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บทคัดยอ 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดย
ใชชุมชนและประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค เปนการวิจัยปฏิบัติการสรางสรรค
ความรูรวมกัน จํานวน 3 รอบ กลุมตัวอยางมี 2 กลุม ไดแก นิสิตจํานวน 45 คน และสมาชิกชุมชน ประกอบดวย (1) สมาชิก
ชุมชนยาดอง จํานวน 10 คน ที่มีสวนรวมจัดกิจกรรมการเรียนรูศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคล (รอบที่ 1) (2) สมาชิกชุมชน
ยาดอง จํานวน 10 คน ที่มีสวนรวมจัดกิจกรรมการเรียนรูศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป (รอบที่ 2) และ (3) 
สมาชิกชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ เฟสทดานซ จํานวน 17 คน ที่มีสวนรวมจัดกิจกรรมการเรียนรูศึกษาจิตวิทยาสังคม
ระดับกลุมคน (รอบที่ 3) เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย ประกอบดวย (1) เครื่องมือที่ชวยพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู 
และ (2) เครื่องมือที่ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู ผลการวิจัยครั้งนี้พบวา (1) การพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู ไดกรอบแนวคิดเชิงโครงสรางชี้แนะแนวทางลักษณะการจัดการเรียนรูไวอยางเปนระบบ 8 องคประกอบ ไดแก 1) 
ปญหาและความตองการจําเปนในการจัดการเรียนรู 2) หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู 3) วัตถุประสงคของรูปแบบ
การจัดการเรียนรู 4) ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 5) สาระการเรียนรู 6) กิจกรรมการเรียนรู 7) การวัดผลประเมินผลรูปแบบ และ 
8) แหลงเรียนรู (2) คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคที่เกิดขึ้นกับนิสิตภายหลังใชรูปแบบการจัดการเรียนรู ดาน
สติปญญามีคาคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับดี ดานอารมณ ความรูสึก มีคาคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก และดานทักษะทุกทักษะ
มีคาคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก ยกเวนทักษะการสังเกตอยูในระดับมากที่สุด สูงกวาเมื่อเปรียบเทียบกับกอนใชรูปแบบการ
จัดการเรียนรู ดานสติปญญามีคาคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับปรับปรุง ดานอารมณ ความรูสึกอยูในระดับปานกลางและดาน
ทักษะทุกทักษะอยูในระดับเล็กนอยยกเวนทักษะการสังเกตอยูในระดับพอใช แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 เปนไปตามเกณฑประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู และ (3) สมาชิกชุมชนยาดองที่มีสวนรวมจัดกิจกรรมการ
เรียนรูรอบที่ 1 และรอบที่ 2 สมาชิกชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ เฟสทดานซ ที่มีสวนรวมจัดกิจกรรมการเรียนรูรอบที่ 3 
ทุกคนเกิดการเรียนรูดานสติปญญา ดานอารมณ ความรูสึก และดานทักษะทุกทักษะไดดวย ยกเวนทักษะการทํางานกลุมที่
สมาชิกชุมชนยาดองทุกคนในรอบที่ 1 ไมเกิดการเรียนรู  สวนรอบที่ 2 สมาชิกชุมชนยาดองสวนใหญเกิดการเรียนรู 
คําสําคัญ  :  การจัดการเรียนรู, คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 
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Abstract 
 The purpose of this research were to develop and study the effectiveness of a learning provision model 
in social psychology by using community and experience as bases to promote characteristics of satisfying 
graduates. This research was based on the 3-round Cogenerative Action Research. Samples of this research 
were divided into two groups. The first group was 45 undergraduate students. The second group was 
community and club members consisting of three sub-groups: (1) 10 residents from Yadong Community 
involved in the learning activities at the individual level (1st round), (2) other 10 residents from Yadong 
Community participated in the learning activities at the individual level more than two persons (2nd round), and 
(3) 17 members from the First Dance Club involved in the learning activities at the individual level (3rd round). 
Various kinds of research tools, were used for developing the learning provisioin model and for studying the 
effectiveness of the learning provision model. The research has 3 findings.  Firstly, the development of the 
learning provision model has eight elements of structural concept for the systematically learning model, 
including 1) problems and needs for learning provision, 2) principles of the learning provision model, 3) 
objectives of the learning provision model, 4) expected learning results, 5) learning knowledge, 6) learning 
activities, 7) model measurements and evaluations, and 8) learning sources.  Secondly, for the intellectual 
characteristic of satisfying graduates, after employing the learning provision model, the means score of the 
students is in the good level. For the emotional characteristic of satisfying graduates, the means score of the 
students is in the high level.  After engaged in the model, all means scores of every skill of the students are 
ranked in the higher level except the observation skill is ranked in the highest level.  Finally, the Yadong 
Community members, who participated in the 1st and 2nd round of the learning activities, have the learning 
abilities in the areas of intellect, emotion, feeling, and all skills except the group working skill in the 1st round.  
For the 2nd round, most Yadong Community members have only the group-working skill.  For the members of the 
First Dance Club; who participated in the 3rd round of the learning activities, have learning abilities in all areas. 
Key Words  :  Learning Provision, Characteristics of Satisfying Graduates.
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การจัดการเรียนรูของอาจารย ผูสอนใน
สถาบันอุดมศึกษาไทย มุงเนนใหผูเรียนศึกษาสาระ
การเรียนรูที่เนนความรูสากลไมใชความรูในบริบท
สังคมไทยขาดการเชื่อมโยงความรูกับสภาพสังคมจริง 
(ประเวศ  วะสี,  2543: 24) ผูสอนเนนการถายทอด
ความรูดวยวิธีการบรรยายเปนหลัก (สุมน  อมรวิวัฒน,  
2546 : 75) ไมเนนสรางความรู (วิจารณ  พานิช,  
2544: 7) สืบเนื่องจากผูสอนมีกระบวนทัศนอยูภายใต
ทฤษฎี ก ลุ มปรนั ยนิ ยม  ส งผล ให ผู เ รี ยนมี ก า ร
เปล่ียนแปลงการเรียนรู ดานสติปญญามากกวา ดาน
อารมณ  ความรู สึก  และดานทักษะ  ไมกอ เกิด

พฤติกรรมหรือคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค  ผูสอน
ตองปรับเปล่ียนกระบวนทัศนเสียใหมอยูภายใตทฤษฎีการ
สรางความรูดวยตนเองจะทําใหผูสอนมุงเนนกระบวนการ
และวิธีการสรางความรู   ความคิดจากประสบการณ 
จัดกระทํากับขอมูลจริง สรางสรรค บรรยากาศการ
แลกเปล่ียนเรียนรู สามารถชวยใหผู เรียนมีการเรียนรูที่
สมบูรณแลว ยังชวยใหบุคคลที่แลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูเรียน
เชื่อมโยงความรูที่มีอยูแลวและที่ไดแลกเปลี่ยนกันสรางเปน
ความรูขึ้น (Guba, & Lincoln, 1989 : 84) การออกแบบการ
จัดการเรียนรูของผูสอนก็จะปรับเปล่ียนไปจากวิธีการ
บรรยายถายทอดความรูเปนหลักที่คุนเคยได โดยเฉพาะวิชา
จิตวิทยาสังคมที่เนนการศึกษาวิเคราะหพฤติกรรมทางสังคม 
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ระดับบุคคล คนตั้งแต 2 คนขึ้นไป และระดับกลุมคน 
ผูสอนตองออกแบบจัดการการเรียนรู ใหผูเรียนศึกษา
ทํ า ค ว า ม เ ข า ใ จ ชี วิ ต  ค ว า ม รู ต อ ง ไ ด ม า จ า ก
ประสบการณตรง มีการปะทะสังสรรคกับบุคคลอื่น 
เชื่อมโยงดํารงชีวิต ความเชื่อในศาสนา นํามาสะทอน
คุณคาของการเปนสมาชิกสังคมและกลุม   ตระหนัก
ถึงความสําคัญของปญหาและเกิดจิตสํานึกในการ
เปล่ียนแปลงทางสังคม (Armstrong,  2003: 124-
128) สะทอนใหเห็นวาอาจารยผูสอนไมควรใชวิธีการ
บรรยายเปนหลักเพียงประการเดียว  ควรเนนชุมชน  
เนนประสบการณจริง เนนการสรางสรรคความรูที่ได
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันและกัน แตจากการ
สัมภาษณเจาะลึกอาจารยผูสอนวิชาจิตวิทยาสังคม 
จํานวน 4 คน ในระหวางวันที่ 16-22 กุมภาพันธ 
2549 รวมถึงผูวิจัยดวย มีการจัดการเรียนรูคลายคลึง
กัน 3 ประการคือ (1) จัดสาระการเรียนรูเปนบทเรียน
ตามลําดับเนื้อหาจากหนังสือหรือตํารา ทําใหผูเรียนมี
มุมมองแบบ  แยกสวน (2) ใชวิธีการบรรยายเปนสวน
ใหญ มีกิจกรรมเสริมบาง และ (3) ผูเรียนมีการ
เปล่ียนแปลงการเรียนรูดานสติปญญามากกวา   ไม
เกิดพฤติกรรมหรือคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึ ง
ประสงค ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความตองการพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใช
ชุมชนและประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสราง
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคภายใตกระบวน
ทัศนสรางความรูดวยตนเอง ดวยการจัดกระบวนการ
การเรียนรูในชุมชนที่ไดมาจากการวิเคราะห (1) 
แนวคิดการวิจัยปฏิบัติการสรางสรรคความรูรวมกัน 
(2) แนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่ใชชุมชนเปน

ฐาน  และ (3) แนวคิดการจัดการเรียนรูแบบประสบการณ
ออกมาได 6 ขั้นตอนไดแก  (1) การประเมินความตองการ
จําเปน  (2) การกําหนดเปาหมายและวางแผนการมีสวนรวม 
(3) การมีสวนรวมในประสบการณที่ไดวางแผนไว (4) การ
สะทอน (5) การสรุปอางอิงหรือสรางความรูใหม  และ  (6) 
การประยุกตใชความรูในสถานการณใหม เปนวงจรวัฏจักร
ตอเนื่องกัน แลวจัดใหเชื่อมโยงกับกระบวนการเรียนรูในชั้น
เรียนควบคูกับจัดสาระการเรียนรู เปนหนวยการเรียนรูตาม
ระดับการศึกษาจิตวิทยาสังคม ควบคูกับจัดความรูที่เนน
ทักษะกระบวนการ หรือสถานการณ/ประสบการณจริงที่ตอง
เผชิญ ใหผูเรียนไดเรียนรู และฝกหัด แลวนําไปทดลองใชกับ
นิ สิ ตที่ ล งทะ เบี ยน เ รี ยน รายวิ ช านี้  ว า ช ว ย ให มี ก า ร
เปล่ียนแปลงการเรียนรู ไดสมบูรณ ชวยเสริมสรางใหมี
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคเกิดขึ้นไดเปนระยะๆ 
และภายหลังเสร็จส้ิน การใชรูปแบบการจัดการเรียนรูนี้แลว
ไดอยางไร ตลอดจนสมาชิกชุมชนที่ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ
นิสิตในชุมชนมีผลการเรียนรูเกิดขึ้นไดหรือไม 

 
วัตถุประสงคการวิจัย 

เพื่อพัฒนารูปแบบและศึกษาประสิทธิผลของ
รูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคม โดยใชชุมชน 
และประสบการณเปนฐาน เพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค 
 

กรอบแนวคดิการวจิัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีกรอบแนวคิดดังภาพประกอบ 1 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูวิชา
จิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและประสบการณเปน
ฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค ผูวิจัยดําเนินการวิจัยโดยใชแบบแผนการวิจัย
ปฏิบัติการสรางสรรคความรูรวมกัน  (The cogenerative 
action research) ของ เดวิดด และมอรเท็น 
(Greenwood, & Levin, 1998: 116) มีกระบวน การ
พัฒนา 2 ระยะเปนวงจรวัฏจักรตอเนื่องกัน จํานวน 3 
รอบ  แตละระยะมี 4 ขั้นตอนยอย ไดแก 1) การประเมิน
ความตองการในการจัดการเรียนรู  2) การสะทอนอธิบาย
การปฏิบัติและการเรียนรู 3) การแกไขปญหาผานการ
กระทํา และ 4) การสรางสรรคโอกาสการเรียนรูทั้งการ
กระทําและความคิดในเรื่องที่ไดกระทํา 
 2. การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการ
จัดการเรียนรู ผูวิจัยเลือกใชแบบแผนการวิจัยแบบกลุม
เดียวทดสอบกอนและภายหลังใชรูปแบบการจัดการ
เรียนรู (One group pre-post test  design) เพื่อ
เปรียบเทียบคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคที่
เกิดขึ้นในนิสิตกอนและภายหลังเสร็จส้ินการใชรูปแบบ
การจัดการเรียนรูแลว และใชแบบแผนหนึ่งกลุมเฉพาะ
กรณี (One-short case study) วิเคราะหผลการเรียนรูที่
เกิดขึ้นกับสมาชิกชุมชนที่ มีสวนรวมจัดการเรียนรู

ภายหลังเสร็จส้ินการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูจํานวน 
3 รอบ ดังภาพประกอบ 2 
  3. กลุมตัวอยาง คือ 1) นิสิตมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ระดับปริญญาตรี สังกัดคณะตาง ๆ ที่
ลงทะเบียนเรียนวิชาจิตวิทยาสังคม ในภาคฤดูรอน ป
การศึกษา 2549 จํานวน 45 คน หรือรอยละ 86.54 ของ
ประชากรนิสิตที่มีเวลาเรียนเต็มเวลา   และมีสวนรวมใน
กิจกรรมการเรียนรูครบถวนทุกครั้ง และ 2) สมาชิกชุมชน 
ไดแก  สมาชิกชุมชนยาดอง  ที่ มีสวนรวมในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคล
จํานวน 10 คน และระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป จํานวน 
10 คน และสมาชิกชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ เฟสท
ดานซ จํานวน 17 คน ที่อาศัยอยูในชุมชนยาดองหรือเปน
สมาชิกชมรมฯ ไมนอยกวา 6 เดือน ที่มีความสนใจ สมัคร
ใจ มีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป 
 4. เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล   
ประกอบดวย  (1)  เครื่องมือการวิจัยที่ชวยพัฒนา 
 
 
 
 
 
 

กอนใชรูปแบบการจัดการเรียนรู 
 คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

ขณะใชรูปแบบการจัดการเรียนรู 
จํานวน 3 รอบ 

 

ภายหลังใชรูปแบบการจัดการเรียนรู 
 คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
 ผลการเรียนรูของสมาชิกชุมชน 

 

 1. ดานสติปญญา 
2. ดานอารมณ ความรูสึก 
3. ดานทักษะ  

ก การจัดการเรียนรูในชั้นเรียน        ในชุมชน 
(ใชกระบวนการเรียนรูในชุมชน 6 ขั้นตอน) 

 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 
 ผลการเรียนรูของสมาชิกชุมชน 
 ผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนรู 

1. ดานสติปญญา 
2. ดานอารมณ ความรูสึก 
3. ดานทักษะ 

ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 
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รูปแบบการจัดการเรียนรู ประกอบดวย   1)  รูปแบบการจัดการ
เรียนรู  2)  แผนการจัดการเรียนรู    3) ปรากฏการณหรือ
ขอมูลสถานการณหรือปญหาชุมชน 4) แบบสังเกต
พฤติกรรมขณะทํากิจกรรมตามที่ไดรับมอบหมายของ
นิสิต  5) แบบสังเกตพฤติกรรมการสะทอนความคิดใน
เรื่องที่ไดกระทําและการสะทอนการกระทํา 6) แบบ
สัมภาษณเจาะลึกศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคล 7) 
แบบสนทนากลุมศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับคนตั้งแต 2 
คนขึ้นไป  8)  แบบสนทนากลุมศึกษาจิตวิทยาสังคม
ระดับกลุมคน 9) แบบบันทึกผลการสัมภาษณเจาะลึก
ศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคล 10) แบบบันทึกผลการ
สนทนากลุมศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับคนตั้งแต  2  คน
ขึ้นไป  และระดับกลุมคน 11) แบบบันทึกผลการเรียนรู

ของนิสิต 12) คูมือการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคม
โดยใชชุมชนและประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสราง
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึ งประสงค สําหรับนิ สิต 
อาจารย และสมาชิกชุมชน  และ  (2) เครื่องมือวิจัยที่
ศึ กษาประสิทธิ ผลของรูปแบบการจั ดการ เ รี ยนรู 
ประกอบดวย 1) แบบทดสอบวัดความสามารถดาน
สติปญญา 2) แบบสอบถามวัดอารมณ ความรูสึก 3) 
แบบวัดทักษะ และ 4) แบบสอบถามผลการเรียนรูที่เกิด
ขึ้นกับสมาชิกชุมชน 

5. ขั้นตอนการสรางและตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่องมือวิจัย   ผูวิจัยไดดําเนินการ  1)  ศึกษา
เอกสารตํารา  และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ   2)  สราง
เครื่องมือวิจัย 3) ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย
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ตามลําดับดังตอไปนี้ ไดแก 1) ติดตอประสานงานกับ
ผูเชี่ยวชาญเปนการภายใน 2) ขอหนังสือเรียนเชิญเปน
ผูเชี่ยวชาญ ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัยจาก
บัณฑิตทยาลัย  3)จัดสงหนังสือดังกลาวถึงผูเชี่ยวชาญ
พรอมเครื่องมือการวิจัยขอมูลท่ีไดจากผูเชี่ยวชาญนํามา
วิเคราะห ปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ นําไป
ทดลองใชกับนิสิต   สมาชิกชุมชนยาดอง   และสมาชิก
ชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ เฟสทดานซ ที่ไมใชกลุม
ตัวอยางนําขอมูลที่ไดมาหาคาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา 
ตาม โครงสราง และหาคาความเชื่อม่ันของเครื่องมือวิจัย
ตามลําดับ (4) ไดคาคะแนนเฉลี่ยความเหมาะสมของ
องคประกอบของรูปแบบ และแผนการจัดการเรียนรู
ระหวาง 4.3-5, 3.8-4.5 ตามลําดับ ไดคา IOC ของ
องคประกอบของรูปแบบ   และแผนการจัดการเรียนรู
เทากับ 1 แบบสังเกตพฤติกรรมขณะทํากิจกรรมตามที่
ไดรับมอบหมายของนิสิต ไดคา IOC ระหวาง 0.8-1แบบ
สัมภาษณเจาะลึกศึกษาจิตวิทยาสังคม ระดับบุคคล แบบ
สนทนากลุมศึกษาจิตวิทยาสังคม ระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้น
ไป และระดับกลุมคน ไดคา IOC ระหวาง  0.8-1, 0.5-1, 
0.5-1 ตามลําดับ ไดคาความเชื่อม่ันของแบบสังเกต
พฤติกรรมขณะทํากิจกรรมตามที่ไดรับมอบหมายของ
นิสิต ใชสูตร วิลเล่ียม เอ. สกอตต (William A. Scott) 
(ไพศาล  หวังพานิช,  2531: 143-144) เทากับ 0.81-0.92 
ไดคา IOC ของแบบทดสอบวัดความสามารถดาน
สติปญญา  แบบ  สอบถามวัดอารมณ  ความรู สึ ก 
แบบสอบถามผลการเรียนรูที่ เกิดขึ้นกับสมาชิกชุมชน
ระหวาง 0.6-1 และแบบวัดทักษะเทากับ 0.8-1 สําหรับ
การตรวจความเที่ยงตรงตามโครงสราง ใชผูเชี่ยวชาญจับคู
กัน (ไพศาล หวังพานิช. 2531: 180) ของแบบทดสอบวัด
ความสามารถดานสติปญญาได เท ากับ  85 .56% 
แบบสอบถามวัดอารมณ ความรูสึกไดเทากับ 85% และ
แบบวัดทักษะไดเทากับ 88.89% การตรวจสอบความ
เ ชื่ อ ม่ั น ข อ ง เ ค รื่ อ ง มื อ ก า ร วิ จั ย  แบบทดสอบวั ด
ความสามารถดานสติปญญา นํามาหาคาความยากงายที่

พอเหมาะรายขอ มีคาระหวางคา 0.25-0.69 และหาคา
ความเชื่อม่ัน ของคูเดอร ริชารดสัน (Kuder-Richardson) 
และใชสูตร KR20 ไดคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.87 
แบบสอบถามวัดอารมณความ รูสึกทั้งฉบับไดเทากับ 
0.82 แบบวัดทักษะใชสูตรของ วิลเล่ียม เอ. สกอตต ไดคา
ความเชื่อม่ันของการสังเกตอยูระหวางคา 0.83-0.98 และ
(5) ขอมูลแบบสังเกตพฤติกรรมการสะทอนความคิด    ใน
เรื่องที่ไดกระทําและการสะทอนการกระทํา   แบบบันทึก
ผลการสัมภาษณเจาะลึกศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับ
บุคคล แบบบันทึกผลการสนทนากลุมศึกษาจิตวิทยา
สังคมระดับคนต้ังแต 2 คนขึ้นไป และระดับกลุมคน แบบ
บันทึกผลการเรียนรูของนิสิต และแบบสอบถามผลการ
เรียนรูที่เกิดขึ้นกับสมาชิกชุมชน นํามาตรวจสอบคุณภาพ
ขอมูลเพิ่มความเชื่อถือได ตามแนวทาง องอาจ  นัยพัฒน 
(องอาจ  นัยพัฒน,  2549: 11-14) นําเสนอไว 4 ดาน คือ 
ความวางใจ การถายโอน ความเชื่อใจ และความรับรอง 
 6. การเก็บรวบรวมขอมูล 1) กอนใชรูปแบบ
การจัดการเรียนรู ผูวิจัยจัดปฐมนิเทศผูชวยผูวิจัยใหมี
ความรู  ความเขาใจ  ชี้แจงบทบาทหนาที่  เอกสาร
เครื่องมือการวิจัย การสังเกตและบันทึกผลที่ได ผูวิจัย
และผูชวยผูวิจัยรวบรวมขอมูลที่ไดจากแบบทดสอบวัด
ความสามารถดานสติปญญา แบบสอบถามวัดอารมณ 
ความรูสึก และแบบวัดทักษะที่แสดงออก มากอนใช
รูปแบบการจัดการเรียนรู ในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2550 
2) ขณะใชรูปแบบการจัดการเรียนรู ในแตละรอบ  1)  ใน
ชั้นเรียน  ขั้นนํา  ใหนิสิตเผชิญสถานการณเพื่อกระตุนให
เกิดการเปลี่ยนแปลงดานอารมณ ความรูสึก ขั้นเรียน 
แบงนิสิตออกเปน 10 กลุมๆละ 5-6 คน ใหนิสิตปฏิบัติ 
ใบงานที่ 1-6 ฝกสัมภาษณเจาะลึก และจัดสนทนากลุม
กับเพื่อนนิสิตตางสาขาในประเด็นที่กําหนดไวควบคูกับ
ฝกใชกระบวนการเรียนรูในชุมชน 6 ขั้นตอน  และขั้น
ประเมินผล นิสิตบันทึกผลการเรียนรูที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน  
และ 2) ในชุมชน ขั้นเตรียมการ ผูวิจัยประสานงานกับ
ชุมชนเพื่อเตรียมความพรอม วางแผน และเปาหมายการ
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ทํางานในชุมชนรวมกับนิสิต ขั้นนํา กลุมนิสิตแนะนํา
ตนเอง วัตถุประสงคใหสมาชิกชุมชนๆ แนะนําตนเอง 
ขอมูลทั่วไปพรอมเปดโอกาสใหนิ สิตซักถาม  ขั้นใช
กระบวนการเรียนรูในชุมชน 6 ขั้นตอนรวมกัน ระหวาง
นิสิตและสมาชิกชุมชนศึกษาปญหาที่สําคัญเรงดวนและ
ลําดับรองลงมาเปนวงจรตอเนื่องกันและขั้นประเมินผล 
นิสิตบันทึกผลการเรียนรูที่เกิดขึ้น ใน 
ชุมชน ผูวิจัยและผูชวยผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลที่สังเกต
ไดในชั้นเรียนและในชุมชนในแตละรอบ ระหวางวันที่18 
เมษายน-28 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 และ (3) ภายหลังใช
รูปแบบการจัดการเรียนรู  ผูวิจัยและผูชวยผูวิจัยเก็บ
รวบรวมขอมูล ที่ไดจากแบบวัดชุดเดียวกันกับที่ใชกับ
นิ สิตกอนใช รูปแบบการจัดการเรียนรู  ในวันที่  28 
พฤษภาคม  พ .ศ .  2550 กับสมาชิกชุมชน  ผูวิจัยใช
แบบสอบถามผลการ เรี ยนรู ที่ เ กิดขึ้ น  ด วยวิ ธี การ
สัมภาษณเจาะลึก และเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง  
ระหวางวันที่  2-24  มิถุนายน  พ.ศ.  2550 
 7. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล 
  7.1 ตรวจสอบความสมบูรณของแบบวัดและ
และตรวจสอบคุณสมบัติของนิสิตที่ตอบแบบวัด คัดแยก
ออกมาได 45 ฉบับ หรือรอยละ 86.54 ของประชากรนิสิต 
  7.2 ขอมูลเชิงปริมาณที่ไดขณะใชรูปแบบการ
จัดการเรียนรู นํามาเปล่ียนรหัสตัวเลขและบันทึกผลรหัส
ตัวเลขลงในเครื่องคอมพิวเตอร      โดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูปวิเคราะหขอมูลทางสังคมศาสตร  
(SPSS)    วิเคราะหขอมูลพฤติกรรมที่สังเกตไดขณะทํา
กิจกรรมตามที่ ได รับมอบหมายของนิ สิต     โดยหา
คาความถี่   รอยละ   และแปลความหมายของคะแนนที่
ไดโดยใชเกณฑที่ผูวิจัยกําหนดขึ้น (ทักษะการสังเกต 
คะแนน 4.51-6.00 ปฏิบัติไดสมํ่าเสมอตอเนื่องทุกครั้งดี, 
3.01-4.50 พอใช, 1.51-3.00 ปรับปรุง และ 0.00-1.50 ไม
ดี ทักษะทางสังคม คะแนน 22.51-30.00 ดี, 15.01-
22.50 พอใช, 7.51-15.00 ปรับปรุง และ 0.00-7.50 ไมดี 
ทักษะการทํางานกลุม คะแนน 18.01-24.00 ดี, 12.01-
18.00 พอใช, 6.01-12.00 ปรับปรุง และ 0.00-6.00 ไมดี 

ทักษะการแกไขปญหา คะแนน 24.76-33.00 ดี, 16.51-
24.75 พอใช, 8.26-16.75 ปรับปรุง และ 0.00-8.25 ไมดี 
ทักษะการทํางาน คะแนน 18.01-24.00 ดี, 12.01-18.00 
พอใช, 6.01-12.00 ปรับปรุง และ 0.00-6.00 ไมดี และ
ทักษะการคิดวิเคราะห คะแนน 13.51-18.00 ดี, 9.01-
13.50 พอใช, 4.51-9.00 พอใช และ 0.00-4.50 ไมดี) 
และขอมูลเชิงคุณภาพของคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงคที่ เกิดขึ้น กับนิสิต ผลการเรียนรูที่ เกิดขึ้นกับ
สมาชิกชุมชน ผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนรู และ
การประเมินความตองการจําเปนในการจัดการเรียนรู 
รอบที่ 2 รอบที่ 3 และภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 
2550 ทั้งในชั้นเรียนและในชุมชน นําขอมูลมาแยก
ประเภท จัดหมวดหมู วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพตาม
เนื้อหา(Content analysis) โดยวิธีการหาแบบแผน
พฤติกรรม (Pattern-matching) ที่เกิดขึ้นซ้ําๆ แลวจัด
กลุมขอมูลนํามาวิเคราะหหาหนวยพื้นฐานของกลุม
ความคิด (Domain  analysis) และใชการวิเคราะหขอมูล
เปรียบเทียบ (Analytic comparison) ในแบบแผนที่
เหมือนกัน และแตกตางกัน โดยมีเกณฑการพิจารณา
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคที่เกิดขึ้นกับนิสิต (มี
ลักษณะเปนมาตรประ เมินค า เชิ งพรรณนา  ด าน
สติปญญา นิสิตมีหลักฐานคําพูดวามีความรู ความเขาใจ 
ความคิดจากการศึกษาจิตวิทยาสังคม  ครบถวน, 2 
ประการ, 1 ประการ และไมมีหลักฐานคําพูด ดานอารมณ 
ความรูสึก มีการควบคุมอารมณ มีคานิยม รับรู ตระหนัก
ในคุณคา และมีคุณลักษณะที่ควรแสดงออก ครบถวน, 2 
ประการ, 1 ประการ และไมหลักฐานคําพูด ดานทักษะ 
ไดแก ทักษะการสังเกต นิสิตมีหลักฐานคําพูด/พฤติกรรม
วามีการสํารวจรับรูขอมูล โดยใชประสาทสัมผัสหลาย
ดาน  และใหขอมูลการรับรูที่ สังเกตได เชิงประจักษ  
ครบถวน, 1 ประการ และไมมีหลักฐานคําพูด/พฤติกรรม 
ทักษะทางสังคม มีการเริ่มตนสราง สัมพันธภาพ และมี
สัมพันธภาพ ครบถวน, 1 ประการ และไมมีหลักฐาน
คําพูด/พฤติกรรม ทักษะการทํางานกลุม มีการจัดระเบียบ
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การทํางานกลุม การดําเนิน งานอยางมีระบบ และการ
ประเมินผล ครบถวน, 2 ประการ, 1 ประการ และไมมี
หลักฐานคําพูด/พฤติกรรม ทักษะการแกไขปญหา มีการ
ประเมินความตองการจําเปน การกําหนดเปาหมายและ
การวางแผนการมีสวนรวม มีสวนรวมในประสบการณที่
ไดวางแผนไว การสะทอนความคิดในเรื่องที่ไดกระทําและ
การสะทอนการกระทํา การสรุปอางอิงสรางสรรคความรู
ใหม  และการประยุกตใชความรูที่ ได  5 ประการถึง
ครบถวน, 3-4 ประการ, 1-2 ประการ และไมมีหลักฐาน
คําพูด/พฤติกรรม ทักษะการทํางาน มีการวางแผน การ
ปฏิบัติ การตรวจสอบ และการปรับปรุงพัฒนา ครบถวน,  
2-3 ประการ,  1 ประการ  และไมมีหลักฐานคําพูด/
พฤติกรรม และทักษะการคิดวิเคราะหมีการศึกษาขอมูล 
ตั้งวัตถุประสงคในการจําแนกขอมูล กําหนดเกณฑในการ
จําแนกขอมูล  แยกแยะ ขอมูลตามเกณฑที่กําหนด หา
ความสัมพันธของขอมูลระหวาง และภายในองคประกอบ 
ครบถวน, 3-4 ประการ, 1-2 ประการ และไมมีหลักฐาน
คําพูด/พฤติกรรม แสดงวา นิสิตมีคุณลักษณะของบัณฑิต
ที่พึงประสงค ดานสติปญญา ดานอารมณ ความรูสึก 
และดานทักษะในแตละทักษะ  ไดในระดับสมบูรณ 
พอสมควร เล็กนอย และไมมีผล ตามลําดับ) และผลการ
เรียนรูของสมาชิกชุมชน (มีลักษณะเปนมาตรประเมินคา
เชิงพรรณนา ดานสติปญญา สมาชิกชุมชนมีหลักฐาน
คําพูดวามีความรู  ความเขาใจ  ความคิดจากการ
แลกเปล่ียนเรียนรูจิตวิทยาสังคมกับนิสิต ครบถวน, 2 
ประการ, 1 ประการ และไมมีหลักฐานคําพูด ดานอารมณ 
ความรูสึก สมาชิกชุมชนมีหลักฐานคําพูดวามีคานิยม 
การรับรู ตระหนักในคุณคาของการมีสวนรวมในการ
จัดการเรียนรู ครบถวน, 1 ประการ และไมมีหลักฐาน
คําพูด ดานทักษะ ไดแก ทักษะการสังเกต สมาชิกชุมชน
มีหลักฐานคําพูด/การกระทํารวมกับนิสิต ในการสํารวจ
รับรูขอมูล และใหขอมูลการรับรูที่สังเกตไดเชิงประจักษ
ครบถวน,  1  ประการ   และไมมีหลักฐานคําพูด/การ
กระทํา ทักษะทางสังคม มีการเริ่มตน สรางสัมพันธภาพ

และมีสัมพันธภาพกัน ครบถวน, 1 ประการ และไมมี
หลักฐานคําพูด/การกระทํา ทักษะการทํางานกลุม มีการ
จัดระเบียบการทํางานกลุม การดําเนินงานอยางมีระบบ 
การประเมินผลครบถวน, 1 ประการ หรือไมมีหลักฐาน
คําพูด /การกระทํา  ทักษะการแกไขปญหา    มีการ
จัดระบบการทํางานกลุม การดําเนินงานอยางมีระบบ 
การประเมินผล ครบถวน, 1 ประการ และไมมีหลักฐาน
คําพูด/การกระทํา ทักษะการแกไขปญหา   มีการประเมิน
ความตองการจําเปน การกําหนดเปาหมาย และวางแผน
การมีสวนรวม การมีสวนรวมในประสบการณที่วางแผน
ไว  การสะทอนความคิดในเรื่องที่ ไดกระทําและการ
สะทอนการกระทํา การสรุปอางอิงสรางสรรคความรูใหม 
การประยุกตใชความรูที่ไดใหม 5 ประการ ถึงครบถวน, 3-
4 ประการ, 1-2 ประการ และไมมีหลักฐานคําพูด/การ
กระทํา ทักษะการทํางาน มีการวางแผน การปฏิบัติ การ
ตรวจสอบ  และการปรับปรุงพัฒนา  ครบถวน ,  2-3 
ประการ, 1 ประการ และไมมีหลักฐานคําพูด/การกระทํา 
ทั กษะก า รคิ ด วิ เ ค ร า ะห  มี ก า รศึ กษ าข อ มู ล  ตั้ ง
วัตถุประสงค ในการจําแนกขอมูล กําหนดเกณฑในการ
จําแนกขอมูล แยกแยะขอมูลตามเกณฑที่กําหนด หา
ความ สัมพันธของขอมูลระหวางและภายในองคประกอบ
ครบถวน, 3-4 ประการ, 1-2 ประการ  และไมมีหลักฐาน
คําพูด/การกระทํา แสดงวา สมาชิกชุมชนมีการเรียนรูดาน
สติปญญา ดานอารมณ ความ รูสึก และดานทักษะ ในแต
ละทักษะไดในระดับสมบูรณ พอสมควร เล็กนอย และไม
มีผลตามลําดับ) ถาอยูในระดับพอสมควรหรือสมบูรณ 
แสดงวา การใชรูปแบบการจัดการเรียนรูขณะนั้น มี
ประสิทธิผลตามเกณฑ ชวยเสริมสรางใหนิสิตมี
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค และสมาชิกมีการ
เรียนรูเกิดขึ้น เกณฑการพิจารณาผลการใชรูปแบบการ
จัดการเรียนรูของนิสิต และสมาชิกชุมชน เปนเกณฑที่
ผูวิจัยกําหนดขึ้นเอง (มีลักษณะเปนมาตรประเมินคาเชิง
พรรณนา บงบอกคําพูดการใชทักษะกระบวนการเรียนรู
ในชุมชน ไดถูกตองตามขั้นตอน โดยทั้งนิสิตและสมาชิก
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ชุมชนมีการสะทอนผล แลกเปล่ียนความรู และสรุป
อางอิงความรูที่ไดรวมกัน, มีการสะทอนผลแลกเปลี่ยน
เรียนรู แต ไม มีสรุปอางอิง ,  ไม มีการสะทอนผลการ
แลกเปลี่ยนความรูและสรุปอางอิงความรูที่ไดรวมกัน และ
ไมมีหลักฐานคําพูดการใชกระบวนการเรียนรูในชุมชน
ถูกตองตามขั้นตอน แสดงวา นิสิตและสมาชิกชุมชน 
สามารถใชรูปแบบการเรียนรูไดอยางสมบูรณ พอสมควร 
เล็กนอย และไมสามารถใชรูปแบบการจัดการเรียนรูได
ตามลําดับ) และการประเมินความตองการจําเปนในการ
จัดการเรียนรู ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพตาม
เนื้อหา นํามาหาคาของความถี่ของหลักฐานคําพูดในแต
ละรอบเทานั้น แลวนําเสนอในรูปรอยละ บรรยายสรุป 
 7.3 ขอมูลเชิงปริมาณกอนและภายหลังใช
รูปแบบการจัดการเรียนรู นําขอมูลที่ไดมาเปลี่ยนรหัส
ตัวเลข และบันทึกผลรหัสตัวเลขลงในเครื่องคอมพิวเตอร 
โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป วิเคราะหขอมูล
ทางสังคมศาสตร   วิเคราะหขอมูลสวนบุคคล ของกลุม
ตัวอยางนิสิต และสมาชิกชุมชนโดยใชตารางแจกแจก
ความถี่และหาคารอยละ วิเคราะหขอมูลความสามารถ
ดานสติปญญา อารมณ  ความรูสึก และทักษะ โดยหาคา
คะแนนเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปล
ความหมายของคะแนน  ดานสติปญญา ใชเกณฑที่
ผูวิจัยกําหนดขึ้น (คะแนน 81.00-90.00 ดีเยี่ยม, 72.00-
80.99 ดีมาก, 63.00-71.99 ดี, 54.00-62.99 ดีพอใช 
และ 54.00 ลงมา ปรับปรุง) ดานวัดอารมณ ความรูสึก 
ตามวิธีการกําหนดเกณฑของเบสท ดับบลิว จอหน 
(Best, W. John.  1981: 185) (คะแนน 70.10-80.00 มี
ความ สามารถจัดการกับอารมณ ความรูสึกได มากที่สุด, 
50.01-70.09 มาก, 30.01-50.00 ปานกลาง, 10.01-
30.00 เล็กนอย และ 0.00-10.00 ไมไดเลย) และดาน
ทักษะ ใชเกณฑที่ผูวิจัยกําหนดขึ้น (ทักษะการสังเกต 
คะแนน 6.41-8.00 ปฏิบัติไดถูกตอง/ชํานาญ คลองแคลว 
มากที่สุด, 4.81-6.40 มาก, 3.21-4.80 พอใช,  1.61-
3.20 เล็กนอย  และ 0.00-1.60 ไมไดเลย ทักษะทาง

สังคม 32.01-40.00 มากที่ สุด, 24.01-32.00 มาก, 
16.01-24.00 พอใช, 8.01-16.00 เล็กนอย และ 0.00-
8.00 ไมไดเลย ทักษะการทํางานกลุม 25.61-32.00 มาก
ที่สุด, 19.21-25.60 มาก, 12.81-19.20 พอใช, 6.41-
12.80 เล็กนอย และ 0.00-6.40 ไมไดเลย ทักษะการ
แกไขปญหา 35.21-44.00 มากที่สุด, 26.41-35.20 มาก, 
17.61-26.40 พอใช, 8.81-17.60 เล็กนอย และ 0.00-
8.80 ไมไดเลย ทักษะการทํางาน 25.61-32.00 มากที่สุด, 
19.21-25.60 มาก, 12.81-19.20 พอใช, 6.41-12.80 
เล็กนอย และ 0.00-6.40 ไมไดเลย และทักษะการคิด
วิเคราะห 19.21-24.00 มากที่สุด, 14.41-19.20 มาก, 
9.61-14.40 พอใช, 4.81-9.60 เล็กนอย และ 0.00-4.80 
ไมไดเลย) และทดสอบความแตกตางของคาคะแนน
เฉ ล่ียความสามารถดานสติปญญา  ดานอารมณ 
ความรูสึก ดานทักษะกอนและภายหลังใชรูปแบบการ
จัดการเรียนรูโดยใชสถิติการทดสอบคาที (t-dependent 
test) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ  .05โดยมีเกณฑแสดง
ประสิทธิผลคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคที่เกิด
ขึ้ นกับนิ สิต  คาคะแนนเฉลี่ ยความ  สามารถด าน
สติปญญา  ดานอารมณ  ความรู สึก  และดานทักษะ
ภายหลังใช รูปแบบการจัดการเรียนรู สูงกวากอนใช
รูปแบบการจัดการเรียนรูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 สําหรับการวิเคราะหขอมูลเชิง
คุณภาพ ผลการเรียนรูที่เกิดขึ้นกับสมาชิกชุมชนภายหลัง
ใชรูปแบบการจัดการเรียนรู นํามาวิเคราะหขอมูลเชิง
คุณภาพตามเนื้อหา (Content analysis) ใชเกณฑแสดง
ประสิทธิผลการเรียนรูที่  เกิดขึ้นกับสมาชิกชุมชน 
เชนเดียวกันกับการวิเคราะหขอมูล  ขณะใชรูปแบบการ
จัดการเรียนรู 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู 
ไดกรอบแนวคิดเชิงโครงสราง ที่ชี้แนะแนวทางลักษณะ 
การจัดการเรียนรู อยูภายใตทฤษฎีการสรางความรูดวย
ตนเอง แนวคิดการวิจัยปฏิบัติการสรางสรรคความรูรวมกัน 
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แนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่ใชชุมชนเปนฐาน และ
แนวคิดการจัดการเรียนรูแบบประสบการณที่ผูวิจัยเชื่อถือ 
ตลอดจนการสังเกตธรรมชาติของผูเรียนวิชาจิตวิทยา
สังคม  ที่ ผู วิจัยรับผิดชอบสอน  ไวอยางเปนระบบ  8 
องคประกอบ ไดแก 1) ปญหาและความจําเปนของการ
จัดการเรียนรู 2) หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู    
3) วัตถุประสงคของรูปแบบการจัดการเรียนรู 4) ผลการ
เรียนรูที่คาดหวัง 5) สาระการเรียนรู 6) กิจกรรมการเรียนรู 
7)การวัดผลประเมินผลรูปแบบ และ 8) แหลงเรียนรู ดวย
การจัดกระบวนการเรียนรูในชุมชนออกเปน 6 ขั้นตอน 
ไดแก 1) การประเมินความตองการจําเปน 2) การกําหนด
เปาหมาย และวางแผนการเรียนรูรวมกัน 3) การมีสวนรวม
ในประสบการณที่ไดวางแผนไวรวมกัน 4) การสะทอน 5) 
การสรุปอางอิ ง  หรือสร างความรู ใหม  และ6)  การ
ประยุกตใชความรูในสถานการณใหมได เปนวงจร วัฏจักร
ตอเนื่องกัน จัดใหสอดคลองกับกระบวนการเรียนรูในชั้น
เรียน โดยจัดสาระการเรียนรูเปนหนวยการเรียนรูตาม
ระดับการศึกษาจิตวิทยาสังคม อาทิ ระดับบุคคล คนตั้งแต 
2 คน  ขึ้นไป และระดับกลุมคนควบคูกับจัดสาระการ
เ รี ยนรู ที่ เปนทักษะกระบวนการหรื อสถานการณ /
ประสบการณจริงใหนิสิตไดเรียนรูและฝกฝน  
 2 .  ผลการ วิ เ ค ร า ะห ข อมู ลประ สิทธิ ผล
เปรียบเทียบขอมูลกอนและภายหลังใชรูปแบบการ
จัดการเรียนรู มีผลการวิจัยดังนี้ 
  2.1 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคที่เกิด
ขึ้นกับนิสิต ภายหลังเสร็จส้ินการใชรูปแบบการจัดการ
เรียนรู จํานวน 3 รอบแลวมีประสิทธิผลตามเกณฑคือ 
กอนใชรูปแบบการจัดการเรียนรู ดานสติปญญา มีคา
คะแนนเฉลี่ยนอยกวาอยูในระดับปรับปรุง ดานอารมณ 
ความรูสึก มีคาคะแนนเฉลี่ยนอยกวา อยูในระดับปาน
กลาง และดานทักษะไดแก ทักษะการสังเกต ทักษะทาง
สังคม ทักษะการทํางานกลุม ทักษะการแกไขปญหา 
ทักษะการทํางาน และทักษะการคิดวิเคราะหของนิสิต มี
คาคะแนนเฉลี่ยนอยกวาอยูในระดับเล็กนอยทุกทักษะ 
ยกเวนทักษะการสังเกตอยูในระดับพอใช เมื่อเปรียบเทียบ

กับภายหลังใชรูปแบบการจัดการเรียนรู  ดานสติปญญา
อยูในระดับดี ดานอารมณ ความรูสึก  และดานทักษะทุก
ทักษะอยูในระดับมาก ยกเวนทักษะการสังเกตอยูใน
ระดับมากที่สุด และแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
  2.2 ผลการเรียนรูที่เกิดขึ้นกับสมาชิกชุมชน
ภายหลังเสร็จส้ินการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูจํานวน  
3  รอบแลว    มีประสิทธิผลตามเกณฑคือสมาชิกชุมชน
ยาดองที่มีสวนรวมจัดการเรียนรูศึกษาจิตวิทยาสังคม
ระดับบุคคล คนตั้งแต 2 คนขึ้นไป และสมาชิกชมรมออก
กําลังกาย กีฬาลีลาศ เฟสทดานซ  ที่มีสวนรวมจัดการ
เรียนรู ศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับ  กลุมคน ทุกคนเกิด
การเรียนรูดานสติปญญา ดานอารมณ ความรูสึก และ
ดานทักษะทุกทักษะ  ยกเวนทักษะการทํางานกลุม 
สมาชิกชุมชนยาดองที่มีสวนรวมจัดการเรียนรูศึกษา
จิตวิทยาสังคมระดับบุคคลไม  เกิดการเรียนรู ระดับคน
ตั้งแต 2 คนขึ้นไป สมาชิกชุมชนยาดองสวนใหญเกิดการ
เรียนรูดวย 
 3. ผลที่เกิดขึ้นขณะใชรูปแบบการจัดการ
เรียนรูทัง้ในช้ันเรียนและในชุมชนแตละรอบ มีดังนี้ 
  3.1 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคที่เกิด
ขึ้นกับนิสิต มีดังนี้ 
 3.1.1 ขอมูลเชิงปริมาณที่ไดจากแบบ 
สังเกตพฤติกรรมตามที่ไดรับมอบหมายของนิสิต พบวา 
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคที่เกิดขึ้นกับนิสิต 
ดานทักษะ รอบที่ 1 ในชั้นเรียน นิสิตสวนใหญมีคา
คะแนนทุกทักษะอยูในระดับปฏิบัติไดคอนขางบอยครั้ง มี
ความตอเนื่องคอนขางมากพอใช ในชุมชน นิสิตสวนใหญ
มีคาคะแนนของทุกทักษะปฏิบัติไดสมํ่าเสมอ   มีความ
ตอเนื่องทุกครั้งอยูในระดับดี รอบที่ 2 ในชั้นเรียน  นิสิต
สวนใหญมีคาคะแนนของทุกทักษะปฏิบัติไดสมํ่าเสมอ  มี
ความตอเนื่องทุกครั้งอยูในระดับดี ยกเวนทักษะการแกไข
ปญหา และทักษะการคิดวิเคราะห อยูในระดับพอใช ใน
ชุมชน นิสิตสวนใหญมีคาคะแนนของทุกทักษะปฏิบัติได
สมํ่าเสมอ มีความตอเนื่องทุกครั้งอยูในระดับดี  และรอบ
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ที่ 3  ในชั้นเรียน และในชุมชน  นิสิตสวนใหญมีคาคะแนน
ของทุกทักษะปฏิบัติไดสมํ่าเสมอมีความตอเนื่องทุกครั้ง
อยูในระดับดี ยกเวน ในชุมชนทักษะการสังเกตนิสิตทุก
คนปฏิบัติไดสมํ่าเสมอ มีความตอเนื่องทุกครั้งอยูในระดับดี 
 3.1.2 ขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจากแบบ 
บันทึกผลการเรียนรู ของนิ สิต    แบบบันทึกผลการ
สัมภาษณเจาะลึกศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคล แบบ
บันทึกผลการสนทนากลุมศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับคน
ตั้งแต 2 คนขึ้นไป และระดับกลุมคน และแบบสังเกต
พฤติกรรมการสะทอนความคิดในเรื่องที่ไดกระทํา และ
การสะทอนการกระทํา พบวา ทั้งในชั้นเรียนและในชุมชน 
ดานสติปญญา รอบที่ 1 นิสิตหรือกลุมนิสิต สวนใหญ เกิด
การเรียนรูขึ้นไดในระดับพอสมควร  ในรอบที่ 2  นิสิต 
และกลุมนิสิตสวนใหญเกิดการเรียนรูไดในระดับสมบูรณ 
และรอบที่ 3 นิสิตสวนใหญและกลุมนิสิตทุกกลุมเกิดการ
เรียนรูขึ้นไดในระดับสมบูรณ ดานอารมณ ความรูสึก รอบ
ที่ 1 และ 2 นิสิตทุกคนและกลุมนิสิตทุกกลุมเกิดการ
เรียนรูขึ้น สวนใหญอยูในระดับสมบูรณ และรอบที่ 3 นิสิต
ทุกคนและกลุมนิสิตทุกกลุมเกิดการเรียนรูขึ้นอยูในระดับ
สมบูรณ และดานทักษะ ทุกทักษะ รอบที่ 1 นิสิตทุกคน
หรือกลุมนิสิตทุกกลุมเกิดการเรียนรูขึ้น สวนใหญอยูใน
ระดับสมบูรณ ยกเวน ทักษะการสังเกต  นิสิตทุกคน  กลุม
นิสิตทุกกลุม  อยูในระดับสมบูรณ ทักษะการแกไขปญหา
สวนใหญอยูในระดับพอสมควร รอบที่ 2 นิสิตทุกคน และ
กลุมนิสิตทุกกลุม  เกิดการเรียนรูขึ้นไดสมบูรณในทักษะ
การสังเกต ทักษะทางสังคม สวนทักษะที่เหลือสวนใหญ
เกิดการเรียนรูในระดับสมบูรณ และรอบที่ 3 นิสิตทุกคน 
และกลุมนิสิตทุกกลุมเกิดการเรียนรูในระดับสมบูรณ 
ยกเวน  ดานอารมณ  ความรู สึก  และทักษะการคิด
วิเคราะหที่ปรากฏรองรอยหลักฐานที่ไดจากแบบบันทึก
ผลการสัมภาษณเจาะลึกศึกษาจิตวิทยาสังคม ระดับ
บุคคล แบบบันทึกผลการสนทนากลุมศึกษาจิตวิทยา
สังคมระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป และระดับกลุมคน มี
ขอมูลไมสอดคลองกับแบบวัดอื่น ทักษะการทํางานที่

ปรากฏรองรอยหลักฐานที่ไดจากแบบสังเกตพฤติกรรม
การสะทอนความคิดในเรื่องที่ไดกระทําและการสะทอน
การกระทํา  ทั้ งในชั้น เรียนและในชุมชนมีขอมูลไม
สอดคลองกับแบบวัดอื่น 
  3.2 ผลการเรียนรูที่เกิดขึ้นกับสมาชิกชุมชนจาก
แบบวัดแบบบันทึกผลการสัมภาษณ เจาะลึกศึกษา
จิตวิทยาสังคมระดับบุคคล แบบบันทึกการผลสนทนากลุม
ศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป และระดับ
กลุมคน  แบบสังเกตพฤติกรรมการสะทอนความคิดใน
เรื่องที่ไดกระทําและการสะทอนการกระทําเปนขอมูลเชิง
คุณภาพ พบวา ดานสติปญญา รอบที่ 1 สมาชิกชุมชน
สวนใหญเกิดการเรียนรูขึ้นอยูในระดับพอสมควร รอบที่ 2 
อยูในระดับสมบูรณ และรอบที่ 3 สมาชิกชุมชนทุกคนเกิด
การเรียนรูอยูในระดับสมบูรณดานอารมณ ความรูสึก ใน
รอบที่ 1, 2 และ  3 ทุกคน  เกิดการเรียนรูอยูในระดับ
สมบูรณ    และดานทักษะ ไดแก 1) ทักษะการสังเกตและ
ทักษะทางสังคม รอบที่ 1, 2 และ 3 อยูในระดับสมบูรณ 2) 
ทักษะการทํางานกลุม รอบที่ 1  และรอบที่ 2   สมาชิก
ชุมชนสวนใหญเกิดการเรียนรูขึ้นในระดับพอสมควร   และ
รอบที่ 3 สมาชิกชุมชนทุกคนเกิดการเรียนรูขึ้นในระดับ
พอสมควร 3)  ทักษะการแกไขปญหา   รอบที่ 1  สมาชิก
ชุมชนสวนใหญเกิดการเรียนรูขึ้นในระดับพอสมควร รอบที่ 
2 สวนใหญเกิดการเรียนรูขึ้นในระดับสมบูรณ และรอบที่ 3 
ทุกคนเกิดการเรียนรูขึ้นในระดับสมบูรณ 4) ทักษะการ
ทํางาน รอบที่ 1 สมาชิกชุมชนทุกคนเกิดการเรียนรูขึ้นใน
ระดับพอสมควร รอบที่ 2 และ 3 ทุกคน เกิดการเรียนรูขึ้น
ในระดับสมบูรณ และ 5) ทักษะการคิดวิเคราะห รอบที่ 1, 
2 และ  3 ทุกคนเกิดการเรียนรูขึ้นในระดับพอสมควร 
ยกเวน ในรอบที่ 1 ทักษะการสังเกต ทักษะการทํางานกลุม 
ทักษะการแกไขปญหา และทักษะการคิดวิเคราะห และใน
รอบที่ 2 และรอบที่ 3 ทักษะการทํางานกลุม ทักษะการ
ทํางาน และทักษะการคิดวิเคราะห ที่ไดจากแบบสังเกต
พฤติกรรมการสะทอนความคิดในเรื่องที่ไดกระทําและการ
สะทอนการกระทําไมมีขอมูลและไมสอดคลองกับแบบวัดอื่น 
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  3.3 ผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูในรอบ
ที่ 1 กลุมนิสิตและสมาชิกชุมชนยาดอง สวนใหญสามารถ
ใชรูปแบบการจัดการเรียนรูไดระดับพอสมควร และที่
เหลือสามารถใชไดระดับสมบูรณ ในรอบที่ 2 กลุมนิสิต
และสมาชิกชุมชนยาดองสวนใหญสามารถใชรูปแบบการ
จัดการเรียนรูไดระดับสมบูรณ และที่เหลือสามารถใชได
ระดับพอสมควร และในรอบที่ 3 กลุมนิสิตทุกกลุมและ
สมาชิกชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ เฟสทดานซทุก
คนสามารถใชรูปแบบการจัดการเรียนรูไดระดับสมบูรณ 
  3.4 การประเมินความตองการจําเปนในการ
ปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู รอบที่ 2 ใน ชั้นเรียน  มี 4 
ประการ คือ  (1) นิสิตตองการฝกใชกระบวนการเรียนรูใน
ชุมชนซ้ํา (2)  มีความตองการสรุปใจความสําคัญไดถูกตอง
มากขึ้นรวมกันกับสมาชิกชุมชนยาดอง (3) ขั้นตอนการ
สะทอนผลการแกไขปญหาความตองการจําเปน มีขอดี
ขอเสียอยางไรบาง  และ (4) ขั้นตอนการสรุปอางอิงวิธีการ
ใหมที่ใชแกไขปญหาความตองการจําเปนรวมกับสมาชิก
ชุมชน สวนในชุมชน กลุมนิสิตทุกกลุมมีความตองการ
จําเปนไดรับความรวมมือจากสมาชิกชุมชนในรอบตอไป 
และสมาชิกชุมชนยาดองทุกคนตองการใหจัดขนาดกลุม
นิสิต 4 คนตอกลุม เนื่องจากบานพักคับแคบ ในรอบนี้ผูวิจัย
ไดปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู องคประกอบกิจกรรม
การเรียนรูดวยการนําแผนภาพพลิก (Flip chart) มาใช
ควบคูกับกระบวนการเรียนรูในชุมชน ปรับปรุงแผนการ
จัดการเรียนรู ในองคประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู
และองคประกอบส่ือและแหลงเรียนรู ดวยการนําแผนภาพ
พลิกมาใชดวย และไดชี้แจงเรื่องขนาดกลุมนิสิตใหสมาชิก
ชุมชนยาดองเขาใจ ถึงเหตุผลความจําเปนที่ตองจัดกลุม 5-
6 คนตอกลุม สําหรับรอบที่ 3 ในชั้นเรียน และในชุมชน 
กลุมนิสิตมีความคิดเห็นวารูปแบบการจัดการเรียนรูที่ใชมี
ความเหมาะสมใหกลุมนิสิตนําไปฝกใชตอไปเพื่อใหมีทักษะ
ความชํานาญมากยิ่งขึ้น 
 
 

อภิปรายผล 
 1. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูวิชา
จิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและประสบการณเปนฐาน
เพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคได
รูปแบบการจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิผล ทั้งนี้สืบเนื่องจาก 
(1) มีการสรางขึ้นถูกตองตามหลักวิชาการ กลาวคือ 1) 
สรางขึ้นมาจากทฤษฎี หรือแนวคิดที่ผูสรางเชื่อถือ (ทิศนา  
แขมมณี.  2548: 219) การสังเกตธรรมชาติของผูเรียน 
(Maker,  1982: 1-2) 2) ไดผานการตรวจสอบคุณภาพ
จากผู เชี่ยวชาญกอนนําไปใชจัดการเรียนรู  และ  3) 
รูปแบบการจัดการเรียนรูตองทํานายผลที่ตามมาได 
(Torsten & Nevill, 1994: 3865) เมื่อใชรูปแบบการ
จัดการเรียนรูนี้แลว นิสิตและสมาชิกชุมชนที่แลกเปล่ียน
เรียนรูกัน จะมีการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูเกิดขึ้น เปนไป
ตามผลการเรียนรูที่คาดหวังที่ไดทํานายไว และ  (2) 
กระบวน การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู จํานวน 3 
รอบ ชวยใหผูวิจัยพัฒนา และปรับปรุงรูปแบบการจัดการ
เรยีนรูที่ตอบสนองความตองการการเรียนรูของนิสิต แกไข
ปญหาการจัดการเรียนรูของอาจารยผูสอน และสมาชิก
ชุมชนไดดวย ยังชวยใหนิสิตไดมีประสบการณเพิ่มมากขึ้น 
ชวยใหนิสิตและสมาชิกชุมชนไดรับทราบขอมูล และ
พัฒนาการเรียนรูของตนเองใหดีขึ้นจนบรรลุเปาหมายได
ดวย แตตองคํานึงถึงความพรอมดานเวลาที่สอดคลองกับ
วิถีชีวิตของสมาชิกชุมชนดวย    จึงจะทําใหสมาชิกชุมชน
สามารถเขารวมจัดการเรียนรูไดดังนั้นการประสานงาน
อยางมีประสิทธิภาพลวงหนา มีความจําเปนอยางยิ่ง 
 2. การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัด การ
เรียนรู 
 2.1 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคดาน
สตปิญญาที่เกิดขึ้นกับนิสิต ภายหลังใชรูปแบบ 
การจัดการเรียนรู อยูในระดับดี สูงกวา เมื่อเปรียบเทียบ
กับกอนใชรูปแบบการจัดการเรียนรูอยูในระดับปรับปรุง
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนไป
ตามเกณฑประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู 



ปที่ 14 ฉบับที่ 1 กันยายน 2551                  วารสารพฤติกรรมศาสตร  
  

 

45

สื บ เ นื่ อ ง จ า ก  ( 1)ก า ร คิ ด เ กิ ด ขึ้ น ใ น นิ สิ ต ไ ด นั้ น 
ประกอบดวย 1) เนื้อหาสาระ และ 2) กระบวนการ (เรียม  
ศรีทอง,  2542: 79) ซึ่งสอดคลองกับองคประกอบสาระ
การเรียนรูของรูปแบบการจัดการเรียนรูนี้ ประกอบดวย 
1) ความรูวิชาการ และ 2) ความรู คือ ประสบการณ 
ไดแก ทักษะกระบวนการเรียนรู และสถานการณที่ไดพบ
ในชุมชน องคประกอบกิจกรรมการเรียนรูของรูปแบบการ
จัดการเรียนรูนี้ดวย มีการใชกระบวนการเรียนรูในชุมชน  
6  ขั้นตอน   เปนกระบวนการแกไขปญหาใหนิสิตไดคิด
อยางเปนเหตุเปนผล คิดวิเคราะห ตรึกตรอง (Reflective 
Thinking) ในการคิดแกไขปญหาอยางสรางสรรค (เรียม  
ศรีทอง,  2542: 79-80) กับสมาชิกชุมชนหรือกับเพื่อน
นิสิต อาจารยผูสอน ไดอยางหลากหลายมุมมอง และ (2) 
การคิดแบบเปนเหตุเปนผลในการแกปญหานั้น ตอง
อาศัยขอเท็จจริงและความรูจากประสบการณ (กมลรัตน 
หลาสุวงษ,  2528 : 259) ซึ่งสอดคลองกับรูปแบบการ
จัดการเรียนรูนี้ไดเนนชุมชนและประสบการณเปนฐาน
การเรียนรู 
 2.2 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ดาน
อารมณ    ความรูสึกที่เกิดขึ้นกับนิสิตภายหลังใชรูปแบบ
การจั ดกา ร เ รี ยนรู  อยู ใ น ระดั บมาก  สู งกว า เมื่ อ
เปรียบเทียบกับกอนใชรูปแบบการจัดการเรียนรูอยูใน
ระดับปานกลาง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เปนไปตามเกณฑประสิทธิผลของรูปแบบการ
จัดการเรียนรู สืบเนื่องจาก (1) อารมณ ความรูสึก เกิดขึ้น
จากการถูกกระตุนจากสิ่งเราทั้งภายใน   และภายนอก
รางกายทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งรางกายและจิตใจ  
จะมีอารมณรุนแรงมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกบัสถานการณ
หรือส่ิงเรา (กมลรัตน  หลาสุวงษ, 2528: 224-225) และ
การรับรูส่ิงเรา (เรียม  ศรีทอง,  2542: 98) ซึ่งส่ิงเราใน
องคประกอบสาระการเรียนรูของรูปแบบการจัดการ
เรียนรูนี้ ไมไดมีเพียงความรูวิชาการเพียงประการเดียว  
แตยังมีประสบการณเปนส่ิงเรากระตุนใหนิ สิตเกิด
อารมณ  ความรู สึ ก  ไดมากขึ้ นจาก เดิม  และ  ( 2 ) 

องคประกอบกิจกรรมการเรียนรูของรูปแบบการจัดการ
เรียนรูนี้ ในชั้นเรียน ขั้นนําจะเนนจัดกิจกรรมพัฒนา
อารมณ  ความรู สึก  ขั้นเรียนมีกิจกรรมการเรียนรูที่
หลากหลาย ในชุมชน ใชชุมชนยาดอง และชมรมออก
กําลังกาย กีฬาลีลาศ เฟสทดานซ เปนแหลงเรียนรูที่มี
ความหลากหลายมีชีวิตใหกับนิสิตไดเรียนรูควบคูกับการ
ใชกระบวนการเรียน รูในชุมชนดวยวิธีการสัมภาษณ
เจาะลึก และการจัดสนทนากลุมจริงไปพรอมๆ กัน เปน
ส่ิงเรากระตุนใหนิสิตเกิดอารมณ ความรูสึกขึ้นไดมาก 
 2.3  คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ดาน
ทักษะที่เกิดขึ้นกับนิสิต   ภายหลังใชรูปแบบการจัดการ
เรียนรู อยูในระดับมาก ทุกทักษะ ยกเวนทักษะการสังเกต
อยูในระดับมากที่สุด สูงกวา เมื่อเปรียบเทียบกับกอนใช
รูปแบบการจัดการเรียนรูอยูในระดับเล็กนอย ทุกทักษะ 
ยกเวนทักษะการสังเกตอยูในระดับพอใช แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนไปตามเกณฑ
ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู ทั้งนี้สืบเนื่องจาก 
(1)  องคประกอบสาระการเรียนรู  ไดกําหนดทักษะ
กระบวนการเปนประสบการณใหนิสิตไดฝกฝนเรียนรูดวย 
และ (2) องคประกอบกิจกรรมการเรียนรู ตองออกแบบจัด
กิจกรรมการเรียนรูในชั้นเรียนใหเชื่อมโยงกับในชุมชน และ
กระบวนการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูมีจํานวน 3 
รอบ เปนวงจรวัฏจักรตอเนื่องกัน ชวยใหนิสิตเกิดการ
เรียนรูดานทักษะไดตามทฤษฎีการเรียนรูแบบเชื่อมโยง
ของธอรนไดค (กมลรัตน  หลาสุวงษ.  2528: 178-179) 
สอดคลองกับการสอนใหเกิดทักษะของ ดี เซคโก (กมล
รัตน  หลาสุวงษ,  2528: 264; อางถึง De Cecco,  1968) 
เสนอไว คือ 1) มีการทดสอบขั้นตอนกอน และตลอดเวลา
ที่ฝกตามกระบวนการ 2) ฝกฝนทักษะที่ยังขาดอยูใหสมบูรณ 
และ  3) มีการปรับปรุงแกไขทักษะที่ฝกฝนตลอดเวลา ดวยการ
แจงผลการฝกทักษะทุกทักษะใหผูเรียนทราบ 
 2.4 สมาชิกชุมชนที่มีสวนรวมจัดกิจกรรม
การเรียนรูศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคล คนตั้งแต  2 
คนขึ้นไป และระดับกลุมคนทุกคนเกิดการเรียนรูดาน
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สติปญญา ดานอารมณ ความรูสึก และดานทักษะทุก
ทักษะไดดวย ยกเวน ทักษะการทํางานกลุม   ทั้งนี้สืบ
เนื่องมาจากรูปแบบการจัดการเรียนรูนี้อยูภายใตแนวคิด
การวิจัยปฏิบัติการสรางสรรคความรูรวมกัน สอดคลองกับ
ทฤษฎีการปะทะสังสรรคทางสังคม (Interaction theory) 
ของมีด (เพ็ญแข   ประจนปจจนึก.  ม.ป.ป.: 28-29; อางถึง 
George Herbert Mead) ที่กลาววา กระบวนการเกิด
ความรูสึกเกี่ยวกับตน (Self) ของบุคคลใหเขาใจไดแจมชัด
ยิ่ งขึ้นนั้นมาจากการมีปฏิ สัมพันธกับผูอื่น  บุคคลจะ
สามารถสวมบทบาทของผูอื่นและเขาใจบทบาทของบุคคล
ในสังคมรวมทั้งบทบาทของตนเองดวย สําหรับทักษะการ
ทํางานกลุม สมาชิกชุมชนไมเกิดการเรียนรูขึ้นอาจสืบ
เนื่องมาจากสาเหตุที่สําคัญ 3 สาเหตุ ไดแก (1) ลักษณะ
กลุมคนตองมีคุณลักษณะ 2 ประการ (โยธิน  ศันสนยุทธ  และ
จุมพล  พูลภัทรชีวิน,  2529: 92-95) คือ 1) ความเหนียว
แนนของกลุม 2) สถานภาพ บทบาท และบรรทัดฐานของ
กลุม ตองถูกกําหนดขึ้นโดยสมาชิกภายในกลุมนั้น ซึ่ง
สมาชิกชุมชนทั้ง 3 รอบ ขาดคุณลักษณะเหลานี้ (2) ขาด

การฝกฝนอยางตอเนื่อง และ (3) ปจจัยดานเวลา  สงผล
ตอการลืมทักษะการทํางานกลุมของสมาชิกชุมชนได 
 
ขอเสนอแนะ 
 1 .  ควรจัดกิจกรรมฝก เนนการคิดวิ เคราะห
สถานการณแบบปจเจกบุคคลใหกับนิสิตเพิ่มมากขึ้น 
 2. นิสิตควรไดรับการฝกฝนทักษะทุกทักษะอยาง
ตอเนื่องตอไปจะทําใหนิสิตมีความชํานาญคลองแคลวใน
ทุกทักษะไดในระดับมากที่สุด 
 3. มหาวิทยาลัยควรมีการจัดความรูของคนใน
ชุมชนและสังคมอยางเปนระบบและกระตุนใหอาจารยนํา
ความรูเหลานี้มาสูกระบวนการเรียนรูในมหาวิทยาลัย 
 4. การใชเครื่องมือการวิจัย เพียงแบบวัดเดียวอาจ
ไดขอมูลที่คลาดเคลื่อนได 
 5. ควรมีการวิจัยการนํารูปแบบการจัดการเรียนรูที่
พัฒนาขึ้นนี้ไปใชในรายวิชาอื่น ๆ และวิจัย  ติดตามผล
กับกลุมตัวอยางนิสิตวามีคุณลักษณะ ของบัณฑิตที่พึง
ประสงคเปนอยางไรบาง 
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