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การวิจัยครั้งนีม้ ีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการ
เรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและประสบการณเปนฐานเพือ่ เสริมสรางคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค กลุมตัวอยางมี 2 กลุม ไดแก นิสิตจํานวน 45 คน หรือรอยละ 86.54 ไดมา
จากประชากรนิสิตที่มีเวลาเรียนวิชานี้เต็มเวลา และมีสว นรวมในกิจกรรมการเรียนรูครบถวน และ
สมาชิกชุมชนประกอบดวย (1) สมาชิกชุมชนยาดอง จํานวน 10 คน ที่มีสวนรวมจัดกิจกรรมการ
เรียนรูศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคล (รอบที่ 1) (2) สมาชิกชุมชนยาดอง จํานวน 10 คน ที่มี
สวนรวมจัดกิจกรรมการเรียนรูศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป (รอบที่ 2) และ (3)
สมาชิกชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ เฟสทดานซ จํานวน 17 คน ที่มีสวนรวมจัดกิจกรรมการ
เรียนรูศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับกลุมคน (รอบที่ 3) ที่มีความสนใจ สมัครใจเขารวมกิจกรรมการ
เรียนรู มีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป อาศัยอยูในชุมชนยาดองหรือสมัครเขาเปนสมาชิกชมรมฯไม
นอยกวา 6 เดือน โดยผูวิจัยรวมกับประธานชุมชนฯและประธานชมรมฯรวมกันคัดเลือกกลุม
ตัวอยางสมาชิกชุมชนจากประชากรแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใชเก็บ
รวบรวมขอมูล ประกอบดวย (1) เครื่องมือที่ชวยพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู และ (2)
เครื่องมือที่ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู
สงเครื่องมือทั้งหมดใหผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือกอน นําขอมูลที่ไดมาคํานวณคาคะแนนเฉลี่ยความเหมาะสมของ
องคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรูและแผนการจัดการเรียนรูมีคาระหวาง 4.3-5, 3.5-4.5
ตามลําดับ และคา IOC ขององคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรูและแผนการจัดการเรียนรู
เทากับ 1 ซึ่งผูเชี่ยวชาญทุกคนมีขอคิดเห็นบงชี้วามีคุณภาพสูง สวนคา IOC ของเครื่องมือการ
วิจัยที่เหลือมีคาที่ไดตั้งแต .5-1 นําเครื่องมือศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูไป
ทดลองใชกับนิสิตและสมาชิกชุมชนที่ไมใชกลุมตัวอยางนําขอมูลที่ไดมาหาคาความเชื่อมั่นของ
เครื่องมือการวิจัยตามลักษณะของเครื่องมือแตละประเภทไดคาความเชื่อมั่นที่ถือวาใชได วิเคราะห
ขอมูลศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูขอ มูลเชิงปริมาณ โดยใชคารอยละ คาคะแนน
เฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที (t-dependent test) ขอมูลเชิงคุณภาพ ตรวจสอบ
คุณภาพขอมูลเพิ่มความเชือ่ ถือได 4 ดาน คือ ความวางใจ การถายโอน ความเชื่อใจ และความรับรอง
กอน แลวจึงนําไปวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพตามเนื้อหา (Content Analysis)

ผลการวิจัยครัง้ นี้พบวา (1) การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูนี้มีกระบวนการพัฒนา
ในลักษณะวิจยั ปฏิบตั ิการสรางสรรคความรูรวมกัน (The Cogenerative Action Research)
ตามแนวคิดของเดวิดด และมอรเท็น (Greenwood, J. Davydd & Leven Morten. 1998 : 116)
2 ระยะ เปนวงจรวัฏจักรตอเนื่องกัน 3 รอบ ไดแก 1) ระยะแรก : การใหความหมายหรือการทํา
ความชัดเจนกับคําถามแรกเริ่มการวิจัย (รอบที่ 1) 2) ระยะตอเนื่อง : การวิจัยปฏิบัติการแกไข
ปญหาที่ไดรวบรวมมิตติ า งๆ (รอบที่ 2 และรอบที่ 3) ไดกรอบแนวคิดเชิงโครงสรางชี้แนะแนวทาง
ลักษณะการจัดการเรียนรูไวอยางเปนระบบ 8 องคประกอบ ไดแก 1) ปญหาและความตองการ
จําเปนในการจัดการเรียนรู 2) หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู 3) วัตถุประสงคของรูปแบบ
การจัดการเรียนรู 4) ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 5) สาระการเรียนรู 6) กิจกรรมการเรียนรู 7) การ
วัดผลประเมินผลรูปแบบ และ 8) แหลงเรียนรู (2) คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงคที่เกิด
ขึ้นกับนิสติ ภายหลังใชรูปแบบการจัดการเรียนรู
ดานสติปญญามีคาคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับดี
ดานอารมณ ความรูสึก มีคาคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก และดานทักษะทุกทักษะมีคาคะแนน
เฉลี่ยอยูในระดับมาก ยกเวนทักษะการสังเกตอยูในระดับมากที่สุด สูงกวาเมื่อเปรียบเทียบกับ
กอนใชรูปแบบการจัดการเรียนรู ดานสติปญญามีคาคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับปรับปรุง ดานอารมณ
ความรูสึกอยูในระดับปานกลางและดานทักษะทุกทักษะอยูในระดับเล็กนอยยกเวนทักษะการสังเกต
อยูในระดับพอใช แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนไปตามเกณฑประสิทธิผล
ของรูปแบบการจัดการเรียนรู และ (3) สมาชิกชุมชนยาดองที่มีสวนรวมจัดกิจกรรมการเรียนรูรอบ
ที่ 1 และรอบที่ 2 สมาชิกชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ เฟสทดานซ ที่มีสวนรวมจัดกิจกรรมการ
เรียนรูรอบที่ 3 ทุกคนเกิดการเรียนรูดานสติปญญา ดานอารมณ ความรูสึก และดานทักษะทุก
ทักษะไดดวย ยกเวนทักษะการทํางานกลุมที่สมาชิกชุมชนยาดองทุกคนในรอบที่ 1 ไมเกิดการ
เรียนรู สวนรอบที่ 2 สมาชิกชุมชนยาดองสวนใหญเกิดการเรียนรู
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The purposes 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. Samples of this research were
divided into two groups. The first group was 45 undergraduate students (86.54%) who
registered the social psychology course full time and participated in all learning activities.
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). For the second group, both the Yadong residents and the Club
members were greater than 15 years old and held memberships of the Community and
the Club more than six months. Together with the Community and Club heads, the
researcher selected the samples by employing purposive sampling method. Various
kinds of research tools, were used for developing the learning provision model and for
studying the effectiveness of the learning provision model. The researcher calculated
means of the learning management plan and learning provision model which were equal
to 4.3-5 and 3.5-4.5, respectively. The IOC values of elements of the learning
management plan and learning provision model were equal to 1, indicating that the
experts had a consensus agreement on their high quality. Whereas the rest values of
IOC ranged from .5 to 1. For reliability, the research tools were tested by the non-sample
students and the community and club members. Descriptive statistics and t-dependent
test method were employed for analyzing quantitative data to indicate the effectiveness of
the model. Qualitative data were examined through four areas: (1) credibility, (2)
transferability, (3) dependability, and (4) confirmability. The qualitative data were analyzed
by using content analysis method.

The research findings are as follows : Firstly, the development of the learning
provision model is based on a concept of the cogenerative action research of Davydid
and Morten (1998: 116). The cogenerative action research is divided into two stages-the
initial stage or the clarification of an initial research question (1st round) and the
continuous stage or the problem-solving research in all dimensions (2nd and 3rd round) of three continuous loops. As a result, there are eight elements of the 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 was in the good level. For the
emotional characteristic of satisfying graduates, the means score of the students was in
the high level. After engaged in the model, all means scores of every skill of the
students were ranked in the higher level except the observation skill was ranked in the
highest level. Finally, the Yadong Community members, who participated in the 1st and
2nd round of the learning activities, had 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 had only the group-working skills. For the
members of the First Dance Club; who participated in the 3rd round of the learning
activities, had learning abilities in all areas.
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พัชรี ศรีสังข

งานวิจัยนี้ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย
จาก
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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12 รูปแบบ/วิธีการ/เทคนิคการจัดการเรียนรูท สี่ งเสริมที่ไดจากผลการเรียนรู
ที่วิเคราะหไดจากการจัดสาระการเรียนรู กระบวนการเรียนรูในชุมชน และ ผล
การเรียนรูท ี่ไดจาก 3 แนวคิด ……………………..………………………
13 ขอคิดเห็นบงชีค้ ุณลักษณะของนิสิตวิชาจิตวิทยาสังคม จําแนกตามความคิดเห็น
ของอาจารยผสู อน …………………………………………………………….
14 ขอคิดเห็นบงชีค้ ุณลักษณะของนิสิตวิชาจิตวิทยาสังคม จําแนกตามกลุม ของนิสิต
แตละกลุม ……………………………………………………………………...
15 คุณลักษณะของนิสิตวิชาจิตวิทยาสังคมดานสติปญญา จําแนกตามความคิดเห็น
ของนิสิตและอาจารยผูสอนวิชาจิตวิทยาสังคม ………………...…………….
16 คุณลักษณะของนิสิตวิชาจิตวิทยาสังคมดานอารมณ ความรูสึก จําแนกตามความ
คิดเห็นของนิสติ และอาจารยผูสอนวิชาจิตวิทยาสังคม ……………...……….

หนา
58
58
58
96
110
113
114
115
116
117
129

130
158
158
158
158

บัญชีตาราง (ตอ)
ตาราง
17 คุณลักษณะของนิสิตวิชาจิตวิทยาสังคมดานทักษะ จําแนกตามความคิดเห็นของ
นิสิตและอาจารยผูสอนวิชาจิตวิทยาสังคม ……………………..…………….
18 การวิเคราะหหลักสูตรวิชาจิตวิทยาสังคม ………………………………………...
19 มาตรประเมินคาเชิงพรรณนาผลการเรียนรูท ี่เกิดขึ้นกับนิสิตและสมาชิกชุมชน
หรือสมาชิกชมรม ………………………………………………………………
20 คะแนนเฉลีย่ ความเหมาะสมขององคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรูวิชา
จิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสราง
คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค …………………………………………
21 คาดัชนีความสอดคลองขององคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรูวิชา
จิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสราง
คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค …………………………………………
22 จํานวนรอยละของสถานภาพกลุมตัวอยางนิสิต จําแนกตามเพศ โครงสรางวิชา
สังกัดคณะ และชั้นปที่กาํ ลังศึกษา ……………………………………………
23 จํานวนรอยละของสถานภาพสมาชิกชุมชนยาดองทีม่ ีสว นรวมจัดกิจกรรมการ
เรียนรูจิตวิทยาสังคมระดับบุคคลใหกับนิสิตในรอบที่ 1 จําแนกตามเพศ อายุ
อาชีพ รายได การศึกษา สถานภาพสมรส ตําแหนงในชุมชน และระยะเวลา ที่
อาศัยอยูในชุมชน ………………………………………………………...….
24 จํานวนรอยละของสถานภาพสมาชิกชุมชนยาดองทีม่ ีสว นรวมจัดกิจกรรมการ
เรียนรูจิตวิทยาสังคมระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป ใหกับนิสิตในรอบที่ 2 จําแนก
ตามเพศ อายุ อาชีพ รายได การศึกษา สถานภาพสมรส ตําแหนง
ในชุมชน และระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชน …………………..………….….
25 จํานวนรอยละของสถานภาพสมาชิกชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ เฟสทดานซ
ที่มีสวนรวมจัดกิจกรรมการเรียนรูจิตวิทยาสังคมระดับกลุมคนใหกับนิสิต
ในรอบที่ 3 จําแนกตามเพศ อายุ อาชีพ รายได การศึกษา สถานภาพสมรส
ตําแหนงในชุมชน และระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชน ……..…………………

หนา
158
171
214

248

249
263

264

266

268

บัญชีตาราง (ตอ)
ตาราง
26 คาคะแนนเฉลีย่ และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานที่แสดงออกถึงความสามารถดาน
สติปญญาของนิสิต กอนและภายหลังใชรปู แบบการจัดการเรียนรูว ิชา
จิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะ
ของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค จําแนกตามระดับการศึกษาจิตวิทยาสังคม ……….
27 คาคะแนนเฉลีย่ และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานที่แสดงออกถึงความสามารถในการจัด
การดานอารมณ ความรูสึกของนิสิต กอนและภายหลังใชรูปแบบการจัดการเรียน
วิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษ
ของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค จําแนกตามลักษณะของอารมณ
ความรูสึก ………………………………………………………………………
28 คาคะแนนเฉลีย่ และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานที่แสดงออกถึงความสามารถดานทักษะ
ของนิสิต กอนและภายหลังใชรูปแบบการจัดการเรียนรูวชิ าจิตวิทยาสังคมโดย
ใชชุมชนและประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ ึง
ประสงค จําแนกตามทักษะ ………………………………………………
29 ผลการทดสอบคาคะแนนเฉลี่ย ความสามารถดานสติปญ
 ญา ความสามารถใน
การจัดการดานอารมณ ความรูสึก และความสามารถดานทักษะของนิสิต กอน
และภายหลังใชรูปแบบการจัดการเรียนรูวชิ าจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและ
ประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค
30 จํานวนและรอยละระดับทักษะกระบวนการที่แสดงออกของนิสิต (n = 45)
จําแนกตามทักษะ รอบที่ และสถานที่ ………………………………………..
31 จํานวนความถี่และรอยละของนิสิตกลุมตัวอยาง (45 คน) ทีม่ ีหลักฐานคําพูด
บงบอกวาเกิดการเรียนรูมีคณ
ุ ลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงคเกิดขึน้ เมื่อ
เปรียบเทียบกับเกณฑที่ไดจากแบบบันทึกผลการเรียนรูข องนิสิต จําแนกตาม
ดาน สถานที่ และรอบที่ ………………………………………………….

หนา

270

271

272

273
296

298

บัญชีตาราง (ตอ)
ตาราง
32 จํานวนความถี่และรอยละของกลุมนิสิต (10 กลุม) ทีม่ หี ลักฐานคําพูดบงบอกวา
เกิดการเรียนรูม ีคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงคเกิดขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ
เกณฑที่ไดจากแบบบันทึกผลการสัมภาษณศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคล รอบ
ที่ 1 และแบบบันทึกผลการจัดสนทนากลุม ศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับคนตั้งแต 2
คนขึ้นไป รอบที่ 2 และระดับกลุมคนรอบที่ 3 จําแนกตามดานและ
รอบ ……..………………………………….……………..………….
33 จํานวนความถี่และรอยละของกลุมนิสิต (10 กลุม) ทีม่ หี ลักฐานคําพูดบงบอกวา
เกิดการเรียนรูม ีคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงคเกิดขึ้นเมื่อเปรียบเทียบ
กับเกณฑที่ไดจากแบบสังเกตพฤติกรรมการสะทอนความคิดในเรื่องทีไ่ ด
กระทําและการสะทอนการกระทํา จําแนกตามดาน สถานที่ และรอบที่ ……..
34 จํานวนความถี่และรอยละของสมาชิกชุมชนกลุมตัวอยางที่มหี ลักฐานคําพูด
บงบอกวามีผลการเรียนรูเกิดขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑที่ไดจากแบบ
บันทึกผลสัมภาษณเจาะลึกศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคล รอบที่ 1 แบบ
บันทึกผลสนทนากลุม ศึกษาจิตวิทยาสังคม ระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป
รอบที่ 2 และระดับกลุมคน รอบที่ 3 จําแนกตามดาน และรอบที่ ……...……
35 จํานวนความถี่และรอยละของสมาชิกชุมชนกลุมตัวอยางที่มหี ลักฐานคําพูด
บงบอกวามีผลการเรียนรูเกิดขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑที่ไดจากแบบ
สังเกตพฤติกรรมการสะทอนความคิดในเรือ่ งที่ไดกระทําและการสะทอนการ
กระทํา จําแนกตามดานและรอบที่ ……………………………………………

หนา

305

308

313

316

บัญชีภาพประกอบ
ภาพประกอบ
1 สภาพการณของการเรียนรู ………………………………………………………..
2 ขั้นตอนการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู …………………………………………
3 ความสัมพันธระหวางสภาพปญหาการจัดการเรียนรูของสถาบันอุดมศึกษาไทย
สาเหตุของปญหาการจัดการเรียนรูของสถาบันอุดมศึกษาไทยและ
ระบบความเชือ่ พื้นฐานของผูสอน …………………………………………….
4 การนําแนวคิดที่ไดจากผลการวิเคราะหพนื้ ฐานความรูเกีย่ วกับการจัดการเรียนรู
มาเขียนสาระที่จําเปนในองคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู ………..
5 รูปแบบการวิจยั ปฏิบัติการสรางสรรคความรูรวมกัน …………………………….
6 มิติของการสะทอนความคิดในเรื่องที่ไดกระทํา (Dimension of Reflection-onAction) ………………………………………………………………….……..
7 ลําดับขั้นของผลลัพธที่คาดหวังที่ไดจากการจัดการเรียนการสอนที่ใชชมุ ชน
เปนฐาน ………………………………………………………………………..
8 ขอบงชี้ผลการเรียนรูที่ไดจาก 3 แนวคิดทีม่ ีเนื้อหานัยสอดคลองหรือคลายคลึงกัน
กับขอบงชี้คุณลักษณะของนิสิตวิชาจิตวิทยาสังคม และบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค
ดานสติปญญาที่เกี่ยวของกับความรู …………………………………………
9 ขอบงชี้ผลการเรียนรูที่ไดจาก 3 แนวคิดทีม่ ีเนื้อหานัยสอดคลองหรือคลายคลึง
กับขอบงชี้คุณลักษณะของนิสิตวิชาจิตวิทยาสังคม และบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค
ดานสติปญญาที่เกี่ยวของกับความเขาใจ ………..……..……………………
10 ขอบงชี้ผลการเรียนรูที่ไดจาก 3 แนวคิดทีม่ ีเนื้อหานัยสอดคลองหรือคลายคลึงกัน
กับขอบงชี้คุณลักษณะของนิสิตวิชาจิตวิทยาสังคม และบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค
ดานสติปญญาที่เกี่ยวของกับความคิด …………….…………………………
11 ขอบงชี้ผลการเรียนรูที่ไดจาก 3 แนวคิดทีม่ ีเนื้อหานัยสอดคลองหรือคลายคลึง
กับขอบงชี้คุณลักษณะของนิสิตวิชาจิตวิทยาสังคม และบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค
ดานอารมณ ความรูสึกที่เกีย่ วของกับการควบคุมอารมณ ……….….………
12 ขอบงชี้ผลการเรียนรูที่ไดจาก 3 แนวคิดทีม่ ีเนื้อหานัยสอดคลองหรือคลายคลึงกัน
กับขอบงชี้คุณลักษณะของนิสิตวิชาจิตวิทยาสังคม และบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค
ดานอารมณ ความรูสึกที่เกีย่ วของกับคานิยม การรับรู ตระหนักในคุณคา …

หนา
19
28

44
51
77
81
100

119

119

119

119

119

บัญชีภาพประกอบ (ตอ)
ภาพประกอบ
13 ขอบงชี้ผลการเรียนรูที่ไดจาก 3 แนวคิดทีม่ ีเนื้อหานัยสอดคลองหรือคลายคลึงกัน
กับขอบงชี้คุณลักษณะของนิสิตวิชาจิตวิทยาสังคม และบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค
ดานอารมณ ความรูสึกที่เกีย่ วของกับคุณลักษณะที่ควรแสดงออก ………...
14 ขอบงชี้ผลการเรียนรูที่ไดจาก 3 แนวคิดทีม่ ีเนื้อหานัยสอดคลองหรือคลายคลึง
กับขอบงชี้คุณลักษณะของนิสิตวิชาจิตวิทยาสังคม และบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค
ดานทักษะ ………………………………………………..……………………
15 ผลการวิเคราะหรูปแบบ/วิธกี าร/เทคนิคการจัดการเรียนรูท ี่ไดจากแนวคิด
การวิจยั ปฏิบัติการสรางสรรคความรูรวมกัน แนวคิดการจัดการเรียนการสอน
ที่ใชชุมชนเปนฐาน และแนวคิดการจัดการเรียนรูแบบประสบการณ ……….
16 การสังเคราะหองคประกอบของรางรูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคม
โดยใชชุมชนและประสบการณเปนฐานเพือ่ เสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิต
ที่พงึ ประสงค …………………………………………………………………..
17 กรอบแนวคิดการวิจยั ……………………………………………………………..
18 กระบวนการพัฒนาและการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูวิชา
จิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสราง
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บทที่ 1
บทนํา
ภูมิหลัง
สถาบันอุดมศึกษาเปนองคการที่มีหนาที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อผลิตนิสิต
นักศึกษาใหจบออกไปเปนบัณฑิตที่มคี ณ
ุ ภาพออกไปรับใชสังคมและตลาดแรงงาน อาจารยผูสอน
ในฐานะที่รับผิดชอบจัดการเรียนรูใหกับนิสิตนักศึกษาโดยตรงนั้น จึงเปนกลไกทีส่ ําคัญที่จะชวย
สนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถทําหนาที่ดังกลาวบรรลุไดอยางมีประสิทธิผล อาจารยผูสอน
ตองตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการเรียนรูของตนเอง ที่จะตองจัดใหกับนิสิตนักศึกษา และ
ตองชวยใหนสิ ิตนักศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูอยางสมบูรณ ทั้งดานสติปญญา ดาน
อารมณ ความรูสึกและดานทักษะ เพือ่ กอเกิดพฤติกรรม หรือคุณลักษณะที่พงึ ประสงคในนิสิต
นักศึกษาทีต่ อบสนองความตองการของสังคมและตลาดแรงงานไดอยางแทจริง การจัดการเรียนรู
ของอาจารยผูสอนที่จัดใหกับนิสติ นักศึกษาเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูอยางสมบูรณ
จะตองจัดใหนิสิตนักศึกษาไดใชความสามารถดานสติปญ
 ญา คิดวิเคราะห คิดแกไขปญหา และคิด
สรางสรรคความรู กระตุนใหมีการเปลี่ยนแปลงดานอารมณ ความรูสึก ดวยการใหรับรู ตระนักใน
คุณคาของสิ่งที่ไดเรียนรู และไดลงมือฝกปฏิบัติจริงจนมีความชํานาญ อาจารยผูสอนไมสามารถใช
กระบวนการเรียนรูดวยวิธกี ารบรรยายเพียงวิธีการเดียวในการจัดการเรียนรู แตจะตองเลือกใช
วิธีการสอนหลากหลายวิธแี ลว ยังจะตองเลือกใชสาระการเรียนรูท ี่มีความหมายตอการดํารงชีวติ
หรือประสบการณจริง หรือความรูที่เปนทักษะกระบวนการ มาจัดใหนิสิตนักศึกษาไดเรียนรูด วย
ควบคูกับการบรรยายความรูใหกับนิสิตนักศึกษา หรือกระตุนใหนิสติ นักศึกษาแสวงหาความรูจาก
หนังสือ ตํารา หรือแหลงเรียนรูที่มีอยูในชุมชนอยางหลากหลาย จึงจะชวยใหนสิ ิตนักศึกษาเกิด
การเรียนรูไดอยางสมบูรณ และกอเกิดพฤติกรรมหรือคุณลักษณะที่พึงประสงคในนิสิตนักศึกษา
คอนขางถาวรได
แตสภาพการจัดการเรียนรูในสถาบันอุดมศึกษาของอาจารยผูสอนสวนใหญ สาระการ
เรียนรูที่จัดใหนิสิตนักศึกษาไดเรียนรูจะมุงเนนความรูสากลหรือความรูวิชาการมากกวาความรูท ี่
เนนวิธีการ หรือประสบการณจริง หรือทักษะ ดังคํากลาวของ สิปนนท เกตุทตั (2543 : 105)
“จุดออนของการศึกษาไทยยังคงเนนองคความรูมากกวาวิธีการแสวงหาความรู” ขาดการเรียนรู
ความรูชุมชนหรือภูมิปญญาทองถิ่นที่เปนปญญาปฏิบตั ิ (Practical Wisdom) และมีเหตุผลการ
ปฏิบัติ (Reasoning Practical) ที่อยูบนพื้นฐานความเชื่อเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบ
แบบแผน จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ดังคํากลาวของประเวศ วะสี (2543 : 124) “กระบวนการ
เรียนรูไมเขาไปเชื่อมโยงกับสภาพสังคมจริง”
สงผลใหนิสติ นักศึกษาขาดการเรียนรูคุณธรรม
จริยธรรมที่อยูในวิถชี ีวติ ขาดการปะทะสังสรรคกับบุคคลในสังคมหรือชุมชนจริง กระบวนการ
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เรียนรูที่จัดใหนิสิตนักศึกษาเกิดการเรียนรูนั้น อาจารยผูสอนมุงเนนการสอนมากกวาการเรียนรู
ของนิสิตนักศึกษา ดังคํากลาวของวิจารณ พานิช (2544 : 7) “ตองมุงไปที่การเรียนรูมากกวาการ
สอน” กระบวนการเรียนรูเลือกใชวธิ ีการบรรยายถายทอดความรูมากกวาสรางความรู ดังคํากลาว
ของสุมน อมรวิวัฒน (2546 : 75) “วิธีการเรียนรูในมหาวิทยาลัยใชการบรรยายอยางเดียวใน
ชั้นเรียน” นิสิตนักศึกษามีการปะทะสังสรรคกนั และกัน และกับอาจารยผูสอนนอย ขาดการ
ประยุกตใชความรูในสถานการณจริง นิสิตนักศึกษามีการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูดานสติปญญา
มากกวาดานอารมณ ความรูสึก และดานทักษะ ไมเกิดการเรียนรูอยางสมบูรณ สงผลตอคุณภาพ
ของบัณฑิตทีจ่ บการศึกษาออกไป ยังมีคุณภาพไมดีเพียงพอ สอดคลองกับขอมูลขอเรียกรองเรื่อง
คุณภาพของบัณฑิตของผูประกอบการไดสรุปความตองการคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคไว
(สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา. 2547 : 7 ; อางอิงจาก มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต.
2545. รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาวิเคราะหรูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติ
ไทย) บัณฑิตตองมีความสามารถในการปรับตัวกับผูร วมงาน การคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ มี
ความรับผิดชอบบริหารเวลาไดดี พรอมที่จะปฏิบตั ิตนในกรอบระเบียบหนวยงาน มีความสามารถ
ในการแกไขปญหาที่ซับซอน การสื่อขอความและการนําเสนอ และสอดคลองกับขอมูลผลการ
สํารวจความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตรุนปการศึกษา 2545 - 2546 ของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ (งานประเมินผล กองแผนงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 2548 : 3-4) ซึ่ง
เปนสถาบันอุดมศึกษาแหงหนึ่งพบวา บัณฑิตมีความสามารถในการใหปรึกษาทางวิชาการ และ
คําปรึกษาเกี่ยวกับการทํางานแกผูเกี่ยวของไดอยูในระดับปานกลางเทานั้น
ขอมูลเหลานีย้ ัง
ตีความหมายตอไปไดอีกวาการจัดการเรียนรูของอาจารยผูสอนในสถาบันอุดมศึกษา ที่นิยมจัด
การเรียนรูดังกลาวยังมีจุดออนอยู มีความจําเปนที่อาจารยผูสอนตองปรับปรุงและพัฒนาการจัด
การเรียนรูของตนเองที่จัดใหกับนิสิตนักศึกษาเสียใหม
จุดออนของการจัดการเรียนรูที่จัดใหกับนิสิตนักศึกษาของอาจารยผูสอนสวนใหญ มี
สาเหตุมาจากระบบความเชือ่ พื้นฐานหรือกระบวนทัศน (Paradigm) ของอาจารยผูสอนมีอิทธิพล
ทําใหอาจารยผูสอนจัดการเรียนรูตามระบบความเชื่อพื้นฐานที่มีอยู (Guba, G. Egon & Lincoln,
S. Yvonna. 1989 : 80) สอดคลองกับผลการศึกษาการจัดการเรียนการสอนของเฟรชซ (Ziegler,
Michele Flash. 2001 : Online) พบวา ความเชื่อของอาจารยผูสอนเปนปจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพล
ตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อาจารยผูสอนที่มีกระบวนทัศนปรนัยนิยม (Objectivism) ที่
เชื่อวา ความรูความจริงเปนแกนแทไมเปลี่ยนแปลง การศึกษาคือ การใหผูเรียนไดเรียนรู ความรู
ความจริงเหลานี้ อาจารยผูสอนก็จะมุงเนนการบรรยายถายทอดความรูเปนหลัก ผูเรียนมีการ
เปลี่ยนแปลงการเรียนรูดานสติปญญามากกวา ไมกอเกิดพฤติกรรม หรือคุณลักษณะที่พึงประสงค
แตถาอาจารยผูสอนมีกระบวนทัศนสรางความรูดวยตนเอง (Constructivism) ที่เชื่อวา ความรู
ความจริงเปนแกนแทที่สุดไมมี ตองไดมีการแลกเปลีย่ นเรียนรูกันและกันและยอมรับเปนฉันทามติ
การศึกษาก็จะมุงเนนกระบวนการและวิธกี ารสรางความรู ความเขาใจจากประสบการณที่พบ จัด
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ใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธจัดกระทํากับขอมูลจริงดวยตนเอง สรางสรรคบรรยากาศการแลกเปลีย่ น
เรียนรู ผูเรียนจะนําและควบคุมตนเองในการเรียนรู ชวยใหผูเรียนมีการเรียนรูกวาง ซับซอน และ
หลากหลายขึน้ (ทิศนา แขมมณี. 2548 : 91-95) ชวยใหผูเรียนและบุคคลที่แลกเปลี่ยนเรียนรูก ับ
ผูเรียนเชื่อมโยงความรูที่มอี ยู และที่ไดแลกเปลีย่ นเรียนรูกันสรางเปนความรูใหมขึ้น (Guba, G.
Egon ; & Lincoln, S. Yvonna. 1989 : 84) ผูเรียนจะมีการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูทั้งดาน
สติปญญา ดานอารมณ ความรูสึก และดานทักษะ กอเกิดพฤติกรรมหรือคุณลักษณะที่พึงประสงค
ได
และการออกแบบการจัดการเรียนรูของอาจารยผูสอนก็จะแตกตางไปจากวิธีการบรรยาย
ถายทอดความรูเปนหลักทีค่ ุนเคย
ปรับเปลี่ยนเลือกสรรรูปแบบการเรียนรู
และวิธกี ารที่
หลากหลายภายใตกระบวนทัศนสรางความรูดวยตนเอง ที่เนนการสรางสรรคความรูรวมกัน การ
ใชชุมชนและประสบการณเปนฐานการเรียนรูใหกับผูเรียน
การออกแบบการจัดการเรียนรูภายใตกระบวนทัศนสรางความรูดวยตนเองของอาจารย
ผูสอนตองสอดคลองกับธรรมชาติของรายวิชาที่รบั ผิดชอบสอนดวย โดยเฉพาะวิชาจิตวิทยาสังคม
ซึ่งเปนวิชาดานสังคมวิทยาที่เนนการศึกษาวิเคราะหพฤติกรรมทางสังคมระดับบุคคล ระดับคนตั้งแต
2 คนขึ้นไป และระดับกลุมคน และแนวทางการจัดการศึกษาดานสังคมวิทยาของเดวิด (Armstrong,
G. David. 2003 : 124-128) ไดเสนอไวตองใหผูเรียนศึกษาทําความเขาใจชีวติ ความรูไดมาจาก
ประสบการณตรง มีการปะทะสังสรรคกบั บุคคลอื่น เชื่อมโยงการดํารงชีวิต ความเชื่อในศาสนา
นํามาสะทอนคุณคาของการเปนสมาชิกสังคมและกลุม ตระหนักถึงความสําคัญของปญหา และ
เกิดจิตสํานึกในการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การออกแบบการจัดการเรียนรูของอาจารยผูสอนที่จัด
ใหกับผูเรียนดานสติปญญา ตองเนนการคิดวิเคราะห ตีความหมายของพฤติกรรม สรางสรรค
ความรูจากการไดแลกเปลี่ยนประสบการณกัน ดานอารมณ ความรูสึก ตองเนนการตระหนักถึง
คุณคาความสําคัญของสิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมทางสังคม ดานทักษะตองเนนทักษะ
ทางสังคมและทักษะการทํางานกลุม เพื่อเตรียมความพรอมใหกับผูเรียนที่ตองเผชิญในโลกการ
ทํางานจริง ควบคูกับทักษะการคิดวิเคราะห ซึ่งเมื่อผูวิจัยวิเคราะหผลการเรียนรูที่เกิดขึ้นกับ
ผูเรียนกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคขางตน จะเห็นไดวา มีเนื้อหานัยสอดคลองกันและ
ชวยเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงคได แตสภาพการออกแบบการจัดการเรียนรู
ของอาจารยผูสอนวิชาจิตวิทยาสังคมในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐจํานวน 4 แหง ที่ไดใหผูวิจัย
สัมภาษณเจาะลึกระหวางวันที่ 16-22 กุมภาพันธ 2549 เมื่อนํามาวิเคราะหเนื้อหาเปรียบเทียบกับ
การจัดการเรียนรูของผูวิจยั พบวา มีความคลายคลึงกัน 3 ประเด็นคือ (1) จัดสาระการเรียนรูเปน
บทเรียนตามลําดับเนื้อหาจากหนังสือ ตําราที่ยึดถือ ทําใหผูเรียนมีมมุ มองแบบ แยกสวน (2)
กระบวนการเรียนรูเลือกใชวิธีการบรรยายเปนสวนใหญมีกิจกรรมเสริมบาง และ (3) ผลการเรียนรู
ที่เกิดขึ้นกับผูเ รียนจึงไมสมบูรณ มีการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูดานสติปญญามากกวาไมกอเกิด
พฤติกรรมหรือคุณลักษณะที่พึงประสงค หรือเกิดขึ้นบางพฤติกรรม และไมคงทนถาวร ขอมูล
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เหลานี้ยังสะทอนใหเห็นวามีความจําเปนที่อาจารยผูสอนวิชาจิตวิทยาสังคมควรปรับปรุงและพัฒนา
การจัดการเรียนรูใหกับนิสติ นักศึกษาทีต่ นเองรับผิดชอบสอน
ดังนั้นผูวิจัยในฐานะอาจารยผูสอนวิชาจิตวิทยาสังคมทานหนึ่ง ไดตระหนักถึงความสําคัญ
ของการจัดการเรียนรูของอาจารยผูสอนที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูของนิสิตนักศึกษา
ตองเปนไปอยางสมบูรณ จึงจะชวยใหนสิ ติ นักศึกษากอเกิดพฤติกรรมหรือคุณลักษณะที่พึงประสงค
ไดและสงผลตอเนื่องถึงคุณภาพของบัณฑิตที่จะจบออกไป ตอบสนองความตองการของสังคมและ
ตลาดแรงงานได
จึงมีความตองการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใช
ชุมชนและประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคที่อยูภายใต
กระบวนทัศนสรางความรูดวยตนเอง
โดยวิเคราะหกระบวนการเรียนรูใ นชุมชนจากแนวคิด
พื้นฐานหลัก 3 แนวคิด ไดแก (1) แนวคิดการวิจัยปฏิบัติการสรางสรรคความรูรว มกัน (2) แนวคิด
การจัดการเรียนการสอนที่ใชชุมชนเปนฐาน และ (3) แนวคิดการจัดการเรียนรูแบบประสบการณ
ออกมา แลวจัดใหเชื่อมโยงกับกระบวนการเรียนรูในชั้นเรียน ควบคูกับจัดสาระการเรียนรูเ ปน
หนวยการเรียนรูตามระดับการศึกษาจิตวิทยาสังคมควบคูกบั จัดความรูที่เปนทักษะกระบวนการ
หรือสถานการณ/ประสบการณจริงที่ตองเผชิญใหผูเรียนไดเรียนรูและฝกหัด แลวนําไปทดลองใช
กับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชานี้ วาชวยใหมีการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูไดอยางสมบูรณซ่งึ
สามารถชวยเสริมสรางใหนิสิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคเกิดขึ้นไดเปนระยะ ๆ ใน
แตละหนวยการเรียนรูไดหรือไม และภายหลังเสร็จสิน้ การใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแลว ชวย
เสริมสรางใหนิสิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคไดอยางไร ตลอดจนสมาชิกชุมชนทีไ่ ด
แลกเปลีย่ นเรียนรูกับนิสิตในชุมชนตามกระบวนการเรียนรูในชุมชนที่จัดนั้นไดชวยใหสมาชิกชุมชน
มีผลการเรียนรูเกิดขึ้นไดหรือไม

วัตถุประสงคของการวิจัย
การวิจัยนี้มีวตั ถุประสงคเพือ่ พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใช
ชุมชนและประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค และศึกษา
ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชมุ ชนและประสบการณเปนฐาน

ความสําคัญของการวิจัย
การวิจัยครั้งนีม้ ีความสําคัญ ดังนี้
1. ไดรูปแบบในการพัฒนาการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและ
ประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ซึ่งจะเปนตนแบบใหกบั
รายวิชาอื่น ๆ ที่ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รับผิดชอบสอนจัดการเรียนรูใหกับนิสิตไดมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ตลอดจนคณะอื่น ๆ ที่สังกัด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและในกํากับของรัฐ ใชเปนแนวทาง
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การพัฒนาการจัดการเรียนรูเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามบริบทสังคม
จริงที่สถาบันอุดมศึกษานั้นตั้งอยู
2. รูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชมุ ชนและประสบการณเปนฐาน
เพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค จะชวยสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาโดยเฉพาะ
การปฏิรูปการเรียนรูเกี่ยวกับยุทธศาสตรทางปญญา และวิจัยของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เพื่อนําไปสูการสรางสรรคความรู และสรางกระบวนการเรียนรูที่กอใหเกิดปญญา อันจะนําไปสูการ
สรางสังคมบนฐานของความรู (คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
2547 : 13-14) และยุทธศาสตรทางปญญาของประเทศได สืบเนื่องจากบัณฑิตมีแนวโนมในการ
สรางความรู เปนความรูที่จะทําใหเกิดปญญา เพื่อการดํารงชีวิตอยางรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงใน
ระดับชุมชนและสังคมที่กวางออกไป
และเปนความรูพื้นฐานในการสรางสรรคสังคมทีเ่ คารพ
ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ความเสมอภาคในสังคม ตลอดจนสรางจิตสํานึกของความเปน
พลเมืองเพิ่มขึ้น
3. รูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชมุ ชนและประสบการณเปนฐาน
เพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค จะชวยสนับสนุนยุทธศาสตรการจัดการความรู
เพื่อสังคมของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได (คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ. 2547 : 17-18) สืบเนื่องจากมีการนําความรูที่เกิดจากประสบการณและการ
ปฏิบัตขิ องคนในสังคมและชุมชน ซึ่งมีอยูจํานวนมาก เขามาสูกระบวนการเรียนรูในมหาวิทยาลัย
สงผลตอเนื่องสนับสนุนการปรับทิศทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยใหอยูบนฐานของความรูทมี่ ีคุณคา
และเกิดประโยชนตอสังคมและชุมชนอยางแทจริงมากขึ้น เปนความรูที่กอใหเกิดปญญาปฏิบตั ิ

ขอบเขตของการวิจัย
ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยดังนี้
1. รูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชมุ ชนและประสบการณเปนฐาน
เพิ่มเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค เปนกรอบแนวคิดเชิงโครงสรางที่ชี้แนะแนวทาง
ลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ชว ยใหนิสิตเกิดการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูอยางสมบูรณทั้ง
ดานสติปญญา ดานอารมณ ความรูสึก และดานทักษะ ที่วิเคราะหไดจากแนวคิดการวิจัยปฏิบัติ
การสรางสรรคความรูรว มกัน แนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่ใชชุมชนเปนฐาน และแนวคิดการ
จัดการเรียนรูแบบประสบการณเปนวงจรวัฏจักรตอเนื่องกัน 6 ขั้นตอน ไดแก (1) การประเมิน
ความตองการจําเปน (2) การกําหนดเปาหมายและวางแผนการเรียนรูรวมกัน (3) การมีสวนรวม
ในประสบการณที่ไดวางแผนไวรวมกัน (4) การสะทอน (5) การสรุปอางอิงแนวความคิดรวบยอด
หลักการหรือวิธีการ หรือสรางความรูใหม และ (6) การประยุกตใชความรูที่ได ในสถานการณใหม
ในชุมชน จัดใหสอดคลองเชื่อมโยงสัมพันธกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูในชั้นเรียน โดยจัดสาระ
การเรียนรูเปนหนวยการเรียนรูตามระดับการศึกษาพฤติกรรมทางสังคมควบคูกบั จัดสาระการ
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เรียนรูที่เปนทักษะกระบวนการหรือสถานการณ/ประสบการณจริงใหนิสิตไดเรียนรูและฝกฝนเพื่อ
เสริมสรางในนิสิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค จัดไวอยางเปนระบบ 8 องคประกอบ
ไดแก องคประกอบที่ 1 : ปญหาและความจําเปนของการจัดการเรียนรู องคประกอบที่ 2 :
หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู องคประกอบที่ 3 : วัตถุประสงคของรูปแบบการจัดการ
เรียนรู องคประกอบที่ 4 : ผลการเรียนรูท ี่คาดหวัง องคประกอบที่ 5 สาระการเรียนรู องคประกอบ
ที่ 6 : กิจกรรมการเรียนรู องคประกอบที่ 7 : การวัดผลประเมินผลรูปแบบ และองคประกอบที่ 8 :
แหลงเรียนรู
2. การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยปฏิบัติการสรางสรรคความรูรวมกัน (The Cogenerative
Action Research) ภายใตแนวคิดของเดวิดด และมอรเท็น (Greenwood, J. Davydd; & Levin
Morten. 1998 : 116) ที่ผูวจิ ัยมีความเชื่อวา คุณภาพของนิสิตที่เกิดขึ้นเปนไปตามปฏิทินการสอน
และการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมชวยพัฒนาใหนิสิตมีคณ
ุ ลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงคได ในขณะเดียวกันผลการพัฒนานิสิตใหมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
ก็สามารถชวยพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมไดอยางเปนวงจรวัฏจักร ผูวิจัยจึง
ใชแนวทางการวิจัยปฏิบตั ิการสรางสรรคความรูรวมกันกับนิสิตและสมาชิกชุมชนที่มีสวนรวมในการ
จัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชมุ ชนและประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะ
ของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค เปนวงจรวัฏจักรตอเนื่อง 3 รอบ ใชระยะเวลาดําเนินการวิจัยรวมกันใน
ภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2549 รวมระยะเวลาประมาณ 2 เดือน จํานวน 48 ชั่วโมง ที่กําหนดเปน
ปฏิทินการสอนระบุไวในแผนการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและประสบการณเปน
ฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
3. การจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและประสบการณเปนฐานครั้งนี้ใช
ชุมชน 2 แนวคิด ไดแก ชุมชนตามทัศนะของนักสังคมวิทยาในฐานะหนวยทางสังคม (Community
as Social System Unit) ซึ่งเปนชุมชนที่มีอาณาเขตพื้นทีข่ องชุมชนชัดเจน สมาชิกชุมชนตั้ง
บานเรือนอาศัยอยูในชุมชนและทํากิจกรรมรวมกัน โดยเลือกใชชุมชนยาดอง ซอยเอกมัย 13
ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร และชุมชนตามแนวคิดรูปแบบ
ประชาสังคม (Civil Society) มีลักษณะที่สมาชิกชุมชนมารวมตัวกันทํากิจกรรมดวยความรูสึก
เปนหนึ่งเดียวไมจําเปนตองมีพื้นที่อาณาเขตของชุมชนและอาศัยอยูในชุมชน โดยเลือกใชชมรม
ออกกําลังกายกีฬาลีลาศ เฟสทดานซ ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
4. กระบวนการเรียนรูในชุมชนที่ใชในรูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดย
ใชชุมชนและประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ที่วิเคราะห
ไดมาจากกระบวนการทีส่ ําคัญของ 3 แนวคิด ไดแก แนวคิดรูปแบบการวิจัยปฏิบัติการสรางสรรค
ความรูรวมกัน แนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่ใชชุมชนเปนฐาน และแนวคิดการจัดการเรียนรู
แบบประสบการณ เปนวงจรวัฏจักรตอเนื่อง 6 ขั้นตอน ไดแก (1) การประเมินความตองการ
จําเปนของชุมชน (2) การกําหนดเปาหมายและวางแผนการเรียนรูรวมกัน (3) การมีสวนรวมใน
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ประสบการณที่ไดวางแผนไวรวมกัน (4) การสะทอน (5) การสรุปอางอิง แนวความคิดรวบยอด
หลักการ หรือวิธีการ หรือสรางความรูใหมขึ้น และ (6) การประยุกตใชนั้น เปนกระบวนการเรียนรู
ในชุมชนรวมกันระหวางนิสิตกับสมาชิกชุมชนที่ทั้ง 2 ฝายตางก็ไมมีประสบการณมากอน และจะ
ไมสามารถปฏิบัติการตามกระบวนการเรียนรูในแตละขั้นตอนได ถาผูวิจัยไมเตรียมความพรอมให
มีความรู ความเขาใจในการปฏิบัตใิ นแตละขั้นตอน เพื่อแกไขขอจํากัดนี้ ผูวิจัยจะใชวิธกี าร
บรรยายการปฏิบัตใิ หกับนิสติ และสมาชิกชุมชนที่มีสวนเกี่ยวของกับการศึกษาวิจัยครั้งนี้ รวมถึง
สาธิตตัวอยางและฝกฝนการปฏิบัตใิ นแตละขั้นตอนใหดวย ตลอดจนสาธิตกระบวนการแปลและ
สรางความหมายที่หลากหลายจากประสบการณที่ไดรับเพื่อสรางความรูดวยตนเอง เปนตน
5. แบบแผนการวิจัยที่ใชหาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคม
โดยใชชุมชนและประสบการณเปนฐาน เปรียบเทียบคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคที่เกิดขึ้น
ในนิสิตกอนและภายหลังใชรูปแบบการจัดการเรียนรูจะใชแบบแผนหนึ่งกลุมวัดกอนหลัง (OneGroup Pre-Post Test Design) สวนการวิเคราะหผลการเรียนรูที่เกิดขึ้นในสมาชิกชุมชนที่มีสว น
รวมในรูปแบบการจัดการเรียนรูนั้น จะใชแบบแผนหนึ่งกลุมเฉพาะกรณี (One-Shot Case Study)
สืบเนื่องจากสมาชิกชุมชนทีเ่ ปนกลุมตัวอยาง ใหนิสิตไดศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคล ระดับ
คนตั้งแต 2 คนขึ้นไป และระดับกลุมคนเปนกลุมตัวอยางคนละกลุมกัน และมีพื้นฐานการศึกษา
ขั้นสูงสุดสวนมากจบการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ตลอดจนไมไดศึกษาวิชา
จิตวิทยาสังคมมากอน การใชแบบแผนหนึ่งกลุมเฉพาะกรณีจึงมีความเหมาะสมมากกวาการใช
แบบแผนหนึ่งกลุมวัดกอนหลังที่ใชกบั กลุม ตัวอยางนิสติ

นิยามศัพทเฉพาะ
1. การจัดการเรียนรูวชิ าจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและประสบการณเปนฐาน
หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรูในชุมชน หรือกระบวนการเรียนรูในชุมชนที่ชวยใหนิสติ ได
เกิดการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูอยางสมบูรณทั้งดานสติปญญา ดานอารมณ ความรูสึก และดาน
ทักษะ ที่ผูวิจยั วิเคราะหไดมาจากแนวคิดการวิจัยปฏิบัติการสรางสรรคความรูรว มกัน แนวคิดการ
จัดการเรียนการสอนที่ใชชมุ ชนเปนฐาน
และแนวคิดการจัดการเรียนรูแบบประสบการณเปน
วงจรวัฏจักรตอเนื่อง 6 ขั้นตอน ไดแก (1) การประเมินความตองการจําเปน (2) การกําหนด
เปาหมาย และวางแผนการเรียนรูรวมกัน (3) การมีสวนรวมในประสบการณที่ไดวางแผนไว
รวมกัน (4) การสะทอน (5) การสรุปอางอิง แนวความคิดรวบยอด หลักการ หรือวิธีการ หรือ
สรางความรูใหม และ (6) การประยุกตใชความรูใหมที่ได ในสถานการณใหมในชุมชน จัดให
สอดคลองเชื่อมโยงสัมพันธกับกระบวนการเรียนรูในชัน้ เรียน โดยจัดสาระการเรียนรูเปนหนวย
การเรียนรูตามระดับการศึกษาพฤติกรรมทางสังคมระดับบุคคล ระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป และ
ระดับกลุมคนควบคูกับจัดสาระการเรียนรูท ี่เปนทักษะกระบวนการหรือสถานการณ/ประสบการณ
จริงใหนิสิตไดเรียนรูและฝกฝน เพื่อเสริมสรางใหนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชาจิตวิทยาสังคมเกิด
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พฤติกรรมหรือคุณลักษณะของนิสิตวิชาจิตวิทยาสังคมที่พึงประสงคที่ชว ยเสริมสรางคุณลักษณะ
ของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงคได
2. รูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและประสบการณ
เปนฐาน หมายถึง กรอบแนวคิดเชิงโครงสรางที่ชี้แนะแนวทางลักษณะการจัดการเรียนรูที่
ครอบคลุมองคประกอบที่สาํ คัญที่ไดจัดไวอยางเปนระบบ 8 องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่
1 : ปญหาและความจําเปนของการจัดการเรียนรู องคประกอบที่ 2 : หลักการของรูปแบบการ
จัดการเรียนรู องคประกอบที่ 3 : วัตถุประสงคของรูปแบบการจัดการเรียนรู องคประกอบที่ 4 :
ผลการเรียนรูท ี่คาดหวัง องคประกอบที่ 5 : สาระการเรียนรู องคประกอบที่ 6 : กิจกรรมการ
เรียนรู องคประกอบที่ 7 : การวัดผลประเมินผลรูปแบบ และองคประกอบที่ 8 : แหลงเรียนรู
ที่ผูวิจัยสรางจากความรูที่ไดจากการศึกษาทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง
แนวคิดการวิจัย
ปฏิบัติการสรางสรรคความรูรวมกัน แนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่ใชชุมชนเปนฐาน และ
แนวคิดการจัดการเรียนรูแบบประสบการณที่ผูวิจัยเชือ่ ถือ การสังเกตธรรมชาติของผูเรียนวิชา
จิตวิทยาสังคมที่ผูวิจัยรับผิดชอบสอนและประสิทธิผลที่ไดจากวิธีสอนที่ผูวิจัยเลือกใชจัดการเรียนรู
3. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและ
ประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค หมายถึง
กระบวนการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู ในลักษณะวิจัยปฏิบตั ิการสรางสรรคความรูรว มกัน
(The Cogenerative Action Research) ตามแนวคิดของเดวิดด และมอรเท็น (Greenwood, J.
Davydd ; & Leven Morten. 1998 : 116) มี 2 ระยะ ไดแก ระยะแรก : การใหความหมายหรือ
การทําชัดเจนกับคําถามแรกเริ่มการวิจัย และระยะตอเนื่อง : การวิจัยปฏิบตั ิการแกไขปญหาใหมที่
ไดรวบรวมมิติตางๆ ไวที่เผชิญอยูรวมกันเปนวงจรวัฏจักรตอเนื่องกันจํานวน 3 รอบ โดยในแตละ
ระยะมีขั้นตอนการวิจัยปฏิบัติ การสรางสรรคความรูรว มกันที่สําคัญ 4 ขั้นตอนยอยพอสังเขป ดังนี้
ระยะแรก : การใหความหมายหรือการทําความชัดเจนกับคําถามแรกเริ่ม
การวิจัย (รอบที่ 1) ประกอบดวยขั้นตอนตอไปนี้เปนวงจรวัฏจักรตอเนื่องกัน จํานวน 1 รอบ
ขั้นตอนที่ 1 การใหความหมายของปญหา หรือประเมินความตองการจําเปนในการ
จัดการเรียนรู (รอบที่ 1) เพื่อรางรูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชมุ ชนและ
ประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
ขั้นตอนที่ 2 สะทอนอธิบายการปฏิบตั ิและการเรียนรู (รอบที่ 1) เพื่อพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรูวชิ าจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสราง
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงค
ขั้นตอนที่ 3 การแกไขปญหาผานการกระทํา (รอบที่ 1) ดวยการทดลองใช
รูปแบบการจัดการเรียนรูวชิ าจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสราง
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงคที่ไดพัฒนาขึ้น
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ขั้นตอนที่ 4 การสรางสรรคโอกาสการเรียนรูและการสะทอนทั้งการกระทําและ
ความคิดในเรือ่ งที่ไดกระทํา (รอบที่ 1) เพื่อปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู
ระยะตอเนื่อง : การวิจัยปฏิบัติการแกไขปญหาใหมที่ไดรวบรวมมิตติ าง ๆ
(รอบที่ 2 และรอบที่ 3) ประกอบดวยขัน้ ตอนตอไปนีเ้ ปนวงจรวัฏจักรตอเนื่องกัน จํานวน 2 รอบ
ขั้นตอนที่ 1 การใหความหมายของปญหา หรือประเมินความตองการจําเปนในการ
จัดการเรียนรูรอบใหมรวมกัน (รอบที่ 2 และรอบที่ 3) เพื่อปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรูทไี่ ด
ใชในรอบทีผ่ านมา
ขั้นตอนที่ 2 การสะทอนอธิบายการปฏิบัติและการเรียนรู (รอบที่ 2 และรอบที่ 3)
เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูที่จะใชในรอบตอไป
ขั้นตอนที่ 3 การแกไขปญหาผานการกระทํา (รอบที่ 2 และรอบที่ 3) ดวยการ
ทดลองใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่ไดปรับปรุงและพัฒนาใหมในรอบตอไป
ขั้นตอนที่ 4 การสรางสรรคโอกาสการเรียนรูและการสะทอนทั้งการกระทําและ
ความคิดในเรือ่ งที่ไดกระทํา (รอบที่ 2 และรอบที่ 3) เพื่อปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรูที่จะใช
ในรอบใหมตอ ไปอีก เปนวงจรวัฏจักรตอเนื่องเขาสูขั้นตอนที่ 1 การใหความหมายของปญหาหรือ
ประเมินความตองการจําเปนในการจัดการเรียนรูของระยะตอเนื่องในรอบตอไปอีก
4. คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค หมายถึง พฤติกรรมหรือลักษณะของนิสิต
ตามจุดมุงหมายวิชาจิตวิทยาสังคมที่ชวยเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคที่ชใี้ หเห็น
หรือพบไดในตัวนิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ไดลงทะเบียนเรียน
รายวิชาจิตวิทยาสังคม ในภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2549 และไดผานการใชรูปแบบการจัดการ
เรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและประสบการณเปนฐานเพือ่ เสริมสรางคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงคที่ไดมาจากการวิเคราะหเนื้อหาขอคิดเห็นบงชี้คณ
ุ ลักษณะของนิสิตวิชา
จิตวิทยาสังคมที่พึงประสงคตามความคิดเห็นของอาจารยผูสอนดวยวิธีการสัมภาษณเจาะลึกกับ
ความคิดเห็นของนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชานี้ดวยการจัดสนทนากลุมดวยตนเองของผูวิจัย นําขอ
บงชี้ที่ไดไปวิเคราะหเนื้อหาดูนัยความสัมพันธสอดคลองหรือคลายคลึงกับขอบงชีค้ ุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงคทวี่ ิเคราะหไดจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของและกับขอบงชีผ้ ลการเรียนรูท ี่
วิเคราะหไดจาก 3 แนวคิดที่ใชในการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงคดังนี้
4.1 ดานสติปญญา หมายถึง นิสิตมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถทาง
สมองตอการศึกษาขอมูลสถานการณจิตวิทยาสังคมระดับบุคคล ระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป และ
ระดับกลุมคนที่พบได โดยบงบอกพฤติกรรมการเรียนรูที่สําคัญ ไดแก
4.1.1 มีความรู ความเขาใจ หมายถึง นิสิตสามารถบอก/อธิบายขอมูล
สถานการณจิตวิทยาสังคมระดับบุคคล ระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป และระดับกลุมคนที่พบไดวามี
ความสัมพันธกับเรื่องอะไร และสามารถใชความรูที่ไดไปใชในสถานการณใหมได
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4.1.2 มีความคิด หมายถึง นิสิตสามารถแยกแยะและเปรียบเทียบขอมูล
ความรูที่พบในสถานการณจิตวิทยาสังคมระดับบุคคล ระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป และระดับกลุม คน
กับความรูว ิชาการได สามารถแปลความหมายของพฤติกรรมแตละระดับได และระบุสาเหตุของ
พฤติกรรมทีเ่ กิดขึ้น สามารถตัดสินใจเลือกวิธีการที่เหมาะสมในการแกไขสถานการณ และสามารถ
สรางสรรคหลักการ/วิธีการใหมไดหรือสรางแผนการปรับปรุง/พัฒนาพฤติกรรมขึ้นใหมได
ผูวิจัยสามารถวัดพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถของนิสิตไดโดย (1) ใช
แบบทดสอบวัดความสามารถดานสติปญญา ที่ผูวิจัยสรางขึ้น (2) ใชวิธีการสังเกตจากคําพูด/การ
อธิบาย/การโตตอบแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับความรู ความเขาใจ และความคิดของนิสิตที่มีตอ
สถานการณทพี่ บจริง โดยใชแบบสังเกตพฤติกรรมการสะทอนความคิดในเรื่องที่ไดกระทําและการ
สะทอนการกระทํา และ (3) ใชวิธีการตรวจและวิเคราะหเอกสารของนิสิต หารองรอยหลักฐาน
คําพูดจากเอกสารแบบบันทึกผลการสัมภาษณเจาะลึกศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคล เอกสาร
แบบบันทึกผลการสนทนากลุมศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป และระดับกลุม คน
และเอกสารแบบบันทึกผลการเรียนรูของนิสิต
4.2 ดานอารมณ ความรูส ึก หมายถึง นิสิตมีอารมณ ความรูสึกตอสถานการณ
จิตวิทยาสังคมระดับบุคคล ระดับคนตั้งแต 2 คนขึน้ ไป และระดับกลุมคน/กิจกรรมการเรียนรู/
บุคคลที่มีปฏิสัมพันธดวย โดยสามารถจัดการกับอารมณ ความรูสึกที่เกิดขึ้นที่สาํ คัญ ไดแก
4.2.1 มีการควบคุมอารมณ หมายถึง นิสิตสามารถจัดการกับอารมณ ความ
รูสึกเครียดที่เกิดขึ้นตอสถานการณจิตวิทยาสังคม/กิจกรรมการเรียนรู/บุคคลที่ปฏิสัมพันธดวย มี
ความยืดหยุนปรับตัวตามสถานการณที่มีความแตกตางกันได
4.2.2 มีคานิยม การรับรู ตระหนักในคุณคา หมายถึง นิสิตรับรู ยอมรับ
บุคลิกภาพที่แตกตางกันของบุคคลที่มีปฏิสัมพันธดวย มีความใสใจตอสถานการณจิตวิทยาสังคม
ระดับบุคคล ระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป และระดับกลุม คน/กิจกรรมการเรียนรู/บุคคลทีป่ ฏิสัมพันธ
ดวย ตระหนักถึงความสําคัญของอารมณ ความรูสึกที่มีตอตนเองและกับบุคคลที่ปฏิสัมพันธดวย
มีคานิยมชื่นชอบที่จะรวมทํากิจกรรมกับบุคคลอื่น ไมนิยมชมชอบการดูถูกบุคคลอื่น
4.2.3 มีคุณลักษณะทีค่ วรแสดงออก หมายถึง นิสิตมีอารมณ ความรูสึกที่ดี
โดยมีแนวโนมในการแสดงออกไดอยางเหมาะสม บงบอกวา มีความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น
มุงมั่นตั้งใจ กระตือรือรนใฝหาความรู ขยันอดทนตอกิจกรรมการเรียนรู ชอบชวยเหลือบุคคลอื่น
กลาคิดกลาแสดงออก และมีคุณธรรมจริยธรรม ตอการศึกษาเรียนรูจิตวิทยาสังคมระดับบุคคล
ระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป และระดับกลุม คน/กิจกรรมการเรียนรู/และบุคคลที่ปฏิสมั พันธดวย
ผูวิจัยสามารถวัดอารมณ ความรูสึกของนิสิตไดโดย (1) ใชแบบสอบถามวัด
อารมณ ความรูสึก ที่ผูวิจัยสรางขึ้น (2) ใชวธิ ีการสังเกตน้ําเสียงคําพูด สีหนา กิริยาทาทางที่
แสดงออก เมื่อโตตอบแสดงความคิดเห็นของนิสิตตอสถานการณ/กิจกรรมการเรียนรู/บุคคลที่
ปฏิสัมพันธดวย ที่กําลังเกิดขึ้นจริง โดยใชแบบสังเกตพฤติกรรมการสะทอนความคิดในเรื่องที่ได

11
กระทําและการสะทอนการกระทํา และ (3) ใชวธิ ีการตรวจและวิเคราะหเอกสารของนิสิต หา
รองรอยหลักฐานคําพูดจากเอกสารแบบบันทึกผลการสัมภาษณเจาะลึกศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับ
บุคคล เอกสารบันทึกผลการสนทนากลุมศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป และ
ระดับกลุมคน และเอกสารแบบบันทึกผลการเรียนรูของนิสิต
4.3 ดานทักษะ หมายถึง นิสิตมีทักษะกระบวนการจากการฝกปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนรูที่ผวู ิจัยจัดใหมีประสบการณจนสามารถปฏิบัติไดถูกตอง ชํานาญ คลองแคลว โดย
บงบอกวามีทกั ษะกระบวนการที่สําคัญ ไดแก
4.3.1 ทักษะการสังเกต หมายถึง นิสิตสามารถปฏิบัติขั้นตอนทีส่ ําคัญ 2
ขั้นตอนคือ (1) การสํารวจการรับรูขอมูลสถานการณ/ปรากฏการณที่จัดใหดวยการใชประสาท
สัมผัสหลายดาน และ (2) ใหขอมูลการรับรูที่สังเกตไดที่เปนขอมูลเชิงประจักษโดยไมใชความ
คิดเห็นหรือตีความขอมูล
4.3.2 ทักษะทางสังคม หมายถึง นิสิตสามารถปฏิบตั ิขั้นตอนที่สําคัญ 2
ขั้นตอนคือ (1) เริ่มตนสรางสัมพันธภาพกับบุคคลที่ปฏิสัมพันธดวยโดยมีการแนะนําตนเอง/บุคคล
อื่น ชี้แจงวัตถุประสงค/เปาหมาย/แนวปฏิบัติการทํากิจกรรม สรางความคุนเคยและบรรยากาศให
มีความเปนกันเอง และ (2) มีสัมพันธภาพกับบุคคลทีป่ ฏิสัมพันธดวย โดยมีการพูดคุยแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นกับบุคคลอื่นอยางทั่วถึง มีการโตตอบดวยประโยค/คําพูด ใชภาษาที่ชัดเจน เขาใจ
งาย ตรงประเด็น มีทาที่สุภาพ เปนมิตร ใหเกียรติบุคคลอื่น มีการเปดโอกาสใหทุกคนไดซักถาม
และตั้งใจรับฟงความคิดเห็นของบุคคลอืน่ ที่กําลังพูดแสดงความคิดเห็น และสรุปความคิดนําเสนอ
ใหบุคคลอื่นรับทราบได
4.3.3 ทักษะการทํางานกลุม หมายถึง นิสิตสามารถปฏิบตั ิขั้นตอนที่สําคัญ
3 ขั้นตอนคือ (1) จัดระเบียบการทํางานกลุม ดวยการกําหนดวัตถุประสงค/เปาหมาย/กติกาหรือ
ขอตกลงในการทํางาน กําหนดโครงสรางการทํางาน และกําหนดบทบาทหนาทีข่ องสมาชิกใน
กลุม (2) การดําเนินงานอยางมีระบบ ดวยการพูดคุยทําความเขาใจ/ทบทวนวัตถุประสงคหรือ
เปาหมาย กระทํากิจกรรมรวมกับบุคคลอืน่ เพื่อใหวัตถุประสงค หรือเปาหมายบรรลุ และ (3)
ประเมินผล ดวยการพูดคุยถึงผลการทํางานที่ได นําผลการพูดคุยที่ไดมาปรับปรุงการทํางานกลุม
4.3.4 ทักษะการแกไขปญหา หมายถึง นิสิตสามารถปฏิบตั ิขั้นตอนการเรียนรู
ในชุมชน 6 ขัน้ ตอนคือ (1) การประเมินความตองการจําเปน ดวยการคนหาปญหาความตองการ
จําเปน และจัดลําดับความสําคัญของปญหาความตองการจําเปนกอนหลังได (2) การกําหนด
เปาหมายและการวางแผนการมีสวนรวม ดวยการกําหนดวัตถุประสงค/เปาหมาย วิเคราะหขอมูล
กําหนดแนวทางการแกไขปญหาและเครื่องมือที่ใชได (3) มีสวนรวมในประสบการณที่ไดวางแผน
ไว ดวยการนําแนวทางการแกไขปญหาและเครื่องมือทีใ่ ชไปปฏิบัติ (4) การสะทอนความคิดใน
เรื่องไดที่กระทําและการสะทอนการกระทํา ดวยการประชุมปรึกษารวมกัน อภิปรายแสดง
ความคิดในเรือ่ งที่ไดกระทําและเสนอแนะการกระทํา/วิธีการที่หลากหลายได (5) ขั้นตอนการสรุป
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อางอิง ดวยการสรุปแนวความคิดรวบยอด/หลักการ/วิธีการได หรือสรางสรรคความรูใหม และ (6)
การประยุกตใชความรูที่ไดในสถานการณใหม
4.3.5 ทักษะการทํางาน หมายถึง นิสิตสามารถปฏิบัติขั้นตอนทีส่ ําคัญ 4
ขั้นตอนคือ (1) การวางแผน ดวยการกําหนดวัตถุประสงค/เปาหมาย สํารวจขอมูล วิเคราะหขอมูล
กําหนดแนวทางและเครื่องมือที่ใชได (2) การปฏิบัติ ดวยการนําแนวทางและเครื่องมือที่ใชไดไป
ปฏิบัติ (3) การตรวจสอบ ดวยการตรวจสอบขอมูลหรือผลงานวาเปนไปตามวัตถุประสงค/
เปาหมายหรือไม และ (4) ปรับปรุงพัฒนา ดวยการนําขอมูล/ผลงานที่ไดจากการตรวจสอบ
มาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค/เปาหมาย ถาหากไมบรรลุตามวัตถุประสงค/เปาหมายก็นําไป
ปรับปรุงและพัฒนาตอ
4.3.6 ทักษะการคิดวิเคราะห หมายถึง นิสิตสามารถปฏิบตั ิขั้นตอนที่สําคัญ
5 ขั้นตอนคือ (1) ศึกษาขอมูล (2) การตัง้ วัตถุประสงคในการจําแนกขอมูล (3) การกําหนดเกณฑ
ในการจําแนกขอมูล (4) การแยกแยะขอมูลตามเกณฑที่กําหนด และ (5) หาความสัมพันธของ
ขอมูลระหวางองคประกอบและขอมูลภายในของแตละองคประกอบได
ผูวิจัยสามารถวัดพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถของนิสิตไดโดย (1) ใช
แบบวัดทักษะที่ผูวิจัยสรางขึน้ (2) ใชวิธกี ารสังเกตทักษะกระบวนการที่แสดงออก มีความ
ตอเนื่องสม่ําเสมอหรือไม ขณะปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูในแตละขั้นตอนการปฏิบัติ โดยใชแบบ
สังเกตพฤติกรรมขณะทํากิจกรรมตามที่ไดรับมอบหมายของนิสิตที่ผวู ิจัยสรางขึ้น (3) สังเกตคําพูด
กิริยาทาทางการโตตอบ โดยใชแบบสังเกตพฤติกรรมการสะทอนความคิดในเรือ่ งที่ไดกระทํา
และการสะทอนการกระทํา และ(4) ใชวิธกี ารตรวจและวิเคราะหเอกสารของนิสิต หารองรอย
หลักฐานคําพูดจากเอกสารแบบบันทึกผลการสัมภาษณเจาะลึกศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคล
เอกสารบันทึกผลการสนทนากลุมศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป และระดับกลุม
คน และเอกสารบันทึกผลการเรียนรูของนิสิต
5. ผลการเรียนรูที่เกิดขึน้ กับสมาชิกชุมชน หมายถึง หลักฐานคําพูดหรือพฤติกรรม
การเรียนรูดานสติปญญา ดานอารมณ ความรูสึก และดานทักษะที่เกิดขึ้นกับสมาชิกชุมชนทีเ่ ปน
ผลมาจากการไดจัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกับนิสิต มีการแลกเปลีย่ นเรียนรูประสบการณกับนิสิต
ในชุมชน ดังนี้
5.1 ดานสติปญญา หมายถึง สมาชิกชุมชนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความ
สามารถทางสมองตอความรูวิชาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคล ระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป และระดับ
กลุมคน โดยบงบอกพฤติกรรมการเรียนรูที่สําคัญ ไดแก
5.1.1 มีความรู ความเขาใจ หมายถึง สมาชิกชุมชนสามารถบอกสาระสําคัญ
ของจิตวิทยาสังคมระดับบุคคล ระดับคนตั้งแต 2 คนขึน้ ไป และระดับกลุมคนได

13
5.1.2 มีความคิด หมายถึง สมาชิกชุมชนสามารถระบุสาเหตุของปญหา
ความตองการจําเปนไดชัดเจน สามารถสรางสรรควธิ ีการ/แนวทางการกระทํา หรือแผนการ
ปรับปรุง/พัฒนาพฤติกรรมขึ้นใหมที่มีความแตกตางจากวิธีการทีส่ มาชิกชุมชนใชอยูเดิมได
ผูวิจัยสามารถวัดพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถของสมาชิกชุมชนได
โดย (1) ใชแบบสอบถามผลการเรียนรูทเี่ กิดขึ้นกับสมาชิกชุมชน หารองรอยหลักฐานคําพูดจาก
การตอบคําถามจากแบบสอบถามที่ผูวิจยั สรางขึ้น (2) ใชวธิ ีการสังเกตจากคําพูด/การอธิบาย/
การโตตอบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู ความเขาใจ และความคิดของสมาชิกชุมชนขณะ
แลกเปลีย่ นเรียนรูประสบการณกับนิสิต โดยใชแบบสังเกตพฤติกรรมการสะทอนความคิดในเรือ่ ง
ที่ไดกระทําและการสะทอนการกระทํา และ (3) ใชวธิ ีการตรวจและวิเคราะหเอกสารของนิสิต
หารองรอยหลักฐานคําพูดจากเอกสารบันทึกผลการสัมภาษณเจาะลึกศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับ
บุคคล เอกสารบันทึกผลการสนทนากลุมศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป และ
ระดับกลุมคน
5.2 ดานอารมณ ความรูสึก สมาชิกชุมชนมีอารมณ ความรูสึกตอการมีสวนรวม
ในการจัดการเรียนรูจิตวิทยาสังคมระดับบุคคล ระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป และระดับกลุมคน โดย
มีคานิยม การรับรู ตระหนักในคุณคาเกิดขึ้น ดวยการพูดแสดงความคิดเห็นบงบอกออกมาวารับรู
ยอมรับ เต็มใจ และใหความสําคัญกับความรวมมือของสมาชิกชุมชนที่มีตอการจัดการเรียนรู
ผูวิจัยสามารถวัดอารมณ ความรูสึกของสมาชิกชุมชนไดโดย (1) ใชแบบสอบถามผลการเรียนรูท ี่
เกิดขึ้นกับสมาชิกชุมชน หารองรอยหลักฐานคําพูดจากการตอบคําถามจากแบบสอบถามที่ผูวจิ ัย
สรางขึ้น (2) ใชวธิ ีการสังเกตคําพูด/การอธิบาย/การโตตอบ/สีหนา ทาทาง ที่แสดงออกมา
ขณะแลกเปลีย่ นเรียนรูประสบการณกับนิสิต โดยใชแบบสังเกตพฤติกรรมการสะทอนความคิด
ในเรื่องที่ไดกระทําและการสะทอนการกระทํา และ(3) ใชวธิ ีการตรวจและวิเคราะหเอกสารของ
นิสิต หารองรอยหลักฐานคําพูดจากเอกสารบันทึกผลการสัมภาษณเจาะลึกศึกษาจิตวิทยาสังคม
ระดับบุคคล เอกสารบันทึกผลการสนทนากลุมศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป
และระดับกลุม คน
5.3 ดานทักษะ สมาชิกชุมชนมีทักษะกระบวนการเกิดขึ้นจากการมีกิจกรรมการ
เรียนรูรวมกับนิสิต โดยบงบอกวามีทักษะกระบวนการที่สําคัญ ไดแก
5.3.1 ทักษะการสังเกต หมายถึง สมาชิกชุมชนพูดบอก/อธิบายไดวามีการ
กระทํารวมกับนิสิตในขั้นตอนการสํารวจรับรูขอมูลสถานการณของนิสิตและขั้นตอนการรับรูขอมูล
ที่สังเกตไดของนิสิต
5.3.2 ทักษะทางสังคม หมายถึง สมาชิกชุมชนพูดบอก/อธิบายไดวามีการ
กระทํารวมกับนิสิตในขั้นตอนเริ่มตนสรางสัมพันธภาพ และขั้นตอนมีสัมพันธภาพกัน
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5.3.3 ทักษะการทํางานกลุม หมายถึง สมาชิกชุมชนพูดบอก/อธิบายได
วามีการกระทํารวมกับนิสติ ในขั้นตอนจัดระเบียบการทํางานของกลุม
ขั้นตอนการดําเนินงาน
อยางมีระบบ และขั้นตอนประเมินผล
5.3.4 ทักษะการแกไขปญหา หมายถึง สมาชิกชุมชนพูดบอก/อธิบายไดวา
มีการกระทํารวมกับนิสติ ในขั้นตอนการประเมินความตองการจําเปน ขั้นตอนการกําหนดเปาหมาย
และการวางแผนการมีสวนรวม ขั้นตอนการมีสวนรวมในประสบการณที่ไดวางแผนไว ขั้นตอนการ
สะทอนความคิดในเรื่องที่ไดกระทําและการสะทอนการกระทํา ขั้นตอนการสรุปอางอิง และขั้นตอน
การประยุกตใชความรูที่ไดในสถานการณใหม
5.3.5 ทักษะการทํางาน หมายถึง สมาชิกชุมชนพูดบอก/อธิบายไดวามีการ
กระทํารวมกันนิสิต ในขั้นตอนการวางแผน ขั้นตอนการปฏิบัติ ขั้นตอนการตรวจสอบ และขั้นตอน
ปรับปรุงพัฒนา
5.3.6 ทักษะการคิดวิเคราะห หมายถึง สมาชิกชุมชนพูดบอก/อธิบายไดวา
มีการกระทํารวมกับนิสติ ในขั้นตอนศึกษาขอมูล ขั้นตอนการตั้งวัตถุประสงคในการจําแนกขอมูล
ขั้นตอนการกําหนดเกณฑในการจําแนกขอมูล ขั้นตอนการแยกแยะขอมูลตามเกณฑที่กําหนด
และขั้นตอนหาความสัมพันธของขอมูลระหวางองคประกอบ และขอมูลภายในแตละองคประกอบ
ผูวิจัยสามารถวัดพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถของสมาชิกชุมชนได
โดย (1) ใชแบบสอบถามผลการเรียนรูท ี่เกิดขึ้นกับสมาชิกชุมชน หารองรอยหลักฐานคําพูดจาก
การตอบคําถามจากแบบสอบถามที่ผูวิจยั สรางขึ้น (2) ใชวธิ ีการสังเกตคําพูด/การอธิบาย/การ
โตตอบ/ทาทางพฤติกรรมทีแ่ สดงออกมาขณะไดกระทํากิจกรรมรวมกับนิสิตในแตละขั้นตอนของ
ทักษะนั้น โดยใชแบบสังเกตพฤติกรรมการสะทอนความคิดในเรื่องที่ไดกระทําและการสะทอนการ
กระทํา และ(3) ใชวธิ ีการตรวจและวิเคราะหเอกสารของนิสิต หารองรอยหลักฐานคําพูดจาก
เอกสารแบบบันทึกผลการสัมภาษณเจาะลึกศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคล เอกสารบันทึกผล
การสนทนากลุมศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป และระดับกลุมคน
6. ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูวชิ าจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและ
ประสบการณเปนฐาน หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นกับนิสิตทีล่ งทะเบียนเรียนวิชาจิตวิทยาสังคมและ
สมาชิกชุมชนที่อันเปนผลสืบเนื่องมาจากการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใช
ชุมชนและประสบการณเปนฐานที่พัฒนา ซึ่งพิจารณาไดจาก (1) คาคะแนนเฉลีย่ ของคุณลักษณะ
ของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงคที่ไดภายหลังใชรปู แบบการจัดการเรียนรูสูงกวากอนใชรูปแบบการจัด
การเรียนรู และ(2) ปรากฏรองรอยหลักฐานคําพูดหรือแสดงพฤติกรรมการเรียนรูที่เกิดขึ้นกับ
สมาชิกชุมชนใหเห็นไดตามมาตรประเมินคาเชิงพรรณนาอยูในระดับพอสมควรถึงสมบูรณ
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กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึกษาวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและ
ประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคในครั้งนีม้ ีกรอบแนวคิด
การวิจัยเพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูดังภาพประกอบ 17
กอนใชรูปแบบการจัดการเรียนรู
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
 คาคะแนนเฉลี่ยความสามารถของนิสิต
ที่เกี่ยวของกับ
1. ดานสติปญญา
2. ดานอารมณ ความรูสึก
3. ดานทักษะ

ภายหลังใชรูปแบบการจัดการเรียนรู
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค

ขณะใชรูปแบบการจัดการเรียนรู
ในแตละรอบของการวิจัย
ปฏิบัติการสรางสรรคความรูรวมกัน

 คาคะแนนเฉลี่ยความสามารถ

การจัดการเรียนรูในชั้นเรียน

ของนิสิตที่เกี่ยวของกับ
1. ดานสติปญญา
2. ดานอารมณ ความรูสึก
3. ดานทักษะ

การจัดการเรียนรูในชุมชน
1. การประเมินความตองการจําเปน
2. การกําหนดเปาหมายและวางแผน
การเรียนรูรวมกัน
3. มีสวนรวมในประสบการณที่ได
วางแผนรวมกัน
4. การสะทอน
5. การสรุปอางอิง
6. การประยุกตใช

ผลการเรียนรูของสมาชิกชุมชน

 หลักฐานคําพูด/พฤติกรรมการ
เรียนรูที่เกิดขึน้ กับสมาชิกชุมชน
1. ดานสติปญญา
2. ดานอารมณ ความรูสึก
3. ดานทักษะ

แตละรอบของการวิจัยปฏิบตั ิการสรางสรรคความรูรว มกัน
คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค ผลการเรียนรูของสมาชิกชุมชน ผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนรู

 หลักฐานคําพูด/การอธิบาย/การโตตอบ

 หลักฐานคําพูด/พฤติกรรมการเรียนรู

แสดงความคิดเห็น/น้ําเสียงคําพูด/
สีหนา/กริยาทาทางที่แสดงออก/ทักษะ
กระบวนการปฏิบัติของนิสิต
1. ดานสติปญญา
2. ดานอารมณ ความรูสึก
3. ดานทักษะ

ที่เกิดขึ้นกับสมาชิกชุมชนที่สังเกตได
1. ดานสติปญญา
2. ดานอารมณ ความรูสึก
3. ดานทักษะ

 หลักฐานคําพูดการใชทักษะกระบวนการ
เรียนรูในชุมชนของนิสิตและสมาชิก
ชุมชน

 หลักฐานคําพูดการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ของนิสิตและสมาชิกชุมชน

 หลักฐานคําพูดการสรุปอางอิงความรู

 รอยละของระดับความสามารถดานทักษะ

ภาพประกอบ 17 กรอบแนวคิดการวิจัย

รวมกันของนิสิตและสมาชิกชุมชน

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและ
ประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยทีเ่ กี่ยวของตามลําดับ ดังนี้
พื้นฐานความรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู
1. ความหมายของการจัดการเรียนรู
2. พฤติกรรมการเรียนรู
3. การจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิผล
4. ทรัพยากรที่เกี่ยวของกับการเรียนรู
5. แผนการจัดการเรียนรู
6. แนวทางการจัดการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา
7. สภาพปญหาการจัดการเรียนรูของสถาบันอุดมศึกษาไทย
8. สรุปผลการวิเคราะหพื้นฐานความรูเกีย่ วกับการจัดการเรียนรู
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
1. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคที่ไดจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ
2. แนวทางในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค
3. สรุปผลการวิเคราะหคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
รูปแบบการจัดการเรียนรู
1. ความรูเบือ้ งตนเกี่ยวกับรูปแบบ
2. ความรูเบือ้ งตนเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอน
3. สรุปผลการวิเคราะหความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรูปแบบและรูปแบบการเรียนการสอน
กับการนําไปใชพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู
แนวคิดที่ใชในการจัดการเรียนรูวชิ าจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและประสบการณ
เปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค
1. แนวคิดการวิจัยปฏิบตั ิการสรางสรรคความรูรวมกัน
2. แนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่ใชชุมชนเปนฐาน
3. แนวคิดการจัดการเรียนรูแบบประสบการณ
4. สรุปผลการวิเคราะหการจัดการเรียนรูที่ไดจากการแนวคิดการวิจัยปฏิบัติการ
สรางสรรคความรูรวมกัน แนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่ใชชุมชนเปนฐาน และแนวคิดการจัด
การเรียนรูแบบประสบการณเพื่อพัฒนาคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค
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งานวิจัยที่เกีย่ วของ
1. งานวิจัยในประเทศ
2. งานวิจัยตางประเทศ
3. ผลการวิเคราะหงานวิจยั ที่เกี่ยวของ
สรุปการสังเคราะหองคประกอบของรางรูปแบบการจัดการเรียนรูวิชา
จิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พงึ ประสงค
กรอบแนวคิดการวิจัย
โดยมีรายละเอียดดังนี้

พื้นฐานความรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู
การเรียนรูไมไดเกิดขึ้นเองอยางอัตโนมัติแตผูสอนตองจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะสม
ใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธโดยยึดผลการเรียนรูที่คาดหวังหรือจุดประสงคเปนเปาหมาย ใหผูเรียนมี
ประสบการณการเรียนรูเกิดการเรียนรูขนึ้ มีการแสดงพฤติกรรมคอนขางถาวรออกมาตามจุดประสงค
เปาหมาย การจัดกิจกรรมการเรียนรูของผูสอนใหกับผูเรียนมีปฏิสัมพันธและมีประสบการณการ
เรียนรู จึงมีความสําคัญยิ่งตอการเรียนรูและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียนที่ตองการให
เกิดขึ้น และเปนเปาหมายในการพัฒนาผูเรียนที่ผูสอนตองมีความรูความเขาใจเกีย่ วกับการจัดการ
เรียนรูเปนอยางดี สาระสําคัญพอสังเขปเกี่ยวกับพื้นฐานความรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูมีดังนี้
1. ความหมายของการจัดการเรียนรู
ความหมายของการจัดการเรียนรูสามารถวิเคราะหจากคําศัพท 2 คํา ไดแก คําวา
“การจัดการ” กับ “การเรียนรู” แลวสรุปเปนความหมายของการจัดการเรียนรูไดคือ
1.1 วิเคราะหความหมายของคําวา “การจัดการ” ไดมีนักวิชาการหลายทาน
ไดใหความหมายของคําวา “การจัดการ” ที่สําคัญพอสังเขป ไดแก
ไพศาล มะระพฤกษวรรณ และคณะ (2539 : 5) ไดใหความหมายของการ
จัดการคือ การจัดหาพัฒนาและประยุกตใชทรัพยากรตางๆ และทรัพยากรที่สําคัญยิ่งคือ พนักงาน
โดยผูจัดการตองฝกใชความมานะพยายามในการวางแผน บัญชางาน และควบคุมงานของ
พนักงาน
มัลลิกา ตนสอน (2544 : 9) ไดใหความหมายของการจัดการ หมายถึง
กระบวนการใหการทํางานบรรลุวัตถุประสงคที่ตองการอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดย
การสั่งการและการทํางานรวมกับบุคคลอืน่
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2545 : 18) ไดใหความหมายของการจัดการ
หมายถึง กระบวนการของกิจกรรมที่ตอเนื่องและประสานงานกัน ซึ่งผูบริหารตองเขามาชวย
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เพื่อใหบรรลุจดุ มุงหมายขององคการในการเพิ่มผลผลิต
โดยมุงสูประสิทธิภาพดวยวิธีการใช
ทรัพยากรประหยัดที่สุด และสูประสิทธิผลโดยบรรลุเปาหมายซึ่งเปนประโยชนสูงสุด
ญาศิณี อัศเวศน (2546 : 3) ไดใหความหมายของการจัดการ หมายถึง
กระบวนการในการบริหารงาน โดยการใชทรัพยากรตาง ๆ ที่มีอยูในองคการอยางมีประสิทธิภาพ
และบรรลุวตั ถุประสงคขององคการ
กิฟฟน (สมพร เฟองจันทร. 2547 : 32 ; อางอิงจาก Ricky Griffin. 1984)
ไดกลาวถึง การจัดการวา เปนกระบวนการของการวางแผน การจัดองคการ การดําเนินงาน และ
การควบคุม การใชทรัพยากรทางดานบุคคล การเงิน ขอมูลขาวสาร และสิ่งกอสรางทางกายภาพ
เพื่อบรรลุ จุดมุงหมายขององคการในลักษณะที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
เทอรี่ อาร จอรจ (Terry, R. George. 1977 : 4) ไดใหความหมายของ
การจัดการ หมายถึง กระบวนการที่กาํ หนดการใชทรัพยากรบุคคล วัสดุ เครื่องจักร วิธีการ
งบประมาณ และตลาด ผานกระบวนการวางแผน การจัดองคการ การดําเนินงาน และการควบคุม
เพื่อใหบรรลุวตั ถุประสงค ซึ่งเปนผลลัพธสูงสุด
เมื่อพิจารณาความหมายของการจัดการที่นักวิชาการดังกลาวไดใหความหมาย
ผูวิจัยสามารถวิเคราะหขอคิดเห็นบงชี้ที่สาํ คัญในความหมายของการจัดการที่นักวิชาการสวนใหญ
ที่ไดอางอิงเอกสารจํานวน 5 ฉบับ ใน 6 ฉบับ มีความคิดเห็นสอดคลองตรงกันคือ กระบวนการ
(5) และบรรลุจุดมุงหมายสูงสุด (5) สวนขอคิดเห็นบงชี้ที่นักวิชาการมีความคิดเห็นสอดคลอง
ตรงกัน รองลงมา จํานวน 4 ฉบับ คือ ใชทรัพยากร (4) ควบคุมกํากับสั่งการ/บัญชาการ (4) มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (4) และขอคิดเห็นบงชี้ที่นักวิชาการจํานวนครึ่งหนึ่งมีความคิดเห็น
สอดคลองตรงกันคือ การวางแผน (3)
จะเห็นไดวา เมื่อพิจารณาขอคิดเห็นบงชี้ การควบคุม สั่งการ/บัญชาการ
การวางแผน การจัดองคการ การดําเนินงาน รวมกันเปนรายละเอียดอธิบายขอคิดเห็นบงชี้
กระบวนการนั้นเอง ทําใหผูวิจัยสามารถสรุปความหมายของการจัดการ ไดวา “เปน
กระบวนการที่ชวยใหองคการบรรลุจุดมุงหมายสูงสุดได โดยผูจัดการพัฒนาและประยุกต
ใชทรัพยากรที่เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ผานการวางแผน
การจัดองคการ การดําเนินการ และการควบคุม อยางตอเนื่องและประสานงานกัน”
นอกจากนี้ยังสะทอนแนวคิดที่สําคัญของการจัดการที่ดีดวยกลาวคือ
ตองมีเปาหมายของการ
จัดการอยางชัดเจน ตองเปนกระบวนการอยางเปนระบบสอดคลองตอเนื่อง ประสานกันแลว ยัง
ตองมีการนําทรัพยากรที่เกี่ยวของมาใชดําเนินการใหเปาหมายของการจัดการบรรลุผลดวย
ดังนั้น “ผูจัดการ” จึงมีบทบาทสําคัญที่จะชวยใหองคการบรรลุจุดมุงหมาย
สูงสุดได ในทางการศึกษา “ผูจัดการ” ที่จะชวยใหสถาบันการศึกษาบรรลุจุดมุงหมายสูงสุดไดคือ
“อาจารยผูสอน”
จะเปนกลไกสําคัญและมีบทบาทที่สําคัญยิ่งเพราะเปนผูจัดการศึกษาในระดับ
ปฏิบัติการโดยตรงใหกับผูเ รียน ซึ่งในพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545
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หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนมีความสามารถ
เรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตอง
สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ไดสะทอนบทบาทของ
อาจารยผูสอนใหจัดการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญหรือเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง (วิชัย วงษใหญ.
2543 : 12-16) ตองเปนผูเอือ้ อํานวยการเรียนรู (Facilitator) ไดแก มีความสามารถในการฟงอยาง
มีประสิทธิภาพ มีความจริงใจ มีความเขาใจ ยอมรับผูเรียน มีไหวพริบและมีทักษะการสื่อสาร
ระหวางบุคคล มุงเนนจัดประสบการณใหกับผูเรียน ใหโอกาสผูเรียนเลือกสรร สรางสรรคกระตุน
ใหเกิดความรูส ึกวาตนเองมีคุณคา
เลือกปญหาใหผูเรียนศึกษาตองสรางโอกาสใหผูเรียนได
บูรณาการตนเองดวยการมีปฏิสัมพันธกบั ความคิด ความรูสึก การรับรู และการกระทํา ตลอดจน
จัดหลักสูตรและการสอนที่เนนการเรียนรูภายในไมเนนเนื้อหาวิชาแตจะตองกระตุนใหผูเรียนมอง
เขาไปในตน เมื่อผูเรียนเขาใจตนเอง ก็จะเกิดคานิยม อาจารยผูสอนในฐานะผูจัดการจึงควร
ประยุกตใชทรัพยากรที่เกี่ยวของกับการเรียนรู ผานการวางแผนจัดการเรียนรู ดําเนินการจัดการ
เรียนรู และควบคุมกํากับใหเปนตามบทบาทของผูเอื้ออํานวยการเรียนรูดังกลาวอยางตอเนื่องและ
ประสานกัน
1.2 วิเคราะหความหมายของคําวา “การเรียนรู” ไดมนี ักวิชาการหลายทาน
ไดใหความหมายของคําวา “การเรียนรู” ที่สําคัญพอสังเขปไดแก
กมลรัตน หลาสุวงษ (2528 : 126) ไดใหความหมายของการเรียนรู หมายถึง
กระบวนการที่ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเดิมไปเปนพฤติกรรมใหมที่คอนขางถาวร ซึ่ง
เปนผลจากการไดรับประสบการณหรือไดรับการฝกฝน มิใชเปนผลจากการตอบสนองตามธรรมชาติ
รวมทั้งอุบัติเหตุหรือความบังเอิญ
สรอยตระกูล (ติวยานนท) อรรถมานะ (2542 : 70) ไดกลาวถึง การเรียนรู
หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย ทั้งที่มีลักษณะแสดงออกและซอนเรน ซึ่งเปนผลจาก
การฝกฝนอบรม และยังผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดังกลาวในลักษณะคอนขางถาวร
สงวน สุทธิเลิศอรุณ (2545 : 6) ไดใหความหมายของการเรียนรู หมายถึง
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเนื่องมาจากประสบการณ
พงษพันธ พงษโสภา (2542 : 77) ไดใหความหมายของการเรียนรู หมายถึง
กระบวนการของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเนื่องมาจากประสบการณ หรือมาจากการฝกหัด
ซึ่งพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงนี้จะเปนพฤติกรรมที่คอนขางถาวร
และเปนผลมาจากการฝกหัด
เทานั้น การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เปนผลมาจากการใชยาหรือสิ่งเสพติด หรือวุฒิภาวะ จะไมถือวา
เปนการเรียนรู
เกริกกอรี่ (Houston, P. John. 1976 : 5 ; citing Kimble Gregory. 1961,
1967) ไดกลาวถึงการเรียนรูเปนความสัมพันธของการเปลี่ยนแปลงขีดความสามารถที่แสดงออก
เปนพฤติกรรมเกิดขึ้นอยางคอนขางถาวรซึ่งเปนผลลัพธของการไดกระทําที่ไดรับการเสริมแรง
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ลีฟรานคอยส อาร กาย (Lefrancois, R. Guy. 2000 : 5) ไดใหความหมาย
ของการเรียนรู หมายถึง ความสัมพันธของการเปลี่ยนแปลงขีดความสามารถที่แสดงออกเปน
พฤติกรรมทีเ่ ปนผลลัพธมาจากการไดรับประสบการณ
เมื่อพิจารณาความหมายของการเรียนรูที่นักวิชาการดังกลาวไดใหความหมาย
ผูวิจัยสามารถวิเคราะหขอคิดเห็นบงชี้ที่สาํ คัญในความหมายของการเรียนรูที่นักวิชาการทุกคน
จากเอกสารที่ไดอางอิงจํานวน 6 ฉบับ มีความคิดเห็นสอดคลองตรงกันคือ การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม (6) ขอคิดเห็นบงชี้สอดคลองตรงกัน รองลงมามีจํานวน 5 ฉบับ คือ คอนขางถาวร (5)
สวนขอคิดเห็นบงชี้ที่สอดคลองตรงกันจํานวน 4 ฉบับ คือ ผลจากการไดรับประสบการณคอนขาง
ถาวร (4) ขอคิดเห็นบงชี้ทสี่ อดคลองตรงกัน 2 ฉบับ ไดแก กระบวนการ (2) ผลจากการไดฝกหัด
(2) และความสัมพันธ (2) ขอคิดเห็นบงชี้ที่เหลือนอกนั้นจะมีความคิดเห็นแตกตางกันไป ไดแก
ผลจากการกระทําที่ไดรับการเสริมแรง (1) และผลจากการฝกอบรม (1)
จะเห็นไดวา เมื่อพิจารณาขอคิดเห็นบงชี้ ผลจากการไดรับประสบการณ กับ
ขอคิดเห็นบงชี้ที่นักวิชาการบางคนใหขอคิดเห็น อาทิ ผลจากการไดฝกหัด ผลจากการกระทําที่
ไดรับการเสริมแรง และผลจากการฝกอบรม ขอคิดเห็นบงชี้เหลานี้เมื่อมองในเชิงระบบเปนสาเหตุ
ชวยใหเกิดการเรียนรู โดยมีขอคิดเห็นบงชี้การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม คอนขางถาวร เปนผลของ
การเรียนรูที่เกิดขึ้นนั้นเอง ดังภาพประกอบ 1 สภาพการณของการเรียนรู

สาเหตุ
y ไดรับประสบการณ
y ไดฝก หัด
y ไดกระทํา

ผล
การเรียนรู

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
คอนขางถาวร

ภาพประกอบ 1 สภาพการณของการเรียนรู
จากภาพประกอบ 1 ผนวกกับขอคิดเห็นบงชี้สําคัญทีว่ เิ คราะหไดจากเอกสารที่อางอิง
ทําใหผูวิจัยสามารถสรุปความหมายของการเรียนรูไดวาคือ “การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ตามขีดความสามารถที่มีอยูคอนขางถาวร สืบเนื่องจากไดรับประสบการณหรือไดฝกหัด
หรือไดกระทําตามที่จัดใหเรียนรูอยางเปนกระบวนการและมีความสัมพันธกัน” นอกจากนี้
ยังสะทอนแนวคิดที่สําคัญของการเรียนรูได 2 ประการสําคัญ คือ (1) การเรียนรูไมได
เกิดขึ้นเอง แตสืบเนื่องมาจากการไดรับประสบการณ หรือไดฝกหัด หรือไดกระทํา และ (2)
การเรียนรูไมสามารถจะมองเห็นไดโดยตรงในขณะที่กําลังเกิดการเรียนรู แตจะทราบได
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วาการเรียนรูเกิดขึ้นแลว โดยอาศัยสังเกตพฤติกรรม หรือผลจากการกระทําตาง ๆ ของ
บุคคลนั้น ๆ แสดงออกมา
นอกจากนี้ สาโรช (สาโรช บัวศรี. 2527 : 6) ไดกลาวถึงการเรียนรูในยุคที่สังคม
ใชเครื่องอิเล็กทรอนิกสกันอยางแพรหลาย (Highly-Electronical Society) ผูเรียนจะเรียนแบบเนน
บุคคล (Individualization) ไดอยางที่นึกฝนกันไว โดยแตละคนจะใชเครื่องที่มอี ิเล็คโทรนิกสชวย
เรียน อาจเรียนไดตามความสามารถของตนจริง ๆ คนเกงก็เรียนไดอยางรวดเร็ว คนไมเกงก็เรียน
ตามความสามารถของตนจริง ๆ จนเจริญงอกงามขึ้นเต็มที่ของตน ไมตองไปพะวงวาจะเรียนตาม
เพื่อนในชั้นไมทัน สะทอนแนวคิดเกีย่ วกับการเรียนรูไดอยางชัดเจนคือ การเรียนรูของแตละ
บุคคลจะใชเวลาไมเทากัน แตทุกคนจะสามารถบรรลุผลการเรียนรูได ถามีสื่อสนับสนุนการเรียนรู
และถาสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูนอกชั้นเรียน ดวยการใหเวลาผูเรียนไดเรียนรู ผูเรียนก็จะ
สามารถบรรลุผลการเรียนรูไ ดเชนเดียวกันตลอดจนการจัดการเรียนรูควรเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ดังนั้น จึงอาจกลาวสรุปไดวา การเรียนรูจะสัมฤทธิผ์ ลจึงขึ้นอยูกับประสบการณที่
ไดรับการไดฝก หัด การไดกระทํา ที่จัดใหเรียนรูนั้นเอง สอดคลองกับคํากลาวของธํารง (ธํารง
บัวศรี. 2542 : 242) ที่อธิบายไววา “ประสบการณการเรียนรูจะเปนอยางไร ยอมขึ้นอยูกับกิจกรรม
ที่ผูสอนจัด ถาจัดไดเหมาะสมและใชวิธีการที่ดี ประสบการณการเรียนรูยอมจะมีคุณคา ถาจัดไมดี
ไมเหมาะสมคุณคาของประสบการณก็ยอมจะลดลง การเลือกกิจกรรมการเรียนรูจะตองเลือกจาก
ประสบการณอันเปนผลของกิจกรรมนั้น”
การจัดประสบการณการเรียนรูจึงเปนหัวใจสําคัญที่
ผูสอนจะตองตระหนักใหความสําคัญในการเลือกกิจกรรมการเรียนรูใหกับผูเรียน
เพื่อใหมี
ประสบการณ เกิดการเรียนรู และมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคอนขางถาวรได โดยผูสอนตอง
มีการวางแผนจัดประสบการณการเรียนรูใหสอดคลองกับผลการเรียนรูที่ตองการใหเกิดขึ้น หรือ
พฤติกรรมการเรียนรูที่มีการเปลี่ยนแปลงคอนขางถาวรที่ตองการใหเกิดขึ้นอันเปนเปาหมายของ
การพัฒนาผูเรียนนั้นเอง
1.3 สรุปความหมายของการจัดการเรียนรู จากผลการวิเคราะหสรุปความหมาย
จากคําวา “การจัดการ” กับ “การเรียนรู” ผูวิจัยไดนําผลการวิเคราะหมาสรุปความหมายของการ
จัดการเรียนรู ไดคือ “กระบวนการจัดการใชทรัพยากรที่เกี่ยวของกับการเรียนรูมาจัดเปน
กิจกรรมการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนไดรับประสบการณ หรือไดฝกหัด หรือไดกระทําโดยไดรับ
การเสริมแรงอยางมีประสิทธิภาพสัมพันธกันอยางตอเนื่องและประสานงานกัน เพื่อใหเกิด
ประสิทธิผลมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเกิดขึ้นอยางคอนขางถาวรกับผูเรียน ตามขีด
ความสามารถที่มีไดบรรลุจุดประสงคที่ตั้งไว"
จากความหมายของการจัดการเรียนรูที่วเิ คราะหสรุปไดขางตนจะบรรลุ
จุดประสงคทตี่ ั้งไวไดอยางมีประสิทธิผลนั้น จะเห็นไดวา ผูจัดการเรียนรูหรือผูสอนตองมีแนวคิด
สําคัญในการจัดการเรียนรูคือ
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1.3.1 ผูจัดการเรียนรูหรือผูสอนตองมีการกําหนดพฤติกรรมการเรียนรู
ที่ตองการใหเกิดขึ้น เปนจุดประสงคการเรียนรู หรือเปาหมายการพัฒนาผูเรียน
1.3.2 ผูจัดการเรียนรูหรือผูสอนตองมีกระบวนการจัดการใชทรัพยากร
ที่เกี่ยวของกับการเรียนรูไ วกอนลวงหนา มีความตอเนื่องและประสานกัน เพื่อใหจุดประสงค
การเรียนรูและเปาหมายการพัฒนาผูเรียนบรรลุผล
1.3.3 ผูจัดการเรียนรูหรือผูสอนตองใชทรัพยากรที่เกี่ยวของกับการ
เรียนรูมาจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนมีประสบการณการเรียนรู
ดังนั้นผูจัดการเรียนรูหรือผูสอนจึงควรมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรม
การเรียนรู การจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิผล การใชทรัพยากรทีเ่ กี่ยวของกับการเรียนรู เพือ่ นํา
ความรูที่ไดไปออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนรู
และวางแผนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูใหกับ
ผูเรียนไดอยางมีประสิทธิผลไดอยางแทจริง นอกจากนี้แนวคิดที่ไดในความหมายของการจัดการ
เรียนรูท่วี เิ คราะหและสรุปไดชวยใหผวู ิจยั สามารถนําไปเปนความรูพ ื้นฐานในการเขียนสาระทีจ่ ําเปน
ในองคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู ไดแก วัตถุประสงคของรูปแบบการจัดการเรียนรู
และผลการเรียนรูที่คาดหวัง
2. พฤติกรรมการเรียนรู
การเรียนรูในแตละครั้งจะตองมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเกิดขึ้น 3 ประการ จึงจะ
เปนการเรียนรูที่สมบูรณ คือ (1) การเปลี่ยนแปลงดานความรู ความเขาใจ ความคิด (Cognitive
Domain) หรือดานสติปญญา ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงในสมอง (2) การเปลี่ยนแปลงดานอารมณ
ความรูสึก (Affective Domain) เปนการเปลี่ยนแปลงดานจิตใจ อาทิ ความเชื่อ ความสนใจ
เจตคติ คานิยม และ(3) การเปลี่ยนแปลงดานการเคลื่อนไหวของรางกาย (Psychomotor
Domain) หรือดานทักษะ เพื่อใหเกิดความชํานาญ
จะเห็นไดวาการเรียนรูแตละครัง้ ที่สมบูรณนั้นจะตองมีการเปลีย่ นแปลง
พฤติกรรมภายใน คือ การเปลี่ยนแปลงดานสติปญญา การเปลี่ยนแปลงดานอารมณ
ความรูสึก และพฤติกรรมภายนอกคือ การเปลี่ยนแปลงดานทักษะความชํานาญ หรือดาน
การปฏิบัติจนมีความชํานาญนั้นเอง ดังนั้นประสิทธิผลการเรียนรูที่เกิดขึ้นในแตละครั้งจึงขึ้นอยู
กับการจัดการเรียนรูใหกับผูเ รียนมีประสบการณ
เกิดการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูขึ้นทั้งดาน
สติปญญา ดานอารมณ ความรูสึก และดานทักษะ และมีพฤติกรรมหรือลักษณะที่พึงประสงค
คอนขางถาวรเกิดขึ้นในผูเรียน พฤติกรรมการเรียนรูจึงเปนผลการเรียนรูที่เกิดขึน้ และเปนผลการ
เรียนรูที่คาดหวังของผูจัดการเรียนรูหรือผูสอนที่ตองการใหเกิดขึ้นกับผูเรียน ซึ่งจะมีประสิทธิผล
มากนอยเพียงใด ผูจัดการเรียนรูหรือผูสอนจะตองใชทรัพยากรที่เกี่ยวของกับการเรียนรูมาจัดเปน
กิจกรรมการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนมีประสบการณที่มีความหมาย มีคุณคา เกิดการเรียนรูและมี
พฤติกรรมการเรียนรูที่เปนผลการเรียนรูท ี่คาดหวังเกิดขึ้นกับผูเรียน
ดังนั้นแนวคิดที่ไดจาก
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พฤติกรรมการเรียนรู
ผูวิจัยสามารถนําไปเปนความรูพ ื้นฐานในการเขียนสาระทีจ่ ําเปนใน
องคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู ไดแก ผลการเรียนรูทคี่ าดหวังไดแลว ยังสามารถใช
ออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนรูและใชจัดทําแผนการจัดการเรียนรูไดดวย
3. การจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิผล
การจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพผลไดนั้น ผูจัดการเรียนรูจะตองมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการ กระบวนการเรียนรู และการจัดการเรียนรูตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 จึงจะชวยใหผูจัดการเรียนรูสามารถปฏิบัติการจัดการ
เรียนรูไดบรรลุจุดประสงคที่ตั้งไวโดยผูเรียนจะมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูเกิดขึ้น
อยางคอนขางถาวรกับผูเ รียน
3.1 กระบวนการจัดการ เปนหนาที่พื้นฐานที่ผูจัดการพึงปฏิบัติโดยมีนักวิชาการ
หลายทานไดอธิบายกระบวนการจัดการไวพอสังเขปทีส่ ําคัญดังนี้
ไพศาล มะระพฤกษวรรณ และคณะ (2539 : 10-13) และ มัลลิกา ตนสอน
(2544 : 10-13) ไดอธิบายกระบวนการจัดการวาเปนหนาที่หรืองานที่ผูจัดการตองปฏิบัติมี 5
ประการ คือ (1) การวางแผน (2) การจัดองคการ (3) การจัดบุคคลเขาทํางาน (4) การนํา และ (5)
การควบคุม
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2545 : 20-22) และ ญาศิณี อัศเวศน (2546 :
5-6) ไดอธิบายกระบวนการจัดการเปนการทําหนาที่ความรับผิดชอบของผูจัดการที่จะนําไปสู
จุดมุงหมายที่ตองการ มี 4 ประการ คือ (1) การวางแผน (2) การจัดองคการ (3) การนํา และ (4)
การควบคุม
เกรทเนอร (สมพร เฟองจันทร. 2547 : 33-35 ; อางอิงจาก Kreitner. 1983)
ไดอธิบายกระบวนการจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลผานการทําหนาที่ความรับผิดชอบ
ไว 6 ประการ คือ (1) การวางแผน (2) การตัดสินใจ (3) การจัดองคการ (4) การจัดการเกี่ยวกับ
บุคคล (5) การสื่อความหมาย และ (6) การจูงใจ
เมื่อพิจารณากระบวนการจัดการที่นักวิชาการดังกลาวไดอธิบาย ผูวิจัย
สามารถวิเคราะหขอคิดเห็นบงชี้ของกระบวนการจัดการที่สําคัญที่นกั วิชาการทุกทานจากเอกสาร
ที่ไดอางอิงจํานวน 5 ฉบับมีความคิดเห็นสอดคลองตรงกันจํานวน 3 ฉบับ คือ การวางแผน (3)
การจัดองคการ (3) สวนขอคิดเห็นบงชี้ทสี่ อดคลองตรงกันจํานวน 2 ฉบับ คือ การจัดบุคคล (2)
การนํา (2) และการควบคุม (2) สวนขอคิดเห็นบงชี้ที่เหลือที่แตกตางกันไป ไดแก การตัดสินใจ
(1) การสื่อ ความหมาย (1) และการจูงใจ (1) ผูวิจัยจึงสามารถสรุปกระบวนการจัดการซึ่งเปน
หนาที่พื้นฐานของผูจัดการตองปฏิบัตทิ ี่สาํ คัญมีดังนี้
การวางแผน : เปนการกําหนดวัตถุประสงคและวิธกี ารที่ควรปฏิบัติเพื่อให
บรรลุวัตถุประสงค โดยผูจัดการตองตัดสินใจ ตรวจสอบสถานภาพปจจุบันขององคการ สํารวจ
สภาพแวดลอม กําหนดวัตถุประสงค พยากรณสถานการณในอนาคต กําหนดแนวทางปฏิบตั แิ ละ
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ความจําเปนในการใชทรัพยากร ประเมินแนวทางการปฏิบัติงาน ทบทวนและปรับแผนเมื่อ
สถานการณเปลี่ยนแปลง ผลลัพธไมเปนไปตามที่กําหนด
การจัดองคการ : เปนการจัดบุคคลและทรัพยากรที่ใชเพื่อใหจดุ มุงหมาย
บรรลุ โดยมีการจัดแบงงาน จัดสรรทรัพยากรสําหรับงาน กําหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ
ของบุคคลใหปฏิบัติอยางเปนระบบ สอดคลองกันและใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
การจัดบุคคล : เปนการจัดบุคคลใหเหมาะสมกับงานทั้งในดานคุณภาพและ
ปริมาณแรงงาน ตลอดจนธํารงรักษาและพัฒนาบุคคลใหมีคุณภาพอยูกับองคการอยางตอเนื่อง
การนํา : เปนการใชอิทธิพลและความสัมพันธระหวางผูนําและผูต ามในการ
ชี้เปาหมาย ชักจูง กระตุน ใหปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถดวยความเต็มใจ
การควบคุม : เปนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และแกไขใหการดําเนินงาน
สามารถบรรลุเปาหมาย หรือปรับปรุงแผนและการดําเนินงานใหสอดคลองกับขอจํากัดของเหตุการณ
และสภาพแวดลอมจริง
สําหรับขอคิดเห็นบงชี้อื่น ๆ ที่นักวิชาการมีความคิดเห็นแตกตางกัน อาทิ
“การตัดสินใจ” ของผูจัดการนั้นตองมีการตัดสินใจตั้งแตกระบวนการของการวางแผนไปจนถึงการ
ควบคุม สวน “การสื่อความหมาย” และ “การจูงใจ” เปนสวนประกอบสําคัญของหนาที่พื้นฐานของ
ผูจัดการในเรื่อง “การนํา” นั้นเอง ซึ่งผูจัดการการเรียนรูหรือผูสอนสามารถนําไปประยุกตใชใน
การจัดการเรียนรูใหเกิดประสิทธิผล โดยผูจัดการเรียนรูหรือผูสอนจะตองมีการวางแผนการจัด
การเรียนรูใหบรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวังที่ตองการใหเกิดขึ้นกับผูเ รียน ดวยการกําหนดแนว
ทางการปฏิบตั ิและความจําเปนในการใชทรัพยากรที่เกี่ยวของกับการเรียนรูลวงหนา
มีการ
ประเมินผลแนวทางการปฏิบัติ ทบทวนและปรับแผนการจัดการเรียนรูเมื่อผลการเรียนรูที่คาดหวัง
ไมเปนไปตามที่กําหนด มีการกําหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของผูสอน ผูเรียน และผูมี
สวนเกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบสอดคลองกันและใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
ผูสอนตอง ชักจูง กระตุนใหผูเรียน และผูมีสวนเกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูปฏิบัตติ ามแผนการ
จัดการเรียนรูดวยความเต็มใจ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและแกไข ใหการดําเนินการจัด
การเรียนรูบรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวังที่ตองการใหเกิดขึ้นหรือบรรลุเปาหมายการพัฒนาผูเรียน
3.2 กระบวนการเรียนรู เปนการดําเนินการอยางมีขั้นตอนหรือวิธกี ารตาง ๆ
ที่ชวยใหเกิดการเรียนรู มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่พึงประสงคเกิดขึ้น กระบวนการเรียนรู
ที่สําคัญ ไดแก
3.2.1 กระบวนการเรียนรูตามแนวคิดของพระพุทธองค (สงวน
สุทธิเลิศอรุณ. 2545 : 64-65) คือ (1) ฟง (สุตมยปญญา) จํา (สัญญาปญญา) (2) คิด (จินตมย
ปญญา) (3) ปฏิบัติ (ภาวนามยปญญา) และ (4) เกิดความเขาใจแจมแจง (วิปสสนาปญญา)
3.2.2 กระบวนการเรียนรูตามแนวคิดของครอนบาค (กมลรัตน หลาสุวงษ.
2528 : 128-130 ; อางอิงจาก Lee J. Cronbach) คือ (1) สถานการณ (Stituation) (2) ความพรอม
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(Readiness) (3) เปาหมาย (Goal) (4) แปลความหมาย (Interpretation) (5) การตอบสนอง
(Response) (6) ผลลัพธ (Consequence) และ (7) ปฏิกิริยาตอความผิดหวัง (Reaction to
Thawarting)
3.2.3 กระบวนการเรียนรูตามแนวคิดของกาเย (Gagné, M. Robert.
1977 : 52-59) คือ (1) กระบวนการของความตั้งใจ:การเลือกรับรู (The Process of Attending:
Selective Perception) (2) การเก็บสิ่งทีร่ ับรูไวเปนความจําระยะสั้น (Short-term Memory
Storage) (3) การปรุงแตงสิ่งที่รับรูสูความจําระยะยาว (Encoding) (4) การเก็บสะสมสิ่งเราที่จะ
จดจําไว (Storage) (5) การระลึกถึงหรือเรียกความจํากลับคืนมา (Retrieval) (6) การตอบสนอง
ทั่ว ๆ ไป (Response Generation) (7) การปฏิบัตพิ ฤติกรรมที่แสดงออกถึงการเรียนรู
(Performance) และ(8) การแสดงผลการเรียนรูกลับยังผูเรียน (Feedback) และใหการเสริมแรง
(Reinforcement)
3.2.4 วิเคราะหกระบวนการเรียนรู จะเห็นไดวากระบวนการเรียนรูตาม
แนวคิดของพระพุทธองค แนวคิดของ ลี เจ ครอนบาค แนวคิดของกาเย นั้นจะมีลักษณะ
เปนลําดับขั้นตอนตามลําดับ โดยในแนวคิดของพระพุทธองค ตองคิดและลงมือปฏิบัติจึงจะเกิด
ความเขาใจแจมแจง ในขณะที่แนวคิดของลี เจ ครอนบาค จะตองเริ่มตนจากตองมีสถานการณ
หมายถึง สิ่งแวดลอม หรือบรรยากาศรอบตัวผูเรียน หรือสิ่งเรานั้นเอง โดยสิ่งเราในที่นคี้ ือ
สาระการเรียนรูรวมถึงสภาพบรรยากาศการเรียนทีเ่ หมาะสมสอดคลองสนับสนุนการเรียนรูของ
ผูเรียนที่มีความพรอม แลวจึงมีการกําหนดจุดมุงหมายหรือเปาหมายของผูสอนที่ตองการใหผูเรียน
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหลังจากเรียนรูแลวอยางไร ตอจากนั้นแปลความหมายเปนการพยายามใช
วิธีการชวยใหผูเรียนเขาใจสาระเรียนรูรวมถึงเขาถึงบรรยากาศการเรียนรู โดยพิจารณาจากการ
กระทําของผูเรียนที่ตอบสนอง ถาผลลัพธที่ไดประสบผลสําเร็จก็จะนําไปใชอีกตอไป แตถา
ลมเหลวก็จะยอนกลับไปทีข่ นั้ แปลความใหม เพื่อปรับปรุงวิธีการชวยใหผเู รียนเขาใจสาระการ
เรียนรูรวมถึงบรรยากาศการเรียนรูอยางแทจริง
สวนกระบวนการเรียนรูตามแนวคิดของกาเยนั้น ขั้นตอนแรกตองเริ่มจากการ
ตั้งเปาหมายไวตามความคาดหวังของผูเรียนกอน แลวจึงจัดวิธีการชวยใหเกิดการเรียนรูตามทีต่ งั้
เปาหมายไวอยางสัมพันธสอดคลองกัน
ตองใหผูเรียนปฏิบตั ดิ วยการใชสิ่งเราที่เรียนรูแลวไป
ประยุกตใชกบั สิ่งเราหรือสถานการณใหม โดยเฉพาะในชีวติ ประจําวันซึ่งคลายคลึงกับสิ่งที่เรียนรู
แลว สังเกตผลการเรียนรูทเี่ กิดขึ้น ใหขอมูลยอนกลับไปยังผูเรียนเพือ่ ปรับปรุงและพัฒนาตอไป
จากผลการวิเคราะหกระบวนการเรียนรูแตละแนวคิดดังกลาวขางตน ผูวิจัย
อาจกลาวสรุปไดวา กระบวนการเรียนรูควรประกอบดวยขั้นตอนที่สาํ คัญ ไดแก (1) สถานการณ
หรือสาระการเรียนรู (2) เปาหมายการเรียนรู (3) วิธกี ารตาง ๆ ทีส่ ัมพันธสอดคลองสนับสนุนให
เปาหมายการเรียนรูบรรลุ โดยผูเรียนไดลงมือปฏิบัติหรือกระทําจริง (4) ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
หรือพฤติกรรมการเรียนรูทงั้ ภายนอกและภายใน หรือคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงคทตี่ องการใหเกิด
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ขึ้นกับผูเรียน (5) การนําผลการเรียนรูไปใชในสถานการณใหมในชีวติ ประจําวัน (6) ติดตามผล
การนําไปใช ใหขอมูลยอนกลับกับผูเ รียน และปรับปรุงในกรณีที่ไมบรรลุผล กรณีที่บรรลุผลก็
นําไปใชในโอกาสอื่นตอไป ผูวิจัยสามารถนําแนวคิดที่ไดนี้ไปเปนความรูพื้นฐานในการเขียนสาระ
ที่จําเปนและจัดการเรียนรูในองคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู ไดแก การจัดการเรียนรู
นอกจากนี้ในการปลูกฝงใหผูเรียนสามารถปฏิบตั เิ ปนขัน้ ตอนติดตัวไปใชในชีวติ จริง ผูสอนสามารถ
นํากระบวนการเรียนรูมาใชจัดกิจกรรมไดดังนี้ (วัฒนาพร ระงับทุกข. 2545 : 21)
1) กระบวนการเรียนรูทวั่ ไป (Generic Learning) คือ การจัดใหผูเรียน
ไดรับประสบการณอยางมีจุดมุงหมาย ผานทางประสาทสัมผัสและชองทางการสื่อสารตาง ๆ
สามารถใชไดกับหลาย ๆ วิชา โดยมีผลที่เกิดขึ้นคือ การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมทางความรู
ความคิด ทักษะความสามารถทางการปฏิบัติ และลักษณะจิตพิสัย อาทิ อารมณ ความรูสึก
คุณธรรม จริยธรรม คานิยม ความสนใจ ความพอใจ เชน กระบวนการกลุม กระบวนการ
แกปญหา และกระบวนการคิดวิเคราะห เปนตน
2) กระบวนการเรียนรูเฉพาะวิชา (Specific Learning) เปนกระบวนการ
ที่ใชประกอบการเรียนรูตามสาระเพื่อใหผูเรียนเขาใจหลักการ ทฤษฎี และวิธีการของกลุมสาระ
นั้น ๆ ดังกลุมสาระสังคมวิทยา เชน กระบวนการทํางาน ทักษะการจัดการ เปนตน
3.3 การจัดการเรียนรูตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.
2545 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 24 การจัดการเรียนรูใหสถานศึกษาและหนวยงานที่
เกี่ยวของดําเนินการดังนี้ (วิสิทธิ์ โรจนพจนรัตน. 2546 : 32-33)
ขอ (1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัด
ของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
ขอ (2) ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการ
ประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา
ขอ (3) จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัตใิ ห
ทําได คิดเปน ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง
ขอ (4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางได
สัดสวนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา
ขอ (5) สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม
สื่อการสอน และอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และมีความรอบรู รวมทั้งสามารถ
ใชการวิจัย เปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ผูสอนและผูเ รียน อาจเรียนรูไปพรอมกัน
จากสื่อการเรียนการสอน และแหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ
ขอ (6) จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความ
รวมมือกับบิดา มารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตาม
ศักยภาพ
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จากมาตรา 24 การจัดการเรียนรู ขอ (1) – ขอ (6) สามารถวิเคราะห
องคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรูและลักษณะของกิจกรรมการเรียนรูไดดังนี้
3.3.1 องคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู
ขอ (1) สะทอนใหเห็นวา องคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู ไดแก
สาระการเรียนรู จะเปนตัวกําหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยตองเนนผูเรียนเปนสําคัญ ให
สอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน
ขอ (2) สะทอนใหเห็นวา องคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู ไดแก
สาระการเรียนรู ตองจัดใหผูเรียนไดศกึ ษาความรูคอื ประสบการณ ใหไดฝกทักษะกระบวนการ
เรียนรูควบคูดว ย
ขอ (3) สะทอนใหเห็นวา องคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู ไดแก
การจัดการเรียนรู จะตองจัดใหผูเรียนไดรับประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติจริง ใหมีการ
เปลี่ยนแปลงการเรียนรูทั้งดานสติปญญา เนนการคิด ดานอารมณ ความรูสึก มีคุณลักษณะทีค่ วร
แสดงออกอยางตอเนื่อง และดานทักษะ สามารถทําไดดวยตนเอง
ขอ (4) สะทอนใหเห็นวา องคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู ไดแก
สาระการเรียนรู ตองจัดแบบบูรณาการควบคูกับปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม คานิยมที่ดี และมี
คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงคในทุกวิชา
ขอ (5) สะทอนใหเห็นวา องคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู ไดแก
การจัดการเรียนรู ตองจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อใหเอื้อตอการเรียนรู ใชการวิจัยใหเปน
สวนหนึ่งของการเรียนรูทั้งของผูสอนและผูเรียน
ขอ (6) สะทอนใหเห็นวา องคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู ไดแก
การจัดการเรียนรู ตองออกแบบใหผูเรียนมีการเรียนรูทั้งในชั้นเรียนและชุมชนโดยเนนการมีสวนรวม
ของพอแม ผูปกครอง และชุมชน
3.3.2 ลักษณะของกิจกรรมการเรียนรู
ประการที่ 1 : กิจกรรมการเรียนรูตองเนนความตองการการเรียนรูของผูเรียน
เปนสําคัญ
ประการที่ 2 : กิจกรรมการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนนั้นตองเนนใหผูเรียนมีการ
เปลี่ยนแปลงดานสติปญญา ดานอารมณ ความรูสึก และดานทักษะ มีการปฏิบัติจนมีความ
ชํานาญ
ประการที่ 3 : กิจกรรมการเรียนรูนั้นตองเสริมสรางคุณลักษณะที่พงึ ประสงค
ที่ตองการใหเกิดขึ้นกับผูเรียนไวในทุกวิชาและเปนเปาหมายการพัฒนาผูเรียน
ประการที่ 4 : กิจกรรมการเรียนรูที่จัดตองมีการฝกปฏิบัตใิ นสถานการณจริง
หรือจัดใหมีประสบการณจริง เนนทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณเพื่อ
แกไขปญหาและการประยุกตใชความรู
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ประการที่ 5 : กิจกรรมการเรียนรูตองเชื่อมโยงการเรียนรูที่ไดรับในชั้นเรียน
กับนอกชั้นเรียน โดยเฉพาะในชุมชน โดยสาระการเรียนรูจะตองมีการบูรณาการความรูไดอยาง
สมดุล ตลอดจนตองมีการวิจัยการจัดการเรียนรูที่ไดจัดใหกับผูเรียนดวย
ประการที่ 6 : กิจกรรมการเรียนรูตองใชสื่อการเรียนรูที่หลากหลาย และจัด
บรรยากาศใหเอื้อเหมาะสมตอการเรียนรู
3.4 สรุปแนวทางการจัดการเรียนรูทมี่ ีประสิทธิผล จากผลการวิเคราะห
กระบวนการจัดการ กระบวนการเรียนรู และการจัดการเรียนรูตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษา ฉบับที่ 2
พ.ศ. 2545 ดังกลาวมาแลว ผูวิจัยสามารถวิเคราะหสรุปแนวทางการจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิผล
ไดดังนี้
3.4.1 การจัดการเรียนรู ผูสอนตองใชกระบวนการจัดการ 5 ขั้นตอน
ไดแก (1) การวางแผน (2) การจัดองคการ (3) การจัดบุคคล (4) การนํา และ(5) การควบคุม
ผูวิจัยไดนํามาประยุกตใชในการจัดการเรียนรู โดยตองมีการวางแผนการจัดการเรียนรู ให
บรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวัง หรือจุดประสงคการเรียนรูไวกอนลวงหนา ดวยการกําหนดแนวทาง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู การใชทรัพยากรที่เกี่ยวของกับการเรียนรู อาทิ สื่อ แหลงเรียนจัด
บรรยากาศการเรียนรู
มีการกําหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของผูเรียนและผูส อนตอ
กิจกรรมการเรียนรู ผูสอนมีการนําจูงใจใหผูเกี่ยวของปฏิบัตติ ามขัน้ ตอนของกระบวนการเรียนรู
มีการควบคุม ติดตาม ประเมินผลวาเปนไปตามผลการเรียนรูที่คาดหวัง และเขียนออกมาเปน
แผนการจัดการเรียนรูไวชดั เจนตอการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม อยางสอดคลอง เชื่อมโยง
ประสานกันกอนลวงหนา
3.4.2 การวางแผนการจัดการเรียนรู ผูสอนตองวางแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู ดวยการออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
3.4.3 การออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนรู ผูสอนตองเลือกรูปแบบ วิธีการ
และเทคนิคในการจัดการเรียนรู โดยตองคํานึงถึงผลการเรียนรูท่คี าดหวัง สาระการเรียนรู
กระบวนการเรียนรู และคุณลักษณะที่พึงประสงคที่ตองการใหเกิดขึ้นกับผูเรียน
3.4.4 การออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนรู ผูสอนตองจัดใหผูเรียนไดฝก
ปฏิบัติจริง หรือไดรับประสบการณจริง รวมถึงมีการวิจัยศึกษาการจัดการเรียนรูที่ไดจัดขึ้นดวย
3.4.5 ผูสอนตองออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนรูในชั้นเรียนใหเชื่อมโยง
กับการจัดกิจกรรมการเรียนรูนอกชั้นเรียน รวมถึงบูรณาการสาระการเรียนรู
จะเห็นไดวา การวางแผนการจัดการเรียนรูของผูสอน ดวยการออกแบบจัด
กิจกรรมการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนบรรลุจุดประสงคการเรียนรู หรือผลการเรียนรูที่คาดหวังไว
ลวงหนาจะชวยใหผูสอนเกิดความมั่นใจในการจัดการเรียนรูมากขึ้น ชวยสามารถพัฒนาผูเรียนได
ตามเปาหมายที่ตั้งไว
จึงเปนหัวใจสําคัญและสามารถชวยใหการจัดการเรียนรูเปนไปอยางมี
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ประสิทธิผลได โดยผูสอนตองมีความสามารถใชทรัพยากรที่เกี่ยวของกับการเรียนรู มาออกแบบ
จัดกิจกรรมการเรียนรูไดอยางสอดคลองกับจุดประสงคหรือผลการเรียนรูที่คาดหวัง ตลอดจนสาระ
การเรียนรูดวย ดังนั้นผูสอนจึงควรมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนรู
แลว ยังจะตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับทรัพยากรที่เกี่ยวของกับการเรียนรูดว ย ซึ่งเปนขอบงชี้
สําคัญในการจัดการเรียนรูตามความหมายการจัดการเรียนรูที่วเิ คราะหไดดังกลาวขางตนมาแลว
3.5 การออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนรู ผูสอนจะสามารถออกแบบจัดกิจกรรม
การเรียนรูไดอยางมีประสิทธิผลนั้น ผูสอนจะตองดําเนินการตามขัน้ ตอนดังภาพประกอบ 2
ไดผลการเรียนรูที่คาดหวัง หรือ
พฤติกรรมการเรียนรูที่ตองการ
และคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค

ขั้นตอนที่ 1

วิเคราะหผลการเรียนรูที่คาดหวัง
หรือจุดประสงคการเรียนรู

ขั้นตอนที่ 2

วิเคราะหผูเรียน

มีความสามารถ ความสนใจ
และวิธีเรียนอยางไร

ขั้นตอนที่ 3

กําหนดรูปแบบ วิธีการหรือ
เทคนิคการจัดการเรียนรู

พิจารณาเลือกที่เสริมสรางผลการเรียนรู
ที่คาดหวัง หรือพฤติกรรมการเรียนรูที่
ตองการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค

ขั้นตอนที่ 4

ปรับและเรียบเรียงรูปแบบ
วิธีการ หรือเทคนิคการจัดการเรียนรู

พิจารณาใหเหมาะสมสอดคลองกับ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง สาระการเรียนรู
และกระบวนการเรียนรู

ภาพประกอบ 2 ขั้นตอนการออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนรู
ที่มา: วัฒนาพร ระงับทุกข. (2545). เทคนิคและกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544. หนา 29-30

จากภาพประกอบ 2 รายละเอียดของแตละขั้นตอนการออกแบบจัดกิจกรรม
การเรียนรูมีพอสังเขปดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 : วิเคราะหผลการเรียนรูท ี่คาดหวังหรือจุดประสงคการเรียนรู
เปนขั้นตอนแรกของการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่จะตองมีความชัดเจน เพราะจะเปน
เครื่องนําทางการจัดกิจกรรมและประสบการณการเรียนรู รวมทั้งการประเมินผล เปนความคาดหวัง
ผลที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอนแตละรายวิชาที่จะระบุวาผูเรียนมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป
อยางไร และสามารถวัดและประเมินผลได การกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังหรือจุดประสงคการ
เรียนรูจึงเปนสิ่งสําคัญและจําเปนสําหรับการวางแผนการจัดการเรียนรู
ขั้นตอนที่ 2 : วิเคราะหผูเรียน ผูสอนตองวิเคราะหผูเรียนวามีความสามารถ
ในการเรียนรู ไดแก พื้นฐานความรูเดิม ความคาดหวังตอสิ่งที่เรียน รวมถึงความเปนอยูในครอบครัว
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ของผูเรียน วิธีการแสวงหาความรูวามีความพยายามที่จะเรียนรูหาขอมูลตางๆ อยางไรบาง ผูสอน
จะตองเขาใจถึงเหตุและผลของการกระทําและยอมรับผูเรียนในสภาพที่เปนอยู
ขั้นตอนที่ 3 : กําหนดรูปแบบ วิธีการ หรือเทคนิคการจัดการเรียนรู
เปนขั้นตอนทีม่ ีความสัมพันธกับสาระการเรียนรูที่ผูสอนตองถายทอดไปยังผูเรียนเพื่อใหบรรลุ
จุดประสงคการเรียนรู หรือผลการเรียนรูท ี่คาดหวังและคุณลักษณะที่พึงประสงค
ขั้นตอนที่ 4: ปรับและเรียบเรียงรูปแบบ วิธีการ หรือเทคนิคการจัด
การเรียนรู ผูสอนจะตองนํารูปแบบ วิธีการ หรือเทคนิคการจัดการเรียนรูมาปรับ และเรียบเรียง
ใหสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูหรือผลการเรียนรูที่คาดหวัง
จะเห็นไดวา การออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มีประสิทธิผลการเรียนรู
ตามที่คาดหวัง มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูตามความตองการของผูเรียน การ
วิเคราะหผลการเรียนรูที่คาดหวังหรือจุดประสงคการเรียนรู และคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค จึงมี
ความสําคัญยิง่
โดยตองเหมาะสมสอดคลองกับผลการวิเคราะหผูเรียนวามีความสามารถอยูใน
ระดับใด ผูเรียนมีความสนใจและวิธีการเรียนของผูเรียน ควบคูกบั สาระการเรียนรูท ี่จะจัดใหผูเรียน
ไดเรียนรูดวย ปจจุบันยังไมมีผลการวิจยั ใดที่บงชีว้ ารูปแบบ/วิธีการ/เทคนิคการจัดการเรียนรูใดดี
ที่สุด เพราะตางก็มีลักษณะเดนและขอจํากัดในการใชเพื่อพัฒนาผูเรียน ผูสอนจะตองพิจารณา
เลือกและนํามาปรับใหเหมาะสมดวยดังตัวอยางแนวทางการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ผูวิจัยสามารถนําแนวคิดที่ไดนี้มาใชออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนรูในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้
ตัวอยาง แนวทางการออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนรู
ผลการเรียนรูทคี่ าดหวัง
/ จุดประสงคการเรียนรู
มีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับบทบาทความ
สําคัญของครอบครัว

เนื้อหา /
สาระการเรียนรู
1. ชุมชน
2. บุคคลสําคัญ
ในชุมชน
3. วิถีชีวิตของคน
ในชุมชน
4. เหตุการณที่มี
ผลตอวิถีชีวติ
ของคนในชุมชน

ความรู / ทักษะ /
คุณลักษณะที่พึงประสงค
1. ทักษะการเขียน
2. ทักษะการพูด
3. ทักษะการสื่อความหมาย
4. กระบวนการกลุม
5. ทักษะการคนควา
6. ทักษะการสรางความรู

รูปแบบ / วิธีการ /
เทคนิคการจัดการเรียนรู
1. รูปแบบการเรียนรู
แบบรวมมือ
2. วิธีการสอนแบบ
Storyline Method
3. บทบาทสมมุติ
4. สถานการณจําลอง
5. อภิปรายกลุม
6. เทคนิคการตั้งคําถาม

ที่มา: วัฒนาพร ระงับทุกข. (2545). เทคนิคและกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544. หนา 31
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4. ทรัพยากรที่เกี่ยวของกับการเรียนรู
ทรัพยากรที่เกี่ยวของกับการเรียนรูในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดจําแนกออกเปน
5 ประเภทดังนี้
4.1 ทรัพยากรบุคคล ที่สาํ คัญคือ ผูสอน ตองมีความรู ความเชี่ยวชาญในการสอน
มีอารมณ ความรูสึกที่ดีตอ การสอน และพื้นฐานดานสวนตัวของผูสอน มีผลตอการจัดการเรียน
และ ผูเรียน พื้นฐานดานสภาพสังคม เศรษฐกิจของครอบครัว พัฒนาการ ไดแก วุฒิภาวะ
แรงจูงใจ อารมณ รางกาย สติปญญา ความสนใจ และอารมณ ความรูสึกของผูเรียน ลักษณะการ
เรียนของผูเรียนมีผลตอการเรียนรูของผูเรียน
4.2 ทรัพยากรวิธีการ เปนวิธีจัดกิจกรรม 3 รูปแบบ ไดแก (รุจิร ภูสาระ. 2545 :
64-81)
4.2.1 วิธีการนําเสนอเนื้อหาในการสอน มี 5 รูปแบบที่ใชเปนแนวทางใน
การเตรียมการสอน คือ (1) รูปแบบที่ผสู อนเปนผูอภิปราย (2) รูปแบบการใหแสดงพฤติกรรม (3)
รูปแบบการพัฒนาสติปญญา (4) รูปแบบการมีปฏิสัมพันธ และ (5) รูปแบบการจัดการ
ในการเลือกวิธีการเสนอเนือ้ หาควรใชวิธกี ารที่สอดคลองกับจุดประสงค
การเรียนรูและเนื้อหา ความสนใจ ความสามารถ ระดับพัฒนาการของผูเรียน ชีวิตจริงของผูเรียน
โดยผูสอนตองมีความสามารถที่จะใชวธิ ีการสอนที่หลากหลาย กําหนดและนําขอมูลมาเสนอตอ
ผูเรียน ผูสอนตองเปนผูใหคําปรึกษา เสนอแนะ วินิจฉัย เปนผูรวมเรียนในขณะที่ผูเรียนกําลังทํา
กิจกรรม มีความสามารถในการติดตอกับชุมชนในสวนที่เกี่ยวกับการศึกษา
4.2.2 วิธีการจัดการเนื้อหาเพื่อการสอน ผูสอนตองมีการจัดการเนื้อหา
เพื่อใหการสอนดําเนินการไปได ไดแก การบูรณาการ การเรียงลําดับเนื้อหาตั้งแตขอเท็จจริง
ความคิดรวบยอด ทักษะระดับความยากงายของเนื้อหา การนําเสนอ และการจัดการเนื้อหาเพื่อ
การสอนอยางสมเหตุสมผล
โดยจะตองพิจารณาความเหมาะสมของความสัมพันธระหวาง
ขอเท็จจริงกับแนวความคิดรวบยอด
4.2.3 วิธีการจัดการหลักสูตร ไมวาจะเปนหลักสูตรรายวิชา หลักสูตรกิจกรรม
และหลักสูตรแกน ควรมีการเขียนถึงรายละเอียดยอยของหลักสูตรไวดวย นอกจากจะกลาวถึงการ
ถายโอนเนื้อหา บทบาทของผูสอน ผูเรียนในการเรียนการสอน
4.3 ทรัพยากรเนื้อหา หรือสาระการเรียนรู ควรมีความเที่ยงตรงแสดงผลการ
เรียนรูออกมาไดตรงตามจุดประสงค มีใจความสําคัญ ความคิดรวบยอด และหลักการของวิชา
นั้น ๆ ดวย ผูเรียนมีความสนใจเนื้อหา มีความสามารถในการเขาใจและเรียนรูเนื้อหานั้น และ
สอดคลองกับความเปนจริงของสังคม อาทิ พัฒนาอารมณ ความรูสึก คานิยม เขาใจธรรมชาติ การ
จัดการธรรมชาติ เขาใจวัฒนธรรมกลุม พัฒนาความคิดที่เปนอิสระ สงเสริมความคิดสรางสรรค
ความคิดรอบขางตน และสามารถนําไปใชในการจัดการของผูเรียนทัง้ ในปจจุบันและอนาคต
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4.4 ทรัพยากร วัสดุ และเครื่องมือ ในการวางแผนการจัดการเรียนรู จะตองมี
การวางแผน การใชวัสดุ และเครื่องมือทีจ่ ําเปนเพื่อใหการจัดกิจกรรมการเรียนรูบรรลุผล และ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สิ่งตาง ๆ เหลานี้ตองมีการตรวจดูสภาพใหเรียบรอยอยูในสภาพพรอม
ที่จะใชงาน
4.5 ทรัพยากรงบประมาณ เปนสิ่งที่ผสู อนควรจัดวางแผนการใชงบประมาณกอน
ขณะ และภายหลังการสอนวามีคาใชจายในเรื่องใดบางที่จําเปน เพื่อใหการจัดการเรียนรูเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
จะเห็นไดวาแนวคิดที่ไดจากทรัพยากรทีเ่ กี่ยวของกับการเรียนรู ผูวิจัยสามารถนํา
แนวคิดที่ไดมาใชวางแผนการจัดการเรียนรูในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได
5. แผนการจัดการเรียนรู
การจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิผลนั้นตองมุงจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ โดยผูสอนจะตองมีการวางแผนไวกอนลวงหนา และจัดทําแผนการจัดการเรียนรูไวให
พรอมกอนดําเนินการจัดการเรียนรู ดังนั้นผูสอนจึงควรมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแผนการจัด
การเรียนรู ดังนี้ (อาภรณ ใจเที่ยง. 2546 : 213-220 ; อางอิงจาก กรมวิชาการ. 2544)
5.1 ความหมายของแผนการจัดการเรียนรู หมายถึง แผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู การใชสื่อการเรียนรู และการวัดผลประเมินผล ที่สอดคลองกับสาระการเรียนรูแ ละ
จุดประสงคการเรียนรู หรือผลการเรียนรูท ี่คาดหวังที่กาํ หนดไวในหลักสูตร
5.2 ลักษณะของแผนการจัดการเรียนรูที่ดี ควรมีลกั ษณะการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูดังตอไปนี้
5.2.1 เปนกิจกรรมการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติใหมากที่สุด โดยมี
ผูสอนเปนผูใหคําแนะนํา สงเสริม หรือกระตุนใหกิจกรรมที่ผูเรียนดําเนินการเปนไปตามจุดประสงค
การเรียนรูที่กาํ หนดไว
5.2.2 เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหผูเรียนคนพบคําถาม หรือทําสําเร็จ
ดวยตนเอง โดยผูสอนตองลดบทบาทจากผูบอกคําตอบมาเปนผูคอยกระตุนดวยคําถาม หรือ
ปญหาใหผูเรียนคิดแกไข หรือหาแนวทางไปสูความสําเร็จในกิจกรรมดวยตนเอง
5.2.3 เปนกิจกรรมที่มุงใหผูเรียนรับรู และเรียนรูอยางเปนกระบวนการ
และสามารถนํากระบวนการไปใชไดจริงในชีวิตประจําวัน
5.2.4 เปนกิจกรรมที่ผูสอนไดใชนวัตกรรมการเรียนรูตาง ๆ ที่สอดคลอง
กับจุดประสงคการเรียนรู เหมาะสมกับสาระการเรียนรูและผูเรียน
5.2.5 เปนกิจกรรมที่สงเสริมการใชประโยชนจากวัสดุอุปกรณ
แหลงเรียนรูใ นชุมชน และภูมิปญญาทองถิ่น
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5.3 ขั้นตอนการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู มีลําดับขั้นตอนดังนี้
5.3.1 วิเคราะหคําอธิบายรายวิชา และหนวยการเรียนรูเดิม เพื่อกําหนด
หนวยการเรียนรูใหม และเขียนรายละเอียดของแตละหัวขอของแผนการจัดการเรียนรู
5.3.2 วิเคราะหผลการเรียนรูที่คาดหวัง เพื่อนํามาเขียนเปนจุดประสงค
การเรียนรู โดยใหครอบคลุมพฤติกรรมทัง้ ดานความรู ทักษะ/กระบวนการ อารมณ ความรูสึกและ
คานิยม
5.3.3 วิเคราะหสาระการเรียนรู โดยเลือกและขยายสาระการเรียนรูให
สอดคลองกับผูเรียน ชุมชน และทองถิ่น มีความเที่ยงตรง เปนตัวแทนของความรูและสําคัญ
5.3.4 วิเคราะหกระบวนการจัดการเรียนรู โดยเลือกรูปแบบการจัดการ
เรียนรูที่เนนผูเ รียนเปนสําคัญ จัดกิจกรรมใหปฏิบัตทิ ั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน ใหผูเรียน
ไดฝกฝนและถายทอดการเรียนรูไปสูสถานการณใหม ๆ ใหผูเรียนตรวจสอบความเขาใจ สรุป
เชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรูและจะเรียนตอไป
5.3.5 วิเคราะหกระบวนการประเมินผล โดยเลือกใชวธิ ีการวัดและประเมินผล
ที่สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูหลากหลายวิธีการ เครื่องมือมีความเชื่อมั่น แปลผลไปสูก าร
ปรับปรุงและพัฒนา
5.3.6 วิเคราะหแหลงการเรียนรู โดยคัดเลือกสื่อการเรียนรูและแหลงการ
เรียนรูทั้งในและนอกหองเรียน ใหเหมาะสมสอดคลองกับกระบวนการเรียนรู
5.4 องคประกอบของแผนการจัดการเรียนรู ประกอบดวยหัวขอดังตอไปนี้
5.4.1 สวนนํา ไดแก รายวิชา/กลุม ชั้น ชื่อหนวยการเรียนรู หรือชื่อแผน
การจัดการเรียนรู จํานวนเวลาทีส่ อนกี่ชวั่ โมง
5.4.2 จุดประสงคการเรียนรูหรือผลการเรียนรูทคี่ าดหวัง เปนการระบุ
จุดประสงคใหครบทั้ง 3 ดาน คือ ดานความรู ทักษะ/กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรม หรือ
ดานความรู ความคิด ความเขาใจ ดานอารมณ ความรูสกึ และดานการเคลื่อนไหวของรางกาย
เพื่อใหเกิดทักษะนั้นเอง
5.4.3 สาระการเรียนรู เปนการระบุเนื้อหาสาระหรือแนวคิดของเนือ้ เรื่องหรือ
สาระที่ผูเรียนตองเรียนรู เรียงตามลําดับเปนขอ ๆ ตลอดจนวิธีการแสวงหาความรูจ ากสาระนั้น ๆ
สาระการเรียนรู หรือเนื้อหาความรูไดมีนักวิชาการหลายทานไดเสนอไวพอสังเขปมีดังนี้
ธํารง บัวศรี (2542 : 121-124) ไดกลาวถึงสาระการเรียนรูหรือเนื้อหา
ความรูไว 3 ทัศนะ คือ
1) ความรู คือ วิชาหรือสาขาวิชาที่เกิดจากการประมวลขอเท็จจริง
และมโนทัศนหรือแนวความคิดรวบยอดเขาเปนหมวดหมูอยางมีระเบียบ ในแงของการสอน ทําไดโดย
วิธีการถายทอดอยางตรงไปตรงมา ผูสอนเปนผูบอกวิชาความรู ในขณะที่ผูเรียนรับฟงและจดจําไว
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2) ความรู คือ ผลที่เกิดจากประสบการณ โดยผูเรียนมีความรูเพิ่มขึ้น
นั้นเปนผลจากประสบการณที่ผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมหรือสิ่งที่ตองการเรียนรู ทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวผูเรียนและเกิดการเรียนรูขนึ้ ได การจัดการเรียนการสอนจึงตองสอบถาม
ความตองการและปญหาของผูเรียน
3) ความรู คือ สิ่งทีเ่ กิดขึ้นจากการผสมผสานกันระหวางวิชาหรือ
สาขาวิชาตาง ๆ กับประสบการณ โดยผูเรียนจะเรียนรูไดดี ผูเรียนจะตองเขาใจวาความรูมีหลาย
ประเภท การเรียนรูบางประเภทตองอาศัยการศึกษาคนควาเปนหลัก บางประเภทตองอาศัยการ
แปลความ บางประเภทตองอาศัยการใชเหตุผล ทัศนะนี้จะชวยใหผูสอนสามารถออกแบบและ
พัฒนาหลักสูตรไดมากโดยเฉพาะการแกปญหาความแตกตางระหวางบุคคล
แครทวูล (McMillian, H. James. 2004 : 41-42 ; citing Anderson
Krathwohl. 2001) ไดกลาวถึงมิตขิ องความรูประกอบดวย 4 ประเภทดังนี้
1) ความรูที่เปนขอเท็จจริง (Factual Knowledge) หมายถึง ความรูที่
เปนองคประกอบพื้นฐานที่ผเู รียนตองมีความรูเพื่อฝกหัดหรือการแกไขปญหา
2) ความรูทเี่ ปนแนวความคิดรวบยอด (Conceptual Knowledge)
หมายถึง ความรูที่มีความสัมพันธระหวางกันทามกลางองคประกอบพื้นฐานภายในโครงสรางใหญ
ที่ทําใหสามารถไปดวยกันได
3) ความรูที่เปนการกระทํา (Procedural Knowledge) หมายถึง ความรู
ที่เปนวิธีการกระทําสิ่งตาง ๆ วิธีการแสวงหาความรู และเกณฑทเี่ ปนทักษะ เทคนิค วิธีการ
4) ความรูที่เปนปญญา (Metacognitive Knowledge) หมายถึง ความรู
ที่เกี่ยวของกับปญญาการตระหนักรูและเปนความรูในตัวตนของผูเปนเจาของความรูนี้
ประพนธ ผาสุขยืด (2547 : 84-85) ไดกลาวถึงความรูไ ว 2 ประเภทคือ
1) ความรูที่เห็นไดชัด (Explicit Knowledge) คือ ความรูที่อาจจะอยู
ในรูปของเอกสาร หนังสือ ตํารับตํารา คูมือปฏิบัติงาน หรือในไฟลคอมพิวเตอร หรือความรูคือ
วิชานั้นเอง
2) ความรูที่แฝงอยูในตัวคน (Implicit Knowledge) คือ ความรูท ี่
ฝงลึกดึงออกมาคอนขางยาก เปนสิ่งที่เรารูแตมันซอนเรนอยู จนเราเองก็ไมรูวารูสิ่ง ๆ นั้น หรือ
ความรูคือผลที่เกิดจากประสบการณหรือความรูที่เปนปญญาในตัวตนของคนนั้น
กลาวโดยสรุปจะเห็นไดวาเนื้อหาความรูหรือสาระการเรียนรูที่นักวิชาการ
แตละทานไดใหความหมายดังกลาวสะทอนใหเห็นวาความรูไมใชมีอยูในตําราอยางเดียวแตความรู
มีอยูหลายรูปแบบ ผูว ิจัยสามารถนําแนวคิดที่ไดไปเปนความรูพื้นฐานในการจัดสาระการเรียนรูใ น
องคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู ไดแก สาระการเรียนรูที่จะตองจัดใหกับผูเรียนใน
รายวิชาจิตวิทยาสังคมที่รับผิดชอบสอนควรมีความหลากหลายครอบคลุมสาระการเรียนรูเหลานี้
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5.4.4 กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ประกอบดวย
1) ใชกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางหรือเปนสําคัญ
2) ใชนวัตกรรมการเรียนรูตาง ๆ ที่สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
และเหมาะสมกับสาระการเรียนรู
3) มีลําดับขั้นตอนเปนขัน้ นําเขาสูบทเรียน ขั้นปฏิบตั ิกิจกรรม และ
ขั้นสรุปหลักการความคิดรวบยอด
5.4.5 การวัดผลประเมินผลการเรียนรู ประกอบดวย
1) ประเมินสติปญญา ความรู ความคิด ความเขาใจ
2) ประเมินอารมณ ความรูสึก
3) ประเมินผลการปฏิบัติ หรือทักษะ/กระบวนการ
4) เครื่องมือที่ใชในการประเมินผลการเรียนรู
5.4.6 แหลงการเรียนรู ประกอบดวย
1) ระบุวัดสุอุปกรณตาง ๆ ที่ใชตามลําดับของกิจกรรม
2) ระบุแหลงการเรียนรู สถานที่ตาง ๆ ที่ผูเรียนไปศึกษาเรียนรู
3) ระบุบุคคล ภูมิปญญาทองถิ่น หรือปราชญชาวบานที่เปนวิทยากร
5.4.7 บันทึกผลการจัดการเรียนรู ประกอบดวย
1) เขียนแสดงผลการจัดการเรียนรู
2) เขียนปญหาตาง ๆ ที่พบจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู
3) เขียนขอเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงแกไขในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูครั้งตอไป
จะเห็นไดวาแนวคิดที่ไดจากแผนการจัดการเรียนรูขางตน ผูวิจัยสามารถนํา
มาใชจัดทําแผนการจัดการเรียนรูในการศึกษาวิจัยครัง้ นี้ได
6. แนวทางการจัดการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา
6.1 แนวทางการจัดการเรียนรูในระดับอุดมศึกษาตามความคิดเห็นของ
นักวิชาการ ไดมีนักวิชาการดานการศึกษาในระดับอุดมศึกษาทัง้ ตางประเทศและในประเทศได
เสนอแนวทางการจัดการเรียนรูในระดับอุดมศึกษาที่สําคัญพอสังเขปไดแก
ฮาวอรท แกรนท เจนนิเฟอร และคอนราด เอฟ คลิฟตัน (Haworth, Grant.
Jennifer; & Conrad, F. Clifton. 1997 : 212-213) ไดเสนอวิธีการเชื่อมโยงการเรียนรูกับการสอน
ในหลักสูตรอุดมศึกษา โดยเฉพาะการเชื่อมโยงทฤษฎีลงไปและบูรณาการแนวความคิดรวบยอด
มีแนวทางการจัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพในหลักสูตรระดับรายวิชา 5 ขอ ดังนี้
ขอ 1 การเชื่อมโยงทฤษฎี ผูที่เกี่ยวของทุกฝายตั้งแตระดับคณะ ผูบริหาร
และผูเรียน ตองสนับสนุนซึ่งกันและกันในการจัดการสอนและการเรียนรู โดยสนับสนุนใหผูเรียนมี
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ประสบการณการเรียนรูเพิม่ ขึ้น เปนไปตามการเจริญเติบโตและพัฒนาการ ดวยการจัดการเรียนรู
ที่ผูเรียนเปนผูกระทํา (Active Student Learning) เชื่อมโยงทฤษฎีกับประสบการณที่ไดรับให
ผูเรียนเกิดการหยั่งรู (Insight) การวิเคราะหผูเรียนควบคูกับบทบาทของผูที่เกี่ยวของทุกฝายจึงมี
ความสําคัญยิง่
ขอ 2 การบูรณาการทฤษฎีลงในหลักสูตรไดอยางมีคุณภาพนัน้ ตองชวยให
เกิดความเขาใจไดอยางกวางขวางและลึกซึ้งดวย กลาวคือ ตองเนนวัฒนธรรมการมีสวนรวม
ในการเรียนควบคูกบั การจัดการเรียนรูการสอนที่เนนผูเรียนเปนผูกระทํา (Participatory Cultures
and Interactive Teaching and Learning) อาทิ การใชการสนทนาแบบวิพากษวิจารณ (Critical
Dialogue) การนําสภาพแวดลอมที่เสี่ยง (A Risk-Taking Environment) มาชวยในการเรียนรู
โดยเฉพาะตองใหผูเรียนสรางหรือหยั่งรูในสิ่งใหม ๆ หรือสรางความรูหรือเกิดแนวความคิดรวบยอด
ใหม ๆ ซึ่งเปนลักษณะที่สาํ คัญที่สุดในหลักสูตรถาผูสอนสามารถจัดไดอยางมีคุณภาพอยางแทจริง
ตองชวยใหผเู รียนเกิดลักษณะเหลานี้
ขอ 3 การจัดหลักสูตรไดอยางมีคุณภาพตองจัดประสบการณการเรียนรูใ ห
ผูเรียนเพิ่มขึน้ เพื่อพัฒนาการเรียนรู กลาวคือ ทฤษฎีในหลักสูตรการศึกษาทีจ่ ัดใหบคุ คลเรียนรู
ตองมุงเนนวาผูเรียนจะตองมีความเขาใจมากขึ้น ไมใชเพียงแตจดจําการเรียนรูและเปนไป
ตามพัฒนาการตามจุดมุงหมายของการเรียนรูของหลักสูตรเทานั้น แตจะตองชวยใหผูเรียน
มีความเขาใจ (Understanding) มีสัมพันธภาพขณะศึกษาสํารวจ (Exploring Relationship) มี
ประสบการณการเรียนรู (Learning Experience) และมีผลลัพธเกิดขึ้นในผูเรียน (Student
Outcomes)
ขอ 4 การเชื่อมโยงความรูใหกวางครอบคลุมแนวความคิดรวบยอดไดนั้น
ทฤษฎีจะตองจัดในลักษณะเบ็ดเสร็จ (Comprehensive) และบูรณาการ (Integrate) ลงไป
ในหลักสูตร กลาวคือ ผูจัดการเรียนการสอนที่มีความรูความเชี่ยวชาญจะตองมาพิจารณารวมกัน
และบูรณาการทฤษฎีลงไปในหลักสูตร ใหผูเรียนไดศึกษาคนควาขอมูลอยางเปนระบบ เพื่อ
สนับสนุนการอธิบายสิ่งที่คน พบวาเปนเพราะอะไร ทําไมจึงทําอยางนั้น ลงไปในหลักสูตรให
กลมกลืนเปนหนึ่งเดียว
ขอ 5 การเชื่อมโยงทฤษฎีลงไปในกรอบแนวคิดการประเมินและการ
ปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร จะเปนมุมมองใหมที่ชวยใหเกิดความเขาใจไดอยางมีคุณภาพ
กลาวคือ ทฤษฎีเหลานี้จะชวยใหผทู ี่เกีย่ วของกับการจัดการศึกษา มีความพยายามประเมินและ
ปรับปรุงคุณภาพการเรียนรูของผูเรียนใหเปนไปตามหลักสูตร
จะเห็นไดวา วิธีการเชื่อมโยงการสอนและการเรียนรูในหลักสูตรอุดมศึกษาที่มี
คุณภาพนั้นตองเปนการจัดการเรียนรูและการสอนที่ใหผูเรียนเปนผูกระทําอยางตื่นตัวเปนหลัก
เนนรูปแบบการเรียนรูแบบมีสวนรวมในการเรียนรูของผูเรียน โดยนําขอมูลสภาพแวดลอมหรือ
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ปจจัยเสี่ยงมาวิพากษ วิจารณใหเกิดการหยั่งรู เพื่อสรางความรู หรือแนวความคิดรวบยอด โดย
ผูเรียนตองเกิดความเขาใจ นอกจากจดจําการเรียนรู มีสัมพันธภาพรวมกันในระหวางการเรียนรู มี
ประสบการณการเรียนรู และมีผลลัพธเกิดขึ้นในตัวผูเ รียน โดยการเชื่อมโยงเนื้อหาทฤษฎีตอ ง
เปนไปในลักษณะแบบเบ็ดเสร็จและบูรณาการลงไปในหลักสูตร สนับสนุนใหผูทเี่ กี่ยวของทุกฝาย
ตองประเมินและปรับปรุงการเรียนรูของผูเรียนเพื่อใหเกิดความเขาใจไดอยางแทจริง ซึ่งก็คือตอง
ใหมีการวิจัยควบคูกบั การสอนดวยนั่นเอง
สมหวัง พิธิยานุวัฒน (2544 : 7-21) ไดศึกษาการปฏิรูปการเรียนการสอน
ระดับอุดมศึกษา โดยไดมีการศึกษาหลักเกณฑ รูปแบบของหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน
ในระดับปริญญาตรีและเสนอแนะเปนบทสรุปสําหรับผูบ ริหารสถาบันอุดมศึกษาไวดังนี้
ขอ 1 หลักสูตรที่ดีควรมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาหรือสงเสริมความเปน
มนุษยที่สมบูรณ มุงเตรียมความพรอมดานสติปญญา ใหความสําคัญกับทักษะที่เปนเครื่องมือ
การเรียนรูในสังคมขอมูลขาวสาร สงเสริมการเห็นคุณคาของภูมิปญญา เอกลักษณและวัฒนธรรม
ทองถิ่น และมุงพัฒนาความเปนสากล
ขอ 2 โครงสรางของหลักสูตร สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองจัดประสบการณ
หรือสงเสริมใหผูเรียนมีประสบการณตามโครงสรางหลักสูตรที่ใชกันอยูโดยทั่วไปตามธรรมชาติ
ของความเปนมนุษย การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ความสนใจใฝรูใฝเรียน ทักษะชีวติ และ
สังคม รวมทั้งทักษะการเรียนรูใหกับผูเรียนดวย
ขอ 3 การเลือกเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนการสอน ควรเนนให
ผูเรียนเห็นความสัมพันธระหวางวิชาความรูกับชีวิตจริงดวย วิธีการเรียนที่เนนประสบการณ
ตรงและใชวธิ กี ารสอนที่หลากหลาย โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
ขอ 4 หลักสูตรตองมีการประเมินและปรับปรุงอยางสม่ําเสมอ
ขอ 5 รูปแบบการจัดเนื้อหาสาระของหลักสูตร โดยภาพรวมสถาบัน
อุดมศึกษาอาจจะจัดประสบการณการเรียนรู หรือเนื้อหาสาระเปนรายวิชา (Course) แตละ
รายวิชาอาจจัดเปนแบบเนนเฉพาะสาขาวิชาเดียว (Dicipline-Based Curriculum) ซึ่งจําเปนตอง
ใหความสําคัญกับวิธีการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ควรมีการพัฒนาหลักสูตร
ที่มีลักษณะบูรณาการและจัดประสบการณใหมีความยืดหยุน
ขอ 6 ปฏิรูปการเรียนรูปรับเปลี่ยนกระบวนการของครูหรืออาจารยผูสอน
จากการปอนเปนการจัดใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอ ยางตอเนื่องตลอดชีวติ สงเสริมใหเขาถึง
แหลงเรียนรูไดตลอดเวลา ใหเรียนรูและทบทวนดวยตนเอง ใชประโยชนจากแหลงความรูและ
ศักยภาพที่มีอยูแลวของสถาบันอุดมศึกษามาประยุกตใชใหเหมาะสม ทําใหสอดคลองกับบริบท
ของผูเรียน
และสรางเครือขายการเรียนรู
เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและความรูที่เปน
ประโยชนรวมกัน
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ขอ 7 ดานผูสอนเปลี่ยนบทบาทจากผูปอนเปนผูสนับสนุน ชี้แนะ และ
อํานวยความสะดวก
ขอ 8 ดานการเรียนการสอน จัดรูปแบบและวิธกี ารเรียนการสอนที่
หลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติ เนื้อหาและระดับของผูเรียน ลดการบรรยาย เนน
กิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาผูเรียน จัดกระบวนการพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนของอาจารย
ใหสามารถดําเนินการสอนตามหลักการเรียนรูแบบผูเรียนเปนสําคัญ
จะเห็นไดวาระบบการศึกษาไทยโดยเฉพาะอุดมศึกษานอกจากจะตองจัดการ
เรียนรูใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมแลว
จะตองจัดกิจกรรมใหมีความสัมพันธเชื่อมโยง
ระหวางความรูวิชาการกับสภาพสังคมจริงของไทยดวย ที่อยูบนพื้นฐานความรู ความเชื่อที่เนน
เรื่องของคุณธรรมจริยธรรม การพึ่งพิงธรรมชาติ เพื่อใหผูเรียนไดรับประสบการณ เรียนรูอยาง
ตื่นตัว ปฏิบตั ิกิจกรรมและทบทวนดวยตนเองโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ผูสอน
ปรับบทบาทจากผูปอนเปนผูสนับสนุน จะชวยใหผูเรียนเกิดการเปลีย่ นแปลงการเรียนรูดานอารมณ
ความรูสึก เห็นคุณคาของระเบียบ แบบแผน ประเพณี วัฒนธรรม โดยจะกระตุนใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงการเรียนรูดานทักษะการปฏิบัตติ ามมา
นําไปสูการเปลี่ยนแปลงการกระทําหรือ
พฤติกรรมก็จะชวยเสริมสรางใหบัณฑิตมีคุณธรรมจริยธรรมควบคูกบั ความรูทไี่ ดรับจากการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา
6.2 วิเคราะหแนวทางการจัดการเรียนรูในระดับอุดมศึกษาตามความคิดเห็น
ของนักวิชาการ ผูวิจัยไดนําแนวทางการจัดการเรียนรูในขอ 6.1 ของนักวิชาการ มาวิเคราะห
ขอคิดเห็นบงชี้แนวทางจัดการเรียนรูในระดับอุดมศึกษาที่นักวิชาการทั้งสองคนมีความคิดเห็น
สอดคลองตรงกันคือ เชื่อมโยงทฤษฎีกบั ประสบการณ/เชื่อมโยงวิชาความรูกับชีวติ จริง (2) การมี
สวนรวมของผูเรียนควบคูก ับผูเรียนเปนผูกระทําดวยตนเอง/จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและทักษะ (2)
ใชการสนทนาแบบวิพากษวิจารณ/แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและความรูที่เปนประโยชนรวมกัน (2)
มีสัมพันธภาพขณะศึกษาสํารวจ/มีประสบการณตรง (2) มีการจัดทฤษฎีในลักษณะเบ็ดเสร็จ
และบูรณาการ เชื่อมโยงทฤษฎีในกรอบแนวคิดการประเมินและปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร/ประเมิน
และปรับปรุงหลักสูตรสม่ําเสมอ (2) หลักสูตรมุงเตรียมความพรอมดานสติปญญา ทักษะทีเ่ ปน
เครื่องมือการเรียนรู และสงเสริมการเห็นคุณคา ภูมิปญญาทองถิ่น เอกลักษณและวัฒนธรรม
ทองถิ่น และมุงพัฒนาความเปนสากล/มีผลลัพธเกิดขึ้นในผูเรียน (2) ใชแหลงเรียนรูท ี่หลากหลาย/
นําสภาพแวดลอมเสี่ยงใหเรียนรู (2) สวนขอคิดเห็นบงชี้ที่นักวิชาการแตละคนมีความคิดเห็น
แตกตางกัน ไดแก ใหผูเรียนหยั่งรูสิ่งใหม ๆ สรางความรูหรือแนวความคิดรวบยอดใหผูเรียนมี
ความเขาใจมากกวาจดจํา (1) จัดการเรียนการสอนหลากหลายเหมาะสมกับธรรมชาติเนื้อหา และ
ระดับของผูเรียน ลดการบรรยาย เนนผูเรียนเปนสําคัญ (1)
จะเห็นไดวาขอคิดเห็นบงชี้การจัดการเรียนรูในระดับอุดมศึกษาตามความคิดเห็น
ของนักวิชาการทั้งตางประเทศและในประเทศไดสะทอนการจัดการเรียนรูที่สําคัญ 4 ประเด็นดวยกัน
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ไดแก (1) สาระการเรียนรู (2) การะบวนการเรียนรู (3) ผลการเรียนรู และ (4) คุณภาพการจัดการ
เรียนรู ใหผูสอนในระดับอุดมศึกษาตองจัดการเรียนรูดังนี้
ขอคิดเห็นบงชี้ที่ 1 การจัดสาระการเรียนรู ขอคิดเห็นที่สะทอนการจัดสาระ
การเรียนรูคือ เชื่อมโยงทฤษฎีกับประสบการณ/เชื่อมโยงวิชาความรูกับชีวติ จริง ใชแหลงเรียนรู
ที่หลากหลาย/นําสภาพแวดลอมเสี่ยงใหเรียนรู จากขอบงชี้เหลานี้ไดใหแนวทางการจัดสาระการ
เรียนรูกับผูสอน ตองมีทั้งความรูวชิ าการควบคูกับความรูคือประสบการณที่ผูเรียนไดสัมผัสกับ
สภาพแวดลอมจริงในสังคมหรือชุมชนที่พบไดในชีวิตประจําวัน ดังนั้นผูสอนตองจัดใหผูเรียนได
เรียนรูทั้งความรูวิชาการ และความรูชุมชน หรือขอมูล ขอเท็จจริง ความรู ความรูสึก หรือ
ประสบการณที่พบไดจริงในชุมชนควบคูก ันไปอยางมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน นอกจากนี้ขอ
คิดเห็นบงชี้มีการจัดทฤษฎีในลักษณะเบ็ดเสร็จและบูรณาการ ผูสอนควรจัดสาระการเรียนรูที่เปน
ความรูวชิ าการกับความรูคอื ประสบการณใหมีลักษณะสอดคลองกับชีวติ จริงทีต่ อ งเผชิญใน
ลักษณะบูรณาการดวย
ขอคิดเห็นบงชี้ที่ 2 กระบวนการเรียนรู มีขอคิดเห็นที่สะทอนกระบวนการ
เรียนรูที่ผูสอนตองจัดที่สําคัญไดแก
ขอคิดเห็นบงชี้การมีสวนรวมของผูเรียนควบคูกบั ผูเรียนเปนผูกระทําดวย
ตนเอง/จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและทักษะ ผูสอนควรใชรูปแบบการเรียนรูแบบมีสวนรวมควบคู
กับรูปแบบการเรียนรูที่เนนกระบวนการปฏิบัตใิ หผูเรียนไดฝกฝนจนมีทักษะความชํานาญ
ขอคิดเห็นบงชี้ใชการสนทนาแบบวิพากษวิจารณ/แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร และ
ความรูที่เปนประโยชนรวมกัน
ผูสอนควรใชรูปแบบการเรียนรูท ี่เนนกระบวนการสรางความ
คิดรวบยอด และกระบวนการสรางความรูค วามเขาใจ
ขอคิดเห็นบงชี้มีสัมพันธภาพขณะศึกษาสํารวจ/มีประสบการณตรง ผูสอนควรใช
รูปแบบการเรียนรูที่เนนกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรูเปนกลุม
ขอคิดเห็นบงชี้ที่ 3 ผลการเรียนรู ขอคิดเห็นที่สะทอนผลการเรียนรู คือ
หลักสูตรมุงเตรียมความพรอมดานสติปญญา ทักษะทีเ่ ปนเครื่องมือการเรียนรู และสงเสริมการ
เห็นคุณคา ภูมิปญญาทองถิ่น เอกลักษณและวัฒนธรรมทองถิ่น และมุงพัฒนาความเปนสากล/มี
ผลลัพธเกิดขึน้ ในผูเรียน ผูสอนควรจัดการเรียนรูใหผูเรียนมีการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูดาน
สติปญญา ดานอารมณ ความรูสึก และดานทักษะโดยเฉพาะทักษะทีช่ วยสงเสริมใหเกิดการเรียนรู
ที่กอใหเกิดพฤติกรรมการเรียนรูหรือผลการเรียนรูขึ้นในผูเรียน
ขอคิดเห็นบงชี้ที่ 4 คุณภาพการจัดการเรียนรู ขอคิดเห็นที่สะทอนคุณภาพ
การจัดการเรียนรู คือ เชื่อมโยงทฤษฎีในกรอบแนวคิดการประเมินและปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร/
ประเมินและปรับปรุงหลักสูตรสม่ําเสมอ ขอบงชี้เหลานี้ผูสอนควรใชการวิจัยควบคูกับการสอน
หรือใชการวิจยั ปฏิบตั ิการในการจัดการเรียนรูนั้นเอง เพื่อใหสามารถปรับปรุงพัฒนาการจัดการ
เรียนรูใหไดผลการเรียนรูอยางมีคุณภาพเกิดประสิทธิผลอยางแทจริง
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กลาวโดยสรุปแนวทางการจัดการเรียนรูในระดับอุดมศึกษาตามความคิดเห็น
ของนักวิชาการทั้งตางประเทศและในประเทศ
ผูสอนควรจัดสาระการเรียนรูที่เปนความรู
วิชาการใหมีความสัมพันธเชื่อมโยงกับความรูคือประสบการณที่สอดคลองกับชีวิตจริงที่ตองเผชิญ
ในลักษณะบูรณาการกัน
สวนกระบวนการเรียนรู ผูสอนควรใชรูปแบบการเรียนรู/วิธีการ/เทคนิคทีใ่ ช
จัดการเรียนรูอยางหลากหลาย อาทิ ใชรูปแบบการเรียนรูแบบมีสวนรวมควบคูกบั รูปแบบการ
เรียนรูที่เนนกระบวนการปฏิบัติ ใหผเู รียนไดฝกฝนจนมีทักษะความชํานาญ ใชรปู แบบการเรียนรู
ที่เนนกระบวนการสรางความคิดรวบยอด กระบวนการสรางความรูความเขาใจ กระบวนการ
สืบสอบ และแสวงหาความรูเปนกลุม เนนกระบวนการสะทอนความคิดในเรื่องที่ไดกระทําและการ
สะทอนการกระทําของผูเรียนใหคิดวิเคราะหทบทวนการเรียนรูของตนเองอยางตอเนื่อง
สําหรับผลการเรียนรู จะตองจัดการเรียนรูใหผูเรียนมีการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู
ดานสติปญญา ดานอารมณ ความรูสึก และดานทักษะ โดยมีการประเมินปรับปรุงผลการ
เรียนรูที่ไดวา มีคุณภาพมากนอยเพียงใด
โดยใชการวิจัยปฏิบัติการพัฒนาการจัดการ
เรียนรูเพื่อใหผลการเรียนรูม ีคุณภาพอยางแทจริง
นอกจากนี้การเรียนรูของผูเรียนจะเกิดขึ้นไดเมื่อผูเรียนสามารถนําความรูไปสู
การปฏิบัติจริงโดยจะเกี่ยวของสัมพันธกับการสอน ซึ่งเปนกระบวนการชวยใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรู เปาหมายของการสอนคือ การสรางสรรคสถานการณ และโอกาสใหกับผูเรียนอยางมี
เจตนากระทําเพื่อเชื่อมโยงการเรียนรู (Kemm John & Close Ann. 1995 : 91-106) การสอน
จึงเปนกระบวนการปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน เพื่อทําใหผูเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมตามจุดประสงคที่กําหนด ซึ่งตองอาศัยทั้งศาสตรและศิลปของผูสอน (อาภรณ ใจเที่ยง.
2546: 2) ดังนั้นการเรียนรูกับการสอนจึงมีความสัมพันธกันอยางยิ่ง อาจารยผูสอนจึงตองนํา
หลักการเรียนรู มาเปนประโยชนตอการสอนโดยจัดใหมีความสัมพันธสอดคลองกันตามหลักการ
ของการเรียนรูและหลักการสอน และจะตองใหผูเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู ดานความรู
ความคิด ความเขาใจหรือดานสติปญญา ดานอารมณ ความรูสึก และดานทักษะ การปฏิบัติจนมี
ความชํานาญ นําไปสูการเกิดพฤติกรรม หรือคุณลักษณะที่พึงประสงคได
จะเห็นไดวาเนื่องจากการเรียนรูและการสอนไมไดเปนเรื่องเดียวกัน แตมีความ
สัมพันธกัน ถาผูสอนมีความเชื่อวาผูเรียนเรียนรูไดอยางไร ผูสอนก็จะสอนตามความเชื่อวาผูเรียน
เรียนรูไดอยางนั้น ความเชื่อของผูสอนจึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง การปฏิรูปการศึกษาทีเ่ นน
การปฏิรูปการเรียนรูเปนหัวใจสําคัญจะประสบผลสําเร็จมากนอยเพียงใด ผูสอนตองปรับกระบวนทัศน
ของตนเองใหมใหไดวาผูเรียนจะตองเรียนรูได
กระบวนการเรียนรูตองไมใชใชวธิ ีการบอกเลา
บรรยายเปนหลักเพียงวิธีการเดียวเทานั้น แตตองเนนกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย ตอง
ใหผูเรียนมีสวนรวมในการจัดการเรียนรู
เนนประสบการณสงเสริมใหผูเรียนไดประยุกตใชใน
สถานการณใหม เนนการปฏิบัติจริงที่ผูเรียนรูเปาหมายและเห็นคุณคา จึงจะทําใหการเรียนรูไดผล
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สมบูรณ ตองใหผูเรียนไดรับทราบผลการเรียนรูดวยการสะทอนผลหรือใหขอมูลยอนกลับ จะได
ปรับปรุงแกไข จะชวยใหผเู รียนมีการพัฒนาการเรียนรูใหดียิ่งขึ้น
สําหรับสาระการเรียนรู ตองมีโครงสรางของเนื้อหา เนนภาพรวมมองเห็น
ความสัมพันธของสวนยอย มีความหมายและใชประโยชนในการดํารงชีวิตไดเปนอยางดี ทําใหเห็น
ลักษณะสําคัญของการเรียนรูวาเปนกระบวนการทางสติปญญา ที่ใชในการสรางความเขาใจ เปน
กระบวนการจัดกระทําตอขอมูล ประสบการณ เพื่อสรางความหมาย เปนประสบการณสวนตัวที่ไม
มีผูใดทําแทนกันได และการเรียนรูเปนกระบวนการทางสังคม (A Social Process) เนื่องจาก
บุคคลอยูใ นสังคม เปนสิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาตนเอง การปฏิสัมพันธทางสังคมจึง
สามารถกระตุน การเรียนรูและขยายขอบเขตของความรูด วย (ทิศนา แขมมณี; และธนาธิป พรกุล.
2546 : 38) การเรียนรูจึงเปนกระบวนการที่ตองอาศัยสภาพแวดลอมที่เหมาะสม (Good Environment)
เพื่อเอื้ออํานวยใหบุคคลเกิดการเรียนรูไดดี เกิดไดทุกที่ ทุกเวลา ทั้งในชั้นเรียน ครอบครัว และ
ชุมชน การเรียนรูจึงเปนกระบวนการตอเนื่องตลอดชีวติ (Life Long Process) ที่จะสงผลตอการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองทั้งดานอารมณ ความรูสึก ความคิด และการกระทํา เพื่อการดํารงชีวิต
อยางปกติสุขและความเปนมนุษยที่สมบูรณ
ผูวิจัยจึงสรุปแนวคิดที่ไดจากแนวทางการจัดการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา ผูวิจัย
สามารถนํามาเขียนสาระที่จําเปนในองคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู ไดแก วัตถุประสงค
ของรูปแบบการจัดการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง สาระการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู การ
วัดผลประเมินผลรูปแบบการจัดการเรียนรู และแหลงเรียนรู ตลอดจนออกแบบจัดกิจกรรมการ
เรียนรูที่มีการวิจัยปฏิบตั ิการควบคูกับการจัดการเรียนรู เพื่อปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนรู โดยมีผลการเรียนรูท ี่คาดหวังเปนเปาหมายหลักในการพัฒนาผูเรียน
7. สภาพปญหาการจัดการเรียนรูของสถาบันอุดมศึกษาไทย
7.1 ความคิดเห็นของนักวิชาการดานการศึกษาที่มีตอสภาพปญหาการจัด
การเรียนรูของสถาบันอุดมศึกษาไทยที่สําคัญมีดังนี้
ไพฑูรย สินลารัตน (2542-2543 : บทบรรณาธิการ) ไดกลาวถึง ภาพที่พบ
ไดของสถาบันอุดมศึกษาไทยไวอยางชัดเจน 4 ประการดังนี้ (1) เปนสถาบันทีถ่ ายทอดความรู
เปนหลัก (2) การเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาไทย อาจารยเปนผูบอก นิสิตนักศึกษาเปน
ผูรับความรู (3) สถาบันอุดมศึกษาไมสนใจสังคม ตองใหสังคมปรับตามสถาบันอุดมศึกษา และ
(4) บัณฑิตเกงแตวิชาการ ขาดความสมดุล ดานคุณธรรมจริยธรรมและมุงมั่นตอสวนรวม
วิจารณ พานิช (2544 : 6-9) ไดกลาววา การอุดมศึกษาไทยในลักษณะที่เปน
“สายใยหลอก” คือผานองคความรูที่สว นใหญเปน “ของนอก” ไมใชองคความรูใน “บริบทไทย”
เนื่องจากอุดมศึกษาไทยไมเขาไปเชื่อมโยงกับสภาพจริงของสังคมไทย
ชอบทีจ่ ะเชื่อมโยงกับ
สากลมากกวา ทําใหอุดมศึกษาไทยตกอยูในสภาพ “ไมรูจักสังคมไทยดีพอ”
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สิปนนท เกตุทัต (2543 : 105) กลาววา จุดออนของการศึกษาไทยยังคงเนน
ที่องคความรูม ากกวาวิธีการหาความรูและกระบวนการเรียนรู
ประเวศ วะสี (2543 : 124) ไดกลาววา การศึกษาสวนใหญไมไดศึกษาจาก
ฐานของความจริง ไมเขาไปเชื่อมโยงกับสภาพจริงของสังคมไทย
สุมน อมรวิวัฒน (2546 : 75) ไดกลาวถึงวิธีการเรียนรูในมหาวิทยาลัยวาใช
การบรรยายอยางเดียวในชัน้ เรียน
สภาพปญหาการจัดการเรียนรูของสถาบันอุดมศึกษาไทยที่นกั วิชาการดาน
การศึกษาไดสะทอนดังกลาวขางตน
สามารถวิเคราะหขอ คิดเห็นบงชี้ที่สะทอนสภาพปญหา
กระบวนการเรียนรูที่นักวิชาการสวนใหญจํานวน 3 ใน 5 คนใหความคิดเห็นสอดคลองตรงกัน
คือ ไมเชื่อมโยงกับสภาพจริงของสังคม/ไมสนใจสังคมไทย/ไมรูจักสังคมไทย (3) ยังไดสะทอน
สภาพปญหาการจัดสาระการเรียนรูที่เนนศึกษาความรูวิชาการจากหนังสือตํารา ขาดการเรียนรู
ประสบการณจริงที่มีความหมายตอการดํารงชีวิต ขาดการใชแหลงเรียนรูในชุมชนมากระตุน ให
ผูเรียนไดศึกษาประยุกตใชความรูที่ไดเรียนรูในชั้นเรียน ขอคิดเห็นบงชี้รองลงมาที่สะทอนสภาพ
ปญหากระบวนการเรียนรูคอื ถายทอดความรูเปนหลัก/ใชการบรรยายอยางเดียวในชั้นเรียน (2)
สวนขอคิดเห็นบงชี้ที่นักวิชาการมีขอคิดเห็นตรงกันนอยหรือแตกตางกันที่
สําคัญที่สะทอนปญหาสาระการเรียนรู ปญหากระบวนการเรียนรู และปญหาผลการเรียนรู ไดแก
ขอคิดเห็นบงชี้ที่สะทอนสภาพปญหาสาระการเรียนรูคอื เนนความรูส ากล/ไมใชความรูในบริบท
ไทย(1) ซึ่งความรูสากลเปนความรูของประเทศที่เจริญแลว นํามาถายทอดความรูใหกับนิสิต
นักศึกษา ไมเนนใหผูเรียนการสรางความรูขึ้นดวยตนเอง ขอคิดเห็นบงชี้ที่สะทอนสภาพปญหา
กระบวนการเรียนรูคือ อาจารยเปนผูบอก นิสิตนักศึกษาเปนผูรับความรู(1) เนนองคความรู
มากกวาวิธีการหาความรูและกระบวนการเรียนรู(1) ซึ่งไดบงชี้ใหเห็นวาอาจารยผูสอนในสถาบัน
อุดมศึกษาไทยสวนใหญ นิยมใชวธิ ีการสอนแบบบรรยาย เนนการถายทอดความรูเปนหลัก ชวย
ใหผูเรียนมีการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู ดานความรู ความคิด ความเขาใจ หรือดานสติปญญา
เทานั้น ยังขาดการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู ดานอารมณ ความรูสึก และการเปลี่ยนแปลงดาน
ทักษะ นิสติ นักศึกษาจึงยังไมเกิดการเรียนรูอยางสมบูรณ ยอมไมกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมหรือคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค
ขอคิดเห็นบงชี้ที่สะทอนสภาพปญหาผลการเรียนรูที่สาํ คัญคือ บัณฑิตเกงแต
วิชาการ ขาดความสมดุลดานคุณธรรม จริยธรรม และมุงมั่นตอสวนรวม (1) ซึ่งไดบงชี้ใหเห็นวา
บัณฑิตยังมีคณ
ุ ภาพไมดีเพียงพอ โดยเฉพาะดานคุณลักษณะที่ควรแสดงออกคุณธรรมจริยธรรม
และจิตสํานึกตอสวนรวม นอกจากนี้ผลการศึกษาปญหาคุณภาพของบัณฑิตที่ สุธรรม อารีกุล
และคณะ (สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา. 2547 : 8-9 ; อางอิงจาก สุธรรม อารีกุล
และคณะ. 2540) ไดศึกษาและสรุปไวในปญหาดานคุณธรรมจริยธรรม พบวา บัณฑิตมีคานิยม
หลายประการที่ไมเอื้อตอการดําเนินชีวิตในอนาคต มีปญหาในเรื่องเกี่ยวกับความสามารถทาง
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ภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ปญหาดานความรูความสามารถทางวิชาการ เชน ขาด
ความสามารถในการประยุกตวชิ าการสูสภาพความเปนจริงของสังคมนั้น สอดคลองกับผลการ
สํารวจความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รุนปการศึกษา
2545-2546 พบวา บัณฑิตในระดับปริญญาตรี มีความสามารถในการใหคําปรึกษาทางวิชาการ
แกผูที่เกี่ยวของ ความสามารถในการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการทํางานแกผูเกี่ยวของ ความ
สามารถในการใชภาษาอังกฤษติดตอสื่อสารในการทํางานและความสามารถในการใชภาษา
ตางประเทศอืน่ ๆ อยูในระดับปานกลางเทานั้น ในขณะที่บัณฑิตมีความรูความสามารถใน
วิชาชีพหรือวิชาการ ดานคุณธรรมและจริยธรรม ดานมนุษยสัมพันธ ดานเจตคติตองานที่ทํา และ
ดานความรับผิดชอบตอจรรยาบรรณวิชาชีพอยูในระดับมากทุกคณะ ยังไมถึงระดับมากทีส่ ุด
ซึ่งเปนระดับสูงสุดของการสํารวจความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิต (งานประเมินผล กอง
แผนงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 2548 : 3-4) นอกจากนี้สุธรรม อารีกุล และคณะ ยัง
พบวา บัณฑิตยังคงมีปญหาดานความสามารถในการคิดวิเคราะหคิดในเชิงบูรณาการ การมอง
ประเด็นปญหา ตลอดจนวิธกี ารแกไขปญหา มักจะมีความคิดแบบแยกสวน มีปญหาดานขาดการ
เรียนรูการใชเทคโนโลยีสมัยใหม และปญหาการขาดนิสัยของการใฝรู ปญหาผลการเรียนรูในเรื่อง
คุณภาพบัณฑิตดังกลาวจึงสามารถสรุปได 3 ดาน คือ
ขอ 1 ดานสติปญญา พบวา บัณฑิตขาดความรอบรูในศาสตรและ
วิทยาการใหม ๆ ขาดการสรางสรรคทางวิชาการหรือสรางความรูขึ้นดวยตนเอง แสดงออกถึง
ความไมเทาทันในวิทยาการใหม ๆ ในศาสตรสาขานั้น ๆ ขาดความสามารถในการคิดวิเคราะห
คิดในเชิงบูรณาการ การมองประเด็นปญหา มักจะมีความคิดแบบแยกสวน
ขอ 2 ดานความรูสึก อารมณ พบวา มีคานิยมหลายประการที่ไมเอื้อตอ
การดําเนินชีวติ ในอนาคต เชน ขาดความอดทน ขาดนิสัยใฝรู และความรับผิดชอบตอตนเองและ
สังคม ถึงแมวามหาวิทยาลัยบางแหง เชน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพยายามพัฒนาบัณฑิต
ใหมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคมากขึ้น อาทิ คุณธรรมจริยธรรม มนุษยสัมพันธ อารมณ
ความรูสึกตองานที่ทําอยูไดในระดับมากก็ตาม แตก็ยงั ไมถึงระดับมากที่สุดซึ่งจะตองพัฒนาใหมี
คุณภาพถึงระดับมากที่สุดใหได
ขอ 3 ดานทักษะ พบวา บัณฑิตขาดทักษะในการติดตอสื่อสาร ทักษะทาง
สังคม การใหคําปรึกษาทีเ่ กี่ยวของกับวิชาการหรืองานที่ทํามีคุณภาพอยูในระดับปานกลาง ขาด
ทักษะการใชเทคโนโลยีสมัยใหม ยังคงมีปญหาใชทักษะภาษาตางประเทศ
7.2 วิเคราะหหาสาเหตุของสภาพปญหาการจัดการเรียนรูของสถาบัน
อุดมศึกษาไทย จะเห็นไดวา ผลการวิเคราะหสภาพปญหาการเรียนรูของบัณฑิตไทยที่ได 3 เรื่อง
หลักดังกลาว คือ ปญหาสาระการเรียนรู ปญหากระบวนการเรียนรู และปญหาผลการเรียนรูที่
เกิดขึ้นในบัณฑิตไทยนั้นสาเหตุของปญหาที่แทจริงอยูที่ผูสอนมุงเนนการสอนมากกวาการเรียนรู
มุงเนนถายทอดความรูมากกวาใหบัณฑิตสรางความรูขึ้นดวยตนเอง
การจัดสาระการเรียนรู
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มุงเนนความรูวิชาการ ขาดความเชื่อมโยงกับความรูป ฏิบัติ การเรียนรูไมสัมผัสสภาพสังคมจริง
เรียนในชั้นเรียนเปนหลัก มีปฏิสัมพันธกันกับผูสอนและผูเรียนดวยกันนอย ขาดการปฏิสัมพันธ
แลกเปลีย่ นประสบการณและความรูกับบุคคลในชุมชน ขาดการประยุกตใชความรูในสถานการณ
จริง สะทอนถึงระบบความเชื่อพื้นฐานหรือกระบวนทัศน (Paradigm as Basic Belief
System) ของผูสอน ซึ่งเอิกออน และวอนนา (Guba, G. Egon & Lincoln, S. Yvonna.
1989 : 80) ไดกลาวถึงวา เปนสิ่งทีส่ นับสนุนใหผูสอนดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ตามระบบความเชือ่ พื้นฐานที่มีอยูวา โลกนีม้ ีความรูความจริง เปนแกนแทแนนอน
ไมเปลี่ยนแปลง สอดคลองกับ ทิศนา แขมมณี (2548 : 91) ที่ไดอธิบายแนวคิดนี้วาอยูใน
ทฤษฎีกลุมปรนัยนิยม (Objectivism) ทําใหการศึกษา คือ การใหผูเรียนไดเรียนรูความรู
ความจริงเหลานี้ โดยผูส อนตองพยายามถายทอดความรูความจริงนี้ ใหกับผูเรียน และ
ผูเรียนจะสามารถรับรู สิ่งที่ผูสอนถายทอดไดอยางเขาใจตามที่ผูสอนตองการ สงผลให
ผูเรียนหรือบัณฑิตจึงเปน ผูซึมซับคําตอบ (Passive Answer Absorbing) คําตอบของผูเรียน
หรือบัณฑิตไดมาจากการจดจํา จากตําราและการบรรยายของผูสอนมากกวาการคิดสรางความรู
ขึ้นดวยตนเอง
นอกจากนี้เมื่อกระบวนการเรียนรูม ุงเนนแตการถายทอดความรูที่เปนแกนแท
แนนอนไมเปลี่ยนแปลง ผูสอนจึงมีความเชื่อวา ไมวาจะจัดการเรียนการสอนในบริบทใดก็ตาม
สาระความรูกจ็ ะเปนสาระความรูที่เปนแกนแทนี้เทานัน้
การจัดการเรียนการสอนจึงขึ้นอยูกับ
แรงจูงใจของผูสอนเปนสําคัญที่เนนการสอนมากกวาการเรียนรูของผูเรียน
ทําใหผูเรียนมีการ
เปลี่ยนแปลงการเรียนรูดานสติปญญามากกวาดานอารมณ ความรูสึก รวมถึงดานทักษะ ซึ่งผูส อน
ตองใชกระบวนการเรียนรูหรือวิธีการสอนที่หลากหลาย เพื่อกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู
ทั้งดานอารมณ ความรูสกึ และดานทักษะ สงผลใหผูเรียนหรือบัณฑิตขาดคุณภาพ สืบเนื่อง
มาจากผูเรียนหรือบัณฑิตไมเกิดการเปลีย่ นแปลงการเรียนรูที่สมบูรณ ไมกอเกิดพฤติกรรมการ
เรียนรู หรือคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ดังภาพประกอบ 3 ความสัมพันธระหวางสภาพ
ปญหาการจัดการเรียนรูของสถาบันอุดมศึกษาไทย
สาเหตุของปญหาการจัดการเรียนรูของ
สถาบันอุดมศึกษาไทย และระบบความเชือ่ พื้นฐานของผูสอน
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สภาพปญหาการจัดการเรียนรู
ของบัณฑิตไทย
สาระการเรียนรู
 เนนความรูสากล
 ขาดการเชื่อมโยงกับ
สังคมหรือชุมชน
กระบวนการเรียนรู
 เนนการบอกบรรยาย
 เนนการเปลี่ยนแปลง
การเรียนรูดานความรู
ความเขาใจ ความคิด
ผลการเรียนรู
 บัณฑิตมีปญหาคุณภาพ
ดานสติปญญา
 บัณฑิตมีปญหาคุณภาพ
ดานอารมณ ความรูสึก
 บัณฑิตมีปญหาคุณภาพ
ดานทักษะ

สาเหตุของปญหาการจัดการเรียนรู
ของบัณฑิตไทย
1. มุงเนนการสอนมากกวาการ
เรียนรูและถายทอดความรู
มากกวาสรางความรู
2. สาระการเรียนรูเนนความรู
วิชาการขาดความเชื่อมโยง
กับความรูปฏิบัติ
3. การเรียนรูไมสัมผัสสภาพ
สังคมจริง
4. มีปฏิสัมพันธกับผูสอนหรือ
ผูเรียนดวยกันนอย
5. ขาดปฏิสัมพันธกับบุคคลใน
ชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนความรู
และประสบการณที่แตกตางกัน
6. ขาดการประยุกตใชความรูใน
สถานการณจริง

กระบวนทัศนหรือ
ระบบความเชื่อ
พื้นฐานของผูสอน
ทฤษฎีกลุมปรนัยนิยม
 ความรูความจริงเปน
แกนแทแนนอน
 การศึกษาคือใหผูเรียน
ไดเรียนรูความรู
ความจริงนี้
 ผูสอนมุงเนนถายทอด
ความรูความจริงนี้

ภาพประกอบ 3 ความสัมพันธระหวางสภาพปญหาการจัดการเรียนรูของสถาบันอุดมศึกษาไทย
สาเหตุของปญหาการจัดการเรียนรูของสถาบันอุดมศึกษาไทยและระบบความเชื่อพื้นฐานของ
ผูสอน
จากภาพประกอบ 3 การแกไขสภาพปญหาการจัดการเรียนรูและสาเหตุของปญหา
การจัดการเรียนรูของสถาบันอุดมศึกษาไทย จึงขึ้นอยูกับการปรับเปลี่ยนระบบความเชื่อพื้นฐาน
หรือกระบวนทัศนของผูสอนเสียใหม เกี่ยวกับความรูค วามจริงวามีอยูอยางหลากหลาย ขึ้นอยูกับ
การรับรูและใหความหมายของบุคคลในสังคม (Guba, G. Egon & Lincoln, S. Yvonna. 1989 :
84) ซึ่งระบบความเชื่อพื้นฐานนี้อยูในทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง (Constructivism) จะ
สามารถสนับสนุนใหผูสอนดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหมไดโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ ไมมุง
เนนการบรรยาย ถายทอดความรูเปนหลักหรือมุงเนนการสอนมากกวาการเรียนรู สงผลใหผูเรียน
มีการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู ดานสติปญ
 ญา ดานอารมณ ความรูสึก และดานทักษะ สามารถ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเดิมของผูเรียนที่เปนผูซึมซับคําตอบมากกวาเปนผูสรางความรู ตลอดจนมี
ความสามารถดานการจัดการกับอารมณ ความรูสึก และดานทักษะไดอยางมีคุณภาพมากขึ้น
7.3 แนวทางการแกไขสภาพปญหาการจัดการเรียนรูของสถาบันอุดมศึกษา
ไทยภายใตทฤษฎีการสรางความรูดว ยตนเอง ไดมีนักวิชาการไดเสนอแนวคิดในการจัดการ
เรียนรูภายใตทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเองที่สําคัญมีดังนี้
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กูบา จี เอิกออน และลินคอยน เอส วอนนา (Guba, G. Egon & Lincoln, S.
Yvonna. 1989 : 84) ไดอธิบายทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง (Constructivism) เปนทฤษฎี
ที่มีระบบความเชื่อพื้นฐานเกี่ยวกับความรูความจริงวามีอยูอยางหลากหลาย (Exist Multiple) เปน
สิ่งที่ถูกสรางขึน้
จากการคิดของคนที่รับรูสิ่งนั้น ๆ ขึ้นอยูกับปริมาณและคุณภาพของขอมูล
(Amount and Quality of Information) ที่มีพลัง (Power) ในการทําความเขาใจและไดรับ
การยอมรับเปนฉันทามติของสังคม ดังนั้นความรูความจริงตองไดมาจากการแสวงหาเพื่อวินิจฉัย
(Finding of an Investigation) ซึ่งเปนกระบวนการสืบสวนสอบสวนดวยวิธกี ารแปลความและ
ตีความหมายของขอมูล (Hermeneutic Methodology) ไดแก การวิเคราะห (Analysis) การ
วิพากษวิจารณ (Critique) การกระทําซ้ํา ๆ คิดวิเคราะหซ้ํา ๆ อยางตอเนื่อง อันนําไปสูการ
เชื่อมโยงความรูของทั้งผูสืบสวนสอบสวนและผูตอบสนองเปนความรูใหมขึ้น
ทิศนา แขมมณี (2548 : 94-96) ไดเสนอแนวคิดการประยุกตใชทฤษฎีการ
สรางความรูดวยตนเองในการจัดการเรียนการสอนดังนี้
ขอ 1 ผลการเรียนรูตามทฤษฎีจะมุง เนนไปที่กระบวนการสรางความรู
(Process of Knowledge Construction) และการตระหนักรูในกระบวนการนั้น (Reflexive
Awareness of that Process) เปาหมายการเรียนรูจะตองมาจากการปฏิบัติงานจริง
(Authentic Tasks) ผูสอนจะตองเปนตัวอยางและฝกฝนกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนเห็น
ผูเรียนจะตองฝกฝนการสรางความรูดวยตนเอง
ขอ 2 เปาหมายของการสอนจะเปลีย่ นจากการถายทอดใหผูเรียนไดรับ
สาระความรูท ี่แนนอนตายตัวไปสูการสาธิตกระบวนการแปลและสรางความหมายที่หลาก
หลาย การเรียนรูทักษะตาง ๆ จะตองใหมีประสิทธิผลถึงขั้นทําไดและแกปญ
 หาจริงได
ขอ 3 ในการเรียนการสอน ผูเรียนจะเปนผูมีบทบาทในการเรียนรูอยาง
ตื่นตัว (Active) ผูเรียนจะตองเปนผูจดั กระทํากับขอมูลหรือประสบการณตาง ๆ และตอง
สรางความหมายใหกับสิ่งนั้นดวยตนเอง
โดยการใหผูเรียนอยูในบริบทจริง
มีโอกาส
ปฏิสัมพันธกบั ขอมูลตาง ๆ ที่เปนของจริง และมีความสอดคลองกับความสนใจของผูเรียน ผูเรียน
สามารถจัดกระทํา ศึกษา สํารวจ วิเคราะหจนเกิดเปนความรูความเขาใจขึ้น
ขอ 4 ในการจัดการเรียนการสอน ผูสอนจะตองพยายามสรางบรรยากาศ
ทางสังคมจริยธรรม (Sociomoral) ใหเกิดขึ้น กลาวคือ ผูเรียนจะตองมีโอกาสเรียนรูใน
บรรยากาศทีเ่ อื้อตอการปฏิสัมพันธทางสังคม โดยกระบวนการทางสังคมถือวาเปนปจจัย
สําคัญของการสรางความรู เพราะลําพังกิจกรรม วัสดุ อุปกรณสื่อการเรียนรูทั้งหลายทีจ่ ัดให
ผูเรียนเพื่อการเรียนรูนั้น ไมเพียงพอ ดังนั้น ปฏิสัมพันธทางสังคม การรวมมือ และการ
แลกเปลีย่ นความรู ความคิด และประสบการณระหวางผูเรียนกับผูเ รียน และบุคคลอื่น จะชวยให
การเรียนรูของผูเรียนกวาง ซับซอนและหลากหลายขึน้
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ขอ 5 ในการเรียนการสอนผูเรียนจะนําและควบคุมตนเองในการเรียนรู
อยางเต็มที่ โดยจะตัง้ กฎระเบียบ เลือกผูรวมงาน แกปญหาเมื่อเกิดความขัดแยงหรือความ
คิดเห็นแตกตางกัน ชวยกันรับผิดชอบในกิจกรรมการเรียนรูรวมกัน
ขอ 6 ในการเรียนการสอน ผูสอนจะตองทําหนาที่สรางแรงจูงใจภายใน
ใหเกิดแกผูเรียน จัดเตรียมกิจกรรมการเรียนรูที่ตรงกับความสนใจ ดําเนินกิจกรรมใหเปนไป
ในทางสงเสริมพัฒนาการของผูเรียน ใหคําปรึกษาแนะนําทั้งดานวิชาการและดานสังคมแกผูเรียน
ดูแลใหความชวยเหลือผูเรียนที่มีปญหา และประเมินการเรียนรูของผูเรียน
ขอ 7 การประเมินผลการเรียนการสอน เนื่องจากการเรียนรูตามทฤษฎี
การสรางความรูดวยตนเองนี้ขึ้นอยูกับความสนใจและการสรางความหมายที่แตกตางกันของ
บุคคล ผลการเรียนรูที่เกิดขึ้นจึงมีลักษณะหลากหลาย การประเมินตามจุดมุงหมายในลักษณะ
ยืดหยุนกันไปในแตละบุคคล และใชวิธีการที่หลากหลาย
สุชิน เพ็ชรักษ (2544 : 31-46) ไดเสนอหลักสําคัญในการจัดกระบวนสงเสริม
การเรียนรูเพือ่ สรางสรรคดวยปญญาหรือการสรางความรูดวยตนเองไว 6 ประการดังนี้
ขอ 1 การเชื่อมโยงความคิด ในการจัดการเรียนรูใหผูเรียนสรางความเขาใจ
เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะเปนเรื่องงายถาหากผูเรียนสามารถปรับใหเชื่อมโยงเขากับความรูทมี่ ี
สะสมไวอยูในสมองแลวได ซึ่งการเชื่อมโยงความคิดจะชวยใหผูเรียนสามารถสรางความหมาย
ของสิ่งที่ไดเรียนขึ้นได และเมื่อนําไปผสมผสานกับความรูท่มี ีอยูแลวก็จะทําใหสามารถคิดตอเนื่อง
ไดตอไปอีกมาก
ขอ 2 การริเริ่มของผูเรียน จะตองมีการกําหนดเปาหมายการเรียนรูเอง
มีปญหาเกิดขึ้นก็ตองหาคําตอบดวยตนเอง
หรือขอความชวยเหลือจากผูอื่นตามความจําเปน
มีการประเมินผลและปรับปรุงแกไขดวยตนเองเปนขั้นตอนไปจนกวาจะบรรลุเปาหมายที่กําหนด
การกําหนดเปาหมายและเกิดความปรารถนาที่จะกาวไปใหถึงจนได ทําใหการกระทําหรือสราง
สิ่งตาง ๆ มีความหมาย และมีความรับผิดชอบในฐานะที่เปนเจาของ นอกจากนี้การไดกระทําดวย
ตนเอง ชวยใหมีโอกาสเรียนรูที่มีความสําคัญตอชีวติ อีกประการหนึ่งคือ วิธีการจัดการ ให
สิ่งตาง ๆ ดําเนินตอเนื่องเปนระยะเวลายาวนานได
ขอ 3 การสนับสนุนของผูสอน ควรจะเปนตนแบบของผูเรียนไมหยุดนิ่งใน
การเรียนรูสิ่งใหม ๆ เพื่อใหผูเรียนเห็นตัวอยางที่เปนรูปธรรมในขณะเดียวกันก็สนับสนุนใหผูเรียน
คอย ๆ พัฒนาตนเองใหเปนผูเชี่ยวชาญในเรื่องการเรียนรูไปดวย ชวยใหผูเรียนเลือกแบบการคิด
ที่เหมาะสมกับตนเองได และผูสอนควรสรางบรรยากาศการทํางานรวมกับผูเรียน ประสบการณ
จากการทํางานและการแกไขปญหารวมกับผูสอนจะชวยใหผูเรียนเรียนรูจากผูใหญในลักษณะที่
มิใชเปนการกระทําตามที่ผสู อนบอก แตเปนการกระทําในสิ่งที่ผูสอนกระทํา และสิ่งหนึ่งผูสอน
กระทําใหเห็นก็คือ การเอาใจใสหรือเกาะติดกับปญหาเรื่องหนึ่งเรื่องใดไปจนกวาจะเขาใจไดอยาง
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ครบถวนสมบูรณนั้นเอง อาการตื่นเตนเราใจอยางจริงใจของผูสอนเมื่อเห็นผลงานของผูเรียนจะ
ชวยใหผเู รียนตระหนักไดวาเขากําลังกระทําสิ่งที่มีผลตอเนื่องไปอีกยาวไกลและจะเอาใจใสอยาง
จริงจังกับงานที่ตนเองกระทํามากขึ้น
ขอ 4 การแลกเปลี่ยนความคิดในสภาพที่อบอุนและเปนมิตร การกระตุน
ใหเกิดการพูดคุยถึงกระบวนการคิด การแกไขความผิดพลาดที่พบ เปนอีกวิธีหนึง่ ที่ชวยใหผูเรียน
ยอมรับขอผิดพลาดของตนเองและนํามาเปดเผยได พูดคุยกันไดอยางตรงไปตรงมา ไมตองเกรง
จะถูกตําหนิตเิ ตียนหรือลอเลียน จึงเปนโอกาสที่จะพัฒนาความสามารถในการใชภาษาที่มีลักษณะ
เฉพาะเจาะจงและชัดเจนในการขอความชวยเหลือจากผูอื่นเมื่อมีความจําเปนแลว ยังชวยใหเสน
แบงระหวางผูส อนและผูเรียนคอย ๆ จางหายไปในกระบวนการเรียนรูรวมกัน
ขอ 5 การวิเคราะหกระบวนการเรียนรูของตนเอง ใหผูเรียนไดสะทอน
ความคิดของตนเองอยูเสมอโดยตองรูจักใชความคิดควบคุมกระบวนการเรียนรูของตนเอง พูด
อธิบายกระบวนการเรียนรูข องตนเอง และวิเคราะหพฤติกรรมการแกปญหาของตนเอง ตลอดจน
จดบันทึกกระบวนการเรียนรูของตนเอง นําเสนอเพื่อวิเคราะหตนเองและแลกเปลี่ยนกับคนอื่น
รับฟงขอเสนอแนะและนําไปปรับปรุงกระบวนการเรียนรูของตนเอง เปนวงจรเชนนี้อยูเสมอ
ขอ 6 ความตอเนื่อง เพื่อจะไดมีโอกาสรางความเขาใจในสาระสําคัญของ
วิชาไดลึกยิ่งขึน้ เปนลําดับ พัฒนาความสามารถในการวิเคราะหและปรับปรุงกระบวนการเรียนรู
ของตนเองไดอยางตอเนื่อง มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดและผลงานกับผูที่สนใจทั้งในและนอก
หองเรียน
จากแนวคิดในการจัดการเรียนรูภายใตทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเองของ
นักวิชาการดังกลาว ผูว ิจัยสามารถวิเคราะหขอคิดเห็นบงชี้ที่สําคัญของแนวคิดในการจัดการเรียนรู
ภายใตทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเองที่นักวิชาการทุกคนจากเอกสารอางอิงจํานวน 3 ฉบับ มี
ความคิดเห็นสอดคลองตรงกันคือมีองคประกอบของกระบวนการสรางความรูของแนวคิดใน
การจัดการเรียนรูภายใตทฤษฎีการสรางความรูดว ยตนเอง ไดแก มีขอมูลสถานการณหรือ
ประสบการณ หรือพฤติกรรม หรือปญหา (3) ใชกระบวนการสืบสวนสอบสวน การแปลความ
ตีความหมายของขอมูล/จัดกระทํากับขอมูลหรือประสบการณตาง ๆ ดวยตนเอง/วิเคราะหการแก
พฤติกรรมหรือปญหา (3) วิเคราะห วิจารณ กระทําซ้ํา ๆ อยางตอเนื่อง/สะทอนความคิด พูด
อธิบายกระบวนการเรียนรูน ําเสนอเพื่อวิเคราะหตนเอง (3) แลกเปลี่ยนเรียนรูก ับผูอื่นทั้งในและ
นอกชั้นเรียน/การทําความเขาใจและไดรบั การยอมรับเปนฉันทามติ/เรียนรูในบรรยากาศที่เอื้อตอ
การปฏิสัมพันธทางสังคม (3) สวนขอคิดเห็นบงชี้ที่เหลือและมีความคิดเห็นสอดคลองตรงกัน
จํานวน 2 ใน 3 ฉบับที่ไดอางอิง ไดแก กําหนดเปาหมายการเรียนรู (2) เชื่อมโยงความรูของ
ผูสืบสวนสอบสวนกับผูต อบสนอง สรางเปนความรูใหม/เชื่อมโยงความคิด สามารถสรางความหมาย
ของสิ่งที่ไดเรียนรูเมื่อนําไปผสมผสานกับความรูที่มีอยูแ ลว (2)
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จะเห็นไดวา องคประกอบของขอคิดเห็นบงชี้กระบวนการสรางความรูของแนวคิด
ในการจัดการเรียนรูภายใตทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเองดังกลาว ไดสะทอนใหผูสอนที่จัดการ
เรียนรูจะตองออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรูจัดกระทํากับขอมูลสถานการณ
หรือประสบการณ หรือพฤติกรรม หรือปญหาอยางมีเปาหมายการเรียนรูดวยตนเอง ผานรูปแบบ
การเรียนรูที่เนนกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรูเปนกลุมผสมผสานกับกระบวนการสราง
ความคิดรวบยอด หรือกระบวนการสรางความรูความเขาใจ หรือกระบวนการแกปญหา ควบคูก ับ
การมีกระบวนการทางสังคม ดวยการแลกเปลีย่ นความรูความคิดการเรียนรูที่ไดกับบุคคลทั้งใน
และนอกชั้นเรียน เชื่อมโยงความรู ความคิด สรุปอางอิงเปนความรูใหมขึ้น กลาวคือจะตอง
ออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนรูทั้งในและนอกชั้นเรียน โดยเฉพาะในชุมชนจะทําใหผูเรียนไดรับ
ขอมูล ขอเท็จจริง ความรูชุมชน ความรูสึก พฤติกรรม ปญหา ประสบการณใหม ๆ สวน
ในชั้นเรียนเปนความรูวชิ าการ เมื่อผูเรียนไดรับความรูว ิชาการและความรูชุมชน ขอมูล ขอเท็จจริง
ความรูสึก พฤติกรรม หรือประสบการณใหม ๆ ผานกระบวนการทางสติปญญา คิดวิเคราะห
วิจารณ สะทอนความคิดในเรื่องที่ไดกระทําและการสะทอนการกระทํา โดยผานกระบวนการทาง
สังคมดวยการแลกเปลีย่ นกับบุคคลในชัน้ เรียนและในชุมชน
จะชวยผูเ รียนคิดเชื่อมโยงความรู
ความคิดที่มีอยูเดิมกับที่ไดรับใหมเขาดวยกัน สามารถสรุปอางอิงสรางเปนความรูใหมขึ้น ดังนั้น
แนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่ใชชุมชนเปนฐาน
แนวคิดการจัดการเรียนรูแ บบ
ประสบการณและแนวคิดการสรางสรรคความรูรว มกัน จึงเปนแนวคิดพื้นฐานหลักในการ
จัดการเรียนรูภายใตทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง
ขอคิดเห็นบงชี้ที่นักวิชาการทุกคนมีความคิดเห็นสอดคลองตรงกันอีก
คือมีองคประกอบของกระบวนการทางสังคมของแนวคิดในการจัดการเรียนรูภายใต
ทฤษฎีการสรางความรูดว ยตนเอง ไดแก มีปฏิสัมพันธทางสังคม/การยอมรับเปนฉันทามติของ
สังคม/การแลกเปลี่ยนเรียนรู (3) สวนขอคิดเห็นบงชี้ที่เหลือมีความคิดเห็นสอดคลองตรงกัน
จํานวน 2 ใน 3 ฉบับที่ไดอา งอิง ไดแก สรางบรรยากาศทางสังคมจริยธรรมไดเรียนรูในบรรยากาศ
ที่เอื้อตอการปฏิสัมพันธทางสังคม/สรางบรรยากาศการทํางานรวมกับผูอื่น (2) และมีขอคิดเห็น
บงชี้ที่แตกตางกันไป ไดแก ลดชองวางหรือเสนแบงระหวางผูเรียนกับผูสอนหรือผูที่มีปฏิสัมพันธ
ดวย (1)
จะเห็นไดวา องคประกอบของขอคิดเห็นบงชี้กระบวนการทางสังคมของแนวคิด
ในการจัดการเรียนรูภายใตทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง ไดสะทอนใหผูสอนที่จัดการเรียนรู
จะตองออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนรู ใหผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธกับผูเรียนดวยกันและกับบุคคล
ในชุมชนใหมากที่สุด ผานรูปแบบการเรียนรูที่เนนกระบวนการกลุม จะทําใหผูเรียนไดรับขอมูล
ขอเท็จจริง ความรู ความรูส ึก และประสบการณ ที่มีปริมาณและคุณภาพมากพอ ผสมผสานกับ
รูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ ที่จะชวยใหเอื้อตอการปฏิสัมพันธทางสังคมมากขึ้น เสริมสราง
บรรยากาศการทํางานรวมกับผูอื่น
ชวยเสริมสรางการเคารพความคิดเห็นที่แตละบุคคลมีแตก
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ตางกัน สามารถลดชองวางหรือเสนแบงระหวางผูเรียนกับผูที่มีปฏิสมั พันธกับผูเรียน ดังนั้นในการ
ออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ดีจะตองออกแบบใหผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธทางสังคมกับบุคคล
อาทิ เพื่อนผูเรียน ผูสอน บุคคลในชุมชน กับสิ่งแวดลอมทางดานกายภาพ ดานเศรษฐกิจ และ
ดานสังคม ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ระเบียบแบบแผนในชุมชนจริง การมีปฏิสัมพันธ
ทางสังคมจึงเปนสิ่งสําคัญยิง่ ที่จะตองจัดใหผูเรียนไดเผชิญกับบุคคลและสิ่งแวดลอมในสถานการณ
จริงเหลานี้
ขอคิดเห็นบงชี้ที่นักวิชาการทุกคนมีความคิดเห็นสอดคลองตรงกันขอ
สุดทายคือมีองคประกอบของคุณภาพการจัดการเรียนรูของแนวคิดในการจัดการเรียนรู
ภายใตทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง ไดแก ผูเรียนมีบทบาทในการเรียนรูอยางตื่นตัว/
กระทําดวยตนเอง/กระทําซ้ํา ๆ อยางตอเนื่อง (3) และขอคิดเห็นบงชี้ที่นักวิชาการสวนใหญ
จํานวน 2 ใน 3 ฉบับที่ไดอางอิงมีขอคิดเห็นสอดคลองตรงกันคือ ตระหนักรูในกระบวนการ/
ตระหนักและเอาใจใสในการกระทําที่มีผลอยางตอเนื่อง/มีความรับผิดชอบ (2) ผูสอนสรางแรงจูงใจ
ภายในใหแกผูเรียนในการเรียนรู/สนับสนุนใหผูเรียนพัฒนาตนเองในการเรียนรู (2) และผูเรียนมี
ทักษะตาง ๆ ถึงขั้นทําได/แกปญหาได/มีทักษะทางภาษา (2) และขอคิดเห็นบงชี้ที่เหลือจะมี
ความแตกตางกันไป ไดแก ขึ้นกับปริมาณและคุณภาพของขอมูลที่ไดรับ (1) ผูสอนตองปรับ
เปาหมายการสอนจากถายทอดสาระความรูตายตัวไปสูการสาธิตกระบวนการแปลความหมายและ
สรางความหมายที่หลากหลาย (1) ผูสอนเปนตัวอยางในการเรียนรูส ิ่งใหม ๆ (1) ผูสอนชวยให
ผูเรียนเลือกแบบคิดที่เหมาะสมกับตนเองได (1) ผูเรียนมีโอกาสเรียนรูวิธีการจัดการอยางตอเนื่อง
(1) ผูเรียนเปนผูเชี่ยวชาญในการเรียนรูน ั้น ๆ (1) และการประเมินผลการเรียนการสอนในลักษณะ
ยืดหยุนเหมาะกับแตละบุคคล และใชวธิ กี ารที่หลากหลาย (1)
จะเห็นไดวาองคประกอบของขอคิดเห็นบงชี้คุณภาพการจัดการเรียนรูของ
แนวคิดในการจัดการเรียนรูภายใตทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเองไดสะทอนใหผูสอนที่จัดการ
เรียนรูไดอยางมีคุณภาพนั้น จะตองดําเนินการออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนรูดังนี้
ขอ 1 จัดใหผูเรียนไดรับขอมูล ขอเท็จจริง ความรูชุมชน ความรูสึก
ประสบการณจริงที่พบในชุมชน มีปริมาณและมีคุณภาพมากเพียงพอควบคูกับความรูว ชิ าการ
ที่ไดเรียนรูในชั้นเรียน
ขอ 2 จัดใหผูเรียนไดกระทําดวยตนเอง มีโอกาสไดมีการปฏิบัติจริง
จะชวยกระตุนประสาทการรับรูของผูเรียนใหตื่นตัวพรอมที่จะรับขอมูลและการเรียนรูตาง ๆ ทีจ่ ะ
เกิดขึ้น โดยลักษณะของกิจกรรมจะตองเหมาะสมกับวัยและระดับความสนใจของผูเรียน มีลักษณะ
ที่หลากหลาย เอื้ออํานวยใหผูเรียนไดปฏิบัติจริง
ขอ 3 จัดใหผูเรียนไดเรียนรูวิธีการจัดการหรือกระบวนการทีจ่ าํ เปนตอ
การดํารงชีวติ อยางตอเนือ่ งดวยการกําหนดเปาหมายการเรียนรู วางแผนการเรียนรูเพื่อให
เปาหมายบรรลุ มีการกําหนดโครงสราง บทบาท หนาที่ มีสวนรวมปฏิบัตติ ามแผนที่วางไว และ
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ควบคุมกํากับการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนที่วางไว
เพื่อใหเปาหมายการเรียนรูบรรลุผล
ตลอดจนจัดกิจกรรมใหมีทักษะการแกปญ
 หา และทักษะทางภาษาหรือทักษะทางสังคม เปนตน
ขอ 4 การออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนรู ตองมีความเชื่อมโยงตอเนื่อง
ของการนําความรูไปประยุกตใช เพือ่ เสริมสรางใหผูเรียนตระหนักรูในกระบวนการ ตระหนัก
เอาใจใสในการกระทําที่มีผลตอการเรียนรูอยางตอเนื่อง เสริมสรางความรับผิดชอบตอกระบวน
การเรียนรู โดยเฉพาะการถายโอนการเรียนรูไปใชในสถานการณอื่น ๆ ได ตองไดรับการฝกฝน
การนําความรูท ี่สรางขึ้นดวยตนเองไปประยุกตใชไดอยางตอเนื่อง จะชวยใหผูเรียนเกิดความมั่นใจ
มีความชํานาญหรือเชี่ยวชาญในความรูห รือวิธีการที่ใชในเรื่องนั้น ๆ
ขอ 5 มีการประเมินผลการเรียนการสอนในลักษณะยืดหยุนเหมาะสมกับ
แตละบุคคลและใชวิธีการประเมินผลที่หลากหลาย ผูสอนตองนําผลการประเมินผลที่ไดมาปรับปรุง
คุณภาพการจัดการเรียนรู ดังนั้นผูสอนควรใชการวิจัยปฏิบัติการมาใชควบคูกบั การจัดการเรียนรู
ภายใตทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเองดวย จะชวยทั้งพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนไดแลว ยัง
สามารถชวยพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูของผูสอนไดอยางมีประสิทธิผล บรรลุเปาหมายการ
จัดการเรียนรู
โดยเฉพาะแนวคิดการสรางสรรคความรูรวมกันซึ่งเปนหนึ่งในสามของแนวคิด
พื้นฐานหลักในการจัดการเรียนรูภายใตทฤษฏีการสรางความรูดวยตนเอง
ผูสอนสามารถใช
แนวคิดของการวิจัยปฏิบตั กิ ารสรางสรรคความรูรว มกัน นํามาใชพัฒนาการจัดการเรียนรูทดแทน
กันไดเปนอยางดี เพราะเปนแนวคิดที่ชวยใหผูเรียนหรือบัณฑิตสรางความรูไดแลวยังชวยแกไข
ปญหากระบวนการเรียนรูของผูเรียนหรือบัณฑิตที่มคี วามคุนเคยกับการเปนผูซึมซับคําตอบ ใน
ขณะที่ผูสอนจะถายทอดความรูสาระที่ตายตัวเปนหลักไดเปนอยางดี นอกจากนี้ผูสอนยังสามารถ
พัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรูไดดวยการวิจัยปฏิบตั ิการควบคูไปกับการจัดการเรียนรู
กลาวโดยสรุปในการพัฒนาการจัดการเรียนรูภายใตทฤษฎีการสรางความรู
ดวยตนเองไดอยางมีประสิทธิผลมีคณ
ุ ภาพอยางแทจริง ตองออกแบบจัดการเรียนรูให
ผูเรียนมีกระบวนการสรางความรูควบคูกับกระบวนการทางสังคมเสมอ โดยผูสอนตอง
วิเคราะหกระบวนการเรียนรูจากแนวคิดพื้นฐานหลัก 3 แนวคิดคือ (1) แนวคิดกระบวนการ
สรางสรรคความรูรวมกันหรือใชแนวคิดการวิจัยปฏิบัติการสรางสรรคความรูรวมกันทดแทน
ควบคูกับ (2) แนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่ใชชุมชนเปนฐาน และ (3) แนวคิดการ
จัดการเรียนรูแบบประสบการณ นํากระบวนการเรียนรูที่ไดในชุมชนนี้ มาพัฒนาการจัดการ
เรียนรู ดวยการออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนรูใหเชือ่ มโยงกับในชั้นเรียน สอดคลองกับการจัด
สาระการเรียนรู กระบวนการเรียนรูในชุมชน และผลการเรียนรูทคี่ าดหวัง ที่วเิ คราะหไดจาก 3
แนวคิดดังกลาว จึงจะสามารถชวยแกไขสภาพปญหาการจัดการเรียนรูของสถาบันอุดมศึกษาไทย
ใหสามารถผลิตบัณฑิตไดอยางมีคุณภาพไดในที่สุด
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8. สรุปผลการวิเคราะหพื้นฐานความรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู
ผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิเคราะหพื้นฐานความรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู ดวย
การนําแนวคิดที่ไดในขอ 1-7 ดังกลาวขางตน มาเปนพื้นฐานความรูเขียนสาระที่จําเปนใน
องคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู ไดแก (1) ปญหาและความจําเปนของการจัดการ
เรียนรู (2) หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู (3) วัตถุประสงคของรูปแบบการจัดการเรียนรู
(4) ผลการเรียนรูที่คาดหวัง (5) สาระการเรียนรู (6) กิจกรรมการเรียนรู (7) การวัดประเมินผล
รูปแบบ และ (8) แหลงเรียนรู ตลอดจนสามารถใชเปนพื้นฐานความรูในการออกแบบจัดกิจกรรม
การเรียนรู และจัดทําแผนการจัดการเรียนรูในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดดังภาพประกอบ 4
1. ผลการวิเคราะหพื้นฐานความรูเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรู
♥1.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู
{1.2 พฤติกรรมการเรียนรู
Â1.3 การจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิผล
Ì1.4 ทรัพยากรที่เกี่ยวของกับการเรียนรู
☺1.5 แผนการจัดการเรียนรู
È1.6 แนวทางการจัดการเรียนรูในระดับ
อุดมศึกษา
1.7 สภาพปญหาการจัดการเรียนรูของ
สถาบันอุดมศึกษาไทย

องคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู
1. ปญหาและความจําเปนของการจัดการเรียนรู
2. หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู
♥È3. วัตถุประสงคของรูปแบบการจัดการเรียนรู
♥{È 4. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
È 5. สาระการเรียนรู
ÂÈ 6. กิจกรรมการเรียนรู
7. การวัดผลประเมินผลรูปแบบ
È8. แหลงเรียนรู
{ÂÈ ออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนรู
{ÂÌ☺Èวางแผนจัดการเรียนรู

ภาพประกอบ 4 การนําแนวคิดที่ไดจากผลการวิเคราะหพื้นฐานความรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู
มาเขียนสาระที่จําเปนในองคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู
หมายเหตุ สัญลักษณหนาตัวเลขขอผลการวิเคราะหพื้นฐานความรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูมี
ตรงกับตัวเลขขอองคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรูขอใดแสดงวาสามารถ
นําแนวคิดที่ไดมาเขียนสาระที่จําเปนในองคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู
ขอนั้นได
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คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงคที่เปนเปาหมายของการพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและประสบการณเปนฐานในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจยั ได
ศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวของที่ไดระบุคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคไว และจากการเก็บ
รวบรวมขอมูลดวยตนเอง ดวยการสัมภาษณเจาะลึกอาจารยผูสอนวิชาจิตวิทยาสังคม และจัดทํา
สนทนากลุมกับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาจิตวิทยาสังคมในภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา
2548 วันที่ 14 กุมภาพันธ 2549 เกี่ยวกับคุณลักษณะของนิสิตวิชาจิตวิทยาสังคมตาม
จุดมุงหมายของวิชา นําขอมูลที่ไดทงั้ หมดมาวิเคราะหเนื้อหาไดขอบงชี้และสังเคราะหสรุปเปน
คุณลักษณะของนิสิตรายวิชาจิตวิทยาสังคม ที่ผูวิจัยรับผิดชอบสอน เพื่อใชเปนเปาหมายของการ
พัฒนา และชวยเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงคตามลําดับดังนี้
1. คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงคที่ไดจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ
1.1 ทบวงมหาวิทยาลัย ไดประกาศคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคของ
ทบวงมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2540 และใหถือเปนนโยบายในการปฏิบัติแก
สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและในกํากับของทบวงมหาวิทยาลัย ซึ่งปจจุบันไดเปลี่ยนฐานะองคการ
เปนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงคไวดังนี้
1.1.1 เปนผูมีความรอบรูในวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีความ
สามารถในการคิดและวิเคราะห
1.1.2 เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถครองตัวอยูในสังคมไดอยางเต็มภาคภูมิ
1.1.3 เปนผูมีความรูในศาสตรทเี่ กี่ยวของกับการดํารงชีวิตในสังคมปจจุบัน
1.1.4 เปนผูมีความรับผิดชอบตอสังคมและดํารงชีวติ ดวยความเหมาะสม
จะเห็นไดวาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคที่ทบวงมหาวิทยาลัยไดประกาศ
ไวดังกลาวขางตน ผูวิจัยสามารถวิเคราะหขอคิดเห็นบงชี้คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคออก
ได 3 ดาน ดังนี้
ดานสติปญญา : ขอคิดเห็นบงชี้ที่เกี่ยวของกับความรู ไดแก เปนผูมีความ
รอบรูในวิชาการภาคทฤษฎี และมีความรูในศาสตรที่เกี่ยวของกับการดํารงชีวิตในสังคมปจจุบัน
และขอคิดเห็นบงชี้ที่เกี่ยวของกับความคิด ไดแก มีความสามารถในการคิดและวิเคราะห
ดานอารมณ ความรูสึก : ขอคิดเห็นบงชี้ที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะที่ควร
แสดงออก ไดแก เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอสังคม ครองตัวอยูในสังคมได
อยางเต็มภาคภูมิ ดํารงชีวิตดวยความเหมาะสม
ดานทักษะ : ขอคิดเห็นบงชี้ที่เกี่ยวของกับการปฏิบตั ิจนมีความชํานาญ ไดแก
ทักษะในการทํางาน อาทิ มีความรอบรูภาคปฏิบัติ
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1.2 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 9 พ.ศ. 2545 – 2549 จาก
วิสัยทัศนของการพัฒนาบัณฑิตในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9 พ.ศ. 25452549 (งานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 2547 : 15-16) ได
กําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคไววา ตองมีความรูคูคุณธรรม มีสติปญญา ใฝการ
เรียนรู นึกคิดอยางเปนระบบ มีจิตสํานึกและศักยภาพในการสรางงาน มีบุคลิกภาพดี มีความเปน
ผูนํา ยึดมั่นในระบบประชาธิปไตย มีวินัย รับผิดชอบตอตนเอง และเอื้ออาทรตอสังคม ตระหนักใน
คุณคาทรัพยากรและภูมิปญญาทองถิ่น สุขภาพดี มีความเปนสากล
จะเห็นไดวา คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามวิสัยทัศนในแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2545-2549 ผูวิจัยสามารถวิเคราะหขอ คิดเห็นบงชี้
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงคออกได 3 ดาน ดังนี้
ดานสติปญญา : ขอคิดเห็นบงชี้ที่เกี่ยวของกับความรู ไดแก มีความรูคูคุณธรรม
มีสติปญญา และมีความเปนสากล และขอคิดเห็นบงชี้ที่เกี่ยวของกับความคิด ไดแก นึกคิดอยาง
เปนระบบ
ดานอารมณ ความรูสึก : ขอคิดเห็นบงชี้ที่เกี่ยวของกับคานิยมการรับรู
ตระหนักในคุณคา ไดแก มีจิตสํานึกในการสรางงาน ตระหนักในคุณคาทรัพยากร และภูมิ
ปญญาทองถิน่ ขอคิดเห็นบงชี้ที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะที่ควรแสดงออก ไดแก ใฝการเรียนรู
บุคลิกภาพดี มีความเปนผูน ํา ยึดมั่นในระบบประชาธิปไตย มีวินัย รับผิดชอบตอตนเองและเอื้อ
อาทรตอสังคม มีสุขภาพดี มีคุณธรรม
ดานทักษะ : ขอคิดเห็นบงชี้ที่เกี่ยวของกับการปฏิบตั ิจนมีความชํานาญ ไดแก
ทักษะในการทํางาน อาทิ มีศักยภาพในการสรางงาน
1.3 สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (2550 : 48) ไดกําหนดคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงคไว 5 ประการ ไดแก (1) ความรู (2) ทักษะการคิด (3) ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (4) ทักษะการวิเคราะหและการสื่อสาร และ (5) การพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรม
จะเห็นไดวา คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคที่สํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาไดกําหนดไวดังกลาวขางตน ผูวิจัยสามารถวิเคราะหขอคิดเห็นบงชี้คุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงคออกได 3 ดาน ดังนี้
ดานสติปญญา ขอคิดเห็นบงชี้เกี่ยวกับความรู ไดแก ความรู และขอคิดเห็น
บงชี้ที่เกี่ยวของกับความคิด ไดแก ทักษะการคิด และทักษะการวิเคราะห
ดานอารมณ ความรูสึก ขอคิดเห็นบงชี้เกี่ยวของกับคุณลักษณะทีค่ วร
แสดงออก ไดแก ความรับผิดชอบ และคุณธรรมจริยธรรม
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ดานทักษะ ขอคิดเห็นบงชี้ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัตจิ นมีความชํานาญ ไดแก
ทักษะการคิดวิเคราะห และทักษะทางสังคม
1.4 นักวิชาการดานการศึกษา ไดมีนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงคุณลักษณะ
ของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงคทสี่ ําคัญมีดังนี้
ซานเชส ฟรานซิสซา (Sanchez Francisca. 2003 : Online) ไดกลาวถึง
คุณลักษณะของบุคคลในศตวรรษที่ 21 ที่สามารถอาศัยและประกอบอาชีพไดตามความตองการนั้น
สถาบันการศึกษาจะตองเตรียมบุคคลใหมีความพรอมกับสภาพสังคมที่มีความซับซอนมากยิ่งขึ้น
พอแม ครอบครัว และชุมชน ตองมีสวนในการจัดการศึกษาใหกบั บุตรหลานของตนเองดวย เพื่อ
พรอมรับกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป สภาพเศรษฐกิจที่มุงใชความรูเปนฐาน (KnowledgeBased Economy) ที่ใชขอมูลความรูจํานวนมากในชีวติ ประจําวัน ความรู ประสบการณ และ
อารมณ ความรูสึกของบุคคล จึงเปนหัวใจสําคัญในการแขงขันเพื่อใหประสบผลสําเร็จ และมีความ
เจริญกาวหนา การทํางานจะมุงใชทักษะในระดับสูง บุคคลจะตองมีลักษณะยืดหยุน ปรับตัวได มี
ความรวดเร็ว เรียนรูอยางอิสระ โดยจะตองมีความพรอมทั้งดานวิชาการ การอานและเขียนขอมูล
ความรูไดเปนอยางดี กลาวคือ สามารถคนหาขอมูล ใชประเมินผล สรางสรรคและเปลี่ยนแปลง
ขอมูลและความรูได โลกในศตวรรษที่ 21 ยังมีลักษณะของเศรษฐกิจโลก (Global Economy) การ
ทําธุรกิจสามารถดําเนินการไดในระหวางประเทศ การติดตอสื่อสารกับผูซื้อดวยภาษาของผูซื้อจึงมี
ความสําคัญมาก นอกจากนี้ยังมีลักษณะที่ตองการเทคโนโลยีใหมๆ ทําใหเทคโนโลยีไดกลายเปน
แหลงหรือสถานที่ทํางานของบุคคล ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงลักษณะการทํางานและการดํารงชีวิต
ของบุคคล ใหอยูที่บานแทนสถานที่ทํางาน หรือสํานักงานมากขึ้น ทักษะดานเทคโนโลยีจงึ เปน
สิ่งจําเปนสําหรับผูที่ตองการประกอบอาชีพอยูที่บาน
แทนสถานที่ทํางานทั้งที่เปนองคการหรือ
สํานักงานและลักษณะประการสุดทายของบุคคลตองตระหนักใหความสําคัญกับเรือ่ งของสิ่งแวดลอม
และความไมเทาเทียมกันของสังคม หรือสังคมขาดดุลยภาพ ในยุคศตวรรษที่ 21 สังคมจึงมีความ
ตองการบุคคลที่มีลักษณะของความเปนพลเมืองเพิ่มมากขึ้น มีทักษะในการทํางานและการติดตอ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ สามารถทํางานเปนทีมได โดยการสื่อสารจะมีความสําคัญและตองสื่อสารได
อยางมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับภาษาและวัฒนธรรมนั้น ๆ
จะเห็นไดวาคุณลักษณะของบุคคลที่พึงประสงคที่ Sanchez Francisca ได
เสนอแนะไว ผูวิจัยสามารถวิเคราะหขอคิดเห็นบงชี้คุณลักษณะของบุคคลที่พึงประสงค ซึ่งบัณฑิต
ควรมีออกได 3 ดาน ดังนี้
ดานสติปญญา : ขอคิดเห็นบงชี้ที่เกี่ยวของกับความรู ไดแก เรียนรูอยาง
อิสระ มีความพรอมทางวิชาการ อานและเขียนขอมูลความรูได ขอคิดเห็นบงชี้ที่เกี่ยวของกับ
ความคิด ไดแก ประเมินผลขอมูล สรางสรรคและเปลีย่ นแปลงขอมูลและความรูได
ดานอารมณ ความรูสึก : ขอคิดเห็นบงชี้ที่เกี่ยวของกับการควบคุมอารมณ
ไดแก ยืดหยุน ปรับตัวได ขอคิดเห็นบงชี้ที่เกี่ยวของกับคานิยม การรับรู ตระหนักในคุณคา
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ไดแก ตระหนักใหความสําคัญของสิ่งแวดลอม ความไมเทาเทียมกันของสังคม และขอคิดเห็นบงชี้
ที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะที่ควรแสดงออก ไดแก มีความรวดเร็ว มีความเปนพลเมืองเพิ่ม
มากขึ้น
ดานทักษะ : ขอคิดเห็นบงชี้ที่เกี่ยวของกับการปฏิบตั ิจนมีความชํานาญไดแก
ทักษะการใชเทคโนโลยี อาทิ สามารถใชเทคโนโลยีใหม ๆ ทักษะทางสังคม อาทิ ทักษะการสื่อสาร
ไดเหมาะสมกับภาษาและวัฒนธรรม และทักษะการทํางานกลุม อาทิ สามารถทํางานเปนทีมได
วิชัย วงษใหญ (2543 : 3) ไดกลาววา ในศตวรรษที่ 21 สังคมตองการบัณฑิต
ที่มีคุณลักษณะ 6 ประการ ไดแก (1) มีวิสัยทัศน ความสามารถในการวิเคราะห สังเคราะหขอมูล
ขาวสาร สามารถเลือกรับ เลือกปฏิเสธ และอธิบายไดวา จะหาประโยชนอะไรไดจากขอมูลขาวสาร
และเปนผูสรางโลกทัศน (2) มีความสามารถติดตอสื่อสารและสรางสัมพันธภาพกับบุคคลอืน่ ได
อยางมีประสิทธิภาพ ทํางานรวมกับผูอ ื่นได (3) มีคานิยมในการตัดสินใจ และอธิบายไดวา
ตัดสินใจเพื่ออะไรและเพราะอะไร มีความเขาใจยอมรับความแตกตางลักษณะของวัฒนธรรม (4)
เปนบุคคลทีใ่ ฝรู สามารถเรียนรูไดตลอดเวลา มีสมรรถภาพในการคิดวิเคราะหเปนระบบ (5) เปน
บุคคลที่เต็มใจรวมแกไขปญหาสังคม สิ่งแวดลอมดวยสันติวธิ ี เขารวมกิจกรรมทางการเมือง และ
ปกปองสิทธิมนุษยชน และ (6) สามารถจัดการกับอารมณ ควบคุมความเครียดรวมทั้งปรับตัวเขา
กับสิ่งแวดลอมได
จะเห็นไดวาคุณลักษณะของบุคคลที่พึงประสงคที่ วิชัย วงษใหญ ไดเสนอแนะ
ไว ผูวิจัยสามารถวิเคราะหขอคิดเห็นบงชี้คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงคออกได 3 ดาน ดังนี้
ดานสติปญญา : ขอคิดเห็นบงชี้ที่เกี่ยวของกับความรู ไดแก อธิบายไดวา
จะหาประโยชนอะไรไดจากขอมูลขาวสาร ขอคิดเห็นบงชี้ที่เกี่ยวของกับความคิด ไดแก มี
ความสามารถในการวิเคราะห คิดวิเคราะหอยางเปนระบบ มีวิสยั ทัศน สังเคราะหขอมูลขาวสาร
และเปนผูสรางโลกทัศน
ดานอารมณ ความรูสึก: ขอคิดเห็นบงชี้ที่เกี่ยวของกับการควบคุมอารมณ
ไดแก สามารถจัดการกับอารมณ ควบคุมความเครียด ปรับตัวเขากับสังคมเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
ได ขอคิดเห็นบงชี้ที่เกี่ยวของกับคานิยม การรับรู ตระหนักในคุณคา ไดแก คานิยมในการ
ตัดสินใจ และอธิบายไดวาตัดสินใจเพื่ออะไรและเพราะอะไร เขาใจยอมรับความแตกตางลักษณะ
ของวัฒนธรรม และขอคิดเห็นบงชี้ที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะทีค่ วรแสดงออก ไดแก เปนบุคคล
ที่ใฝรู สามารถเรียนรูไดตลอดเวลา เปนบุคคลที่เต็มใจรวมแกไขปญหาสังคมและสิ่งแวดลอมดวย
สันติวธิ ี และเขารวมกิจกรรมการเมืองและปกปองมนุษยชน
ดานทักษะ : ขอคิดเห็นบงชี้ที่เกี่ยวของกับการปฏิบตั ิจนมีความชํานาญ อาทิ
ทักษะทางสังคม ไดแก มีความสามารถติดตอสื่อสาร และสรางสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และทักษะการทํางานกลุม ไดแก ทํางานรวมกับผูอนื่ ได
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สุมน อมรวิวัฒน (2546 : 74-75) ไดศกึ ษาปณิธานและวัตถุประสงคในการผลิต
บัณฑิตของแตละมหาวิทยาลัย ไดประมวลคุณลักษณะรวมของนิสติ นักศึกษาที่เปนวัตถุประสงค
ของการผลิตบัณฑิตได 9 ประการ ไดแก (1) มีสุขภาพดี มีความรูคูคุณธรรมทั้งที่เปนคุณธรรม
ของนักวิชาการ คุณธรรมทางวิชาชีพ และคุณธรรมของคนดี (2) ใฝเรียน ใฝแสวงหาความรูและมี
ทักษะที่เปนเครื่องมือคนพบความรูทั้งที่เปนความรูเรื่องไทย และความรูเรื่องโลก ตลอดจนความรู
ในศาสตรที่เปนวิชาชีพ (3) ไดรับการฝกฝนใหคิด รูวธิ ีคิด สรุปความคิด และนําความคิดไป
ประยุกตใชจริง (4) มีความสามารถในการแสดงออก การนําเสนอ การเสวนาแลกเปลี่ยนความรู
ซึ่งนําไปสูลักษณะผูนํา และความมั่นใจในตนเอง (5) สามารถวางแผนชีวติ เห็นการณไกล
ไตรตรองเหตุผล และประพฤติตนรอบคอบไมประมาท (6) ทํางานเปน ขยันหมั่นเพียร
มุงความสําเร็จในงาน (7) ปรับตัวและกาวทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม สิ่งแวดลอมและ
เทคโนโลยี สามารถใชขอมูลขาวสารใหเกิดประโยชนทางสรางสรรค (8) เปนสมาชิกที่ดีของกลุม
ของสถาบัน เปนพลเมืองดี และเปนพลเมืองโลกที่ใฝสันติ พรอมที่จะเปนผูให ผูมีสวนรวมในการ
แกปญหาทางสังคมและผดุงความยุตธิ รรมในสังคม และ (9) มีคุณภาพและความสามารถทาง
วิชาการสูงพอที่จะแขงขันกับผูอื่น และสรางสรรคความรูใหมไดจากการทํางาน
จะเห็นไดวาคุณลักษณะของบุคคลที่พึงประสงคที่ สุมน อมรวิวัฒน ประมวลไว
ไดขางตน ผูว ิจัยสามารถวิเคราะหขอคิดเห็นบงชี้คุณลักษะของบัณฑิตที่พึงประสงคออกได 3 ดาน
ดังนี้
ดานสติปญญา : ขอคิดเห็นบงชี้ที่เกี่ยวของกับความรู ไดแก มีความรูคู
คุณธรรม มีการเสาวนาแลกเปลี่ยนความรู ขอคิดเห็นบงชี้ที่เกี่ยวของกับความเขาใจ ไดแก มี
คุณภาพและความสามารถทางวิชาการสูงพอที่จะแขงขันกับผูอื่น และขอคิดเห็นบงชี้ที่เกี่ยวของ
กับความคิด ไดแก ไดรับการฝกฝนใหคิด รูวิธีคิด สรุปความคิด นําความคิดไปประยุกตใช
ไตรตรองเหตุผล สามารถใชขอมูลขาวสารใหเกิดประโยชนทางสรางสรรค เห็นการณไกล
สรางสรรคความรูใหมไดจากการทํางาน
ดานอารมณ ความรูสึก : ขอคิดเห็นบงชี้ที่เกี่ยวของกับการควบคุมอารมณ
ไดแก ปรับตัวและกาวทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม สิ่งแวดลอม และเทคโนโลยี ขอคิดเห็นบงชี้
ที่เกี่ยวของกับคานิยม การรับรู ตระหนักในคุณคา ไดแก เปนผูมีสวนรวมในการแกปญหา
ทางสังคมและผดุงความยุตธิ รรมในสังคม และขอคิดเห็นบงชี้ที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะทีค่ วร
แสดงออก ไดแก มีลักษณะผูนํา มีความมั่นใจในตนเอง ประพฤติตนรอบคอบไมประมาท
ขยันหมั่นเพียร มุงความสําเร็จในงาน เปนสมาชิกที่ดีของกลุมของสถาบัน เปนพลเมืองดี เปน
พลเมืองโลกทีใ่ ฝสันติ พรอมที่จะเปนผูให และมีสุขภาพดี
ดานทักษะ : ขอคิดเห็นบงชี้ที่เกี่ยวของกับการปฏิบตั ิจนมีความชํานาญ อาทิ
ทักษะการใชเทคโนโลยี ไดแก ทักษะที่เปนเครื่องมือคนพบความรูเรือ่ งไทย เรื่องโลก และศาสตร
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วิชาชีพ ทักษะทางสังคม ไดแก มีความสามารถในการแสดงออก การนําเสนอ ทักษะการทํางาน
ไดแก สามารถวางแผนชีวติ ทํางานเปน
1.5 ผูประกอบการ ไดมีผูประกอบการในภาคเอกชน เรียกรองใหสถาบัน
อุดมศึกษา พิจารณาคุณภาพของบัณฑิตและไดสรุปความตองการคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษา
ในอนาคต ดังนี้ (สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา. 2547 : 7 ; อางอิงจาก มหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิต. 2545)
1.5.1 ความสามารถในการปรับตัวกับผูรวมงาน
1.5.2 ความสามารถในการแกปญหาที่ซับซอน
1.5.3 ความสามารถในการสื่อขอความ ความสามารถในการนําเสนอ
1.5.4 ความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ และการคิดเชิงวิเคราะห
1.5.5 แสดงออกถึงความรับผิดชอบ และบริหารเวลาไดดี
1.5.6 พรอมที่จะปฏิบตั ิตนในกรอบ ระเบียบของหนวยงาน
จะเห็นไดวาคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาในอนาคต ที่ผปู ระกอบการใน
ภาคเอกชนไดสรุปความตองการไวขางตน ผูวิจัยสามารถวิเคราะหขอคิดเห็นบงชี้คุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงคออกได 3 ดาน ดังนี้
ดานสติปญญา : ขอคิดเห็นบงชี้ที่เกี่ยวของกับความคิด ไดแก ความสามารถ
ในการคิดอยางเปนระบบ และการคิดเชิงวิเคราะห
ดานอารมณ ความรูสึก : ขอคิดเห็นบงชี้ที่เกี่ยวของกับการควบคุมอารมณ
ไดแก ความสามารถในการปรับตัวกับผูรว มงาน ขอคิดเห็นบงชี้ที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะทีค่ วร
แสดงออก ไดแก แสดงออกถึงความรับผิดชอบ และบริหารเวลาไดดี พรอมที่จะปฏิบตั ิตนใน
กรอบระเบียบของหนวยงาน
ดานทักษะ : ขอคิดเห็นบงชี้ที่เกี่ยวของกับการปฏิบตั ิจนมีความชํานาญ อาทิ
ทักษะทางสังคม ไดแก มีความสามารถในการสื่อขอความ ความสามารถในการนําเสนอ ทักษะใน
การแกปญหา ไดแก ความสามารถในการแกปญหาที่ซับซอน และทักษะในการทํางานกลุม ไดแก
ความสามารถในการปรับตัวกับผูรวมงาน
1.6 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดกําหนดคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
บัณฑิตไว 3 ขอ ไดแก (ฝายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 2543 : 7)
1.6.1 เปนมนุษยที่ดี มีศีลธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบ
มีมนุษยสัมพันธดี รูจักคิดอยางมีอิสระ รูจักไตรตรองเหตุผล รักความกาวหนา รักการแสวงหา
ความคิดใหม รักการแสวงหาความจริง รักศิลปะและความงาม รักความสามัคคี รักศักดิ์ศรีของ
มนุษย เห็นแกประโยชนสว นรวม และมีจิตประชาธิปไตย
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1.6.2 มีความรูและสติปญ
 ญาดี มีความรอบรูในศิลปวิทยาพื้นฐาน มีความ
คิดอานกวางขวาง รูจักพัฒนาสติปญญาใหเฉียบแหลม มีความสามารถในการเรียนรูวิชาการให
แตกฉานลึกซึง้ มีความสามารถในการบุกเบิกแสวงหาความรูใหมใหทันโลกทันเหตุการณ และ
รูจักนําความรูมาใชใหเปนประโยชนแกชีวติ และสังคม ดวยความสํานึกรับผิดชอบ
1.6.3 มีความรูความสามารถในการประกอบสัมมาชีพ เลี้ยงตนเอง และ
ครอบครัวได โดยไมเอารัดเอาเปรียบผูอนื่ และมีความสามารถพิเศษในการดําเนินชีวติ ที่มีคุณคา
จะเห็นไดวาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ไดกําหนดไวขางตน ผูวจิ ัยสามารถวิเคราะหขอคิดเห็นบงชี้คุณลักษะของบัณฑิตที่พึงประสงคออก
ได 3 ดาน ดังนี้
ดานสติปญญา : ขอคิดเห็นบงชี้ที่เกี่ยวของกับความรู ไดแก มีความรอบรู
ในศิลปวิทยาพื้นฐาน
มีความสามารถในการเรียนรูวิชาการใหแตกฉานลึกซึ้ง
รูจักพัฒนา
สติปญญาใหเฉียบแหลม และขอคิดเห็นบงชี้ที่เกี่ยวของกับความคิด ไดแก รูจักคิดอยางอิสระ
รูจักไตรตรองเหตุผล รักการแสวงหาความคิดใหม
ดานอารมณ ความรูสึก : ขอคิดเห็นบงชี้ที่เกี่ยวของกับคานิยม การรับรู
มีสวนรวม และมีประชาธิปไตย รักศิลปะและความงาม มีความสามารถพิเศษในการดําเนินชีวิต
ที่มีคุณคา ขอคิดเห็นบงชี้ที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะที่ควรแสดงออก ไดแก เปนมนุษยที่ดี
มีศีลธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต มีความรับผิดชอบ รักความกาวหนา รักการแสวงหาความจริง
ความรูใหมใหทันโลกทันเหตุการณ รักความสามัคคี รักศักดิ์ศรีของมนุษย เห็นแกประโยชน
ดานทักษะ : ขอคิดเห็นบงชี้ที่เกี่ยวของกับการปฏิบตั ิจนมีความชํานาญ อาทิ
ทักษะทางสังคม ไดแก มีมนุษยสัมพันธดี ทักษะในการทํางาน ไดแก รูจักนําความรูมาใชใหเปน
ประโยชนแกชีวติ และสังคม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ เลี้ยงตนเอง และครอบครัว
1.7 สรุปผลการวิเคราะหคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ผูวิจัยไดนําผล
การวิเคราะหขอคิดเห็นบงชี้คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงคที่ไดจากขอ 1.1-1.6 มาวิเคราะห
เนื้อหาโดยใชแนวทางการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพของทฤษฎีฐานรากมาวิเคราะหขอคิดเห็นบงชี้
ที่เกี่ยวของวามีจุดรวม จุดแตกตาง เรื่องใดบาง และสรุปผลคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
ออกได 3 ดาน ไดแก ดานสติปญญา ดานอารมณ ความรูสึก และดานทักษะ ปรากฏรายละเอียด
ผลการวิเคราะหอยูในตาราง 1-3 ในภาคผนวก ก.
1.7.1 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคดานสติปญญา จําแนกตาม
เอกสารที่เกี่ยวของจากทบวงมหาวิทยาลัย แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9 พ.ศ.
2545-2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นักวิชาการดานการศึกษาทัง้ จากในประเทศ
และตางประเทศ ผูประกอบการในภาค เอกชน และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูวิจัยสามารถ
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วิเคราะหขอคิดเห็นบงชีแ้ ละสรุปขอคิดเห็นคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคดานสติปญญา
ไดดังนี้
1) ขอคิดเห็นบงชี้ทเี่ กี่ยวของกับความรู พบวา ผลการวิเคราะหเอกสาร
ที่ไดอางอิง จํานวน 8 ฉบับ พบวา เกือบทุกฉบับ (จํานวน 7 ฉบับ) ยกเวนจากผูประกอบการไดให
ขอคิดเห็นบงชี้สะทอนถึงคุณลักษณะของความรู แตมขี อคิดเห็นบงชี้ที่แตกตางกันไปเปนสวนใหญ
ไดแก มีความรูในศาสตรที่เกี่ยวของกับการดํารงชีวิต (1) มีความเปนสากล (1) เรียนรูอยางอิสระ (1)
อานและเขียนขอมูลความรูได (1) อธิบายไดวาจะหาประโยชนอะไรไดจากขอมูลขาวสาร (1) มีการ
เสวนาแลกเปลี่ยนความรู (1) มีความรอบรูในศิลปวิทยาการพื้นฐาน (1) และมีความสามารถ ในการ
เรียนรูวิชาการใหแตกฉานลึกซึ้ง (1) สวนที่มีขอคิดเห็นบงชี้ที่มีความสอดคลองกัน 2 ฉบับ มี
เล็กนอย ไดแก มีความรอบรูในวิชาการภาคทฤษฎี/มีความพรอมทางวิชาการ (3) มีความรูคูคณ
ุ ธรรม
(2) และมีสติปญญา/รูจักพัฒนาสติปญญาใหเฉียบแหลม (2) ผูวิจัยจึงรวบรวมทุกขอคิดเห็นบงชี้ที่
สะทอนคุณลักษณะของความรูที่ไดจากเอกสารอางอิง สรุปเปนขอบงชี้คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงคดานสติปญญาทีเ่ กีย่ วของกับความรู
2) ขอคิดเห็นบงชี้ทเี่ กี่ยวของกับความเขาใจ พบวา ผลการ
วิเคราะหเอกสารที่ไดอางอิงทุกฉบับ มีเพียง 1 ฉบับไดใหขอคิดเห็นบงชี้สะทอนถึงคุณลักษณะ
ของความเขาใจคือ มีคุณภาพและความสามารถทางวิชาการสูงพอที่จะแขงขันกับผูอื่น (1) ผูวจิ ัย
จึงรวบรวมขอคิดเห็นบงชี้ทสี่ ะทอนคุณลักษณะของความเขาใจที่ไดจากเอกสารอางอิง สรุปเปน
ขอบงชี้คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคดานสติปญญาที่เกี่ยวของกับความเขาใจ
3) ขอคิดเห็นบงชี้ทเี่ กี่ยวของกับความคิด พบวา ผลการวิเคราะห
เอกสารที่ไดอางอิงทุกฉบับไดใหขอคิดเห็นบงชี้สะทอนถึงคุณลักษณะของความคิด โดยเฉพาะเอกสาร
สวนใหญจํานวน 5 ฉบับจากจํานวน 8 ฉบับ มีความคิดเห็นสอดคลองตรงกันคือ มีความสามารถใน
การคิดและวิเคราะห/ใหคิด/รูวิธีคิด/รักการแสวงหาความคิดใหม (6) สวนที่มีขอคิดเห็นสอดคลอง
ตรงกัน 3 ฉบับ คือ นึกคิดอยางเปนระบบ (3) มีขอคิดเห็นสอดคลองตรงกัน 2 ฉบับ คือ สรางสรรค
และเปลี่ยนแปลงขอมูลความรูได/ใชขอมูลขาวสารไดอยางสรางสรรค (2) ไตรตรองเหตุผล (2) มี
วิสัยทัศน/เห็นการณไกล (2) สรางโลกทัศน/สรางสรรคความรูใหมไดจากการทํางาน/สังเคราะหขอมูล
ขาวสาร/สรุปความคิด (2) สําหรับขอคิดเห็นบงชี้ทแี่ ตกตางกันไป ไดแก ประเมินผลขอมูล (1)
นําความคิดไปประยุกตใช (1) และรูจักคิดอยางอิสระ (1) ผูวิจัยจึงรวบรวมทุกขอคิดเห็นที่สะทอน
คุณลักษณะของความคิดที่ไดจากเอกสารอางอิง สรุปเปนขอบงชี้คณ
ุ ลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
ดานสติปญญาที่เกี่ยวของกับความคิด
เมื่อพิจารณาขอคิดเห็นบงชี้คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงคดาน
สติปญญาทีเ่ กีย่ วของกับความรู ความเขาใจ ความคิด ในภาพรวมจะเห็นไดวาเอกสารที่อางอิงทุก
ฉบับใหความสําคัญกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่เกี่ยวของกับความคิดมากที่สุด ดังนั้นในการพัฒนา
ผูเรียนใหมีคณ
ุ ลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคดานสติปญญาจึงควรใหน้ําหนักในการพัฒนาการคิด
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ใหกับผูเรียนใหมากดวย แนวคิดที่ไดนี้จะเปนความรูพื้นฐานในการกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวัง
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
1.7.2 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคดานอารมณ ความรูสึก จําแนก
ตามเอกสารทีเ่ กี่ยวของจากทบวงมหาวิทยาลัย แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9
พ.ศ. 2545-2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นักวิชาการดานการศึกษาทั้งจากใน
ประเทศและตางประเทศ ผูป ระกอบการในภาคเอกชน และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูวิจัย
สามารถวิเคราะหขอคิดเห็นบงชีแ้ ละสรุปคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคดานอารมณ
ความรูสึกไดดังนี้
1) ขอคิดเห็นบงชี้ทเี่ กี่ยวของกับควบคุมอารมณ พบวา ผลการ
วิเคราะหเอกสารที่ไดอางอิง 8 ฉบับ มีจํานวน 4 ฉบับไดใหขอคิดเห็นบงชี้สะทอนถึงคุณลักษณะของ
การควบคุมอารมณสอดคลองตรงกัน ไดแก ยืดหยุน ปรับตัวได/ปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอม สังคม
เทคโนโลยี (4) และมีขอคิดเห็นบงชี้ที่แตกตางกันไป 1 ฉบับ คือ สามารถจัดการกับอารมณ ควบคุม
ความเครียด (1) ผูวิจัยจึงรวบรวมทุกขอคิดเห็นบงชี้ทสี่ ะทอนคุณลักษณะของการควบคุมอารมณที่
ไดจากเอกสารอางอิง สรุปเปนขอบงชี้คณ
ุ ลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคดานอารมณ ความรูสึกที่
เกี่ยวของกับการควบคุมอารมณ
2) ขอคิดเห็นบงชี้ทเี่ กี่ยวของกับคานิยม การรับรู ตระหนักในคุณคา
พบวา ผลการวิเคราะหเอกสารที่ไดอางอิง 8 ฉบับ มีจํานวน 5 ฉบับ ไดใหขอคิดเห็นบงชี้สะทอนถึง
คุณลักษณะของคานิยม การรับรู ตระหนักในคุณคา แตมีขอคิดเห็นบงชี้ที่แตกตางกันไปเปนสวนใหญ
ไดแก มีจิตสํานึกในการสรางงาน (1) ความไมเทาเทียมกันของสังคม (1) คานิยมใน การตัดสินใจและ
อธิบายไดวาตัดสินใจเพื่ออะไรและเพราะอะไร (1) เขาใจยอมรับความแตกตางลักษณะของวัฒนธรรม
(1) เปนผูมีสวนรวมในการแกปญหาทางสังคม (1) ผดุงความยุตธิ รรมในสังคม (1) รักศิลปะและความ
งาม (1) มีความสามารถพิเศษในการดําเนินชีวติ ที่มีคณ
ุ คา (1) และมีขอคิดเห็นบงชี้ที่สอดคลอง
ตรงกัน 2 ฉบับ คือ ตระหนักในคุณคาทรัพยากรและภูมิปญญาทองถิ่น/ตระหนักใหความสําคัญของ
สิ่งแวดลอม (2) ผูวิจัยจึงรวบรวมทุกขอคิดเห็นบงชี้ที่สะทอนคุณลักษณะของคานิยม การรับรู
ตระหนักในคุณคาที่ไดจากเอกสารอางอิง สรุปเปนขอบงชี้คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคดาน
อารมณ ความรูสึกที่เกี่ยวของกับคานิยม การรับรู ตระหนักในคุณคา
3) ขอคิดเห็นบงชี้ทเี่ กี่ยวของกับคุณลักษณะที่ควรแสดงออก พบวา
ผลการวิเคราะหเอกสารที่ไดอางอิง 8 ฉบับ ทุกฉบับไดใหขอคิดเห็นบงชี้สะทอนถึงคุณลักษณะที่ควร
แสดงออก แตมีขอคิดเห็นบงชี้ของคุณลักษณะนี้แตกตางกันไปเปนสวนใหญ ไดแก บุคลิกภาพดี (1)
มีความรวดเร็ว (1) เต็มใจรวมแกไขปญหาสังคมและสิ่งแวดลอม (1) มีความมั่นใจในตนเอง (1)
ประพฤติตนรอบคอบไมประมาท (1) ขยันหมั่นเพียร (1) มุงความสําเร็จของงาน (1) เปนสมาชิกที่ดี
ของกลุมของสถาบัน (1) ซื่อสัตยสุจริต (1) รักความกาวหนา (1) รักความสามัคคี (1) เห็นแก
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ประโยชนสวนรวม (1) ดํารงชีวิตดวยความเหมาะสม (1) และครองตัวอยูในสังคมไดอยางเต็ม
ภาคภูมิ (1) สวนที่มีขอคิดเห็นบงชี้ของคุณลักษณะนีท้ ี่สอดคลองตรงกัน 2 ฉบับ มีจํานวนพอสมควร
ไดแก มีความรับผิดชอบตอสังคม/เอื้ออาทรตอสังคม (3) มีความเปนผูนํา (2) มีวินัย/พรอมปฏิบัติ
ตนในกรอบระเบียบของหนวยงาน (2) มีสุขภาพดี (2) และมีความเปนพลเมือง/พลเมืองโลกใฝสันติ
(2) เปนมนุษยที่ดีมีศีลธรรม/คุณธรรมจริยธรรม (3) และปกปองมนุษยชน/รักศักดิ์ศรีของมนุษย (2)
และที่มีขอคิดเห็นบงชี้ที่สอดคลองตรงกัน 3 ฉบับมีเล็กนอย ไดแก มีความรับผิดชอบตอตนเอง/
บริหารเวลาไดดี (3) ใฝการเรียนรู/สามารถเรียนรูไดตลอดเวลา/รักการแสวงหาความจริง (3) และยึด
มั่นในระบบประชาธิปไตย/เขารวมกิจกรรมทางการเมือง (3) ผูวิจัยจึงรวบรวมทุกขอคิดเห็นบงชี้ที่
สะทอนคุณลักษณะที่ควรแสดงออก สรุปเปนขอบงชีไ้ วในดานอารมณ ความรูสึก
เมื่อพิจารณาขอคิดเห็นคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคดานอารมณ
ความรูสึกที่เกีย่ วของกับการควบคุมอารมณ คานิยม การรับรู ตระหนักในคุณคาและคุณลักษณะที่ควร
แสดงออกจะเห็นไดวาเอกสารที่อางอิงทุกฉบับใหความสําคัญกับขอบงชี้คุณลักษณะที่ควร แสดงออก
มากที่สุด ดังนั้นในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงคดานอารมณ ความรูสึก
จึงควรใหน้ําหนักในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะทีค่ วรแสดงออกใหกับผูเรียนใหมากดวย
แนวคิดที่ไดนจี้ ะเปนความรูพ ื้นฐานในการกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
1.7.3 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคดานทักษะ จําแนกตามเอกสาร
ที่เกี่ยวของจากทบวงมหาวิทยาลัย แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2545 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นักวิชาการดานการศึกษาทั้งจากในประเทศและ
ตางประเทศ ผูประกอบการในภาคเอกชน และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูวิจัยสามารถ
วิเคราะหขอคิดเห็นบงชีแ้ ละสรุปคุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงคดานทักษะ ไดดังนี้
1) ขอคิดเห็นบงชี้ทเี่ กี่ยวของกับทักษะในการทํางาน พบวา ผลการ
วิเคราะหเอกสารที่ไดอางอิง 8 ฉบับ มีจํานวน 4 ฉบับไดใหขอคิดเห็นบงชี้สะทอนถึงคุณลักษณะ
ของทักษะในการทํางาน แตมีขอบงชี้แตกตางกันไป ไดแก มีความรูภาคปฏิบัติ (1) ทํางานเปน (1)
มีศักยภาพในการสรางงาน (1) รูจักนําความรูมาใชใหเปนประโยชนแกชีวติ และสังคม (1)
มีความสามารถในการประกอบอาชีพ เลี้ยงตนเอง ครอบครัว (1) สามารถวางแผนชีวติ (1) ผูวิจยั
จึงรวบรวมทุกขอคิดเห็นบงชี้ที่สะทอนคุณลักษณะของทักษะในการทํางานที่ไดจากเอกสารอางอิง
สรุปเปนขอบงชี้คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคดานทักษะทีเ่ กี่ยวของกับทักษะในการทํางาน
2) ขอคิดเห็นบงชี้ทเี่ กี่ยวของกับทักษะการใชเทคโนโลยี พบวา ผลการ
วิเคราะหเอกสารที่ไดอางอิง 8 ฉบับ มีจํานวน 2 ฉบับ ไดใหขอคิดเห็นบงชี้สะทอนคุณลักษณะของ
ทักษะการใชเทคโนโลยี แตมีขอบงชี้แตกตางกันไป ไดแก ทักษะการใชเทคโนโลยีใหม ๆ (1) ทักษะ
ที่เปนเครื่องมือคนพบความรูเรื่องไทย เรื่องโลก และศาสตรวชิ าชีพ (1) ผูวิจัยจึงรวบรวมทุกขอคิดเห็น
บงชี้ที่สะทอนคุณลักษณะของทักษะการใชเทคโนโลยีทไี่ ดจากเอกสารอางอิง สรุปเปนขอบงชี้
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงคดานทักษะที่เกี่ยวของกับทักษะการใชเทคโนโลยี
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3) ขอคิดเห็นบงชี้ทเี่ กี่ยวของกับทักษะทางสังคม พบวา ผลการ
วิเคราะหเอกสารที่ไดอางอิง 8 ฉบับ มีจํานวน 5 ฉบับ ไดใหขอคิดเห็นบงชี้สะทอนถึงคุณลักษณะ
ของทักษะทางสังคม แตมีขอบงชี้ที่สอดคลองตรงกัน 3 ฉบับ คือ มีความสามารถในการสื่อ
ขอความ/มีความสามารถติดตอสื่อสาร/การนําเสนอ (4) มีขอบงชี้ที่สอดคลอง 2 ฉบับ คือ สราง
สัมพันธภาพกับบุคคลอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ/มีมนุษยสัมพันธดี (2) และมีขอบงชี้แตกตางกันไป
ไดแก ทักษะสื่อสารไดเหมาะสมกับภาษาและวัฒนธรรม (1) และมีความสามารถในการแสดงออก
(1) ผูวิจัยจึงรวบรวมทุกขอคิดเห็นบงชี้ทสี่ ะทอนคุณลักษณะของทักษะทางสังคมที่ไดจากเอกสาร
อางอิงสรุปเปนขอบงชี้คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคดานทักษะที่เกีย่ วของกับทักษะทางสังคม
4) ขอคิดเห็นบงชี้ทเี่ กี่ยวของกับทักษะในการแกปญ
 หา ผลการ
วิเคราะหพบวา ผลการวิเคราะหเอกสารที่อางอิง 8 ฉบับ มีเพียงฉบับเดียวไดใหขอ คิดเห็นบงชี้
สะทอนคุณลักษณะของทักษะในการแกไขปญหา ผูวิจยั จึงสรุปเปนขอบงชี้คุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงคดานทักษะที่เกี่ยวของกับทักษะในการแกไขปญหา ไดแก ความสามารถในการแกปญหา
ที่ซับซอน (1)
5) ขอคิดเห็นบงชี้ทเี่ กี่ยวของกับทักษะการทํางานกลุม พบวา ผลการ
วิเคราะหเอกสารที่ไดอางอิง 8 ฉบับ มีจํานวน 3 ฉบับ ไดใหขอคิดเห็นบงชี้สะทอนถึงคุณลักษณะ
ของทักษะการทํางานกลุม และมีขอบงชีส้ อดคลองตรงกัน คือ สามารถทํางานเปนทีม/ทํางานรวมกับ
ผูอื่นได และสามารถปรับตัวกับผูรว มงานได (3) ผูวิจัยจึงสรุปเปนขอบงชี้คุณลักษณะของบัณฑิต
ที่พึงประสงคดานทักษะทีเ่ กี่ยวของกับทักษะการทํางานกลุม
6) ขอคิดเห็นบงชี้ทเี่ กี่ยวของกับทักษะการคิดวิเคราะห พบวา ผล
การวิเคราะหเอกสารที่ไดอางอิง 8 ฉบับ มีจํานวน 1 ฉบับ ไดใหขอคิดเห็นบงชี้สะทอนถึงคุณลักษณะ
ของทักษะการคิดวิเคราะห
เมื่อพิจารณาขอคิดเห็นบงชี้คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงคที่
เกี่ยวของกับทักษะในการทํางาน ทักษะการใชเทคโนโลยี ทักษะทางสังคม ทักษะในการแกไข
ปญหา ทักษะการทํางานกลุม และทักษะการคิดวิเคราะห ในภาพรวมจะเห็นไดวา เอกสารที่อางอิง
ทุกฉบับ ใหความสําคัญกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคที่เกี่ยวของกับทักษะทางสังคม
มากที่สุด รองลงมาคือทักษะในการทํางาน ดังนั้นในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงคดานทักษะ จึงควรใหนํา้ หนักในการพัฒนาทักษะทางสังคมและทักษะในการ
ทํางานใหกับผูเรียนใหมากดวย แนวคิดที่ไดนี้จะเปนความรูพื้นฐานในการกําหนดผลการเรียนรูที่
คาดหวังในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
2. แนวทางในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พงึ ประสงค
ไดมีนักวิชาการเสนอแนวทางการจัดการเรียนรูที่สําคัญ ไดแก
สุมน อมรวิวัฒน (2546 : 75-76) ไดเสนอแนวทางในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนา
คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงคของหนุมสาวในสถาบันอุดมศึกษาวา ตองเปลี่ยนไปจากบรรยายอยางเดียว
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ในชั้นเรียน ออกสูการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่อาจารยและนักศึกษาไดรว มกันวางแผนการ
เรียนรู การแสวงหาแหลงขอมูลและแหลงเรียนรู การทํางานเปนทีม การใชกระบวนการกลุม การ
เผชิญสถานการณ และกรณีปญหา การคนควาทดลองและพิสูจนโจทยที่ทาทาย การเรียนรูจาก
สถานการณจําลอง หรือการเรียนรูจากประสบการณตรงที่มีวิธกี ารวางแผนจัดขั้นตอนการเรียน
อยางรอบคอบ ยืดหยุน ใชแหลงเรียนรูท ี่มีอยูทั้งโลก ความรูคนพบไดจากสื่ออิเล็กทรอนิกส และ
สื่อสารสนเทศมากมาย ตองบูรณาการทั้งจากการฟงบรรยาย การทดลอง การลงมือปฏิบัติ การ
คนพบคําตอบ เนนการเชื่อมโยงบทเรียนกับสภาพจริงของธรรมชาติและชุมชน เปนการผสมผสาน
ศาสตรตาง ๆ นําไปสูการประยุกตใชที่ไดผล เรียนรูจากการรับรู รูคดิ รูทํา และทบทวนผล
ศูนยรวมจัดลําดับความรับผิดชอบและยกยอง (ดวงเดือน ออนนวม และคณะ.
2548 : 46-47 ; อางอิงจาก Center for the Fourth and Fifth Rs (Respect and Responsibility))
ไดเสนอแนวคิดในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค ไดแก (1)ตองสอนดวยการปฏิบัติ เพราะ
ผูเรียนจะพัฒนาลักษณะนิสยั ไดจากการไดเห็น ไดยิน และถูกปลอยใหทําซ้ํา ๆ (2)ตองจัด
ประสบการณในการพัฒนาใหครบ 3 ดาน คือ ดานความรู (Knowledge) ความรูสกึ (Feeling) และ
การกระทํา (Action) (3)การจัดประสบการณสรางเสริมลักษณะนิสัยควรครอบคลุมทุกสวนของชีวิต
ในโรงเรียน ทั้งอยางเปนทางการตามหลักสูตรและอยางไมเปนทางการ (4)โรงเรียนตองสอน
คานิยมในการกระทําทุกอยาง ตั้งแตวธิ ีที่ผูสอนและผูใหญทุกคนปฏิบัตติ อผูเรียน วิธที ี่ครูใหญ
ปฏิบัตติ อครูนอ ย วิธีที่โรงเรียนปฏิบตั ิตอผูปกครอง และวิธีที่ผเู รียนถูกปลอยใหปฏิบัตติ อกัน (5)
ตองสรางโอกาสในการสอนเชนเดียวกับการฉวยโอกาสในการสอนจากเหตุการณตา ง ๆ ที่เกิดขึน้
และ (6)คนเราไมไดสรางนิสัยขึ้นมาไดโดยอัตโนมัติ จึงตองมีการเสริมสรางโดยตั้งใจจากครอบครัว
โรงเรียน สถาบันศาสนา รัฐบาล สื่อมวลชน
เมื่อนําผลสรุปแนวทางการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคที่ได
ของสุมน อมรวิวัฒน และแนวคิดในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักวิชาการ Center
for the Fourth and Fifth Rs มาวิเคราะหขอคิดเห็นบงชี้แนวทางการจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนา
คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค ที่อาจารยผูสอนควรดําเนินการโดยมีความคิดเห็นสอดคลองตรงกันคือ
การเผชิญสถานการณและกรณีปญหา/การเรียนรูจากสถานการณจําลองหรือการเรียนรูจาก
ประสบการณตรง(2) การทดลอง การปฏิบัติ/ตองสอนดวยการปฏิบัติ/การคนพบคําตอบ(2) และ
เรียนรูจากการเรียนรู รูคิด รูทํา และทบทวนผลตองจัดประสบการณในการพัฒนาใหครบดาน
ความรู ความรูสึก และการกระทํา(2) สวนประเด็นขอคิดเห็นบงชี้แนวทางการจัดการเรียนรูที่
แตกตางกันแตมีความสําคัญ ไดแก มีการวางแผนการเรียนรูรวมกันระหวางอาจารยและผูเรียน(1)
มีวิธีการวางแผนจัดขั้นตอนการเรียนอยางรอบคอบ ยืดหยุน(1) ใชวธิ ีการทํางานเปนทีม ใช
กระบวนการกลุม(1) การศึกษาคนพบความรูจากสื่อและแหลงเรียนรู(1) เชื่อมโยงบทเรียนกับ
สภาพจริงของธรรมชาติและชุมชน(1) จัดกระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ(1) ผสมผสานศาสตร
ตางๆ(1) ประยุกตใชที่ไดผล(1) สรางคานิยมในการกระทําเมื่อมีการปะทะสังสรรคกันของผูที่
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เกี่ยวของทุกฝาย(1) และผูที่เกี่ยวของทุกฝายตองตัง้ ใจเสริมสรางพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค
ใหกับผูเรียน(1)
กลาวโดยสรุปแนวทางการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคได
อยางมีประสิทธิผลนั้นอาจารยผูสอนตองจัดการเรียนรูดังนี้
สาระการเรียนรู ตองเชื่อมโยงบทเรียนกับสภาพจริงของธรรมชาติและชุมชน
บูรณาการศาสตรตาง ๆ
กระบวนการเรียนรู ตองมีการวางแผนการเรียนรูรวมกันระหวางอาจารยและ
ผูเรียน มีการวางแผนจัดขั้นตอนการเรียนรู จัดการเรียนรูแบบบูรณาการเนนชุมชนและประสบการณ
เปนฐานในการเรียนรู เนนการศึกษาคนควา การคิดวิเคราะห การปฏิบัติและสรางคานิยมในการ
ปฏิบัติ
ผลการเรียนรู ผูเรียนตองมีการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูดานความรู ความเขาใจ
ความคิดหรือดานสติปญญา ดานอารมณ ความรูสึก และดานทักษะทั้ง 3 ดาน กอเกิดพฤติกรรมที่
พึงประสงคได
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคนี้ที่
วิเคราะหไดขา งตนนั้นจะเห็นไดวาการจัดการเรียนรูตอง (1) เนนชุมชน และ (2) เนนประสบการณ
เปนฐานการเรียนรู เมื่อเปรียบเทียบกับการพัฒนาการจัดการเรียนรูภายใตทฤษฎีการสรางความรู
ดวยตนเองไดอยางมีประสิทธิผลชวยเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคที่วิเคราะห
สรุปไดขางตนหนา 51 โดยผูสอนตองพัฒนาการจัดการเรียนรูจาก 3 แนวคิดพื้นฐานหลัก ไดแก
(1)จากแนวคิดการวิจัยปฏิบัติการสรางสรรคความรูรว มกัน (2)จากแนวคิดการจัดการเรียนการ
สอนที่ใชชุมชนเปนฐาน และ (3)จากแนวคิดการเรียนรูแบบประสบการณ จะเห็นไดวาทั้งแนวทาง
การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคกับการพัฒนาการจัดการเรียนรูภายใต
ทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง ไดใชแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูภายใตแนวคิด
พื้นฐานหลักเดียวกันทีเ่ นนชุมชนและประสบการณเปนฐาน ดังนั้นในการศึกษาวิจัยพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรูวชิ าจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสราง
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงค ผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะเลือกใชแนวคิดพื้นฐานหลักที่ใชใน
การพัฒนาการจัดการเรียนรูภายใตทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเองมาเปนแนวคิดที่ใชในการจัด
การเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมในการศึกษาวิจัยนี้ เนื่องจากมีแนวคิดที่เนนชุมชนและประสบการณ
ทั้งสองดังกลาวแลว ยังมีแนวคิดการวิจยั ปฏิบตั ิการสรางสรรคความรูรวมกันอยูดวย ทําใหผวู ิจัย
สามารถวิจัยปฏิบัติการรูปแบบการจัดการเรียนรูที่ไดพัฒนาขึ้นควบคูกับมีการจัดการเรียนรูใหกับ
นิสิตโดยมีเปาหมายการพัฒนาใหมีผลการเรียนรูที่คาดหวังมีคุณลักษณะของนิสิตวิชาจิตวิทยาสังคม
ที่พึงประสงคที่ชวยเสริมสรางใหมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคไดบรรลุผล

65
3. สรุปผลการวิเคราะหคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
ผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิเคราะหคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคที่ไดจาก
เอกสาร และแนวทางในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคที่ไดมาเปนขอมูล
พื้นฐานความรูประกอบการตัดสินใจ และนํามาเขียนสาระที่จําเปนในองคประกอบประกอบของ
รูปแบบการจัดการเรียนรู ไดแก ผลการเรียนรูที่คาดหวัง สาระการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู การ
ออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยเลือกรูปแบบ/วิธกี าร/เทคนิคการจัดการเรียนรูที่ควรสงเสริม
มาพิจารณาเลือกใชใหเหมาะสม และวางแผนจัดการเรียนรู เพื่อใหผลการเรียนรูที่คาดหวัง
บรรลุผล

รูปแบบการจัดการเรียนรู
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและประสบการณ
เปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคไดอยางมีประสิทธิผลนั้น ผูวิจัยตองมี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับรูปแบบและรูปแบบการเรียนการสอน เพื่อเปนพื้นฐานความคิดในการ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูไดอยางเปนระบบและชวยในการทํานายผลที่จะเกิดตามมาจาก
การใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่กําลังศึกษาวิจัยได ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรูปแบบ และรูปแบบ
การเรียนการสอนที่สําคัญมีดังนี้
1. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรูปแบบ
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรูแบบที่สําคัญไดแก ความหมายของรูปแบบ องคประกอบ
ของรูปแบบ และประเภทของรูปแบบ โดยมีรายละเอียดพอสังเขปคือ
1.1 ความหมายของรูปแบบ ไดมีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของ
รูปแบบไวดังนี้
ทิศนา แขมมณี (2548 : 220) ไดกลาววา รูปแบบเปนเครื่องมือทางความคิด
ที่บุคคลใชในการสืบสอบหาคําตอบ ความรู ความเขาใจในปรากฏการณที่เกิดขึ้น โดยสรางมาจาก
ความคิด ประสบการณ การใชอุปมาอุปไมย หรือจากทฤษฎี หลักการตาง ๆ และแสดงออกใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เชน เปนคําอธิบาย แผนผัง ไดอะแกรม หรือแผนภาพ ชวยใหตนเอง
และบุคคลอื่นสามารถเขาใจไดชัดเจนขึ้น รูปแบบจึงไมใชทฤษฎี
สารานุกรมสแตนฟอรดดานปรัชญา (Stanford Encyclopedia of Philosophy.
2006 : Online) ไดใหความหมายของรูปแบบวา รูปแบบเปนระบบหรือโครงสรางที่ถูกสรางขึน้ มา
จากทฤษฎีทวั่ ไปเพื่อใชพรรณนาและอธิบายปรากฏการณนั้น ๆ
คารเตอร วี กูด (Carter, V. Good. 1973 : 371) ไดใหความหมายของรูปแบบ
ไววา เปนวัตถุ หรือระบบ หรือกระบวนการที่ใชแทนสิ่งนั้น โดยดํารงคุณลักษณะของทุกสวนไวให
เหมือนเดิม
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ทอรสเต็น ฮูเซ็น; และ นีวิลลี ที โพสเล็ทเวทร (Torsten Husén & Neville, T.
Postlethwaite. 1994 : 3865) ไดใหความหมายวารูปแบบ คือโครงสรางที่ถูกนําเสนอเพือ่ ใช
วินิจฉัยความสัมพันธระหวางองคประกอบที่สรางมาจากเหตุการณ การหยั่งรู ดวยวิธีการอุปมา
อุปมัย หรือไดมาจากทฤษฎี รูปแบบจึงไมใชทฤษฎี
เมื่อพิจารณาความหมายของรูปแบบที่นกั วิชาการดังกลาวไดใหความหมาย
ผูวิจัยสามารถวิเคราะหขอคิดเห็นบงชี้ที่สาํ คัญในความหมายของรูปแบบของนักวิชาการที่ได
อางอิงเอกสาร 4 ฉบับ มีความคิดเห็นสอดคลองตรงกัน 2 ฉบับ คือ รูปแบบอาจเปนระบบ(2)
เปนโครงสรางที่สรางมาจากทฤษฎี(2) สรางมาจากประสบการณ/เหตุการณ(2) สรางมาจากการ
อุปมาอุปไมย(2) และไมใชทฤษฎี(2) สวนขอคิดเห็นบงชี้ความหมายของรูปแบบที่แตกตางกันแต
มีความสําคัญคือรูปแบบตองสรางมาจากความคิด(1)
จากผลการวิเคราะหขอคิดเห็นบงชี้ของ
ความหมายของรูปแบบที่ไดนี้
ผูวิจัยสามารถนําความรูพื้นฐานนี้ไปเปนแนวทางในการสราง
รูปแบบการจัดการเรียนรูวชิ าจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสราง
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงคในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดวารูปแบบการจัดการเรียนรูที่กําลัง
พัฒนาขึ้น ตองอยูภายใตทฤษฎี และแนวคิดที่ผวู ิจัยเชื่อมั่นวาสามารถเสริมสรางคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงคไดอยางแทจริง ผูวิจัยจะตองมีการทบทวนทฤษฎี และแนวคิดที่ใชในการ
จัดการเรียนรูกอนเปนเบื้องตน
1.2 องคประกอบของรูปแบบ ไดมีนักวิชาการอธิบายองคประกอบของรูปแบบ
ไวพอสังเขปทีส่ ําคัญไดแก
กีวีส เจ (ทิศนา แขมมณี. 2548 : 220 ; citing Keeves, J. 1997) กลาววา
รูปแบบโดยทัว่ ไปจะมีองคประกอบที่สําคัญไดแก (1)รูปแบบจะตองนําไปสูการทํานายผลทีต่ ามมา
ซึ่งสามารถทดสอบได (2)โครงสรางของรูปแบบจะตองประกอบดวยความสัมพันธเชิงสาเหตุ ซึ่ง
สามารถใชอธิบายปรากฏการณเรื่องนั้นได (3)รูปแบบจะตองสามารถชวยจินตนาการความคิด
รวบยอด และความสัมพันธรวมทั้งชวยขยายขอบเขตของการสืบเสาะความรู และ (4)รูปแบบควร
จะประกอบดวยความสัมพันธเชิงโครงสรางมากกวาความสัมพันธเชิงเชื่อมโยง
ทอรสเต็น ฮูเซ็น; และนีวิลลี ที โพสเล็ทเวทร (Torsten Husén & Neville, T.
Postlethwaite. 1994 : 3865) กลาววา รูปแบบทีส่ มบูรณจะตองประกอบดวย (1)นําไปสูการ
ทํานายผลทีต่ ามมา ซึ่งสามารถสังเกตได (2)โครงสรางของรูปแบบจะตองปรากฏกลไกเชิงสาเหตุ
ที่กําลังศึกษาและสามารถอธิบายเรื่องที่กาํ ลังศึกษาไดดวย นอกจากจะทํานายผลที่ตามมาไดแลว
(3)รูปแบบจะตองชวยใหเกิดจินตนาการในการสรางแนวความคิดรวบยอด และความสัมพันธระหวาง
สิ่งที่กําลังศึกษาใหมๆ ดวย และ (4)รูปแบบจะตองประกอบดวยความสัมพันธเชิงโครงสรางมากกวา
ความสัมพันธเชิงเชื่อมโยง
เมื่อพิจารณาองคประกอบของรูปแบบทีน่ ักวิชาการทัง้ สองคนนําเสนอผูวิจัย
สามารถวิเคราะหขอคิดเห็นบงชี้ที่สําคัญในองคประกอบของรูปแบบที่ทั้งสองทานใหความคิดเห็น

67
สอดคลองตรงกันคือ นําไปสูการทํานายผลทีต่ ามมา สามารถทดสอบ/สังเกตได(2) มีความสัมพันธ
เชิงสาเหตุ อธิบายปรากฏการณเรื่องนั้น/ปรากฏกลไกเชิงสาเหตุที่กําลังศึกษาและอธิบายเรื่องที่
กําลังศึกษา(2) ชวยจินตนาการสรางความคิดรวบยอด ความสัมพันธของสิ่งที่กําลังศึกษา/ชวย
สืบเสาะความรู(2) และมีความสัมพันธเชิงโครงสรางมากกวาความสัมพันธเชิงเชื่อมโยง(2)
จะเห็นไดวาเมื่อพิจารณาประเด็นขอคิดเห็นบงชี้ในองคประกอบของรูปแบบที่
ผูวิจัยวิเคราะหไดดังกลาวขางตน สามารถสรุปองคประกอบของรูปแบบไดคือ รูปแบบจะตองมี
การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ วาเปนไปตามที่ทํานายผลไวหรือไม มีองคประกอบ
ปญหาและความจําเปนของรูปแบบทีจ่ ัดทําขึ้น เพื่ออธิบายความสัมพันธเชิงสาเหตุ อธิบาย
ปรากฏการณเรื่องนั้น หรือปรากฏกลไกเชิงสาเหตุทกี่ ําลังศึกษา และอธิบายเรื่องที่กําลังศึกษา
มีองคประกอบผลที่เกิดจากใชรูปแบบนี้ จะชวยสรางความคิดรวบยอด ความสัมพันธของสิ่งที่
กําลังศึกษาและองคประกอบมีความสัมพันธกันในเชิงโครงสรางมากกวาเชิงเชื่อมโยง เพื่อ
ชวยใหการสืบเสาะความรูบรรลุผล
จากผลสรุปองคประกอบของรูปแบบที่ไดนี้ ผูวิจัยสามารถนําความรูพื้นฐานนี้
ไปเปนแนวทางในการกําหนดโครงรางองคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรูวชิ า
จิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิต
ที่พึงประสงควาตองมีองคประกอบปญหาความจําเปนของการจัดการเรียนรู องคประกอบ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง และองคประกอบการวัดผลประเมินผลรูปแบบการจัดการเรียนรู
เพื่อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบวาเปนไปตามที่ทํานายผลไวหรือไม
1.3 ประเภทของรูปแบบ กีวีส เจ (ทิศนา แขมมณี. 2548 : 220-221 ; อางอิง
จาก Keeves, J. 1997) และทอรสเต็น ฮูเซ็น และ นีวิลลี ที โพสเล็ทเวทร (Torsten Husén
& Neville, T. Postlethwaite. 1994 : 3865) ไดอธิบายประเภทของรูปแบบไว 5 รูปแบบ
ตรงกันดังนี้
1.3.1 รูปแบบเชิงเปรียบเทียบ (Analogue Models) เปนรูปแบบที่แสดง
ความคิดออกมาเปรียบเทียบระหวางองคประกอบของรูปแบบกับองคประกอบที่เกิดขึ้นใน
สถานการณทกี่ อใหเกิดปญหาที่กําลังศึกษาอยู รูปแบบลักษณะนี้ใชกันมากทางดานวิทยาศาสตร
กายภาพ สังคมศาสตร และพฤติกรรมศาสตร
1.3.2 รูปแบบเชิงภาษา (Semantic Models) เปนรูปแบบที่แสดงความคิด
ออกมาผานทางภาษาพูดและเขียน รูปแบบลักษณะนี้ใชกันมากทางดานศึกษาศาสตร
1.3.3 รูปแบบเชิงแผนผัง (Schematic Models) เปนรูปแบบที่แสดงความ
คิดเชื่อมโยงระหวางทฤษฎีกับโลกของความเปนจริงผานทางแผนผัง แผนภาพ ไดอะแกรม กราฟ
เปนตน
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1.3.4 รูปแบบเชิงคณิตศาสตร (Mathematical Models) เปนรูปแบบที่
แสดงความคิดผานออกทางสูตรคณิตศาสตร หรือสมการ ซึ่งสวนมากจะเกิดขึ้นหลังจากใชรูปแบบ
เชิงภาษาแลว
1.3.5 รูปแบบเชิงสาเหตุ (Causal Models) เปนรูปแบบที่แสดงความคิด
ผานออกทางความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางตัวแปรตาง ๆ ของสภาพการณ ปญหาใด ๆ รูปแบบ
ลักษณะนีใ้ ชกนั มากดานศึกษาศาสตร
จะเห็นไดวาความรูที่ไดจากประเภทของรูปแบบดังกลาวขางตน ผูวิจัย
สามารถนําไปประยุกตเลือกใชพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใช
ชุมชน และประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคใน
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ตอไป โดยจะเลือกใชรูปแบบเชิงภาษา เปนรูปแบบหลักในการพัฒนา
รูปแบบ และสรุปการนําเสนอในรูปแบบเชิงแผนผัง
2. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอน ที่สําคัญไดแก ความหมาย
ของรูปแบบการเรียนการสอน องคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน และประเภทของ
รูปแบบการเรียนการสอน โดยมีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้
2.1 ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอน ไดมีนักวิชาการหลายทานได
ใหความหมายของรูปแบบการเรียนการสอนไวดังนี้
ทิศนา แขมมณี (2548 : 219) ไดใหความหมายของรูปแบบการเรียนการสอน
ไววา คือ สภาพหรือลักษณะของการเรียนการสอนที่ครอบคลุมองคประกอบที่สําคัญซึ่งไดรับการ
จัดไวอยางเปนระเบียบ ตามหลักปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความเชื่อตาง ๆ โดย
ประกอบดวย กระบวนการ หรือขั้นตอนที่สําคัญในการเรียนการสอน รวมทั้งวิธสี อน และเทคนิค
การสอนตาง ๆ ที่สามารถชวยใหสภาพการเรียนการสอนนั้นเปนไปตามทฤษฎี หลักการ หรือ
แนวคิดที่ยึดถือซึ่งไดรับการพิสูจน ทดสอบ หรือยอมรับวามีประสิทธิผล สามารถใชเปนแบบแผน
ในการเรียนการสอนใหบรรลุวตั ถุประสงคเฉพาะของรูปแบบนั้น ๆ
คารเตอร วี กูด (Carter, V. Good. 1973 : 371) ไดใหความหมายของรูปแบบ
ที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนวา คือ วิธีการหนึ่งของการเรียนการสอนที่จูงใจใหเกิดการเรียนรู
และมีทิศทางในการใชเพื่อใหบุคคลมีพฤติกรรมตามทีร่ ูปแบบตองการ
เมคเกอร ซี จูน (Maker, C. June. 1982 : 1-2) ไดใหความหมายของรูปแบบ
การเรียนการสอน หมายถึง กรอบแนวคิดเชิงโครงสรางที่ชี้แนะแนวทางเพือ่ พัฒนากิจกรรมและ
สภาพแวดลอมทางการศึกษาโดยเฉพาะที่สรางมาจากสมมติฐานทางทฤษฎีบาง มาจากการสังเกต
ธรรมชาติของผูเรียน อาทิ การเรียนรู แรงจูงใจ สติปญญา ลักษณะที่เกี่ยวของกับอารมณ
ความรูสึก และจากธรรมชาติหรือประสิทธิผลที่ไดจากวิธีการสอนนั้น ๆ โดยลักษณะของรูปแบบ
จะมีแนวทางการพัฒนาประสบการณการเรียนรูเฉพาะของรูปแบบนั้น ๆ ไดเชื่อมโยงกับความ
ตองการ หรือมาตรฐานที่ไดรับการตัดสินใจวามีความเหมาะสมที่จะพัฒนาประสบการณการเรียนรู
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เมื่อพิจารณาความหมายของรูปแบบการเรียนการสอนที่นักวิชาการทั้งสามคน
ไดใหความหมาย ผูวิจัยสามารถวิเคราะหขอคิดเห็นบงชี้ที่สําคัญในความหมายของรูปแบบการ
เรียนการสอนไดที่นักวิชาการทุกทานมีความคิดเห็นสอดคลองตรงกันคือ
มีทิศทางในการใช
เพื่อใหบุคคลมีพฤติกรรมตามรูปแบบทีต่ อ งการ/มีแบบแผนใหบรรลุวัตถุประสงค/มีแนวทางการ
พัฒนาการเรียนรูเฉพาะรูปแบบเชื่อมโยงกับความตองการหรือมาตรฐาน (3) สวนขอคิดเห็นบงชี้ที่
นักวิชาการจํานวน 2 ใน 3 คนมีความคิดเห็นสอดคลองตรงกันคือ รูปแบบการเรียนการสอนตอง
สรางตามหลักปรัชญา/ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิด/ความเชื่อตาง ๆ (2) มีกระบวนการ/ขั้นตอนการ
เรียนการสอน/วิธีการสอน (2) ใชเปนแบบแผน/ชี้แนะแนวทางการเรียนการสอน (2) และมีการ
ทดสอบ พิสูจน ยอมรับวามีประสิทธิผล/มีความเหมาะสมที่จะพัฒนาประสบการณการเรียนรู (2)
แตมีขอคิดเห็นที่แตกตางกันและมีความสําคัญตอการศึกษาวิจัยพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู
คือตองสรางจากการสังเกตธรรมชาติของผูเรียนและประสิทธิผลที่ไดจากวิธีการสอนนั้น ๆ (1)
จากผลการวิเคราะหขอคิดเห็นบงชี้ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอน
ที่ไดนี้ ผูวิจยั สามารถสรุปความหมายของรูปแบบการเรียนการสอนคือ แนวคิดที่ชี้แนะแนวทาง
ลักษณะการจัดการเรียนรูทตี่ องการพัฒนาผูเรียนใหมีพฤติกรรมตามความคาดหวัง โดยสรางขึ้น
ภายใตหลักปรัชญา/ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิด/ความเชื่อตาง ๆ ที่ผวู ิจยั เชื่อถือ ควบคูกับการสังเกต
ธรรมชาติของผูเรียนที่ผวู ิจัยรับผิดชอบสอน และประสิทธิผลที่ไดจากวิธีการสอนที่ผูวิจัยเลือกใช มี
กระบวนการขัน้ ตอนการเรียนการสอน วิธกี ารสอนที่ใชเปนแบบแผน จูงใจผูเรียนใหเกิดการเรียนรู
และมีการศึกษาวิจัยประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูนี้ควบคูดวย ผูวิจัยสามารถ
นําแนวคิดที่ไดมาพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดคือ รูปแบบการจัดการ
เรียนรูตองสรางมาจากทฤษฎีและแนวคิดที่ผูวิจัยเชื่อถือแลว ยังตองสรางมาจากการสังเกตผูเ รียน
และประสิทธิผลที่ผวู ิจัยเลือกใชวิธกี ารจัดการเรียนรูใหกับผูเรียนดวยควบคูกัน
2.2 องคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน มีนักวิชาการไดกลาวถึง
องคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน ที่สําคัญมีดังนี้
ทิศนา แขมมณี (2548 : 221-222, 224) กลาวถึง องคประกอบของรูปแบบ
การเรียนการสอนตองมีองคประกอบที่สาํ คัญไดแก (1) มีปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือ
ความเชื่อที่เปนพื้นฐาน หรือเปนหลักการของรูปแบบการเรียนการสอนนั้น ๆ (2) มีการบรรยาย
และอธิบายสภาพหรือลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับหลักการที่ยึดถือ (3) มี
การจัดระบบคือมีการจัดองคประกอบและความสัมพันธขององคประกอบของระบบใหสามารถนํา
ผูเรียนไปสูเปาหมายของระบบหรือกระบวนการนั้น ๆ และ (4) มีการอธิบายหรือใหขอมูลเกี่ยวกับ
วิธีสอนและเทคนิคการสอนตาง ๆ อันจะชวยใหกระบวนการเรียนการสอนเกิดประสิทธิผลสูงสุด
โดยรูปแบบการเรียนการสอนจะตองนําเสนอสาระแกนสําคัญของรูปแบบ 4 ประการ คือ (1)
ทฤษฎีหรือหลักการของรูปแบบ (2)วัตถุประสงคของรูปแบบ (3)กระบวนการของรูปแบบ และ
(4)ผลที่จะไดรบั จากการใชรปู แบบ ก็จะชวยใหสามารถตัดสินใจในเบื้องตนไดวาจะใชรูปแบบใด
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ตรงกับความตองการได ซึ่งเมื่อตัดสินใจไดแลวก็ควรที่จะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ ของ
รูปแบบนีต้ อไป
เมคเกอร ซี จูน (Maker, C. June. 1982 : 1) ไดกลาวถึง ลักษณะสําคัญที่
โดดเดนทั่ว ๆ ไปที่เห็นไดเชิงประจักษของรูปแบบการเรียนการสอน ไดแก (1)มีจุดมุงหมายเฉพาะ
หรือเนนครอบคลุมเรื่องนัน้ ๆ (2)อยูภายใตสมมติฐานที่เดนชัดและแอบแฝงเกี่ยวกับลักษณะของ
ผูเรียน และเกี่ยวของกับกระบวนการเรียนการสอน (3)เปนแนวทางที่ใชพัฒนาประสบการณการ
เรียนรูที่เกิดขึน้ ในแตละวัน (4)มีแบบแผนเฉพาะและมีกิจกรรมการเรียนรูที่ตองกระทํา และ(5)มี
โครงรางของการวิจัยรูปแบบเพื่อพัฒนารูปแบบ หรือประเมินผลประสิทธิผลของรูปแบบ โดยทุก
รูปแบบการเรียนการสอนจะตองมีภูมิหลังของการพัฒนารูปแบบหรือการตัดสินใจเลือกใชรูปแบบ
นี้เนื่องมาจากประสิทธิผลทีไ่ ด
เมื่อพิจารณาองคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนที่นักวิชาการทั้งสองคน
นําเสนอ ผูวิจัยสามารถวิเคราะหขอคิดเห็นขอบงชี้ทสี่ ําคัญในองคประกอบของรูปแบบการเรียน
การสอนไดที่นักวิชาการทุกทานมีความคิดเห็นสอดคลองตรงกันคือ มีวัตถุประสงคของรูปแบบ/มี
จุดมุงหมายเฉพาะหรือเนนครอบคลุมเรือ่ งนั้น ๆ(2) มีการบรรยาย และอธิบายสภาพ/ลักษณะ
ของการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับหลักการทีย่ ึดถือ หรืออยูภายใตสมมติฐานทีเ่ กี่ยวของ
กับกระบวนการเรียนการสอน(2) มีกระบวนการของรูปแบบ/มีแบบแผนเฉพาะและมีกิจกรรมการ
เรียนรูที่ตองทํา(2) นําผูเรียนไปสูเปาหมายของระบบ/กระบวนการ หรือผลที่ไดรับจากการใช
รูปแบบ หรือมีลักษณะของผูเรียนเกิดขึ้นเดนชัด หรือแอบแฝง(2) มีแนวทางที่ใชพัฒนา
ประสบการณการเรียนรูที่เกิดขึ้นในแตละวัน หรือมีการอธิบาย หรือใหขอมูลเกี่ยวกับวิธีสอนและ
เทคนิคการสอนตาง ๆ อันจะชวยใหกระบวนการเรียนการสอนเกิดประสิทธิผลสูงสุด(2) สวน
ขอคิดเห็นที่นกั วิชาการแตละคนมีขอคิดเห็นแตกตางกันและมีความสําคัญตอการศึกษาวิจัยพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรูคือ มีปรัชญา/ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิด/ความเชื่อของรูปแบบ(1) มีการ
จัดองคประกอบและความสัมพันธขององคประกอบใหเปนระบบ(1) มีการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบ
หรือประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ(1) และรูปแบบควรมีภูมิหลังของการพัฒนารูปแบบหรือการ
ตัดสินใจเลือกใชรูปแบบนี(้ 1)
จะเห็นไดวาเมื่อพิจารณาขอคิดเห็นบงชี้ในองคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน
ที่ผูวิจัยวิเคราะหไดดังกลาวขางตน สามารถสรุปองคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนไดตอง
ประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญ ไดแก
องคประกอบที่ 1 : ปญหาและความจําเปนของการจัดการเรียนการสอนที่ได
จากขอบงชี้ ทุกรูปแบบตองมีภูมิหลังของการพัฒนารูปแบบ หรือตัดสินใจเลือกใชรปู แบบนี้
เนื่องมาจากประสิทธิผลที่ได
องคประกอบที่ 2 : หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ที่ไดจาก
ขอบงชี้ มีปรัชญา/ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิด/ความเชื่อของรูปแบบและขอบงชี้ มีการบรรยายและ
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อธิบายสภาพ/ลักษณะการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับหลักการที่ยึดถือ หรืออยูภายใต
สมมติฐานที่เดนชัดและแอบแฝงที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนการสอน
องคประกอบที่ 3 : วัตถุประสงคของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ที่ไดมา
จากขอบงชี้ มีวัตถุประสงคของรูปแบบ/มีจุดมุงหมายเฉพาะหรือเนนครอบคลุมเรือ่ งนั้น ๆ
องคประกอบที่ 4 : ผลการเรียนรูที่คาดหวัง ที่ไดมาจากขอบงชี้ นําผูเรียนไปสู
เปาหมายของระบบ/กระบวนการหรือผลที่ไดรับจากการใชรูปแบบ หรือมีลักษณะของผูเรียน
เกิดขึ้นเดนชัดหรือแอบแฝง
องคประกอบที่ 5 : สาระการเรียนรู ที่ไดมาจากขอบงชี้ มีการจัดองคประกอบ
และความสัมพันธขององคประกอบใหเปนระบบ ซึ่งระบบการเรียนการสอน จะมีสาระการเรียนรู
เปนตัวกระตุน ใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู องคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนจึงตอง
มีสาระการเรียนรูเปนองคประกอบหนึ่งของรูปแบบการเรียนการสอนจึงจะชวยใหองคประกอบ
ของรูปแบบการเรียนการสอนมีระบบสมบูรณขึ้น
องคประกอบที่ 6 : กิจกรรมการเรียนการสอน ที่ไดมาจากขอบงชี้ มีกระบวนการ
ของรูปแบบ/มีแบบแผนเฉพาะ และมีกิจกรรมการเรียนรูที่ตองทํา และขอบงชี้มีแนวทางที่ใชพัฒนา
ประสบการณการเรียนรูที่เกิดขึ้นในแตละวัน หรือมีการอธิบายหรือใหขอมูลเกี่ยวกับวิธีสอน และ
เทคนิคการสอนตาง ๆ อันจะชวยใหกระบวนการเรียนการสอนเกิดประสิทธิผลสูงสุด
องคประกอบที่ 7 : การวัดผลประเมินผลรูปแบบการเรียนการสอน ที่ได
มาจากขอบงชี้ มีการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบหรือประเมินผลประสิทธิผลของรูปแบบ
องคประกอบที่ 8 : แหลงเรียนรู ที่ไดมาจากขอบงชี้ มีการจัดองคประกอบและ
ความสัมพันธขององคประกอบใหเปนระบบ ซึ่งระบบการเรียนการสอนที่สมบูรณควรจะมีแหลง
เรียนรูใหผูเรียนสามารถสืบคนแสวงหาความรูหรือสาระการเรียนรูดวยตนเอง องคประกอบนี้จึง
สนับสนุนขอบงชี้องคประกอบที่ 5 : สาระการเรียนรูของรูปแบบการเรียนการสอนใหมีระบบที่
สมบูรณมากยิ่งขึ้น
จากผลการวิเคราะหองคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนที่ได 8 องคประกอบนี้
ผูวิจัยสามารถนําความรูพื้นฐานนี้ไปเปนแนวทางในการกําหนดโครงรางองคประกอบของ
รูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและประสบการณเปนฐานเพื่อ
เสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค ตองมีโครงรางองคประกอบของรูปแบบการจัด
การเรียนรูในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย 8 องคประกอบคือ
องคประกอบที่ 1 : ปญหาและความจําเปนของการจัดการเรียนรู
องคประกอบที่ 2 : หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู
องคประกอบที่ 3 : วัตถุประสงคของรูปแบบการจัดการเรียนรู
องคประกอบที่ 4 : ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
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องคประกอบที่ 5 : สาระการเรียนรู
องคประกอบที่ 6 : กิจกรรมการเรียนรู
องคประกอบที่ 7 : การวัดผลประเมินผลรูปแบบ
องคประกอบที่ 8 : แหลงเรียนรู
2.3 ประเภทของรูปแบบการเรียนการสอน มารชาส วีล; บรูซ จอยซ; และบริเจ็ท
คลูวิน (Marsha Weil; Bruce Joyce & Bridget Kluwin. 1978 : 3-4) ไดจัดกลุมของรูปแบบการเรียน
การสอนออกเปน 4 กลุม โดยอยูบนพื้นฐานที่มุงเนนเปาหมายทางการศึกษาและวิธกี าร ดังนี้
2.3.1 รูปแบบเชิงการปะทะสังสรรคทางสังคม (Social Interaction
Models) เปนรูปแบบที่มีการออกแบบแนวทางจัดกิจกรรมและสภาพแวดลอมทางการศึกษาที่
มุงเนนความสัมพันธระหวางบุคคลกับสังคมหรือกับคนอื่น ๆ โดยเฉพาะการเจรจาทางสังคมของ
บุคคลกับบุคคลอื่น ๆ เชื่อมโยงกับระบบประชาธิปไตย และผลิตผลที่เกิดขึ้นจากการทํางาน
ภายใตบริบทของสังคมนั้น ๆ
2.3.2 รูปแบบเชิงการจัดกระทํากับขอมูล (Information Processing
Models) เปนรูปแบบที่มีการออกแบบแนวทางการจัดกิจกรรมและสภาพแวดลอมที่มุงเนนไปที่
ความสามารถของผูเรียนในการจัดกระทํากับขอมูล โดยใชขอมูลสภาพแวดลอมที่บุคคลเผชิญมา
เปนตัวกระตุน จัดระบบขอมูล ไวตอปญหาที่พบ สรางแนวความคิดรวบยอด และแนวทางการ
แกไขปญหา รูปแบบนี้จะมุง เนนใหผูเรียนมีความสามารถในการแกไขปญหาและความสามารถใน
การคิดวิเคราะห
2.3.3 รูปแบบเชิงบุคคล (Personal Models) เปนรูปแบบที่มีการออกแบบ
แนวทางการจัดกิจกรรมและสภาพแวดลอมที่มุงเนนไปที่บุคคล โดยเฉพาะอารมณ ความรูสึก
การพัฒนาความสัมพันธของบุคคลกับสภาพแวดลอม
และความสามารถในการจัดกระทํากับ
ขอมูล เพื่อพัฒนาตนของบุคคลนั้น
2.3.4 รูปแบบเชิงการปรับพฤติกรรม (Behavior Modification Models)
เปนรูปแบบทีม่ ีการออกแบบแนวทางการจัดกิจกรรมและสภาพแวดลอมที่มุงเนนพัฒนาระบบที่มี
ประสิทธิผลอยางตอเนื่องที่เกี่ยวของกับการเรียนรูจากการทํางานและการปรับพฤติกรรมดวยการ
ใหการเสริมแรงผานการลงมือปฏิบัติงานนั้น
จะเห็นไดวาความรูที่ไดจากประเภทของรูปแบบการเรียนการสอนดังกลาวขางตน
ผูวิจัยสามารถนําไปประยุกตเลือกใชพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใช
ชุมชนและประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคในการศึกษา
วิจัยครั้งนี้โดยจะเลือกใชรูปแบบเชิงการปะทะสังสรรคทางสังคมควบคูกับรูปแบบเชิงการจัด
กระทํากับขอมูลสืบเนื่องจากการจัดการเรียนรูภายใตทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเองไดเนน
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กระบวนการจัดกระทํากับขอมูลจริงควบคูกับกระบวนการทางสังคมใหผูเรียนไดเผชิญจริงเพื่อ
พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคดังผลที่ไดจากการศึกษาคนควาเอกสารขางตนมาแลว
3. สรุปผลการวิเคราะหความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรูปแบบและรูปแบบการเรียน
การสอนกับการนําไปใชพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู ผูวิจัยสามารถนําแนวคิดที่ไดมา
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ โดยการสรางรูปแบบการจัดการเรียนรู
ผูวิจัยจะตองสรางภายใตทฤษฎีและแนวคิดที่ผวู ิจยั เชื่อถือ กําหนดโครงรางองคประกอบ
ของรูปแบบการจัดการเรียนรู ออกเปน 8 องคประกอบ ไดแก (1)ปญหา และความจําเปน
ในการจัดการเรียนรู (2)หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู (3)วัตถุประสงคของ
รูปแบบการจัดการเรียนรู (4)ผลการเรียนรูที่คาดหวัง (5)สาระการเรียนรู (6)กิจกรรมการ
เรียนรู (7)การวัดผลประเมินผลรูปแบบ และ (8)แหลงเรียนรู ไวอยางเปนระบบ รวมถึงการ
สังเกตธรรมชาติของผูเรียนและประสิทธิผลของวิธีสอนที่ผูวิจยั เลือกใช มีกระบวนการ
เรียนรู ขั้นตอนการจัดการเรียนรู และวิธีสอน นําเสนอพรรณนาไวในรูปแบบเชิงภาษา
โดยสรุปนําเสนอในรูปแบบเชิงแผนผัง ควบคูกับใชเปาหมายการจัดการศึกษา เลือกใช
รูปแบบเชิงปะทะสังสรรคและรูปแบบเชิงการจัดกระทํากับขอมูลรวม อยูในรูปแบบการจัด
การเรียนรูทพี่ ัฒนาขึ้นดวย เพื่อจูงใจผูเรียนใหมีการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูอยางสมบูรณ
กอเกิดพฤติกรรมการเรียนรูตามผลการเรียนรูทค่ี าดหวังจากการใชรูปแบบการจัดการ
เรียนรูนี้
นอกจากนี้จะเห็นไดวาผลการวิเคราะหความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรูปแบบ และความรู
เบื้องตนเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนที่ไดขางตน ไดสะทอนแนวทางการพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรูที่มีประสิทธิผล
ผูวิจัยจะตองดําเนินการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
แนวคิดที่ใชในการจัดการเรียนรูที่ผูวิจัยเชื่อถือควบคูกบั การสังเกตผูเ รียนที่เกิดขึ้นจากการเลือกใช
วิธีการจัดการเรียนรูที่ผานมา ซึ่งรายละเอียดเนื้อหาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแนวคิดที่
ผูวิจัยเชื่อถือจะนําเสนอในหัวขอในลําดับตอไปนี้

แนวคิดที่ใชในการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและประสบการณ
เปนฐานเพือ่ เสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
การจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและประสบการณเปนฐานเพือ่
เสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคที่มีประสิทธิผล ผูวิจยั จะใชแนวทางการจัดการเรียนรู
ภายใตทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเองที่ไดขางตน ประกอบดวย แนวคิดพื้นฐานหลัก 3 แนวคิด
สําคัญ คือ (1) แนวคิดการวิจัยปฏิบตั ิการสรางสรรคความรูรว มกัน (2) แนวคิดการจัดการเรียน
การสอนที่ใชชุมชนเปนฐาน และ (3) แนวคิดการจัดการเรียนรูแบบประสบการณ เปนแนวทางใน
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดของ
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แตละแนวคิด สรุปผลการวิเคราะหการจัดการเรียนรูที่ไดจาก 3 แนวคิดดังกลาว ตลอดจนจนสรุป
รูปแบบ/วิธีการ/และเทคนิคการจัดการเรียนรูที่สงเสริมไดตามลําดับ ดังนี้
1. แนวคิดการวิจัยปฏิบตั ิการสรางสรรคความรูรว มกัน เปนแนวคิดแรกที่เนน
กระบวนการมีสวนรวมของผูที่มีสวนเกีย่ วของทุกฝาย ใชกระบวนการกลุมและการทํางานเปนทีม
เปนแนวคิดการวิจัยปฏิบตั กิ ารที่ใชชุมชนเปนฐาน โดยมีสาระสําคัญคือ
1.1 ความหมายของการวิจัยปฏิบตั ิการสรางสรรคความรูรวมกัน (The
Cogenerative Action Research) เปนการวิจัยปฏิบตั ิการเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ เดวิด
และมอรเท็น (Greenwood, J. Davydd & Levin Morten. 1998 : 38) ไดเขียนไวหนังสือ
Introduction to Action Research Social Research for Social Change กลาวคือ เปนการวิจัย
ปฏิบัติการที่เนนการทํางานเปนทีมรวมกันระหวางสมาชิกขององคกรชุมชนหรือสมาชิกชุมชน กับ
นักวิจัยที่ชว ยกันศึกษาคนควาปรับปรุงสถานการณท่เี กิดขึ้นในชุมชนรวมกัน โดยเนนการมีสวน
รวมในกระบวนการของการวิจัย และสนับสนุนสงเสริมใหนําไปสูการกระทําของผูมีสวนไดเสียใน
สถานการณนั้นดวยความรูส ึกพึงพอใจที่จะกระทํา
1.2 ปจจัยทีม่ ีอิทธิพลตอการวิจัยที่ใชชุมชนเปนฐาน สืบเนื่องจากการศึกษา
วิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยปฏิบตั ิการจัดการเรียนรูในชั้นเรียนควบคูกับการจัดการเรียนรูในชุมชนเพื่อ
วิจัยพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคม จึงมีลักษณะทั้งมีการเรียนรู การจัดการ
เรียนรู การสอน และการวิจัยที่มีชุมชนเปนฐานการเรียนรูของนิสิตรวมอยูดวย ดังนั้นผูวิจัยจะตอง
คํานึงถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการวิจัยที่เนนชุมชนเปนฐาน 3 ปจจัย ดังนี้ (Strand Kerry; et al.
2003 : 4-8)
1.2.1 รูปแบบการจัดการศึกษาตองมุง เนนใหการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม โดยคนในสังคมเอง เนนการมีสวนรวม โดยรูปแบบการศึกษาตองเนนการเรียนรูที่
ควบคูกันกับการวินิจฉัยเงื่อนไขตาง ๆ ของสังคม (Investigation of Social Condition) และ
เกิดการเรียนรูภายในตนเองจากการถายโอนขอมูลที่ไดจากการศึกษาโดยกลุมคนในสังคม (Their
Transformation)
1.2.2 รูปแบบการวิจัยปฏิบัติการจะตองจัดใหเชือ่ มโยงกันระหวางวิชาการ
ที่หลากหลายที่เรียนรูในชั้นเรียนกับสถานการณที่สําคัญในสังคม
1.2.3 รูปแบบการวิจัยแบบมีสวนรวม จะตองเนนการเขามาของกลุมคน
ที่เกี่ยวของดวย การลงมือปฏิบตั ิจริงในการวิจัยเพือ่ กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
จะเห็นไดวาการวิจัยพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูที่ใชชุมชนเปนฐาน ผูวิจัย
ตองมุงเนนผลการเรียนรูใ หเกิดขึ้นในผูเรียนใหมีคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงคเพียง
ประการเดียวไมได แตจะตองออกแบบมุงเนนใหมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยบุคคลใน
ชุมชนตองมีสวนรวม เกิดการเรียนรูภ ายในตนเองขึ้น เพื่อกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
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สังคมของชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู ดังนั้นรูปแบบการจัดการเรียนรูที่ใชชุมชนเปนฐานจะตองใช
การวิจัยปฏิบตั ิการแบบมีสว นรวมและสรางสรรคความรูรวมกัน เนนรูปแบบการเรียนรูที่เนนกระบวน
การสืบสวนสอบสวน ภายใตการวินิจฉัยเงื่อนไขตาง ๆ เนนกระบวนการคิดวิเคราะหควบคูกับ
กระบวนการทางสังคม ระหวางผูเขาไปศึกษา ไดแก นิสิต และอาจารย หรือผูวิจัย กับสมาชิก
ชุมชน ซึ่งเปนบุคคลภายในชุมชน แลกเปลี่ยนเรียนรูก ัน สรางสรรคความรู หลักการ หรือวิธีการ
แกไขปญหาของชุมชนดวยการลงมือแกไขปญหาจริง เพื่อกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
1.3 หลักการของการวิจยั ที่เนนชุมชนเปนฐาน (Community-Based Research)
มีหลักการที่สาํ คัญ 3 ขอ คือ (Strand Kerry; et al. 2003 : 8-15)
1.3.1 การวิจัยที่เนนชุมชนเปนฐานเปนความรวมมือ (Collaboration)
ระหวางนักวิจัย ไดแก อาจารยผูสอนและนิสติ นักศึกษา (Professors and Students) กับสมาชิก
ชุมชน (Community Members) หรือบุคคลในชุมชน
1.3.2 การวิจัยที่เนนชุมชนเปนฐานขอมูลความรูของชุมชนจะมีความสําคัญ
ยิ่งจะตองมีความถูกตองตามลักษณะแหลงขอมูลความรูที่มีอยูอยางหลากหลายในชุมชน และมีการ
สงเสริมใหใชวิธีการที่หลากหลายในการคนควาขอมูล และมีการเผยแพรความรูท ี่ถูกสรางขึ้น
1.3.3 การวิจัยที่เนนชุมชนเปนฐานตองมีการกระทําทางสังคม (Social
Action) และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Change) เปนเปาหมายสําหรับคนในชุมชน
และเปนผลลัพธที่สังคมตองมีฉันทามติและยอมรับดวยความเปนธรรม ถูกตอง สมเหตุสมผล
จะเห็นไดวาหลักการของการวิจัยที่เนนชุมชนเปนฐานขางตน เมื่อผูวิจัยทําการวิจยั
ปฏิบัติการที่เนนชุมชนเปนฐานซึ่งเปนแนวคิดหนึ่งในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูนี้ ผูวิจัย
ในฐานะอาจารยผูสอนและตัวนิสติ นักศึกษาเอง
จะตองปรับเปลีย่ นกระบวนทัศนใหมจากผูให
ความรูผูพัฒนา เปนใหความสําคัญกับสมาชิกชุมชนในฐานะหุนสวน (Partnership) ในการจัดการ
เรียนรูครั้งนี้โดยสมาชิกชุมชนเปนเจาของความรูชุมชนที่อาจารยผูสอนและนิสิตนักศึกษาตองขอ
ความรวมมือในการแลกเปลีย่ นเรียนรูที่แตละฝายมี เพื่อสรางสรรคความรูใหมขนึ้ และเพื่อใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมดวยการกระทําของสมาชิกสังคม นําไปสูการเผยแพรความรูที่ไดขยาย
ไปสูเครือขายในระนาบเดียวกันอยางกวางขวาง และเนื่องจากธรรมชาติของวิชาจิตวิทยาสังคม
เปนวิชาดานสังคมวิทยาที่เนนการศึกษาการปะทะสังสรรคกันของบุคคล ระหวางบุคคล และ
กลุมคนในชุมชน ภายใตสงิ่ แวดลอมทางสังคม อาทิ คานิยม ความเชื่อ อารมณ ความรูสึก
ระเบียบแบบแผน ประเพณี วัฒนธรรม ดังนั้นการวิจัยปฏิบตั ิการทีเ่ หมาะสมกับการพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมที่เนนชุมชนเปนฐานจึงนาที่จะใชรูปแบบการวิจัยปฏิบตั ิการ
สรางสรรคความรูรวมกันเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโดยการกระทําของบุคคลในชุมชน
หรือสมาชิกสังคม
อันเปนการแกไขปญหาสังคมที่ไดผลและยัง่ ยืน
สมาชิกชุมชนสามารถ
แลกเปลีย่ นเรียนรูกับบุคคลภายนอก ทําใหเกิดการเรียนรูไดรวดเร็วและมากขึ้น พึ่งตนเองไดใน
ที่สุด ยังสามารถชวยพัฒนาความรูสึก การตระหนักเห็นคุณคาของความรวมมือใหเกิดขึ้นกับ
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สมาชิกชุมชนในฐานะหุนสวนในการจัดการเรียนรู และในนิสติ เปนการปลูกฝงจิตสํานึกของการ
เปนพลเมืองในฐานะสมาชิกสังคมดวยทีจ่ ะตองมีสวนรวมในการแกไขปญหาและสิง่ แวดลอมของ
ชุมชนที่นิสิตไดเผชิญจริงใหกับนิสิตไดเปนอยางดี
นอกจากนี้การใชการวิจัยปฏิบัติการสรางสรรคความรูรว มกันยังชวยใหผูวิจัยใน
ฐานะอาจารยผูสอนทําการวิจัยการสอนเพื่อหาจุดออน จุดแข็ง ของการสอน และนําขอมูลที่ไดไป
พัฒนาปรับปรุงการสอนใหดียิ่งขึ้น ที่ผูสอนตองดําเนินการสอนควบคูกับการวิจัยตามแนวทาง
การปฏิรูปการศึกษาไทยทีไ่ ดระบุไวในพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 ให
ผูสอนทําการวิจัยควบคูการสอน การสอนที่มีการพัฒนาบทเรียนใหมีความทันสมัยอยูเสมอ ตอง
อาศัยกระบวนการดานวิจัย และเปนความทาทายอยางยิ่งตอผูสอนในการที่จะผสมผสานงานวิจัย
เขากับกระบวนการเรียนการสอน ปลูกฝงใหการวิจัยเปนวัฒนธรรมทีพ่ ัฒนาขึ้นในตัวผูสอนมากกวา
จะเปนเพียงภาระงานที่เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการเรียนการสอน และในที่สุดแลวกระบวนการเรียน
การสอน การวิจัย และกิจกรรมการเรียนรูของนิสิต จะสามารถผสมผสานเปนกระบวนการ
เดียวกันไดอยางกลมกลืนในตัวผูสอนของมหาวิทยาลัย (จิรศักดิ์ นพคุณ. 2544 : 47)
1.4 รูปแบบการวิจัยปฏิบัติการสรางสรรคความรูร วมกัน (The Cogenerative
Action Research Model) เปนการวิจัยที่มีระยะสําคัญอยู 2 ระยะ คือ (1) ระยะที่เกี่ยวของกับ
การใหความหมาย หรือความชัดเจนของคําถามแรกเริม่ ของการวิจัย และ (2) ระยะที่เกี่ยวของกับ
การเริ่มตน และความตอเนือ่ งของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและกระบวนการใหความหมาย หรือ
การวิจัยปฏิบตั ิการแกไขปญหาใหมที่ไดรวบรวมมิติตา ง ๆ ไวที่เผชิญอยูรวมกัน ดังภาพประกอบ 5
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ความหมายของปญหา
(Problem Definition)
คนในชุมชน
(Insider)

คนนอกชุมชน
(Outsider)

สถานที่ที่ทําการสื่อสารสนทนา
(Communicative Action in Arenas)
การสะทอนอธิบายการปฏิบัติและการเรียนรู
(Mutual Reflection and Learning)
การแกไขปญหา ผานการกระทํา
(Solving Problem through Acting)

การสะทอน
(Reflection)

การสรางสรรคโอกาสการเรียนรูและการสะทอน
ทั้งการกระทําและความคิดในเรื่องที่ไดกระทํา
(Creation of Opportunities for Learning and
Reflection in and on Actions)

การสะทอน
(Reflection)

ภาพประกอบ 5 รูปแบบการวิจัยปฏิบตั กิ ารสรางสรรคความรูรว มกัน
ที่มา: Greenwood, J. Davydd; & Levin Morten. (1998). Introduction to Action
Research Social Research for Social Change. p. 116.
จากภาพประกอบ 5 รูปแบบการวิจัยปฏิบัติการสรางสรรคความรูรวมกัน (The CoGenerative Action Research Model) มีรายละเอียดของแตละระยะ ดังนี้
ระยะแรก : ระยะที่เกี่ยวของกับการใหความหมายหรือความชัดเจนของคําถาม
แรกเริ่มของการวิจัย โดยจะตองเปนคําถามที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอผูมีสวนรวม มิฉะนั้น
กระบวนการวิจัยปฏิบัติการจะไมสามารถเกิดขึ้นได เพราะกระบวนการวิจัยปฏิบตั กิ ารจะเกี่ยวของ
กับการแกไขปญหาไดตรงจุดของผูมีสวนรวม กระบวนการนิยามปญหาจึงเปรียบเสมือนกาวแรก

78
ในกระบวนการเรียนรูรวมกันระหวางคนในชุมชนและคนนอกชุมชนที่มีความเสมอภาคกัน แตมี
ความแตกตางกันระหวางบุคคลรวมถึงเรือ่ งความรูดวย กลาวคือ จะเปนกระบวนการที่ชว ย
เอื้ออํานวยความกระจางเกี่ยวกับความรูข องคนในชุมชนใหสัมพันธกับความรูของคนนอกชุมชนได
โดยผานขั้นตอนการสื่อสารความคิดเห็นแบบประชาธิปไตย เปดใจรับรูสนับสนุนการพัฒนาปญญา
รวมกัน
การนิยามปญหาเริ่มจากการสนทนาสรางความเขาใจเกีย่ วกับความรูท ี่คนในชุมชน
และนอกชุมชนมีความรูความเขาใจ ผานการติดตอสือ่ สารในเวทีสอื่ สารหรือสถานที่ที่จัดขึ้นหรือ
ออกแบบขึ้นอยางเฉพาะเจาะจงสําหรับคนตั้งแต 2 คนหรือมากกวาขึ้นไปมาประชุมสนทนารวมกัน
ประชุมสรางทีมงาน หรือประชุมกลุมงาน หรือประชุมของกลุมผูนํา หรือประชุมเวทีสาธารณะของ
ชุมชน เวทีสื่อสารหรือสถานที่ที่จัดขึ้นเพือ่ การสื่อสารของคนในชุมชนและคนนอกชุมชนนี้ สามารถ
ผลิตการเรียนรู และเปดรับกระบวนการของการสะทอนของผูมีสวนรวม การอภิปรายและการ
สะทอน จึงเปนกลไกสําหรับการหมุนเวียนที่กอเกิดผลการเรียนรูทมี่ ุงไปขางหนา ผลิตความเขาใจ
ชวยชี้แนะตรงไปที่ทางออกของการแกไขปญหา ตลอดจนสรางสรรคประสบการณใหม ๆ ที่สะทอน
กลับไปถึงทั้งคนในชุมชนและคนนอกชุมชน
วงรอบของผลการสะทอนกลับทั้งของคนในชุมชนและนอกชุมชน
จะมีความ
คลายคลึงกัน แตความสนใจและผลกระทบของการสื่อสารจะมีความแตกตางกันมาก กลาวคือ คน
ในชุมชนอาจจะสามารถปรับปรุงความรูท ี่เปนการกระทํา ในขณะที่คนนอกชุมชนอาจจะสามารถ
ผลิตความหมาย หรือการเผยแพร หรือการคิดหยั่งรู (Publication or Insight) สําหรับชุมชนวิจัย
กระบวนการสะทอนกลับของทั้งคนในชุมชนและคนนอกชุมชนก็จะถูกสงตอกลับไปยังกระบวนการ
ติดตอสื่อสารที่กอใหเกิดเวทีสื่อสารสําหรับบทสนทนาใหม ซึ่งมุงไปที่การใหคํานิยามปญหาแรก
เริ่ม หรือการปรับปรุงความสามารถในการแกไขปญหาใหมของชุมชนอีกครั้ง วนเวียนเชนนี้เปน
วงจรวัฏจักรตอเนื่อง
นอกจากนี้เมื่อพิจารณาขั้นตอนรายละเอียดที่ไดจากภาพประกอบ 5 รูปแบบการ
วิจัยปฏิบตั ิการสรางสรรคความรูรวมกัน จะเห็นไดวามีขั้นตอนยอยที่สําคัญ 4 ขั้นตอน
ไดแก (1)การใหความหมายของปญหา (2)การสะทอนอธิบายการปฏิบัตแิ ละการเรียนรู (3)
การแกไขปญหาผานการกระทํา และ(4)การสรางสรรคโอกาสการเรียนรูแ ละการสะทอนทั้ง
การกระทําและความคิดในเรื่องที่ไดกระทํา ดังนั้นในระยะทีเ่ กี่ยวของกับการใหความหมาย
หรือความชัดเจนของคําถามแรกเริ่มของการวิจัย ผูวิจัยและผูมีสว นเกี่ยวของตองดําเนินการวิจัย
ปฏิบัติการสรางสรรคความรูรวมกันทุกขัน้ ตอน
แนวคิดที่ไดนผี้ ูวิจัยจะนําไปเปนแนวทางการ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ โดยระยะแรกดวยการใหความหมายหรือ
การทําความชัดเจนกับคําถามแรกเริ่มการวิจัย ผานการวิจัยปฏิบัติการสรางสรรคความรูรว มกัน
4 ขั้นตอนยอยนี้กับผูมีสวนเกี่ยวของดวยเปนรอบที่ 1
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กลาวโดยสรุประยะแรก : จะเปนระยะการทําความชัดเจนกับการใหความหมาย
ของปญหา (Problem Definition) แรกเริ่มการวิจยั รวมกันระหวางคนในชุมชนกับคนนอก
ชุมชน ผานการสนทนาดวยวิธีการติดตอสื่อสารแบบประชาธิปไตยที่เนนความเสมอภาคเทาเทียม
กัน แตมีความแตกตางกันระหวางบุคคลรวมถึงเรื่องความรู ระยะนี้จะชวยใหคนในชุมชนและคน
นอกชุมชนเกิดการเรียนรูและรับรูการสะทอนของผูมีสวนรวม
ซึ่งทําใหกอเกิดความเขาใจใหม
ชวยชี้แนะการแกไขปญหาและการสรางสรรคประสบการณใหมๆ เปรียบเหมือนกับระยะนี้ จะเปน
ขั้นตอนของการประเมินความตองการจําเปนนั้นเอง โดยปญหาที่สนทนากัน ตองเปนปญหา
ที่มีความสําคัญเกี่ยวของกับผูมีสวนรวมอยางแทจริง
เมื่อผานกระบวนการทางสังคมควบคูกับ
กระบวนการคิดวิเคราะหขอมูลที่ไดรับรูจากผูมีสวนรวมสนทนา
ทั้งจากการอภิปรายและการ
สะทอน ทําใหผูมีสวนรวมสนทนารับรูขอ มูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับปญหาที่กําลังสนทนา ในขณะ
เดียวกันก็เกิดการเรียนรู
เกิดความเขาใจสรางสรรคการกระทําหรือความคิดที่จะชวยกันแกไข
ปญหานี้ และปญหาที่เกิดขึน้ ใหมซึ่งมีความเกี่ยวของกันกับปญหาแรกเริ่มการวิจัยตอไป
ระยะตอเนื่อง : ระยะที่เกีย่ วของกับการเริ่มตนและความตอเนือ่ งของการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและกระบวนการใหความหมายใหมตอ หรือเปนระยะการวิจัยปฏิบัติ
การแกไขปญหาใหมที่ไดรวบรวมมิติตาง ๆ กลาวคือ กระบวนการใหคํานิยามตอปญหา
แรกเริ่มจัดเปนสัญญาณที่ดีของการเรียนรูที่เกิดขึ้นในโครงการวิจัยปฏิบัติการ เพราะเมื่อคําถาม
แรกเริ่มของการวิจัยไดถูกปรับถอยคําใหม หรือนิยามปญหาใหมนั้น ไดมีการรวบรวมมิตติ าง ๆ ที่
ถูกคนพบใหม รวมเขาอยูดวย ความอุตสาหะหรือการตอสูที่จะแกไขปญหาสําคัญ ๆ ของชุมชนที่
มีอยูไดกอเกิดพื้นฐานของความเขาใจใหม ๆ เพราะผูมีสวนรวมไดเรียนรูสิ่งใหม ๆ จากปญหาที่
กําลังเผชิญอยูดวยการทบทวนความเขาใจในวิธีการพืน้ ฐานนั้น ๆ ผลลัพธของการกระทําผาน
กระบวนการรวมมือและการสะทอน สามารถสนับสนุนการสรางความเขาใจใหมรวมกัน ยิ่งมีการ
สรางความเขาใจกันมากเทาไร การสื่อสารระหวางกันก็จะดียิ่งขึ้น และมีความเปนไปไดที่จะเกิด
การคิดหยั่งรู (Insight) มากขึ้นดวย ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นผานกระบวนการสะทอนความคิดในเรื่องที่ได
กระทําและการสะทอนการกระทําที่อยูบนพื้นฐานของการแลกเปลีย่ นความรู ชวยใหสามารถสราง
วิธีการหรือทางเลือกใหม ๆ ที่กอเกิดปญหาวิจัยใหไดมีการวิจัยปฏิบตั กิ ารใหมตอไป และสงผลให
เกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องของผูมีสวนรวมทุกฝาย ซึ่งในระยะนี้ผูวิจัยและผูมีสวนเกี่ยวของ
ตองดําเนินการวิจัยปฏิบตั ิการสรางสรรคความรูรว มกัน โดยใชขั้นตอนยอยที่สําคัญ 4
ขั้นตอนเชนเดียวกับระยะแรก เปนวงจรวัฏจักรตอเนื่องเปนรอบติดตอกันไปตามสภาพ
ปญหาใหมที่คนพบรวมกันและตองการแกไขปญหาเหลานี้ แนวคิดที่ไดนี้ผวู ิจัยจะนําไปเปน
แนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ โดยระยะตอเนื่องจะเปนระยะ
การวิจัยปฏิบตั ิการแกไขปญหาใหมที่ไดรวบรวมมิติตา งๆ ไวที่เผชิญอยูรวมกัน ผานการวิจัย
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ปฏิบัติการสรางสรรคความรูรวมกัน 4 ขัน้ ตอนยอยนี้กับผูมีสวนเกี่ยวของดวยอีกจํานวน 2 รอบคือ
รอบที่ 2 และ 3
กลาวโดยสรุประยะตอเนือ่ ง : จะเปนระยะการวิจยั ปฏิบัติการแกไขปญหาใหม
ที่ไดรวบรวมมิติตาง ๆ ไวที่เผชิญอยูร วมกัน ตอเนื่องจากเมื่อกระบวนการกําหนดความหมาย
ของปญหาในระยะแรกเสร็จสิ้นแลว ผานกระบวนทางสังคม การสนทนา การสื่อสารในสถานที่จัด
ไวอยางเหมาะสม ดวยวิธีการสะทอนความคิดในเรือ่ งที่ไดกระทําและการสะทอนการกระทําแลก
เปลี่ยนความรูก ัน ผลลัพธที่ไดคือผลการเรียนรูที่เกิดขึ้นกับผูรว มสนทนาสามารถสรางความเขาใจ
ใหมเกิดขึ้น เกิดความคิดหยั่งรูที่เชื่อมโยงนําไปสูการวิจัยการปฏิบัตกิ ารแกไขปญหาใหม เชื่อมโยง
ตอเนื่องกอใหเกิดโอกาสการสรางสรรคความรูจากการมีโอกาสเรียนรู ผานการสะทอนในเรื่องที่ได
กระทําและการสะทอนการกระทํารวมกันอีกดวยอยางตอเนื่อง ผลที่ไดจากการสรางสรรคความรู
และการเรียนรูรวมกัน จะสะทอนกลับไปที่คนในชุมชนและคนนอกชุมชนเปนวงจรวัฏจักรของการ
วิจัยปฏิบตั ิการในรอบใหมตอ ไป
การสะทอน (Reflection) ที่ใชในโมเดลวิจัยปฏิบตั ิการสรางสรรคความรูรวมกัน
ดังกลาวเปนการสะทอนทั้งความคิดในเรื่องที่ไดกระทําและการสะทอนการกระทํา
(Reflection-on-Action and Reflection-in-Action) มีแนวปฏิบตั ิที่สมิท (Smith, J. C.. 1995 :
59) ไดนําเสนอไวพอสรุปได คือ
การสะทอนความคิดในเรื่องที่ไดกระทํา (Reflection-on-Action) เริ่มตนจาก
การตรวจสอบขอมูลความตองการจําเปน ตามหลักวิชาการ (Technical Rationality) ปฏิบัติการ
วิเคราะหและสํารวจคนหาเหตุผลการปฏิบัติจากขอมูลที่พรรณนา (Descriptive) ไว สํารวจทาง
เลือกอื่น ๆ ดวยตนเองตามลําพัง เพื่อแกไขปญหาในบริบทที่กวางขวางหรือสนทนาแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นกับคนอื่น ๆ (Dialogue) ใหครอบคลุมการแกไขปญหาดานสังคม การเมือง
วัฒนธรรม โดยมีการวิพากษ วิจารณปญหา (Critical) คิดถึงผลลัพธของการกระทํา และความรูส ึก
ที่มีตอสังคม ตรวจสอบพฤติกรรม คุณคา และอารมณที่ใชจัดการแกไขปญหานั้นดวยความคิด
ความรูสึกของตนเอง
การสะทอนความคิดในเรื่องที่ไดกระทํา
จึงชวยพัฒนาการเรียนรูทั้ง
กระบวนการเรียนรู และผลการเรียนรูด านความรู ความเขาใจ ความคิด และดานอารมณ
ความรูสึกเปนอยางมากของคนในชุมชน หรือสมาชิกชุมชน และการเรียนรูของผูเขาไปวิจัยที่ใช
ชุมชนเปนฐาน ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ก็คืออาจารยผูสอนและนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาจิตวิทยา
สังคม โดยมีมิติการสะทอนความคิดดังภาพประกอบ 6
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ภาพประกอบ 6 มิติของการสะทอนความคิดในเรื่องที่ไดกระทํา (Dimension of Reflection-onAction)
ที่มา: McGill Ian; & Brockbank Anne. (2004). The Action Learning Handbook.
p. 103. (citing Brockbank; & McGill. Z1998).)
จากภาพประกอบ 6 มิติการสะทอนความคิดในเรื่องที่ไดกระทํามี 5 ระดับ ดังนี้
(McGill Ian & Brockbank Anne. 2004 : 99)
ระดับที่ 1 : การกระทํา (Action) หรือเหตุการณทพี่ บไดหรือสถานการณจริงที่
พบเห็นในชุมชนนั้นเอง ซึ่งจะมีความรูอยูในการกระทํา (Knowledge-in-Action) เปนความรูที่มี
ความเปนพลวัตรตอเนื่อง เปนความรูที่แฝงดวยความฉลาดอยางมีเหตุมีผลอยูในการกระทํานั้น ๆ
(Intelligent Knowing-in-Action)
ระดับที่ 2 : การสะทอนการกระทํา (Reflection-in-Action) เปนการพูดให
เชื่อมโยงถึงสิ่งที่กระทํา
ระดับที่ 3 : การบรรยายเหตุการณ (Description of the Event and any
Reflection in Action) หรือพรรณนาเหตุการณ รวมถึงการสะทอนในการกระทํานั้น ๆ
ระดับที่ 4 : การสะทอนดานการพรรณนาในการกระทําหรือในเรื่องที่กระทํา
(Reflection on the Description of the Reflection -in- Action or Reflection-on-Action)
หรือการสะทอนการกระทํา เหตุการณ รวมถึง ความคิด (Though) ความรูสึก (Felling) ที่มีการ
หยั่งเห็น (Insights) ในเรื่องที่ไดกระทํา และการใหขอมูลยอนกลับแกมวลสมาชิกหรือกลุม
ระดับที่ 5 : การสะทอนในสิ่งที่ไดสะทอนความคิดในเรื่องที่ไดกระทํา
(Reflection on the Reflection-on-Action) เปนขั้นที่ผูเรียนสะทอนในสิ่งที่ไดสะทอนความคิด
ในเรื่องที่ไดกระทําไวรว มกับสมาชิกกลุม หรือคนอื่น ๆ ทําใหผูสะทอนเกิดกระบวนการเรียนรู
เกี่ยวกับวิธีการเรียนรูที่ไดจากกลุมหรือคนอื่น ๆ
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การสะทอนการกระทํา (Reaction-in-Action) เปนการสะทอนการกระทํากับ
ปญหาที่เกิดขึน้ ตอเนื่องจากการสะทอนความคิดในเรื่องที่ไดกระทําดวยตนเอง และประยุกตใชตาม
สถานการณทเี่ กิดขึ้นจริงแลว ตอจากนั้นคิดทบทวนการกระทําดวยตนเองกอนแลวจึงแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับคนอื่นตอไป
การสะทอนทัง้ ความคิดในเรื่องที่ไดกระทําและการสะทอนการกระทําจึงเปนวิธีการหนึ่ง
ที่ชวยสงเสริมคุณภาพของงานที่ปฏิบตั ิและสงเสริมพัฒนาการเรียนรู (One of the Means of
Enhancing the Quality of Our Work and of Promoting Our Learning and Development
(McGill Ian & Brockbank Anne. 2004 : 93-94 ; citing Barnett. 1992a : 185) ที่ตองใหผูมี
สวนรวมกับการจัดการเรียนรูทุกคนไดปฏิบัติ
1.5 ผลการวิเคราะหแนวคิดการวิจัยปฏิบัติการสรางสรรคความรูรวมกัน เมื่อ
พิจารณาความหมายของการวิจัยปฏิบตั กิ ารสรางสรรคความรูรว มกัน ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
วิจัยที่ใชชุมชนเปนฐาน หลักการวิจัยที่ใชชุมชนเปนฐาน และรูปแบบของการวิจัยปฏิบตั กิ าร
สรางสรรคความรูรวมกัน ผูวิจยั สามารถวิเคราะหสาระการเรียนรู กระบวนการเรียนรู และผลการ
เรียนรูไดจากแนวคิดนี้ เพื่อนําไปประยุกตใชในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูในการศึกษา
วิจัยครั้งนี้ดังนี้
1.5.1 สาระการเรียนรู ตองเชื่อมโยงกันระหวางความรูวิชาการทีห่ ลากหลายที่
เรียนรูในชั้นเรียนกับความรูชุมชนในรูปแบบสถานการณที่สําคัญทีพ่ บไดในชุมชน
1.5.2 กระบวนการเรียนรู เนนวิธีการวินิจฉัยเงื่อนไขตาง ๆ ของชุมชน และ
เกิดการเรียนรูภายในตนเองจากการถายโอนขอมูลที่ไดจากการศึกษาโดยกลุมคนในชุมชนนั้น
โดยมี 2 ระยะสําคัญ คือ
1) การใหความหมายของปญหาแรกเริ่ม หรือการประเมินความ
ตองการจําเปนที่ผูมีสวนเกี่ยวของมีความคิดเห็นตรงกันวาเปนปญหาและมีความสําคัญมากจริง ๆ
ผานการสนทนาติดตอสื่อสารที่เนนความเสมอภาคถึงแมวาจะมีความแตกตางระหวางบุคคล โดย
ใชรูปแบบการเรียนรูที่เนนกระบวนการสืบสวนสอบสวน การคิดวิเคราะห มีการสะทอนความคิด
ในเรื่องที่ไดกระทําและการสะทอนการกระทํา และสรุปการเรียนรูทไี่ ด
2) การวิจัยปฏิบัติการแกไขปญหาใหมที่ไดมาจากมิติตาง ๆ ที่เผชิญ
รวมกัน ผานการสะทอนทั้งความคิดในเรื่องที่ไดกระทําและการสะทอนการกระทําซึ่งนําไปสูการ
สรางความเขาใจใหม การแกไขปญหาใหมที่ได และสรางสรรคการเรียนรูรวมกัน เปนวงจรวัฏจักร
ตอเนื่องจากระยะการใหความหมายของปญหาแรกเริ่ม หรือการประเมินความตองการจําเปนที่
คนพบไดจากการสนทนาผานการวิจัยปฏิบัติการสรางสรรคความรูรว มกัน ซึ่งมีความสําคัญใน
ระดับรองลงมาตามลําดับ

83
1.5.3 ผลการเรียนรู ทั้งนิสิตนักศึกษาและสมาชิกชุมชนจะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงการเรียนรูดานสติปญญา ดานอารมณ ความรูสึก และดานทักษะ ดังนี้
1) ดานสติปญญา ขอคิดเห็นบงชี้ที่เกี่ยวของกับความรู ไดแก ชวย
เสริมสรางความรูที่แตละฝายยังมีจุดออนอยูโดยนิสิตนักศึกษาจะมีความรูชุมชนเพิ่มขึ้น ในขณะที่
สมาชิกชุมชนก็มีความรูสากลหรือความรูวิชาการเพิ่มขึ้นดวย ขอคิดเห็นบงชี้ที่เกี่ยวของกับความ
เขาใจ ไดแก เรียนรูผูอื่น ทบทวนตนเอง สรางความเขาใจใหม เชื่อมโยงความรูในชั้นเรียนกับ
ชุมชน และมีขอคิดเห็นบงชี้ที่เกี่ยวของกับความคิด ไดแก ไดเรียนรูการวินิจฉัยชุมชนหรือศึกษา
ชุมชนรวมกัน ระหวางนิสิตนักศึกษากับสมาชิกชุมชนที่รวมสนทนาโดยใชรูปแบบการเรียนรูท ี่
เนนกระบวนการสืบสวนสอบสวน ผานการคิดวิเคราะหขอมูล เพื่อกําหนดปญหาและจัดลําดับ
ความสําคัญของปญหา นําปญหาที่ไดมาคิดวางแผนแกไขปญหาผานการอธิบายการปฏิบัติ เกิด
การคิดหยั่งรู
สรางสรรคความรูใหมที่ไดจากการสะทอนความคิดในเรื่องที่ไดกระทําและการ
สะทอนการกระทําที่แตละฝายมีความรูแ ตกตางกัน หรือสรางสรรคความรูเพื่อศึกษาวิจัยใหมใน
นิสิตนักศึกษา ขณะที่สมาชิกชุมชนไดความรูที่เปนการกระทําใหมเกิดขึ้นที่ไดจากการแลกเปลีย่ น
เรียนรูรวมกัน
2) ดานอารมณ ความรูส ึก ขอคิดเห็นบงชี้ที่เกี่ยวของกับการควบคุม
อารมณ จากการไดเรียนรูวินิจฉัยชุมชน กําหนดปญหาชุมชนตามสภาพสังคมจริง ชวยใหนิสิต
นักศึกษามีประสบการณ ปรับตัวตามสถานการณที่ตองเผชิญไดดีมากขึ้น ขอคิดเห็นบงชี้ที่
เกี่ยวของกับคานิยม การรับรู ตระหนักในคุณคาจากการมีสวนรวมในการกําหนดปญหา คิด
วางแผนการแกไขปญหา จะกระตุนใหทั้งนิสิตนักศึกษา และสมาชิกชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงการ
เรียนรูดานอารมณ ความรูสึก เกิดการรับรู ตระหนักในคุณคา เกิดพลังที่นําไปสูก ารกระทําในที่สุด
ซึ่ง ประพนธ ผาสุขยืด (2548 : 168 ; อางอิงจาก Osho) กลาววา “เมื่อไรก็ตามที่บุคคลเกิด
ความรูสึกของการมีสวนรวมจริงๆ ความรูสึกนี้จะเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลนั้นใหไปสูก ารกระทําทันที”
ตระหนักในคุณคาของความรวมมือ กอใหเกิดความรูสกึ ของการเปนหุนสวน (Partnership) และมี
ขอคิดเห็นบงชี้ที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะที่ควรแสดงออก อาทิ ชวยใหบคุ คลชอบที่จะแสวงหา
ขอมูล เสริมสรางจิตสํานึกของการเปนพลเมือง และมีความรับผิดชอบตอสังคมเพิม่ ขึ้น
3) ดานทักษะ ทั้งนิสิตนักศึกษาและสมาชิกชุมชนจะมีทักษะการ
ทํางานเปนทีม หรือทักษะการทํางานกลุม มีทักษะทางสังคม มีสัมพันธภาพระหวางบุคคล
มากขึ้น
มีการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นผานการติดตอสื่อสารที่เคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
ความเสมอภาค มีทักษะในการแกไขปญหารวมกัน ทักษะในการคิดวิเคราะห และมีทกั ษะ
การสังเกตในการเก็บรวบรวมขอมูล
จะเห็นไดวาขอมูลผลการวิเคราะหการจัดสาระการเรียนรู กระบวนการเรียนรู
และผลการเรียนรูดังกลาวขางตนนี้ ผูวิจัยสามารถนํามาวิเคราะหรวมกับผลการวิเคราะหแนวคิด
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การจัดการเรียนการสอนที่ใชชุมชนเปนฐานและแนวคิดการจัดการเรียนรูแบบประสบการณที่ไดใน
หัวขอ 2 และ 3 ถัดไป เพือ่ สรุปการจัดสาระการเรียนรู กระบวนการเรียนรูในชุมชน และผลการ
เรียนรูของ 3 แนวคิดที่ใชในการจัดการเรียนรูในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ โดยออกแบบจัดกิจกรรมการ
เรียนรูในชุมชนใหสอดคลองกับการจัดการเรียนรูในชั้นเรียน
2. แนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่ใชชุมชนเปนฐาน ผูวิจัยจะตองมีพื้นฐาน
ความรูเกี่ยวกับชุมชน และความรูที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนที่ใชชุมชนเปนฐาน จึงจะ
สามารถใชแนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่ใชชุมชนเปนฐาน
บูรณาการไปในการศึกษาวิจัย
ครั้งนี้ไดอยางมีประสิทธิผลดังนี้
2.1 พื้นฐานความรูเกี่ยวกับชุมชน มีสาระสําคัญไดแก ความหมายของชุมชน
องคประกอบของชุมชน ประเภทของชุมชน และการศึกษาชุมชน
2.1.1 ความหมายของชุมชน คําวา “ชุมชน (Community)” คํานี้มี
ความหมายทีห่ ลากหลายแลวแตผูใชจะนําไปใชในการศึกษาเรื่องใด แตความหมายของชุมชนโดย
ทั่วไปนั้น ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง หมูชน กลุมคน ที่อยู
รวมกันเปนสังคมขนาดเล็ก อาศัยอยูในอาณาบริเวณเดียวกัน และมีผลประโยชนรวมกัน
(ราชบัณฑิตยสถาน. 2546 : 368) ในขณะที่พจนานุกรม Oxford Advanced Learner’s Dictionary
of Current English (Oxford University. 2001 : 226) ไดใหความหมายของชุมชนวา คือ กลุมคน
ที่อาศัยอยูในพื้นที่แหงหนึ่ง มีความรูสึกเปนพวกเดียวกัน มีศรัทธา เชื้อชาติ การงาน หรือมี
ความรูสึกนึกคิด ความสนใจ ที่คลายคลึงกัน มีการเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
เพนี จูดี้ (Payne Judy. 1999 : 3) ไดกลาวถึงชุมชนวาคํานี้มักใช
อางอิงกับประชากรตามสภาพภูมิศาสตรที่ตั้งถิ่นฐานทีอ่ ยูอาศัย และเมื่อเนนตามมิติทางสังคม
คําวา “ชุมชน” จะมีลักษณะของคนที่อาศัยอยูรวมกัน มีการแลกเปลี่ยนคุณคา จุดมุงหมาย และ
การกระทําของกลุมประชากรรวมกัน
เม็คเค็นซี่ เอฟ เจมส; พิงเกอร อาร โรเบิรท; และโคเต็กกี่ อี จีโรมี
(McKenzie, F. James; Pinger, R. Robert & Kotecki, E. Jerome. 1999 : 4) ไดใหความหมาย
ของชุมชน คือ กลุมคนทีม่ ีลักษณะรวมกันตามสถานที่ตั้ง เชื้อชาติ อาชีพ ความสนใจ และมี
ปญหารวมกันโดยเฉพาะ
ดอยลี อีวา; และวอรด ซูซาน (Doyle Eva & Ward Susan. 2001 : 27)
ไดใหความหมายของชุมชนวา เปนกลุมคนที่แตละคนมีความผูกพันรวมกันทั้งโครงสราง เพื่อนบาน
การทํางาน และการศึกษา โดยจะสะทอนคุณคา ความสนใจ และลักษณะรวมกัน
พระธรรมปฎก (2539 : 71-72) ไดใหความหมายของชุมชนโดย
เปรียบเทียบกับคําวา “สังฆะ” ในความหมายของหมูคณะวา คือ ชุมชนแหงกัลยาณมิตร กลาวคือ
การที่บุคคลมาอยูดวยกัน เริ่มตั้งแตผนู ําเปนกัลยาณมิตร ดวยการชวยเกื้อหนุนผูอื่นใหพัฒนา
ชีวติ ไดดี มีความเจริญงอกงาม และผูท ี่มาอยูดวยก็มาชวยกัน เอื้ออาทรตอกันใหแตละบุคคล
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พัฒนาตนใหเขาถึงชีวติ ที่ดงี ามขึ้น เมื่อแตละบุคคลไดรับประโยชนจากสังฆะหรือชุมชน แตละ
บุคคลนั้นก็ตองมีสวนรวมทีด่ ีเพื่อเอื้อเฟอเกื้อกูลตอสังฆะหรือชุมชนดวย
จิตติ มงคลชัยอรัญญา (2540 : 3) ไดกลาวถึง ชุมชนโดยสรุปวา
ประกอบดวย ระบบความสัมพันธของคน ความเชื่อ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ระบบเศรษฐกิจ
อาชีพ ระบบการเมือง ระบบการปกครอง โครงสรางอํานาจ รวมถึง ระบบนิเวศวิทยา สิ่งแวดลอม
และเทคโนโลยีดานตาง ๆ ซึ่งระบบเหลานี้มีความสัมพันธตอกัน และระหวางกันชนิดที่เชื่อมโยง
กันอยางที่ไมสามารถแยกออกจากกันได
จากความหมายของชุมชนดังกลาวขางตนจะเห็นไดวา ชุมชนมีความหมาย
ที่หลากหลาย แตมีลักษณะรวมที่สําคัญ คือ ตองมีอาณาเขต มีกลุมคนที่มีลักษณะรวมกันและมี
ความผูกพัน การใหความหมายชุมชน จึงขึ้นอยูวาผูใชจะนําไปใชในเรื่องใด ตองการเนนจุดใด
เปนหลัก ขึ้นอยูกับทัศนะของผูใชวาอยูในสาขาวิชาชีพใด แตโดยทั่ว ๆ ไปแลว สามารถสรุป
ความหมายของชุมชนได 4 ทัศนะดวยกัน ดังนี้ (ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ. 2546 : 40-58)
1) ความหมายของชุมชนตามทัศนะของสังคมวิทยา ชุมชนตาม
ทัศนะนี้จะมองชุมชน ใน 3 ฐานะดวยกัน คือ
- ชุมชนในฐานะหนวยทางภูมิศาสตร (Community as a
Territorial Unit) การพิจารณาชุมชนในมิตินี้ทําใหชุมชนมีลักษณะเปนรูปธรรม มีหลักแหลง
สถานที่ตั้งแนนอน สมาชิกชุมชนสามารถระบุสถานทีอ่ ยูของตนเองได เพราะสภาพภูมิศาสตรจะ
เปนตัวกําหนดสถานที่ตั้ง และศักยภาพในการเจริญเติบโตของชุมชน
- ชุมชนในฐานะหนวยทางสังคม (Community as a Social
System Unit) การพิจารณาชุมชนในมิตินี้ จะแบงชุมชนออกเปนลักษณะตาง ๆ ขึ้นอยูกับใช
ลักษณะใดเปนจุดเนนที่สําคัญในการแบงชุมชน ซึ่งจะใหภาพของลําดับขั้น (Hierarchy) ของ
ชุมชน และเครือขายการปฏิสัมพันธของมนุษยในชุมชนดวย ชุมชนในฐานะหนวยทางสังคม
สามารถแบงชุมชนออกเปนหลายลักษณะดวยกันสรุปไดคือ
(1) ลักษณะของชุมชนแบงตามลักษณะการปกครองของไทย
ไดแก ชุมชนหมูบาน ชุมชนเขตสุขาภิบาล ชุมชนเขตเทศบาลตําบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร
เปนตน
(2) ลักษณะชุมชนแบงตามกิจกรรมทางสังคม ไดแก ชุมชน
เกษตรกรรม ชุมชนศูนยการคา ชุมชนศูนยกลางขนสง ชุมชนศูนยกลางบริการ เปนตน
(3) ลักษณะชุมชนแบงตามความสัมพันธของชุมชน ไดแก
ชุมชนชนบท ชุมชนเมือง เปนตน
(4) ลักษณะชุมชนแบงตามจํานวนประชากร ไดแก หมูบาน
เมือง นคร เปนตน
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- ชุมชนในฐานะหนวยทางจิตวิทยาวัฒนธรรม (Community
as a Psycho Cultural Unit) การพิจารณาชุมชนในมิตินี้ เปนความผูกพันระหวางสมาชิกดวยกัน
กลาวคือ จะพิจารณาจากความมั่นคงของคนในชุมชนวาตนเปนสมาชิกของกลุม หมูใด ดูความ
รูสึกวาตนเองมีสังกัดหรือไมเปนสําคัญ
2) ความหมายของชุมชนตามทัศนะของมนุษยนิยม ชุมชนตาม
ทัศนะนี้มีความคิดวาชุมชนตองกอเกิดมิตรภาพ มีความเอื้ออาทร ความมั่นคง และความผูกพัน
สืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมสมัยใหม มีการขยายตัวของเมืองและประชากร ผลของ
การขยายตัวดังกลาวกอใหเกิดสภาวะแปลกแยก มีความวิตกกังวล มีความโดดเดี่ยว ไมสนใจใยดี
หรือรูสึกรับผิดชอบตอเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับบุคคลอื่นๆ ที่อยูรอบขาง ไมรูสึกวาตนเองมีสวนรวม
ในความรับผิดชอบ ตัดสินใจ หรือรับผลประโยชนนั้น ชุมชนตามทัศนะนี้จึงตองการใหชุมชนมี
ขนาดเล็ก แตมีโครงสรางที่เหนียวแนน ซึ่งจะสามารถชวยฟนฟูความสัมพันธทางสังคมใหดีขึ้น
เนนการมีสวนรวม ความรูส ึกเปนเจาของ มีความใกลชิด สนิทสนม ความหมายของชุมชนจึงมี
ลักษณะที่สําคัญคือ (1) เนนความสัมพันธระหวางเพือ่ นมนุษย (2) ไมไดใหความสนใจ หรือ
ความสําคัญกับอาณาบริเวณทางภูมิศาสตรหรือพื้นที่ และ (3) ลักษณะชุมชนควรจะเปนชุมชนที่ดี
หรือชุมชนในอุดมคติ
3) ความหมายของชุมชนในรูปแบบประชาสังคม ชุมชนใน
รูปแบบนี้เกิดขึ้นจากการวิพากษระบบของภาครัฐ และภาคธุรกิจเอกชน ที่มีบทบาทชี้นํา หรือ
ครอบงําความคิด ทิศทางการพัฒนาสังคม โดยผูคนสวนใหญในสังคม มีสวนรวมในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับนโยบายทิศทางการพัฒนา และการจัดกิจกรรมสาธารณะไดคอนขางนอย รวมถึงจุดออน
ของการปกครองแบบประชาธิปไตยที่ตวั แทนเปนกลุมของพรรคพวกและกลุมผลประโยชน
มากกวาตัวแทนของประชาชนอยางแทจริง จึงตองการสงเสริมการมีสวนรวมและการเสริมสราง
พลังอํานาจใหกับภาคประชาชนในการที่จะเขามามีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจในนโยบาย
ทิศทางการพัฒนา และกิจกรรมสาธารณะ
นักวิชาการไทยที่มีชื่อเสียงหลายคนไดใหความหมายของประชาสังคม
ไวหลายทานที่สําคัญ ไดแก ประเวศ วะสี ไดใหความหมายของประชาสังคมวา คือ การที่ประชาชน
จํานวนหนึ่ง มีวัตถุประสงครวมกัน และมีอุดมคติรวมกัน หรือมีความเชื่อรวมกันในบางเรื่อง มี
การติดตอสื่อสารกัน หรือมีการรวมกลุม กัน มีความเอื้ออาทรกัน มีความรัก มีมิตรภาพ มีการ
เรียนรูรวมกันในการปฏิบตั บิ างสิ่งบางอยาง และมีระบบการจัดการในกลุม เปนสังคมที่มีความ
เขมแข็งเกิดดุลยภาพทางสังคมขึ้นที่เรียกวา “สังคมานุภาพ” สวนธีรยุทธ บุญมี ไดใหความหมาย
ของประชาสังคมสรุปไดวา หมายถึง สังคมที่มีการรวมตัว รวมกลุมของประชาชนอยางกวางขวาง
และหลากหลาย เพื่อผลักดันแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม และชัยอนันต สมุทวณิช ไดให
ความหมายของประชาสังคมวา คือ ทุก ๆ สวนของสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน
มารวมกันทํางาน หรือดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ในลักษณะภาคีรวมมือ (Partnership) (ณฐพงศ
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จิตรนิรัตน และอดิศร ศักดิ์สูง. 2542-2543 : 35 ; อางอิงจาก ประเวศ วะสี; ธีรยุทธ บุญมี
และชัยอนันต สมุทวณิช)
ประชาสังคมจึงเปนชุมชนแหงสํานึก (Conscious Community) ที่สมาชิก
ตางเปนสวนหนึ่งของระบบโดยรวมที่มคี วามสัมพันธกันอยางแนบแนน มีสวนรวมในการทํากิจกรรม
ที่สนใจ และตัดสินใจรวมกัน เปนรากฐานของสังคมที่มีความผูกพันเอื้ออาทรตอกัน โดยมีพันธะ
เชื่อมโยงกับระบบสังคมใหญที่อยูบนพื้นฐานแหงความเปนอยูที่ดีรวมกัน ดังนั้น การพิจารณาวา
ชุมชนใดเปนประชาสังคม ตองมีหลักการพิจารณาและใชลักษณะของประชาสังคมเปนแนวทางใน
การตัดสิน ดังนี้
- หลักการทีน่ ํามาใชพิจารณาสังคมใดวาเปนประชาสังคมหรือไม
มีหลักการที่สาํ คัญ 3 ประการ คือ (1) ความรูสึกของคนที่มารวมตัวกัน ตองเปนหนึ่งเดียว (2)
เปนสังคมที่ตระหนักรูความจริงดวยความรูสึกในสิ่งที่เปนไปได และ (3) เปนสังคมที่เนนเรื่องของ
ความดีและศีลธรรม (Rosimino Antonio. 1996 : 9)
- ลักษณะของประชาสังคม โครงการวิจัยและพัฒนาประชาสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล ไดรวบรวมลักษณะของประชาสังคม มีสาระสําคัญดังนี้ (ณฐพงศ จิตรนิรัตน;
และอดิศร ศักดิ์สูง. 2542-2543 : 35-42 อางอิงจาก อนุชาต พวงสําลี และคณะ. 2542 : 15,
292) (1)มีความหลากหลาย พิจารณาไดในหลายมิติ เชน การรวมตัว อาทิ กลุม ชมรม องคกร
สมาคม สถาบัน มูลนิธิ สมาพันธ สหกรณ และคณะกรรมการ เปนตน พื้นที่ อาทิ กลุมจังหวัด
จังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน ชุมชน เขตละแวกบาน หรือขอบเขตเชิงภูมิศาสตร เชน ลุมน้ํา
แมน้ํา เปนตน รูปแบบของกิจกรรม อาทิ กลุมสื่อ กลุมดานการศึกษาวิจัย และกลุมการแสดง
เปนตน ประเด็นความสนใจ หรือปญหา อาทิ การสังคมสงเคราะห การออมทรัพย การเมือง
สิ่งแวดลอม ผูหญิงและเด็ก เปนตน และกลุมคนทีม่ ารวมตัวกัน ตามวัย อายุ เพศ เชื้อชาติ
ศาสนา ความเชื่อ การศึกษา ฐานะ อาชีพ และผูดอยโอกาสทางสังคม (2)มีความเปนชุมชน (3)
มีจิตสํานึกสาธารณะ (Public Conscious) (4)เปนกระบวนการเรียนรู ที่ตองอาศัยเวลา และ
การเรียนรูจากการปฏิบัติรว มกัน (Interactive Learning Through Actions) อยางตอเนื่อง ใน
ลักษณะของสังคมแหงการเรียนรู (Learning Society) และ (5)มีความเชื่อมโยงสัมพันธกันเปน
เครือขาย (Communication and Networking)
สําหรับลักษณะประชาสังคม ที่กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ไดจัดทําคูมือ 21 คําถาม เกี่ยวกับประชาสังคม เพื่ออธิบายและเปนกลไกเสริมความเขมแข็งของ
ชุมชนในภารกิจของกระทรวงมหาดไทยนั้น มีสาระสําคัญสรุปออกมาเปนลักษณะของประชาสังคม
ไดคือ (สุดจิต นิมิตกุล. 2543-2544 : 56) (1)คนในชุมชนตองมีความเขาใจ เรื่องสิทธิเสรีภาพ
ความเทาเทียมกันของประชาชนในระบบประชาธิปไตย (2)รวมตัวกัน รวมคิด ตัดสินใจ และ
รวมทํา (3)กําหนดบทบาทของผูที่จะเกี่ยวของ (4)กําหนดกิจกรรมที่จะรองรับการแกไขปญหา

88
ที่ประชาสังคมคิดขึ้น (5)กําหนดกติกาและวินัยของการอยูรวมกัน และ(6)กําหนดปฏิทินการ
ปรึกษาหารืออยางสม่ําเสมอ
นอกจากนี้พึงตระหนักวา ประชาสังคมเปนของทุกคนในสังคมที่
เกิดขึ้นบนสํานึกที่จะดําเนินกิจกรรมรวมกัน ประชาสังคมไมจาํ เปนตองมีสาํ นักประชาสังคม
ไมจําเปนตองจํากัดขนาดแตอยางใด ขึ้นอยูกับความตองการ และประชาสังคมไมจําเปนตอง
มีกฎหมายรองรับ เพราะการรวมตัวกันของคนในชุมชน เพื่อรวมกันคิด รวมกันทํา เพื่อแกไข
หรือสรางสรรคสิ่งใหม ๆ ใหแกทองถิน่ เปนสิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ
4) ความหมายของชุมชนในรูปแบบใหม ชุมชนในรูปแบบใหมนี้
เกิดขึ้นพรอมกับความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยี และปญหาของสังคมสมัยใหมที่มีความซับซอน
และรุนแรงขึน้ เปนชุมชนที่ไมจําเปนตองมีพื้นที่ทางกายภาพ ไมจําเปนวาสมาชิกชุมชนตอง
พบปะหนาตากันโดยตรง แตเปนชุมชนที่อาศัยเทคโนโลยีการสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปนเครื่องสานความสัมพันธ และจิตสํานึกรวมของสมาชิก
ชุมชนในรูปแบบใหมนี้อาจเรียกไดวา “ชุมชนเสมือนจริง (Virtual
Community)” กลาวคือ เปนชุมชนที่กลุมคนอาจจะไดพบกันโดยตรงหรือไมก็ตาม แตมีโอกาส
สื่อสารกันดวยถอยคําภาษา และความคิดผานเครือขายคอมพิวเตอร ชุมชนรูปแบบใหมนี้จะมี
ขอดีกวาชุมชนในความหมายทั้ง 3 รูปแบบทีก่ ลาวมาแลวขางตน ในขอที่ไมมีอคติของคนใน
ชุมชนเกี่ยวกับ เพศ อายุ เชื้อชาติ เผาพันธุ รูปรางหนาตา เสียงพูด อากัปกิริยา เขามา
เกี่ยวของ เนื่องจากไมมีการพบปะหนาตากันในขณะที่มีการปะทะสังสรรคกัน จึงไมเกิดอคติ
ในทางลบ (Negative Halo Effect) (สงวน สุทธิอรุณ. 2529 : 45) เพียงแตมีความสนใจ
รวมกันเปนหลักที่ทําใหคนเลือกเขารวมชุมชนรูปแบบใหมนี้ เชน ชุมชนทางอากาศในรายการ
วิทยุ จส. 100 หรือ ชุมชนเครือขายบน Internet เปนตน โดยมีลักษณะที่สําคัญมีปจจัยและ
ทิศทางของชุมชนรูปแบบใหมดังนี้
- ลักษณะสําคัญของชุมชนรูปแบบใหม ไดแก (1) มีจิตสํานึกรวม
(2) มีหลักการ (3) มีจุดมุงหมาย (4) เปนชุมชนที่ไรพรมแดน และ (5) มีความสัมพันธอยางงาย
ที่ผูเขามารวมในชุมชนมีความรูสึกผูกพันกันอยางมีหลักการและเปาหมาย
- ปจจัยและทิศทางของชุมชนรูปแบบใหม พบวา ความเปน
ปจเจกบุคคลของแตละบุคคล ระบบเศรษฐกิจ และการแพรกระจายของเทคโนโลยีสารสนเทศ
อันไรพรมแดน เปนปจจัยสําคัญที่จะสรางชุมชนและวัฒนธรรมมวลชนในรูปแบบใหมนี้ขึ้น
กลาวโดยสรุปจากความหมายของชุมชนตามทัศนะของสังคมวิทยา มนุษยนิยม
ประชาสังคม และชุมชนในรูปแบบใหม สามารถสรุปโดยรวมไดวา “ชุมชน” คือ กลุมคนที่อาศัย
รวมตัวกันอยูเฉพาะที่ หรือรวมตัวกันโดยที่ไมคํานึงถึงอาณาบริเวณพื้นที่ มีจิตสํานึก หลักการ
จุดมุงหมาย มีความผูกพันกันโดยมีบรรทัดฐาน วัฒนธรรม และคานิยม รวมกัน เพื่อแกไข

89
ปญหาในชุมชน และเพื่อความอยูรอดของชีวิตสมาชิกชุมชน แนวคิดที่ไดจากความหมายของ
ชุมชนในทัศนะที่แตกตางกันโดยเฉพาะในทัศนะของสังคมวิทยา เปนชุมชนทีท่ กุ คนในสังคมได
เปนสมาชิกสังคมอยูยอมมีความแตกตางจากชุมชนในทัศนะของประชาสังคม ซึง่ ถาใชเปนแหลง
เรียนรูของผูเรียน ยอมทําใหผูเรียนมีประสบการณที่หลากหลายตามบริบทของชุมชนที่มีลักษณะ
แตกตางกัน อันจะชวยเสริมสรางใหผูเรียนถายโอนการเรียนรูที่ไดเปนอยางดี
2.1.2 องคประกอบของชุมชน แมรรี่ (Clark, Jo. Marry. 1996 : 6) ได
กลาววา ไมวาชุมชนจะมีความหมายใดก็แลวแต ชุมชนจะตองมีองคประกอบทีส่ ําคัญ 3 องคประกอบ
คือ (1)กลุมคน (Group Orientation) (2)สิ่งที่เชื่อมโยงผูกพันระหวางบุคคล (Bond between
Individual) (3)ปฏิสัมพันธหรือการปะทะสังสรรคกันของมนุษย (Human Interaction)
2.1.3. ประเภทของชุมชน ในการแบงชุมชนออกเปนประเภทตาง ๆ นั้น
จะคํานึงถึง สภาพภูมิศาสตร สังคม และวัฒนธรรม ความสนใจ ตลอดจนสถาบันในชุมชนเปน
ฐานในการจําแนกประเภทของชุมชน โดยทั่วไปชุมชนแบงออกไดเปน 3 ประเภท (Payne Judy.
1999 : 31-33) ดังนี้ (1)ชุมชนที่เนนความสนใจเปนฐาน (Interest-Based Communities) (2)
ชุมชนที่เนนสถาบันหรือสถานที่ทํางานเปนฐาน (Institution and Work-Based Communities)
และ (3)ชุมชนที่เนนสถานที่ตั้งเปนฐาน (Locality-Based Communities) เปนตน
2.1.4. การศึกษาชุมชน คําวา “การศึกษาชุมชน” คํานี้เปนคําที่บุคคลที่
ตองการศึกษาชุมชนจะไดยินบอยครั้งมาก เมื่อตองไปปฏิบตั ิการศึกษาชุมชนจริงกอนวา ตอง
ศึกษาชุมชนกอนจึงจะสามารถตอบสนองความตองการและสามารถแกไขปญหาของ
ประชาชนในชุมชนได การศึกษาชุมชนจึงเปนความรูพื้นฐานที่ผวู จิ ัยควรศึกษา และทําความ
เขาใจ โดยสาระสําคัญของการศึกษาชุมชนมีดังนี้
1) ความหมายของการศึกษาชุมชน ไดมีนักวิชาการหลายทาน
ไดใหความหมายของการศึกษาชุมชนที่สาํ คัญพอสังเขปมีดังนี้
จิตติ มงคลชัยอรัญญา (2540 : 4) ไดใหความหมายของการศึกษา
ชุมชน หมายถึง การที่นักพัฒนาซึ่งเปนคนภายนอกชุมชน หรือผูมีอาชีพอื่นเขาไปเรียนรู
เรื่องราวของชุมชนใดชุมชนหนึ่ง เพื่อใหเกิดความเขาใจวา ชุมชนมีองคประกอบใดบาง มี
โครงสราง คุณลักษณะดานกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง การเรียนรู
อยางไร มีสถานการณใดเกิดขึ้นในชุมชนบาง มีประวัตชิ ุมชนและความเปนมาของคนในชุมชน
อยางไร มีความคิดเห็นตอเรื่องที่เกี่ยวของกับบุคคลในชุมชนอยางไร มีปญหาความเดือดรอน
อะไรบาง มีความตองการทีจ่ ะแกไขปรับปรุงอยางไร มีศักยภาพในชุมชนอะไรบาง ทําใหผูเขา
ไปศึกษามีความรูความเขาใจแบบแผนการดําเนินชีวติ
และการตัดสินใจของชุมชน ทําให
สามารถระบุปญ
 หา และกลุม ผูไดรับผลกระทบจากปญหานั้นไดอยางถูกตอง รวมถึงการประเมิน
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ศักยภาพตาง ๆ ของชุมชน อันจะนํามาซึ่งการกําหนดโครงการ กิจกรรมเพื่อการพัฒนาหรือการ
แกไขปญหาจากชุมชนเสนอเอง และจากการวิเคราะหขอมูลที่ไดของผูศึกษาชุมชน
ธนพรรณ ธานี (2540 : 34) ไดใหความหมายของการศึกษาชุมชน
คือกระบวนการที่จะทําใหนกั พัฒนาสามารถวิเคราะหในงานพัฒนาได โดยนักพัฒนาตองยอมรับ
ความแตกตางของแตละชุมชนในดานสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง เพื่อใหเขาใจ
ลักษณะของชุมชนไดอยางแทจริง
ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ (2546 : 61) ไดกลาวสรุปความหมาย
ของการศึกษาชุมชนวา คือ การที่เขาไปศึกษาชุมชนในดานตาง ๆ ทั้งทางกายภาพ ชีวภาพ
ความเปนอยู ระบบชีวติ การทํางาน ความสัมพันธในดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม
ตลอดจนปญหาและปรากฏการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งเปนกิจกรรมรวมกันของนักพัฒนา
และของชุมชน เพื่อที่จะไดกําหนดและวางแผนเพื่อการพัฒนาชุมชนรวมกัน
จากความหมายที่นักวิชาการดังกลาวไดใหความหมายของการศึกษา
ชุมชน สามารถสรุปเปนความหมายของการศึกษาชุมชนไดวา “การศึกษาชุมชน” คือ การที่
นักพัฒนาซึ่งเปนบุคคลภายนอก หรือผูมีอาชีพอื่น ๆ เขาไปศึกษาเรียนรูเรื่องราวของชุมชนใน
ทุกดาน ทุกมิติ ไดแก กายภาพ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม การศึกษา สุขภาพ และ
องคกรทางสังคม หรือชุมชน ประวัติความเปนมาของชุมชน วิถีชวี ติ ปญหาและปรากฏการณ
ที่เกิดขึ้นจริงในชุมชนรวมถึงศักยภาพของชุมชน
เพื่อนําขอมูลที่ไดมากําหนดเปนแผนงาน
โครงการ และกิจกรรมการพัฒนาแกไขปญหารวมกันระหวางประชาชน ชุมชน กับนักพัฒนา
หรือผูเขาไปศึกษาชุมชน
2) วัตถุประสงคของการศึกษาชุมชน ในการศึกษาชุมชนมี
วัตถุประสงคที่สําคัญ ไดแก เพื่อคนหาขอเท็จจริงตาง ๆ ที่เกิดขึน้ ในชุมชน เพื่อนําขอมูลทีไ่ ด
จากการศึกษาชุมชนไปใชในการวางแผนการพัฒนา และเพื่อทดสอบความรูเดิมที่มีอยูเกี่ยวกับ
ชุมชนใหมีความนาเชื่อถือ
3) หลักการวิเคราะหและศึกษาชุมชน มีหลักการวิเคราะหและ
ศึกษาชุมชน (กาญจนา แกวเทพ. 2538 : 202) ไดแก ตองมีมิติทางดานประวัตศิ าสตร มีการ
วิเคราะหในเชิงโครงสราง มีการวิเคราะห และสํารวจปญหา ความสามารถ และศักยภาพ และมี
เครือขาย กลไก เงื่อนไข อะไรบาง ที่เสริมสรางสืบทอด หรือทําลายเหตุการณนั้น ๆ
จะเห็นไดวาการศึกษาชุมชนที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลนัน้ ผูศึกษา
ชุมชนตองเขาไปเรียนรูเรื่องราวของชุมชนดวยการเก็บรวบรวมขอมูลทุกมิติ ไดแก ดาน
กายภาพ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม การศึกษา สุขภาพ องคกรชุมชน วิถชี ีวติ
ประวัติความเปนมาของชุมชนรวมถึงปรากฏการณที่เกิดขึ้นในชุมชนและศักยภาพของชุมชน
เพราะในความเปนจริงแลวบุคคลในชุมชนจะมีความรูช ุมชน (Local Knowledge) ซึ่งเปนความรู

91
ที่เปนปญญาการปฏิบตั ิ (Practical Wisdom) และเหตุผลในการปฏิบัติ (Practical Resoning) ที่
เกิดขึ้นทุก ๆ วัน อยูบนพืน้ ฐานของการวิเคราะห และมีความรูสึกของบุคคลนั้นรวมอยูในการ
แสดงออก (Greenwood, J. Davydd & Levin Morten. 1998 : 109-113) การมีสวนรวมของ
บุคคลในชุมชนทุกขั้นตอนตั้งแตการใหความหมายของปญหา การจัดลําดับความสําคัญของ
ปญหา การวางแผนการแกไขปญหา การปฏิบตั ิการแกไขปญหา และการประเมินผล จึงมีความ
สําคัญยิ่งที่จะชวยใหผูศึกษาชุมชนบรรลุผล เพราะผูศ ึกษาชุมชนไดมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม
หรือสิ่งที่ตองการเรียนรู ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวผูศ ึกษาชุมชนและเกิดการเรียนรูขึ้นได
2.2 ความรูที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนที่ใชชุมชนเปนฐาน มีสาระ
สําคัญ ไดแก ความหมายของการจัดการเรียนการสอนที่ใชชุมชนเปนฐาน ความสําคัญของการ
จัดการเรียนการสอนที่ใชชมุ ชนเปนฐาน
ขั้นตอนสําคัญที่ใชในการจัดการเรียนการสอนทีใ่ ช
ชุมชนเปนฐาน การจัดการเรียนการสอนที่ใชชุมชนเปนฐานไดอยางเหมาะสมกับผูเรียนที่มีอายุ
ระหวาง 18-21 ป และผลลัพธที่ไดจากการจัดการเรียนการสอนที่ใชชุมชนเปนฐาน ดังนี้
2.2.1 ความหมายของการจัดการเรียนการสอนที่ใชชุมชนเปนฐาน
(Community-Based Instruction: CBI) เปนกลวิธีหนึ่งที่ใชเสริมสรางทักษะการทํางานตาม
สภาพแวดลอมจริง ที่ผูเรียนแตละบุคคลจะมีการเรียนรูกับครอบครัวหรือกลุมเพือ่ นอยางตอเนื่อง
โดยอาจจะใชสถานที่ทํางานหรือกิจกรรมสันทนาการ หรือกิจกรรมที่ทําในเวลาวางใหเปนสวน
หนึ่งของการจัดการเรียนการสอนที่เกิดขึน้ ภายหลังเสร็จสิ้นการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
แลว (Beakley, A. Barbara; Yoder, L. Sandy; & West, L. Lynda. 2003 : 1)
การจัดการเรียนการสอนทีใ่ ชชุมชนเปนฐาน เปนรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนที่ใหผูเรียนไดประยุกตใชความรูในสิ่งที่ไดเรียนรูในชั้นเรียนไปสูกิจกรรมที่ตองฝก
ปฏิบตั ิในชุมชนประยุกตใชความรูดานสติปญญาในการแกไขปญหา สรางเสริมความรับผิดชอบ
แบบประชาสังคม (Civil Responsibility) ชวยใหผเู รียนมีความเปนพลเมือง (Citizens) เพิ่มขึ้น
(http:www//portfolio.Pdx.edu/Portfolio/Community-Global-Connections/Community-BasedLearning/)
2.2.2 ความสําคัญของการจัดการเรียนการสอนที่ใชชุมชนเปนฐาน
มีคุณคา เปนประโยชนและมีความสําคัญดวยเหตุผลหลายประการดังนี้ (Beakley, A. Barbara;
Yoder, L. Sandy & West, L. Lynda. 2003 : 2-10)
1) การจัดการเรียนการสอนที่ใชชุมชนเปนฐานไดรับการยอมรับ
วาเปนชุดการปฏิรูปการสอนแบบเบ็ดเสร็จ (CBI recognizes comprehensive school
reform issues) กลาวคือ เปาหมายของการปฏิรูปการสอนแบบเบ็ดเสร็จตองเปนการเตรียม
ผูเรียนใหพรอมกับการเผชิญสภาพสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ดวยการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการศึกษาจาก การจัดการ ไปสูการจัดการเรียนการสอนที่เนน
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ตัวผูเรียนเปนสําคัญ (From Management to Instruction) ทีต่ อบสนองความตองการของ
ผูเรียน โดยการปฏิรูปการสอนแบบเบ็ดเสร็จจะตองมีการกําหนดวิสัยทัศน การวางแผนการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตรวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองความตองการของผูเรียน
ดวยการจัดการเรียนการสอนที่ใชชุมชนเปนฐานการเรียนรูเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการจัดการเรียน
การสอนที่ใชชุมชนพื้นฐานจึงเปนเรื่องการปฏิรูปการสอนแบบเบ็ดเสร็จนั้นเอง
2) การจัดการเรียนการสอนที่ใชชุมชนเปนฐานเปนชุดการเรียน
การสอนที่ถกู ตองตามกฎหมาย ตองจัดใหกับบุคคลที่มีความพิการหรือไรความสามารถ
(CBI adheres to legislative mandates for individuals with disabilities) กลาวคือ ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาในป ค.ศ. 1992 หนวยงานดานการศึกษา (Department of Education)
ไดกําหนดใหมีการออกแบบกิจกรรมที่ประสานผลลัพธ
และกระบวนการเสริมใหกับผูเรียน
ตอเนื่องจากกิจกรรมที่ไดเรียนในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย โดยมุงเนนไปในเรือ่ งการฝกอบรม
เกี่ยวกับอาชีพ ประสบการณทํางานในสาขาอาชีพตาง ๆ ที่ผูเรียนตองใชดํารงชีวติ อยางอิสระ
พึ่งตนเองได โดยชุมชนตองเขามามีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดใหกับผูเรียน
โดยเฉพาะในป ค.ศ. 1998 ไดมุงเนนการเปนภาคีความรวมมือของชุมชน (Community Partnerships)
มากยิ่งขึ้น ดวยการจัดใหมีการปะทะสังสรรคหรือปฏิสมั พันธของสถานศึกษากับภาคธุรกิจเอกชน
ในชุมชนดวยการกําหนดโปรแกรมการศึกษารวมกันเพื่อชวยใหผูเรียนมีโอกาสไดคนพบอาชีพ
หรืองานที่ตองการฝกมากยิ่งขึ้น
3) การจัดการเรียนการสอนที่ใชชุมชนเปนฐานสนับสนุนการ
วางแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลง (CBI supports transition planning) กลาวคือ การวางแผน
เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา การจัดการเรียนการสอนตองเปนกระบวนการพลวัตรแบบ
เบ็ดเสร็จทีต่ อบสนองความตองการของผูเรียนในการแสวงหาสถานที่ทํางานสําหรับการฝกอบรม
วิชาชีพประสบการณทํางานใหกับผูเรียน ใหผูเรียนสามารถดํารงชีวิตพึ่งตนเองไดขณะฝกอบรม
วิชาชีพ มีประสบการณทํางานไดอยางอิสระ โดยมีชุมชนเขามามีสวนรวมกับกระบวนการ
วางแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนทีม่ ีความเฉพาะเจาะจงตอบสนองความ
ตองการของผูเรียนเปนรายบุคคลไป เพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนใหพรอมกับการเผชิญ
ชีวติ ในวัยผูใ หญที่ตองประกอบอาชีพ ดําเนินชีวติ อยางอิสระในสังคม กระบวนการวางแผนเพื่อ
การเปลี่ยนแปลงนี้จะตองมีการกําหนดเปาหมาย มีการเขียนแผน มีการปฏิบัติการทั้งใน
สถานศึกษาและในชุมชนไวอยางชัดเจน มีกลวิธีตาง ๆ ที่สนับสนุนใหผูเรียนดํารงชีวติ พึ่งตนเอง
ไดขณะฝกปฏิบัตวิ ิชาชีพไดอยางอิสระ
และสงเสริมความสามารถในการแกไขปญหาใหกับ
ผูเรียน ซึ่งการจัดการเรียนการสอนที่ใชชุมชนเปนฐานเปนกลวิธหี นึ่งที่ตองจัดใหกับผูเรียนและ
ตองระบุไวในการวางแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนเพราะสามารถเชื่อมโยง
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สนับสนุนการเรียนรูของผูเรียนเพื่อพรอมรับการเผชิญชีวติ ในวัยผูใ หญอยางพึ่งตนเองและเปน
อิสระตามลําพังไดเปนอยางดี
4) การจัดการเรียนการสอนที่ใชชุมชนเปนฐานชวยใหมาตรฐาน
ที่ระบุไวบรรลุผล (CBI complies with the achievement of standards) กลาวคือ ชวยให
มาตรฐานการปฏิรูปการสอนที่ระบุไวชัดเจนเกี่ยวกับการสรางความรูจากแหลงขอมูลที่มีความ
หลากหลายของผูเรียนซึ่งเปนเกณฑขอหนึ่งบรรลุผลได เพราะวาการจัดการเรียนการสอนทีใ่ ช
ชุมชนเปนฐานจะสนับสนุนใหผูเรียนไดมกี ารรวบรวมประสบการณทมี่ ีอยูอยางหลากหลายที่พบ
ไดในชุมชน นํามาคิดเชื่อมโยงสรุปอางอิง (Generalization) สรางเปนองคความรูใหมขึ้น การจัด
การเรียนการสอนที่ใชชุมชนเปนฐาน จึงสามารถนํามาใชควบคูกบั มาตรฐานการปฏิรูปการสอน
ไดและเปนเกณฑขอหนึ่งทีใ่ ชเปนขอบงชีว้ าผูเรียนบรรลุมาตรฐานการปฏิรูปการเรียนรูแลวได
5) การจัดการเรียนการสอนที่ใชชุมนุมเปนฐานจะมีความ
สัมพันธกับการเคลื่อนไหวการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา
แนวใหม (CBI relates to New American High School movement) กลาวคือ การจัด
การศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา
ในระดับมัธยมศึกษาแนวใหมไดมุงเนนไปที่มาตรฐาน
ดานวิชาการและการใชเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่เตรียมผูเรียนเพื่อการศึกษาตอ และ
ฝกอบรมวิชาชีพ โดยมีการใชประสบการณที่เนนชุมชนเปนฐานมาใชในการจัดการเรียนรูใน
ชั้นเรียนและชวยใหผเู รียนไดพัฒนาการเปนภาคีความรวมมือในฐานะสมาชิกของชุมชนดวย ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดเปาหมายของการจัดการเรียนการสอนที่ใชชุมชนเปนฐานโดยตรง เพือ่
เตรียมความพรอมใหผูเรียนพึ่งตนเองไดในการดํารงชีวิตในวัยผูใหญ ดังนั้นการจัดการเรียน
การสอนที่ใชชุมชนเปนฐานจึงสามารถตอบสนองเชื่อมโยงกับการเคลื่อนไหวการจัดการศึกษา
แนวใหมในระดับมัธยมศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกาไดเปนอยางดี
6) การจัดการเรียนการสอนที่ใชชุมชนเปนฐานเปนประโยชนกบั
การประเมินที่เนนการปฏิบัติเปนหลัก (CBI utilizes performance-based assessment)
กลาวคือ การประเมินการดํารงชีวติ ของผูเ รียนวามีความรอบรูและอิสระพึ่งตนเองไดนั้นตองใช
การประเมินตามสภาพจริง โดยครูควรใชวธิ ีการ การสังเกต การปฏิบตั ิจริงของผูเรียนทัง้
ทางตรงและทางออมในสถานการณจริงหรือในชุมชน
7) การจัดการเรียนการสอนที่ใชชุมชนเปนฐานสะทอนถึงการ
จัดการเรียนการสอนที่เปนระบบและมีความสัมพันธกับธรรมชาติ (CBI reflects systematic,
ecological instruction) กลาวคือ การจัดการเรียนการสอนจะตองถูกออกแบบพัฒนาไวอยาง
เปนระบบ เพื่อใหผูเรียนมีทักษะการทํางาน มีความรูสึกอิสระพึ่งตนเองไดตอ การแสดงออก
อยางตอเนื่องจากงายไปยากตามลําดับ เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนแบบรอบรู โดยมีการวิเคราะห
ทักษะของผูเรียน พัฒนาออกแบบแผนการสอน ประเมินทักษะการเรียนแบบรอบรู และ
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บูรณาการฝกปฏิบตั ิซ้ําในแผนการสอนอยางตอเนื่องจนมั่นใจวาเปนทักษะใหมที่ผเู รียนสามารถ
ทําได ปจจัยสําคัญที่ชว ยใหการวางแผนประสบผลสําเร็จ ไดแก สภาพสังคมจริง เปาหมายของ
ผูเรียน และการออกแบบพัฒนาการจัดการเรียนการสอนไดเปนระบบที่ใชชุมชนเปนฐานการ
เรียนรูตามสภาพธรรมชาติในสถานที่จริง ฝกฝนทักษะที่จะดํารงชีวติ อยูอยางอิสระพึ่งตนเองได
สัมพันธกับสภาพจริงของชุมชน
8) การจัดการเรียนการสอนที่ใชชุมชนเปนฐานชวยสงเสริมการ
ถายโอนทักษะจากชั้นเรียนสูชุมชน (CBI promotes the transfer of skills from the
classroom to the community) กลาวคือ การจัดการเรียนการสอนที่ใชชุมชนเปนฐานเปนการ
จัดการเรียนการสอนที่ตองมีการออกแบบพัฒนาการเรียนรูไวอยางมีระบบครูผูสอนตองวางแผน
การประยุกตใชหรือถายโอนทักษะที่ไดเรียนรูในชั้นเรียนของผูเรียนไปประยุกตใชในชุมชนและ
นําไปสูการสรุปอางอิง (Generalization) หรือสรุปแนวความคิดรวบยอด หลักการ หรือวิธีการ
หรือความรูใหมได โดยครูผสู อนตองสรางโอกาสใหผูเรียนไดพบความหลากหลายของสถานการณ
จริงที่พบไดในชุมชนไดประยุกตใชความรูอยางตอเนื่องควบคูกับการถายโอนทักษะทีช่ วยทําให
พึ่งตนเองไดซึ่งมีความสําคัญเปนอยางยิง่ ดวย
9) การจัดการเรียนการสอนที่ใชชุมชนเปนฐานตองมีความ
เหมาะสมกับจิตวิทยาพัฒนาการในแตละชวงวัย (CBI is developmentally appropriate
and age-appropriate) กลาวคือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใชชุมชนเปนฐานจะตองมี
ความเหมาะสมกับจิตวิทยาพัฒนาการของผูเรียนแตละวัย
ครูตองสรางสรรคกิจกรรมให
เหมาะสม สอดคลองกับจิตวิทยาพัฒนาการและวัยของผูเรียนควบคูก ันไป จึงเปนการจัดการ
เรียนการสอนที่เสริมสรางใหผูเรียนมีพัฒนาการเหมาะสมกับวัยได
10) การจัดการเรียนการสอนที่ใชชุมชนเปนฐานจะกระตุนการ
แกไขปญหาไดดี (CBI fosters problem-solving) เพราะวา กลวิธีสอนตองเนนความสามารถ
ในการคิดแกไขปญหาตามสถานการณจริงซึ่งจะชวยใหผูเรียนมีประสบการณไดอยางหลากหลาย
เมื่อตองเผชิญปญหาที่มีความสัมพันธกับประสบการณที่ไดรับก็สามารถควบคุมสถานการณได
ครูควรชี้แนะวิธีการแกไขปญหาไดที่ผูเรียนยังไมทราบวิธีการ โดยผูเรียนตองไดรับการเสริมสราง
ความมั่นใจ พรอมที่จะเผชิญปญหา แกไขปญหาในสถานการณที่ซับซอนยากตอการแกไขได
อยางมีประสิทธิภาพ
11) การจัดการเรียนการสอนที่ใชชุมชนเปนฐานสามารถสราง
ความมั่นใจไดวาผานหลักสูตรทีเ่ นนทักษะชีวิต (CBI ensures continuity across the
life-skills curriculum) กลาวคือ การจัดการเรียนการสอนที่เนนชุมชนเปนฐานเปนวิธีการสอน
ที่มีประสิทธิภาพกับหลักสูตรที่เนนการเรียนรูทั้งในและนอกชั้นเรียน โดยสงเสริมใหผูเรียนมี
ทักษะการสรางความรูแลว ยังเสริมสรางทักษะการทํางาน ผานการกระทํากิจกรรมที่หลากหลาย
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ของหลักสูตร สนับสนุนใหผูเรียนมีความรอบรู จึงเปนการจัดการเรียนการสอนที่สนับสนุน
หลักสูตรที่มุงเนนการเสริมสรางทักษะชีวิต
12) การจัดการเรียนการสอนที่ใชชุมชนเปนฐานสรางสรรคการ
ยอมรับและการเปนภาคีความรวมมือของชุมชน (CBI creates acceptance in the
community and local partnerships) กลาวคือ การจัดการเรียนการสอนที่ใชชุมชนเปนฐาน
นอกจากจะอยูภายใตปรัชญาการยอมรับของผูเรียนแลว ตองไดรับการยอมรับจากชุมชนดวย
โดยเฉพาะการมีสวนรวมในกระบวนการจัดการเรียนการสอนดวยการจัดทํารูปแบบหรือกําหนด
กิจกรรมการฝกของผูเรียนรวมกัน ชวยเสริมสรางการมีสัมพันธภาพที่ดี และมีการพัฒนานําไปสู
ภาคีความรวมมือของชุมชน อันจะเปนประโยชนในระยะยาวกับผูเ รียน ภาคธุรกิจ และ
สาธารณชนทัว่ ไป
กลาวโดยสรุปการจัดการเรียนการสอนทีใ่ ชชุมชนเปนฐานมีความสําคัญดวย
เหตุผลหลายประการอาทิ เปนกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เปนระบบ มีความตอเนื่อง
ถายโอนทักษะจากชั้นเรียนสูชุมชน จึงชวยเชื่อมโยงทักษะที่ใชในการเรียนรูที่เกิดขึ้นในชุมชน
ดวยมีการใชวธิ ีการสอนที่หลากหลาย เนนความสามารถในการคิดแกไขปญหาตามสถานการณ
จริง ไมใชเปนการทัศนศึกษา แตเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรที่เนนทักษะชีวติ เพื่อเพิ่มความรูสึก
อิสระพึ่งตนเองและสามารถสรางความรูของผูเรียนได ชวยทําใหมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนด
ไวบรรลุผล มีจุดมุงหมายในการจัดการเรียนการสอนชัดเจน และตองใชการประเมินตามสภาพ
จริงที่ใชวิธีการประเมินหลากหลายวิธี เปนกลวิธีหนึ่งที่ใชในการปฏิรูปการสอน โดยมุงเนนการ
เปนภาคีความรวมมือของชุมชนและการเปนสวนหนึ่งของชุมชน ผูมีสวนไดเสียกับการศึกษา
จะตองเขามาเปนภาคีความรวมมือกันจัดการเรียนการสอน ผูวจิ ัยสามารถนําแนวคิดที่ไดมา
กําหนดองคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู ไดแก กิจกรรมการเรียนรู และการวัดผล
ประเมินผลรูปแบบการจัดการเรียนรู
2.2.3 ขั้นตอนสําคัญที่ใชในการจัดการเรียนการสอนที่ใชชุมชนเปนฐาน
ผูที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนที่ใชชุมชนเปนฐาน ควรมีขนั้ ตอนการปฏิบัติดังตาราง 1
(Beakley, A. Barbara; Yoder, L. Sandy & West, L. Lynda. 2003 : 38-39)
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ตาราง 4 สรุปขั้นตอนและการปฏิบตั ิงานในการจัดการเรียนการสอนที่ใชชุมชนเปนฐานใหมี
ความสมบูรณ
ขั้นตอน
งานที่ทําใหสมบูรณ
1. การติดตอสื่อสารกับผูเรียนและผูป กครอง 1.1 สังเกตรวบรวมขอมูลทีพ่ อแมสนใจ
1.2 สอบถามกิจกรรมที่ควรตองดําเนินการ
1.3 ชวยเตรียมผูเรียนใหมคี วามพรอมในการจัด
การศึกษา
2. การจัดทํารายการเชิงนิเวศ
2.1 รวบรวมขอมูลที่นาสนใจเกี่ยวของกันในเชิงนิเวศ
2.2 รวบรวมขอมูลสภาพแวดลอมเฉพาะที่
2.3 กําหนดความตองการและเปาหมาย
3. แผนงานการสอนเปนรายบุคคล
3.1 ประเมินหลักสูตรการศึกษาทัว่ ไป
3.2 จัดประชุมเพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลง
3.3 พัฒนาหนวยการเรียนรู บทเรียน
4. การไดรับการสนับสนุนจากสถานศึกษา 4.1 สรุปขอความเกี่ยวกับผลประโยชนที่ไดจาก
การจัดการเรียนการสอนที่ใชชุมชนเปนฐาน
4.2 ตองนําเสนอเพื่อใหไดรับการอนุมัตจิ ัดทํา
4.3 จัดงบประมาณสนับสนุน และสนับสนุน
การเดินทาง
6. การสรางสรรคแผนงานหลัก
6.1 ขอคําแนะนําการจัดทํามาตรฐานและ
การปฏิบตั ิการประเมินสภาพ
6.2 สรุปขอความเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เปนระบบ
6.3 เขียนแผนใหมีความยืดหยุนและเบ็ดเสร็จ
7. แผนการจัดการเรียนการสอน
7.1 ทบทวนเปาหมายของชั้นเรียนและผูเ รียน
รายบุคคล
7.2 แผนประกอบดวย เนือ้ หา การนําเสนอ
กิจกรรมสําหรับนักเรียน
7.3 มีการวางแผนการประเมินผล
8. การศึกษาวิจัยสถานที่
8.1 ทบทวนรายการที่เกี่ยวของเชิงระบบนิเวศทั้งหมด
8.2 พิจารณาเฉพาะที่และสรุป
8.3 มีการติดตอและพัฒนาภาคีความรวมมือ
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ตาราง 4 (ตอ)
ขั้นตอน
งานที่ทําใหสมบูรณ
9. การสอนและการประเมินสภาพ
9.1 ใชวธิ ีการสอนโดยตรงกับวิธีการสอนแบบ
ในชั้นเรียน สถานศึกษา และชุมชน
สืบสวนสอบสวน
9.2 จัดใหผูเรียนไดปฏิบตั จิ ริง
9.3 เก็บรวบรวมขอมูล ประเมินสภาพ
9.4 จัดใหมีการใหขอมูลยอนกลับ
10. ประเมินผลกระบวนการที่มุงเนน
10.1 พิจารณาผูที่มีสวนไดเสียทั้งหมด
การปฏิบตั ิของผูเรียน
10.2 ตองมีการใชคําถามทีม่ ีประสิทธิผล
10.3 การประเมินผลการตัดสินใจตองอยูบนพื้นฐาน
ของผลลัพธทไี่ ด
ที่มา: Beakley, A. Barbara; Yoder, L. Sandy & West, L. Lynda. (2003).
Community-Based Instruction: A Guidebook for Teachers. p.46.
จากตาราง 4 จะเห็นไดวา ขั้นตอนสําคัญที่ใชในการจัดการเรียนการ
สอนที่ใชชุมชนเปนฐาน ผูสอนจะตองดําเนินการ 3 ขั้นตอนสําคัญ คือ
ขั้นตอนที่ 1 : ขั้นเตรียมการ ประกอบดวยขั้นตอนทีส่ รุปในตาราง
1 ไดแก (1) การติดตอสื่อสารกับผูเรียน ผูปกครอง (2) การจัดทํารายงานเชิงนิเวศ (3) แผน
การสอนรายบุคคล และ (4) การไดรับการสนับสนุนจากสถานศึกษา เปนขั้นตอนที่ผูสอนตอง
เตรียมตนเองแลวยังจะตองเตรียมชุมชนและสถานศึกษาใหมีความเขาใจ ยอมรับ และใหความ
รวมมือในการจัดการเรียนการสอน
ขั้นตอนที่ 2 : ขั้นปฏิบัตกิ าร ประกอบดวยขั้นตอนที่สรุปในตาราง
1 ไดแก (5) การพัฒนาหลักสูตร (6) การสรางสรรคแผนงานหลัก (7) แผนการจัดการเรียนการ
สอน (8) การศึกษาวิจัยสถานที่ และ (9) การสอนและประเมินสภาพ เปนขั้นตอนที่ผูสอนตอง
พัฒนาหลักสูตร ทําแผนงานหรือโครงการรองรับ จัดทําเปนแผนการจัดการเรียนรู เนนการ
ประเมินความตองการจําเปนทั้งของผูเรียนและชุมชน แลวนํามากําหนดเปาหมายการเรียนรู
รวมกัน และใหผูเรียนไดปฏิบัติจริง
ขั้นตอนที่ 3 : ขั้นประเมินผล ประกอบดวยขั้นตอนขอที่ 10 การ
ประเมินผลกระบวนการที่มงุ เนนการปฏิบัตขิ องผูเรียน ซึ่งสะทอนใหเห็นวา การประเมินผล
จะตองมีทุกขัน้ ตอน ทั้งกอนการจัดการเรียนรู ขณะจัดการเรียนรูและภายหลังเสร็จสิ้นการ
จัดการเรียนรูแลว
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นอกจากนี้ขั้นตอนที่สําคัญที่ใชในการจัดการเรียนการสอนที่ใชชุมชน
เปนฐานในตาราง 1 ขั้นตอนการจัดทํารายการเชิงนิเวศ จะเห็นไดวา คือขั้นตอนการศึกษาชุมชน
นั้นเอง ซึ่งถานําขั้นตอนนี้ไปผนวกในระยะแรกของกระบวนการการเรียนรูที่ไดในแนวคิดการ
วิจัยปฏิบัติการสรางสรรคความรูรวมกันดังกลาวมาแลว คือการประเมินความตองการจําเปนจะ
ทําใหทั้งนิสติ และบุคคลในชุมชน
สามารถระบุปญ
 หาหรือใหความหมายของปญหาชุมชนได
ชัดเจนสมบูรณมากยิ่งขึ้น สวนขั้นเตรียมการและขั้นปฏิบตั ิการที่สรุปไดจากตาราง 1 ดังกลาว
ก็สามารถชวยใหการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่กําลังพัฒนานี้มีความสมบูรณมากยิ่งขึ้นดวย
ผูวิจัยสามารถนําแนวคิดที่ไดมากําหนดองคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู ไดแก การ
จัดการเรียนรูในชุมชนในขัน้ ตอนการใหความหมายของปญหา หรือการประเมินความตองการ
จําเปนของชุมชน ชวยใหความหมายของปญหามีความชัดเจน มีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น และ
สามารถนําแนวคิดที่ไดมาใชในการวางแผนการจัดการเรียนรูไดดวย
2.2.4. การจัดการเรียนการสอนที่ใชชมุ ชนเปนฐานไดอยางเหมาะสม
กับผูเรียนทีม่ ีอายุระหวาง 18-21 ป ซึง่ เปนกลุมผูเรียนในระดับวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยนั้น
ผูเรียนควรจะไดรับการตอบสนองการเรียนรูหลายประการดวยกัน ในเรื่องสาระการเรียนรูทเี่ ปน
ความรูคือประสบการณ ครูผูสอนตองจัดใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธหรือปะทะสังสรรคภายใตกลุม
วัยเดียวกันใหมาก ควรใหมกี ารฝกงานประกอบอาชีพในสถานทีต่ งั้ จริง หรือภาคธุรกิจในชุมชน
นั้น ๆ ซึ่งครูผูสอนจะตองจัดใหผูเรียนไดรับประสบการณการเรียนรูที่มีคุณคาเหลานี้ โดยมุงเนน
ใหดํารงชีวติ อยางอิสระพึ่งตนเองได และสรางความรูไ ด ผูเรียนควรจะไดเลือกสถานที่ฝกงาน
หรือหมุนเวียนการฝกงานเมื่อเรียนจบชัน้ ปที่ 3 แลว สิ่งสําคัญที่ตองคงไวในการจัดการเรียน
การสอนนั้น ผูเรียน ครอบครัว และอาจารยผูสอน ตองมีสวนในการบริหารจัดการศึกษาที่เนน
ชุมชนเปนฐาน ดวยการสนับสนุนงบประมาณและเรื่องของการเดินทาง (Beakley, A. Barbara;
Yoder, L. Sandy & West, L. Lynda. 2003 : 47) ใหกับผูเรียน
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ใชชุมชนเปนฐานเปนกระบวนการ
พลวัตรทีช่ วยใหผูเรียนมีการเปลี่ยนแปลงชัดเจนตามความตองการของผูเรียนที่เกิดขึ้นในชุมชน
อยางเปนระบบตอเนื่อง โดยผูมีสวนไดเสียตองอนุมัติสนับสนุนใหดําเนินการจัดการเรียนการ
สอนไดอยางสม่ําเสมอ และมีความยืดหยุน ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนตองให
ผูเรียนมีความเปนอิสระ พึง่ ตนเองไดตามสภาพแวดลอมอยางเปนธรรมชาติจริงในชุมชน โดยมี
ระบบการสนับสนุน และภาคีความรวมมือของชุมชนเขามามีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา
เพื่อชวยเสริมสรางความเปนพลเมืองในอนาคตใหกบั ผูเ รียน
ผูวิจัยสามารถนําแนวคิดที่ไดมากําหนดองคประกอบของรูปแบบการ
จัดการเรียนรู ไดแก การจัดการเรียนรูทตี่ องเนนใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกนั มากขึน้ ไดฝกทักษะ
เพื่อการดํารงชีพ โดยนํามาออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ผูเรียนไดเรียนรูอยางตื่นตัว เนน
กระบวนการปฏิบตั ิจริงและมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น
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2.2.5 ผลลัพธที่ไดจากการจัดการเรียนการสอนที่ใชชุมชนเปนฐาน
การจัดการเรียนการสอนทีใ่ ชชุมชนเปนฐานจะมีผลลัพธที่คาดหวังวาจะเกิดขึ้นกับผูเรียนตาม
ลําดับขั้นตนถึงขั้นสูงสุด ไดแก (1) สัมพันธภาพระหวางบุคคล (2) การมีโอกาสไดมีงานทํา (3)
การสรุปอางอิงสรางความรู และ (4) ความเปนอิสระ ดังภาพประกอบ 7 โดยผลลัพธทคี่ าดหวัง
ในขอ(1) สัมพันธภาพระหวางบุคคล และขอ(2) การมีโอกาสไดมีงานทําจะสะทอนใหเห็นวา
ผูเรียนไดมีการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูดานทักษะการปฏิบัติจนมีความชํานาญโดยเฉพาะทักษะ
ทางสังคมและทักษะการประกอบอาชีพในสาขาที่ไดเรียนรู สวนในขอ(3) จะสะทอนใหเห็นวา
ผูเรียนมีการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูดานความรู ความคิด ความเขาใจ จนสามารถสรุปอางอิง
สรางความรูขนึ้ ไดจากการไดเรียนรูในชุมชน เพราะชวยเชื่อมโยงการเรียนรูทไี่ ดจากชั้นเรียน
กับในชุมชนทีเ่ ปนผลสืบเนือ่ งมาจากมีความแตกตางของความรูที่เปนวิชาการกับความรูคือ
ประสบการณที่เปนผลจากการปฏิบตั ิจริงซึ่งเปนความรูที่ซอนเรนอยู ชวยใหผูเรียนคิดเชื่อมโยง
สรุปอางอิง สรางความรูและประยุกตใชจริง ทําใหผูเรียนเกิดความรูสึกมั่นใจตนเองเกิดผลลัพธ
ขอ(4) ความเปนอิสระ สะทอนใหเห็นวาผูเรียนมีการเปลี่ยนแปลงดานการจัดการกับอารมณ
ความรูสึก ไดเปนอยางดี มีความพรอมทีจ่ ะเผชิญกับสถานการณตาง ๆ ไดดวยความมั่นใจใน
ตนเอง ซึ่งจะเห็นไดวาผลลัพธที่คาดหวังที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอนที่ใชชุมชนเปน
ฐานการเรียนรู มีเนื้อหานัยความสอดคลองกับขอบงชี้ที่เกี่ยวของกับความเขาใจและคุณลักษณะ
ที่ควรแสดงออก ตลอดจนทักษะดานสังคม ทักษะการทํางาน และทักษะการแกไขปญหาของ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงคทวี่ ิเคราะหไดขางตน
จึงชวยเสริมสรางคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค เพราะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูอยางสมบูรณ และแกไขสภาพ
ปญหาการเรียนรูในเรื่องสาระการเรียนรูท ี่เนนวิชาการ ขาดการเชื่อมโยงกับสังคมหรือชุมชนจริง
ไดเปนอยางดี
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ผลลัพธของการใชการจัดการเรียนการสอนที่ใชชุมชนเปนฐาน
(Outcomes of Using CBI)

ความ

ความเปนอิสระ
เปนอิสระ
(Independence)

(Independence)
สรุปอางอิงสรางความรู
(Generalization)
การมีโอกาสไดมงี านทํา
(Job Opportunities)

เปาหมายสูงสุดคือ
ความเปนอิสระ
พึ่งตนเองไดจะตอง
เพิ่มขึ้นตามลําดับ
ในการจัดการเรียน
การสอนที่ใชชุมชน
เปนฐาน

สัมพันธภาพระหวางบุคคล
(Interpersonal Relationships)

ภาพประกอบ 7 ลําดับขั้นของผลลัพธทคี่ าดหวังที่ไดจากการจัดการเรียนการสอนที่ใชชุมชน
เปนฐาน
ที่มา: Beakley, A. Barbara; Yoder, L. Sandy; & West, L. Lynda. (2003).
Community-Based Instruction: A Guidebook for Teachers. p.3
จากภาพประกอบ 7 รายละเอียดของผลลัพธที่คาดหวังที่ไดจากการ
จัดการเรียนการสอนที่ใชชมุ ชนเปนฐานมีสาระสําคัญพอสรุปไดดังนี้ (Beakley, A. Barbara;
Yoder, L. Sandy & West, L. Lynda. 2003 : 22-24)
1) ความเปนอิสระพึ่งตนเองได (Independence) เปนสิ่งที่บุคคล
ทุกวัยตองการตามวุฒิภาวะ
โดยเฉพาะวัยผูใ หญมีความเชื่อวาคุณภาพชีวติ ของพวกเขาคือ
จํานวนหรือปริมาณความรูสึก มีความอิสระที่ไดรับ และมีความสามารถในการตัดสินใจดวย
ตนเอง พึ่งตนเองได การจัดการเรียนการสอนที่ใชชมุ ชนเปนฐานจะมีผลตอวัยผูใหญตอนตนซึ่ง
เปนวัยเริ่มตนชีวติ ในการทํางาน ภายหลังจบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของผูเรียนซึ่งมีความ
ตองการที่จะมีโอกาสไดรับการสนับสนุนใหเกิดความรูสกึ มีความเปนอิสระ พึ่งตนเองได มี
อํานาจในการตัดสินใจไดมากขึ้น
ความรูสึกมีความเปนอิสระจึงเปนผลลัพธทเี่ ปนเปาหมาย
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สูงสุดที่ตองการใหเกิดขึ้นกับผูเรียนเพื่อเตรียมความพรอมเขาสูวัยผูใ หญ โดยความรูสึกอิสระ
พึ่งตนเองได จะอยูในผลการเรียนรูท เี่ กิดขึ้นในผูเรียนดานอารมณ ความรูสกึ ที่ผูสอนตอง
กระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดานนี้
ผลของการเกิดความรูสึกมีอิสระที่แทจริงจะสงผลให
ผูเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถตัดสินใจไดดวยตนเอง และสามารถพึ่งตนเองไดในที่สุด
พรอมที่จะไปเผชิญโลกภายนอกภายหลังสําเร็จการศึกษา เปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ เปนที่
ตองการของตลาดแรงงาน
2) การสรุปอางอิงสรางความรูที่ไดจากการประยุกตใชความรู
(Generalization of Applied Academics) เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนที่ใชชุมชนเปน
ฐานจะชวยใหผูเรียนไดประยุกตใชความรูที่ไดศึกษาในชั้นเรียนลงไปในสถานการณจริงที่ตอง
เผชิญอยางหลากหลายในชุมชน เนนความสามารถในการคิดแกไขปญหา โดยตองบูรณาการ
ความรูหรือวิชาการในการฝกประสบการณนั้น ๆ จึงชวยใหผเู รียนเชื่อมโยงความรูในชั้นเรียนกับ
ความรูที่ไดฝก ปฏิบตั ิกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูดานความรู ความเขาใจ ความคิด
นําไปสูการสรุปอางอิง มีมุมมองหรือมีแบบแผนของความรูความคิดที่กวางขึ้น นับเปนการสราง
ความรูไดดวยตนเองโดยผานประสบการณหรือการลงมือกระทํา จึงเปนความรูแบบปญญาปฏิบตั ิ
นั้นเอง ที่เปนผลมาจากการเกิดการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูดานทักษะความชํานาญ และเปน
ผลลัพธที่คาดหวังระดับรองลงมาจากความเปนอิสระพึ่งตนเองไดที่ตองการใหเกิดขึน้ ในผูเรียน
3) การมีโอกาสไดมีงานทํา (Job Opportunities) ในสังคมของวัย
ผูใหญการมีอาชีพการงานทําถือเปนผลลัพธสูงสุดจัดเปนที่ยอมรับของบุคคลวัยนี้ การจัดการ
เรียนการสอนที่ใชชุมชนเปนฐานจะชวยใหผูเรียนไดสมั ผัสการทํางานในตลาดแรงงาน และการที่
ผูเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ในชุมชนเปนการฝกลักษณะนิสัยที่พึงประสงคได เชน
ความอดทน ชวยใหผูเรียนมีความพรอมที่จะตัดสินใจ ในการประกอบอาชีพในอนาคต ตลอดจน
ใชเปนขอมูลประกอบการสมัครงานที่ตอ งการจะประกอบอาชีพในอนาคตได ชวยใหผเู รียนมี
โอกาสที่จะไดทํางานสาขาอาชีพที่ตองการไดในชุมชนเพิ่มมากขึ้น เพราะปจจุบันการเริ่มตน
สมัครงานตองมีแฟมสะสมประสบการณการทํางานประกอบการสมัครงานดวย จะทําใหบัณฑิตมี
โอกาสไดรับการพิจารณารับเขาทํางานเพิ่มมากขึ้น การจัดการเรียนการสอนทีใ่ ชชุมชนเปนฐาน
กับการมีโอกาสไดมีงานทําจึงมีลักษณะของการกําหนดซึ่งกันและกัน (Reciprocal) ของการมี
โอกาสไดมีงานทําจึงเปนผลลัพธที่คาดหวังในระดับที่สงู กวาความคาดหวังในระดับเบื้องตนที่จะ
เกิดขึ้นกับผูเรียนได
4) สัมพันธภาพระหวางบุคคล (Interpersonal Relationship)
เปนผลลัพธระดับเบื้องตนที่ผูเรียนจะไดรับจากการจัดการเรียนการสอนที่ใชชุมชนเปนฐาน
เพราะจะสงเสริมใหผูเรียนไดมีโอกาสปะทะสังสรรคกบั บุคคลคนอื่น ๆ ในสภาพแวดลอมจริงที่
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ไมใชในชั้นเรียน ชวยใหปรับปรุงทั้งการทํางาน การทําความเขาใจบุคคลอื่น เสริมสรางทักษะ
ทางสังคม ทําใหมีสัมพันธภาพระหวางบุคคลอื่นดีขึ้น รวมถึงมีทักษะในการติดตอสือ่ สาร
จะเห็นไดวาผลลัพธที่คาดหวังที่ไดจากการจัดการเรียนรูที่ใชชุมชน
เปนฐานจะชวยใหผูเรียนมีผลการเรียนรูเ กิดขึ้นทั้ง 3 ดาน กลาวคือ มีการเปลี่ยนแปลงการ
เรียนรูดานความรู ความคิด ความเขาใจ จนสามารถสรุปอางอิง สรางความรูขึ้นไดจากการไดลง
มือปฏิบัติจริง ในขณะเดียวกันก็ชว ยใหมีการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูดานทักษะ ความชํานาญที่
ถายโอนจากชั้นเรียนสูชุมชนทั้งในสาขาวิชาชีพทีต่ นเองเลือกเรียนตามความสนใจแลว ยังชวย
ใหผูเรียนมีทกั ษะทางสังคมเพิ่มขึ้น ตลอดจนเกิดการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูดานอารมณ ความ
รูสึกวามีความอิสระทั้งในเรือ่ งของความเชื่อมั่นในตนเองและการตัดสินใจดวยตนเอง ซึ่งจะนํา
ไปสูการกระทําสิ่งตาง ๆ ดวยตนเอง พึ่งตนเอง อันเปนคุณลักษณะที่สําคัญของบุคคลที่อยูใน
วัยทํางานจะมีความเชื่อวาถาหากเขามีความรูสึกอิสระ กระทําสิ่งตาง ๆ ดวยตนเอง สามารถ
ตัดสินใจดวยตนเอง ถือวาบุคคลนั้นเปนบุคคลที่มีคุณภาพชีวติ ที่ดี
ผูวิจัยสามารถนําแนวคิดที่ไดมากําหนดองคประกอบของรูปแบบการจัดการ
เรียนรูไดแก ผลการเรียนรูที่คาดหวัง และการจัดการเรียนรูที่เนนรูปแบบการเรียนรูที่เนน
กระบวนการสรางความคิดรวบยอด และกระบวนการปฏิบัติ
2.3 ผลการวิเคราะหแนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่ใชชุมชนเปนฐาน
จากการศึกษาพื้นฐานความรูเกี่ยวกับชุมชน และความรูที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน
ที่ใชชุมชนเปนฐาน
ผูว ิจัยสามารถสรุปผลการวิเคราะหแนวคิดการจัดการเรียนการสอนทีใ่ ช
ชุมชนเปนฐานใน 3 ประเด็นหลักดังนี้
2.3.1 สาระการเรียนรู จะตองมีทั้งความรูที่เรียนรูในชั้นเรียนกับความรูคือ
ผลจากการมีประสบการณจริงตามสถานการณที่ตองเผชิญ โดยสาระความรูท ี่เรียนรูในชั้นเรียน
ตองเชื่อมโยงกับความรูท ี่ไดรับจากประสบการณตรงในชุมชนของผูเ รียน นอกจากนี้ตองมีความ
หลากหลายของประสบการณที่พบไดในชุมชนที่มีบริบทแตกตางกันตามระบบของการปฏิสัมพันธ
คานิยม ระเบียบแบบแผน ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชวี ิตที่แตกตางกันไปใหผูเรียนไดมี
ประสบการณเรียนรูและมีความหมายตอการดํารงชีวิตในอนาคตเมื่อสําเร็จการศึกษา
2.3.2 กระบวนการเรียนรู ตองใชวธิ ีการจัดกระบวนการเรียนรูทั้งในชั้นเรียน
ใหเชื่อมโยงกับในชุมชน เนนการเรียนเปนกลุมเนนใหมีการปฏิสัมพันธกันใหมาก เนนการมี
สวนรวมทุกขัน้ ตอน ใชวธิ ีการศึกษาชุมชน หรือประเมินสภาพชุมชน หรือประเมินความตองการ
จําเปนของชุมชนดวยการเก็บรวบรวมขอมูล ใชรปู แบบการเรียนรูที่เนนกระบวนการสืบสวน
สอบสวน กระบวนการคิดวิเคราะหและแกไขปญหา มีการปฏิบัติจริง และจัดใหมีการใหขอมูล
ยอนกลับหรือสะทอนผลการปฏิบตั ิ สรุปอางอิง สรางความรูไดโดยใชรูปแบบการเรียนรูที่เนน
กระบวนการสรางความคิดรวบยอด
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2.3.3 ผลการเรียนรู ผูเรียนจะตองมีการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูทั้งดาน
ความรู ความเขาใจ ความคิด หรือดานสติปญญา ดานอารมณ ความรูสึก และดานทักษะ ดังนี้
1) ดานสติปญญา มีขอคิดเห็นบงชี้ที่เกี่ยวของกับความรู ไดแก
มีความรูชุมชนเพิ่มขึ้น จากที่มีแตความรูวิชาการทีเ่ รียนรูในชั้นเรียน สงผลใหมีความรอบรู
ขอคิดเห็นบงชี้ที่เกี่ยวของกับความเขาใจ ไดแก ประยุกตใชความรูในชั้นเรียนสูก ารปฏิบตั ิจริง
ในชุมชน และมีขอคิดเห็นบงชี้ที่เกีย่ วของกับความคิด ไดแก ตองคิดวิเคราะหขอมูลหรือ
ประสบการณที่หลากหลายที่พบไดในชุมชน คิดจําแนก และคิดเชื่อมโยง สรุปอางอิง สราง
ความรูได ซึ่งเปนเปาหมายอันดับรองลงมาที่ตองการใหเกิดขึ้นในผูเรียน
2) ดานอารมณ ความรูส ึก มีขอคิดเห็นบงชี้ที่เกี่ยวของกับการ
ควบคุมอารมณ อาทิ พรอมกับการเผชิญสถานการณ ขอคิดเห็นบงชี้ที่เกีย่ วของกับคานิยม
การรับรู ตระหนักในคุณคา ไดแก การเกิดความรูส ึกยอมรับการเปนหุนสวน หรือภาคีความ
รวมมือของชุมชน (Community Partnership) นําไปสูก ารปลูกจิตสํานึกของการเปนพลเมือง และ
ตระหนักในคุณคาของความรูชุมชนที่ไดศึกษาเรียนรูอยางมีความหมายตอการดํารงชีวติ ตอไป
ในอนาคต มีขอคิดเห็นบงชี้ที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะที่ควรแสดงออก ไดแก ความรูสึกอิสระ
พึ่งตนเองได เปาหมายสูงสุดที่ตองการใหเกิดขึ้นในผูเรียนชวยเสริมสรางความมั่นใจในตนเอง
มีความเปนพลเมืองมากขึ้น และแสวงหาขอมูลความรูช ุมชน
3) ดานทักษะ มีขอคิดเห็นบงชี้ที่เกีย่ วของกับทักษะที่สําคัญไดแก
ทักษะทางสังคม อาทิ มีสัมพันธภาพระหวางบุคคลเพิ่มมากขึน้ อันเปนเปาหมายพื้นฐานที่
ผูเรียนตองมีความชํานาญมากขึ้น มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทักษะในการทํางาน อาทิ
การมีโอกาสไดมีงานทํา มีทักษะการทํางาน ดํารงชีวิต/พึ่งตนเองได ทักษะการคิดวิเคราะห
อาทิ คิดวิเคราะหขอมูลทีพ่ บในชุมชน ทักษะในการแกไขปญหา เนื่องจากตองคิดวิเคราะห
หาทางแกไขปญหาและปฏิบัติจริง ทําใหมีทักษะในการแกไขปญหามากขึ้นตามสถานการณ
ปญหาที่ตองเผชิญและมีความหลากหลาย
และมีทักษะการสังเกตขอมูลที่ไดพบในชุมชน
เพิ่มขึ้นอยางหลากหลายทีไ่ ดจากศึกษาชุมชนในบริบทที่แตกตางกัน
จะเห็นไดวาขอมูลผลการวิเคราะหการจัดสาระการเรียนรู
กระบวนการเรียนรู
และผลการเรียนรูดังกลาวขางตนนี้ ผูวิจยั สามารถนํามาวิเคราะหรว มกับผลการวิเคราะหแนวคิด
การวิจัยปฏิบตั ิการสรางสรรคความรูรว มกันที่ไดขางตน รวมกับแนวคิดการจัดการเรียนรูแบบ
ประสบการณในหัวขอถัดไปเพื่อสรุปการจัดสาระการเรียนรู กระบวนการเรียนรูในชุมชนและ
ผลการเรียนรูข อง 3 แนวคิดที่ใชในการจัดการเรียนรูในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
3. แนวคิดการจัดการเรียนรูแบบประสบการณ เปนแนวคิดทีเ่ นนการปฏิบตั หิ รือ
มีประสบการณจริงมากพออยางตอเนื่อง โดยเนนกระบวนการคิดวิเคราะหควบคูกับกระบวนการ
ทางสังคม ที่ผูเรียนจะมีการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูทั้ง 3 ดาน คือ ดานความรู ความเขาใจ
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ความคิด หรือดานสติปญญา ดานอารมณ ความรูสึก และดานทักษะ สาระสําคัญของแนวคิดนี้มี
ดังนี้
3.1 ความหมายของการจัดการเรียนรูแบบประสบการณ ไดมีนักวิชาการ
หลายคนไดใหความหมายของการจัดการเรียนรูแบบประสบการณ (Experiential Learning)
โดยในอดีตมักจะใชคําภาษาอังกฤษเหลานี้แทนอาทิ “Learning by Doing” หรือ “Active
Learning” หรือ “Action Learning” (Dennison Bill & Kirk Roger. 1990 : 5) ที่สําคัญสรุปได
ดังนี้
วัฒนาพร ระงับทุกข (2542 : 41) ไดกลาวถึงการจัดการเรียนรูแบบ
ประสบการณวาเปนการเรียนรูท่มี ุงเนนใหผูเรียนสรางความรูจากประสบการณเดิม
สมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรธน (2544 : 39) ไดใหความหมายของการจัดการ
เรียนรูแบบประสบการณวา เปนการเรียนรูจากประสบการณ หรือการเรียนรูจากการไดลงมือ
ปฏิบตั ิจริง โดยผูเรียนไดมีโอกาสรับประสบการณแลว จะไดรับการกระตุนใหสะทอนสิ่งตาง ๆ
(Reflection) ที่ไดจากประสบการณออกมา เพื่อพัฒนาทักษะใหม ๆ อารมณ ความรูสึกใหม ๆ
หรือวิธีการคิดใหม ๆ
ทิศนา แขมมณี (2548 : 131) ไดใหความหมายของการจัดการเรียนรูแบบ
ประสบการณ หมายถึง การดําเนินการอันจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามเปาหมายโดยให
ผูเรียนไดรับประสบการณ (Experience) ที่จําเปนตอการเรียนรูในเรื่องที่เรียนรูกอ น แลวจึงให
ผูเรียนยอนไปสังเกต ทบทวนสิ่งทีเ่ กิดขึ้น และนําสิ่งที่เกิดขึ้นมาคิดพิจารณาไตรตรองรวมกันจน
กระทั่งผูเรียนสามารถสรางความคิดรวบยอดหรือสมมติฐานตาง ๆ ในเรื่องที่เรียนรู แลวจึงนํา
ความคิดหรือสมมติฐานเหลานั้นไปทดลองหรือประยุกตใชในสถานการณใหม ๆ ตอไป
เด็นนิสัน บิล และเคิรก โรเจอร (Dennison Bill & Kirk Roger. 1990 : 3-4)
ไดอธิบายการจัดการเรียนรูแบบประสบการณ หมายถึง การจัดประสบการณใหผูเรียนไดมี
โอกาสปฏิบัติ (Doing) ทั้งในและนอกชัน้ เรียนแลวเก็บรวบรวมขอมูลที่ไดมาทบทวน (Review)
ดวยการอภิปรายพูดในสิ่งที่ยังไมเขาใจ คลุมเครือ เสนอภาพการหยั่งเห็นในประสบการณเฉพาะ
เรื่องที่พบ ชวยใหผเู รียนตัง้ ใจ จดจอ เกิดการเรียนรูขึ้น (Learn) และนําการเรียนรูที่ไดไป
ประยุกตใช (Apply) เปนวงจรตอเนื่อง การเรียนรูที่เกิดขึ้นจึงเปนผลจากการกระทําซึ่งสามารถ
สังเกตเห็นไดจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Behavior) และอารมณ ความรูสึก (Attitude)
ตลอดจนไดรับการพิสูจนวา มีความรูทเี่ ปนปญญาอยางมาก (Identify Greater Knowledge)
เกิดขึ้นจากการเรียนรูแบบประสบการณ
เมคกิล เลน และบร็อคแบงค แอนนี (McGill lan & Brockbank, Anne.
2004 : 13-14) ไดใหความหมายของการจัดการเรียนรูแบบประสบการณ แตใชภาษาอังกฤษ
คําวา Action Learning แทน วาเปนการจัดประสบการณใหผูเรียนเกิดการเรียนรูโดยการผาน
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การสะทอน (Reflection) และการกระทํา (Action) ทําใหสามารถคนพบแนวปฏิบตั ิในเหตุการณ
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตใหม ๆ ไดหรือถูกคาดการณลวงหนาไววาจะเกิดขึ้น
จากความหมายที่นักวิชาการดังกลาวไดนําเสนอความหมายของการจัดการ
เรียนรูแบบประสบการณ ผูว ิจัยสามารถสรุปความหมายไดวา เปนการจัดการเรียนรูที่ผูเรียนไดมี
โอกาสรับประสบการณทั้งในและนอกชั้นเรียนโดยผานการปฏิบตั ิจริง มีการทบทวนการเรียนรู
ดวยการเก็บรวบรวมขอมูล
นําขอมูลที่ไดผานกระบวนการสะทอนทางความคิดในเรื่องทีไ่ ด
กระทําและการสะทอนการกระทํา ชวยใหเกิดการหยั่งเห็นหรือคาดการณลวงหนาถึงแนวปฏิบตั ิ
ใหมที่ตองการหรือเผชิญในเหตุการณในอนาคตใหม ๆ ได ชวยใหเกิดการสรางความรูที่เปนปญญา
ปฏิบตั ิขึ้นในผูเ รียน
การจัดการเรียนรูที่เนนประสบการณเปนฐานจึงชวยใหผูเรียนเกิดความรู
ความเขาใจทีช่ ัดเจนและมีความหมายตอผูเรียน เนื่องจากเปนการเรียนรูที่เริ่มจากประสบการณ
ที่เปนรูปธรรมเห็นไดชัดเจน
นําประสบการณที่ไดมาทบทวนผานกระบวนการสะทอนทาง
ความคิดในเรือ่ งที่ไดกระทําและการสะทอนการกระทํา ทําใหสามารถชวยถายโอนการเรียนรูที่
ไดรับการศึกษาในชัน้ เรียนซึ่งเปนนามธรรมไดกับการลงมือปฏิบัติ สงผลตอการคิดการปฏิบัติ
ใหม ๆ หรือสรางความรูใหมขึ้น ชวยใหผูเรียนเกิดความรูสึกผูกพัน ตระหนักถึงความสําคัญของ
กระบวนการเรียนรู มีความตองการและความรับผิดชอบที่จะเรียนรูตอ ไป
3.2 ความสําคัญของการจัดการเรียนรูที่เนนประสบการณ ปจจุบันไดมี
แนวความคิดเกี่ยวกับการเรียนรูเปลีย่ นแปลงไปจากอดีต
กลาวคือ
เปลี่ยนจากแนวคิด
พฤติกรรมนิยม (Behaviorism) เนนการยึดครู/ผูสอนเปนศูนยกลางและผูเรียนไมมีสวนรวมใน
การเรียนรู มาเปนแนวคิดมนุษยนิยม (Humanistic) สังคม (Social) ที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง
เนนดานการคิด (Cognitive) ของผูเรียนจากการรับรูซึ่งแตละคนจะใหความหมายแตกตางกันไป
อยางหลากหลายและเรียกรูปแบบการเรียนรูนี้วา Constructivist Learning Model ผนวกกับ
ปจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เปนสังคมขอมูลขาวสาร เนนเศรษฐกิจฐานความรู
บุคคลมีความจําเปนที่จะตองเพิ่มความยืดหยุนในการปรับตัว และศักยภาพในการผสมผสาน
ความรูเดิมกับประสบการณการเรียนรูในรูปแบบใหมทแี่ ตกตางออกไป นักการศึกษาจึงสนใจที่
จะจัดการศึกษาเพื่อเนนไปยังประเด็นทีว่ า ผูเรียนเมื่อเรียนแลวไดรูอะไร (What Learner Know)
และสามารถทําอะไรไดบาง ดังนั้นการออกแบบการเรียนรู จึงตองเนนการวัดสมรรถนะหรือ
ความสามารถในการเรียนรู (Competency-Based Measures of Learning) มี 7 องคประกอบ
ไดแก (1) ความรู (2) ทักษะ (3) เจตคติ (4) คานิยม (5) แรงจูงใจ (6) ภาพลักษณเกีย่ วกับ
ตนเอง และ (7) บุคลิกภาพ โดยมีความจําเปนตองใชเทคนิคการเรียนรูแบบประสบการณ
(Experiential Techniques) ที่มีประสิทธิภาพ (สมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรธน. 2544 : 41) การจัด
การเรียนรูที่เนนประสบการณเปนฐาน
จึงเปนการจัดการเรียนรูที่สามารถตอบสนองความ
ตองการจัดการศึกษาในปจจุบันที่เนนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง เนนการคิด
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ของผูเรียน และเนนความสามารถ หรือสมรรถนะของผูเ รียนไดเปนอยางดี และเปนอีกทางเลือก
หนึ่งของการออกแบบการเรียนรู ที่ชวยตอบสนองการเปลี่ยนแปลงแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู
และการเปลี่ยนแปลงของสังคมไปจากอดีตอยางรวดเร็วได
3.3 ลักษณะสําคัญของการจัดการเรียนรูที่เนนประสบการณเปนฐาน
ลักษณะสําคัญดังนี้ (วัฒนาพร ระงับทุกข. 2542 : 41-46) และ (ทิศนา แขมมณี. 2548 : 131132)
3.3.1 เปนการเรียนรูที่อาศัยประสบการณของผูเรียน โดยผูสอนมีการจัด
ประสบการณการเรียนรู (Learning Experience) ในเรื่องที่เรียนรูใหผูเรียนไดลงไปประสบพบ
เห็นดวยตนเอง
3.3.2 เปนการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) ผูเรียนตองทํากิจกรรม
การเรียนไมไดนั่งฟงบรรยายอยางเดียว กอใหเกิดการเรียนรูใหม ๆ ที่ทาทายและตอเนื่อง
3.3.3 มีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียน และผูเรียนกับผูส อน
3.3.4 ปฏิสัมพันธที่เกิดขึน้ กอเกิดการขยายตัวของเครือขายความรูที่
ผูเรียนมีอยูออกไปกวางขวาง
3.3.5 เปนการเรียนรูที่อาศัยการสื่อสารทุกรูปแบบ การพูดหรือการเขียน
การวาดรูป การแสดงบทบาทสมมติ ซึง่ เอื้ออํานวยใหเกิดการแลกเปลี่ยน การวิเคราะห และ
สังเคราะหการเรียนรู
3.3.6 ผูเรียนมีการสะทอน (Reflect) และอภิปราย (Discussion)
3.3.7 ผูเรียนมีการนําความคิดรวบยอด หรือหลักการ หรือสมมติฐาน
ตาง ๆ ที่สรางขึ้นไปทดลองหรือประยุกตใชสถานการณใหม ๆ
3.3.8 ผูสอนมีการติดตามผลและเปดโอกาสใหผูเรียนแลกเปลีย่ นผล
การทดลองหรือการประยุกตใชความรู เพื่อขยายขอบเขตของการเรียนรู หรือปรับเปลีย่ น
ความคิด หรือหลักการ หรือสมมติฐานตาง ๆ ตามความเหมาะสม
3.3.9 ผูสอนมีการวัดและประเมินผล โดยใชการประเมินผลการเรียนรูของ
ตนเองของผูเรียน ประกอบกับการประเมินผลของผูสอนดวย
กลาวโดยสรุปจะเห็นไดวาลักษณะสําคัญของการจัดการเรียนรูที่เนนประสบการณ
เปนฐานนั้น ผูสอนมีบทบาทหนาที่จัดประสบการณการเรียนรูใหกบั ผูเรียนโดยเนนใหผูเรียนได
กระทําอยางตืน่ ตัวควบคูกบั กระบวนการทางสังคม โดยใชการติดตอสื่อสารทุกรูปแบบ มีการ
สะทอนความคิดในเรื่องที่ไดกระทําและการสะทอนการกระทํา นําไปสูการเชื่อมโยงความรูที่ได
สรุปอางอิง สรางแนวความคิดรวบยอด หรือหลักการ หรือวิธีการ หรือสรางความรูใหม ๆ
ตลอดจนการประยุกตใชความรูที่ได รวมถึงผูสอนและผูเรียนมีสว นรวมในการประเมินผลการ
เรียนรูที่เกิดขึน้ ในผูเรียน
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3.4 ระดับการเรียนรูทเี่ กิดขึ้นจากการจัดการเรียนรูที่เนนประสบการณเปนฐาน
การเรียนรูที่เนนประสบการณเปนฐานทีเ่ กิดขึ้นในผูเรียนมีระดับการเรียนรู (Levels of Learning)
ที่สําคัญ 4 ระดับ ดังนี้ (Dennison Bill & Kirk Roger. 1990 : 36-37)
3.4.1 ความจํา (Memory) ผูเรียนสามารถจดจําความรูหรือเทคนิคบาง
ประการได
3.4.2 ความเขาใจ (Understanding) ผูเ รียนมีความเขาใจความรูหรือ
เทคนิควิธีการได ผูเรียนตองสามารถอธิบายไดจนมองเห็นหรือหยั่งรูความสัมพันธระหวาง
ความรูที่เปนรูปธรรมกับกรอบแนวคิดหรือความรูแบบนามธรรมไดครอบคลุมเชื่อมโยงกัน
3.4.3 การประยุกตใช (Application) ในระดับนี้ผูเรียนสามารถประยุกตใช
ความรู หรือเทคนิควิธีการที่ไดในสถานการณที่กําหนดขอบเขตไวใหมได และชวยใหผูเรียน
บางคนมีประสบการณเพิ่มขึ้น
3.4.4 การถายโอน (Transfer) ในระดับนี้ผูเรียนไมใชเพียงแตสามารถ
ประยุกตใชความรูไดเทานั้น แตสามารถตัดสินใจปฏิบตั ิในสถานการณอ่นื ๆ ที่ไมเคยเผชิญมา
กอนไดและการที่สามารถถายโอนความรูแ ละการประยุกตใชความรูไดจะชวยใหผเู รียนเห็น
คุณคาในการเรียนรูภายในตนเองทีเ่ กิดขึ้น นอกจากนี้การถายโอนจะเกิดขึ้นไดดีนั้นผูเรียน
ตองเรียนรูถึงวิธีการใช (How to Use) หลักการ (Principle) หรือกฎเกณฑ (Law) จากการ
เรียนรูที่ไดสรุปอางอิง (Generalization)
จะเห็นไดวาลําดับขั้นการเรียนรูที่เกิดขึ้นในผูเรียนจากการจัดการเรียนรูที่เนน
ประสบการณดังกลาวขางตน 4 ระดับนัน้ ในสวนของระดับความจําหรือความเขาใจ สะทอนให
เห็นวา ผูเรียนมีการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูดานความรู ความเขาใจ ความคิด จนสามารถหยั่งรู
หรือมองเห็นความเชื่อมโยงของความรูทเี่ ปนรูปธรรมกับนามธรรมได มีแนวโนมสรางความรูใหม
ขึ้นไดดวยตนเอง สําหรับระดับการประยุกตใชและการถายโอนการเรียนรูภายในตนเองสะทอน
ใหเห็นวา ผูเรียนมีการเปลีย่ นแปลงการเรียนรูดานทักษะความชํานาญเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้
ระดับการถายโอนการเรียนรูภายในตนเองยังสะทอนใหเห็นวาผูเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงการ
เรียนรูดานอารมณความรูสกึ ดวย ชวยใหผูเรียนเห็นคุณคาของกระบวนการเรียนรูที่เกิดขึ้นจาก
การสรางความรูขึ้นไดดวยตนเอง
3.5 พฤติกรรมการเรียนรูที่มีประสิทธิผล การจัดการเรียนรูที่เนนประสบการณ
เปนฐานที่บรรลุผลนั้นจะชวยใหผูเรียนมีทักษะเฉพาะ แสดงพฤติกรรมการเรียนรูท ี่มีประสิทธิผล
(Effective Learning Behavior) 14 ประการดังนี้ (Dennison Bill & Kirk Roger. 1990 : 37-38;
citing Mumford. 1982)
3.5.1 ผูเรียนสามารถสรางบรรทัดฐานหรือเกณฑมาตรฐานที่มี
ประสิทธิผลของตนเองได (The Ability to Establish Your Own Effectiveness Criteria)
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3.5.2 ผูเรียนสามารถวัดประสิทธิผลของตนเองได (The Ability to
Measure Your Effectiveness)
3.5.3 ผูเรียนสามารถพิสูจนความตองการการเรียนรูของตนเองได
(The Ability to Identify Your Own Learning Needs)
3.5.4 ผูเรียนสามารถวางแผนการเรียนรูของตนเองได (The Ability to
Plan Your Own Learning)
3.5.5 ผูเรียนสามารถใชโอกาสในการเรียนรู (The Ability to Use
Learning Opportunities)
3.5.6 ผูเรียนสามารถทบทวนกระบวนการเรียนรูข องตนเอง (The
Ability to Review Your Own Learning Processes)
3.5.7 ผูเรียนสามารถรับฟงผูอื่นได (The Ability to Listen to Others)
3.5.8 ผูเรียนสามารถแสวงหาและยอมรับการชวยเหลือ (The Capacity
to Seek Out and Accept Help)
3.5.9 ผูเรียนสามารถเผชิญหนากับขอมูลขาวสารทีไ่ มปรารถนาได (The
Ability to Confront any Unwelcome Information)
3.5.10 ผูเรียนสามารถเผชิญความเสีย่ งและยอมรับความไมแนนอน (The
Ability to Take Risks and Accept Uncertainties)
3.5.11 ผูเรียนสามารถสังเกตการเรียนรูของบุคคลอื่น ๆ ได (The Ability
to Observe the Learning of Others)
3. 5.12 ผูเรียนสามารถเรียนรูเกี่ยวกับตนเองได (The Ability to Learn
About Yourself)
3.5.13 ผูเรียนสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและรับผลการใหขอมูล
ยอนกลับได (The Ability to Share Information and Receive Feedback)
3.5.14 ผูเรียนสามารถทบทวนวาอะไรคือสิ่งที่ไดเรียนรูแลว (The Ability
to Review What has been Learned)
จะเห็นไดวาพฤติกรรมการเรียนรูที่มีประสิทธิผล จากการจัดการเรียนรูที่เนน
ประสบการณเปนฐานดังกลาว 14 ประการ เชื่อมโยงสะทอนใหผูสอนตระหนักถึงความสําคัญของ
หัวขอของการเรียนรูคืออะไรแลว ยังตองใหผูเรียนรูจักวิธีการเรียนรูหัวขอนั้น ๆ ดวย
การกําหนดหัวขอการเรียนรู หรือหนวยการเรียนรู และวิธีการแสวงหาความรู หรือกระบวน
การเรียนรู จึงมีความสําคัญยิ่งที่จะชวยสนับสนุนสงเสริมใหผเู รียนมีพฤติกรรมการเรียนรูที่มี
ประสิทธิผล 14 ประการได ดังนั้นหนวยการเรียนรูและกิจกรรมการเรียนรูที่ชว ยใหผูเรียนไดรบั
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ประสบการณการเรียนรูรวมกันดวยการแลกเปลี่ยน สะทอนความคิดในเรื่องที่ไดกระทําและการ
สะทอนการกระทํา จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูขึ้นได จึงมีความสําคัญและมีความหมายมาก
3.6. กระบวนการเรียนรูท ี่เนนประสบการณเปนฐาน ไดมีนักวิชาการหลาย
คนไดเสนอกระบวนการเรียนรูที่เนนประสบการณเปนฐานที่สําคัญมีดังนี้
วัฒนาพร ระงับทุกข (2542 : 43) ไดกลาวถึงกระบวนการเรียนรูท ี่เนน
ประสบการณเปนฐานวาเปนกระบวนการที่มีความเปนพลวัตร โดยอาจเริ่มที่ขั้นตอนใดขั้นตอน
หนึ่ง แลวเคลือ่ นยายไปมาระหวางขั้นตอน ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ไดแก (1) ประสบการณ
(Experience) (2) การสะทอนและอภิปราย (Reflection and Discussion) (3) ความเขาใจและ
เกิดความคิดรวบยอด (Understanding and Conceptualization) และ (4) การทดลองหรือ
ประยุกตแนวคิด (Experiment or Application)
สมศักดิ์ ภูวภิ าดาวรรธน (2544 : 41-42) ไดอธิบายกระบวนการเรียนรูที่
เนนประสบการณเปนฐานประกอบดวย 5 ขั้นตอน ไดแก (1) ประสบการณ (Experiencing) (2)
นําเสนอและแลกเปลี่ยนประสบการณ (Publishing) (3) อภิปรายผล (Discussing) (4) สรุป
อางอิง (Generalizing) และ (5) ประยุกตใช (Applying)
โคลบ (Dennison Bill & Kirk Roger. 1990 : 18-20 ; citing Kolb. 1983)
ไดเสนอขั้นตอนการจัดการเรียนรูที่เนนประสบการณเปนฐาน โดยใชวงจรของ Kolb (Kolb’s
cycle) ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ไดแก (1)การพบเห็นประสบการณรูปธรรม (Concrete
Experience) (2)การสังเกตและการสะทอน (Observation and Reflection) (3)เกิดความคิดรวบ
ยอดและสรุปอางอิง สรางความรูใหม (Formation of Abstract Concepts and Generalizations)
และ(4)ทดสอบแนวคิดที่ไดในสถานการณใหม (Testing Implications of Concepts in New
Situations)
มารโล และเพจ (Doyle Eva & Ward Susan. 2001 : 162-165 ; citing
Marlowe & Page. 1998 ; Reed. 1996) ไดเสนอขั้นตอนการจัดการเรียนรูที่เนนประสบการณ
เปนฐาน 5 ขัน้ ตอนในรูปแบบประสบการณ (Experiential Model) ดังนี้ (1) กําหนดเปาหมาย
(Goal Setting) (2)การมีสวนรวมในประสบการณที่ไดวางแผนรวมกัน (Experiencing หรือ
Participate in a Planed Experience) (3)การสะทอน (Reflecting) ที่ผานกระบวนการสังเกต
(Process through Observation) ผานการกําหนดเปาหมายแลว มีการสะทอนและวิเคราะห
(Reflection and Analysis)
(4)การสรุปอางอิงเปนหลักการ แนวความคิดรวบยอด
(Generalizing) ที่ไดจากประสบการณและการประมวลผล (Formulate Abstract Concepts,
Rules, and Principles from Experience and Processing) และ(5)การประยุกตใช
(Application) ในสถานการณใหม
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รูปแบบประสบการณของดอยลี อีวา และวอรด ซูซาน (Doyle Eva &
Ward Susan) ไดอธิบายแนวคิดพื้นฐานที่สําคัญ 3 ประการของการจัดการเรียนรูเนนประสบการณ
เปนฐานไว คือ (1)การเรียนรูจะมีประสิทธิผลสูงสุดนั้น ผูเรียนตองเขามามีสว นเกี่ยวของกับ
ประสบการณการเรียนรู (2)ความรูท ี่ผูเรียนไดคนพบนั้นจะมีความหมาย หรือทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และ (3)การเรียนรูที่กอใหเกิดความผูกพัน ผูเรียนจะตองกําหนด
เปาหมายการเรียนรู และมีการจูงใจใหมีสวนรวมภายใตกรอบการทํางานทีไ่ ดกําหนดขึ้น
รวมกัน ซึ่งจะชวยเสริมสรางความรับผิดชอบใหเกิดขึ้นในผูเรียนไดเปนอยางดี นอกจากนี้
รูปแบบประสบการณยังชวยเสริมสรางใหผูเรียนมีกระบวนการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ เกิด
ความรูสึกและอารมณ ความรูสึกภายในขึ้นไดจากการสะทอนความคิดในเรื่องที่ไดกระทํา และ
การสะทอนการกระทํา ชวยสรางความคิดรวบยอดหรือสรางความรูใหม ๆ ได และไดนําความรู
ที่คนพบไปปฏิบัตทิ ดลองจริง จึงชวยเสริมสรางประสบการณใหผูเรียนมากขึ้น
3.7 วิเคราะหกระบวนการเรียนรูทเี่ นนประสบการณเปนฐาน ผูวิจัยสามารถ
วิเคราะหขอคิดเห็นบงชี้ที่สาํ คัญในกระบวนการเรียนรูท ี่เนนประสบการณเปนฐานโดยใชแนวทาง
การวิเคราะหขอมูลคุณภาพของทฤษฎีฐานราก มาวิเคราะหเพื่อคนหาขอคิดเห็นบงชี้ที่เกีย่ วของ
วามีจุดรวม จุดแตกตางเรื่องใดบาง และสรุปขอบงชี้กระบวนการเรียนรูทเี่ นนประสบการณ
เปนฐานที่ไดดังปรากฏรายละเอียดผลการวิเคราะหในตาราง 5 ในภาคผนวก ข. ที่นักวิชาการ
ทั้ง 4 คนไดใหความคิดเห็นสอดคลองตรงกัน ไดแก มีประสบการณ/มีสวนรวมในประสบการณ
(4) การสะทอนและอภิปราย/นําเสนอแลกเปลี่ยนประสบการณ อภิปรายผล/ใชการสังเกต ใหมี
การสะทอน(4) การเขาใจเกิดความคิดรวบยอด/สรุปอางอิง(4) ทดลองประยุกตใช/ทดสอบ
แนวคิดที่ไดในสถานการณใหม(4) และมีนักวิชาการ 1 ใน 4 คนดังกลาวไดใหขอคิดเห็นบงชี้ที่
แตกตางออกไปเพิ่มเติมอีก 2 ขอ คือ กําหนดเปาหมาย (1) และวางแผนรวมกัน (1)
เมื่อพิจารณาขอคิดเห็นบงชี้กระบวนการเรียนรูที่นักวิชาการทุกคนไดใหความ
คิดเห็นสอดคลองตรงกันนัน้ ไดนําเสนอขัน้ ตอนที่เหมือนกัน 4 ขัน้ ตอน ไดแก (1)ขั้นตอนมี
ประสบการณ หรือขั้นลงมือปฏิบัติจริง(Do) ในขั้นตอนนี้ ผูเรียนตองเผชิญ หรือสัมผัส
ประสบการณจริง หรือกระทํากิจกรรมจริง (2)ขั้นวิเคราะหขอมูลแลวสะทอนผลการวิเคราะห
ขอมูลออกมาเปนความคิดในเรื่องที่ไดกระทําและการสะทอนการกระทําโดยผูเรียนตองใชวิธีการ
เก็บรวบรวมขอมูลที่หลากหลายรวมถึงกระบวนการสังเกต กระบวนการคิดวิเคราะห นําขอมูล
มาแยกแยะ จัดระบบเพื่อประมวลผลขอมูล นําเสนอผลการประมวลขอมูลที่ไดออกมาดวยการ
อธิบาย อภิปราย พูดหรือเขียนความรูสกึ ตอสิ่งที่ไดจากการวิเคราะหหรือประมวลผลขอมูล ซึ่ง
เปนการทบทวน (Review) สิ่งที่ไดสัมผัสประสบการณที่ผานกระบวนการคิดวิเคราะหมาแลว (3)
ขั้นเกิดการเรียนรู (Learn) เปนขั้นทีผ่ ูเรียนเกิดความเขาใจ เชื่อมโยงความรู แลวสรุปอางอิง
สรางความคิดรวบยอดจากการคิดวิเคราะหขอมูล โดยเฉพาะถาไดมีการแลกเปลี่ยนมุมมองที่
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หลากหลายก็จะเกิดความเชื่อมโยงของความรูเปนปญญาที่ไดจากการปฏิบตั ิเปนหลักการ และ
สรางความรูใหมขึ้น และ (4)ขั้นประยุกตใช (Apply) ขั้นตอนนี้ผูเรียนสามารถนําหลักการ ปญญา
ปฏิบตั ิ หรือความรูใหมที่ไดไปทดลองใชหรือทดลองใชในสถานการณใหมหรือประยุกตใชใน
ชีวติ ประจําวันเปนวงจรตอเนื่องกัน
ในขณะที่นักวิชาการ ดอยลี อีวา และวอรด ซูซาน (Doyle Eva & Ward
Susan) ไดเสนอขั้นตอนทีน่ อกเหนือจากนักวิชาการคนอื่น ๆ เพิม่ เติมจาก 4 ขั้นตอนดังกลาว
คือ
ขั้นกําหนดเปาหมายและการวางแผนการมีประสบการณรวมกัน ซึ่งขั้นตอน
ดังกลาวนี้จะสอดคลองกับแนวคิดกระบวนการเรียนรูของลีเจ คอนบาค ในหัวขอความรู
พื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรูทตี่ องมีเปาหมาย เปนขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการ
เรียนรู และการที่ผูเรียนมีเปาหมายการเรียนรูชัดเจนและมีความหมายตอผูเรียน กอให
เกิดความผูกพันตอการเรียนรู และสรางแรงจูงใจใหตองมีสวนรวมในการทํากิจกรรม
การเรียนรูรว มกัน เพื่อใหเปาหมายการเรียนรูที่กาํ หนดไวบรรลุ ชวยใหผูเรียนตระหนักรู
และใหคุณคาตอสิ่งทีเ่ รียนรู สงผลตอเนื่องที่จะตองควบคุมตนเองและผูอนื่ ซึ่งก็คือการ
เสริมสรางพลังอํานาจในการเรียนรู ทําใหผูเรียนมีความรับผิดชอบตอการเรียนรูและตอผูอื่น
ดวย ชวยเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคที่ทุกสาขาอาชีพมีความตองการปลูกฝง
ความรับผิดชอบใหเกิดขึ้นในผูเรียน
ทําใหผูวิจัยสามารถสรุปขั้นตอนของกระบวนการเรียนรูที่เนนประสบการณ
เปนฐานได 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดเปาหมายและวางแผนการเรียนรูรวมกัน
ขั้นตอนที่ 2 การมีสวนรวมในประสบการณที่ไดวางแผนรวมกัน
คือ การมีสวนรวมในประสบการณจริงรวมกัน
ขั้นตอนที่ 3 การสะทอน คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรูผ านกระบวนการ
สะทอนในเรื่องที่ไดกระทําและการสะทอนการกระทํา
ขั้นตอนที่ 4 การสรุปอางอิงสรางแนวความคิดรวบยอด หลักการ คือ
การสรุปความคิดรวบยอด วิธีการ หลักการ หรือสรางความรูใหมขึ้น
ขั้นตอนที่ 5 ประยุกตใช คือ การประยุกตใชในสถานการณใหม
แนวคิดกระบวนการเรียนรูท ี่เนนประสบการณเปนฐานที่ได 5 ขั้นตอนนี้
ผูวิจัยจะนําไปวิเคราะหรวมกับกระบวนการเรียนรูทวี่ ิเคราะหไดจากแนวคิดการวิจัยปฏิบตั ิการ
สรางสรรคความรูรวมกัน และแนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่ใชชุมชนเปนฐาน เพื่อนํามา
กําหนดองคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู ไดแก กิจกรรมการเรียนรู
3.8 ผลการวิเคราะหแนวคิดการจัดการเรียนรูทเี่ นนประสบการณเปนฐาน
จากการศึกษาความหมาย ความสําคัญ ลักษณะสําคัญ ระดับการเรียนรูที่เกิดขึน้ พฤติกรรมการ
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เรียนรูที่มีประสิทธิผล และขัน้ ตอนในการจัดการเรียนรูที่เนนประสบการณเปนฐาน สามารถสรุปผล
การวิเคราะหแนวคิดการจัดการเรียนรูทเี่ นนประสบการณเปนฐานได 3 ประเด็นหลักคือ
3.8.1 สาระการเรียนรู ตองเปนประสบการณทั้งในและนอกชั้นเรียนที่ได
ลงมือปฏิบัติจริงที่มีความหมายตอการเรียนรูของผูเรียน
3.8.2 กระบวนการเรียนรู ตองเนนการปฏิบัติจริงในประสบการณที่กําหนดไว
ทั้งในและนอกชั้นเรียน ดวยการกําหนดเปาหมายและวางแผนการเรียนรู มีการเก็บรวบรวมขอมูล
ดวยวิธีการทีห่ ลากหลายรวมถึงการสังเกต นําขอมูลที่ไดมาคิดวิเคราะห แลวผานกระบวนการทาง
สังคมดวยการสะทอนความคิดในเรื่องที่ไดกระทําและการสะทอนการกระทํารวมกันกับผูเรียน
ดวยกัน หรือกับผูสอนจนเกิดความเขาใจ ชวยใหเกิดความเชื่อมโยงของความรูทไี่ ดแลกเปลี่ยน
เรียนรูกันจนสามารถสรุปอางอิงเปนหลักการ วิธีการ แนวความคิดรวบยอด หรือสรางความรูใหม
และนําไปทดลองใชปฏิบตั จิ ริง เปนวงจรอยางตอเนื่อง
กระบวนการเรียนรู จึงมุงเนนการใชรูปแบบการเรียนรูท ี่เนนการคิด
วิเคราะหขอมูลความรูประสบการณที่ไดรับอยางเปนระบบ ควบคูกบั กระบวนการทางสังคม โดย
มีการแลกเปลีย่ นเรียนรูผานการสะทอนความคิดในเรื่องที่ไดกระทําและการสะทอนการกระทํา
สรุปอางอิงเปนหลักการ วิธกี าร แนวความคิดรวบยอดหรือสรางความรูใหม และการประยุกตใช
ความรูที่ไดในสถานการณใหม โดยเนนรูปแบบการเรียนรูแบบมีสวนรวมของทุกคน และรูปแบบ
การเรียนรูที่เนนกระบวนการสรางความคิดรวบยอด ผูเรียนตองใชทักษะการติดตอสื่อสารทุก
รูปแบบ เพื่อสรางความเขาใจ และรับฟงผูอื่น
3.8.3 ผลการเรียนรู จะตองมีการเปลีย่ นแปลงการเรียนรูทั้ง 3 ดาน ดังนี้
1) ดานสติปญญา ผูเรียนมีความสามารถที่เกี่ยวของกับความรู
ไดแก จดจําความรู หรือประสบการณที่ไดรับความรู ผูเ รียนจะมีระดับการเรียนรูความจําเกิดขึ้น
มีความสามารถที่เกี่ยวของกับความเขาใจ ไดแก มีความชัดเจน เขาใจความรู เรียนรูตนเอง
เรียนรูผูอื่น และมีความสามารถที่เกี่ยวของกับความคิด ไดแก คิดวางแผนการเรียนรู คิด
วิเคราะหขอมูล ขาวสาร ประสบการณทไี่ ดรับ คิดเชื่อมโยง ความรูและประสบการณที่เขาใจจน
ผูเรียนสามารถสรางความรูใ หมไดจากประสบการณที่ไดรับ
2) ดานอารมณ ความรูส ึก ผูเรียนมีความสามารถที่เกี่ยวของกับ
การควบคุมอารมณ ไดแก ปรับตัว ยืดหยุน สามารถเผชิญกับความเสี่ยง ความไมแนนอนของ
ขอมูลขาวสาร มีความสามารถที่เกี่ยวของกับคานิยม การรับรู ตระหนักในคุณคา ไดแก
เห็นคุณคา ผูกพัน กับกระบวนการเรียนรู ยอมรับฟงผูอื่น และมีคุณลักษณะทีค่ วรแสดงออก
ไดแก แสวงหาความรู มีความรับผิดชอบที่จะเรียนรูรวมกับผูอื่น
3) ดานทักษะ ผูเรียนมีการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูดานการปฏิบัติ
จนเกิดทักษะความชํานาญ ผูเรียนจะมีทักษะทางสังคม มีการติดตอที่เคารพศักดิ์ศรีความเปน
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มนุษย มีสัมพันธภาพระหวางบุคคลเพิม่ ขึ้น มีการแลกเปลีย่ นความคิดเห็น ทักษะการทํางาน
อาทิ การวางแผน และมีทกั ษะการทํางาน ทักษะการทํางานกลุม อาทิ แสวงหาและยอมรับการ
ชวยเหลือ ทักษะการสังเกต อาทิ มีการเก็บรวบรวมขอมูล การสังเกตการเรียนรูผูอื่น และ
ทักษะการคิดวิเคราะห อาทิ คิดทบทวนสิ่งที่ไดเรียนรู
กลาวโดยสรุปผูวิจัยสามารถนําขอมูลทีไ่ ดจากผลการวิเคราะห การจัดสาระ
การเรียนรู กระบวนการเรียนรู และผลการเรียนรูดงั กลาวขางตน มาวิเคราะหรวมกับผลการ
วิเคราะหแนวคิดการวิจัยปฏิบัติการสรางสรรคความรูรว มกันกับแนวคิดการจัดการเรียนการสอน
เพื่อสรุปการจัดสาระการเรียนรู กระบวนการเรียนรูในชุมชน และผลการเรียนรูข อง 3 แนวคิดที่
ใชในการจัดการเรียนรูในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
4. สรุปผลการวิเคราะหการจัดการเรียนรูที่ไดจากแนวคิดการวิจัยปฏิบตั กิ าร
สรางสรรคความรูรวมกัน แนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่ใชชุมชนเปนฐาน และ
แนวคิดการจัดการเรียนรูแบบประสบการณ เพือ่ พัฒนาคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค ผูวจิ ัย
ไดนําผลการวิเคราะหแนวคิดการวิจัยปฏิบัติการสรางสรรคความรูรว มกันขอ 1.5 หนา 82-84
ผลการวิเคราะหแนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่ใชชุมชนเปนฐานขอ 2.3 หนา 102-103 และ
ผลการวิเคราะหแนวคิดการจัดการเรียนรูแบบประสบการณขอ 3.8 ที่ได หนา 112-113 มา
วิเคราะหเนื้อหาโดยใชแนวทางการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพของทฤษฎีฐานรากเพื่อคนหาขอ
คิดเห็นที่มีจุดรวม จุดแตกตางเรื่องใดบาง และสรุปการจัดสาระการเรียนรู กระบวนการเรียนรู
และผลการเรียนรูที่ไดจากทั้ง 3 แนวคิด ตอจากนั้นผูวิจัยนําผลการเรียนรูที่ไดจาก 3 แนวคิด
มาวิเคราะหเนื้อหานัยความสอดคลอง หรือคลายคลึงกันกับขอบงชี้คุณลักษณะของนิสิตวิชา
จิตวิทยาสังคม และขอบงชี้คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงคขางตน ซึ่งถาผลการวิเคราะหมี
เนื้อหานัยสอดคลองหรือคลายคลึงกัน ผูวิจัยก็สามารถนําผลการวิเคราะหการจัดสาระการเรียนรู
และกระบวนการเรียนรูที่ไดจาก 3 แนวคิด นํามาใชในการจัดการเรียนรูในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
โดยมีคุณลักษณะของนิสิตวิชาจิตวิทยาสังคมที่ชวยเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
ที่ไดและมีความคลายคลึงสอดคลองกับขอบงชี้ผลการเรียนรูที่ไดจาก 3 แนวคิด เปนผลการ
เรียนรูที่คาดหวังและเปนเปาหมายของการพัฒนาในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ภายหลังจากนั้นผูวจิ ัย
วิเคราะหขอบงชี้ที่ไดจาก 3 แนวคิด เพื่อออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเลือกรูปแบบ/
วิธีการ/เทคนิคการจัดการเรียนรูที่สงเสริม และสรุปผลการวิเคราะหรูปแบบ/วิธกี าร/เทคนิคการ
จัดการเรียนรูที่ไดเพื่อใชจัดการเรียนรูในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ตามลําดับดังนี้
4.1 สาระการเรียนรู จากผลการวิเคราะหเนื้อหาการจัดสาระการเรียนรูใน
แนวคิดการวิจัยปฏิบัติการสรางสรรคความรูรวมกัน แนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่ใชชุมชน
เปนฐาน และแนวคิดการจัดการเรียนรูแบบประสบการณ ไดขอบงชี้การจัดสาระการเรียนรู
ปรากฏรายละเอียดผลการวิเคราะหในตาราง 6 ในภาคผนวก ข. ที่ทงั้ สามแนวคิดมีความคิดเห็น
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สอดคลองตรงกัน ไดแก เชื่อมโยงความรูวิชาการในชั้นเรียนกับสถานการณที่สําคัญที่พบใน
ชุมชน/ประสบการณจริงตามสถานการณที่เผชิญ/ไดรับประสบการณทั้งในและนอกชั้นเรียน(3)
สถานการณทสี่ ําคัญ/ประสบการณที่มีความหมาย(3)
และมีขอบงชี้การจัดสาระการเรียนรูที่
แตกตางกัน 2 ขอในแนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่ใชชุมชนเปนฐาน คือ สถานการณ/
ประสบการณที่หลากหลาย(1)
และแนวคิดการวิจัยปฏิบัติการสรางสรรคความรูรวมกันคือ
ความรูวชิ าการที่หลากหลาย(1)
จากขอบงชี้การจัดสาระการเรียนรูที่พบใน 3 แนวคิดดังกลาว ทําใหผูวิจัย
สามารถสรุปแนวทางการจัดสาระการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมที่รับผิดชอบสอนโดยใชชุมชน
และประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงคไดคอื
ตองจัด
สาระการเรียนรูในชั้นเรียนไมวาจะเปนความรูวชิ าการหรือประสบการณในชั้นเรียนให
เชื่อมโยงกับความรูชุมชนหรือสถานการณที่ตองเผชิญในชุมชน
โดยสถานการณ
ประสบการณ ความรูวชิ าการตองมีความหลากหลาย มีความหมายตอการเรียนรู
แนวคิดที่ไดนผี้ ูวิจัยจะใชกําหนดองคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู ไดแก สาระการเรียนรู
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
4.2 กระบวนการเรียนรู จากผลการวิเคราะหกระบวนการเรียนรูในแนวคิดการ
วิจัยปฏิบตั ิการสรางสรรคความรูรวมกัน แนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่ใชชุมชนเปนฐาน
และแนวคิดการจัดการเรียนรูที่เนนประสบการณเปนฐาน ไดขอบงชี้กระบวนการเรียนรู ปรากฏ
รายละเอียดผลการวิเคราะหในดังตาราง 7 ในภาคผนวก ข. ที่ทงั้ สามแนวคิดมีความคิดเห็น
สอดคลองตรงกัน ไดแก ปฏิบัติการแกไขปญหา/ปฏิบัติจริง/มีสว นรวมในประสบการณที่ถูก
วางแผนรวมกัน (3) สะทอนความคิดในเรื่องที่ไดกระทําและการสะทอนการกระทํา (3) สรุป
อางอิง/สรางสรรคความรูรว มกัน (3) มีขอบงชี้ที่สองแนวคิดมีความคิดเห็นสอดคลองตรงกัน
ไดแก แนวคิดการวิจัยปฏิบัติการสรางสรรคความรูรว มกันและแนวคิดการจัดการเรียนการสอน
ที่ใชชุมชนเปนฐานคือ ใหความหมายของปญหา/ประเมินสภาพ/ศึกษาชุมชน เก็บรวบรวม
ขอมูล/ใชวธิ ีการสืบสวนสอบสวน/ประเมินความตองการจําเปน (2) แนวคิดการวิจัยปฏิบตั ิการ
สรางสรรคความรูรวมกันและการจัดการเรียนรูแบบประสบการณ คือ ประยุกตใชเปนวงจร
ตอเนื่อง(2) และมีขอบงชี้การจัดกระบวนการเรียนรูของแนวคิดการจัดการเรียนรูแบบประสบการณ
มีแตกตางกันไปคือ กําหนดเปาหมายและวางแผนรวมกัน(1) จากแนวคิดการจัดการเรียนการ
สอนที่ใชชุมชนเปนฐานถายโอนทักษะการเรียนรูสูชุมชน/เชื่อมโยงทักษะที่ใชในการเรียนรู(1)
จากขอบงชี้การจัดกระบวนการเรียนรูที่พบใน 3 แนวคิดดังกลาว ทําใหผูวิจัย
สามารถสรุปกระบวนการเรียนรูในชุมชนสําหรับการศึกษาวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชน
และประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงคได 6 ขั้นตอน
คือ
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ขั้นตอนที่ 1 : การประเมินความตองการจําเปน หรือการประเมินสภาพ
เพื่อใหความหมายของปญหา ซึ่งตองศึกษาชุมชน เก็บรวบรวมขอมูล ใชวธิ ีการสืบสวนสอบสวน
ขั้นตอนที่ 2 : กําหนดเปาหมายและวางแผนการเรียนรูรวมกัน เพื่อหา
แนวทางแกไขปญหา
ขั้นตอนที่ 3 : ปฏิบัติการแกไขปญหา มีการปฏิบัตจิ ริง มีสวนรวมใน
ประสบการณที่ไดวางแผนรวมกัน
ขั้นตอนที่ 4 : การสะทอน มีทั้งการสะทอนความคิดในเรื่องที่ไดกระทําและ
การสะทอนการกระทําที่ไดแลกเปลีย่ นเรียนรูกันและกัน
ขั้นตอนที่ 5 : การสรุปอางอิง สรางสรรคความรูรว มกันจากการที่ไดแลก
เปลี่ยนเรียนรูก ันและกัน
ขั้นตอนที่ 6 : ประยุกตใช โดยนําความรูที่สรางสรรคไดไปประยุกตใชใน
สถานการณใหมเปนวงจรวัฏจักรตอเนื่องกันเขาสูขั้นตอนที่ 1 – 6 รอบใหม
จะเห็นไดวากระบวนการเรียนรูในชุมชน 6 ขั้นตอนนี้เปนทักษะกระบวนการ
เฉพาะ ที่เนนทักษะการแกไขปญหาที่ผวู ิจัยสามารถนํามาพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในการแกไข
ปญหาใหกับผูเ รียนในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได นอกจากนี้การจัดกระบวนการเรียนรูในชุมชนที่ได
จากขอบงชี้ ขอ 7 ถายโอนทักษะการเรียนรูสูชุมชน/เชือ่ มโยงทักษะที่ใชในการเรียนรู/ถายโอน
ขอมูลที่ไดจากการศึกษาในชั้นเรียน ไดใหแนวคิดแกผูวิจัยวาตองจัดกระบวนการเรียนรูในชุมชน
ดวยการเลือกใชรูปแบบการเรียนรูใหเชื่อมโยงกับรูปแบบการเรียนรูท ี่ใชในชั้นเรียน เพื่อเสริม
สรางการถายโอนทักษะการเรียนรูจากชัน้ เรียนสูชุมชน
แนวคิดที่ไดนี้ผูวิจยั สามารถนํามา
กําหนดองคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู ไดแก กิจกรรมจัดการเรียนรูในชุมชนและใช
ออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนรูในชุมชน โดยเลือกรูปแบบ วิธกี าร และเทคนิคการจัดการเรียนรู
ที่ควรสงเสริมใหเหมาะสมสอดคลองเชื่อมโยงกันกับการจัดการเรียนรูในชั้นเรียน
4.3 ผลการเรียนรู จากผลการวิเคราะหเนื้อหาผลการเรียนรูในแนวคิดการวิจยั
ปฏิบัติการสรางสรรคความรูรวมกัน แนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่ใชชุมชนเปนฐาน และ
แนวคิดการจัดการเรียนรูแบบประสบการณ ไดขอบงชี้ผลการเรียนรู 3 ดาน ไดแก ดาน
สติปญญา ดานอารมณ ความรูสึก และดานทักษะเกิดขึ้นกับผูเรียนและมีการเปลี่ยนแปลงการ
เรียนรูกับสมาชิกชุมชนหรือบุคคลที่ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกันกับผูเรียนดวยดังนี้
4.3.1 ผูเรียน มีการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูในแตละดาน ดังนี้
1) ดานสติปญญา พบมีขอ บงชี้ผลการเรียนรูดานสติปญญาที่
เกี่ยวของกับความรู ความเขาใจ ความคิด ในแนวคิดการวิจัยปฏิบตั ิการสรางสรรคความรู
รวมกัน แนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่ใชชุมชนเปนฐาน และแนวคิดการจัดการเรียนรูแบบ
ประสบการณไดปรากฏรายละเอียดผลการวิเคราะหในตาราง 8 ในภาคผนวก ข. โดยขอบงชี้ผล
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การเรียนรูดานสติปญญาที่เกี่ยวของกับความรูทที่ ั้งสามแนวคิดมีความคิดเห็นสอดคลองตรงกัน
คือ มีความรูชุมชนเพิ่มขึ้น/จดจําประสบการณที่ไดรับ(3) และมีขอบงชี้แตกตางไปในแนวคิดการ
จัดการเรียนการสอนที่ใชชมุ ชนเปนฐานคือ มีความรอบรู(1) ขอบงชี้ที่เกี่ยวของกับความเขาใจที่
ทั้งสามแนวคิดมีความคิดเห็นสอดคลองตรงกันคือ สรางความเขาใจใหม/มีความชัดเจน/เขาใจ
ความรู(3) ประยุกตใชความรูในชั้นเรียนสูการปฏิบัตจิ ริงในชุมชน/เชื่อมโยงความรูในชั้นเรียนกับ
ความรูชุมชนหรือในชั้นเรียนกับนอกชั้นเรียน(3) สวนขอบงชี้ที่เหลืออีก 2 ขอในแนวคิดการวิจัย
ปฏิบัติการสรางสรรคความรูรวมกันและแนวคิดการจัดการเรียนรูแบบประสบการณมีความคิดเห็น
สอดคลองตรงกันคือ เรียนรูตนเอง/พิสูจนความตองการของตนเอง/ทบทวนตนเอง(2) และเรียนรู
ผูอื่น/สังเกตการเรียนรูของผูอื่น(2) และขอบงชี้ที่เกี่ยวของกับความคิด ที่ทั้งสามแนวคิดมีความ
คิดเห็นสอดคลองตรงกัน ไดแก คิดวิเคราะหขอมูล/การวิเคราะห(3) คิดวางแผนแกไขปญหา/คิด
แกไขปญหา/คิดวางแผนการเรียนรู(3)
คิดเชื่อมโยง/หยั่งเห็นหรือคาดการณลวงหนา/มองเห็น
ความสัมพันธหยั่งรูการปฏิบัติใหม(3) และคิดสรางสรรคความรูใหม/สรุปอางอิง(3)
เมื่อพิจารณาขอบงชี้ในภาพรวมทั้งหมดจะเห็นไดวาผลการเรียนรูที่
ไดจาก 3 แนวคิดดังกลาวใหน้ําหนักการพัฒนาผูเรียนดานสติปญญาไปที่ความคิดมากที่สุด
รองลงมาเปนความเขาใจและความรูตามลําดับ ซึ่งจะสอดคลองกับการพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณลักษณะของนิสิตวิชาจิตวิทยาสังคมที่พึงประสงคที่เนนความคิดและความเขาใจมากที่สุด
และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคที่เนนการพัฒนาการคิดมากที่สุดที่วิเคราะหไดขางตน
2) ดานอารมณ ความรูส ึก พบมีขอบงชี้ผลการเรียนรูดานอารมณ
ความรูสึกที่เกีย่ วของกับการควบคุมอารมณ คานิยม การรับรู ตระหนักในคุณคา และ
คุณลักษณะทีค่ วรแสดงออกในแนวคิดการวิจัยปฏิบตั กิ ารสรางสรรคความรูรว มกัน แนวคิดการ
จัดการเรียนการสอนที่ใชชมุ ชนเปนฐาน
และแนวคิดการจัดการเรียนรูแบบประสบการณได
ปรากฏรายละเอียดผลการวิเคราะหในตาราง 9 ในภาคผนวก ข. โดยขอบงชี้ผลการเรียนรูดาน
อารมณ
ความรูสึกที่เกีย่ วของกับการควบคุมอารมณ
ทีท่ ั้งสามแนวคิดมีความคิดเห็น
สอดคลองตรงกัน คือ การปรับตัวตามสถานการณที่ตองเผชิญ/ยืดหยุน สามารถเผชิญกับ
ความเสี่ยง ความไมแนนอนของขอมูลขาวสาร/พรอมรับการเผชิญสถานการณเสี่ยงไมแนนอน
(3) ขอบงชี้ที่เกี่ยวของกับคานิยม การรับรู ตระหนักในคุณคาที่ทงั้ สามแนวคิดมีความคิดเห็น
สอดคลองตรงกันคือ รับรู ตระหนักในคุณคาของกระบวนการ/เห็นคุณคา ผูกพันกับกระบวนการ
เรียนรู/ตระหนักในคุณคาความรูชุมชน(3)
สวนขอบงชี้ที่เหลือที่สองแนวคิดมีตรงกันไดแก
แนวคิดการวิจัยปฏิบัติการสรางสรรคความรูรวมกันและแนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่ใช
ชุมชนเปนฐานคือ ยอมรับการเปนหุนสวน(2) และตระหนักในคุณคาของความรวมมือ/ความ
รวมมือของชุมชน(2) แนวคิดการวิจัยปฏิบัติการสรางสรรคความรูรวมกันและการจัดการเรียนรู
แบบประสบการณคือ ยอมรับฟงผูอื่น(2) ขอบงชี้ที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะทีค่ วรแสดงออก
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ที่ทั้งสามแนวคิดมีความคิดเห็นสอดคลองตรงกันคือ แสวงหาขอมูล/แสวงหาความรูชุมชน(3)
สวนขอบงชีท้ เี่ หลือที่สองแนวคิดมีความคิดเห็นตรงกัน ไดแก แนวคิดการวิจัยปฏิบตั กิ าร
สรางสรรคความรูรวมกัน และแนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่ใชชุมชนเปนฐานคือ มีความ
เปนพลเมือง(2) แนวคิดการวิจัยปฏิบตั กิ ารสรางสรรคความรูรว มกันและการจัดการเรียนรูแบบ
ประสบการณคือ มีความรับผิดชอบตอสังคมและผูอื่น(2) ขอบงชี้ที่เหลือนอกนั้นแตกตางกันไป
ในแนวคิดการจัดการเรียนรูแบบประสบการณคือ มีความรับผิดชอบในการเรียนรู(1) และใน
แนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่ใชชุมชนเปนฐานคือมีความมั่นใจในตนเอง/พึ่งตนเอง(1)
เมื่อพิจารณาขอบงชี้ในภาพรวมทั้งหมดจะเห็นไดวาผลการเรียนรูที่
ไดจาก 3 แนวคิดดังกลาวใหน้ําหนักการพัฒนาผูเรียนดานอารมณ ความรูสึกไปที่การควบคุม
อารมณ คานิยม การรับรู ตระหนักในคุณคา และคุณลักษณะทีค่ วรแสดงออกพอ ๆ กัน
ซึ่งสามารถชวยพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะของนิสิตวิชาจิตวิทยาสังคมที่พึงประสงคที่เนน
คุณลักษณะทีค่ วรแสดงออกและการควบคุมอารมณมากที่สุด และคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ ึง
ประสงคที่เนนคุณลักษณะทีค่ วรแสดงออกมากที่สุดที่วเิ คราะหไดขางตน
3) ดานทักษะ พบมีขอบงชี้ผลการเรียนรูดานทักษะทีส่ ําคัญไดแก
ทักษะการทํางานกลุม ทักษะทางสังคม ทักษะการแกไขปญหา ทักษะการทํางาน ทักษะ
การสังเกต และทักษะการคิดวิเคราะห ในแนวคิดการวิจัยปฏิบตั ิการสรางสรรคความรูรวมกัน
แนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่ใชชุมชนเปนฐาน และแนวคิดการจัดการเรียนรูแบบประสบการณ
ไดปรากฏรายละเอียดผลการวิเคราะหในตาราง 10 ในภาคผนวก ข. โดยขอบงชี้ผลการเรียนรูดา น
ทักษะที่ทั้งสามแนวคิดมีความคิดเห็นสอดคลองตรงกัน ไดแก ทักษะทางสังคม อาทิ มีสัมพันธภาพ
ระหวางบุคคลเพิ่มขึ้น(3) มีการแลกเปลีย่ นความคิดเห็น(3) ทักษะการสังเกต อาทิ มีการเก็บ
รวบรวมขอมูล/ศึกษาชุมชน(3) ทักษะการคิดวิเคราะหคือ คิดวิเคราะหขอมูล/คิดวิเคราะหผลการ
ปฏิบัติ/คิดทบทวนในสิ่งที่ไดเรียนรู(3)
ขอบงชี้ที่สองแนวคิดมีความคิดเห็นสอดคลองตรงกัน
ไดแก แนวคิดการวิจัยปฏิบัติการสรางสรรคความรูรวมกันและแนวคิดการจัดการเรียนรูแบบ
ประสบการณ ในทักษะการทํางานกลุม คือ ทักษะการทํางานเปนทีม/ทักษะการทํางานกลุม(2)
ทักษะทางสังคม คือ การติดตอสื่อสารที่เคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย(2) แนวคิดการวิจัย
ปฏิบัติการสรางสรรคความรูรวมกัน และแนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่ใชชมุ ชนเปนฐานใน
ทักษะการแกไขปญหา คือ มีทักษะการแกไขปญหา ตามสถานการณ/มีความสามารถในการ
แกไขปญหา(2)
แนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่ใชชุมชนเปนฐานและแนวคิดการจัดการ
เรียนรูแบบประสบการณในทักษะในการทํางาน คือ มีโอกาสไดมีงานทํา/มีทกั ษะการทํางาน(2)
ขอบงชี้ที่เหลือนอกนั้นมีความคิดเห็นแตกตางกันไปในทักษะการทํางานกลุม
ทักษะในการ
ทํางานและทักษะการสังเกต ไดแก ในแนวคิดการจัดการเรียนรูแบบประสบการณ อาทิ แสวงหา
และยอมรับการชวยเหลือ(1) การวางแผน(1) สังเกตการณเรียนรูผ ูอื่น(1) และในแนวคิดการ
จัดการเรียนการสอนที่ใชชมุ ชนเปนฐาน ไดแก ดํารงชีวิต/พึ่งตนเองได(1)
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เมื่อพิจารณาขอบงชี้ในภาพรวมทั้งหมดจะเห็นไดวา ผลการเรียนรูท ี่
ไดจาก 3 แนวคิดดังกลาวใหน้ําหนักการพัฒนาผูเรียนดานทักษะไปที่ทักษะทางสังคมมากทีส่ ุด
รองลงมาคือ ทักษะการคิดวิเคราะหและทักษะการสังเกต อันดับสุดทายคือ ทักษะการทํางาน
กลุม ทักษะการแกไขปญหา และทักษะในการทํางาน ซึ่งสามารถชวยพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณลักษณะของนิสิตวิชาจิตวิทยาสังคมที่เนนทักษะทางสังคมและทักษะการทํางานกลุมมากที่สดุ
รองลงมาไดแก ทักษะในการทํางาน ทักษะการสังเกต และทักษะการแกไขปญหาตามลําดับ
และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคที่เนนทักษะทางสังคมมากที่สุด รองลงมาคือ ทักษะใน
การทํางานที่วเิ คราะหไดขางตน
4.3.2 สมาชิกชุมชน เมื่อไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูเรียนมีการเปลีย่ นแปลง
การเรียนรูดังนี้
1) ดานสติปญญา ขอบงชี้ที่เกี่ยวของกับความรู ไดแก มีความรู
สากล หรือความรูวิชาการเพิ่มขึ้น ขอบงชี้ที่เกี่ยวของกับความเขาใจ ไดแก สรางความเขาใจ
ใหม และขอบงชี้ที่เกี่ยวของกับความคิด ไดแก คิดวางแผนแกไขปญหา คิดสรางสรรคความรู
และสรางความรูที่เปนการกระทําใหมที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูก ับผูเรียน
2) ดานอารมณ ความรูสึก มีขอบงชี้ที่เกี่ยวของกับคานิยม
การรับรู ตระหนักในคุณคา ไดแก เกิดการรับรู ตระหนักในคุณคาของความรวมมือกอใหเกิด
ความรูสึกของการเปนหุนสวนการจัดการเรียนรูใหกับผูเ รียน
3) ดานทักษะ มีขอบงชี้ทเี่ กี่ยวของกับทักษะ ไดแก ทักษะการ
ทํางานกลุม ทักษะทางสังคม ทักษะการแกไขปญหา ทักษะในการคิดวิเคราะห และทักษะการ
สังเกต เพิ่มมากยิ่งขึ้น
จะเห็นไดวาแนวคิดที่ไดนี้ผวู ิจัยสามารถนํามากําหนดองคประกอบ
ของรูปแบบการจัดการเรียนรู ไดแก ผลการเรียนรูทคี่ าดหวัง โดยผูเรียนและสมาชิกชุมชนที่มี
การแลกเปลีย่ นเรียนรูกัน มีการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูทั้งดานสติปญ
 ญา ดานอารมณ และดาน
ทักษะเกิดขึ้น
4.4 วิเคราะหขอบงชี้ผลการเรียนรู ที่ไดจากแนวคิดการวิจัยปฏิบัติการ
สรางสรรคความรูรวมกัน แนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่ใชชุมชนเปนฐาน และ
แนวคิดการจัดการเรียนรูแบบประสบการณ
กับขอบงชี้คุณลักษณะของนิสิตวิชา
จิตวิทยาสังคมที่พึงประสงค และขอบงชี้คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ผูวจิ ัยนํา
ขอบงชี้ผลการเรียนรูที่ไดจาก 3 แนวคิดดังกลาว หนา 115-117 มาวิเคราะหเนื้อหานัยพิจารณา
ในเรื่องของความสอดคลองหรือคลายคลึงกันกับขอบงชี้คุณลักษณะของนิสิตวิชาจิตวิทยาสังคม
ที่พึงประสงค และขอบงชี้คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงคในแตละดาน ไดแก ดาน
สติปญญา ดานอารมณ ความรูสึก และดานทักษะ ไดปรากฏรายละเอียดผลการวิเคราะหอยูใน

119
ภาพประกอบ 8 – 14 ในภาคผนวก ค. เพื่อผูวิจัยจะไดใชขอบงชี้คณ
ุ ลักษณะของนิสิตวิชา
จิตวิทยาสังคม มากําหนดเปนผลการเรียนรูที่คาดหวังและนํามาเปนเปาหมายการพัฒนา ภายใต
การจัดสาระการเรียนรูและการจัดกระบวนการเรียนรูทไี่ ดมาจากผลการวิเคราะหแนวคิดการจัด
การเรียนรูทั้งสามที่ผูวิจัยเชือ่ ถือวาสามารถชวยใหนิสิตมีคุณลักษณะของนิสิตวิชาจิตวิทยาสังคม
ที่พึงประสงคชวยเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงคไดขอสรุปผลการวิเคราะหดังนี้
4.4.1 ขอบงชี้ผลการเรียนรูที่ไดจาก 3 แนวคิด ที่เกีย่ วของกับความรู
จะเห็นไดวามีเนื้อหานัยสอดคลองครอบคลุมขอบงชี้คณ
ุ ลักษณะของนิสิตวิชาจิตวิทยาสังคม
ที่เกี่ยวของกับความรูทุกขอบงชี้ และมีเนื้อหานัยสอดคลองกับขอบงชี้คุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงคจํานวน 2 ขอ คือ มีความรอบรูในภาคทฤษฎี/มีความพรอมทางวิชาการ และมี
ความรูในศาสตรที่เกี่ยวของกับการดํารงชีวิต
4.4.2 ขอบงชี้ผลการเรียนรูที่ไดจาก 3 แนวคิดที่เกี่ยวของกับความเขาใจ
จะเห็นไดวามีเนื้อหานัยสอดคลองครอบคลุมขอบงชี้คณ
ุ ลักษณะของนิสิตวิชาจิตวิทยาสังคมและขอ
บงชี้คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคที่เกี่ยวของกับความเขาใจทุกขอบงชี้
4.4.3 ขอบงชี้ผลการเรียนรูที่ไดจาก 3 แนวคิดที่เกี่ยวของกับความคิด
จะเห็นไดวามีเนื้อหานัยสอดคลองครอบคลุมขอบงชี้คณ
ุ ลักษณะของนิสิตวิชาจิตวิทยาสังคมที่
เกี่ยวของกับความคิดทุกขอบงชี้ และมีเนือ้ หานัยสอดคลองครอบคลุมขอบงชี้คุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงคทกุ ขอบงชี้
4.4.4 ขอบงชี้ผลการเรียนรูที่ไดจาก 3 แนวคิดที่เกี่ยวของกับการควบคุม
อารมณ จะมีเนื้อหานัยสอดคลองครอบคลุมขอบงชี้คุณลักษณะของนิสิตวิชาจิตวิทยาสังคม และขอ
บงชี้คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคที่เกี่ยวของกับการควบคุมอารมณทุกขอบงชี้
4.4.5 ขอบงชี้ผลการเรียนรูที่ไดจาก 3 แนวคิดที่เกี่ยวของกับคานิยม
การรับรู ตระหนักในคุณคา จะมีเนื้อหานัยสอดคลองครอบคลุมขอบงชี้คุณลักษณะของนิสิตวิชา
จิตวิทยาสังคมที่เกี่ยวของกับคานิยม การรับรู ตระหนักในคุณคาทุกขอบงชี้ ยกเวนขอบงชีร้ ับรู
พัฒนาบุคลิกภาพที่พึงประสงคของตนเอง และมีเนื้อหานัยสอดคลองกับขอบงชีค้ ุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงคที่เกี่ยวของกับคานิยม การรับรู ตระหนักในคุณคามีจํานวนมากเกินครึ่งหนึ่ง
ของขอบงชี้ที่เกี่ยวของกับคานิยม การรับรู ตระหนักในคุณคา
4.4.6 ขอบงชี้ผลการเรียนรูที่ไดจาก 3 แนวคิดที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะที่ควร
แสดงออกมีเนื้อหานัยสอดคลองกับขอบงชี้คุณลักษณะของนิสิตวิชาจิตวิทยาสังคม
ที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะที่ควรแสดงออกเปนสวนใหญ ยกเวนขอบงชี้ตรงตอเวลา มี
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เหตุผล และมีความสุขกับชีวิต และมีเนื้อหานัยสอดคลองกับขอบงชีค้ ุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ
ประสงคบางขอบงชี้ ไดแก มีความรับผิดชอบตอสังคม/เอื้ออาทรตอสังคม มีความรับผิดชอบตอ
ตนเอง/บริหารเวลาไดดี ใฝการเรียนรู/สามารถเรียนรูไดตลอดเวลา/มีการแสวงหาความจริง มี
ความเปนพลเมือง/พลโลก ใฝสันติ เต็มใจรวมมือแกไขปญหาสังคมและสิ่งแวดลอม มีความ
มั่นใจในตนเอง และเห็นแกประโยชนสวนรวม
4.4.7 ขอบงชี้ผลการเรียนรูที่ไดจาก 3 แนวคิดที่เกี่ยวของกับทักษะจะ
เห็นไดวามีเนือ้ หานัยสอดคลองครอบคลุมกับขอบงชี้คณ
ุ ลักษณะของนิสิตวิชาจิตวิทยาสังคมที่
เกี่ยวของกับทักษะทุกทักษะขอบงชี้ยกเวนทักษะการคิดวิเคราะห และมีเนื้อหานัยสอดคลองกับขอ
บงชี้คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคที่เกี่ยวของกับทักษะทุกทักษะยกเวนทักษะ
การใชเทคโนโลยี นอกจากนี้เมื่อผูวิจัยพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใช
ผลการเรียนรูท ี่ไดจาก 3 แนวคิดนี้เปนเปาหมายการพัฒนาผูเรียนจะสามารถพัฒนาผูเรียนใหมี
ทักษะการคิดวิเคราะหมากขึ้นเพราะจะมีขอบงชี้ที่เกี่ยวของกับทักษะการคิดวิเคราะหเพิ่มขึ้น
ดวยแลวยังชวยเสริมสรางความสามารถดานสติปญญาในเรื่องการคิดของนิสิตวิชาจิตวิทยา
สังคมที่พึงประสงคและบัณฑิตที่พึงประสงคใหมากขึ้นไดดวย
กลาวโดยสรุปผลการวิเคราะหขอบงชี้ผลการเรียนรูทไี่ ดจากแนวคิดการวิจัย
ปฏิบัติการสรางสรรคความรูรวมกัน แนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่ใชชุมชนเปนฐาน และ
แนวคิดการจัดการเรียนรูแบบประสบการณกับขอบงชีค้ ุณลักษณะของนิสิตวิชาจิตวิทยาสังคม
ที่พึงประสงคมีเนื้อหานัยสอดคลองครอบคลุมจํานวนขอบงชี้มาก และกับขอบงชีค้ ุณลักษณะ
ของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงคมีเนื้อหานัยสอดคลองหรือคลายคลึงกันจํานวนขอบงชีค้ อ นขางมาก
สะทอนใหเห็นวา เมื่อนําแนวทางการจัดสาระการเรียนรู และกระบวนการเรียนรูที่ไดจาก 3
แนวคิดดังกลาวมาพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคม
ก็นาจะสามารถชวย
เสริมสรางคุณลักษณะของนิสิตวิชาจิตวิทยาสังคมที่พึงประสงค ทั้งดานสติปญญา ดานอารมณ
ความรูสึก และดานทักษะไดดีมากแลว ยังสามารถชวยเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ ึง
ประสงคไดคอนขางมาก ทั้งดานสติปญญา ดานอารมณ ความรูสึก และดานทักษะไดดวย
นอกจากนี้ยังชวยใหผเู รียนมีทักษะการคิดวิเคราะหเพิม่ ขึ้นดวยแลว ยังชวยใหผทู ี่ไดแลกเปลีย่ น
เรียนรูกับผูเรียน โดยเฉพาะสมาชิกชุมชนมีผลการเรียนรูเกิดขึ้นทัง้ ดานสติปญญา ดานอารมณ
ความรูสึก และดานทักษะเกิดเพิ่มขึ้นดวยเชนเดียวกัน
ดังนั้นในการศึกษาวิจัยครัง้ นี้ผูวิจัยจึงจะนําผลสรุปการวิเคราะห อาทิ การจัด
สาระการเรียนรู กระบวนการเรียนรูในชุมชน และผลการเรียนรูที่ได จากแนวคิดการวิจัย
ปฏิบัติการสรางสรรคความรูรวมกัน แนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่ใชชุมชนเปนฐาน และ
แนวคิด การจัดการเรียนรูแบบประสบการณ นํามาเปนแนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและประสบการณเปนฐานเพือ่ เสริมสรางคุณลักษณะของ
นิสิตที่พึงประสงคของวิชานีท้ ี่ชวยเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคได ณ
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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนรูในชั้นเรียนใหเชื่อมโยงกับ
กิจกรรมการเรียนรูในชุมชนตอไป
4.5 การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ไดจากการสังเคราะหการจัด การเรียนรู
ที่ไดจากแนวคิดการวิจัยปฏิบัติการสรางสรรคความรูรว มกัน แนวคิดการจัด
การเรียนการสอนที่ใชชุมชนเปนฐาน และแนวคิดการจัดการเรียนรูแบบประสบการณ
ผูวิจัยไดใชแนวทางการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ไดศึกษาเอกสารพื้นฐานความรู
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูทไี่ ดดังตัวอยางหนา 29
มาเปนแนวทางการออกแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรูที่ไดจากการวิเคราะห 3 แนวคิดดังกลาว โดยนําผลการวิเคราะหการจัดสาระ
การเรียนรู กระบวนการเรียนรู และผลการเรียนรูที่ไดในขอ 4.1-4.3 มาวิเคราะหตอเนื่องเพื่อ
กําหนดรูปแบบ/วิธีการ/เทคนิคการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมสอดคลองกับผลการเรียนรู การจัด
สาระการเรียนรูและกระบวนการเรียนรูทไี่ ดตามลําดับดังนี้
4.5.1 รูปแบบ/วิธีการ/เทคนิคการจัดการเรียนรูที่ไดจากการจัดสาระการ
เรียนรูที่วเิ คราะหไดจาก 3 แนวคิด ผูวิจยั ตองจัดสาระการเรียนรูในชั้นเรียนไมวาจะเปนความรู
วิชาการหรือมีประสบการณในชั้นเรียนใหเชื่อมโยงกับความรูชุมชนหรือสถานการณที่ตองเผชิญ
ในชุมชน โดยสถานการณ ประสบการณ ความรูวิชาการตองมีความหลากหลาย มี
ความหมายตอผูเรียน
จะเห็นไดวาการจัดสาระการเรียนรูที่วเิ คราะหไดสามารถออกแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูไดดังนี้
1) ตองจัดใหผูเรียนไดเรียนรูความรูวชิ าการ หรือมีประสบการณ
ในชั้นเรียนซึ่งจะเปนความรูพ ื้นฐาน หรือความรูเดิมของผูเรียน ดวยรูปแบบการเรียนรูที่เนนครู
เปนศูนยกลาง ใชวิธีการบรรยายถายทอดความรู และรูปแบบการเรียนรูดวยตนเอง ดวยวิธีการ
ศึกษาคนควาดวยตนเอง
2) ตองจัดใหผูเรียนไดเรียนรูความรูชุมชน หรือสถานการณที่
ตองเผชิญในชุมชน จากขอมูลขอเท็จจริง ซึ่งจะเปนประสบการณที่เปนความรูใหมของผูเรียน
ดวยรูปแบบการเรียนรูที่เนนกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรูเปนกลุม
3) ใชสาระการเรียนรูกระตุน ใหผูเรียนไดใชกระบวนการเรียนรูทาง
สติปญญา ดวยรูปแบบการเรียนรูที่มุงเนนกระบวนการคิดวิเคราะหและกระบวนการสราง
ความคิดรวบยอดดังนี้
- ใหผูเรียนทบทวนความรูเดิมดวยตนเองในขอ 1)
- ใหผูเรียนเก็บรวบรวมขอมูลหรือไดรับประสบการณดวยตนเองในขอ 2)
- ใหผูเรียนคิดวิเคราะหขอ มูล ทําความเขาใจความรูที่ไดรับ
เชื่อมโยงความรูเดิมในขอ 1) และความรูใหมในขอ 2) เขาดวยกัน
- ใหผูเรียนสรุปอางอิงความรูที่ไดใหมดวยตนเอง
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4) ตองจัดสาระการเรียนรูในชั้นเรียนใหเชื่อมโยงกับความรูชุมชน
เพื่อสงเสริมการคิดเชื่อมโยงความรูและสามารถสรุปอางอิง สรางความรูใหมไดดวยตนเอง ดวย
รูปแบบการเรียนรูที่มุงเนนกระบวนการสรางความรูความเขาใจ
กลาวโดยสรุปรูปแบบ/วิธกี าร/เทคนิคการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสาระ
การเรียนรูที่มที ั้งความรูวชิ าการ ประสบการณในชั้นเรียน ควบคูกับความรูชมุ ชน หรือ
สถานการณทตี่ องเผชิญในชุมชนจากขอมูลขอเท็จจริง
ควรใชรูปแบบการเรียนรูที่มุงเนน
กระบวนการคิดวิเคราะหขอมูล กระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรูเปนกลุม กระบวนการ
สรางความคิดรวบยอด กระบวนการสรางความรูความเขาใจ ผนวกกับรูปแบบการเรียนรูดวย
ตนเองควบคูก ับรูปแบบการเรียนรูที่เนนครูเปนศูนยกลาง เพื่อพัฒนาผลการเรียนรูดานสติปญญา
ดานอารมณ ความรูสึก และดานทักษะใหกับผูเรียน
4.5.2 รูปแบบ/วิธีการ/เทคนิคการจัดการเรียนรูที่ไดจากกระบวนการเรียนรูที่
วิเคราะหไดจาก 3 แนวคิด เปนกระบวนการเรียนรูที่ใชชุมชนเปนฐานการเรียนรู 6 ขั้นตอน ที่
ชวยถายโอนเชื่อมโยงการเรียนรูจากชั้นเรียนสูชุมชนใหกับผูเรียน ซึ่งในแตละขัน้ ตอนไดสะทอน
รูปแบบ/วิธีการ/เทคนิคการจัดการเรียนรูที่สงเสริมดังตอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 : การประเมินความตองการจําเปน หรือการประเมินสภาพ
เพื่อใหความหมายของปญหา ผูเรียนตองศึกษาชุมชน เก็บรวบรวมขอมูล ใชวธิ ีการสืบสวนสอบสวน
จะเห็นไดวา ผูวิจัยตองจัดรูปแบบ/วิธีการ/เทคนิคการจัดการเรียนรูที่
สําคัญ ไดแก
1) ตองเนนใหใชกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรูเปนกลุม
ดวยวิธีการใหผูเรียนเผชิญปญหาหรือสถานการณหรือขอมูล ใหผูเรียนแสดงความคิดตอปญหา
หรือสถานการณ หรือขอมูล ใหผูเรียนแตละกลุมวางแผนในการแสวงหาความรู ดําเนินการ
แสวงหาความรูตามแผนที่วางไว วิเคราะหขอมูล สรุปผลขอมูล นําเสนอและอภิปรายผล
2) ตองเนนใชรูปแบบการเรียนรูแบบมีสว นรวม ดวยวิธีการนํา
เสนอความคิด อภิปรายแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณที่ไดรับ
ขั้นตอนที่ 2 : กําหนดเปาหมายและวางแผนการเรียนรูรวมกันเพื่อหา
แนวทางแกไขปญหา
จะเห็นไดวา ผูวิจัยตองจัดรูปแบบ/วิธีการ/เทคนิคการจัดการเรียนรูที่
สําคัญ ไดแก
1) ตองเนนใหใชกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรูเปนกลุม
ดังกลาวตอเนือ่ งจากขั้นตอนที่ 1
2) ตองเนนใชรูปแบบการเรียนรูแบบมีสว นรวม ดังกลาวตอเนื่องจาก
ขั้นตอนที่ 1
3) ตองเนนใชกระบวนการกลุม โดยกําหนดโครงสรางบทบาท

123
หนาที่ของสมาชิกในกลุมใหชัดเจน วางแผนกําหนดเปาหมายการเรียนรู รับฟงความคิดเห็นของ
สมาชิกทุกคนบนพื้นฐานของเหตุผล ปฏิบัติหนาที่รบั ผิดชอบตามที่แบงไว ติดตามผลการปฏิบัติ
และปรับปรุงประเมินผลรวมและชื่นชมในผลงานของคณะ
4) ตองเนนกระบวนการคิดแกไขปญหา ดวยวิธีการ สังเกตขอมูล
วิเคราะหขอมูล สรางทางเลือกในการแกปญหา ตัดสินใจเลือกทางเลือก เก็บขอมูลประเมิน
ทางเลือก และสรุป
ขั้นตอนที่ 3 : ปฏิบัติการแกไขปญหา มีการปฏิบัติจริง มีสวนรวม
ในประสบการณที่ถูกวางแผนรวมกัน
จะเห็นไดวา ผูวิจัยตองจัดรูปแบบ/วิธีการ/เทคนิคการจัดการเรียนรู
ที่สําคัญทีใ่ ชตอ เนื่องจากขั้นตอนที่ 2 ที่ไดตัดสินใจเลือกใช ไดแก กระบวนการสืบสอบและ
แสวงหาความรูเปนกลุม
รูปแบบการเรียนรูแบบมีสวนรวม
รูปแบบการเรียนรูทเี่ นน
กระบวนการกลุม และกระบวนการคิดแกไขปญหา
ขั้นตอนที่ 4 : การสะทอน มีทั้งการสะทอนความคิดในเรื่องที่ได
กระทําและการสะทอนการกระทําที่ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกันและกัน
จะเห็นไดวา ผูวิจัยตองจัดรูปแบบ/วิธีการ/เทคนิคการจัดการเรียนรู
ที่สําคัญคือ
1) ตองเนนใชรูปแบบการเรียนรูแบบมีสว นรวม ดวยวิธีการนําเสนอ
ความคิด อภิปรายแลกเปลีย่ นความรู และประสบการณที่ไดรับ
2) ตองเนนกระบวนการสรางความคิดรวบยอด ดวยวิธีการ
สังเกตขอมูล จําแนกความแตกตางของสิ่งที่ไดรับ คนหาลักษณะรวมอาจจะเปนวิธีการ หรือ
หลักการ คําจํากัดความ ระบุชื่อความคิดรวบยอดที่ได และนําไปใชเพื่อการประเมินตอไป
ขั้นตอนที่ 5 : การสรุปอางอิง สรางสรรคความรูรวมกัน จาก
การที่ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูก ันและกัน
จะเห็นไดวา ผูวิจัยตองใชรปู แบบ/วิธีการ/เทคนิคการจัดการเรียนรู
ที่สงเสริมตอเนื่องจากที่ไดเลือกใชในขั้นตอนที่ 4 ไดแก รูปแบบการเรียนรูแบบมีสวนรวมและ
รูปแบบการเรียนรูที่เนนกระบวนการสรางความคิดรวบยอด
ขั้นตอนที่ 6 : ประยุกตใช นําความรูที่สรางสรรคไดไปประยุกตใช
เปนวงจรตอเนื่อง
จะเห็นไดวา ผูวิจัยตองจัดรูปแบบ/วิธกี าร/เทคนิคการจัดการเรียนรูที่
สงเสริมที่ใชตอ เนื่องตั้งแตขนั้ ตอนที่ 1 ถึงขั้นตอนที่ 5 หรือใชกระบวนการสรางความรูความเขาใจ
กลาวโดยสรุปรูปแบบ/วิธกี าร/เทคนิคการจัดการเรียนรูที่สําคัญที่ไดจากการ
วิเคราะหกระบวนการเรียนรูที่ใชชุมชนเปนฐาน 6 ขั้นตอนดังกลาว เนนรูปแบบการเรียนรูแบบมี
สวนรวมและเนนรูปแบบการเรียนรูที่เนนกระบวนการ ไดแก กระบวนการสืบสอบและแสวงหา
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ความรูเปนกลุม กระบวนการกลุม กระบวนการคิดแกไขปญหา กระบวนการสรางความคิดรวบ
ยอด และกระบวนการสรางความรูความเขาใจ ดังนั้นกระบวนการเรียนรูที่ใชในชัน้ เรียนจึงควร
จัดรูปแบบการเรียนรูแบบมีสวนรวม และรูปแบบการเรียนรูที่เนนกระบวนการดวย โดยเฉพาะ
กระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรูเปนกลุม กระบวนการกลุม กระบวนการคิดแกไขปญหา
กระบวนการสรางความคิดรวบยอด และกระบวนการสรางความรูความเขาใจ เพือ่ เตรียมความ
พรอมใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงการเรียนรูในชุมชนดังกลาวดวย
และเพื่อเสริมสราง
กระบวนการเรียนรูที่ใชในชุมชนใหกับผูเรียนไดมีประสบการณ
มีความพรอมกอนเขาศึกษา
ชุมชนจริง ทําใหผูเรียนมีความมั่นใจในตนเองและพึ่งตนเองไดในทีส่ ุด เมื่อเขาศึกษาจิตวิทยา
สังคมในชุมชน
4.5.3
รูปแบบ/วิธีการ/เทคนิคการจัดการเรียนรูที่ไดจากผลการเรียนรูที่
วิเคราะหไดจาก 3 แนวคิด ผูวิจัยนําขอบงชี้ผลการเรียนรูดานสติปญ
 ญา ดานอารมณ ความรูสึก
และดานทักษะที่ได มาวิเคราะหเพื่อกําหนดรูปแบบ/วิธีการ/เทคนิคการจัดการเรียนรูที่สงเสริม
ดังตอไปนี้
1) ดานสติปญญา มีขอบงชี้ที่เกี่ยวของกับความรู ความคิด ความ
เขาใจ ไดแก
- ขอบงชี้ที่เกีย่ วของกับความรู อาทิ มีความรูชุมชนเพิ่มขึ้น/
จดจําประสบการณที่ไดรับ และมีความรอบรู
จะเห็นไดวาจากขอบงชี้ ผูวิจัยตองจัดรูปแบบ/วิธีการ/เทคนิคการ
จัดการเรียนรูที่สําคัญคือ
(1) จัดใหผูเรียนไดเรียนรูความรูวิชาการในชั้นเรียนควบคูกับ
ความรูชุมชนหรือความรูคือประสบการณในชุมชน
(2) รูปแบบการเรียนรูควรเลือกใชรูปแบบการเรียนรูทเี่ นนครูเปน
ศูนยกลางควบคูกับรูปแบบการเรียนรูดวยตนเอง ดวยวิธีการศึกษาคนควาดวยตนเอง ผูเรียน
มีการแลกเปลีย่ นความรูคือประสบการณกับบุคคลอื่นดวยวิธีการสนทนา พูดคุยกัน รูปแบบการ
เรียนรูนี้ยังชวยเสริมสรางใหผูเรียนมีคุณลักษณะที่ควรแสดงออก ใฝรู ใฝเรียน และทักษะทาง
สังคมเพิ่มขึ้นดวย
- ขอบงชี้ที่เกีย่ วของกับความเขาใจ อาทิ สรางความเขาใจ
ใหม/สรางสรรคความรูใหม/สรุปอางอิง/มองเห็นความสัมพันธหยั่งรูการปฏิบัตใิ หม เรียนรูตนเอง/
พิสูจนความตองการของตนเอง/ทบทวนตนเอง และเรียนรูผูอื่น/สังเกตการณเรียนรูข องผูอื่น
จะเห็นไดวาจากขอบงชี้ ผูวจิ ัยตองจัดรูปแบบ/วิธีการ/เทคนิคการ
จัดการเรียนรูที่สําคัญคือ
(1) ตองใชรปู แบบการเรียนรูที่เนนกระบวนการสรางความคิด
รวบยอด รูปแบบการเรียนรูนี้สามารถเสริมสรางทักษะการสังเกต และทักษะการคิดวิเคราะห
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(2) ตองใชรปู แบบการเรียนรูที่เนนกระบวนการสรางความรู
ความเขาใจ ดวยวิธีการนําความคิดรวบยอดที่ไดมาสังเกต ตระหนัก สังเคราะหขอมูล เพื่อทํา
ความเขาใจในสิ่งที่ตองการเรียนรู
และกําหนดเปนวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่จะแสวงหา
คําตอบตอไป วางแผนปฏิบัติ ลงมือปฏิบัตติ ามแผนทีว่ างไว ดวยวิธีการศึกษาคนควา สัมภาษณ
ศึกษานอกสถานที่ ศึกษาชุมชน เปนตน พัฒนาความรูความเขาใจดวยการนําความรูที่ไดมา
รายงาน และอภิปรายเชิงแปลความ ตีความ ขยายความ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะหและ
ประเมินคา สุดทายสรุปโดยผูเรียนรวบรวมเปนสาระความรูที่ได บันทึกผลการเรียนรู รูปแบบ
การเรียนรูนี้สามารถเสริมสรางพัฒนาการเรียนรูดานอารมณ ความรูสึกที่เกี่ยวของกับตัวบงชี้
คานิยม การรับรู ตระหนักในคุณคา และชวยเสริมสรางพัฒนาการเรียนรูดานทักษะ อาทิ ทักษะ
การสังเกต ทักษะการทํางาน และทักษะการคิดวิเคราะห
- ขอบงชี้ที่เกีย่ วของกับความคิด อาทิ คิดวิเคราะหขอ มูล/
การวิเคราะห คิดวางแผนแกไขปญหา/คิดแกไขปญหา/คิดวางแผนการเรียนรู คิดจําแนก
คิดเชื่อมโยง/หยั่งเห็นหรือคาดการณลวงหนา/มองเห็นความสัมพันธหยั่งรูการปฏิบัตใิ หม และ
คิดสรางสรรคความรูใหม/สรุปอางอิง
จะเห็นไดวาจากขอบงชี้ ผูวิจัยตองจัดรูปแบบ/วิธีการ/เทคนิคการ
จัดการเรียนรูที่สําคัญคือ
(1) ตองเนนกระบวนการคิดวิเคราะห ดวยวิธีการฝกคิดวิเคราะห
ขอมูลจริง ซึ่งสามารถเสริมสรางทักษะการคิดวิเคราะหใหกับผูเรียนดวย
(2) ตองเนนกระบวนการคิดแกไขปญหา ดวยวิธีการสังเกตขอมูล
วิเคราะหขอมูล สรางทางเลือกในการแกปญหา ตัดสินใจเลือกทางเลือก เก็บขอมูลประเมิน
ทางเลือก และสรุป ซึ่งสามารถเสริมสรางการเรียนรูดานทักษะ อาทิ ทักษะการแกไขปญหา
ทักษะการสังเกต และทักษะการคิดวิเคราะห
(3) ตองเนนกระบวนการสรางความคิดรวบยอด ดวยวิธีการ
สังเกตขอมูล จําแนกความแตกตางของสิ่งที่รับรู คนหาลักษณะรวมอาจจะเปนวิธกี าร หลักการ
คําจํากัดความ ระบุชื่อความคิดรวบยอดที่ได นําไปใชเพื่อประเมินตอไป ซึ่งสามารถเสริมสราง
ทักษะการสังเกต และทักษะการคิดวิเคราะหใหกับผูเรียน
2) ดานอารมณ ความรูสึก มีขอบงชี้ที่เกี่ยวของกับการควบคุม
อารมณ คานิยม การรับรู ตระหนักในคุณคา คุณลักษณะที่ควรแสดงออก ไดแก
- ขอบงชี้ที่เกีย่ วของกับการควบคุมอารมณ อาทิ การปรับตัว
ตามสถานการณที่ตองเผชิญ/ยืดหยุน สามารถเผชิญกับความเสีย่ ง ความไมแนนอนของขอมูล
ขาวสาร/พรอมรับการเผชิญสถานการณเสี่ยงไมแนนอน
จะเห็นไดวาจากขอบงชี้ ผูวจิ ัยตองจัดรูปแบบ/วิธีการ/เทคนิคการ
จัดการเรียนรูที่สําคัญคือ
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(1) ตองเนนใหผูเรียนเผชิญสถานการณหรือปญหา หรือขอมูลที่
มีความหลากหลายแตกตางกัน
(2) ตองเนนใหใชรูปแบบการเรียนรูที่เนนกระบวนการสืบสอบและ
แสวงหาความรูเปนกลุม รูปแบบการเรียนรูนี้สามารถเสริมสรางความสามารถดานสติปญญาทํา
ใหมีความรูเพิม่ ขึ้น ในเรื่องความคิดวิเคราะห ความเขาใจจากการสรุปผลขอมูล ดานอารมณ
ความรูสึกในเรื่องการควบคุมอารมณ คานิยม การรับรู ตระหนักในคุณคา และเสริมสราง
คุณลักษณะทีค่ วรแสดงออกไดแก การใฝรู ใฝเรียน และเสริมสรางทักษะทางสังคม ทักษะการ
ทํางานกลุม ทักษะการแกไขปญหา ตลอดจนทักษะการทํางานและทักษะการคิดวิเคราะห
- ขอบงชี้ที่เกีย่ วของกับคานิยม การรับรู ตระหนักในคุณคา
อาทิ รับรู ตระหนักในคุณคาของกระบวนการ/เห็นคุณคาผูกพันกับกระบวนการเรียนรู/ตระหนัก
ในคุณคาความรูชุมชน ยอมรับการเปนหุนสวน ยอมรับฟงผูอื่น และตระหนักในคุณคาของความ
รวมมือ/ความรวมมือของชุมชน
จะเห็นไดวาจากขอบงชี้ ผูวิจัยตองจัดรูปแบบ/วิธีการ/เทคนิคการ
จัดการเรียนรูที่สําคัญคือ
(1) ตองใชรปู แบบการเรียนรูที่เนนกระบวนการสรางความตระหนัก
ดวยวิธีการ สังเกตขอมูล วิจารณและสรุป รูปแบบการเรียนรูนี้สามารถเสริมสรางทักษะการสังเกต
ใหกับผูเรียนไดดวย
(2) ตองใชรปู แบบการเรียนรูที่เนนกระบวนการสรางคานิยม
ดวยวิธีการ สังเกต ตระหนักการกระทําที่เหมาะสมและการกระทําที่ไมเหมาะสม รับรู
ความหมาย จําแนกการกระทําที่แตกตาง ประเมินเชิงเหตุผล ใชกระบวนการกลุมอภิปราย
แสดงความคิดเห็น วิเคราะห วิจารณการกระทําวาเหมาะสมหรือไมเพราะเหตุใด กําหนด
คานิยมที่แตละคนเชื่อ พอใจ กระทําพรอมเหตุผล วางแผนปฏิบัติ และปฏิบตั ิดว ยความชื่นชม
รูปแบบการเรียนรูนี้สามารถเสริมสรางความตระหนักและคุณลักษณะที่ควรแสดงออกไดดวย
แลวยังชวยเสริมสรางทักษะการสังเกต ทักษะการคิดวิเคราะห และทักษะการทํางานไดดวย
(3) ตองใชรปู แบบการเรียนรูที่เนนการเรียนรูแบบรวมมือ เนน
เทคนิคจิ๊กซอร โดยจัดผูเรียนเขากลุม คละความสามารถ ตอจากนั้นใหสมาชิกในกลุมศึกษา
เนื้อหาสาระคนละ 1 สวน สมาชิกของแตละกลุมที่ไดรับมอบหมายศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องนั้นมา
รวมตัวกันทําความเขาใจ เนื้อหาสาระอยางละเอียด รวมมือกันอภิปรายหาคําตอบ หลังจากนั้น
กลับกลุมของตนเองสอนหรือถายทอดความรู สาระที่ได ใหกับเพื่อนสมาชิกในกลุมเรียนรู
ทุกคนในกลุมก็จะไดเรียนรูภาพรวมของสาระทั้งหมด รูปแบบการเรียนรูนี้สามารถเสริมสราง
คุณลักษณะทีค่ วรแสดงออกอาทิ การใฝรูใฝเรียน ทําใหมีความรูเ พิ่มขึ้น มีคานิยม รับรูการ
เรียนรูที่ตองมีความรับผิดชอบตอตนเองและกลุม ทําใหมีทักษะการทํางาน ทักษะการทํางาน
กลุม และทักษะทางสังคม
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- ขอบงชี้ที่เกีย่ วของกับคุณลักษณะที่ควรแสดงออก อาทิ มี
ความเปนพลเมือง มีความรับผิดชอบตอสังคมตอผูอื่น มีความรับผิดชอบในการเรียนรู มีความ
มั่นใจในตนเอง/พึ่งตนเอง และแสวงหาขอมูล/แสวงหาความรูชุมชน
จะเห็นไดวาจากขอบงชี้ ผูวจิ ัยตองจัดรูปแบบ/วิธีการ/เทคนิคการ
จัดการเรียนรูที่สําคัญคือ
(1) ตองใชรปู แบบการเรียนรูที่เนนการใชกระบวนการกลุม เพื่อ
เสริมสรางพัฒนาการเรียนรูดานอารมณ ความรูสึกที่เกี่ยวของกับตัวบงชี้การควบคุมอารมณ
ในการปรับตัวเขากับบุคคลอื่นและตัวบงชี้คุณลักษณะที่ควรแสดงออกอาทิ ความเปนพลเมือง
มีความรับผิดชอบตอสังคมตอผูอื่นและมีความรับผิดชอบในการเรียนรู
รูปแบบการเรียนรูน ี้
สามารถเสริมสรางทักษะการทํางานกลุม ทักษะทางสังคม และทักษะการทํางาน ตลอดจนชวย
เสริมสรางพัฒนาการเรียนรูดานสติปญญาที่เกี่ยวของกับขอบงชี้ความรูคือมีประสบการณความรู
เพิ่มขึ้น และมีความเขาใจจากการทํางานรวมกับบุคคลอื่น
(2) ตองใชรปู แบบการเรียนรูที่เนนการใชกระบวนการปฏิบัติ
ดวยวิธีการ สังเกตรับรู ตัวอยางที่หลากหลาย จนเกิดความเขาใจและสรุปความคิดรวบยอด ทํา
ตามแบบตัวอยางที่เห็นทีละขั้นตอน ทําเองโดยไมมีแบบ และฝกใหชาํ นาญ เพื่อใหมีความมั่นใจ
ในตนเอง/พึ่งตนเอง และเสริมสรางทักษะการสังเกตแลว รูปแบบการเรียนรูนี้ยังชวยเสริมสราง
ดานอารมณ ความรูสึกที่เกีย่ วของกับคุณลักษณะที่ควรแสดงออก ไดแก ความมั่นใจในตนเอง
ตลอดจนดานสติปญญาทีเ่ กีย่ วของกับความเขาใจของผูเรียนได
(3) ตองใชรปู แบบการเรียนรูที่เนนการศึกษาคนควาดวยตนเอง
เพื่อเสริมสรางคุณลักษะที่ควรแสดงออกใฝรูใฝเรียน แสวงหาความรู
(4) ตองใชรปู แบบการเรียนรูที่เนนใหใชกระบวนการสืบสอบและ
แสวงหาความรูเปนกลุม รูปแบบการเรียนรูนี้จะชวยใหผูเรียนเกิดความใฝรูและมีความมั่นใจใน
ตนเองเพิ่มขึ้น
3) ดานทักษะ มีขอบงชี้ทเี่ กี่ยวของกับทักษะ ไดแก
- ทักษะการทํางานกลุม อาทิ ทักษะการทํางานเปนทีม/ทักษะ
การทํางานกลุม แสวงหาและยอมรับการชวยเหลือ
- ทักษะทางสังคม อาทิ การติดตอสื่อสารที่เคารพศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษย มีสัมพันธภาพระหวางบุคคลเพิ่มขึ้น มีการแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
- ทักษะการแกไขปญหา อาทิ มีทักษะการแกไขปญหา ตาม
สถานการณ/มีความสามารถในการแกไขปญหา
- ทักษะในการทํางาน อาทิ มีโอกาสไดมีงานทํา/มีทักษะการ
ทํางาน การวางแผน ดํารงชีวติ /พึ่งตนเองได
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- ทักษะการสังเกต อาทิ มีการเก็บรวบรวมขอมูล ศึกษาชุมชน
สังเกตการณการเรียนรูผูอื่น
- ทักษะการคิดวิเคราะห อาทิ คิดวิเคราะหขอมูล/คิดวิเคราะห
ผลการปฏิบตั /ิ คิดทบทวนในสิ่งที่ไดเรียนรู
จะเห็นไดวาจากขอบงชี้ ผูวิจัยตองจัดรูปแบบ/วิธีการ/เทคนิคการ
จัดการเรียนรูที่สําคัญคือ
(1) ตองจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอร รูปแบบ
การเรียนรูนี้ชว ยพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการทํางานกลุม ทักษะทางสังคม และทักษะในการ
ทํางาน ตลอดจนเสริมสรางคุณลักษณะทีค่ วรแสดงออกอาทิ ความรับผิดชอบไดเปนอยางดี
(2) ตองจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวม โดยมีองคประกอบที่สําคัญ
ไดแก (1) มีประสบการณ (2) การสะทอนความคิดในเรื่องที่ไดกระทําและการสะทอนการกระทํา
ดวยการอภิปราย (3) ความเขาใจ และเกิดความคิดรวบยอด และ (4) การทดลองหรือประยุกต
แนวคิด รูปแบบการเรียนรูน ี้ชวยเสริมสรางการเรียนรูดานสติปญญาที่เกี่ยวของกับความคิดและ
ความเขาใจ ดานอารมณ ความรูสึกที่เกีย่ วของกับคานิยม การรับรู ตระหนักในคุณคา อาทิ
กระบวนการเรียนรูที่กําลังกระทําอยูและการเรียนรูดานทักษะอาทิ ทักษะทางสังคม ทักษะการ
สังเกต ทักษะการคิดวิเคราะห และทักษะทํางานกลุมและทักษะการทํางานได
(3) ตองใชรปู แบบการเรียนรูที่เนนกระบวนการแกปญ
 หา จะชวย
เสริมสรางทักษะการสังเกต ทักษะการคิดวิเคราะห และทักษะการแกไขปญหาได
(4) ตองใชรปู แบบการเรียนรูที่เนนกระบวนการกลุม รูปแบบการ
เรียนรูนี้ชวยเสริมสรางทักษะการทํางานกลุม ทักษะทางสังคมและทักษะในการทํางาน ตลอดจน
เสริมสรางคุณลักษณะที่ควรแสดงออกไดเปนอยางดี และเสริมสรางพัฒนาการเรียนรูดานสติปญญา
ที่เกี่ยวของกับความรูและความเขาใจ
4) สรุปรูปแบบ/วิธีการ/เทคนิคการจัดการเรียนรูที่ไดจากการ
วิเคราะหผลการเรียนรูที่ไดจาก 3 แนวคิด ผูวิจัยนําผลการวิเคราะหรูปแบบ/วิธกี าร/เทคนิคการ
จัดการเรียนรูที่ไดจากการวิเคราะหผลการเรียนรู ที่วเิ คราะหไดจากแนวคิดการวิจัยปฏิบัติ การ
สรางสรรคความรูรวมกัน แนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่ใชชุมชนเปนฐาน และแนวคิดการ
จัดการเรียนรูแบบประสบการณมาวิเคราะหเพื่อสรุปรูปแบบ/วิธีการ/เทคนิคการจัดการเรียนรูที่
สงเสริมไดปรากฏรายละเอียดผลการวิเคราะหอยูในตาราง 11 ในภาคผนวก ข. มี 5
รูปแบบดวยกันคือ (1)รูปแบบการเรียนรูด วยตนเอง (2)รูปแบบการเรียนรูแบบมีสวนรวม
(3)รูปแบบการเรียนรูที่เนนกระบวนการ (4)รูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ และ (5) รูปแบบการ
เรียนรูที่เนนครูเปนศูนยกลาง
โดยวิธีการ/เทคนิคการจัดการเรียนรูที่สงเสริมบางวิธีการเมื่อ
เลือกใชแลวสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูทั้งดานสติปญญา ดานอารมณ
ความรูสึก และดานทักษะไดดีมาก อาทิ รูปแบบการเรียนรูแบบมีสวนรวม ดวยวิธีการ
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แลกเปลีย่ นประสบการณ ดวยการอภิปรายความคิด ความรูสึกกันในกลุม รูปแบบการเรียนรูที่
เนนกระบวนการโดยเฉพาะกระบวนการสรางความรูความเขาใจ กระบวนการสืบสอบ
และแสวงหาความรูเปนกลุม กระบวนการกลุม และรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือที่ใชเทคนิค
จิ๊กซอร
สวนวิธีการ/เทคนิคการจัดการเรียนรูที่สง เสริมบางวิธเี มื่อเลือกใชแลวสามารถ
พัฒนาใหผูเรียนมีการเปลีย่ นแปลงการเรียนรูเฉพาะดานสติปญญาและอารมณ ความรูสึก อาทิ
รูปแบบการเรียนรูดวยตนเอง ไดแก ศึกษาคนควาดวยตนเอง มีการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูเฉพาะ
ดานสติปญญา อาทิ รูปแบบการเรียนรูท ี่เนนครูเปนศูนยกลาง ไดแก การบรรยาย การเลือกใช
รูปแบบ/วิธีการ/เทคนิคการจัดการเรียนรูที่สงเสริม จึงตองเลือกปรับใชใหเหมาะสมสอดคลองกับ
ผลการเรียนรูท ี่คาดหวังและสาระการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนไดศึกษา
4.5.4 สรุปผลการวิเคราะหรูปแบบ/วิธกี าร/เทคนิคการจัดการเรียนรู
ที่ไดจากแนวคิดการวิจัยปฏิบัติการสรางสรรคความรูรว มกัน แนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่
ใชชุมชนเปนฐาน และแนวคิดการจัดการเรียนรูแบบประสบการณเพื่อพัฒนา คุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค ผูวจิ ัยไดนําผลการวิเคราะหรปู แบบ/วิธีการ/เทคนิคการจัดการเรียนรูทไี่ ด
จากการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่วิเคราะหไดในขอ 4.5.1 การจัดสาระการเรียนรูท ี่
ไดจาก 3 แนวคิด ขอ 4.5.2 กระบวนการเรียนรูที่ไดจาก 3 แนวคิด และ
ขอ 4.5.3 ผลการ
เรียนรูที่ไดจาก 3 แนวคิดมาวิเคราะหเนื้อหาคนหา จุดรวม จุดแตกตาง และ สรุปรูปแบบ/
วิธีการ/เทคนิคการจัดการเรียนรูที่ควรสงเสริมจาก 3 แนวคิด เพื่อใชในการพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรูวชิ าจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสราง
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงคไดปรากฏรายละเอียดผลการวิเคราะหอยูในตาราง 12 ใน
ภาคผนวก ข. ที่มีความคิดเห็นสอดคลองตรงกันคือ รูปแบบการเรียนรูที่เนนกระบวนการ ไดแก
กระบวนการสรางความคิดรวบยอด กระบวนการสรางความรูความเขาใจ และกระบวนการ
สืบสอบและแสวงหาความรูเ ปนกลุม
สวนรูปแบบ/วิธีการ/เทคนิคการจัดการเรียนรูที่สงเสริมที่มีความคิดเห็นสอดคลอง
ตรงกันที่ไดจากการวิเคราะหการจัดสาระการเรียนรูจาก 3 แนวคิด และผลการเรียนรูจาก 3
แนวคิด ไดแก รูปแบบการเรียนรูดว ยตนเอง รูปแบบการเรียนรูทเี่ นนกระบวนการคิดวิเคราะห
และรูปแบบการเรียนรูที่เนนครูเปนศูนยกลาง
สําหรับผลการวิเคราะหกระบวนการเรียนรูใน
ชุมชนและผลการเรียนรูจาก 3 แนวคิดที่มีความคิดเห็นสอดคลองตรงกัน ไดแก รูปแบบการ
เรียนรูแบบมีสวนรวม และรูปแบบการเรียนรูที่เนนกระบวนการกลุม สวนรูปแบบการเรียนรูที่ได
จากการวิเคราะหผลการเรียนรูจาก 3 แนวคิดเพียงประการเดียวเทานั้น ไดแก รูปแบบการ
เรียนรูท่เี นนกระบวนการสรางความตระหนัก (1)
รูปแบบการเรียนรูที่เนนกระบวนการสราง
คานิยม (1) และตองจัดรูปแบบการเรียนรูใ นชั้นเรียนใหสอดคลองเชื่อมโยงกับรูปแบบการเรียนรู
ในชุมชน (1)
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เมื่อพิจารณาผลรวมของรูปแบบการเรียนรูจะเห็นไดวา
รูปแบบการเรียนรูที่เนน
กระบวนการ มีผลรวมสูงสุด อันดับรองลงมา 3 รูปแบบไดแก รูปแบบการเรียนรูแบบมีสวนรวม
รูปแบบการเรียนรูดวยตนเองและรูปแบบการเรียนรูทเี่ นนครูเปนศูนยกลาง และรูปแบบการเรียนรู
ลําดับสุดทาย ไดแก รูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคจิ๊กซอร โดยตองจัดรูปแบบการ
เรียนรูในชั้นเรียนเชื่อมโยงกับรูปแบบจัดการเรียนรูในชุมชน สะทอนใหเห็นวา รูปแบบการจัดการ
เรียนรูที่ไดจากแนวคิดการวิจัยปฏิบตั ิการสรางสรรคความรูรวมกัน แนวคิดการจัดการเรียนการ
สอนที่ใชชุมชนเปนฐาน และแนวคิดการจัดการเรียนรูแบบประสบการณ จะตองเนนรูปแบบการ
เรียนรูที่เนนกระบวนการเปนหลักควบคูผสมผสานกับรูปแบบการเรียนรูแบบมีสวนรวม รูปแบบ
การเรียนรูดวยตนเอง และรูปแบบการเรียนรูที่เนนครูเปนศูนยกลาง เสริมดวยรูปแบบการเรียนรู
แบบรวมมือดวยเทคนิคจิ๊กซอร และจะตองจัดรูปแบบ/วิธีการ/เทคนิคการจัดการเรียนรูที่ใชในชั้น
เรียนใหเชื่อมโยงกับรูปแบบ/วิธีการ/เทคนิคการจัดการเรียนรูที่ใชในชุมชน
สําหรับรูปแบบการเรียนรูทเี่ นนกระบวนการเปนหลักที่สําคัญตามลําดับผลรวม
สูงสุดจนถึงนอยที่สุดไดแก กระบวนการสรางความคิดรวบยอด (3) กระบวนการสรางความรู
ความเขาใจ (3) กระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรูเปนกลุม (3) กระบวนการคิดวิเคราะห
ขอมูล (2) กระบวนการคิดแกไขปญหา (2) กระบวนการกลุม (2) กระบวนการสรางความ
ตระหนัก (1) กระบวนการสรางคานิยม (1) และกระบวนการปฏิบตั ิ (1) ดังนั้นรูปแบบการ
เรียนรูที่เนนกระบวนการในชั้นเรียนที่ควรจัดใหสอดคลองกับรูปแบบการเรียนรูที่เนน
กระบวนการในชุมชน ไดแก กระบวนการสรางความคิดรวบยอด กระบวนการสรางความรูความ
เขาใจ กระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรูเปนกลุม กระบวนกลุมและกระบวนการคิดแกไข
ปญหาควบคูผ สมผสานกับรูปแบบการเรียนรูแบบมีสว นรวม
กลาวโดยสรุปรูปแบบ/วิธีการ/เทคนิคการจัดการเรียนรูที่ไดจากการวิเคราะห
การจัดสาระการเรียนรู กระบวนการเรียนรู และผลการเรียนรู ที่วเิ คราะหไดจาก 3 แนวคิด
ไดแก แนวคิดการวิจัยปฏิบตั ิการสรางสรรคความรูรว มกัน แนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่ใช
ชุมชนเปนฐาน และแนวคิดการจัดการเรียนรูแบบประสบการณ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค มีรูปแบบ/วิธีการ/เทคนิคการจัดการเรียนรูทสี่ งเสริมทั้งในชั้นเรียนและใน
ชุมชนไดดังภาพประกอบ 15 ซึ่งผูวิจัยสามารถนําไปเปนแนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและประสบการณเปนฐานเพือ่ เสริมสรางคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงคตอไป
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาครั้งนี้มดี ังนี้
1. งานวิจัยในประเทศ
บุษกร โกมลภมร และสุวาลี ชูเกียรติ (2547 : 45-51) ไดศึกษาการเรียนวิชา
ไทยศึกษาโดยใชชุมชนเปนฐานการเรียนรูกับนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง
2 ป) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา ชั้นปที่ 1 จํานวน 104 คน ภาคการศึกษาที่ 2
ประจําปการศึกษา 2546 โดยมีพื้นที่ศึกษาใน 2 ชุมชน คือ ชุมชนบานพรุเตาะ ตําบลน้ํานอย
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา และชุมชนคลองโหนด ตําบลทุงหวัง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ระยะเวลาศึกษาชุมชนทั้งสองนี้ระหวางวันที่ 1 พฤศจิกายน 2546 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2547 โดย
มีขั้นตอนการศึกษาวิจัยไดแก (1) วิเคราะหลักษณะวิชา วัตถุประสงค เปาหมาย (2) ออกแบบการ
จัดการเรียนการสอนไทยศึกษาโดยใชชมุ ชนเปนฐานการเรียนรูใหสัมผัสชุมชนในสถานการณจริง
(3) ดําเนินการจัดการเรียนการสอน โดยผูสอนนําเสนอการออกแบบการเรียนการสอนวิชาไทย
ศึกษาโดยใชชุมชนเปนฐานแกผูเรียน ผูสอนและผูเรียนรวมกันปรับปรุงแกไขรูปแบบ กําหนด
วิธีการการเรียนรู และประเมินผล ตอจากนั้นผูสอนใชวธิ ีการสอนบรรยายในแนวคิดทฤษฎีทาง
มนุษยวิทยา พรอมจัดทําใบงานในการใชเปนแนวทางในการรวบรวมขอมูลชุมชนในดานวิถีการ
ดําเนินชีวิต ปญหาความตองการของชุมชนและผูเรียนนําเสนอโครงการ ภายหลังจากนั้นแบง
ผูเรียนโดยสมัครใจเปน 2 กลุม กลุมละ 52 คน ใหแตละกลุมเลือกประธาน รองประธาน และ
เลขานุการ ประชุมกลุมโดยใชเทคนิคกระบวนการวางแผนแบบมีสวนรวม (Appreciation Influence
Control: AIC) เพื่อใหกลุมตัดสินใจเลือกชุมชนดวยการสะทอนภาพอดีต การปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาล
หรือสถานีอนามัย แตละกลุมเขาศึกษาในพื้นที่จริง ประชุมกลุมแลกเปลีย่ นประสบการณในการ
ศึกษาชุมชน และวิเคราะหขอมูลระหวางผูเรียนกับผูเรียน และผูเรียนกับผูสอน สะทอนความคิด
และประสบการณของสมาชิกกลุมสูที่ประชุมกลุมเกี่ยวกับความรูเรื่องชุมชน
ผูเรียนและผูสอน
รวมกันเปดโอกาสใหสมาชิกกลุมแสดงความคิดเห็นในการนําเสนอกิจกรรมที่จะจัดใหกับชุมชน
ตอไป ตอจากนั้นผูเรียนจัดกิจกรรมยอยในชุมชน ผูส อนติดตามประเมินผลขั้นเตรียมการและขั้น
จัดทําโครงการของผูเรียน ตลอดจนประเมินผลการเรียนวิชาไทยศึกษา สําหรับเครื่องมือที่ใชใน
การวิจัย ไดแก แบบประเมินสมรรถนะการเรียนรูดวยตนเองดานมนุษยวิทยาในวิชาไทยศึกษา
แบบประเมินสมรรถนะของผูเรียนเมื่อสิ้นสุดการเรียนวิชาไทยศึกษา แบบประเมินความสุขในการ
เรียนวิชาไทยศึกษา ผลการศึกษาพบวา สมรรถนะการเรียนรูดวยตนเองดานมนุษยวิทยาโดย
รวมอยูในระดับมาก สมรรถนะของผูเรียนเมื่อสิ้นสุดการเรียนวิชาไทยศึกษา โดยรวมอยูในระดับ
มาก และความสุขในการเรียนวิชาไทยศึกษาโดยใชชมุ ชนเปนฐานของการเรียนรู สรุปโดยรวมอยู
ในระดับมากเชนเดียวกัน
นงนุช วงศสวาง (2547 : 53-58) ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนรูโดยใชชุมชน
เปนฐาน กรณีศึกษาการเรียนรูวิถีชุมชนในวิชาสังคมไทยกับนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
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ราชบุรี โดยใชแนวคิดทางมนุษยวิทยา เทคนิคกระบวนการ AIC เชนเดียวกันกับงานวิจยั ของ
บุษกร โกมลภมร; และสุวาลี ชูเกียรติ มาพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู และดําเนินการ 2
ขั้นตอน คือ (1)พัฒนารูปแบบการเรียนรู และ (2)ขั้นศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนรูโดย
ใชชุมชนเปนฐาน ผลการศึกษา พบวา รูปแบบการเรียนรูจัดทําเปนชื่อ กิจกรรมการเรียนรูวิถี
ชุมชน เพื่อใหนักศึกษาปรับตัวเขากับผูอ ื่นได และคิดเชื่อมโยงความรูเชิงทฤษฎีในวิชาสังคมไทย
กับประสบการณการเรียนรูวิถีชุมชนได โดยมีวิธีดาํ เนินการ ไดแก (1)ขั้นเตรียมการเรียนรู
จํานวน 7 ชั่วโมง (2)ขั้นศึกษาชุมชน จํานวน 2 วัน 1 คืน และ (3)ขัน้ สรุปผลการเรียนรู จํานวน 3
ชั่วโมง หาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนรู ตามความคิดเห็นของนักศึกษา พบวา ขั้นเตรียม
ความพรอมอยูในระดับดี ขั้นศึกษาชุมชน ทุกกิจกรรมมีความเหมาะสมในระดับดี และขั้นสรุปผล
การเรียนรูความเหมาะสมของกิจกรรม พบวา ทุกกิจกรรมมีความเหมาะสมในระดับดี ในขณะที่
ความคิดเห็นของนักศึกษาตอผูสอนในภาพรวมอยูในระดับดีมาก ความคิดเห็นตอตนเองภายหลัง
การเรียนรูวิถชี ุมชน โดยรวมอยูในระดับดี ดานการมีปฏิสัมพันธและใชชวี ิตรวมกับผูอื่นภายหลัง
การเรียนรูวิถชี ุมชน โดยรวมอยูในระดับดีมาก ความสามารถในการทํางานเปนทีมภายหลังการ
เรียนรูโดยรวมอยูในระดับดีมาก ความสุขในการเรียนภายหลังการเรียนรูโดยรวมอยูในระดับดี
มาก
จะเห็นไดวางานวิจัยทั้ง 2 เรื่องดังกลาว ถึงแมวาจะใชชุมชนเปนฐานการเรียนรู แต
ก็เปนชุมชนในทัศนะของนักสังคมวิทยาในฐานะหนวยทางสังคมเทานั้น ไมไดใชชุมชนในทัศนะ
อื่น ๆ โดยเฉพาะชุมชนแบบประชาสังคม ซึ่งเปนชุมชนที่รัฐบาลมีแนวโนมตองการกระตุนใหคน
มารวมตัวกันเกิดชุมชนในลักษณะนี้มากขึ้น และทุกภาคสวนตองการใหเกิดชุมชนในทัศนะประชา
สังคม ทําใหผูเรียนขาดความหลากหลายของประสบการณความรูที่แตกตางจากชุมชน ที่พบได
ทั่วไปในชีวิตประจําวันในทัศนะของสังคมวิทยา สวนความรูท ี่เกิดขึ้นในนักศึกษายังไมสามารถ
ทดสอบไดวาความรูและประสบการณที่ไดนั้นสามารถนําไปประยุกตใชไดจริงในชุมชนอื่น ๆ ได
หรือไมเพียงใด นอกจากนี้การเรียนรูศึกษาชุมชน จะตองคํานึงถึงความรูที่ชุมชนมีอยู และชุมชน
ตองมีสวนรวมในการจัดการเรียนรูภายใตบริบทชุมชน และความตองการของชุมชนอยางแทจริง
เพื่อใหชุมชนไดตระหนักและใหความสําคัญ
เกิดความรูสึกของการเปนภาคีความรวมมือ
(Partnership) ตลอดจนเกิดกระบวนการเรียนรู การสรางสรรคความรูและการแกไขปญหาชุมชน
หรือสังคมรวมดวย ซึ่งจากเทคนิค AIC ที่ไดนํามาใชจะเปนการประชุมสะทอนความคิดระหวาง
ผูสอนกับผูเรียน
และผูเรียนกับผูเรียนเทานั้น
โดยขาดการมีสวนรวมของชุมชนสะทอน
แลกเปลีย่ นความคิดในเรื่องที่ไดกระทําและการสะทอนการกระทํา และตามหลักการของการใช
เทคนิค AIC นี้นั้นชุมชนตองมีสวนรวมทุกกระบวนการทุกขั้นตอนดวย
2. งานวิจัยตางประเทศ
ซิรเกอร มิเชลล เฟรช (Ziegler, Michele Flasch. 2001 : Online) ไดศึกษา
ผลกระทบของการจัดการเรียนการสอนที่ใชชุมชนเปนฐานในนักเรียนที่มีความเกง ธรรมดา และ
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ความตองการพิเศษ รวมเขาดวยกันในโรงเรียนมัธยมศึกษาแหงหนึ่ง โดยมีคําถามการวิจัยที่
สําคัญ 4 คําถาม คือ (1)อะไรเปนเงื่อนไขที่สนับสนุนหรือยับยั้งการรวมนักเรียนที่ใชวิธีการจัดการ
เรียนการสอนที่ใชชุมชนเปนฐาน (2)อะไรคือผลของการรวมนักเรียนที่ใชวิธีการจัดการเรียนการ
สอนที่ใชชุมชนเปนฐาน (3)อะไรคือเงื่อนไขที่มีสวนสนับสนุนใหผูเรียนตองไดรับการจัดการเรียน
การสอนที่ใชชุมชนเปนฐาน และ (4)อะไรคือความสัมพันธระหวางวิธีการจัดการเรียนการสอนและ
ไมใชวธิ ีการจัดการเรียนการสอน ผูวิจยั ไดใชวธิ ีการศึกษาวิจัยของทฤษฎีฐานราก (Grounded
Theory) รวมกับการศึกษาเฉพาะราย (Case Study) ในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ ใชวธิ ีการ
สัมภาษณ การสังเกต การทบทวนเอกสาร ขอมูลทีไ่ ดจะถูกวิเคราะหตั้งแตเริ่มตนเก็บรวบรวม
ขอมูล
ตลอดกระบวนการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดใชวิธีการศึกษาเปรียบเทียบตลอดเพื่อ
ตรวจสอบความจริง ทบทวนหรือตัดขอความ แกน สาระ และหัวขอใจความสําคัญที่ปรากฏจาก
การคนพบในครั้งนี้ออกมา
ผลการศึกษาครั้งนี้พบวาโครงสรางของโรงเรียน ความเชื่อของครู การปฏิบัติและ
และประสบการณมีอิทธิพลตอการจัดการเรียนการสอนที่ใชชุมชนเปนฐาน ผูเรียนจะไดรับทักษะ
เฉพาะและมีความเขาใจไดมากยิ่งขึ้น ผูเรียนมีพัฒนาการของทักษะที่สําคัญ 3 ประการ คือ (1)
ทักษะการติดตอสื่อสาร (2)ภาวะผูนําและความเปนพลเมือง และ(3)การทํางานรวมกับผูอื่น
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ผูเรียนไดรับความรูและความเขาใจ 4 ดาน คือ (1)ไดเรียนรูวามีวิธี
การที่หลากหลายในการเรียนรู (2)ไดเรียนรูวิธีการทํางานในสถานการณการทํางานจริง (3)เริ่มตน
คนพบวาชุมชนคืออะไร ชุมชนเปนทรัพยากรที่มีชีวติ อยู และเปนแหลงเรียนรูของโรงเรียน และ
(4)ไดหยั่งรูเขาใจหลักสูตรของโรงเรียนที่ไดศึกษาอยูดีมากขึ้น สําหรับเงื่อนไขที่เปนขอจํากัด มี
3 ประการ คือ (1)สัดสวนตามธรรมชาติของผูเรียนปกติกับผูเ รียนที่มีความสามารถนอย (2)
ความชอบของผูเรียน จะถูกกําหนดขึ้นโดยกลุมเพื่อนเปนปจจัยนําเขา และ(3)ครูและผูให
คําปรึกษาตองตระหนักและเขาใจลักษณะของชนชั้น การจัดการเรียนการสอนที่ใชชุมชนเปนฐาน
ตองเชื่อมตอกับการเรียนในชั้นเรียนหรือมีวัตถุประสงคที่รวมทักษะดานวิชาการและโอกาสที่จะได
เรียนรูของผูเรียนทั้งหมดรวมเขาดวยกัน สุดทายขอจํากัดหรือความตอเนื่องของการจัดการเรียน
การสอนที่ใชชุมชนเปนฐานมี 5 ประการ คือ (1)การขาดชั้นเรียน (2)จํานวนชั้นเรียนที่มีความ
ตองการเฉพาะกรณีนั้นมีมากเกินพิกัด (3)การเขาถึงของผูเรียนทั้งหมดที่จะไดเรียนวิธีนี้ (4)
ขอจํากัดของผูเรียนที่มีความสามารถนอยในการเรียนรูแบบนี้ และ (5)การจัดการเรียนการสอนที่
ใชชุมชนเปนฐานไมไดใหผเู รียนไดมีการฝกปฏิบตั ิซ้ํา ๆ อยางตอเนื่องเพียงพอ
บินกแมน เบร็ท แมรี่, มารติน มารีล และทารวิค เอมี่ (Bingman, Beth Mary;
Martin Marie & Trawick Amy. 1996 : 47-57) ไดศึกษาการสรางความเชื่อมโยงระหวางชั้นเรียน
กับชุมชนชนบทในเวอรจิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีเปาหมายและโครงสราง ไดแก (1)
สรางชุมชนขึน้ ภายในชั้นเรียนโดยพัฒนาเปนชุมชนของครูและผูเรียนที่ตองมีสวนรวมสลับกัน
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ตัดสินใจ (2) นําชุมชนเขาสูชั้นเรียนโดยสรางหลักสูตรใหครอบคลุมประเด็นตาง ๆ ของชุมชน (3)
นําชั้นเรียนเขาสูชุมชนโดยใหกลุมผูเรียนไดทํางานรวมกับกลุมคนในชุมชน และ (4) สรางชุมชน
โดยการจัดทําโครงการที่ไดมาจากการใชประโยชนที่ได และการเรียนรูที่เกิดขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธกัน
โดยศึกษาจากครูและผูบ ริหารการศึกษารวม 9 คน ไดมีสวนรวมในการประชุมปฏิบัติการนํารอง
กลาวคือ อันดับแรก ครูและผูบริหารการศึกษามีสว นรวมในการจัดลําดับกิจกรรมกลุมยอย
ที่นาสนใจซึ่งสามารถพัฒนาเปนแกนของหลักสูตรได สรางความรูสกึ ของชุมชนใหเกิดขึ้นทามกลาง
ผูมีสวนรวมและไดปฏิบตั ิจริง เพื่อใหเกิดการตระหนัก เกิดความคิดเห็น ความรูสึก ภายหลังจาก
ปฐมนิเทศแลวไดเริ่มกิจกรรมตอไปดวยการแจกกระดาษที่เย็บเปนชุดไวสี่สี กิจกรรมชวงนี้ไดชี้ให
เห็นจิตสํานึกที่พบไดในกลุม คน และการไดสัมผัสวัฒนธรรมทองถิ่น กระดาษทีบ่ ุคคลไดรับแตละ
รายตองเขียนคําพูดสรางสรรค 4-5 คําพูดเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว ชั้นเรียน และชุมชน ให
ทุกคนไดแลกเปลี่ยนคําตอบที่ไดกันและนําไปปดไวทฝี่ าผนัง ลําดับตอไปของกิจกรรมตองจัดให
บุคคลสามารถรูจักกันและกันและมีจิตสํานึกที่กําหนดขึ้นรวมกัน แตตองเจาะจงลงไปที่ชุมชน โดย
เนนเรื่องสภาพภูมศิ าสตร การเมือง สังคม และชองวางทางเศรษฐกิจ หรือลักษณะของสังคมที่
ควรเปน ผูมีสวนรวมตองแลกเปลีย่ นภาพที่จิตนาการไดในกลุมเล็ก ๆ และวาดภาพจินตนาการลง
ไปในกระดาษ เปดเผยใหทุกคนรับทราบ ตอจากนั้นกลุมและผูมสี วนรวมตองกําหนดสาระหลัก
ทั่ว ๆ ไปที่ไดจากการแลกเปลี่ยนภาพที่ไดกันและกัน
หลังจากนั้นผูวิจัยจะแนะนําการเขียน การกําหนดกิจกรรมที่เปนสาระสําคัญหรือ
ตองตระหนักใหความสําคัญ การใชกิจกรรมวาดภาพจะเริ่มจากการใหความหมาย (Making
Meaning) ภาพที่ไดวาดกัน ตอจากนั้นจึงเปนขั้นตอนของการทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง (Making
Change)
ผูมีสวนรวมทุกคนจะมีการแบงปนและกําหนดสาระหลักของพวกเขาขึ้นจากสามัญ
สํานึกทั่วไป
ตอจากนั้นผูวิจัยตองแนะนําใหผูมีสวนรวมศึกษาคนควาอานหนังสือที่เกี่ยวของ
เพิ่มเติม
สวนผูว ิจัยจะวิเคราะหกระบวนการที่ใชโดยสอบถามผูมีสวนรวมในแตละกิจกรรรม
พิจารณากิจกรรมที่ใช ทักษะพื้นฐานที่ไดและตองพัฒนาตามขอเสนอแนะอื่น ๆ โดยพบวา
สมาชิกกลุมจะใชกระดาษทีแ่ จกเขียนขอมูลโดยใชสามัญสํานึกรวมกัน อาทิขอมูลความรูทวั่ ไปและ
ขอมูลดิบในกิจกรรมกลุมยอย ขอคิดเห็นที่ไดและพัฒนาการของทักษะตามลําดับ นิยามศัพทและ
การทํางานกลุม ตลอดจนการสรางฉันทามติ ผูเขารวมไดใหขอเสนอแนะวา กิจกรรมการวิเคราะห
เปนสวนหนึ่งของการพูดขณะพรรณนามีความสําคัญตองไดรับการฝกฝน
สองสัปดาหตอมา ผูวิจัยนํากิจกรรมการสะทอน (Reflection) และอภิปรายเนื้อหา
ทฤษฎีที่เกี่ยวของ ภายหลังจากที่มีกิจกรรมเฉพาะ ผูมีสวนรวมไดแลกเปลี่ยนวิธีการทํากิจกรรม
ที่ทําในชวงแรกในชั้นเรียน โดยสะทอนเปนความคิดในเหตุการณและอะไรบางที่ไดเรียนรู และ
เพื่อใหมีการตรวจสอบที่หลากหลายมากขึ้น ผูมีสวนรวมไดศึกษาคนควาเพิม่ เติมในประเด็นที่
ตองการพัฒนาและไดนํามาวิพากษสะทอนการกระทํา
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การบันทึกผลการตอบสนอง ผูวิจัยใชวธิ กี ารถามผูมีสวนรวมคิดเกี่ยวกับประเด็น
การเรียนรู 4 ประการ คือ (1) ใหผูมีสวนรวมคิดถึงวิธกี ารที่แตละคนใชเรียนรูเพือ่ การดํารงชีวิตอยู
ในเมืองที่อาศัย (2) วิธีการที่ผูมีสวนรวมแตละคนใชเรียนรูในชั้นเรียนโดยผูมีสวนรวมตองรายงาน
เกี่ยวกับวิธีการเรียนรูของนักเรียนในการฝกทักษะและการทํางานดวย
ผลลัพธที่ไดพบวาไม
เพียงแตสามารถฝกการใชการเรียนรูตามบริบทจริงในชัน้ เรียนแลว แตยังสามารถใชประเด็นของ
ชุมชนที่ควรตระหนักเอาใจใสมาใชเรียนรูไ ดดวย
มีรายการของขอมูลชุมชนหลายประการที่
สามารถใชเรียนรูได (3) การใหอานหัวขอเรื่องที่กําหนดหรือการศึกษาคนควาเพิ่มเติมจะชวย
สรางความตระหนักเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ ในชุมชนไดดวยการสนทนาในประเด็นปญหา
ที่อาจจะมีผลตอผูมีสวนรวมทุกคน ความหลากหลายของปจจัยที่ได นําไปสูการเปลี่ยนแปลง
ชุมชน ความเปนไปไดของแนวทางแกไขปญหาและทางเลือก และ (4) การมีสวนรวม บทบาท
ของครู การพัฒนาหลักสูตรที่เนนปญหาในชั้นเรียน และการประเมินผล ไดขอสรุปวาบทบาทของ
ครูในการเอื้ออํานวยความสะดวก การมีสวนรวมจะตองถูกนําไปใชในการวางแผน และตลอดเวลา
ขณะปฏิบตั ิตอ งตระหนักวาอะไรที่นักเรียนเกิดการเรียนรู และการประเมินผลโดยรวมควรใชวิธี
การเขียนผลการประเมินออกมาใหชัดเจน
กิบสัน ลูซินดา แอนนี (Gibson, Lucinda Anne. 2000 : Online) ไดศึกษาระยะ
การเรียนรูในระหวางที่มีประสบการณการเรียนรูแบบประสบการณในกลุมเล็ก ๆ ที่เนนกระบวนการ
การแกไขปญหา โดยการศึกษาวิจัยนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพดวยการวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิ
ของกรณีศึกษาที่มีสวนรวมในการจัดการเรียนรูแบบประสบการณผานการพรรณนาในระหวางทีม่ ี
ประสบการณการเรียนรู แหลงของขอมูลคือคําพูดของบุคคลที่มีสว นรวมจํานวน 48 คน โดย
แบงเปน 2 กลุม กลุมแรกเปนกลุมเลาเรือ่ งพรรณนาวิชาการจํานวน 27 คน สวนกลุมที่สองเปน
กลุมที่ใชวิธีการสัมภาษณ จํานวน 21 คน
การวิเคราะหขอมูลพบวา ผูมีสวนรวมในประสบการณการเรียนรูจะมีการลําดับ
เหตุการณที่เกิดขึ้นเหมือนกันมากกวาการพรรณนาระยะเวลาของการเรียนรู และมีขอบงชี้จาก
ลําดับเหตุการณเพียงเล็กนอยวาอาจจะมีระยะเวลาของการเรียนรูเกิดขึ้น ขอกลาวอางรวมกัน
ที่สําคัญที่สุดที่แสดงวามีการเรียนรูตามลําดับคือ ระยะเวลาในอดีต (Past Period) คือ การเรียนรู
กอนหนานี้ ระยะเวลากอน(Before Period) คือ การเตรียมการสําหรับโปรแกรมการจัดการเรียนรู
แบบประสบการณ ระยะเริม่ แรก(Early Period) คือ ระยะที่ตองไดรับหรือสรางความคุนเคยกับ
กระบวนการ ระยะระหวางดําเนินการ(During Period) คือ มีการเรียนรูเกี่ยวกับกระบวนการ
ความคุนเคยที่ไดรับ ทําใหสามารถเชื่อมโยงกับกระบวนการพัฒนากลุมบุคคล ระยะที่มีปญหา
ของกรณีศึกษาเกิดขึ้น ระยะตอมา(Late Period) เปนระยะทีไ่ ดรับความคุนเคย มีอิทธิพล
อุปสรรค และปฏิกิริยายอนกลับของกระบวนการ ระยะภายหลัง(After Period) อะไรคือสิ่งที่ได
เรียนรู ไดรับความคุนเคย และพัฒนาการสวนบุคคลในอนาคต การเพิ่มเติมชองวางการเรียนรู
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การวิจัยนี้ยังไดมีขอบงชี้เพียงเล็กนอยวา
มีความแตกตางกันระหวางการเรียนรูของกลุมทีใ่ ช
วิธีการสัมภาษณ และในกลุมที่เนนเลาเรื่องพรรณนาวิชาการ
การที่ไมสามารถที่จะเชื่อมโยงระยะเวลาการเรียนรูกับระยะเวลาไดชัดเจน เนื่องจาก
เปนธรรมชาติการเรียนรูของมนุษยแตละบุคคล ความคิดเห็นเกี่ยวกับระยะการเรียนรูไมไดเปนไป
ตามลําดับ และการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไมไดเก็บขอมูลแบบปฐมภูมิจึงไมได
ขอมูลเกี่ยวกับการเรียนรูทเี่ กิดขึ้นในระหวางที่มีประสบการณการเรียนรูจากการเลาเรื่องพรรณนา
และแนวคําถามที่ใชสัมภาษณในการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิเพื่อไดขอมูลที่เปนความจริง เปน
ขอมูลที่สัมภาษณวาเกี่ยวของกับอะไรบางที่ถูกเรียนรู แตไมไดเจาะลึกไปวาเมื่อใดที่มีการเรียนรูขึ้น
3. ผลการวิเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ผูวิจัยไดวิเคราะหงานวิจัยทีเ่ กี่ยวของโดยมีขอสังเกตทีส่ ําคัญคือ
3.1 งานวิจยั ในประเทศ พบวา มีงานวิจัยทางการศึกษาในประเทศไทยไดใชชุมชน
เปนฐานการเรียนรู 2 เรื่องก็จริง
แตมีขอสังเกตไดวาชุมชนที่ใชเปนฐานนั้นจะใชทศั นะของ
นักสังคมวิทยาในฐานะชุมชนเปนหนวยทางสังคมที่มีอาณาบริเวณขอบเขตชัดเจนเปนหลัก ใน
ขณะที่ชุมชนมีความหมายอยูหลายทัศนะดวยกัน โดยเฉพาะชุมชนในฐานะประชาสังคม ซึ่งเปน
ชุมชนที่เนนความรูสึกของสมาชิกตองเปนหนึ่งเดียว เนนคุณธรรมจริยธรรม ตระหนักรูในสิ่งที่
เปนไปได ไมจําเปนตองมีพื้นที่อาณาเขต ซึ่งเปนชุมชนที่รัฐและทุกภาคสวนของสังคมกําลังเรง
ดําเนินการใหสมาชิกของสังคมไทยไดเกิดการรวมตัวกันในลักษณะของชุมชนแบบประชาสังคม
มากขึ้น เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหชมุ ชน และสงผลใหชุมชนมีการพัฒนาแบบยั่งยืนเกิดขึ้น
ทําใหนักศึกษาไดรับประสบการณมีมุมมองของชุมชนเพียงทัศนะสังคมวิทยาเทานั้น ขาดการมี
ประสบการณที่หลากหลาย นอกจากนี้ความรูที่ไดจากการศึกษาชุมชนก็ยังไมไดนําไปทดลองใช
ในชุมชนใหมหรือประยุกตใชในชุมชนที่แตกตางกันไปในสถานการณใหม ๆ ขอสังเกตตอมา
ปรากฏวา งานวิจัยทั้ง 2 เรื่องดังกลาวมุงเนนการใชเทคนิค AIC (Appreciation Influence
Control) ซึ่งเปนเทคนิคที่สมาชิกชุมชนตองมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนทุกขั้นตอน เปนการนํา
เทคนิค AIC มาใชในการจัดการศึกษา โดยมีผูสอนหรือผูวิจัยและนักศึกษารวมกระบวนการทุก
ขั้นตอน โดยสมาชิกชุมชนมีหนาที่ใหขอมูลของชุมชน และมารวมโครงการหรือกิจกรรมที่
นักศึกษาจัดใหกับชุมชนเทานั้น ขาดการสรางความรูสึกของชุมชนในการเปนภาคีความรวมมือ
(Community Partnership) ชุมชนจึงเปนเพียงผูรับ นอกจากนี้ไมไดใชประสบการณ หรือความรู
ของชุมชนที่เนนการปฏิบัตมิ าแลกเปลี่ยนเรียนรู
กับความรูที่นักศึกษามีที่เนนวิชาการทฤษฎี
ขาดการเชื่อมโยงตอยอดเสริมความรูที่ทงั้ 2 ฝายมีทําใหขาดการคิดวิเคราะหจําแนกความรู คิด
เชื่อมโยงความรู ที่จะสรางความรูใหม หรือแนวความคิดรวบยอด หรือหลักการ หรือวิธีการ ที่จะ
เกิดขึ้นไดทั้งในนักศึกษาและบุคคลในชุมชน และจะนําไปสูความรูสกึ ผูกพัน ตระหนัก เห็นคุณคา
ตอกระบวนการเรียนรูที่ไดรับ ที่สามารถกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมรวมกันระหวาง
นักศึกษา และบุคคลในชุมชนได
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3.2 งานวิจยั ในตางประเทศ ไดขอสังเกตเกี่ยวกับงานวิจัยที่ศึกษาวิจัยการจัด
การเรียนการสอนที่ใชชุมชนเปนฐานไดวา มีปจจัยที่สําคัญที่มีอิทธิพลตอการจัดการเรียนการสอน
คือ (1)โครงสรางของสถาบันการศึกษา (2)ความเชื่อของครูผูสอน หรืออาจารยผูสอน และ (3)การ
ปฏิบัติและประสบการณที่ผเู รียนควรไดรบั และพบวาผูเรียนจะมีความเขาใจและมีการพัฒนาทักษะ
ที่สําคัญ 3 ดาน ดวยกัน ไดแก (1)ทักษะการติดตอสื่อสาร (2)ภาวะผูนําและความเปนพลเมือง
และ (3)การทํางานรวมกับผูอื่น ซึ่งสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคที่สังเคราะห
ไดที่ตองการพัฒนาใหกับนิสิตทีล่ งทะเบียนเรียนวิชาจิตวิทยาสังคม ใหมีทักษะการทํางานกลุม และ
ทักษะทางสังคม สวนดานสติปญญาหรือความรู ความเขาใจ ความคิด ผูเรียนจะมีการเปลี่ยนแปลง
การเรียนรูเกีย่ วกับ (1)กระบวนการเรียนรู พบวา มีวิธีการหลากหลายในการเรียนรู (2)ไดเรียนรู
วิชาการควบคูกับการทํางานในสถานการณจริง (3)รับรูวาชุมชนเปนแหลงเรียนรูแ ละทรัพยากรที่มี
ชีวติ ที่สําคัญทีช่ วยใหเกิดการเรียนรู และ (4)ไดหยั่งรูเขาใจหลักสูตรของสถาบันการศึกษาที่ได
ศึกษามากขึ้น ในขณะเดียวกันก็พบวาสามารถชวยเชื่อมโยงการเรียนรูในชั้นเรียนกับชุมชนตาม
บริบทจริงได และพบประเด็นปญหาของชุมชนที่นาสนใจและสามารถนํามาศึกษาเรียนรูในชั้นเรียน
ไดเปนอยางดี ซึ่งจะสอดคลองและสนับสนุนยุทธศาสตรการจัดการความรูเพื่อสังคมของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒไดดวย สืบเนื่องจากมีการนําประเด็นปญหาเหลานี้นําเขามาสูการจัดการเรียนรู
ของมหาวิทยาลัย ในชั้นเรียนที่ผูวิจัยรับผิดชอบ สงผลตอเนื่องสนับสนุนการปรับทิศทางการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ใหอยูบนพื้นฐานของความรูทมี่ ีคุณคา เกิดประโยชนตอสังคม
และชุมชนอยางแทจริงมากขึ้น
สําหรับงานวิจยั ที่เนนประสบการณเปนฐาน
โดยศึกษาระยะเวลาการเรียนรูท ี่มี
ประสบการณในกลุมที่ใชวธิ กี ารเลาเรื่องพรรณนาวิชาการกับกลุมที่ใชวิธีการสัมภาษณ พบวา มี
ความแตกตางกันเพียงเล็กนอยของผูมีสวนรวมกิจกรรมที่แตกตางกัน สืบเนื่องจากธรรมชาติการ
เรียนรูของมนุษยแตละบุคคลจะแตกตางกันไป ซึ่งผูวิจัยตั้งขอสังเกตวา ถาจะใหการเรียนรูเกิดขึ้น
ลักษณะคอนขางถาวรเพิ่มขึ้นในผูเรียนนั้น ผูสอนควรใชวิธีการใหผูเรียนไดมีการนําผลการเรียนรู
ที่ไดไปประยุกตใชในสถานการณใหมที่เชื่อมโยงกับประสบการณเดิมที่มีอยู จะทําใหการเรียนรู
เพิ่มมากขึ้นได กลาวคือ การมีประสบการณอยางตอเนื่อง ไดรับการฝกปฏิบตั ซิ ้ําอยางเพียงพอ
และมีกิจกรรมการสะทอนผลการเรียนรู
ผูวิจัยจึงมีแนวคิดตองการใหนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาจิตวิทยาสังคม มีประสบการณของชุมชนทั้งในทัศนะของนักสังคมวิทยาแลว ยังนําความรู
ที่ไดไปประยุกตใชในชุมชนตามทัศนะของประชาสังคมดวย จัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนได
สะทอนผลการเรียนรูที่ไดแลกเปลีย่ นเรียนรูซึ่งกันและกัน
ตลอดจนสาระการเรียนรูของวิชา
จิตวิทยาสังคม ที่ผูสอนจัดไวแบบเรียนรูทีละบทเรียนนั้น ผูสอนก็บูรณาการเนื้อหาใหศึกษาเปน
หนวยการเรียนรูที่มองภาพรวมของการศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคลไดแลว ผูเรียนสามารถ
นําความรูที่ไดจากการศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคลเปนพื้นฐานความรูในการศึกษาจิตวิทยาสังคม

140
ระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป และระดับกลุมคนตอไป ก็จะชวยใหผูเรียนมีการเรียนรูเพิ่มขึ้น สงผล
ใหมีพฤติกรรมหรือคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคในนิสิตเกิดขึ้นคอนขางถาวรได

สรุปการสังเคราะหองคประกอบของรางรูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคม
โดยใชชุมชนและประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิต
ที่พึงประสงค
ผูวิจัยไดนําแนวคิดที่ไดจากผลการวิเคราะหพื้นฐานรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู แนวคิด
ที่ไดจากผลการวิเคราะหคณ
ุ ลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค แนวคิดที่ไดจากผลการวิเคราะห
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรูปแบบและรูปแบบการเรียนการสอน แนวคิดที่ไดจากผลการวิเคราะห
แนวคิดที่ใชในการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและประสบการณเปนฐานเพือ่
เสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค และแนวคิดที่ไดจากผลการวิเคราะหงานวิจัยที่
เกี่ยวของ มาสรุปสังเคราะหเพื่อกําหนดองคประกอบของรางรูปแบบการจัดการเรียนรูวิชา
จิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิต
ที่พึงประสงค ประกอบดวย 8 องคประกอบ ไดแก (1)ปญหาและความจําเปนของการจัดการ
เรียนรู (2)หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู (3)วัตถุประสงคของรูปแบบการจัดการเรียนรู (4)
ผลการเรียนรูท ี่คาดหวัง (5)สาระการเรียนรู (6)กิจกรรมการเรียนรู (7)การวัดผลประเมินผล
รูปแบบ และ (8)แหลงเรียนรู โดยผูวิจัยเขียนสังเคราะหสาระที่จําเปนเบื้องตนพอสังเขปกอนที่จะ
ใชเปนแนวทางในการพัฒนารางรูปแบบการจัดการเรียนรูที่สมบูรณครบถวนอยางละเอียดตอไป
ไดดังนี้
องคประกอบที่ 1 : ปญหาและความจําเปนของการจัดการเรียนรู
การจัดการเรียนรูของสถาบันอุดมศึกษาไทยจะมุงเนนใหผูเรียนศึกษาสาระการเรียนรู
ที่เปนความรูสากล ไมใชความรูในบริบทของสังคมไทย ขาดการเชื่อมโยงความรูกับสภาพสังคม
จริง ไมเนนใหผูเรียนสรางความรูขึ้นดวยตนเอง เนื่องจากผูสอนเนนการถายทอดความรูทใี่ ช
วิธีการบรรยายเปนหลัก ผูเรียนมีการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูดานสติปญญามากกวาดานอารมณ
ความรูสึก และทักษะ สงผลใหผูเรียนขาดคุณภาพ เกงแตวิชาการ ขาดคุณธรรมจริยธรรมและ
มุงมั่นตอสวนรวม ขาดทักษะความชํานาญ สาเหตุที่ผูสอนเนนการถายทอดความรูที่ใชวธิ กี าร
บรรยายเปนสวนใหญ
เปนผลสืบเนื่องมาจากอิทธิพลของกระบวนทัศนหรือระบบความเชื่อ
พื้นฐานเกี่ยวกับความรูความจริงของผูสอนที่มีอยูภายใตทฤษฎีกลุมปรนัยนิยม ผูสอนจะตองปรับ
เปลี่ยนกระบวนทัศนใหมภายใตทฤษฎีการสรางความรูด วยตนเอง
ก็จะสงผลใหผูสอนจัดการ
เรียนรูใหม ดวยวิธีการที่หลากหลายมากกวาการใชวธิ ีการบรรยายแบบเดิมเปนหลัก ทําใหผูเรียน
มีการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูที่สมบูรณทั้งดานสติปญญา ดานอารมณ ความรูสึก และดานทักษะ
อันกอใหเกิดพฤติกรรมหรือคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงคได เปนบัณฑิตที่มีคุณภาพตาม
ความตองการของสังคมและตลาดแรงงาน
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องคประกอบที่ 2 : หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู
รูปแบบการจัดการเรียนรูวชิ าจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและประสบการณเปนฐาน
เพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงคทอี่ ยูภายใตทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง
มีไดมาจากแนวคิดพื้นฐานหลักสําคัญ 3 แนวคิด ไดแก (1)แนวคิดการวิจัยปฏิบัติการสรางสรรค
ความรูรวมกัน (2)แนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่ใชชุมชนเปนฐาน และ (3)แนวคิดการจัดการ
เรียนรูแบบประสบการณ
หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรูนี้
จึงใหความสําคัญกับ
กระบวนการเรียนรูหรือวิธกี ารแสวงหาความรูความจริงในปรากฏการณที่ไดพบจริงหรือในชุมชน
การจัดสาระการเรียนรูตองใหผูเรียนไดเรียนรูทั้งความรูวิชาการ และความรู ที่เปนประสบการณ
หรือทักษะกระบวนการในชัน้ เรียนโดยตองจัดใหเชื่อมโยงกับการเรียนรูความรูชุมชนหรือสถานการณ
หรือปรากฏการณที่ตองเผชิญจริงอยางมีความหมายในชุมชน เพือ่ ชวยใหผูเรียนไดคิดจําแนก คิด
เชื่อมโยง สรุปอางอิงสรางความรูใหมขนึ้ รวมกันกับบุคคลทีไ่ ดแลกเปลี่ยนเรียนรูด วย การออกแบบ
จัดกิจกรรมการเรียนรูในชัน้ เรียน ตองออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มี
การใชรูปแบบ/วิธีการ/เทคนิคการจัดการเรียนรูที่สงเสริมอยางหลากหลายที่เนนกระบวนการจัด
กระทํากับขอมูลหรือกระบวนการคิดควบคูกับกระบวนการทางสังคม ใหผูเรียนไดมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูกันและกันใหมากที่สุดสอดคลองเชื่อมโยงกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูในชุมชนที่ผาน
กระบวนการเรียนรูในชุมชน 6 ขั้นตอนไดแก (1)การประเมินความตองการจําเปน (2)การกําหนด
เปาหมายและวางแผนการเรียนรูรวมกัน (3)มีสวนรวมในประสบการณที่ไดวางแผนไวรวมกัน (4)
การสะทอนทัง้ ความคิดในเรื่องที่ไดกระทําและการสะทอนการกระทํา
(5)การสรุปอางอิงสราง
ความรูใหมขนึ้ จากการไดแลกเปลีย่ นเรียนรูรวมกัน และ (6)การประยุกตใชความรูในสถานการณ
ใหม เปนวงจรวัฏจักรอยางตอเนื่อง ทั้งผูเรียนและบุคคลที่แลกเปลี่ยนเรียนรูกบั ผูเรียนจะมีการ
เปลี่ยนแปลงการเรียนรูทั้งดานสติปญญา ดานอารมณ ความรูสึก และดานทักษะ กอใหเกิด
พฤติกรรมหรือคุณลักษณะที่พึงประสงคในผูเรียน และกอใหเกิดการกระทําทางสังคมของบุคคลที่
แลกเปลีย่ นเรียนรูกับผูเรียน
องคประกอบที่ 3 : วัตถุประสงคของรูปแบบการจัดการเรียนรู
รูปแบบการจัดการเรียนรูวชิ าจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและประสบการณเปนฐาน
เพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค มีวัตถุประสงคดังนี้
1. เพื่อชวยใหผูเรียนไดคิดเชื่อมโยงความรูวิชาการหรือประสบการณที่ไดเรียนรู
ในชั้นเรียนกับการเรียนรูความรูชุมชนหรือสถานการณที่ตองเผชิญจริงอยางมีความหมายในชุมชน
สรางความเขาใจในสาระการเรียนรูหรือขอมูลที่ไดเรียนรู และสรางความรูใหมขึ้น
2. เพื่อชวยใหผูเรียนเกิดการพัฒนาอารมณ ความรูสึก ควบคุมอารมณ มีคานิยม
การรับรู การตระหนักในคุณคา มีคุณลักษณะที่ควรแสดงออกไดเหมาะสม อันจะนําไปสูการเสริมสราง
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงค
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3. เพื่อชวยใหผูเรียนเกิดการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรูเกิดขึ้นจากการไดฝก
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู ไดแก ทักษะการทํางานกลุม ทักษะทางสังคม ทักษะการคิดแกไข
ปญหา ทักษะการทํางาน ทักษะการสังเกต และทักษะการคิดวิเคราะห
4. เพื่อชวยใหบุคคลที่ไดแลกเปลีย่ นเรียนรูกับผูเรียนหรือสมาชิกชุมชนเกิดการ
พัฒนาความรูจิตวิทยาสังคม มีอารมณ ความรูสึกที่ดีตอการจัดการเรียนรู และพัฒนาทักษะ
กระบวนการเรียนรูจากการไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
องคประกอบที่ 4 : ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
ผลที่เกิดขึ้นกับผูเรียนและผูท ี่แลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูเรียนอาทิ ผูเรียนคนอื่น ๆ และ
สมาชิกชุมชน อันเปนผลสืบเนื่องมาจากการจัดการเรียนรูตามรูปแบบนี้มีดังนี้
1. ผูเรียน จะมีพฤติกรรมหรือลักษณะที่แสดงออกถึงความสามารถดานสติปญญา
ดานอารมณ ความรูสึก และดานทักษะ ไดแก
1.1 ดานสติปญญา ผูเรียนมีพฤติกรรมหรือลักษณะที่แสดงออกถึงความ
สามารถที่เกี่ยวของกับความรู ไดแก มีความรูจิตวิทยาสังคมเปนพื้นฐานเพิ่มขึ้น มีความรูเรื่อง
การเขากลุม ผูนํา แรงจูงใจ เขาใจวิธีการเรียนรูรปู แบบตาง ๆ มีความรูเพื่อมาประยุกตใช
ในชีวติ จริง มีความสามารถที่เกี่ยวของกับความเขาใจ ไดแก รูจักเขาใจตนเอง เขาใจบุคคลอื่น
เขาใจปญหาสังคม และมีความสามารถที่เกี่ยวของกับความคิด ไดแก รูจักคิดวิเคราะหพฤติกรรม
กลุม คิดมีเหตุผล คิดสรางสรรคหลากหลายมุมมอง คิดแกไขปญหา และสามารถสรางความรูใ หม
ไดจากการที่ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอื่น
1.2 ดานอารมณ ความรูส ึก ผูเรียนมีพฤติกรรมหรือลักษณะที่แสดงออกถึง
ความสามารถที่เกี่ยวของกับการควบคุมอารมณ ไดแก สามารถปรับตัวเขากับผูอ ื่นได ไมมีอคติ
มองโลกในแงดีกับผูอื่น ความสามารถที่เกี่ยวของกับคานิยม การรับรู ตระหนักในคุณคา ไดแก
รูจักแลกเปลี่ยนยอมรับฟงความคิดเห็นของบุคคลอื่น ไมดูถูกผูอื่น ตระหนักถึงความสําคัญของ
อารมณความคิดของตัวเองทามกลางสถานการณที่แตกตางกัน รับรูพ ัฒนาบุคลิกภาพที่พึงประสงค
ใสใจปญหาสังคมและตระหนักเรื่องการมีสวนรวม และความสามารถที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะที่
ควรแสดงออก ไดแก มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม มีคุณธรรมจริยธรรม กลาคิดกลา
แสดงออก ขยันอดทน ตั้งใจเอาใจใส กระตือรือรนใฝหาความรู มีความสุขกับชีวติ ชวยเหลือผูอ ื่น
และเปนนักตอสูเพื่อสังคม
1.3 ดานทักษะ ผูเรียนมีทักษะกระบวนการเกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรู
สามารถปฏิบตั ิจนชํานาญ ในการสังเกต การเขาสังคม ไดแก มีมนุษยสัมพันธดี มีพื้นฐานดาน
สังคมในการใชภาษา การสือ่ สาร การอธิบายใหบุคคลอื่นเขาใจ การทํางานกลุม ไดแก สามารถ
ทํางานกลุมได การแกไขปญหา ไดแก สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาได การทํางาน
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ไดแก มีทักษะในการดําเนินชีวติ นําไปใชในชีวติ ประจําวันได และทักษะการคิดวิเคราะห โดย
สามารถคิดวิเคราะหขอมูล จําแนก เปรียบเทียบความแตกตางของขอมูลความรูท ี่เรียนรูได
2. สมาชิกชุมชนที่แลกเปลี่ยนเรียนรูก ับผูเรียน จะมีพฤติกรรมหรือลักษณะที่
แสดงออกถึงความสามารถดานสติปญญา ดานอารมณ ความรูสึก และดานทักษะ ไดแก
2.1 ดานสติปญญา สมาชิกชุมชนที่ไดแลกเปลีย่ นเรียนรูกับผูเรียนมีพฤติกรรม
หรือลักษณะที่แสดงออกถึงความสามารถที่เกี่ยวของกับความรู ไดแก มีความรูวิชาการเพิ่มขึ้น
ความสามารถที่เกี่ยวของกับความเขาใจ ไดแก สรางความเขาใจใหม และความสามารถ
ที่เกี่ยวของกับความคิด ไดแก คิดวางแผนแกไขปญหา และคิดสรางสรรคความรูที่เปนการกระทําใหม
2.2 ดานอารมณ ความรูส ึก สมาชิกชุมชนที่ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูก ับผูเรียน
มีพฤติกรรมหรือลักษณะที่แสดงออกถึงความสามารถที่เกี่ยวของกับคานิยม การรับรู ตระหนัก
ในคุณคา ไดแก เกิดการรับรู ตระหนักในคุณคาของความรวมมือ กอใหเกิดความรูสึกของการ
เปนหุนสวนในการจัดการเรียนรูเกิดขึ้น
2.3 ดานทักษะ สมาชิกชุมชนที่ไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูไดแลกเปลี่ยน
เรียนรูกับผูเรียน ไดพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรูเพิ่มขึ้น สามารถปฏิบัตทิ ักษะการทํางาน
กลุม ทักษะทางสังคม ทักษะการแกไขปญหา ทักษะการคิดวิเคราะห ทักษะการทํางาน และ
ทักษะการสังเกตจนมีความชํานาญ
องคประกอบ 5 : สาระการเรียนรู
รูปแบบการจัดการเรียนรูวชิ าจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและประสบการณเปนฐาน
เพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค ตองจัดสาระการเรียนรูที่สําคัญดังนี้
1. สาระการเรียนรูที่เปนความรูวชิ าการที่เกี่ยวของกับวิชาจิตวิทยาสังคม
จัดเปนหนวยการเรียนรูตามระดับของการศึกษาจิตวิทยาสังคม
2. สาระการเรียนรูที่เปนความรูคือประสบการณ ไดแก ทักษะกระบวนการ
เรียนรูทั่วไป ทักษะกระบวนการเรียนรูเฉพาะวิชาที่เรียนรูในชั้นเรียนและในชุมชน และสถานการณ
ที่ตองเผชิญจริงในชุมชน หรือปญหาที่พบในชุมชน หรือความรูชุมชนที่พบในชุมชน
องคประกอบ 6 : กิจกรรมการเรียนรู
รูปแบบการจัดการเรียนรูวชิ าจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและประสบการณเปนฐาน
เพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค
มีกิจกรรมการเรียนรูทั้งในชั้นเรียนและใน
ชุมชน มีดังนี้
1. กิจกรรมการเรียนรูในชั้นเรียน มีขั้นตอนกิจกรรมการเรียนรูและรูปแบบการ
เรียนรูที่ใชที่สาํ คัญคือ
1.1 ขั้นนํา ผูสอนจัดกิจกรรมสรางบรรยากาศการเรียนรู สรางสัมพันธภาพ
ระหวางผูสอนกับผูเรียน และระหวางผูเรียนกับผูเรียน จัดกิจกรรมพัฒนาอารมณ ความรูสึกให
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ผูเรียนมีคานิยม การรับรู ตระหนักในคุณคาของหัวขอที่ไดเรียนรู โดยเลือกใชรปู แบบการเรียนรูที่
เนนกระบวนการสรางคานิยม หรือสรางความตระหนัก รูปแบบการเรียนรูที่เนนกระบวนการกลุม
และรูปแบบการเรียนรูที่เนนการมีสวนรวมใหเหมาะสมสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง และ
สาระการเรียนรู
1.2 ขั้นเรียน ผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สําคัญ ไดแก
1.2.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนไดรับสาระการเรียนรูในแตละหนวย
การเรียนรู เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูความรูวิชาการ โดยเลือกใชรปู แบบการเรียนรูที่หลากหลาย
อาทิ รูปแบบการเรียนรูดว ยตนเอง รูปแบบการเรียนรูที่เนนการมีสวนรวม รูปแบบการเรียนรู
แบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอร และรูปแบบการเรียนรูที่เนนครูเปนศูนยกลาง ใหสอดคลอง
เหมาะสมกับผลการเรียนรูท ี่คาดหวัง และสาระการเรียนรู
1.2.2 จัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการเรียนรูทวั่ ไป
และทักษะกระบวนการเรียนรูเฉพาะวิชาโดยจัดใหเผชิญสถานการณ เพื่อใหผูเรียนมีประสบการณ
มีทักษะทําเองได โดยเลือกใชรูปแบบการเรียนรูที่เนนกระบวนการ ไดแก กระบวนการคิด
วิเคราะห หรือกระบวนการสรางความคิดรวบยอด หรือกระบวนการสรางความรู ความเขาใจ หรือ
กระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรูเปนกลุม
หรือกระบวนการคิดแกไขปญหาควบคูกบั
กระบวนการกลุม และรูปแบบการเรียนรูแ บบมีสวนรวม ใหสอดคลองเหมาะสมกับผลการเรียนรูที่
คาดหวัง และสาระการเรียนรู
1.2.3 จัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนคิดเชื่อมโยงความรูเดิมกับความรู
ใหมหรือความรูวิชาการกับความรูคือประสบการณ ความรูชุมชน โดยประยุกตใชกระบวนการ
เรียนรูในชุมชน 6 ขั้นตอน ตามสถานการณการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนไดเรียนรูในชั้นเรียน เพื่อให
ผูเรียนฝกสรางความรูใหมขนึ้
โดยเลือกใชรูปแบบการเรียนรูแบบมีสวนรวมควบคูกับรูปแบบ
การเรียนรูที่เนนกระบวนการ อาทิ กระบวนการคิดวิเคราะหขอมูล กระบวนการสรางความคิด
รวบยอด กระบวนการสรางความรูความเขาใจ กระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรูเปนกลุม
กระบวนการคิดแกไขปญหา ควบคูกับกระบวนการกลุม ใหสอดคลองเหมาะสมกับผลการเรียนรู
ที่คาดหวัง และสาระการเรียนรู เพื่อเตรียมความพรอมใหผูเรียนไดศึกษาเรียนรูจิตวิทยาสังคม
ในชุมชนไดดวยความมั่นใจในตนเอง
1.2.4 จัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนสรุปความรูที่ไดโดยมีคําถามนําชวย
ใหผูเรียนตอบคําถามสรุปความรูที่ไดเรียนรู
1.3 ขั้นประเมินผล ไดมีการประเมินผลดังนี้
1.3.1 ผูสอนประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน ขณะใชรปู แบบจัดการเรียนรู
ในแตละหนวยการเรียนรูตามผลการเรียนรูที่คาดหวังโดยเลือกใชวิธกี ารและเครื่องมือวัดผลการ
เรียนรูตามที่ระบุไวในแผนการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและประสบการณเปน
ฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
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1.3.2 ผูเรียนประเมินผลการเรียนรูของตนเอง ภายหลังเสร็จสิ้นการใช
รูปแบบการจัดการเรียนรูวชิ าจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสราง
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ่ ประสงคในแตละหนวยการเรียนรู
1.3.3 ผูสอนกับผูเรียนรวมกันสะทอนผลการเรียนรู และผลการจัดการ
เรียนรูทั้งความคิดในเรื่องที่ไดกระทําและการสะทอนการกระทํา เพือ่ สรางสรรคการจัดการเรียนรู
ใหมรวมกันและปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรูในรอบใหมตอไป
2. กิจกรรมการเรียนรูในชุมชน มีขั้นตอนที่สําคัญคือ
2.1 ขั้นเตรียมการ ผูสอนประสานงานกับชุมชนทีใ่ ชเปนฐานการเรียนรู
ศึกษาชุมชนเปนเบื้องตน คัดเลือกชุมชน จัดเตรียมชุมชนใหมีความพรอมในการจัดการเรียนรู
จิตวิทยาสังคมใหกับผูเรียน พรอมประชุมกําหนดวัน เดือน ป เวลา และสถานที่ใหผูเรียนไดเขา
ศึกษาเรียนรูในชุมชนรวมกับสมาชิกชุมชน และผูสอนเตรียมความพรอมใหกับผูเรียนดวยการ
กําหนดเปาหมายและวางแผนการเรียนรูรวมกันกอนเขาศึกษาชุมชน
2.2 ขั้นเรียนในชุมชน ผูสอนและผูเรียนเขาศึกษาชุมชนตามวัน เดือน ป
และสถานที่ทไี่ ดนัดหมายไวกับสมาชิกชุมชน โดยผูสอน ผูเรียน และสมาชิกชุมชน รวมจัด
กิจกรรมการเรียนรูที่สําคัญรวมกันผานกระบวนการเรียนรูในชุมชน 6 ขั้นตอน ไดแก
ขั้นตอนที่ 1 : การประเมินความตองการจําเปน
ภายหลังจากรวมกิจกรรมรับฟงการบรรยายสรุปขอมูลชุมชนจากผูน ําชุมชน
และคณะกรรมการชุมชน ผูสอนจัดกิจกรรมใหผูเรียนและสมาชิกชุมชนไดประเมินความตองการ
จําเปนรวมกัน โดยใหผูเรียนใชแนวทางการศึกษาชุมชนดวยวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลของชุมชน
และสมาชิกชุมชนดวยตนเอง เลือกใชวธิ ีการเก็บรวบรวมขอมูลที่หลากหลาย อาทิ การสัมภาษณ
เจาะลึกหรือการจัดสนทนากลุมควบคูกับการใชวธิ ีการสังเกต เพื่อใหผูเรียนและสมาชิกชุมชนได
กําหนดปญหาความตองการจําเปนรวมกัน ดวยวิธกี ารคิดวิเคราะหขอมูล ผานการสนทนา
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นทีม่ ีตอปญหาความตองการจําเปนใหชัดเจนตรงกัน โดยเลือกใชรูปแบบ
การเรียนรูแบบมีสวนรวมควบคูกบั รูปแบบการเรียนรูทเี่ นนกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรู
เปนกลุม โดยใชปญหาความตองการจําเปนที่ได กระตุนความสนใจ และความตองการในการ
สืบสอบคนหาสาเหตุ แสวงหาความรูที่หลากหลายในการแกไขปญหาความตองการจําเปนที่เผชิญ
ขั้นตอนที่ 2 : การกําหนดเปาหมายและวางแผนการเรียนรูรวมกัน
ผูสอนกระตุนใหผูเรียนและสมาชิกชุมชนไดกําหนดเปาหมายและวางแผน
การเรียนรูรวมกัน โดยผูเรียนชี้แจงวัตถุประสงคของการเรียนรู แนวทางการปฏิบัตทิ ี่ผูเรียนและ
สมาชิกชุมชนตองปฏิบัติรว มกันเพื่อใหเปาหมายการเรียนรูบรรลุผล ผูเรียนรวมกันกับสมาชิกชุมชน
ดําเนินการแสวงหาความรูทเี่ ปนสาเหตุของปญหาความตองการจําเปน โดยเลือกใชรูปแบบการ
เรียนรูแบบมีสวนรวม
ผูเรียนกระตุนใหสมาชิกชุมชนไดแสดงความคิดเห็นอยางกวางขวาง
อภิปรายสรุปขอคนพบของสาเหตุของปญหาความตองการจําเปน ชวยกันจัดลําดับความสําคัญ
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ของปญหาความตองการจําเปนกอนหลัง เพื่อนํามาวางแผนการแกไขปญหาความตองการจําเปน
รวมกัน
ขั้นตอนที่ 3 : มีสวนรวมในประสบการณที่ไดวางแผนรวมกัน
ผูสอนกระตุนใหผูเรียนและสมาชิกชุมชนดําเนินการระดมสมองรวมกันคิด
วิธีการแกไขปญหาความตองการจําเปนอันดับแรก โดยเลือกใชรูปแบบการเรียนรูที่เนนกระบวน
การคิดวิเคราะห หรือกระบวนการคิดแกไขปญหา ชวยกันเสนอทางเลือกหลากหลายวิธีใหทุกคน
ไดรับรูรวมกันเพื่อเปนขอมูลในการตัดสินใจมีความเปนไปไดในการแกไขปญหาความตองการจําเปน
ที่ตองเผชิญ ผูสอนชวยเอื้ออํานวยความสะดวก กระตุนใหผูเรียนและสมาชิกชุมชนไดรวมกัน
แสดงความคิดเห็นอยางหลากหลาย
ขั้นตอนที่ 4 : การสะทอนทั้งความคิดในเรื่องที่ไดกระทําและการ
สะทอนการกระทํา
ผูสอนกระตุนใหผูเรียนและสมาชิกชุมชนรวมกันสะทอนความคิดในเรื่องที่ได
กระทําและการสะทอนการกระทําของการตัดสินใจเลือกวิธีการแกไขปญหาความตองการจําเปนเรื่อง
นั้นโดยบอกขอแตกตางและใหเหตุผลในความแตกตางของสิ่งที่ไดรับรูทั้งความคิดในเรื่องที่ได
กระทําและการสะทอนการกระทํา วิจารณจุดเดน จุดดอยที่พบ หรือศึกษาคิดวิเคราะหขอมูล
มองหาลักษณะรวมของสิ่งทีไ่ ดรับรู หรือขอมูล หรือการกระทํา ทําความเขาใจขอมูลและการ
กระทําที่ไดดว ยวิธีการอภิปรายเชิงแปลความ ตีความ ขยายความ สิ่งที่ไดรับรู โดยผูสอนกระตุน
ใหผูเรียนเลือกใชรูปแบบการเรียนรูแบบมีสวนรวมควบคูกับรูปแบบการเรียนรูที่เนนกระบวนการ
ไดแก กระบวนการคิดวิเคราะหขอมูล กระบวนการสรางความคิดรวบยอด และกระบวนการสราง
ความรูความเขาใจกับสมาชิกชุมชนและผูเ รียนคนอื่น ๆ ในกลุม ตลอดจนติดตามประเมินผลการ
เรียนรูที่เกิดขึน้ กับผูเรียนและสมาชิกชุมชนอยางตอเนื่องดวยวิธีการสังเกต
จดบันทึกผลการ
เรียนรูที่เกิดขึน้
ขั้นตอนที่ 5 : การสรุปอางอิง สรางสรรคความรูทไี่ ดจากการแลก
เปลี่ยนเรียนรู
ผูสอนกระตุนใหผูเรียนและสมาชิกชุมชนคิดเชื่อมโยงความรู ความคิดที่ได
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูก ันกับความรูค ือประสบการณ สรุปอางอิง สรางความรูใหมขึ้น หรือ
ความคิดรวบยอด หรือหลักการ หรือ วิธีการ หรือสรางความหมายของขอมูล หรือประสบการณ
ใหมที่ได รวมถึงขยายความรูความเขาใจของตนเองที่ไดใหกับสมาชิกชุมชน หรือผูเรียนดวยกัน
โดยผูสอนกระตุนใหผูเรียนเลือกใชรูปแบบการเรียนรูทเี่ นนกระบวนการสรางความคิดรวบยอด
และกระบวนการสรางความรูความเขาใจตอเนื่องจากขั้นตอนที่ 4 กับสมาชิกชุมชนเพื่อชวยคิด
เชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหมที่ได ตลอดจนสังเกต จดบันทึกผลการเรียนรูที่ได
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ขั้นตอนที่ 6 : ประยุกตใชความรูใหมที่ได
ผูสอนจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดนําความรูใหมที่ไดหรือประสบการณใหมที่ได
ไปใชในสถานการณใหมเพื่อเพิ่มความเขาใจ ความสามารถในการแกปญหาความตองการจําเปน
อันดับรองลงมาที่ไดจากการจัดลําดับความสําคัญ เพื่อเพิ่มความชํานาญหรือทักษะใหมีมากยิง่ ขึ้น
เปนวงจรวัฏจักรอยางตอเนื่อง ในขณะทีส่ มาชิกชุมชนจะเกิดการรับรู ตระหนักในคุณคาของสิ่งที่
ไดเรียนรู และชวยกระตุนนําไปสูการตัดสินใจแสดงพฤติกรรมทางสังคม ที่จะกอใหเกิดการกระทํา
ทางสังคมเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไดในที่สุด โดยผูสอนตองติดตามประเมินผลการ
นําความรูใหมของผูเรียนและสมาชิกชุมชนไปประยุกตใชในวงจรของกระบวนการเรียนรูที่เริ่มตน
ใหมในแตละรอบ ดวยวิธีการสังเกต สัมภาษณเจาะลึก หรือจัดทําสนทนากลุม
2.3 ขั้นประเมินผล
2.3.1 ผูสอนประเมินผลการเรียนรูและผลการใชรปู แบบการจัดการ
เรียนรูของผูเรียนและสมาชิกชุมชน ขณะใชรูปแบบการจัดการเรียนรูวชิ าจิตวิทยาสังคม
โดยใชชุมชนและประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค
ผูสอนจะเลือกใชวธิ ีการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง ใหสอดคลองเหมาะสมกับผลการเรียนรู
ที่คาดหวัง และการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจากเอกสารการศึกษาจิตวิทยาสังคมของนิสิต
ในชุมชน
2.3.2 ผูเรียนประเมินผลการเรียนรูของตนเอง ภายหลังเสร็จสิน้
การใชรูปแบบการจัดการเรียนรูวชิ าจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและประสบการณเปนฐาน
เพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค ในแตละรอบของการจัดการเรียนรูใน
ชุมชน
2.3.3 ผูสอนกับผูเรียนและ/หรือสมาชิกชุมชนรวมกันสะทอนผลการ
เรียนรูและผลการจัดการเรียนรูทั้งความคิดในเรื่องที่ไดกระทําและการสะทอนการกระทํา
คิดสรางสรรคการจัดการเรียนรูใหมรวมกันเพื่อปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรูใหมรอบตอไป
องคประกอบที่ 7 : การวัดผลประเมินผลรูปแบบ
รูปแบบการจัดการเรียนรูวชิ าจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและประสบการณเปนฐาน
เพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค สามารถวัดผลประเมินผลไดจากการศึกษา
ประสิทธิผลของการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่เกิดขึ้นกับผูเรียน โดยพิจารณาไดจากคาคะแนน
เฉลี่ยคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคและผลการเรียนรูที่เกิดขึน้ กับสมาชิกชุมชนที่แลกเปลี่ยน
เรียนรูกับผูเรียน โดยพิจารณาจากหลักฐานคําพูด หรือพฤติกรรมการเรียนรูที่แสดงออกมา มี
ปรากฏใหเห็นรองรอย โดยประสิทธิผลการเรียนรูทเี่ กิดขึ้นกับผูเรียนภายหลังจากการใชรูปแบบ
การจัดการเรียนรูนี้ จะตองสูงกวากอนการใชรูปแบบการจัดการเรียนรู ในขณะที่ประสิทธิผลการ
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เรียนรูที่เกิดขึน้ กับสมาชิกชุมชนควรมีหลักฐานคําพูดหรือพฤติกรรมที่แสดงออกมาของสมาชิกชุมชน
มีปรากฏใหเห็นรองรอยบางในระดับพอสมควรหรือสมบูรณ
องคประกอบที่ 8 : แหลงเรียนรู
แหลงเรียนรูทใี่ ชในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใช
ชุมชนและประสบการณเปนฐาน เพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค มีดังนี้
1. เอกสารตําราที่เกี่ยวของกับรายวิชาจิตวิทยาสังคมที่เปนแหลงเรียนรูที่
คนควาไดจากสํานักหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และการสืบคนผานระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร เพื่อใหผูเรียนไดศกึ ษาคนควาไดดวยตนเอง
2. ชุมชนที่มีความหลากหลายรูปแบบเพื่อใหผูเรียนไดศึกษาเรียนรูจิตวิทยาสังคม
ไดแก ชุมชนในทัศนะของนักสังคมวิทยา และชุมชนในรูปแบบประชาสังคม เปนตน
3. บุคคลที่เปนแหลงเรียนรู ไดแก สมาชิกชุมชน เพื่อนผูเรียน หรือบุคคลที่
ผูเรียนมีปฏิสมั พันธดวย
4. ปรากฏการณหรือสถานการณที่พบไดในสังคมทั่วไปเปนทีว่ พิ ากษวิจารณ
ผานสื่อสาธารณะทางวิทยุ โทรทัศน และสื่อสิ่งพิมพอยางแพรหลายและทีพ่ บไดในชุมชน
ที่เปนแหลงเรียนรู
กลาวโดยสรุป องคประกอบสําคัญของรางรูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคม
โดยใชชุมชนและประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงค 8
องคประกอบดังกลาวที่สังเคราะหไดมาจากแนวคิดที่ผวู ิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวของตามลําดับ ไดแก (1)จากผลการวิเคราะหพื้นฐานความรูเกีย่ วกับการจัดการเรียนรู ชวย
ใหผูวิจัยมีความรูพื้นฐานเขียนสาระที่จําเปนในองคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรูได และ
เปนพื้นฐานความรูในการออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนรู และวางแผนการจัดการเรียนรู (2)จาก
ผลการวิเคราะหคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
ชวยใหผูวิจัยกําหนดองคประกอบของ
รูปแบบการจัดการเรียนรู ไดแก ผลการเรียนรูที่คาดหวัง สาระการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู และ
ชวยออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนรู และวางแผนการจัดการเรียนรู จากสรุปผลการวิเคราะห
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรูปแบบและรูปแบบการเรียนการสอน
ชวยใหผูวิจัยกําหนดโครงราง
องคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรูภายใตทฤษฎีและแนวคิดที่ใชในการจัดการเรียนรู (3)
จากสรุปผลการวิเคราะหความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรูปแบบและรูปแบบการเรียนการสอน ชวยให
ผูวิจัยกําหนดโครงรางองคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรูภายใตทฤษฎีและแนวคิดทีใ่ ชใน
การจัดการเรียนรู (4)จากผลการวิเคราะหแนวคิดที่ใชในการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดย
ใชชุมชนและประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ชวยให
ผูวิจัยกําหนดองคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู ไดแก สาระการเรียนรู กิจกรรมการ
เรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง และชวยออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนรู และ(5)จากผลการ
วิเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวของ ชวยใหผูวจิ ัยออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนรู แนวคิดที่ไดเหลานี้
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ผูวิจัยสามารถสรุปเขียนเปนแผนภาพไดพอสังเขปดังภาพประกอบ 16 การสังเคราะหองคประกอบ
ของรางรูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคม โดยใชชุมชนและประสบการณเปนฐานเพื่อ
เสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ซึ่งผูวิจัยจะใชเปนแนวทางพัฒนาองคประกอบ
ของรูปแบบการจัดการเรียนรูในการศึกษาวิจัยครั้งนีใ้ หมีความสมบูรณทุกองคประกอบตอไป

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและประสบการณ
เปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ผูวิจัยมีวิธีดําเนินการวิจัยใหเปนไป
ตามวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้
1. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและ
ประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ผูวิจัยมี
กระบวนการพัฒนา 2 ระยะ เปนวงจรวัฏจักรตอเนื่องกัน 3 รอบ โดยในแตละระยะมีขั้นตอนยอย
4 ขั้นตอน ดังนี้
1.1 ระยะแรก : การใหความหมายหรือการทําความชัดเจนกับคําถามแรก
เริ่มการวิจัย (รอบที่ 1) ประกอบดวยขัน้ ตอนตอไปนี้
1.1.1 ขั้นตอนที่ 1 การใหความหมายของปญหาหรือประเมินความตองการ
จําเปนในการจัดการเรียนรู (รอบที่ 1)
1.1.2 ขั้นตอนที่ 2 การสะทอนการอธิบายการปฏิบัติและการเรียนรู (รอบที่ 1)
1.1.3 ขั้นตอนที่ 3 การแกไขปญหาผานการกระทํา (รอบที่ 1)
1.1.4 ขั้นตอนที่ 4 การสรางสรรคโอกาสการเรียนรูและการสะทอนทั้งการกระทํา
และความคิดในเรื่องที่ไดกระทํา (รอบที่ 1)
1.2 ระยะตอเนื่อง : การวิจัยปฏิบตั ิการแกไขปญหาที่ไดรวบรวมมิตติ าง ๆ
(รอบที่ 2 และรอบที่ 3) ประกอบดวยขัน้ ตอนตอไปนี้
1.2.1 ขั้นตอนที่ 1 การใหความหมายของปญหาหรือประเมินความตองการ
จําเปนในการจัดการเรียนรูรอบใหมรวมกัน (รอบที่ 2 และ รอบที่ 3)
1.2.2 ขั้นตอนที่ 2 การสะทอนอธิบายการปฏิบตั ิและการเรียนรู (รอบที่ 2 และ
รอบที่ 3)
1.2.3 ขั้นตอนที่ 3 การแกไขปญหาผานการกระทํา (รอบที่ 2 และรอบที่ 3)
1.2.4 ขั้นตอนที่ 4 การสรางสรรคโอกาสการเรียนรูและการสะทอนทั้งการกระทํา
และความคิดในเรื่องที่ไดกระทํา (รอบที่ 2 และรอบที่ 3)
2. การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู มีการดําเนินการวิจัยดังนี้
2.1 รูปแบบการวิจัย
2.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง
2.3 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
2.4 ขั้นตอนการสรางและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย
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2.5 วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
2.6 วิธจี ัดกระทํากับขอมูล
2.7 การวิเคราะหขอมูลและสถิตทิ ี่ใชในการวิเคราะหขอ มูล

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและ
ประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
ภาพรวมของการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูว ิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชน
และประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค ผูวิจัยดําเนิน
การวิจัยโดยใชวงจรการวิจยั ปฏิบตั ิการสรางสรรคความรูรวมกัน (The Cogenerative Action
Research) ของ เดวิดด และมอรเท็น (Greenwood, J. Davydd & Levin Morten. 1998 : 116) มี
กระบวนการพัฒนา 2 ระยะเปนวงจรวัฏจักรตอเนื่องกัน แตละระยะมี 4 ขั้นตอนยอยตามรูปแบบ
ของการวิจัยปฏิบัติการสรางสรรคความรูรว มกันที่ผวู ิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารที่เกี่ยวของอยูใน
บทที่ 2 หนา 77 ไดแก (1) การใหความหมายของปญหา (2) การสะทอนอธิบายการปฏิบัติและการ
เรียนรู (3) การแกไขปญหาผานการกระทํา และ (4) การสรางสรรคโอกาสการเรียนรูทั้งการกระทํา
และความคิดในเรื่องที่ไดกระทํา
โดยมีภาพรวมของการดําเนินการวิจัยปฏิบัติการสรางสรรค
ความรูรวมกันเปนจํานวน 3 รอบดังนี้
ระยะแรก : การใหความหมายหรือการทําความชัดเจนกับคําถามแรกเริ่มการวิจัย
(รอบที่ 1) มีการดําเนินการวิจัยปฏิบตั ิการสรางสรรคความรูรวมกัน 4 ขั้นตอนเปนวงจรตอเนื่องกัน
คือ
ขั้นตอนที่ 1 การใหความหมายของปญหาหรือประเมินความตองการจําเปนในการจัด
การเรียนรู (รอบที่ 1 )
เพื่อรางรูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและ
ประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ผูวิจัยดําเนินการ (1)
ศึกษาเอกสารขอมูลและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพื้นฐานความรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู (2)ศึกษา
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงค (3)ศึกษาเอกสารขอมูลรูปแบบและรูปแบบการเรียนการสอน
(4)ศึกษาเอกสารแนวคิดที่ใชในการจัดการเรียนรู (5)ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ (6)สรุปการ
สังเคราะหองคประกอบของรางรูปแบบการจัดการเรียนรูที่ไดพัฒนาขึ้นจากแนวคิดที่ไดจาก
การศึกษาในขอ (1) - (5) มีสาระที่จําเปนพอสังเขป และ(7)ประสานงานกับชุมชน ศึกษาชุมชน
เตรียมชุมชน และประชุมปรึกษารวมกับชุมชน
ขั้นตอนที่ 2 การสะทอนอธิบายการปฏิบัติและการเรียนรู (รอบที่ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและประสบการณเปนฐานเพือ่ เสริมสรางคุณลักษณะ
ของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค (รอบที่ 1) ผูวิจยั ไดใชขอมูลที่ไดจากการประสานงานกับชุมชน ศึกษาชุมชน
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เตรียมชุมชน และประชุมรวมกับชุมชน ขอมูลรางรูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคม
โดยใชชุมชนและประสบการณเปนฐานทีไ่ ดขางตน ผูวจิ ัยนํามาดําเนินการ (1) พัฒนาองคประกอบ
ของรางรูปแบบการจัดการเรียนรูใหมีความสมบูรณ มีสาระรายละเอียดครบถวน (2) วิเคราะห
หลักสูตรวิชาจิตวิทยาสังคม (3) วิเคราะหผูเรียน (4) ออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนรู (5) วางแผน
และจัดทําแผนการจัดการเรียนรู (6) สรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย และ (7) ตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือวิจัย
ขั้นตอนที่ 3 การแกไขปญหาผานการกระทํา (รอบที่ 1 ) ดวยการทดลองใชรูปแบบ
การจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงคที่ไดพัฒนาขึ้น ผูวิจัยดําเนินการนําแบบทดสอบวัดความสามารถทาง
สติปญญา/แบบสอบถามวัดอารมณ ความรูสึก ใหกลุมตัวอยางนิสิตตอบ และผูวิจัยกับผูชวยผูวิจัย
ใชแบบวัดทักษะกับกลุมตัวอยางนิสิต เพื่อวัดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคในนิสิตกอนใช
รูปแบบการจัดการเรียนรู ตอจากนั้นผูวิจัยจึงดําเนินการทดลองใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่
พัฒนาขึ้น ตามที่ไดออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนรูในชั้นเรียนใหเชื่อมโยงกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูในชุมชน ซึ่งมีกระบวนการเรียนรูในชุมชน 6 ขั้นตอนเปนวงจรวัฏจักรตอเนื่องกัน ไดแก (1)
การประเมินความตองการจําเปน (2)กําหนดเปาหมายและวางแผนการเรียนรูรวมกันที่ไดจากการ
ประเมินความตองการจําเปนอันดับแรกสุด (3)การมีสวนรวมในประสบการณที่ไดวางแผนรวมกัน
(4)การสะทอน (5)สรุปอางอิง แนวความคิดรวบยอด หลักการ วิธีการ และ(6)การประยุกตใช
ในสถานการณใหมที่ไดจากการประเมินความตองการจําเปนอันดับรองลงมาตามลําดับ เขาสู
กระบวนการเรียนรูในชุมชนรอบใหม
ขั้นตอนที่ 4 การสรางสรรคโอกาสการเรียนรูและการสะทอนทั้งการกระทําและความคิด
ในเรื่องที่ไดกระทํา เพื่อปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู (รอบที่ 1) ผูวิจัยดําเนินการสะทอนผล
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงค ผลการเรียนรูของสมาชิกชุมชน และผลการใชรูปแบบการ
จัดการเรียนรูที่สังเกตไดกบั กลุมตัวอยาง แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน คิดเชื่อมโยง สรุปอางอิง
แนวความคิดรวบยอด หลักการ และวิธกี าร ที่ได ตอจากนั้นผูวิจัยจึงเขาสูระยะตอเนื่อง
ระยะตอเนื่อง : การวิจัยปฏิบัติการแกไขปญหาใหมที่ไดรวบรวมมิตติ าง ๆ (รอบที่ 2
และ รอบที่ 3) ผูวิจัยดําเนินการวิจัยปฏิบตั ิการสรางสรรคความรูรว มกันรอบใหมตอ เนื่องจากขั้นตอน
สุดทายในระยะแรกเสร็จสิ้นลงเปนวงจรตอเนื่อง 4 ขั้นตอน อีก 2 รอบ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การใหความหมายของปญหาหรือประเมินความตองการจําเปนในการจัด
การเรียนรูรอบตอไปใหมรว มกัน (รอบที่ 2 และรอบที่ 3) เพื่อปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรูวิชา
จิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค ผูวจิ ัยสนทนาแลกเปลี่ยนกับกลุมตัวอยางถึงปญหาอุปสรรคความตองการจําเปนในการ
จัดการเรียนรูในเรื่องใดบางที่จะทําใหนิสติ มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค และผลการใช
รูปแบบการจัดการเรียนรูของนิสิตและสมาชิกชุมชนเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว
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ขั้นตอนที่ 2 การสะทอนอธิบายการปฏิบัติและการเรียนรู (รอบที่ 2 และรอบที่ 3)
ที่จะใชในรอบใหมตอไปเพือ่ พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและ
ประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ผูวิจัยนําขอมูลที่ได
จากการประเมินความตองการจําเปนในการจัดการเรียนรูที่ไดขางตนมาปรับปรุงและพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรูใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้นควบคูกับปรับปรุงและพัฒนาแผนการจัด
การเรียนรูที่จะใชในรอบตอไปกอนที่จะนําไปทดลองใชจริง
ขั้นตอนที่ 3 การแกไขปญหาผานการกระทํา (รอบที่ 2 และรอบที่ 3) ที่ไดปรับปรุง
และพัฒนาใหมดวยการทดลองใชรูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและ
ประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ผูวิจัยจัดกิจกรรมการ
เรียนรูในชั้นเรียนใหเชื่อมโยงกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูในชุมชนซึ่งมีกระบวนการเรียนในชุมชน
6 ขั้นตอนตามแผนการจัดการเรียนรูเชนเดียวกันกับระยะแรกเปนวงจรวัฏจักรตอเนื่องกัน
ขั้นตอนที่ 4 การสรางสรรคโอกาสการเรียนรูและการสะทอนทั้งการกระทําและความคิด
ในเรื่องที่ไดกระทํา (รอบที่ 2 และรอบที่ 3) ที่จะใชในรอบใหมตอ ไป เพื่อปรับปรุงรูปแบบการ
จัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชมุ ชนและประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะ
ของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค ผูวิจัยดําเนินการสะทอนผลคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค ผลการ
เรียนรูที่เกิดขึน้ กับสมาชิกชุมชนและผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่สังเกตไดกับกลุมตัวอยาง
แลกเปลีย่ นเรียนรูซึ่งกันและกัน คิดเชื่อมโยง สรุปอางอิง แนวความคิดรวบยอด หลักการ และ
วิธีการทีไ่ ด ตอจากนั้นผูวิจัยและกลุมตัวอยางสนทนาแลกเปลี่ยนกันเขาสูระยะตอเนื่องของรอบ
ใหม (เขาสูระยะตอเนื่องของรอบที่ 3 และระยะตอเนื่องในรอบถัดไปตามลําดับ) ในการศึกษาวิจัย
ครั้งนี้ ผูวิจัยจะดําเนินการวิจัยปฏิบตั ิการสรางสรรคความรูรวมกันเพียง 3 รอบเทานั้น เปน
วงจรวัฏจักรตอเนื่องกัน
การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู
ภายหลังจากผูวิจัยดําเนินการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมที่ไดพัฒนา
ขึ้นตามวงจรวัฏจักรของการวิจัยปฏิบตั ิการสรางสรรคความรูรวมกันจนครบ 3 รอบ ผูวิจัยศึกษา
ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชมุ ชนและประสบการณเปน
ฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคที่ไดพัฒนาขึ้น โดยผูวิจัยดําเนินการนํา
แบบทดสอบวัดความสามารถทางสติปญญา/แบบสอบถามวัดอารมณ ความรูสึก ใหกลุมตัวอยาง
นิสิตตอบ ผูว จิ ัยและผูชว ยผูวิจัยใชแบบวัดทักษะกับกลุมตัวอยางนิสิต นําขอมูลที่ไดมาเปรียบเทียบ
กับขอมูลที่ไดกอนใชรูปแบบการจัดการเรียนรู และผูว ิจัยใชแบบสอบถามผลการเรียนรูที่เกิดขึ้น
กับสมาชิกชุมชนกับกลุมตัวอยาง ดังภาพประกอบ 18
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รายละเอียดของการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใช
ชุมชนและประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค
ระยะแรก : การใหความหมายหรือการทําความชัดเจนกับของคําถามแรกเริ่ม
การวิจัย (รอบที่ 1) มีรายละเอียดของการดําเนินการวิจัยปฏิบตั กิ ารสรางสรรคความรูรว มกันใน
แตละขั้นตอนเปนวงจรตอเนื่องกัน ระหวางวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม
พ.ศ. 2550 ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การใหความหมายของปญหาหรือประเมินความตองการจําเปนในการจัด
การเรียนรู (รอบที่ 1) เพื่อรางรูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและ
ประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ผูวิจัยมีการดําเนินการ
7 ขั้นตอนยอยที่สําคัญระหวางวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2550 ดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวของกับพื้นฐานความรูเกีย่ วกับการจัดการ
เรียนรู ผูวิจยั ไดศึกษา (1)ความหมายของการจัดการเรียนรู โดยวิเคราะหความหมายของคําวา
“การจัดการ” กับ “การเรียนรู” สังเคราะหสรุปความหมายของการจัดการเรียนรูและวิเคราะห
แนวคิดที่ได (2)ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรูและวิเคราะหแนวคิดที่ได (3)ศึกษาการจัดการเรียนรูที่
มีประสิทธิผลดวยการทําความเขาใจกระบวนการจัดการ กระบวนการเรียนรู และการจัดการเรียนรู
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 หมวด 4 แนวทางการจัดการศึกษา
มาตรา 24 วิเคราะหและสรุปแนวทางการจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิผล การออกแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรูและวิเคราะหแนวคิดที่ได (4)ศึกษาทรัพยากรที่เกี่ยวของกับการเรียนรูและวิเคราะห
แนวคิดที่ได (5)ศึกษาแผนการจัดการเรียนรูและวิเคราะหแนวคิดที่ได (6)ศึกษาแนวทางการ
จัดการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา วิเคราะหแนวทางการจัดการเรียนรูและแนวคิดที่ได และ (7)
ศึกษาสภาพปญหาการจัดการเรียนรูของสถาบันอุดมศึกษาไทย วิเคราะหหาสาเหตุของสภาพ
ปญหาการจัดการเรียนรูของสถาบันอุดมศึกษาไทย และแนวทางการแกไขสภาพปญหาการจัดการ
เรียนรูของสถาบันอุดมศึกษาไทยภายใตทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง
ตลอดจนวิเคราะห
แนวคิดที่ไดในการจัดการเรียนรูภายใตทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง ผลการศึกษาชวยให
ผูวิจัยเขียนสาระที่จําเปนในองคประกอบของรางรูปแบบการจัดการเรียนรูที่กําลังจะพัฒนาขึ้นได
และเปนพื้นฐานความรูในการออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนรูและจัดทําแผนการจัดการเรียนรู
2. ศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงค ผูวิจัยไดศึกษา (1)คุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงคที่ไดจากเอกสารที่เกีย่ วของ อาทิ ทบวงมหาวิทยาลัย แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2545-2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นักวิชาการ
ดานการศึกษา ผูประกอบการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิเคราะหและสรุปผลการวิเคราะห
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงค (ดังตาราง 1-3 ในภาคผนวก ก.) (2)ศึกษาคุณลักษณะของนิสิต
วิชาจิตวิทยาสังคม โดยผูวิจัยไดจัดทําสนทนากลุมกับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาจิตวิทยาสังคม
จํานวน 6 กลุม ๆ ละ 4-7 คน รวม 36 คน ในวันที่ 14 กุมภาพันธ 2549 กลุมละประมาณ 30 นาที
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ใหอภิปราย และสรุปความคิดเห็นของนิสิตตอคุณลักษณะของนิสิตวิชาจิตวิทยาสังคม สัมภาษณ
เจาะลึกอาจารยผูสอนวิชาจิตวิทยาสังคมตอคุณลักษณะของนิสิตวิชาจิตวิทยาสังคม จํานวน 4 ทาน
ในวัน เดือน ป และสถานที่ ดังปรากฏขอมูลในรายชื่อตอไปนี้
รายชื่ออาจารยผูสอน
ผูชวยศาสตราจารยสมพักตรา
ผูชวยศาสตราจารยจุฑารัตน
ผูชวยศาสตราจารยดุจเดือน
รองศาสตราจารยสิทธิโชค

ยัญญะสิทธิ์
เอื้ออํานวย
พันธุมนาวิน
วรานุสันติกุล

วัน เดือน ป

เวลา

16 กุมภาพันธ 2549
17 กุมภาพันธ 2549
21 กุมภาพันธ 2549
22 กุมภาพันธ 2549

13.30-15.00
10.30-12.00
10.30-12.00
15.30-17.00

สถานที่
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ผูวิจัยวิเคราะหเนื้อหาความคิดเห็นที่ไดจากทั้งนิสิตและอาจารยผูสอนวิชาจิตวิทยาสังคม
และวิเคราะหสรุปคุณลักษณะของนิสิตวิชาจิตวิทยาสังคม (ดังปรากฏรายละเอียดในตาราง 13-17 ใน
ภาคผนวก ก.) (3)วิเคราะหขอบงชี้คุณลักษณะของนิสิตวิชาจิตวิทยาสังคมที่ชวยเสริมสรางคุณลักษณะ
ของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค (ดังภาพประกอบ 19-25 ในภาคผนวก ค.) ตอจากนั้นจึงนําขอบงชี้ทไี่ ดไป
วิเคราะหเนื้อหานัยความสัมพันธสอดคลองกันกับขอบงชี้ผลการเรียนรูที่วิเคราะหไดจาก 3 แนวคิด
ที่ใชในการจัดการเรียนรูตอไป และ(4)ศึกษาแนวทางในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่
พึงประสงค วิเคราะหและสรุปแนวทางการจัดการเรียนรูที่ได ผลการศึกษาจะเปนความรูพื้นฐาน
ชวยใหผวู ิจัยเขียนสาระที่จําเปนในองคประกอบของรางรูปแบบการจัดการเรียนรู ไดแก ผลการ
เรียนรูที่คาดหวัง สาระการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู การออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนรู และ
วางแผนการจัดการเรียนรู
3. ศึกษาเอกสารขอมูลรูปแบบและรูปแบบการเรียนการสอน ผูวิจัยไดศึกษา (1)
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรูปแบบ ไดแก ความหมายของรูปแบบ องคประกอบของรูปแบบ และ
ประเภทของรูปแบบ (2) ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอน ไดแก ความหมายของ
รูปแบบการเรียนการสอน องคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน และประเภทของรูปแบบ
การเรียนการสอน และ (3) ผลการวิเคราะหความรูเบือ้ งตนเกี่ยวกับรูปแบบและรูปแบบการเรียน
การสอนกับการนําไปใชพฒ
ั นารูปแบบการจัดการเรียนรู ผลการศึกษาชวยใหผูวจิ ัยสามารถกําหนด
โครงรางองคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและประสบการณ
เปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคของการศึกษาวิจัยครัง้ นี้ไดมี 8
องคประกอบ
4. ศึกษาเอกสารแนวคิดที่ใชในการจัดการเรียนรู ผูวิจัยไดศกึ ษา (1) แนวคิดการ
วิจัยปฏิบตั ิการสรางสรรคความรูรวมกัน ไดแก ความหมายของการวิจัยปฏิบัติการสรางสรรคความรู
รวมกัน ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการวิจัยที่ใชชมุ ชนเปนฐาน หลักการของการวิจัยที่เนนชุมชนเปนฐาน
รูปแบบการวิจัยปฏิบัติการสรางสรรคความรูรวมกัน วิเคราะหแนวคิดการวิจัยปฏิบัติการสรางสรรค
ความรูรวมกันและแนวคิดที่ได (2) แนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่ใชชุมชนเปนฐาน ไดแก พื้นฐาน
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ความรูเกี่ยวกับชุมชน อาทิ ความหมายของชุมชน องคประกอบของชุมชน ประเภทของชุมชน
การศึกษาชุมชน และแนวคิดที่ได ความรูที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนที่ใชชุมชน
เปนฐาน อาทิ ความหมายของการจัดการเรียนการสอนที่ใชชุมชนเปนฐาน ความสําคัญของการ
จัดการเรียนการสอนที่ใชชมุ ชนเปนฐาน ขั้นตอนสําคัญที่ใชในการจัดการเรียนการสอนที่ใชชมุ ชน
เปนฐาน การจัดการเรียนการสอนที่ใชชุมชนเปนฐานไดอยางเหมาะสมกับผูเรียนที่มีอายุระหวาง
18-21 ป ผลลัพธที่ไดจากการจัดการเรียนการสอนที่ใชชุมชนเปนฐาน วิเคราะหและสรุปแนวคิดที่
ได (3) แนวคิดการจัดการเรียนรูแบบประสบการณ ไดแก ความหมายของการจัดการเรียนรูแบบ
ประสบการณ ความสําคัญของการจัดการเรียนรูที่เนนประสบการณ ลักษณะสําคัญของการจัด
การเรียนรูที่เนนประสบการณเปนฐาน
ระดับการเรียนรูที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรูที่เนน
ประสบการณเปนฐาน พฤติกรรมการเรียนรูที่มีประสิทธิผล กระบวนการเรียนรูที่เนนประสบการณ
เปนฐาน วิเคราะหกระบวนการเรียนรูที่เนนประสบการณเปนฐาน วิเคราะหและสรุปแนวคิดทีไ่ ด
(4) สรุปผลการวิเคราะหการจัดการเรียนรูที่ไดจากแนวคิดทั้งสามขางตน อาทิ สาระการเรียนรู
กระบวนการเรียนรู ผลการเรียนรู วิเคราะหเนื้อหานัยความสัมพันธของขอบงชี้ผลการเรียนรูทไี่ ด
จากแนวคิดทัง้ สามกับขอบงชี้คุณลักษณะของนิสิตวิชาจิตวิทยาสังคมที่พึงประสงค และขอบงชี้
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงค (5) การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ไดจากแนวคิด
ทั้งสาม อาทิ จากสาระการเรียนรูที่วิเคราะหได กระบวนการเรียนรูทวี่ ิเคราะหได ผลการเรียนรูท ี่
วิเคราะหได สรุปผลการวิเคราะหรูปแบบ/วิธีการ/เทคนิคการจัดการเรียนรูที่ไดจากแนวคิดทั้งสาม
ผลการศึกษาจะเปนความรูพ ื้นฐานชวยใหผูวิจัยเขียนสาระที่จําเปนในองคประกอบของรูปแบบ
การจัดการเรียนรู ไดแก สาระการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู ผลการเรียนทีค่ าดหวัง และชวย
ออกแบบจัดกิจกรรมเรียนรู
5. ศึกษางานวิจัยทีเ่ กี่ยวของ ผูวิจัยไดศึกษา (1)งานวิจัยในประเทศ (2)งานวิจัย
ตางประเทศ และ (3)วิเคราะหงานวิจยั ที่ศึกษาและสรุปแนวคิดทีไ่ ด ผลการศึกษาชวยใหผวู ิจัย
ออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนรูได
6. สรุปผลการสังเคราะหองคประกอบของรางรูปแบบการจัดการเรียนรู ผูวิจัย
ไดนําแนวคิดที่ไดจากผลการวิเคราะหพนื้ ฐานความรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู คุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรูปแบบและรูปแบบการเรียนการสอนกับการนําไปใช
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูที่ได แนวคิดที่ใชในการจัดการเรียนรู งานวิจัยที่เกี่ยวของ ในขอ
1 - 5 ขางตน มาเขียนสาระที่จําเปนพอสังเขปในแตละองคประกอบของรางรูปแบบการจัดการ
เรียนรูที่ไดพฒ
ั นาขึ้นมี 8 องคประกอบ ไดแก (1)ปญหาและความจําเปนของการจัดการเรียนรู (2)
หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู (3)วัตถุประสงคของรูปแบบการจัดการเรียนรู (4)ผลการ
เรียนรูที่คาดหวัง (5)สาระการเรียนรู (6)กิจกรรมการเรียนรู (7)การวัดผลประเมินผลรูปแบบ และ
(8)แหลงการเรียนรู ในบทที่ 2 หนา 140-148 ขึ้นที่ผวู ิจัยจะตองนําไปพัฒนาตอใหมีความสมบูรณ
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ในขั้นตอนที่ 2 ตอไปตลอดจนใชเปนกรอบแนวทางออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนรู และวางแผน
จัดการเรียนรู เพื่อจัดทําแผนการจัดการเรียนรู
7. ประสานงานกับชุมชน ศึกษาชุมชน เตรียมชุมชน และประชุมปรึกษารวมกับ
ชุมชน เพื่อนําขอมูลที่ไดมาวางแผนและจัดทําแผนการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชมุ ชน
และประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงค ผูวจิ ัยดําเนินการ
ตอไปนี้
7.1 ประสานงานกับชุมชน ผูวิจัยไดดําเนินการประสานงานกับชุมชนตามลําดับ
ดังนี้
7.1.1 คัดเลือกชุมชนที่ใชเปนฐานการเรียนรู ผูวจิ ัยมีเกณฑที่ใชในการ
คัดเลือกชุมชนเพื่อเปนฐานการเรียนรู หรือแหลงการเรียนรู 4 ขอ คือ (1) การเขาถึงชุมชน ตอง
สามารถเขาถึงชุมชนไดงาย มีการคมนาคมสะดวก ใชระยะเวลาในการเดินทางไมเกิน 30 นาที (2)
ขนาดของชุมชน ตองมีขนาดเล็ก มีจํานวนประชากรหรือสมาชิกไมเกิน 300 คน (3) มีกรรมการ
ชุมชนชัดเจน มีการกําหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของกรรมการชุมชน และทุกคนได
ปฏิบัติหนาทีต่ ามที่กําหนดไว และ (4) ชุมชนมีกิจกรรมอยางตอเนื่อง โดยสมาชิกชุมชนไดเขา
รวมทํากิจกรรมดวย ซึ่งในการศึกษาวิจัยพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดย
ใชชุมชนและประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ผูวิจัยได
ใชเกณฑ 4 ขอคัดเลือกชุมชน ไดชุมชนยาดอง ซอยเอกมัย 13 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตัน
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เปนชุมชนตามทัศนะของนักสังคมวิทยา ในฐานะหนวยทางสังคม
(Community as a Social System Unit) เพื่อใหนิสิตไดศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคล และ
ระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป และผูวิจัยรวมกับนิสิตคัดเลือกชุมชนตามรูปแบบประชาสังคม (Civil
Society) ไดชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ เฟสทดานซ ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เพื่อใหนิสิตไดศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับกลุมคน
7.1.2 ชี้แจงวัตถุประสงคของการศึกษาชุมชนของนิสิตพรอมขั้นตอนและ
กิจกรรมการจัดการเรียนรูวชิ าจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสราง
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงคใหกบั ประธานและคณะกรรมการชุมชนยาดองไดเขาใจ ใน
วันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550 ณ ศูนยกลางของชุมชนยาดอง และใหกับประธานและ
คณะกรรมการชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ เฟสท ดานซ ไดเขารวมในวันที่ 2 กุมภาพันธ พ.ศ.
2550 ณ ชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ เฟสทดานซ สวนลุมพีนี
7.1.3 คัดเลือกสมาชิกชุมชนที่มีความเต็มใจและใหความรวมมือในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูในชุมชนใหกับนิสิตรวมกันระหวางผูวิจัย กับประธานและคณะกรรมการ
ชุมชนยาดองที่ติดตอประสานงานใหในวันที่ 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550 ณ ศูนยกลางของชุมชน
ยาดอง
ไดสมาชิกชุมชนยาดองเขารวมจัดกิจกรรมการเรียนรูศกึ ษาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคล
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จํานวน 10 คน และระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป จํานวน 10 คน และกับประธานและคณะกรรมการ
ชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ เฟสท ดานซ ที่ติดตอประสานงานใหในวันที่ 9 กุมภาพันธ พ.ศ.
2550 ณ ชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ เฟสทดานซ สวนลุมพีนี ไดจํานวน 17 คน
7.2 ศึกษาชุมชน ผูวิจัยศึกษาสํารวจชุมชนยาดองในวันที่ 10-13 กุมภาพันธ พ.ศ.
2550 และชมรมออกกําลังกายกีฬาลีลาศ เฟสทดานซ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550 เพื่อ
รวบรวมขอมูลทั่ว ๆ ไปของชุมชน และคนหาขอเท็จจริงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน นําขอมูลและ
ขอเท็จจริงที่ไดสรุปเปนขอมูลของชุมชน ที่นิสิตควรไดศึกษาเปนเบื้องตน และเปนความรูพื้นฐาน
ที่จะใชเปนขอมูลเพื่อวางแผนเขาไปศึกษาจิตวิทยาสังคมในแตละระดับ ไดขอมูลพอสังเขปของ
ชุมชนยาดอง และชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ เฟสทดานซ มีดังนี้
7.2.1 ชุมชนยาดอง มีขอมูลของชุมชนที่สําคัญพอสังเขปคือ
1) ประวัตชิ มุ ชนยาดอง เปนชุมชนแออัด ตั้งอยูบนที่ดินของเอกชน
ในพื้นที่ 2 ไร 45 ตารางวา ณ ซอยเอกมัย 13 สุขุมวิท 63 แขวงคลองตัน เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร ไดรับการประกาศกําหนดเปนชุมชน ตามระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวย
กรรมการชุมชน พ.ศ. 2534 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2537
2) อาณาเขตของชุมชนยาดอง ชุมชนยาดองเปนชุมชนขนาดเล็ก
ลักษณะพื้นทีส่ วนใหญเปนรูปคลายสี่เหลีย่ มผืนผา ยกเวนบริเวณพืน้ ที่เฉพาะตอนบนและลาง มี
อาณาเขตติดตอกับพื้นที่โดยรอบ ดังภาพประกอบ 26
- ทิศเหนือ ติดกับชุมชนทิพยเกษร
- ทิศใต ติดกับโรงเรียนโรจนเสรี (เอกชน)
- ทิศตะวันออก ติดกับถนนเอกมัย สุขุมวิท 63
- ทิศตะวันตก ติดกับชุมชนคลองเปงสามัคคี และชุมชนคลองเปงลีลานุช
W
S
E

ชุมชนทิพยเกษร

ศูนยเอนกประสงค
ศูนยสุขภาพชุมชน

โรงเรียนโรจนเสรี

N

ชุมชนคลองเปงสามัคคี และลีลานุช
คลองเปง

สระวายน้ํา
ศูนยเด็กเล็ก

ซอยสุขุมวิท 63 ถนนเอกมัย

ภาพประกอบ 26 แผนที่ชุมชนยาดอง

161
3) ประชากรชุมชนยาดอง ชุมชนยาดองมีประชากรรวมทั้งหมด
277 คน เพศหญิง จํานวน 131 คน เพศชาย จํานวน 146 คน มีอายุ 0 – 6 ป จํานวน 30 คน
อายุ 7 – 14 ป จํานวน 32 คน อายุ 15-25 ป จํานวน 43 คน อายุ 26-45 ป จํานวน 94 คน อายุ
46-60 ป จํานวน 67 คน และอายุ 60 ปขึ้นไป จํานวน 11 คน และสมาชิกสวนใหญจบการศึกษา
ชั้นประถมศึกษา รองลงมาจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับปริญญาตรี ตามลําดับ ประชากรวัยแรงงานสวนใหญประกอบ
อาชีพรับจางทั่วไป
4) การเขาถึงชุมชนยาดองและการคมนาคม นั้นสามารถทําได
หลายวิธีดวยกัน คือ ทางรถยนต รถจักรยานยนต รถจักรยาน และการเดินดวยเทา
5) กรรมการชุมชนและกลุมคนในชุมชน มีกรรมการชุมชนจํานวน
7 คน โดยมี นางพวงเพ็ญ ถนอมวงษ เปนประธานชุมชน กรรมการทุกคนมีบทบาทหนาที่ตามที่
มอบหมาย สวนกลุมคนในชุมชนที่สําคัญอาทิ กลุมอาสาสมัครสาธารณสุข กลุมแมบานชุมชน
ยาดอง กลุมอาสาสมัครดําเนินงานดานเด็ก สตรี ผูสูงอายุ และผูด อยโอกาสเขตวัฒนา เปนตน
6) การมีสวนรวมของสมาชิกชุมชนตอกิจกรรมของชุมชน ประชาชน
ในชุมชนยาดองใหความรวมมือกับกิจกรรมตาง ๆ ที่ชมุ ชนจัดขึ้นเปนอยางดี
7) ปญหาของชุมชนยาดอง ปญหาที่สมาชิกชุมชนยาดองทุกคนให
การยอมรับวาเปนปญหาที่กระทบตอวิถชี วี ิตคือ ปญหาการโดนไลที่อยูอาศัย ปญหาหนี้สินของคน
ในชุมชน และปญหาความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยและปญหายาเสพยติดในกลุมเยาวชน
7.2.2 ชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ เฟสทดานซ มีขอมูลของชมรม
พอสังเขปคือ
1) ประวัติของชมรม ชมรมนี้กอตั้งขึ้นครั้งแรกในป พ.ศ. 2541 มีสมาชิก
ชมรมแรกกอตั้งจํานวน 4 คน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหสมาชิกชมรมที่มีความสนใจการออกกําลังกาย
ตองการมีสุขภาพแข็งแรงไดรวมตัวออกกําลังกาย และไดมีการทํากิจกรรมอื่น ๆ ของชมรมรวมกัน
2) สถานที่ทํากิจกรรมของชมรม ชมรมนี้ไดใชพื้นทีเ่ ปดสาธารณะของ
สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เปนสถานที่รวมตัวกันออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ ของ
สมาชิกชมรม ดังภาพประกอบ 27
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ภาพประกอบ 27 สถานที่ออกกําลังกายของชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศเฟสทดานซ
3) สมาชิกชมรม ปจจุบนั ชมรมนี้มีสมาชิกชมรมจํานวน 70 คน เปน
เพศหญิง จํานวน 50 คน เพศชายจํานวน 20 คน สมาชิกชมรมมีอายุระหวาง 35-70 ป สมาชิก
ชมรมสวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษา รองลงมาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นตน (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับ
ปริญญาโทตามลําดับ สวนอาชีพนั้นสมาชิกประกอบอาชีพในทุกสาขาอาชีพ รวมถึงผูเกษียณ
อายุราชการ แตสวนมากจะทําอาชีพธุรกิจสวนตัว
4) การเขาถึงชมรม ประชาชนทัว่ ไปทีส่ นใจออกกําลังกายกีฬาลีลาศ
สามารถเดินเขาไปสมัครเปนสมาชิกของชมรม โดยเสียคาใชจายตอเดือน 600 บาท ก็สามารถ
เขาเปนสมาชิกชมรมได และทํากิจกรรมรวมกันกับสมาชิกชมรมคนอื่น ๆ ไดทุกวัน
5) กรรมการชมรม มีกรรมการชมรมจํานวน 9 คน โดยมีนายสุริยนต
วิเวกเมธากร เปนประธานชมรมมาติดตอกัน 2 วาระ กรรมการทุกคนมีบทบาทหนาที่ชัดเจน
6) การมีสวนรวมของสมาชิกชมรมตอกิจกรรมของชุมชน กิจกรรม
ออกกําลังกายกีฬาลีลาศไดจัดใหมีกิจกรรมทุกวันอยางตอเนื่อง ไมมีวันหยุด ระหวางเวลา 7.00 –
9.00 น. ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในแตละวันมีสมาชิกชมรมเขารวมกิจกรรม
ออกกําลังกายจํานวนเฉลี่ยระหวาง 40-50 คน นอกจากนี้ชมรมยังมีกิจกรรมสาธารณประโยชน
อื่น ๆ อาทิ การรวมบริจาคเงินเพื่อชวยเหลือบุคคลทีไ่ ดรับอุบัติภัยตาง ๆ เมื่อมีเหตุการณเกิดขึ้น
มีกิจกรรมรวมกลุมกันเพื่อสรางความสัมพันธอยางตอเนื่อง เชน การไปทัศนศึกษาในสถานที่
ตาง ๆ รวมกันทั้งในและตางประเทศ และจัดกิจกรรมวันเกิดใหกับสมาชิกชมรมทุกคน เปนตน
7) ปญหาของชมรม ในภาพรวมมีปญหาดานสถานที่ออกกําลังกาย
ไมมีที่กําบังแดดและฝน ทําใหมีอุปสรรคในบางครั้งไมสามารถทํากิจกรรมได และมีปญหาความ
ขัดแยงทางความคิดและการกระทําบางเล็ก ๆ นอย ๆ แตสมาชิกชมรมก็สามารถปรับตัวและแกไข
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ปญหาความขั ดแย งที่ เ กิดขึ้ นได เนื่ องจากทุกคนมารวมตัว กั นเพื่ อออกกํ าลังกายใหมีสุขภาพ
แข็งแรง จึงมีการดํารงอยูของการเปนสมาชิกชมรมคอนขางตอเนื่อง และยังมีกิจกรรมอื่น ๆ
รวมกันอีกเพื่อสรางความสัมพันธที่ดีตอกันเปนระยะ ๆ
7.3 เตรียมชุมชน ผูวิจัยประชุมปรึกษารวมกับสมาชิกชุมชน ขอ 7.1.3 ที่ไดรับ
การคัดเลือก เพื่อทําความเขาใจในเปาหมาย กิจกรรม และสาระการเรียนรูที่ผูเรียนเขามาศึกษา
จิตวิทยาสังคมระดับบุคคล ระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป และระดับกลุมคน พรอมกับสาธิตวิธกี าร
สะทอนความคิดในเรื่องที่ไดกระทําและการสะทอนการกระทําของสมาชิกชุมชนตองปฏิบัติการ
แลกเปลีย่ นดานสติปญญา ความรู ความเขาใจ ความคิด ดานอารมณ ความรูส ึก และดานทักษะ
รวมกันระหวางผูวิจัย นิสิต และสมาชิกชุมชน ตลอดจนรับฟงขอคิดเห็น ขอเสนอแนะของสมาชิก
ชุมชนที่มีสวนรวมในการจัดการเรียนรูที่ใชชุมชนและประสบการณเปนฐาน ดังนี้
7.3.1 วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2550 ณ ศูนยกลางของชุมชนยาดอง ประชุม
ปรึกษารวมกับสมาชิกชุมชนยาดอง จํานวน 10 คน ที่เขารวมจัดกิจกรรมการเรียนรูศึกษา
จิตวิทยาสังคมระดับบุคคลใหกับนิสิต
7.3.2 วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2550 ณ ศูนยกลางของชุมชนยาดอง ประชุม
ปรึกษารวมกับสมาชิกชุมชนยาดอง จํานวน 10 คน ที่เขารวมจัดกิจกรรมการเรียนรูศึกษา
จิตวิทยาสังคมระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไปใหกับนิสติ
7.3.3 วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2550 ณ ชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ
เฟสทดานซ รวมกับสมาชิกชมรมจํานวน 17 คน ที่เขารวมจัดกิจกรรมการเรียนรูศกึ ษาจิตวิทยาสังคม
ระดับกลุมคนใหกับนิสิต
7.4 ประชุมปรึกษารวมกับสมาชิกชุมชน เพื่อกําหนดวัน เดือน ป เวลาและ
สถานที่ที่เหมาะสมรวมกันระหวางผูวิจัยกับสมาชิกชุมชน ที่จะนํานิสิตเขาศึกษาจิตวิทยาสังคมทุก
ระดับไดสนทนาแลกเปลี่ยนสะทอนความคิดในเรื่องที่ไดกระทําและการสะทอนการกระทํารวมกัน
ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการประชุมปรึกษาใชเปนขอมูลกําหนดปฏิทินการสอนในการเขาศึกษา
จิตวิทยาสังคมทุกระดับของนิสิตบรรจุเปนกําหนดการลงในแผนการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคม
โดยใชชุมชนและประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงค ดังนี้
7.4.1 วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2550 มีกําหนดการเขาศึกษาจิตวิทยาสังคม
ระดับบุคคล ณ ชุมชนยาดอง (รอบที่ 1) ดังนี้
เวลา 9.00 – 9.30 น. : กลุมนิสิตและผูวิจัยพรอมผูชวยผูว ิจัยออกเดินทางดวยรถบัสมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ไปถึงชุมชนยาดอง
เวลา 9.30 – 10.00 น. : ตัวแทนนิสิตแนะนําตนเองและกลุมนิสติ ชี้แจงวัตถุประสงคของการเขา
ศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคล ประธานและคณะกรรมการชุมชนยาดอง
แนะนําตนเอง บรรยายสรุปขอมูลทั่วไปของชุมชน ปญหาของชุมชนยาดอง
พรอมเปดโอกาสใหกลุมนิสิตไดซักถามขอสงสัย ณ ศูนยกลางของชุมชนยาดอง
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เวลา 10.00 - 10.30 น. : ประธานและคณะกรรมการชุมชนยาดองนํากลุมนิสิตเยี่ยมชมสภาพทั่ว ๆ ไป
ของชุมชนยาดองพรอมเปดโอกาสใหกลุมนิสิตไดซักถามขอสงสัย
เวลา 10.30 – 10.45 น. : ประธานชุมชนยาดองรวมกับผูวิจัยจัดกลุมนิสิตเขาศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับ
บุคคลกับสมาชิกชุมชนที่เขารวมจัดกิจกรรมการเรียนรู ณ บานพักของ
สมาชิกชุมชนยาดอง
เวลา 10.45 - 11.45 น. : กลุมนิสิต 1 กลุม จํานวน 5-6 คน สัมภาษณเจาะลึกสมาชิกชุมชนยาดอง
ศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคล ณ บานพักของสมาชิกชุมชนยาดอง หรือ
สถานที่ที่สมาชิกชุมชนยาดองไดจัดไว
เวลา 11.45 - 12.30 น. ตัวแทนกลุมนิสิต สมาชิกชุมชนยาดอง และผูวิจัยสะทอนผลการเรียนรูที่
เกิดขึ้น ผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนรู ปญหาอุปสรรคที่พบและขอ
เสนอแนะตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกัน ตลอดจนประเมินความตองการ
จําเปนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูในชุมชนรอบตอไป (รอบที่ 2)
เวลา 12.30 – 13.00 น. : กลุมนิสิตและผูวิจัยพรอมผูชวยผูว ิจัยออกเดินทางจากชุมชนยาดองดวย
รถบัสคันเดิมกลับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7.4.2 วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 มีกําหนดการเขาศึกษาจิตวิทยาสังคม
ระดับคนตัง้ แต 2 คนขึ้นไป ณ ชุมชนยาดอง (รอบที่ 2) ดังนี้
เวลา 9.00 – 9.30 น. : กลุมนิสิตและผูวิจัยพรอมผูชวยผูว ิจัยออกเดินทางดวยรถบัสมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ไปถึงชุมชนยาดอง
เวลา 9.30 – 10.00 น. : ตัวแทนนิสิตแนะนําตนเองและกลุมนิสติ ชี้แจงวัตถุประสงคของการเขา
ศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป ประธานชุมชนยาดอง
แนะนําสมาชิกชุมชนที่เขารวมจัดสนทนากลุม พรอมเปดโอกาสใหกลุมนิสิต
ไดซักถามขอสงสัย ณ ศูนยกลางของชุมชนยาดอง
เวลา 10.00 – 10.45 น. : ประธานชุมชนยาดองรวมกับผูวิจัยจัดกลุมนิสิต 1 กลุม จํานวน 5-6 คน ได
สนทนากลุมกับสมาชิกชุมชนจํานวน 2 คน ศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับคน
ตั้งแต 2 คนขึน้ ไปในประเด็นที่ไดกําหนดไว “เรื่องปญหาความตองการจําเปน
เมื่อบุคคลตองทํากิจกรรมกับคนที่ไมคุนเคย” ณ ศูนยกลางของชุมชนยาดอง
เวลา 10.45 – 11.45 น. : กลุมนิสิตและสมาชิกชุมชนจัดสนทนากลุมศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับคน
ตั้งแต 2 คนขึน้ ไปในประเด็นที่ไดกําหนดไว ณ ศูนยกลางของชุมชนยาดอง
เวลา 11.45 – 12.30 น. : ตัวแทนกลุมนิสิต สมาชิกชุมชนยาดอง และผูวิจัยสะทอนผลการเรียนรูที่
เกิดขึ้น ผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนรู ปญหาอุปสรรคที่พบและขอ
เสนอแนะตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกัน ตลอดจนประเมินความตองการ
จําเปนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูในชุมชนรอบใหม (รอบที่ 3)
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เวลา 12.30 – 13.00 น. : กลุมนิสิตและผูวิจัยพรอมผูชวยผูว ิจัยออกเดินทางจากชุมชนยาดองดวย
รถบัสคันเดิมกลับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7.4.3 วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 มีกําหนดการเขาศึกษาจิตวิทยาสังคม
ระดับกลุมคน ณ ชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ เฟสทดานซ (รอบที่ 3) ดังนี้
เวลา 7.30 – 8.00 น. : กลุมนิสิตและผูวิจัยพรอมผูชวยผูว ิจัยออกเดินทางดวยรถบัสมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ไปถึงชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ เฟสทดานซ
สวนลุมพินี
เวลา 8.00 – 8.30 น. : ตัวแทนนิสิตแนะนําตนเองและกลุมนิสติ ประธานและคณะกรรมการชมรม
ออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ เฟสทดานซ แนะนําตนเองบรรยายสรุปขอมูล
ทั่ว ๆ ไปของชมรม พรอมเปดโอกาสใหกลุมนิสิตไดซักถามขอสงสัย
เวลา 8.00 – 8.45 น. : ประธานชมรมและครูฝกออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ รวมกับผูวิจัยจัดกลุมนิสิต
1 กลุม จํานวน 5-6 คน ไดสนทนากลุมกับสมาชิกชมรมจํานวน 2 - 3 คน
ศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับกลุมคนในประเด็นที่ไดกําหนดไว “เรื่องปญหาของ
ชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ เฟสทดานซ ทั้งภายในและภายนอกกลุม”
เวลา 8.45 – 9.30 น. : กลุมนิสิตและสมาชิกชมรมจัดสนทนากลุมศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับกลุมคน
ในประเด็นทีไ่ ดกําหนดไว ณ สวนลุมพินี
เวลา 9.30 – 10.30 น. : ตัวแทนกลุมนิสิต สมาชิกชมรม และผูวิจยั สะทอนผลการเรียนรู ผลการใช
รูปแบบการจัดการเรียนรู ปญหาอุปสรรคที่พบและขอเสนอแนะตอกิจกรรม
การเรียนรูรวมกัน ตลอดจนประเมินความตองการจําเปนในการจัดกิจกรรม
การเรียนรูในชุมชนรอบใหม (ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2550)
เวลา 10.30 – 11.00 น. : กลุมนิสิตและผูวิจัยพรอมผูชวยผูว ิจัยออกเดินทางจากสวนลุมพินีดวย
รถบัสคันเดิมกลับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขั้นตอนที่ 2 การสะทอนอธิบายการปฏิบัติและการเรียนรู (รอบที่ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและประสบการณเปนฐานเพือ่ เสริมสรางคุณลักษณะ
ของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค ผูวิจัยมีการดําเนินการ 7 ขั้นตอนยอยทีส่ ําคัญดังนี้
1. พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูวชิ าจิตวิทยาสังคมโดยใชชมุ ชนและ
ประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ผูวิจยั นําขอมูล
ที่ไดจากการสังเคราะหองคประกอบของรางรูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใช
ชุมชนและประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคจากขั้นตอนที่ 1
ที่ไดเขียนสาระที่จําเปนพอสังเขปในบทที่ 2 หนา 140-148 มาพัฒนา เขียนสาระรายละเอียดใน
แตละองคประกอบใหมีความสมบูรณทั้ง 8 องคประกอบ ระหวางวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550
ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2550
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2. วิเคราะหหลักสูตรวิชาจิตวิทยาสังคม ผูวิจัยทําการวิเคราะหหลักสูตรวิชา
จิตวิทยาสังคม โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ 3 ขั้นตอนยอยคือ
2.1 วิเคราะหเนื้อหาวิชาจิตวิทยาสังคม ผูวิจัยไดวิเคราะหคําอธิบายรายวิชา
จิตวิทยาสังคมดวยตนเองควบคูกับวิเคราะหเนื้อหาขอมูลความคิดเห็นของอาจารยผูสอนวิชา
จิตวิทยาสังคม จํานวน 4 คน ชุดเดียวกับที่ผูวิจัยไดไปสัมภาษณเจาะลึกเกี่ยวกับความคิดเห็น
ที่มีตอคุณลักษณะของนิสิตวิชาจิตวิทยาสังคมที่พึงประสงค ในวัน เดือน ป เวลา และสถานที่
เดียวกัน ที่มีตอคําอธิบายรายวิชานี้ไดขอ มูลแนวคิดการจัดเนื้อหาวิชาจิตวิทยาสังคมจากคําอธิบาย
รายวิชาของแตละทานดังนี้
สมพักตรา ยัญญะสิทธิ์ ไดใหขอมูลแนวคิดการจัดเนื้อหาวิชาจิตวิทยาสังคม
วา “เนื้อหาที่ศึกษาควรมองจากใกลตวั กอน แลวคอย ๆ กวางออกไป ศึกษาพฤติกรรมทางสังคม
ทางบวกกอนแลวจึงศึกษาพฤติกรรมทางลบ” สวนแนวความคิดรวบยอดของเนือ้ หาใกลตวั ไดแก
การรับรู การตีความ การตัดสินใจ อารมณ ความรูสึก การเรียนรู การพัฒนาบุคลิกภาพ และความ
กาวราว และแนวความคิดรวบยอดของเนื้อหาที่กวางออกไป ไดแก พฤติกรรมเอื้อเฟอ พฤติกรรม
การชวยเหลือ การคลอยตาม กลุมและผูน ํา
จุฑารัตน เอือ้ อํานวย ไดใหขอมูลแนวคิดการจัดเนื้อหาวิชาจิตวิทยาสังคม
วา “จัดเนื้อหาใกลตวั ออกไปถึงไกลตัว เนื้อหาปจเจกกอนแลวจึงเปนเนื้อหากลุมที่ซับซอนกวา”
สวนแนวความคิดรวบยอดของเนื้อหาใกลตวั หรือเนื้อหาปจเจก ไดแก เนื้อหาจิตวิทยาทัว่ ไป อาทิ
การเรียนรู บุคลิกภาพ บทบาท และแนวความคิดรวบยอดของเนื้อหาที่เปนกลุม อาทิ ผูปกครอง
หรือผูนํา ผูตาม บทบาท ความขัดแยงของคนในกลุม และระหวางกลุม แรงจูงใจอะไรบางทีท่ ําให
แสดงพฤติกรรมทางสังคมทั้งบวกและลบ
ดุจเดือน พันธุมนาวิน ไดใหขอมูลแนวคิดการจัดเนื้อหาวิชาจิตวิทยาสังคม
วา “เริ่มที่ตวั เองกอน คนอื่น เมื่อคนเขาสูสังคม” สวนแนวความคิดรวบยอดของเนื้อหาตัวเอง
ไดแก แรงจูงใจ การเรียนรู บุคลิกภาพ ความกาวราว แนวความคิดรวบยอดของเนื้อหาคนอื่น
ไดแก ความแตกตางระหวางบุคคล อาทิ สติปญญา แรงจูงใจ จิตใจ สถานการณหรือ
สภาพแวดลอม ความกาวราวและแนวความคิดรวบยอดของเนื้อหาเมื่อคนเขาสูสังคม ไดแก กลุม
อาทิ การรวมตัว ความเหนียวแนน กระบวนการกลุม การออมแรง การทํางานเปนทีม บทบาท
หนาที่ ความกาวราว เปนตน
สิทธิโชค วรานุสันติกุล ไดใหขอมูลแนวคิดการจัดเนื้อหาวิชาจิตวิทยาสังคม
วา “เนื้อหาเมื่อตัวเองอยูคนเดียว และเนื้อหาเมื่อตัวเองอยูกับคนอื่น โดยเนื้อหาเมื่ออยูกับคนอื่น
ประกอบดวย อยูกับคนอื่นทั่ว ๆ ไป กับอยูในกลุมทีม่ ีความเหนียวแนน” สวนแนวความคิดรวบ
ยอดของเนื้อหาเมื่อตัวเองอยูคนเดียว ไดแก การเรียนรู การรับรู อารมณ ความรูสึก การปรับ
พฤติกรรมและการพัฒนาบุคลิกภาพ
แนวความคิดรวบยอดของเนื้อหาเมื่อตัวเองอยูกับคนอื่น
ทั่วไป ไดแก พฤติกรรมการชวยเหลือ พฤติกรรมกาวราว การตัดสินใจ การแสดงพฤติกรรมทาง
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สังคม และแนวความคิดรวบยอดของเนือ้ หาเมื่อตัวเองอยูในกลุมทีม่ ีความเหนียวแนน ไดแก ผูนํา
ผูตาม พฤติกรรมกลุม เปนตน
พัชรี ศรีสังข ไดจัดเนื้อหาวิชาจิตวิทยาสังคม ออกเปน 4 หนวยการเรียนรู
ไดแก หนวยที่ 1 พื้นฐานความรูเกีย่ วกับวิชาจิตวิทยาสังคม ไดแก ความหมาย ขอบเขต
ความสัมพันธระหวางจิตวิทยาสังคมกับศาสตรแขนงอืน่ ๆ วิธีการศึกษาทางจิตวิทยาสังคม
ประโยชนของวิชาจิตวิทยาสังคม ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย และทฤษฎีจิตวิทยาสังคม
หนวยที่ 2 การศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคล ไดแก สังคมประกิต การรับรูท างสังคม เจตคติ
แรงจูงใจทางสังคม อิทธิพลทางสังคมที่มีตอพฤติกรรมทางสังคมระดับบุคคล หนวยที่ 3
การศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป ไดแก การดึงดูดระหวางบุคคล การ
ชวยเหลือคนอื่น การรวมมือ การแขงขัน ความขัดแยงระหวางบุคคล ความกาวราว พฤติกรรม
เลียนแบบ และสิ่งแวดลอมกับพฤติกรรมทางสังคมระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป
หนวยที่ 4
การศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับกลุมคน ไดแก ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับกลุม ความรูพื้นฐานเกีย่ วกับ
ผูนําและภาวะผูนํา ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับผูตาม ความขัดแยงระหวางกลุมและพฤติกรรมรวมหมู
เมื่อนําแนวคิดการจัดเนื้อหาวิชาจิตวิทยาสังคมของแตละคนดังกลาวมา
วิเคราะหประเด็นขอคิดเห็นบงชี้ที่มีจุดรวมและจุดแตกตางกันในการจัดเนื้อหาวิชาจิตวิทยาสังคม
โดยใชแนวทางการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพของทฤษฎีฐานราก พบวา สามารถสรุปขอคิดเห็น
บงชี้การจัดเนื้อหาวิชาจิตวิทยาสังคมของอาจารยผูสอนแตละคนไดดังนี้
2.1.1 การจัดเนื้อหาควรมีการศึกษาจิตวิทยาสังคมของบุคคลพบวาทั้ง 5 คน
มีแนวคิดการจัดเนื้อหาสอดคลองกัน โดยมีคําพูดหลักที่สะทอนแนวความคิดนี้ อาทิ “ตัวเองเมื่อ
อยูคนเดียว” “ปจเจก” “ใกลตัว” “ตัวเอง” และ “บุคคล”
2.1.2 การจัดเนื้อหาควรมีการศึกษาจิตวิทยาสังคมของกลุมคน พบวาทั้ง
5 คน มีแนวคิดการจัดเนื้อหาสอดคลองกัน โดยมีคําพูดหลักที่สะทอนแนวความคิดนี้ อาทิ
“กลุม" “เมื่อคนเขาสูสังคม” “เมื่อตัวเองอยูในกลุมที่มีความเหนียวแนน” “กวางออกไป” และ “กลุม
คน”
2.1.3 การจัดเนื้อหาควรมีการศึกษาจิตวิทยาสังคมของคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป
มามีปฏิสัมพันธกัน พบวา มีจํานวน 3 คนที่มีความคิดเห็นสอดคลองกัน โดยมีคําพูดหลักที่
สะทอนแนวความคิดนี้ อาทิ “เมื่อตัวเองอยูกับคนอื่นทั่ว ๆ ไป” “คนอื่น ๆ” และ “คนตั้งแต 2 คน
ขึ้นไป”
2.1.4 การจัดเนื้อหาควรมีการศึกษาพื้นฐานความรูเกี่ยวกับจิตวิทยาสังคม
พบวา มีเพียง 1 ทาน โดยมีคําพูดหลักที่สะทอนแนวความคิดนี้ คือ “พื้นฐานความรูเกี่ยวกับวิชา
จิตวิทยาสังคม”
ดังนั้นจะเห็นไดวาในความคิดเห็นของอาจารยผูสอนเนื้อหาการศึกษา
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จิตวิทยาสังคมที่ทุกคนใหความสําคัญตองมีเนื้อหาการศึกษาจิตวิทยาสังคมของบุคคลกับของกลุม
คนเปนเนื้อหาหลักสําคัญ สวนเนื้อหาการศึกษาจิตวิทยาสังคมของคนตั้งแต 2 คนขึ้นไปนั้น
อาจารยผูสอนจํานวน 3 ทานใหความสําคัญของเนือ้ หานี้รองลงมา สวนเนื้อหาพื้นฐานความรู
เกี่ยวกับจิตวิทยาสังคมมีเพียงคนเดียว ซึ่งในทัศนะของผูวิจัยมีความคิดวาเปนเนื้อหาพื้นฐาน ที่
ผูเรียนควรมีความเขาใจเปนเบื้องตนกอนที่จะศึกษาเนื้อหาหลักและเนื้อหารองที่วิเคราะหได
นอกจากนี้เมื่อพิจารณาแนวคิดของเนื้อหายอยการศึกษาจิตวิทยาสังคมที่แตละทานไดนําเสนอ
โดยละเอียดจะเห็นไดวาเนือ้ หายอยบางหัวขอ อาทิ แรงจูงใจ ความกาวราว จะพบวามีใน
การศึกษาจิตวิทยาสังคมทัง้ ระดับบุคคล ระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป และระดับกลุม คน พฤติกรรม
การชวยเหลือ ความขัดแยงระหวางบุคคลหรือความขัดแยงในกลุม จะพบวามีในการศึกษา
จิตวิทยาสังคมระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป และระดับกลุมคน การตัดสินใจ จะพบวามีในการศึกษา
จิตวิทยาสังคมระดับบุคคล และระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป บทบาทหนาที่จะพบในการศึกษา
จิตวิทยาสังคมระดับบุคคลและระดับกลุม คน
สะทอนใหเห็นวา
เนื้อหายอยบางหัวขอมี
ความสัมพันธเชื่อมโยงกัน ไมควรจัดเนื้อหายอยในแตละเนื้อหาหลักอออกมาจัดใหเปนบทเรียน
แตควรจัดเนื้อหาในลักษณะบูรณาการเชื่อมโยงกับแนวความคิดรวบยอดเนื้อหาในการศึกษา
จิตวิทยาสังคมออกเปน 3 ระดับ ไดแก ระดับบุคคลเปนการศึกษาจิตวิทยาสังคมที่เนนความเปน
ปจเจกหรือตัวตนของบุคคลนั้น ๆ เมื่อไปมีปฏิสัมพันธกับคนอื่น ระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไปเปน
การศึกษาจิตวิทยาสังคมทีเ่ นนเมื่อบุคคลตั้งแต 2 คนขึน้ ไป ตองมีปฏิสัมพันธหรือปะทะสังสรรคกัน
และระดับกลุม คน เปนการศึกษาจิตวิทยาสังคมที่เนนเมื่อบุคคลที่มีความสัมพันธเหนียวแนน ตอง
มีปฏิสมั พันธกันและมีปฏิสมั พันธกับกลุม อื่น โดยผูวิจัยมีความเชื่อวา ผูเรียนควรมีความรูพื้นฐาน
เกี่ยวกับวิชาจิตวิทยาสังคมกอนที่จะศึกษาจิตวิทยาสังคมในระดับบุคคล ระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้น
ไปและระดับกลุมคน
กลาวโดยสรุป ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใช
ชุมชนและประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
ในการ
ศึกษาวิจัยครัง้ นี้ ผูวิจัยจะจัดสาระการเรียนรูในลักษณะหนวยการเรียนรู 4 หนวย ดังนี้
หนวยที่ 1 : พื้นฐานความรูเกี่ยวกับวิชาจิตวิทยาสังคม
หนวยที่ 2 : การศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคล
หนวยที่ 3 : การศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป
หนวยที่ 4 : การศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับกลุมคน
2.2 วิเคราะหพฤติกรรมที่เปนผลการเรียนรูที่คาดหวัง ผูวิจัยวิเคราะหจาก
จุดมุงหมายของวิชาที่ระบุไวในหลักสูตรในประมวลการสอนที่ผูวิจัยกําหนดขึ้นใหสอดคลองกับ
หลักสูตรวิชาโทสังคมวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2541 เนื่องจากวิชาจิตวิทยาสังคมเปน
หลักสูตรระดับรายวิชาและเปนวิชาบังคับของหลักสูตรวิชาโทสังคมวิทยา โดยมีจุดมุงหมายของ
วิชา 4 ขอ ไดแก
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2.2.1 เพื่อใหนิสิตมีความรูค วามเขาใจพื้นฐานความรูเกี่ยวกับจิตวิทยาสังคม
และทฤษฎีจิตวิทยาสังคม
2.2.2 เพื่อใหนิสิตตระหนักถึงความสําคัญ เห็นคุณคาของการศึกษา
จิตวิทยาสังคมระดับบุคคล ระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป และระดับกลุมคน และอิทธิพลของสังคม
ที่สงผลตอพฤติกรรมทางสังคมของบุคคล คนตั้งแต 2 คนขึ้นไป และกลุมคน
2.2.3 เพื่อใหนิสิตวิเคราะหปญหาจิตวิทยาสังคมที่เผชิญได และคิดเชื่อมโยง
ความรูนําไปสูก ารสรุปอางอิง หลักการ วิธีการ ความคิดรวบยอด หรือสรางความรูขึ้นดวยตนเอง
2.2.4 เพื่อใหนิสิตนําความรูที่เปนทักษะกระบวนการที่ไดจากการศึกษาวิชา
จิตวิทยาสังคมไปประยุกตใชไดอยางชํานาญมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ผูวิจัยไดนําขอบงชี้คุณลักษณะของนิสิตวิชาจิตวิทยาสังคมที่พึง
ประสงคที่ชว ยเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคทศี่ ึกษาวิเคราะหไดในขั้นตอนที่ 1
มาวิเคราะหพฤติกรรมทีเ่ ปนผลการเรียนรูที่คาดหวังควบคูดว ยไดพฤติกรรมทีเ่ ปนผลการเรียนรู
ที่คาดหวังกับนิสิตดังนี้
1) นิสิตมีความรู ความเขาใจ ความคิดเกี่ยวกับพื้นฐานความรูวิชา
จิตวิทยาสังคม การศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคล คนตั้งแต 2 คนขึ้นไป และกลุมคน
2) นิสิตควบคุมอารมณ รับรู ตระหนักและเห็นคุณคาของการศึกษา
จิตวิทยาสังคมระดับบุคคล คนตั้งแต 2 คนขึ้นไป และกลุมคน และมีคุณลักษณะที่ควรแสดงออก
ไดเหมาะสมตามสถานการณ
3) นิสิตมีทักษะกระบวนการ อาทิ ทักษะการสังเกต ทักษะทางสังคม
ทักษะการทํางาน ทักษะการคิดวิเคราะห ทักษะการทํางานกลุม และทักษะการแกไขปญหา มี
ความชํานาญเพิ่มมากขึ้น
สําหรับสมาชิกชุมชนที่มีสว นรวมจัดกิจกรรมการเรียนรูในชั้นเรียนใหกับนิสิต
ไดศึกษาจิตวิทยาสังคมทุกระดับ ควรมีพฤติกรรมทีเ่ ปนผลการเรียนรูที่คาดหวังดังนี้
1) สมาชิกชุมชนมีความรูเกี่ยวกับจิตวิทยาสังคมระดับบุคคล
คนตั้งแต 2 คนขึ้นไป และกลุมคน
2) สมาชิกชุมชนรับรู เห็นคุณคา และตระหนักถึงความสําคัญของ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูจิตวิทยาสังคมระดับบุคคล คนตั้งแต 2 คนขึ้นไป และกลุมคนใหกับ
นิสิต
3) สมาชิกชุมชนมีทักษะกระบวนการจากการมีสวนรวมจัดกิจกรรม
การเรียนรู อาทิ ทักษะการสังเกต ทักษะทางสังคม ทักษะการทํางาน ทักษะการคิดวิเคราะห
ทักษะการทํางานกลุม และทักษะการแกไขปญหามีความชํานาญเพิ่มมากขึ้น
2.3 สรางตารางวิเคราะหหลักสูตร ผูวิจัยไดสรางตารางวิเคราะหหลักสูตรโดย
ใชแนวตั้งเปนพฤติกรรมการเรียนรู 3 ดานหลักไดแก (1) ดานสติปญญา มีระดับการเรียนรูตาม
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ลําดับคือ ความจํา ความเขาใจ การประยุกตใช การวิเคราะห การประเมินคา และการสรางสรรค
ที่ไดปรับปรุงระดับการเรียนรูของเบนจามิน บลูม ขึ้นใหม โดย แอนเดอสัน และแครทวูล
(McMillian, H. James. 2004 : 42 ; citing Anderson & Krathwohl. 2001) ; (OZ-Teacher
Net. 2006 : Online) (2) ดานอารมณ ความรูสึก และ (3) ดานทักษะ ที่เปนผลการเรียนรูที่
คาดหวังที่วิเคราะหไดจากขอ 2.2 สวนแนวนอนเปนแนวคิดการศึกษาที่จัดเปนสาระการเรียนรู
ออกเปน 4 หนวยการเรียนรูที่เรียงลําดับกอนหลังที่วิเคราะหไดในขอ 2.1 กําหนดน้ําหนักคะแนน
โดยมีเกณฑการพิจารณาดังนี้ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ. 2544 : 53-55)
9 - 10 คะแนน หมายถึง เนื้อหาและพฤติกรรมนั้นสําคัญมาก
7 - 8 คะแนน หมายถึง เนื้อหาและพฤติกรรมนั้นสําคัญคอนขางมาก
4 - 6 คะแนน หมายถึง เนื้อหาและพฤติกรรมนั้นสําคัญคอนขางปานกลาง
2 - 3 คะแนน หมายถึง เนื้อหาและพฤติกรรมนั้นสําคัญนอย
0 - 1 คะแนน หมายถึง เนื้อหาและพฤติกรรมนั้นสําคัญนอยมากหรือ
ไมสําคัญเลย
ตาราง 18 การวิเคราะหหลักสูตรวิชาจิตวิทยาสังคม
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
ดานสติปญญา
/ดานพฤติกรรม
ความ
การนํ
า การ
ความจํา
หนวยการเรียนรู

เขาใจ

1. พื้นฐานความรูเกี่ยวกับ
วิชาจิตวิทยาสังคม
2. การศึกษาจิตวิทยาสังคม
ระดับบุคคล
3. การศึกษาจิตวิทยาสังคมร
ระดับคนตั้งแต 2 คน
ขึ้นไป
4. การศึกษาจิตวิทยาสังคม
ระดับกลุมคน
รวม
อันดับความสําคัญ

อันดับ
ดานอารมณ ดาน รวม ความ
การ
การ
สําคัญ
ไปใช วิเคราะห ประเมินคา สรางสรรค ความรูสึก ทักษะ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

9

8

16

1

2

7

19

62

1

-

6

7

12

1

2

7

10

45

3

-

2
17
4

1
16
5

19
47
1

1
3
7

3
7
6

6
20
3

16
45
2

48
155
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จากตาราง 18 ผูวิจัยนําผลการวิเคราะหหลักสูตรวิชาจิตวิทยาสังคมที่ไดไป
คํานวณหาจํานวนคาบ หรือชั่วโมง ที่จะตองดําเนินการจัดการเรียนรูในแตละหนวยการเรียนรู เพื่อ
เตรียมการสอน โดยใชชองรวมของตาราง 18 ตามแนวนอนในสวนของหนวยการเรียนรูมาเทียบ
อัตราสวนกับเวลาทั้งหมด ทําใหทราบไดวา หนวยการเรียนรูใดควรใชเวลาสอนเทาใด ไดผลการแบง
เวลาสอนของแตละหนวยการเรียนรู ซึ่งมีจํานวนคาบทั้งหมด 16 คาบ ๆ ละ 3 ชั่วโมง รวมเปน 48
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ชั่วโมง สามารถจัดแบงเวลาไดคือ หนวยที่ 1 พื้นฐานความรูเกี่ยวกับวิชาจิตวิทยาสังคม ใชจํานวน
คาบ 2 คาบ หรือ 6 ชั่วโมง หนวยที่ 2 การศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคล ใชจํานวนคาบ 6 คาบ
หรือ 18 ชั่วโมง หนวยที่ 3 การศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป ใชจํานวนคาบ 4
คาบ หรือ 12 ชั่วโมง และหนวยที่ 4 การศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับกลุมคน ใชจํานวนคาบ 4 คาบ
หรือ 12 ชั่วโมง นําขอมูลที่ไดมาใชในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใช
ชุมชนและประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
ผลการวิเคราะหหลักสูตรวิชาจิตวิทยาสังคมที่ไดจากตาราง 18 ผูวจิ ัยยัง
สามารถนํามาใชคํานวณสรางจํานวนขอสอบของแบบทดสอบวัดความสามารถดานสติปญญา
สรางจํานวนขอของแบบสอบถามวัดอารมณ ความรูสึก และจํานวนขอของแบบวัดทักษะ ทั้งใน
ภาพรวม
เพื่อหาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชมุ ชนและ
ประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
กลาวคือผูว ิจัยจะใช
ขอมูลตามแนวตั้งของแตละชองของพฤติกรรมในแตละดาน และชองรวมของตารางตามแนวตั้ง มา
เทียบอัตราสวนกับจํานวนของขอสอบ จํานวนขอของแบบสอบถามและแบบวัดทักษะรวมทั้งฉบับ
ซึ่งในการศึกษาวิจัยครั้งนีผ้ ูวิจัยกําหนดใหจํานวนขอรวมทั้งฉบับเทากับ 155 ขอ ดังนั้นการสราง
จํานวนขอที่จะวัดในแตละพฤติกรรมในแตละดานจะมีจํานวนตัวเลขตรงกับจํานวนตัวเลขที่ปรากฏ
อยูในตาราง 18 ที่วิเคราะหหลักสูตรได และขอมูลสวนนี้จะนําไปใชในการสรางเครื่องมือการวิจัย
ตอไป
นอกจากนี้ผลการวิเคราะหหลักสูตรทีไ่ ดจากตาราง 18 ในแนวตั้งยังใชเปน
แนวทางจัดการเรียนรู ออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยการเลือกรูปแบบ/วิธีการ/เทคนิคการ
จัดการเรียนรูและเลือกใชสอื่ ในแตละหนวยการเรียนรูด วย โดยดูจากคะแนนรวมในแนวตั้งวาเนน
พฤติกรรมดานใด
ก็นําพฤติกรรมที่ตองการเนนมาเปนหลักจัดกิจกรรมตามรูปแบบ/วิธกี าร/
เทคนิคการจัดการเรียนรูนั้น ๆ และการเลือกสื่อใหเหมาะสมบรรจุลงในแผนการจัดการเรียนรู
วิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชมุ ชนและประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค จากตาราง 18 จะเห็นไดวาผูวิจัยควรใชรูปแบบการเรียนรู/วิธีการสอนพัฒนาดาน
สติปญญาเปนอันดับแรกที่มุงเนนการคิดวิเคราะห ความเขาใจ การนําไปใช การสรางสรรค และ
การประเมินคา ตามลําดับ รองลงมาดานทักษะ และดานอารมณ ความรูสกึ รวมถึงใชเปน
แนวทางใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาตัดสินวาขอคําถามใดเปนตัวแทนพฤติกรรมใด เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือวิจัยดานความเทีย่ งตรงตามเนือ้ หาและตามโครงสรางของเครื่องมือวัด
ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชมุ ชนและประสบการณ เปน
ฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
3. วิเคราะหผูเรียน ผูวิจัยไดศึกษาวิเคราะหผูเรียนทีล่ งทะเบียนเรียนวิชาจิตวิทยาสังคม
ซึ่งเปนนิสิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาหลักสูตรของคณะตาง ๆ ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2550 จําแนกตามโครงสรางของวิชาจะมีวิชาเอก
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วิชาโท และวิชาเลือก โดยเฉพาะหลักสูตรวิชาโทสังคมวิทยาไดจดั ใหวิชาจิตวิทยาสังคมอยูใน
โครงสรางของวิชาเอกบังคับของหลักสูตรที่นิสิตตองลงทะเบียนเรียน
ลักษณะของนิสิตทีล่ ง
ทะเบียนเรียนสวนใหญมีวฒ
ุ ิภาวะสูง และมีลักษณะการเรียนรู 6 รูปแบบ ไดแก (1) แบบอิสระ (2)
แบบหลีกเลี่ยง (3) แบบรวมมือ (4) แบบพึ่งพา (5) แบบแขงขัน และ (6) แบบมีสวนรวม การ
เลือกใชรูปแบบการเรียนรู/วิธีการ/เทคนิคการจัดการเรียนรู
ผูวิจัยจะเลือกใชใหเหมาะสมกับ
ลักษณะการเรียนรูของนิสิตและเสริมสรางลักษณะการเรียนรูแบบมีสวนรวมใหมากเพื่อปลูกฝง
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงคที่ตอ งการใหเกิดขึ้นกับผูเรียน นอกจากนี้ผูวิจัยไดศึกษา ภูมิ
หลังของนิสิตทุกคนพบวามีพื้นฐานความรูวิชาจิตวิทยาเบื้องตนหรือไม
เพื่อนําขอมูลที่ไดไป
จัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับผูเรียนตอไป พบวา มีนิสิตจํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 11.54 ของ
ประชากรนิสติ จะเห็นไดวา มีนิสิตจํานวนเล็กนอยเทานั้นที่มีพื้นฐานความรูว ิชาจิตวิทยาสังคม
เบื้องตนมากอนที่ลงทะเบียนเรียนวิชาจิตวิทยาสังคมจึงมีความจําเปนที่ผูวิจัยจะตองปูพื้นฐาน
ความรูเกี่ยวกับจิตวิทยาสังคมใหกับนิสิตสวนใหญกอน
4. การออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนรู ผูวิจัยไดนําผลการเรียนรูที่คาดหวัง
สาระการเรียนรู และผลการวิเคราะหผูเรียน มาออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยเลือกใช
รูปแบบ/วิธีการ/เทคนิคการจัดการเรียนรูที่ควรสงเสริม ใหสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง
และสาระการเรียนรู
และผูวิจัยนําผลการออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ไดเลือกใชรูปแบบ/
วิธีการ/เทคนิคการจัดการเรียนรูที่ควรสงเสริม มาวางแผนและจัดทําแผนการจัดการเรียนรูวชิ า
จิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงคในขอ 5 ตอไป จัดกิจกรรมการเรียนรู จัดสื่อ/แหลงการเรียนรู เลือกใชวธิ ีการวัดผล
ประเมินผลใหเหมาะสมกับระยะเวลาการเรียนรูในหนวยที่ 1 พื้นฐานความรูเกี่ยวกับวิชาจิตวิทยาสังคม
หนวยที่ 2 การศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคล หนวยที่ 3 การศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับคน
ตั้งแต 2 คนขึน้ ไป และหนวยที่ 4 การศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับกลุมคน ที่ผูวิจยั วิเคราะหไดจาก
ผลการวิเคราะหหลักสูตรวิชาจิตวิทยาสังคมที่ไดในขอ 2.3 ขางตน
5. วางแผนและจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ผูวิจัยนําผลการวิเคราะหเนื้อหาวิชา
จิตวิทยาสังคมที่ไดในขอ 2.1 วิเคราะหพฤติกรรมทีเ่ ปนผลการเรียนรูที่คาดหวังที่ไดในขอ 2.2
และผลจากการสรางตารางวิเคราะหหลักสูตรที่ไดในขอ 2.3 การวิเคราะหผูเรียนขอ 3 และการ
ออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนรู ขอ 4 มาเปนขอมูลเบื้องตนในการวางแผนและจัดทําแผนการจัด
การเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะ
ของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูของหนวยที่ 1 : พื้นฐานความรู
เกี่ยวกับวิชาจิตวิทยาสังคม หนวยที่ 2 : การศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคล หนวยที่ 3 : การ
ศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป หนวยที่ 4 : การศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับ
กลุมคน แผนการจัดการเรียนรู ประกอบดวย 2 สวน ไดแก สวนนํา ผูวิจัยไดนําเสนอ โครงสราง
ของวิชาจิตวิทยาสังคม การเปดสอน คําอธิบายรายวิชา และจุดมุงหมายของวิชา และ
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องคประกอบของแผนการจัดการเรียนรู ผูวิจัยไดระบุองคประกอบ (1) ผลการเรียนรูที่
คาดหวัง/จุดประสงคการเรียนรู (2) สาระการเรียนรู (3) กิจกรรมการเรียนรู (4) สื่อและแหลง
เรียนรู (5) การวัดผลประเมินผลการเรียนรู และ (6) บันทึกผลการเรียนรู โดยในแตละหนวยการ
เรียนรูจะมีองคประกอบของแผนการจัดการเรียนรูครบถวน
6. สรางเครือ่ งมือการวิจัย ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่
เกี่ยวของ สรางเครื่องมือการวิจัยจําแนกตามวัตถุประสงคของการวิจัยได 2 กลุมหลักคือ
เครื่องมือที่ชวยพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและประสบการณ
เปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคหนา 192-195 และเครื่องมือที่ศึกษา
ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชมุ ชนและประสบการณเปน
ฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคหนา 195-197
7. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย ผูวิจัยไดนําเครือ่ งมือการวิจัย
ที่ไดสรางขึ้นในขอ 6 นํามาตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย มีรายละเอียดปรากฏอยู ใน
หนา 208 - 216
ขั้นตอนที่ 3 การแกไขปญหาผานการกระทํา (รอบที่ 1) ดวยการทดลองใชรูปแบบ
การจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและประสบการณเปนฐานเพือ่ เสริมสราง
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงค ระหวางวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม
พ.ศ. 2550
ขั้นตอนนี้ เปนการนํารูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและ
ประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคที่ไดพัฒนาขึ้น
นํามา
ดําเนินการใชจัดการเรียนรูจริงผานกิจกรรมการเรียนรูที่ไดบรรจุไวในแผนการจัดการเรียนรูทั้งใน
ชั้นเรียนและในชุมชน โดยมีรายละเอียดตามลําดับดังนี้
1. กอนใชรูปแบบการจัดการเรียนรู ผูวิจัยมีการดําเนินการ 2 ขั้นตอนยอยดังนี้
1.1 ผูวิจัยชีแ้ จงรูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและ
ประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ใหนิสิตและ
สมาชิกชุมชนยาดองรับทราบขอมูล ประกอบดวย ขอมูลปญหาและความจําเปนของการจัดการ
เรียนรู หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู วัตถุประสงคของรูปแบบการจัดการเรียนรู ผลการ
เรียนรูที่คาดหวัง สาระการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู การวัดผลประเมินผลรูปแบบ ระยะเวลาที่
ใชในการจัดกิจกรรมเรียนรู การเขามีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูของกลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใช
ในการศึกษาวิจัย บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบของกลุมตัวอยางพรอมเปดโอกาสใหซักถาม
ขอสงสัย ในวัน เดือน ป และสถานที่ ดังนี้
1.1.1 วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2550 ผูวจิ ัยบรรยายชีแ้ จงกลุมตัวอยางนิสิต
ณ ชั้นเรียนกอนจัดกิจกรรมการเรียนรู หนวยที่ 1 พืน้ ฐานความรูเกี่ยวกับวิชาศึกษาจิตวิทยาสังคม
1.1.2 วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2550 ผูวิจัยบรรยายชี้แจงกลุมตัวอยาง
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สมาชิกชุมชนยาดอง ณ ศูนยกลางของชุมชนยาดองกอนนิสิตเขาศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคล
ในชุมชน
1.2 ผูวิจัยจัดกิจกรรมประเมินประสิทธิผลคุณลักษณะของบัณฑิต
ที่พึงประสงคในนิสิตกอนใชรูปแบบการจัดการเรียนรูกับนิสิต
ดวยการใหนิสิตตอบแบบ
ทดสอบวัดความสามารถดานสติปญญา แบบสอบถามวัดดานอารมณ ความรูสึก และผูวิจัยกับ
ผูชวยผูว ิจัยใชแบบวัดทักษะ สังเกตทักษะกระบวนการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูของนิสิต บันทึก
ผลการสังเกตที่ไดในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2550 ณ ชั้นเรียน
2. ขณะใชรปู แบบการจัดการเรียนรู ผูวิจัยมีการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ตามที่ระบุไวในแผนการจัดการเรียนรูทั้งในชั้นเรียนและในชุมชนใหเชื่อมโยงกันดังนี้
2.1 กิจกรรมการเรียนรูในชั้นเรียน ผูวิจัยไดจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับนิสติ
ในวันที่ 10-24 เมษายน พ.ศ. 2550 ไดเรียนรูมี 3 ขั้นตอนสําคัญ คือ
2.1.1 ขั้นนํา : ผูวิจัยจัดกิจกรรมการเรียนรูใหนิสิตไดเผชิญสถานการณ
ขอมูลจริงที่พบในสังคมเพือ่ กระตุนใหนสิ ิตมีการเปลีย่ นแปลงการเรียนรูดานอารมณ ความรูสึก
และจัดกิจกรรมสงเสริมใหนิสิตไดมีการศึกษาคนควาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคลดวยตนเอง เพื่อ
นําผลการศึกษาคนควาที่ไดมาแลกเปลีย่ นเรียนรูกนั กับเพื่อนนิสิตในขั้นเรียนตอไป
2.1.2 ขั้นเรียน : ผูวิจัยจัดกิจกรรมการเรียนรูใหนิสิตไดแลกเปลี่ยนความรู
ที่ไดศึกษาคนควาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคลดวยตนเองกับเพื่อนนิสิตดวยการใชเทคนิคจิ๊กซอร
โดยจัดกลุมนิสิตออกเปน 10 กลุม ๆ ละ 5-6 คน ตอจากนั้นผูวิจัยแจกใบงานที่ 1 ใหกลุมนิสิตได
ปฏิบัติสรุปความรูความเขาใจจิตวิทยาสังคมระดับบุคคล ไดฝกทักษะการทํางานกลุม ทักษะทาง
สังคม ทักษะการสังเกต และทักษะการทํางาน ตัวแทนกลุมนิสิตสรุปผลการศึกษาที่ไดนําเสนอตอ
เพื่อนนิสิต ภายหลังจากนั้นผูวิจัยบรรยายสรุปความรูเพิ่มเติมเนื้อหาที่ขาดความครอบคลุมพรอม
เปดโอกาสใหนิสิตซักถามขอสงสัย ลําดับตอไปผูวิจัยแจกใบงานที่ 2 วิเคราะหจิตวิทยาสังคม
ระดับบุคคลจากบทสนทนาใหนิสิตไดฝกทักษะการสังเกต ทักษะทางสังคม ทักษะการทํางานกลุม
และทักษะการคิดวิเคราะห ดวยการใหนิสิตฝกทํากิจกรรมเปนงานเดี่ยวกอนแลวจึงใหนิสิตแตละ
คนมารวมกลุมกันทํากิจกรรมกลุมรวมกัน ตัวแทนกลุมนิสิตสรุปผลการศึกษาที่ไดนําเสนอกับ
เพื่อนนิสิต ผูวิจัยกระตุนใหนิสิตคิดเชื่อมโยง สรุปอางอิงความรูใหมที่ไดจากการทํากิจกรรมและ
สรุ ป บทเรี ย นที่ ไ ด ร ว มกั น ลํ า ดั บ ต อ ไปผู วิ จั ย จั ด กิ จ กรรมให ก ลุ ม นิ สิ ต ได ฝ ก ปฏิ บั ติ ท ดลอง
สัมภาษณเจาะลึกศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคลกับเพื่อนนิสิตตางสาขาวิชาเพื่อฝกทักษะ
ทุกทักษะที่ไดฝกมากอนหนานี้ ดวยการวางแผนการทํางานรวมกัน กําหนดบทบาทหนาที่ของ
นิสิตทุกคนใหชัดเจนพรอมกําหนดกติการวมกัน ฝกทักษะการแกไขปญหาผานกระบวนการ
เรียนรูในชุมชน 6 ขั้นตอน ประกอบดวย (1)การประเมินความตองการจําเปนของเพื่อนนิสิต
รวมกัน เพื่อรวบรวมปญหาของเพื่อนนิสิต (2)การกําหนดเปาหมายและวางแผนการเรียนรู
รวมกัน ดวยการชี้แจงวัตถุประสงคของการศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคล แนวทางการปฏิบัติ
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ของกลุมนิสิตและเพื่อนนิสิตตางสาขาวิชา การจัดลําดับความสําคัญของปญหาของเพื่อนนิสิต
การคนหาสาเหตุของปญหาอันดับแรกของเพื่อนนิสิตวามีความสัมพันธกับสังคมประกิต การรับรู
ทางสั ง คม เจตคติ แรงจู ง ใจทางสั ง คม และอิ ท ธิ พ ลทางสั ง คมเรื่ อ งใดบ า ง (3)มี ส ว นร ว มใน
ประสบการณ ที่ ไ ด ว างแผนร ว มกั น ค น หาว า เพื่ อ นนิ สิ ต มี วิ ธี ก ารแก ไ ขป ญ หาที่ ไ ด ทํ า ไปแล ว
อะไรบาง และในอนาคตที่คิดวาควรจะทํามีอะไรบาง (4)การสะทอนความคิดในเรื่องที่ไดกระทํา
และการสะทอนการกระทํา ดวยการระดมสมองสะทอนวิธีการแกไขปญหาที่ไดทําไปแลว และจะ
ทําในอนาคตวามีจุดดี จุดออน อะไรบาง และสรุปวิธี การแกไขป ญหาของเพื่อนนิสิตที่ดีที่สุด
รวมกัน (5)สรุปอางอิง สรางสรรคความรูใหมที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู มีหลักการ หรือ
วิธีการ หรือแนวความคิดรวบยอดอะไรบาง และ(6)ประยุกตใชความรูในสถานการณใหมที่ไดใน
ปญหาของเพื่อนนิสิตอันดับรองลงมาเปนวงจรการเรียนรูอยางตอเนื่องกัน สําหรับนิสิตที่มีหนาที่
สังเกตพฤติกรรมของเพื่อนนิสิตตางสาขาวิชาใหนําเสนอผลขอมูลที่สังเกตไดแลกเปลี่ยนเรียนรู
กับเพื่อนนิสิตตางสาขาวิชาและเพื่อนนิสิตในกลุม สรุปผลการสังเกตพฤติกรรม/บุคลิกภาพใหกลุม
เพื่อนนิสิตไดรับทราบ ลําดับสุดทายผูวิจัยจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อเตรียมความพรอมในการเขา
ศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคลในชุมชนใหกับนิสิต ดวยการบรรยายนําเสนอขอมูลทั่วไปของ
ชุมชน ปญหาอุปสรรคของชุมชนพรอมมีภาพประกอบการบรรยาย เปดโอกาสใหนิสิตไดซักถาม
และรวมกันวางแผนการทํางานรวมกันเพื่อเขาศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคลในชุมชนจริง
2.1.3 ขั้นประเมินผล : ผูวิจัยมีการจัดกิจกรรมการประเมินผลดังนี้
1) ขณะจัดกิจกรรมการเรียนรูในชั้นเรียน ผูวิจัยและผูชว ยผูว จิ ัย
สังเกตคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคที่ไดบันทึกลงในแบบสังเกตพฤติกรรมขณะทํา
กิจกรรมตามที่ไดรับมอบหมายของนิสิต ผูวิจัยบันทึกคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคลงใน
แบบสังเกตพฤติกรรมการสะทอนความคิดในเรื่องที่ไดกระทําและการสะทอนการกระทํา
2) ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมการเรียนรูในชั้นเรียน ผูวิจัยมอบหมาย
ใหนิสิตบันทึกผลการเรียนรูท ี่เกิดขึ้นในชัน้ เรียนลงในแบบบันทึกผลการเรียนรูของนิสิต ผูวิจัยตรวจ
เอกสารแบบบันทึกผลการเรียนรูที่เกิดขึน้ ของนิสิต
ตอจากนั้นผูวจิ ัยรวบรวมขอมูลที่สังเกตและวิเคราะหผลไดในขอ 1) และ
ขอ 2) ในชั้นเรียนนําไปสะทอนผลแลกเปลี่ยนเรียนรูก ับนิสิตในขั้นตอนที่ 4 (รอบที่ 1) ตอไป
2.2 กิจกรรมการเรียนรูในชุมชน ผูวจิ ัยและสมาชิกชุมชนยาดองไดจัดกิจกรรม
การเรียนรูใหกับนิสิตรวมกัน ในวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2550 และวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
ประกอบดวย 3 ขั้นตอนสําคัญคือ
2.2.1 ขั้นเตรียมการ ผูสอนประสานงานกับชุมชนทีใ่ ชเปนฐานการเรียนรู
จัดเตรียมชุมชนใหมีความพรอมในการจัดการเรียนรูจิตวิทยาสังคมใหกับผูเรียน พรอมประชุม
กําหนดวัน เดือน ป เวลาและสถานทีใ่ หผูเรียนไดเขาศึกษาเรียนรูใ นชุมชนรวมกับสมาชิกชุมชน
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และผูสอนเตรียมความพรอมใหกับผูเรียนในชุมชนดวยการกําหนดเปาหมายและวางแผนการ
เรียนรูรวมกันกอนเขาศึกษาชุมชน
2.2.2 ขั้นเรียนในชุมชน ไดแก
1) ขั้นนํา : ผูวิจัยกระตุนใหตัวแทนกลุมนิสิตแนะนําตนเองและเพื่อน
นิสิตชี้แจงวัตถุประสงคของการศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคล ตอจากนั้นประธานชุมชนยาดอง
แนะนําตนเองกับนิสิต ประธานชุมชนยาดองบรรยายขอมูลชุมชน ปญหาที่พบในชุมชนใหกับนิสิต
ไดรับทราบขอมูลพรอมเปดโอกาสใหซักถามขอสงสัย และสรางความคุนเคยดวยการพูดคุย
เรื่องทั่ว ๆ ไปกอน ภายหลังจากนั้นประธานชุมชนรวมกับผูวิจัยจัดกลุมนิสิตเขาศึกษาจิตวิทยาสังคม
ระดับบุคคล ณ บานพักของสมาชิกชุมชนที่เขารวมกิจกรรมการเรียนรูตามลําดับที่ไดคัดเลือกไว
2) ขั้นใชกระบวนการเรียนรูในชุมชน : ผูวิจัยกระตุน ใหกลุมนิสิต
จัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกับสมาชิกชุมชนยาดองผานกระบวนการเรียนรูในชุมชน 6 ขั้นตอน
ตามลําดับ ไดแก (1) การประเมินความตองการจําเปนของสมาชิกชุมชนยาดองรวมกัน เพื่อ
รวบรวมปญหาของสมาชิกชุมชนยาดอง (2) การกําหนดเปาหมายและวางแผนการเรียนรูรวมกัน
ดวยการชี้แจงเปาหมายของการศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคล แนวทางการปฏิบัติของกลุมนิสิต
และสมาชิกชุมชนยาดอง การจัดลําดับความสําคัญของปญหาของสมาชิกชุมชนยาดอง การคนหา
สาเหตุของปญหาอันดับแรกของสมาชิกชุมชนยาดองวามีความสัมพันธกับสังคมประกิต การรับรู
ทางสังคม เจตคติ แรงจูงใจทางสังคม และอิทธิพลทางสังคมเรื่องใดบาง
(3) มีสวนรวมใน
ประสบการณที่ไดวางแผนรวมกัน คนหาวาสมาชิกชุมชนยาดองมีวิธีการแกไขปญหาที่ไดทําไป
แลวอะไรบาง และในอนาคตทีค่ ิดวาควรจะทํามีอะไรบาง (4) การสะทอนความคิดในเรื่องที่ได
กระทําและการสะทอนการกระทํา ดวยการระดมสมองวาวิธกี ารแกไขปญหาที่ไดทําไปแลวและจะ
ทําในอนาคตมีจุดดี จุดออน อะไรบาง และสรุปวิธีการแกไขปญหาของสมาชิกชุมชนที่ดที ี่สุด
รวมกัน (5) สรุปอางอิง สรางสรรคความรูใหมที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู มีหลักการ หรือ
วิธีการ หรือแนวความคิดรวบยอดอะไรบาง และ (6) การประยุกตใชความรูในสถานการณใหมที่
ไดในปญหาของสมาชิกชุมชนยาดองอันดับรองลงมาเปนวงจรการเรียนรูอยางตอเนื่อง
ลําดับ
สุดทายผูวิจัยจัดกิจกรรมใหนิสิตที่รบั ผิดชอบสังเกตพฤติกรรมของสมาชิกชุมชนยาดองไดสะทอน
ผลขอมูลที่สังเกตไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกนั และสรุปผลการสังเกตพฤติกรรม/บุคลิกภาพที่ได
2.2.3 ขั้นประเมินผล : ผูวิจัยมีการจัดกิจกรรมการประเมินผลดังนี้
1) ขณะจัดกิจกรรมการเรียนรูในชุมชน ผูวิจัยและผูชวยผูวิจัยสังเกต
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงคที่ไดบันทึกลงในแบบสังเกตพฤติกรรมขณะทํากิจกรรมตาม
ที่ไดรับมอบหมายของนิสิต ผูวิจัยบันทึกผลคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ผลการเรียนรู
ที่เกิดขึ้นของสมาชิกชุมชนยาดองและผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่สังเกตไดลงในแบบ
สังเกตพฤติกรรมการสะทอนความคิดในเรื่องที่ไดกระทําและการสะทอนการกระทํา
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2) ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมการเรียนรูในชุมชน ผูวิจัยมอบหมาย
ใหนิสิตนําเสนอผลการศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคลที่ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูก ับเพื่อนนิสิต
และกับอาจารย สรุปอางอิง สรางความรูใหมที่ไดรวมกัน ภายหลังจากนั้นจึงมอบหมายใหนิสิต
บันทึกผลการเรียนรูที่เกิดขึน้ ในชุมชนลงในแบบบันทึกผลการเรียนรูข องนิสิต ผูวิจยั ตรวจเอกสาร
แบบบันทึกผลการสัมภาษณเจาะลึกศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคลที่นสิ ติ บันทึกเสียงและถอด
เทปบันทึกเสียงที่ไดดวยตนเอง
ตอจากนั้นผูวจิ ัยจึงรวบรวมขอมูลที่สังเกตและวิเคราะหผลไดในขอ 1) และ
2) ในชุมชนนําไปสะทอนผลแลกเปลี่ยนกับนิสิตและสมาชิกชุมชนในขั้นตอนที่ 4 (รอบที่ 1) ตอไป
ขั้นตอนที่ 4 : การสรางสรรคโอกาสการเรียนรูและการสะทอนทั้งการกระทําและ
ความคิดในเรือ่ งที่ไดกระทํา (รอบที่ 1) เพื่อปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดย
ใชชุมชนและประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ระหวางวันที่
24 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
ผูวิจัยไดจัดกิจกรรมการเรียนรูในขั้นตอนนี้ทั้งในชั้นเรียนและในชุมชนดังนี้
1. ในชั้นเรียน ผูวิจัยพรอมผูชวยผูว ิจัยและนิสิตสะทอนผลคุณลักษณะของบัณฑิต
ที่พึงประสงคที่เกิดขึ้นกับนิสิตและผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่สังเกตและวิเคราะหผลได
ทั้งในชั้นเรียนและในชุมชน แลกเปลีย่ นเรียนรูสะทอนความคิดในเรื่องที่ไดกระทําและการสะทอน
การกระทํา สรุปผลการเรียนรู และสรุปอางอิง หลักการ วิธีการ หรือแนวความคิดรวบยอดใหม ที่
ไดรวมกัน และผูวิจัยกระตุน คําถามนําเขาสูการประเมินความตองการจําเปนในการปรับปรุงรูปแบบ
จัดการเรียนทั้งในชั้นเรียนและในชุมชนรอบใหม (รอบที่ 2) ของระยะตอเนื่องตามวงจร วัฏจักรใหม
ในวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2550 และวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
2. ในชุมชน ผูวิจัย นิสิตและสมาชิกชุมชนยาดองที่เขารวมจัดกิจกรรมการเรียนรู
สะทอนผลคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคที่เกิดขึ้นกับนิสติ ผลการเรียนรูท ี่เกิดขึ้นกับ
สมาชิกชุมชนยาดอง และผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูรวมกันระหวางนิสิตและสมาชิกชุมชน
ที่สังเกตและวิเคราะหผลไดในชุมชน แลกเปลี่ยนเรียนรูส ะทอนความคิดในเรื่องที่ไดกระทํา และ
การสะทอนการกระทํา สรุปผลการเรียนรูและสรุปอางอิง หลักการ วิธีการ หรือแนวความคิด
รวบยอดใหมที่ไดรวมกัน และผูวิจยั กระตุนคําถามนําสูการประเมินความตองการจําเปนในการ
ปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรูในชุมชนรอบใหม (รอบที่ 2) ของระยะตอเนื่องรอบใหมตาม
วงจรวัฏจักรในวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2550
ระยะตอเนื่อง : การวิจัยปฏิบัติการแกไขปญหาใหมที่ไดรวบรวมมิตติ าง ๆ
(รอบที่ 2) มีรายละเอียดของการดําเนินการวิจัยปฏิบตั กิ ารสรางสรรคความรูรว มกัน 4 ขั้นตอน
เปนวงจรตอเนื่องกันรอบใหม ระหวางวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม
พ.ศ. 2550 ดังนี้
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ขั้นตอนที่ 1 การใหความหมายของปญหาหรือประเมินความตองการจําเปนในการ
จัดการเรียนรู (รอบที่ 2) เพื่อปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรูวชิ าจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชน
และประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงคที่ไดใชในรอบที่ 1
ผูวิจัยดําเนินการจัดสนทนากลุมทั้งในชัน้ เรียนและในชุมชน ประเมินปญหาความตองการจําเปน
ในการจัดการเรียนรูมีเรื่องใดบางที่ทําใหนิสิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามที่ระบุไว
ในแผนการจัดการเรียนรู และผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูของนิสิตและสมาชิกชุมชนผาน
เกณฑที่กําหนดไว ผูวิจัยกระตุนใหนิสติ และสมาชิกชุมชนไดแสดงความคิดเห็นออกมาอยางอิสระ
กวางขวาง อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและกัน ผูวิจัยใชเครื่องบันทึกเสียงบันทึกผลการ
สนทนากลุมรวมกันควบคูกบั จดบันทึกประเด็นสําคัญทีไ่ ดจากการสนทนาและการสังเกต
พฤติกรรมของนิสิตและสมาชิกชุมชนดวยผูวิจัยเอง ในชั้นเรียน วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2550
และวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 และในชุมชนวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2550 รวบรวมขอมูลที่
ไดทั้งหมดมาสะทอนอธิบายการปฏิบตั ิและการเรียนรู
เพื่อนํามาปรับปรุงรูปแบบการจัดการ
เรียนรูในขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 2 การสะทอนอธิบายการปฏิบัติและการเรียนรู (รอบที่ 2) เพื่อพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและประสบการณเปนฐานเพือ่ เสริมสรางคุณลักษณะ
ของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค ในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ผูวิจัยนําขอมูลที่เก็บรวบรวมปญหา
อุปสรรค และความตองการจําเปนในการจัดการเรียนรูของนิสิตและสมาชิกชุมชนที่ไดในรอบที่ 1
มาปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรูใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้นสามารถตอบสนองความตองการ
ในการจัดการเรียนรูของนิสิตและสมาชิกชุมชนไดอยางแทจริง ควบคูกบั ปรับปรุงแผนการจัดการ
เรียนรูที่จะใชในรอบที่ 2 ใหมีความสมบูรณ
ขั้นตอนที่ 3 การแกไขปญหาผานการกระทํา (รอบที่ 2) ที่ไดปรับปรุงและพัฒนาใหม
ดวยการทดลองใชรูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและประสบการณเปน
ฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ระหวางวันที่ 2-15 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
ผูวิจัยดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูทงั้ ในชั้นเรียนและในชุมชน มีรายละเอียดดังนี้
1. กอนใชรูปแบบการจัดการเรียนรู ผูวิจัยมีการดําเนินการดังนี้
ผูวิจัยชี้แจงรูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและ
ประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคที่ไดปรับปรุงและ
พัฒนาขึ้น ไดแก ผลการเรียนรูที่คาดหวัง สาระการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู การวัดผล
ประเมินผลรูปแบบ ระยะเวลาทีใ่ ชในการจัดการเรียนรู การเขามีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู
ของกลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบของกลุม
ตัวอยางพรอมเปดโอกาสใหซักถามขอสงสัยในวัน เดือน ป และสถานที่ ดังนี้
1.1 วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ผูวิจัยบรรยายชีแ้ จงกลุมตัวอยางนิสิตกอน
จัดกิจกรรมการเรียนรูหนวยที่ 2 ศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป ณ ชั้นเรียน
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1.2 วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ผูวิจัยบรรยายชีแ้ จงกลุมตัวอยางสมาชิก
ชุมชนยาดอง ณ ศูนยกลางของชุมชนยาดองกอนนิสิตเขาศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับคนตั้งแต 2
คนขึ้นไปในชุมชน
2. ขณะใชรูปแบบการจัดการเรียนรู ผูวิจัยมีการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ตามที่ระบุไวในแผนการจัดการเรียนรูทั้งในชั้นเรียนและในชุมชนใหเชื่อมโยงกันดังนี้
2.1 กิจกรรมการเรียนรูในชั้นเรียน ผูวิจัยไดจัดกิจกรรมการเรียนรูใหนิสิตใน
วันที่ 2-8 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ไดเรียนรูมี 3 ขั้นตอนสําคัญ คือ
2.1.1 ขั้นนํา : ผูวิจัยจัดกิจกรรมการเรียนรูใหนิสิตไดเผชิญสถานการณ
ขอมูลจริงที่พบในสังคมเพือ่ กระตุนใหนสิ ิตไดมีการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูดานอารมณ ความรูสึก
และจัดกิจกรรมสงเสริมใหนิสิตไดมีการศึกษาคนควาจิตวิทยาสังคมระดับคนตั้งแต 2 คนขึน้ ไป
ดวยตนเองเพือ่ นําผลการศึกษาคนควาจิตวิทยาสังคมระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไปที่ไดมาแลก
เปลี่ยนเรียนรูก ันกับเพื่อนนิสิตในขั้นเรียนตอไป
2.1.2 ขั้นเรียน : ผูวิจัยจัดกิจกรรมการเรียนรูใหนิสิตไดแลกเปลี่ยนความรู
ที่ไดศึกษาคนควาจิตวิทยาสังคมระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไปดวยตนเองกับเพื่อนนิสิตดวยการใช
เทคนิคจิ๊กซอร โดยจัดกลุมนิสิตออกเปน 10 กลุม ๆ ละ 5-6 คน ตอจากนั้นผูวิจัยแจกใบงานที่ 3
ใหกลุมนิสิตไดปฏิบัติสรุปความรูความเขาใจจิตวิทยาสังคมระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป ไดฝก
ทักษะการทํางานกลุม ทักษะทางสังคม ทักษะการสังเกต และทักษะการทํางาน ตัวแทนกลุมนิสิต
สรุปผลการศึกษาที่ไดนําเสนอตอเพื่อนนิสิต ภายหลังจากนั้นผูวจิ ัยบรรยายสรุปความรู
เพิ่มเติมเนื้อหาที่ขาดความครอบคลุมพรอมเปดโอกาสใหนิสิตซักถามขอสงสัย ลําดับตอไปผูวิจยั
แจกใบงานที่ 4 วิเคราะหจิตวิทยาสังคมระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไปจากบทสนทนา ใหนิสิตไดฝก
ทักษะการสังเกต ทักษะทางสังคม ทักษะการทํางานกลุม และทักษะการคิดวิเคราะห ดวย การให
นิสิตฝกทํากิจกรรมเปนงานเดี่ยวกอน แลวจึงใหนิสิตแตละคนมารวมกลุมกันทํากิจกรรมรวมกัน
ตัวแทนกลุมนิสิตสรุปผลการศึกษาที่ไดนําเสนอกับเพื่อนนิสิต ผูวิจัยกระตุนใหนิสิตคิด เชื่อมโยง
สรุปอางอิงความรูใหมที่ไดจากการทํากิจกรรมและสรุปบทเรียนที่ไดรวมกัน ลําดับตอไปผูวิจัยจัด
กิจกรรมใหกลุมนิสิตไดฝกจัดสนทนากลุมศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป
ในประเด็นที่กําหนดไวกับเพื่อนนิสิตตางสาขาวิชา จํานวน 2 คน เพื่อฝกทักษะทุกทักษะที่ไดฝก
มาก อ นหน า นี้ และฝ ก ทั ก ษะการแก ไ ขป ญ หาผ า นกระบวนการเรี ย นรู ใ นชุ ม ชน 6 ขั้ น ตอน
ประกอบดวย (1)การประเมินความตองการจําเปนของเพื่อนนิสิตดวยการตั้งคําถามใหอภิปราย
รวมกันในประเด็น “เมื่อตองทํากิจกรรมรวมกับคนที่ไมคุนเคย” มีปญหาเรื่องใดบาง เพื่อ
รวบรวมปญหาของเพื่อนนิสิตตางสาขาวิชา อาทิ ปญหาการดึงดูดระหวางบุคคล การชวยเหลือ
การรวมมือ การแขงขัน ความขัดแยงระหวางบุคคล ความกาวราว ความเครียด เปนตน (2)การ
กําหนด เปาหมายและวางแผนการเรียนรูรวมกัน ดวยการชี้แจงเปาหมายของการศึกษาจิตวิทยา
สังคมระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป แนวทางการปฏิบัติของกลุมนิสิตและเพื่อนนิสิตตางสาขาวิชา
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การจัดลําดับความสําคัญของปญหาของเพื่อนนิสิต การคนหาสาเหตุของปญหาอันดับแรกของ
เพื่อนนิสิตตางสาขาวิชา วามีความสัมพันธกับสังคมประกิต การรับรูทางสังคม เจตคติ แรงจูงใจ
ทางสังคม และอิทธิพลทางสังคมเรื่องใดบาง (3)มีสวนรวมในประสบการณที่ไดวางแผนรวมกัน
ดวยการตั้งคําถามอภิปรายรวมกันในประเด็นวิธีการแกไขปญหาที่ไดทําไปแลวมีอะไรบาง และใน
อนาคตที่คิดวาควรจะทํามีอะไรบาง (4)การสะทอนความคิดในเรื่องที่ไดกระทําและการสะทอน
ดวยการอภิปรายความคิดระดมสมองสะทอนวิธีการแกไขปญหาที่ไดทําไปแลว และจะทําใน
อนาคตวามี จุ ดดี จุด อ อน อะไรบ าง และอภิป รายสรุปวิธีก ารแก ไ ขป ญ หาของเพื่ อนนิ สิต ต า ง
สาขาวิชาที่ดีที่สุดรวมกัน (5)สรุปอางอิง สรางสรรคความรูใหมที่ไดจากการอภิปรายแลกเปลี่ยน
เรียนรู มีหลักการหรือวิธีการ หรือแนวความคิดรวบยอด อะไรบาง และ(6)ประยุกตใชความรูใน
สถานการณใหมที่ไดในปญหาของเพื่อนนิสิตตางสาขาวิชา อันดับรองลงมา เปนวงจรการเรียนรู
อยางตอเนื่องกัน สําหรับนิสิตที่มีหนาที่สังเกตพฤติกรรมของเพื่อนนิสิตตางสาขาวิชาใหนําเสนอ
ผลขอมูลที่สังเกตไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อนนิสิตตางสาขาวิชาและเพื่อนนิสิตในกลุม สรุปผล
การสังเกต/บุคลิกภาพกลุมเพื่อนนิสิตตางสาขาวิชา ไดรับทราบ ลําดับสุดทายผูวิจัยจัดกิจกรรม
การเรียนรูเพื่อเตรียมความพรอมในการเขาศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไปใน
ชุมชนใหกับนิสิต เปดโอกาสใหนิสิตไดซักถามและ รวมกันวางแผนการทํางานรวมกันเพื่อเขา
ศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไปใน ชุมชนจริง
2.1.3 ขั้นประเมินผล : ผูวิจัยมีการจัดกิจกรรมการประเมินผลดังนี้
1) ขณะจัดกิจกรรมการเรียนรูในชั้นเรียน ผูวิจัยและผูชว ยผูว ิจัย
สังเกตคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคที่ไดบันทึกผลลงในแบบสังเกตพฤติกรรมขณะทํา
กิจกรรมตามที่ไดรับมอบหมายของนิสิต
ผูวิจัยบันทึกผลคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
ลงในแบบสังเกตพฤติกรรมการสะทอนความคิดในเรื่องที่ไดกระทําและการสะทอนการกระทํา
2) ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมการเรียนรูในชั้นเรียน ผูวิจัย
มอบหมายใหนิสิตบันทึกผลการเรียนรูทเี่ กิดขึ้นในชั้นเรียนลงในแบบบันทึกผลการเรียนรูของนิสิต
ตอจากนั้นผูวจิ ัยรวบรวมขอมูลที่สังเกตและวิเคราะหผลไดในขอ 1) และ
2) ในชั้นเรียนนําไปสะทอนผลแลกเปลีย่ นเรียนรูกับนิสิตในขั้นตอนที่ 4 (รอบที่ 2) ตอไป
2.2 กิจกรรมการเรียนรูในชุมชน ผูวจิ ัยและสมาชิกชุมชนยาดองไดจัด
กิจกรรมการเรียนรูใหกับนิสิตรวมกัน ในวันที่ 9-15 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ประกอบดวย 3
ขั้นตอนสําคัญ คือ
2.2.1 ขั้นเตรียมการ ผูสอนประสานงานกับชุมชนทีใ่ ชเปนฐานการเรียนรู
จัดเตรียมชุมชนใหมีความพรอมในการจัดการเรียนรูจิตวิทยาสังคมใหกับผูเรียน พรอมประชุม
กําหนดวัน เดือน ป เวลาและสถานทีใ่ หผูเรียนไดเขาศึกษาเรียนรูใ นชุมชนรวมกับสมาชิกชุมชน
และผูสอนเตรียมความพรอมใหกับผูเรียนในชุมชนดวยการกําหนดเปาหมายและวางแผนการ
เรียนรูรวมกันกอนเขาศึกษาชุมชน
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2.2.2 ขั้นเรียนในชุมชน ไดแก
1) ขั้นนํา : ผูวิจัยกระตุนใหตัวแทนกลุมนิสิตแนะนําตนเองและเพื่อนนิสิต
ชี้แจงวัตถุประสงคของการศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป ตอจากนั้นประธาน
ชุมชนยาดองแนะนําสมาชิกชุมชนยาดองที่เขารวมจัดสนทนากลุม เปดโอกาสใหนิสิตไดซักถาม
ขอของใจกอน และสรางความคุนเคยดวยการพูดคุยเรือ่ งทั่วๆ ไปกอน ภายหลังจากนั้นประธาน
ชุมชนรวมกับผูวิจัยจัดกลุมนิสิต 5-6 คนตอกลุม และสมาชิกชุมชนยาดองจํานวน 2-3 คนตอกลุม
เขารวมจัดสนทนากลุมศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป ณ ศูนยกลางของชุมชน
ยาดองในขั้นใชกระบวนการเรียนรูในชุมชน
2) ขั้นใชกระบวนการเรียนรูในชุมชน ผูวิจัยกระตุนใหกลุมนิสิตจัด
สนทนากลุมรวมกับสมาชิกชุมชนยาดอง ผานกระบวนการเรียนรูในชุมชน 6 ขั้นตอน ตามลําดับ
ไดแก (1) การประเมินความตองการจําเปนของสมาชิกชุมชนยาดองดวยการตั้งคําถามใหอภิปราย
รวมกันในประเด็น “เมื่อตองทํากิจกรรมรวมกับคนทีไ่ มคุนเคยมีปญหาเรื่องใดบาง” อาทิ
ปญหาการดึงดูดระหวางบุคคล การชวยเหลือ การรวมมือ การแขงขัน ความขัดแยงระหวางบุคคล
ความกาวราว ความเครียด เปนตน เพื่อรวบรวมปญหาของสมาชิกชุมชนยาดอง (2) การกําหนด
เปาหมายและวางแผนการเรียนรูรวมกัน ดวยการชี้แจงเปาหมายของการศึกษาจิตวิทยาสังคม
ระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป แนวทางการปฏิบัตขิ องกลุมนิสิตและสมาชิกชุมชนยาดอง การจัด
ลําดับความสําคัญของปญหาของสมาชิกชุมชนยาดอง การคนหาสาเหตุของปญหาอันดับแรก
ของสมาชิกชุมชนยาดองวามีความสัมพันธกับสังคมประกิต การรับรูทางสังคม เจตคติ แรงจูงใจทาง
สังคม และอิทธิพลทางสังคมเรื่องใดบาง (3) มีสวนรวมในประสบการณที่วางแผนรวมกัน ดวย
การตั้งคําถามอภิปรายรวมกันในประเด็นวิธีการแกไขปญหาที่ไดทําไปแลวมีอะไรบาง และ ใน
อนาคตที่คิดวาควรจะทํามีอะไรบาง (4) การสะทอนความคิดในเรื่องที่ไดกระทําและการสะทอนการ
กระทํา ดวยการอภิปรายความคิดระดมสมองวิธีการแกไขปญหาที่ไดทําไปแลว และจะทําใน
อนาคตวามีจดุ ดี จุดออน อะไรบาง และอภิปรายสรุปวิธีการแกไขปญหาของสมาชิกชุมชนยาดองที่
ดีที่สุดรวมกัน (5) สรุปอางอิง สรางสรรคความรูใหมที่ไดจากการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู
มีหลักการ หรือวิธีการ หรือแนวความคิดรวบยอดอะไรบาง และ (6) ประยุกตใชความรูในสถานการณ
ใหมที่ไดในปญหาของสมาชิกชุมชนยาดองอันดับรองลงมาเปนวงจรการเรียนรูอยางตอเนื่องกัน
ลําดับสุดทายนิสิตที่มีหนาที่สํารวจพฤติกรรมของสมาชิกชุมชนยาดองไดสะทอนผลขอมูลที่สังเกต
ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกันและสรุปผลการสังเกตพฤติกรรม/บุคลิกภาพที่ได
2.2.3 ขั้นประเมินผล : ผูวิจัยมีการจัดกิจกรรมการประเมินผลดังนี้
1) ขณะจัดกิจกรรมการเรียนรูในชุมชน ผูวิจัยและผูชวยผูวิจัยสังเกต
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงคที่ไดบันทึกลงในแบบสังเกตพฤติกรรมขณะทํากิจกรรมตาม ที่
ไดรับมอบหมายของนิสิต ผูวิจัยบันทึกผลคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ผลการเรียนรูที่
เกิดขึ้นของสมาชิกชุมชนยาดองและผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูของนิสิตกับสมาชิกชุมชน
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ยาดองที่สังเกตไดลงในแบบสังเกตพฤติกรรมการสะทอนความคิดในเรื่องที่ไดกระทําและการสะทอน
การกระทํา
2) ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมการเรียนรูในชุมชน ผูวิจัยมอบหมาย
ใหนิสิตนําเสนอผลการศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไปที่ไดแลกเปลี่ยนเรียนรู
กับเพื่อนนิสิตและกับอาจารย สรุปอางอิง สรางความรูใหมที่ไดรวมกัน ภายหลังจากนั้นจึงมอบหมาย
ใหนิสิตบันทึกผลการเรียนรูท ี่เกิดขึ้นในชุมชนลงในแบบบันทึกผลการเรียนรูของนิสติ ผูวิจัยตรวจ
เอกสารแบบบันทึกผลการสนทนากลุมศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไปที่นิสติ
บันทึกเสียงและถอดเทปบันทึกเสียงที่ไดดวยตนเอง
ตอจากนั้นผูวจิ ัยจึงรวบรวมขอมูลที่สังเกตและวิเคราะหผลไดในขอ 1)
และ 2) ในชุมชนนําไปสะทอนผลแลกเปลี่ยนกับนิสติ และสมาชิกชุมชนยาดองในขั้นตอนที่ 4 (รอบ
ที่ 2) ตอไป
ขั้นตอนที่ 4 การสรางสรรคโอกาสการเรียนรูและการสะทอนทั้งการกระทําและ
ความคิดในเรื่องที่ไดกระทํา (รอบที่ 2) เพื่อปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคม
โดยใชชุมชนและประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงคระหวาง
วันที่ 8-15 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
ผูวิจัยไดจัดกิจกรรมการเรียนรูในขั้นตอนนี้ทั้งในชั้นเรียนและในชุมชนดังนี้
1. ในชั้นเรียน ผูวิจัยพรอมผูชวยผูว ิจัยและนิสิตสะทอนผลคุณลักษณะของบัณฑิต
ที่พึงประสงคที่เกิดขึ้นกับนิสิต และผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่สังเกตและวิเคราะหผลได
ทั้งในชั้นเรียนและในชุมชน แลกเปลีย่ นเรียนรูสะทอนความคิดในเรื่องที่ไดกระทําและการสะทอน
การกระทํา สรุปผลการเรียนรูและสรุปอางอิง หลักการ วิธีการ หรือแนวความคิดรวบยอดใหมที่
ไดรวมกัน และผูวิจัยกระตุน คําถามนําเขาสูการประเมินความตองการจําเปนในการจัดการเรียนรูทั้ง
ในชั้นเรียนและในชุมชนรอบใหม (รอบที่ 3) ของระยะตอเนื่องรอบใหม ตามวงจรวัฏจักร ในวันที่ 8
และ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
2. ในชุมชน ผูวิจัย นิสิต และสมาชิกชุมชนยาดองที่เขารวมจัดกิจกรรมการเรียนรู
สะทอนผลคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคที่เกิดขึ้นกับนิสติ ผลการเรียนรูทเี่ กิดขึ้นกับสมาชิก
ชุมชนยาดอง และผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูรวมกันระหวางนิสิต และสมาชิกชุมชน ยา
ดองที่สังเกตและวิเคราะหผลไดในชุมชน แลกเปลี่ยนเรียนรูสะทอนความคิดในเรื่องที่ไดกระทํา
และการสะทอนการกระทํา สรุปผลการเรียนรูและสรุปอางอิง หลักการ วิธีการ หรือแนวความคิด
รวบยอดใหมที่ไดรวมกัน และผูวิจัยกระตุนคําถามนําสูการประเมินความตองการจําเปนในชุมชน
รอบใหม (รอบที่ 3) ของระยะตอเนื่องรอบใหมตามวงจรวัฏจักรในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
ระยะตอเนื่อง : การวิจัยปฏิบัติการแกไขปญหาใหมที่ไดรวบรวมมิตติ าง ๆ
(รอบที่ 3) มีรายละเอียดของการดําเนินการวิจัยปฏิบัติการสรางสรรคความรูรว มกัน 4 ขั้นตอน
เปนวงจรตอเนื่องกันระหวางวันที่ 8-28 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
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ขั้นตอนที่ 1 การใหความหมายของปญหาหรือประเมินความตองการจําเปนในการจัด
การเรียนรู (รอบที่ 3) เพื่อปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและ
ประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคที่ไดใชในรอบที่ 2 ผูวจิ ัย
ดําเนินการจัดสนทนากลุมทัง้ ในชั้นเรียนและในชุมชนประเมินปญหาความตองการจําเปนในการ
จัดการเรียนรูมีเรื่องใดบางที่ทําใหนิสติ มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงคตามที่ระบุไวในแผน
การจัดการเรียนรู และผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูของนิสิตและสมาชิกชุมชนผานเกณฑที่
กําหนดไว ผูวจิ ัยกระตุนใหนิสิตและสมาชิกชุมชนไดแสดงความคิดเห็นออกมาอยางอิสระ กวางขวาง
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและกัน ผูวิจัยใชเครื่องบันทึกเสียงบันทึกผลการสนทนากลุม
รวมกันควบคูก ับจดบันทึกประเด็นที่สําคัญที่ไดจากการสนทนากลุม และการสังเกตพฤติกรรมของ
นิสิตและสมาชิกชุมชนดวยผูวิจัยเองในชัน้ เรียน วันที่ 8 และ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 และใน
ชุมชนวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ผูวิจัยรวบรวมขอมูลที่ไดทั้งหมดมาสะทอนอธิบายการปฏิบัติ
และการเรียนรูเพื่อนํามาปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรูในขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 2 การสะทอนอธิบายการปฏิบัติและการเรียนรู (รอบที่ 3) เพื่อพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรูวชิ าจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสราง
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงคในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ผูวิจัยนําขอมูลที่เก็บ
รวบรวมปญหา อุปสรรค และความตองการจําเปนในการจัดการเรียนรูของนิสิตและสมาชิกชุมชน
ที่ไดในรอบที่ 2 มาปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรูใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น สามารถตอบสนอง
ความตองการในการจัดการเรียนรูของนิสิตและสมาชิกชุมชนไดอยางแทจริง ควบคูกับปรับปรุง
แผนการจัดการเรียนรูที่จะใชในรอบที่ 3 ใหมีความสมบูรณ
ขั้นตอนที่ 3 การแกไขปญหาผานการกระทํา (รอบที่ 3) ที่ไดปรับปรุงและพัฒนา
ใหมดวยการทดลองใชรูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและประสบการณ
เปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคระหวางวันที่ 16-18 พฤษภาคม พ.ศ.
2550 ผูวิจัยดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูทั้งในชัน้ เรียนและในชุมชน มีรายละเอียดดังนี้
1. กอนใชรูปแบบการจัดการเรียนรู ผูวิจัยมีการดําเนินการดังนี้
ผูวิจัยชี้แจงรูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและประสบการณ
เปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคที่ไดปรับปรุงและพัฒนาขึ้น ไดแก
ผลการเรียนรูท ี่คาดหวัง สาระการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู การวัดผลประเมินผลรูปแบบ
ระยะเวลาทีใ่ ชในการจัดการเรียนรู
การเขามีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูของกลุมตัวอยาง
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย บทบาทและหนาทีค่ วามรับผิดชอบของกลุมตัวอยางพรอมเปด
โอกาสใหซักถามขอสงสัย ใน วัน เดือน ป และสถานที่ ดังนี้
1.1 วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ผูวิจัยบรรยายชีแ้ จงกลุมตัวอยางนิสิตกอน
จัดกิจกรรมการเรียนรู หนวยที่ 3 ศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับกลุมคน ณ ชั้นเรียน
1.2 วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ผูวิจัยบรรยายชีแ้ จงกลุมตัวอยางสมาชิก
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ชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ เฟสท ดานซ ณ สวนลุมพีนี กอนนิสิตเขาศึกษาจิตวิทยาสังคม
ระดับกลุมคน
2. ขณะใชรูปแบบการจัดการเรียนรู ผูวิจัยมีการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ตามที่ระบุไวในแผนการจัดการเรียนรูทั้งในชั้นเรียนและในชุมชนใหเชื่อมโยงกันดังนี้
2.1 กิจกรรมการเรียนรูในชั้นเรียน ผูวิจัยไดจัดกิจกรรมการเรียนรูใหนิสิตใน
วันที่ 16-22 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ไดเรียนรูมี 3 ขั้นตอนสําคัญ คือ
2.1.1 ขั้นนํา : ผูวิจัยจัดกิจกรรมการเรียนรูใหนิสิตไดเผชิญสถานการณ
ขอมูลจริงที่พบในสังคมเพือ่ กระตุนใหนสิ ิตไดมีการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูดานอารมณ ความรูสึก
และจัดกิจกรรมสงเสริมใหนิสิตไดมีการศึกษาคนควาจิตวิทยาสังคมระดับกลุมคนที่ไดมาแลกเปลี่ยน
เรียนรูกันกับเพื่อนนิสิตในขัน้ เรียน
2.1.2 ขั้นเรียน : ผูวิจัยจัดกิจกรรมการเรียนรูใหนิสิตไดแลกเปลี่ยนความรู
ที่ไดศึกษาคนควาจิตวิทยาสังคมระดับกลุมคนดวยตนเองกับเพื่อนนิสิตดวยการใชเทคนิคจิ๊กซอร
โดยจัดกลุมนิสิตออกเปน 10 กลุม ๆ ละ 5-6 คน ตอจากนั้นผูวิจัยแจกใบงานที่ 5 ใหกลุมนิสิตได
ปฏิบัติสรุปความรูความเขาใจจิตวิทยาสังคมระดับกลุมคน ไดฝกทักษะการทํางานกลุม ทักษะทาง
สังคม ทักษะการสังเกต และทักษะการทํางาน ตัวแทนกลุมนิสิตสรุปผลการศึกษาที่ไดนําเสนอตอ
เพื่อนนิสิตภายหลังจากนั้นผูวิจัยบรรยายสรุปความรูเพิ่มเติมเนื้อหาที่ขาดความครอบคลุมพรอม
เปดโอกาสใหนิสิตซักถามขอสงสัย ลําดับตอไปผูวิจัยแจกใบงานที่ 6 วิเคราะหจิตวิทยาสังคม
ระดับกลุมคนจากบทสนทนา ใหนิสิตไดฝกทักษะการสังเกต ทักษะทางสังคม ทักษะการทํางาน
กลุม และทักษะการคิดวิเคราะห ดวยการใหนิสิตฝกทํากิจกรรมเปนงานเดี่ยวกอนแลวจึงใหนสิ ติ แต
ละคนมารวมกลุมกันทํากิจกรรมรวมกัน ตัวแทนกลุมนิสิตสรุปผลการศึกษาที่ไดนําเสนอกับเพื่อน
นิสิต ผูวิจัยกระตุนใหนิสิตคิดเชื่อมโยง สรุปอางอิงความรูใหมที่ไดจากการทํากิจกรรม และสรุป
บทเรียนที่ ไ ด รว มกั น ลํ าดั บ ต อไปผูวิจั ยจัดกิจ กรรมใหกลุมนิสิต ไดฝกจั ดสนทนากลุมศึ ก ษา
จิตวิทยาสังคมระดับกลุมคนในประเด็นที่กําหนดไวกับเพื่อนนิสิตตางสาขาวิชา จํานวน 2 คน
เพื่อฝกทักษะทุกทักษะที่ไดฝกมากอนหนานี้ และฝกทักษะการแกไขปญหาผานกระบวนการเรียนรู
ในชุมชน 6 ขั้นตอน ประกอบดวย (1)การประเมินความตองการจําเปนของเพื่อนนิสิตดวยการตั้ง
คําถามใหอภิปรายรวมกันในประเด็น “ปญหาความตองการจําเปนของกลุมเพื่อนนิสิตตาง
สาขาที่ เ ผชิ ญ ร ว มกั น มี อ ะไรบ า งทั้ ง ภายในกลุ ม และภายนอกกลุ ม กั บ กลุ ม อื่ น ๆ” เพื่ อ
รวบรวมปญหาของกลุมเพื่อนนิสิตตางสาขาวิชา อาทิ ปญหาความขัดแยงภายในและภายนอก
กลุม การชวยเหลือ การรวมมือ การแขงขัน พฤติกรรมเลียนแบบ เปนตน (2)การกําหนดเปาหมาย
และวางแผนรวมกันดวยการชี้แจงเปาหมายของการศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับกลุมคน แนวทาง
การปฏิบัติของกลุมนิสิตและกลุมเพื่อนนิสิตตางสาขาวิชา การจัดลําดับความสําคัญของปญหาของ
กลุมเพื่อนนิสิตตางสาขา การคนหาสาเหตุของปญหาอันดับแรกของกลุมเพื่อนนิสิตตางสาขาวิชา
วามีความสัมพันธกับผูนําภาวะ ผูนํา ผูตาม สังคมประกิต การรับรูทางสังคม เจตคติ แรงจูงใจทาง
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สังคม อิทธิพลทางสังคม อะไรบาง การดึงดูดระหวางบุคคล การชวยเหลือ การรวมมือ การแขงขัน
ความขั ด แย ง ระหว า งบุ ค คล ความก า วร า ว และความเครี ย ดเรื่ อ งใดบ า ง (3)มี ส ว นร ว มใน
ประสบการณที่ไดวางแผนรวมกัน ดวยการตั้งคําถามอภิปรายรวมกันในประเด็นวิธีการแกไข
ป ญ หาที่ ไ ด ทํ า ไปแล ว มี อ ะไรบ า ง และในอนาคตที่ คิ ด ว า ควรจะทํ า มี อ ะไรบ า ง (4)การสะท อ น
ความคิดในเรื่องที่ไดกระทําและการสะทอนการกระทํา ดวยการอภิปรายความคิดระดมสมอง
สะทอนวิธีการแกไขปญหาที่ไดทําไปแลว และจะทําในอนาคตวามีจุดดี จุดออนอะไรบาง และ
อภิ ป รายสรุ ป วิ ธี ก ารแก ไ ขป ญ หาของเพื่ อ นนิ สิ ต ต า งสาขาวิ ช าที่ ดี ที่ สุ ด ร ว มกั น (5)สรุ ป อ า งอิ ง
สร า งสรรค ค วามรู ใ หม ที่ ไ ด จ ากการอภิ ป รายแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู มี ห ลั ก การหรื อ วิ ธี ก าร หรื อ
แนวความคิดรวบยอดอะไรบาง และ(6)ประยุกตใชความรูในสถานการณใหมที่ไดในปญหาของ
กลุมเพื่อนนิสิตตางสาขาวิชาอันดับรองลงมา เปนวงจรการเรียนรูอยางตอเนื่องกัน สําหรับนิสิตที่มี
หน า ที่ สั ง เกตพฤติ ก รรมของกลุ ม เพื่ อ นนิ สิ ต ต า งสาขาวิ ช าให นํ า เสนอผลข อ มู ล ที่ สั ง เกตได
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับกลุมเพื่อนนิสิตตางสาขาวิชา ไดรับทราบ ลําดับสุดทายผูวิจัยจัดกิจกรรม
เตรียมความพรอมในการเขาศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับกลุมคนให กับนิสิต เปดโอกาสใหนิสิตได
ซักถามและรวมกันวางแผนการทํางานรวมกันเพื่อเขาศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับกลุมคนในชุมชน
จริง
2.1.3 ขั้นประเมินผล : ผูวิจัยมีการจัดกิจกรรมการประเมินผลดังนี้
1) ขณะจัดกิจกรรมการเรียนรูในชั้นเรียน ผูวิจัยและผูชว ยผูว ิจัย
สังเกตคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคที่ไดบันทึกลงในแบบสังเกตพฤติกรรมขณะทํากิจกรรม
ตามที่ไดรับมอบหมายของนิสิต ผูวิจยั บันทึกผลคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคลงในแบบ
สังเกตพฤติกรรมการสะทอนความคิดในเรื่องที่ไดกระทําและการสะทอนการกระทํา
2) ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมการเรียนรูในชั้นเรียน ผูวิจัยมอบหมาย
ใหนิสิตบันทึกผลการเรียนรูท ี่เกิดขึ้นในชัน้ เรียนลงในแบบบันทึกผลการเรียนรูของนิสิต
ตอจากนั้นผูวจิ ัยรวบรวมขอมูลที่สังเกตและวิเคราะหผลไดในขอ 1) และ
ขอ 2) ในชั้นเรียนนําไปสะทอนผลแลกเปลี่ยนเรียนรูก ับนิสิตในขั้นตอนที่ 4 (รอบที่ 3) ตอไป
2.2 กิจกรรมการเรียนรูในชุมชน ผูวจิ ัยและสมาชิกชมรมออกกําลังกาย กีฬา
ลีลาศ เฟสทดานซ ไดจัดกิจกรรมการเรียนรูใหนิสิตรวมกันในวันที่ 23-28 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
ประกอบดวย 3 ขั้นตอนสําคัญคือ
2.2.1 ขั้นเตรียมการ ผูสอนประสานงานกับชุมชนทีใ่ ชเปนฐานการเรียนรู
จัดเตรียมชุมชนใหมีความพรอมในการจัดการเรียนรูจิตวิทยาสังคมใหกับผูเรียน พรอมประชุม
กําหนดวัน เดือน ป เวลาและสถานทีใ่ หผูเรียนไดเขาศึกษาเรียนรูใ นชุมชนรวมกับสมาชิกชุมชน
และผูสอนเตรียมความพรอมใหกับผูเรียนในชุมชนดวยการกําหนดเปาหมายและวางแผนการ
เรียนรูรวมกันกอนเขาศึกษาชุมชน
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2.2.2 ขั้นเรียนในชุมชน ไดแก
1) ขั้นนํา ผูวิจัยกระตุนใหตัวแทนกลุมนิสิตแนะนําตนเองและเพื่อนนิสิต
ชี้แจงวัตถุประสงคของการศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับกลุมคน ตอจากนั้นประธานชมรมออกกําลังกาย
กีฬาลีลาศ เฟสทดานซ แนะนําสมาชิกชมรมที่เขารวมจัดสนทนากลุม บรรยายประวัติชมรม ขอมูล
ทั่วไปของชมรม และเปดโอกาสใหนิสิตไดซักถามขอของใจกอน และสรางความคุนเคยพูดคุยเรื่อง
ทั่ว ๆ ไปกอน ภายหลังจากนั้นประธานชมรมและคณะกรรมการชมรมรวมกับผูวิจัยจัดกลุมนิสิต
5-6 คนตอกลุม และสมาชิกชมรม 2-3 คนตอกลุมเขารวมจัดสนทนากลุมศึกษาจิตวิทยาสังคม
ระดับกลุมคน ณ สวนลุมพีนี ในขั้นใชกระบวนการเรียนรูในชุมชน
2) ขั้นใชกระบวนการเรียนรูในชุมชน ผูวิจัยกระตุนใหกลุมนิสิตจัด
สนทนากลุมรวมกับสมาชิกชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ เฟสทดานซ ผานกระบวนการเรียนรู
ในชุมชน 6 ขั้นตอนตามลําดับ ไดแก (1)การประเมินความตองการจําเปนของสมาชิกชมรมดวย
การตั้งคําถามใหอภิปรายรวมกันในประเด็น “ปญหาความตองการจําเปนของสมาชิกชมรมที่
เผชิญรวมกันมีอะไรบางทั้งภายในกลุม และภายนอกกลุมกับกลุมอื่นๆ” เพื่อรวบรวมปญหา
ของสมาชิกชมรม อาทิ ปญหาความขัดแยงภายในกลุม และภายนอกกลุมกับกลุมอื่น ๆ เปนตน
(2)การกําหนดเปาหมายและวางแผนการเรียนรูรวมกัน ดวยการชี้แจงเปาหมายของการศึกษา
จิตวิทยาสังคมระดับกลุมคน แนวทางการปฏิบัตขิ องกลุมนิสิต และสมาชิกชมรม การจัดลําดับ
ความสําคัญของปญหาของสมาชิกชมรม การคนหาสาเหตุของปญหาอันดับแรกของ
สมาชิกชมรมวามีความสัมพันธกับผูนํา ภาวะผูนํา ผูตาม สังคมประกิต การรับรูทางสังคม เจตคติ
แรงจูงใจทางสังคม และอิทธิพลทางสังคมเรื่องใดบาง การดึงดูดระหวางบุคคล การชวยเหลือ การ
รวมมือ การแขงขัน ความขัดแยงระหวางบุคคล ความกาวราว และความเครียดเรื่องใดบาง (3)มี
สวนรวมในประสบการณที่ไดวางแผนรวมกัน
ดวยการตั้งคําถามอภิปรายรวมกันในประเด็น
วิธีการแกไขปญหาที่ไดทําไปแลวมีอะไรบาง และในอนาคตที่คิดวาควรจะทํามีอะไรบาง (4)การ
สะทอนความคิดในเรื่องที่ไดกระทําและการสะทอนการกระทํา ดวยการอภิปรายความคิดระดม
สมองวิธีการแกไขปญหาที่ไดทําไปแลว และจะทําในอนาคตวามีจุดดี จุดออน อะไรบาง และ
อภิปรายสรุปวิธีการแกไขปญหาของสมาชิกชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ เฟสท ดานซ ที่ดีที่สุด
รวมกัน (5)สรุปอางอิง สรางสรรคความรูใหมที่ไดจากการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู มี
หลักการ หรือวิธีการ หรือแนวความคิดรวบยอดอะไรบาง และ(6)ประยุกตใชความรูในสถานการณ
ใหมที่ไดในปญหาของสมาชิกชมรมอันดับรองลงมาเปนวงจรการเรียนรูอยางตอเนื่องกัน ลําดับ
สุดทายนิสิตทีม่ ีหนาที่สังเกตพฤติกรรมของสมาชิกชมรมไดสะทอนผลขอมูลที่สังเกตไดแลกเปลี่ยน
เรียนรูกันและสรุปผลการสังเกตพฤติกรรม/บุคลิกภาพที่ได
2.2.3 ขั้นประเมินผล : ผูวิจัยมีการจัดกิจกรรมการประเมินผล ดังนี้
1) ขณะจัดกิจกรรมการเรียนรูในชุมชน ผูวิจัยและผูชวยวิจัย
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สังเกตคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคที่ไดบันทึกลงในแบบสังเกตพฤติกรรมขณะทํา
กิจกรรมตามที่ไดรับมอบหมายของนิสิต ผูวิจัยบันทึกผลคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ผล
การเรียนรูที่เกิดขึ้นกับสมาชิกชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ เฟสท ดานซ และผลการใชรูปแบบ
การจัดการเรียนรูของนิสิตและสมาชิกชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ เฟสทดานซ ที่สังเกตได ลง
ในแบบสังเกตพฤติกรรมการสะทอนความคิดในเรื่องที่ไดกระทําและการสะทอนการกระทํา
2) ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมการเรียนรูในชุมชน ผูวิจัยมอบหมาย
ใหนิสิตบันทึกผลการเรียนรูท ี่เกิดขึ้นในชุมชนลงในแบบบันทึกผลการเรียนรูของนิสิต ผูวิจัยตรวจ
เอกสารแบบบันทึกผลการสนทนากลุมศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับกลุมคนที่นิสติ ไดบันทึกเสียงและ
ถอดเทปบันทึกเสียงที่ไดดวยตนเอง ตอจากนั้นผูวิจัยจึงรวบรวมขอมูลที่สังเกตและวิเคราะหผลได
นําไปสะทอนผลแลกเปลี่ยนกับนิสิตและสมาชิกชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ เฟสทดานซ ใน
ขั้นตอนที่ 4 ตอไป
ขั้นตอนที่ 4 การสรางสรรคโอกาสการเรียนรูและการสะทอนทั้งการกระทําและ
ความคิดในเรื่องที่ไดกระทํา (รอบที่ 3) เพื่อปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคม
โดยใชชุมชนและประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงคระหวาง
วันที่ 22-28 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
ผูวิจัยไดจัดกิจกรรมการเรียนรูในขั้นตอนนี้ทั้งในชั้นเรียนและในชุมชนดังนี้
1. ในชั้นเรียน ผูวิจัยพรอมผูชวยผูว ิจัยและนิสิต สะทอนผลคุณลักษณะของบัณฑิต
ที่พึงประสงคที่เกิดขึ้นกับนิสิต และผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่สังเกตและวิเคราะหผลได
ทั้งในชั้นเรียนและในชุมชน แลกเปลีย่ นเรียนรูสะทอนความคิดในเรื่องที่ไดกระทําและการสะทอน
การกระทํา สรุปผลการเรียนรู และสรุปอางอิง หลักการ วิธีการ หรือแนวความคิดรวบยอดใหมที่
ไดรวมกัน และผูวิจัยกระตุน คําถามนําเขาสูการประเมินความตองการจําเปนในการจัดการเรียนรู
ทั้งในชั้นเรียนและในชุมชนรอบใหม (รอบที่ 4 ในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2550) ของระยะ
ตอเนื่องรอบใหมตามวงจรวัฏจักรในวันที่ 22 และ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
2. ในชุมชน ผูวิจัย นิสิต และสมาชิกชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ เฟสทดานซ
เขารวมจัดกิจกรรมการเรียนรูสะทอนผลคุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงคที่เกิดขึ้นกับนิสิต
ผลการเรียนรูท ี่เกิดขึ้นกับสมาชิกชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ เฟสทดานซ และผลการใช
รูปแบบการจัดการเรียนรูรวมกันระหวางนิสิตและสมาชิกชมรมที่สังเกตและวิเคราะหผลไดในชุมชน
แลกเปลีย่ นเรียนรูสะทอนความคิดในเรื่องที่ไดกระทําและการสะทอนการกระทํา สรุปผลการเรียนรู
และสรุปอางอิง หลักการ วิธีการ หรือแนวความคิดรวบยอดใหมที่ไดรวมกัน และผูวิจัยกระตุน
คําถามนําสูการประเมินความตองการจําเปนในชุมชนรอบใหม (รอบที่ 4 ในภาคการศึกษาที่ 1 ป
การศึกษา 2550) ของระยะตอเนื่องรอบใหมตามวงจรวัฏจักรในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
ภายหลังเสร็จสิ้นการใชรปู แบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและ
ประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคที่ไดพัฒนาขึ้น
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อยางตอเนื่องจนครบ 3 รอบแลว ผูวิจยั พรอมผูชวยผูวิจัยจัดกิจกรรมใหนิสิตตอบแบบทดสอบ
วัดความสามารถดานสติปญญา ตอบแบบวัดอารมณ ความรูสึก และผูวิจัยพรอมผูชวยผูว ิจัยใชแบบวัด
ทักษะชุดเดียวกันกับที่นสิ ิตตอบกอนใชรปู แบบการจัดการเรียนรูนี้ สังเกตทักษะกระบวนการ
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูของนิสิต บันทึกผลที่สังเกตไดลงในแบบวัดทักษะ ในวันที่ 28 พฤษภาคม
พ.ศ. 2550 รวบรวมขอมูลที่ไดนําไปศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้น

การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู
1. รูปแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนีเ้ ปนการวิจัยปฏิบัติการสรางสรรคความรูรว มกัน (The Cogenerative
Action Research) ตามรูปแบบของเดวิดด และมอรเท็น (Greenwood, J. Davydd & Levin
Morten. 1998 : 116) ที่ผูวจิ ัย นิสิต และสมาชิกชุมชนใชเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัด
การเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงครวมกัน ดวยการจัดการเรียนรูในชั้นเรียนใหเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนรูใน
ชุมชน ซึ่งมีกระบวนการเรียนรูในชุมชน 6 ขั้นตอนเปนวงจรวัฏจักรตอเนื่องกัน ไดแก (1)ประเมิน
ความตองการจําเปน (2)กําหนดเปาหมายและวางแผนการเรียนรู (3)มีสวนรวมในประสบการณที่
ไดวางแผนรวมกัน (4)การสะทอน (5)สรุปอางอิง แนวความคิดรวบยอด หลักการ วิธีการ และ (6)
ประยุกตใชในสถานการณใหม โดยคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคที่เกิดขึน้ กับนิสิต ผลการ
เรียนรูที่เกิดขึน้ กับสมาชิกชุมชนและผลการใชรูปแบบจัดการเรียนรูในแตละรอบทีผ่ านมาที่ไดจาก
การสะทอนความคิดในเรื่องที่ไดกระทําและการสะทอนการกระทําของนิสิต สมาชิกชุมชน และ
ผูวิจัยรวมจํานวน 3 รอบเปนวงจรวัฏจักรตอเนื่องกัน ผูวิจัยจะใชเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรูของรอบใหมตอไป รูปแบบการวิจัยทีใ่ ชเพื่อประเมินประสิทธิผลของ
รูปแบบการจัดการเรียนรูที่เกิดกับนิสติ และสมาชิกชุมชน จึงเลือกใชแบบแผนการวิจัยแบบกลุม
เดียวทดสอบกอนและภายหลังใชรูปแบบการจัดการเรียนรู (One Group Pre-Post Test Design)
เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคที่เกิดขึ้นในนิสิตกอนและภายหลัง เสร็จสิ้น
การใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแลว และใชแบบแผนหนึ่งกลุมเฉพาะกรณี (One-Short
Case Study) วิเคราะหผลการเรียนรูที่เกิดขึ้นกับสมาชิกชุมชนที่มีสว นรวมจัดการเรียนรูภายหลัง
เสร็จสิ้นการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่ไดพัฒนาขึ้นนี้แลว
2. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรและกลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัยครั้งนี้แบงเปน 2 กลุม คือ
2.1 ประชากรและกลุมตัวอยางนิสิต คือ นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ระดับปริญญาตรี สังกัดคณะตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาจิตวิทยาสังคม ใน
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ภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2549 ที่ผูวิจยั รับผิดชอบสอน มีจํานวนประชากรนิสติ เทากับ 52 คน
ตามจํานวนตัวเลขทีล่ งทะเบียนจริงในรายชื่อเอกสาร ทบ 7/2
กลุมตัวอยางนิสิตไดมาจากประชากรนิสิตที่มีเวลาเรียนเต็มเวลา และมีสวนรวม
ในกิจกรรมการเรียนรูครบถวนทุกครั้ง มีจํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 86.54 ของประชากรนิสติ
ทั้งหมด สวนนิสิตที่ขาดคุณสมบัตดิ ังกลาวนี้ยังคงมีสว นรวมในกิจกรรมการเรียนรูของรูปแบบการ
จัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นตามปกติ แตผวู ิจัยไมนํานิสิตจํานวนนี้มาศึกษาวิจัยในครั้งนี้ โดยผูวิจัย
แบงนิสิตทั้งหมดที่มีและไมมีคุณสมบัติออกเปน 10 กลุม ๆ ละ 5-6 คน เพื่อเขาศึกษา
จิตวิทยาสังคมระดับบุคคล ระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป ณ ชุมชนยาดอง และระดับกลุมคน ณ
ชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ เฟสทดานท
2.2 ประชากรและกลุมตัวอยางสมาชิกชุมชน คือ สมาชิกชุมชนยาดองหรือ
บุคคลที่อาศัยอยูในชุมชนยาดอง ณ ซอยเอกมัย 13 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขต
วัฒนา กรุงเทพมหานคร และสมาชิกชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ เฟสท ดานซ ณ สวน
ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีระยะเวลาอาศัยอยูในชุมชนยาดอง และสมัครเขาเปน
สมาชิกชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ เฟสทดานซ ไมนอยกวา 6 เดือน โดยผูวิจัยรวมกัน กับ
ประธานชุมชนยาดอง และประธานชมรมออกกําลังกายกีฬาลีลาศ เฟสทดานซ คัดเลือกกลุม
ตัวอยางดวยการเลือกประชากรแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กลาวคือเปนสมาชิกชุมชน
ยาดอง และสมาชิกชมรมออกกําลังกายกีฬาลีลาศ เฟสทดานซ ที่มีความสนใจ สมัครใจ ที่มีอายุ
ตั้งแต 15 ปขึ้นไป สามารถติดตอสื่อสาร สนทนาแลกเปลีย่ นเรียนรูจิตวิทยาสังคมกับนิสิตได มี
เวลาวางตรงกับกําหนดการที่นิสิตเขาศึกษาจิตวิทยาสังคม และตองการรวมจัดกิจกรรมการเรียนรู
วิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชมุ ชนและประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงคใหกับนิสิต แบงออกไดเปน 3 กลุมตามระดับการศึกษาจิตวิทยาสังคมของนิสิตดังนี้
2.2.1 กลุมตัวอยางสมาชิกชุมชนยาดอง ที่มสี วนรวมจัดกิจกรรมการ
เรียนรูจิตวิทยาสังคมระดับบุคคล (รอบที่ 1) ผูวิจัยรวมกับประธานชุมชนยาดอง คัดเลือกกลุม
ตัวอยางไดรวมจํานวน 10 คน ประกอบดวย สมาชิกชุมชนยาดองจํานวน 4 คน และกรรมการ
ชุมชนยาดองจํานวน 6 คน โดยสมาชิกชุมชนจํานวน 1 คน จะถูกใชเปนกรณีศึกษาของนิสิต 1
กลุม จํานวน 5-6 คน เพื่อสัมภาษณเจาะลึกศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคลตามสถานการณจริง
2.2.2 กลุมตัวอยางสมาชิกชุมชนยาดอง ที่มีสวนรวมจัดกิจกรรมการ
เรียนรูจิตวิทยาสังคมระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป (รอบที่ 2) ผูวิจัยรวมกับประธานชุมชน ยา
ดอง คัดเลือกกลุมตัวอยางไดจํานวน 10 คน ประกอบดวยกรรมการชุมชนยาดอง จํานวน
6
คน
และสมาชิกชุมชนยาดองที่มีสวนรวมจัดกิจกรรมกับกรรมการชุมชนยาดองอยางตอเนื่อง
สม่ําเสมอ จํานวน 4 คน โดยสมาชิกชุมชนยาดอง จํานวน 2 คน จะถูกใชเปนกรณีศึกษาของนิสิต
1 กลุม จํานวน 5-6 คน เพื่อใชในการจัดสนทนากลุมศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับคนตั้งแต 2 คน
ขึ้นไปรวมกันในประเด็นที่กาํ หนดไว
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2.2.3 กลุมตัวอยางสมาชิกชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ เฟรสดานซ
ที่มีสวนรวมจัดกิจกรรมการเรียนรูจติ วิทยาสังคมระดับกลุมคน (รอบที่ 3) ผูวิจัยรวมกับ
ประธานชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ เฟรสดานซ คัดเลือกกลุมตัวอยางไดจํานวน 17 คน
ประกอบดวย กรรมการชมรม จํานวน 4 คน และสมาชิกชมรม จํานวน 13 คน โดยสมาชิกชมรม
จํานวน 2-3 คนจะถูกใชเปนกรณีศึกษาของนิสิต 1 กลุม จํานวน 5-6 คน เพื่อใชในการจัดสนทนา
กลุมศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับกลุมคนรวมกันในประเด็นที่กําหนดไว
3. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย เครื่องมือการวิจัยที่ชวย
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูและเครือ่ งมือการวิจัยศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการ
เรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและประสบการณเปนฐานเพือ่ เสริมสรางคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค ดังนี้
3.1 เครื่องมือการวิจัยที่ชว ยพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูวชิ าจิตวิทยาสังคม
โดยใชชุมชนและประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค
ประกอบดวย
3.1.1 รูปแบบการจัดการเรียนรูวชิ าจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและ
ประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ผูวิจัยสรางขึ้น
ดวยตนเอง
3.1.2 แผนการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและ
ประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ผูวิจัยสรางขึ้น
ดวยตนเอง ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรู หนวยที่ 1 พื้นฐานความรูเกี่ยวกับวิชา
จิตวิทยาสังคม หนวยที่ 2 ศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคล หนวยที่ 3 ศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับ
คนตั้งแต 2 คนขึ้นไป และหนวยที่ 4 ศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับกลุมคน โดยรายละเอียดของ
ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรูหนวยที่ 1 พื้นฐานความรูเกี่ยวกับวิชาจิตวิทยาสังคม
3.1.3 ปรากฏการณที่พบในสังคมหรือขอมูลสถานการณและปญหา
ชุมชนที่พบเห็นในสังคมทั่วไป ในชุมชนยาดอง และในชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ
เฟสทดานซ ที่นิสิตมีความสนใจตองการศึกษาเรียนรู
3.1.4 แบบสังเกตพฤติกรรมขณะทํากิจกรรมตามที่ไดรับมอบหมาย
ของนิสิตเปนแบบตรวจสอบรายการวัดทักษะกระบวนการการปฏิบัติของนิสิตขณะทํากิจกรรม
ตามที่ไดรับมอบหมายรวมกันทั้งในชั้นเรียนและในชุมชน มีความตอเนื่องสม่ําเสมอหรือไม
อาทิ ทักษะการสังเกต ทักษะทางสังคม ทักษะการทํางานกลุม ทักษะการแกไขปญหา ทักษะการ
ทํางาน และทักษะการคิดวิเคราะหที่ผูวิจยั สรางขึ้นดวยตนเอง เพื่อนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห
หาความถี่พฤติกรรมที่สงั เกตไดดานทักษะของนิสิต และนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงรูปแบบ
การจัดการเรียนรูใหมในรอบตอไป มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ คือ
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ไมปฏิบัติ
หมายถึง นิสิตไมมีการปฏิบัติกิจกรรมนีเ้ ลย
ปฏิบัติบางครั้ง หมายถึง นิสิตปฏิบัติกิจกรรมนี้เปนครัง้ คราวขาดความตอเนื่องมาก
ปฏิบัติสวนมาก หมายถึง นิสิตปฏิบัติกิจกรรมนีค้ อนขางบอยครั้งมีความตอเนื่อง
คอนขางมาก
ปฏิบัติทุกครั้ง หมายถึง นิสิตปฏิบัติกิจกรรมนี้สม่ําเสมอทุกครั้งมีความตอเนื่อง
ดีมาก

ให 0 คะแนน
ให 1 คะแนน
ให 2 คะแนน
ให 3 คะแนน

นอกจากนี้จะมีหัวขอหมายเหตุ เปนชองวางใหผูวิจัยบันทึกผลการสังเกต
เพิ่มเติมที่สังเกตไดนอกเหนือจากรายการพฤติกรรมทีก่ ําหนดไว
3.1.5 แบบสังเกตพฤติกรรมการสะทอนความคิดในเรื่องที่ไดกระทําและ
การสะทอนการกระทํา เปนแบบบันทึกผลการสังเกตคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงคที่เกิด
ขึ้นกับนิสติ และผลการเรียนรูที่เกิดขึ้นกับสมาชิกชุมชน ดานสติปญ
 ญา ดานอารมณ ความรูสึก
และดานทักษะ และผลการใชรูปแบบจัดการเรียนรู ปญหา อุปสรรคที่เผชิญในเรื่องที่ไดกระทํา
และมีการอภิปรายแลกเปลีย่ นเรียนรูการกระทํารวมกันของนิสิตกับนิสิต หรือนิสิตกับสมาชิก
ชุมชน หรือนิสิต สมาชิกชุมชน และผูว ิจัยที่สงั เกตไดขณะใชรูปแบบจัดการเรียนรูทั้งในชัน้
เรียนและในชุมชน เพื่อนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูใหม
ในรอบตอไป มีลักษณะเปนตารางบันทึก 2 ชองประกอบดวยชองรายชื่อ ผูที่เขารวมสะทอน
ความคิดในเรือ่ งที่ไดกระทําและการสะทอนการกระทําอยูในชองดานซายมือ สวนดานขวามือเปน
ชองผลการสะทอนที่ผูวิจัยสรางขึ้นดวยตนเอง
3.1.6 แบบสัมภาษณเจาะลึกศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคล มีลักษณะ
เปนแนวคําถามปลายเปดครอบคลุมการศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคล ไดแก ปญหาความ
ตองการจําเปนของบุคคล สาเหตุของปญหา มีความรู ความเชื่อ อารมณ ความรูสึกตอปญหา
อยางไร มีการรับรูทางสังคมอยางไร มีแรงจูงใจทางสังคมอะไรบาง สิ่งแวดลอมทางสังคมปจจัยใด
ที่มีผลตอปญหาที่กําลังเผชิญ มีแนวทางการแกไขปญหาอยางไรบาง ที่ผูวิจัยรวมกับนิสิตชวยกัน
กําหนดแนวคําถามในแตละหนวยการเรียนรูรวมกัน
เพื่อใหนิสิตใชสัมภาษณเจาะลึกสมาชิก
ชุมชนรายบุคคล
และใหสมาชิกชุมชนสะทอนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกันกับนิสิตในการ
จัดการเรียนรูในรอบของหนวยการเรียนรูการศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคล
3.1.7 แบบสนทนากลุมศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป
มีลักษณะเปนแนวคําถามปลายเปดครอบคลุมการศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป
ที่ผูวิจัยรวมกับนิสิตชวยกันกําหนดแนวคําถาม เปนคําถามกวาง ๆ ที่ผูดําเนินการสนทนากลุมใช
เปดประเด็นการสนทนากลุม ดวยเรื่อง “ปญหาความตองการจําเปนเมื่อบุคคลตองทํากิจกรรม
กับคนที่ไมคุนเคย” มีสาเหตุมาจากปจจัยอะไรและมีความสัมพันธกับจิตวิทยาสังคมระดับบุคคล
อยางไรบาง มีแนวทางการแกไขปญหาอยางไร ใหผูเขารวมสนทนากลุมไดสะทอนความคิดในเรื่อง ที่
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ไดกระทําและการสะทอนการกระทําในการจัดการเรียนรูในรอบของหนวยการเรียนรูการศึกษา
จิตวิทยาสังคมระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป
3.1.8 แบบสนทนากลุมศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับกลุมคน มีลักษณะ
เปนแนวคําถามปลายเปดครอบคลุมการศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับกลุมคน ที่ผูวิจัยรวมกับนิสิต
ชวยกันกําหนดแนวคําถาม เปนคําถามกวาง ๆ เพื่อเปดโอกาสใหผูดําเนินการสนทนากลุมไดใช
เปดประเด็นการสนทนากลุม ดวยเรื่อง “ปญหาความตองการจําเปนของชมรมออกกําลังกาย
กีฬาลีลาศ เฟสทดานซ” สาเหตุของปญหามาจากปจจัยใดบางและมีความสัมพันธกับจิตวิทยา
สังคมระดับบุคคลและคนตัง้ แต 2 คนขึ้นไป อยางไร มีแนวทางการแกไขปญหาอยางไรบาง ให
ผูเขารวมสนทนากลุมไดสะทอนความคิดในเรื่องที่ไดกระทําและการสะทอนการกระทําแลกเปลีย่ น
เรียนรูกัน ในการจัดการเรียนรูในรอบของหนวยการเรียนรูการศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับกลุม คน
3.1.9 แบบบันทึกผลการสัมภาษณเจาะลึกศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับ
บุคคล มีลักษณะเปนหัวขอ ไดแก ชื่อผูใหคําสัมภาษณ ตําแหนงของผูใหคําสัมภาษณ ชื่อ
ผู
สัมภาษณ วันเดือนป เวลา สถานที่สัมภาษณ ผลการสัมภาษณ ประกอบดวย หัวขอคําถาม
(Question : Q) และหัวขอคําตอบ (Answer : A) ใหผสู ัมภาษณบันทึกขอมูลที่ไดลงในหัวขอตาม
แบบบันทึกผลที่ผวู ิจัยสรางขึ้นดวยตนเอง เพื่อนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเนือ้ หาตรวจสอบ
(1)การใชทักษะกระบวนการเรียนรูในชุมชนของผูเรียนกับสมาชิกชุมชน วาถูกตองตาม
ขั้นตอนหรือไม มีการสะทอนผลการเรียนรูที่ไดแลกเปลี่ยนความรูและสรุปอางอิงความรูที่
ไดรวมกันกับสมาชิกชุมชนหรือไม (2)คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคที่เกิดขึ้นกับ
นิสิต และ(3)ผลการเรียนรูที่เกิดขึ้นกับสมาชิกชุมชน อาทิ ดานสติปญญา ดานอารมณ
ความรูสึก และดานทักษะ ไดแก ทักษะทางสังคม ทักษะการสังเกต ทักษะการคิดวิเคราะห และ
ทักษะการแกไขปญหา ที่พบไดขณะสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรูกันและกัน เปนอยางไร เพื่อนํา
ขอมูลที่ไดมาปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรูใหมในรอบตอไป
3.1.10 แบบบันทึกผลการสนทนากลุม ศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับคน
ตั้งแต 2 คนขึ้นไป และระดับกลุมคน มีลักษณะเปนหัวขอ ไดแก ชื่อผูสนทนากลุม ตําแหนง
ของผูสนทนากลุม ชื่อผูดําเนินการสนทนากลุม วันเดือนป เวลา สถานที่สนทนากลุม แผนที่นั่ง
ของผูรวมสนทนาทุกคน ผลการสนทนากลุม ประกอบดวย หัวขอคําถามของคนทีน่ ั่งตามแผนผัง
(Question 1-n = Q1-n หมายถึง คําถามของคนที่นั่งตามแผนผังที่ทําหมายเลขไว และจะมี
จํานวนคนตามตัวเลขสูงสุดของคนในกลุม (n)) และหัวขอคําตอบของคนที่นั่งตามแผนผัง
(Answer 1-n = A1-n หมายถึง คําตอบของคนที่นั่งตามแผนผังที่ทําหมายเลขไวและจะมีจํานวน
คนตามตัวเลขสูงสุดของคนในกลุม (n)) เปนแบบบันทึกผลที่ผูวิจัยสรางขึ้นดวยตนเอง เพื่อนํา
ขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเนื้อหาตรวจสอบ (1) การใชทักษะกระบวนการเรียนรูในชุมชนของ
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ผู เ รี ย นกั บ สมาชิ ก ชุ ม ชนว า ถู ก ต อ งตามขั้ น ตอนหรื อ ไม มี ก ารสะท อ นผลการเรี ย นรู ที่ ไ ด
แลกเปลี่ยนความรูและสรุปอางอิงความรูที่ไดรวมกันกับสมาชิกชุมชนหรือไม (2)
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคที่เกิดขึ้นกับนิสิต และ (3) ผลการเรียนรูที่เกิดขึ้นกับ
สมาชิกชุมชน อาทิ ดานสติปญญา ดานอารมณ ความรูสึก และดานทักษะ ไดแก ทักษะทาง
สังคม ทักษะการสังเกต ทักษะการคิดวิเคราะหและทักษะการแกไขปญหาที่พบไดขณะสนทนา
แลกเปลี่ยนเรียนรูกันและกันเปนอยางไร เพื่อนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงรูปแบบการจัดการ
เรียนรูใหมในรอบตอไป
3.1.11 แบบบันทึกผลการเรียนรูของนิสิต มีลักษณะเปนคําถามปลายเปด
ใหนิสิตเขียนบรรยายขอความผลการเรียนรู 3 ดาน ไดแก (1) ดานสติปญญา (2) ดานอารมณ
ความรูสึก และ (3) ดานทักษะที่ไดจากการศึกษาจิตวิทยาสังคมในแตละหนวยการเรียนรู
ตลอดจนปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ มีลักษณะเปนคําถามปลายเปดใหนิสิตตอบคําถาม
อยางอิสระไมจํากัดคําตอบที่ผูวิจัยสรางขึน้ ดวยตนเอง นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเนื้อหาตรวจสอบ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงคที่เกิดขึ้นกับนิสิต ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ เพื่อนํา
ขอมูลที่ไดมาปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรูใหมในรอบตอไป
3.1.12 คูมือการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและ
ประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคสําหรับนิสิต
อาจารย และสมาชิกชุมชน ประกอบดวย ประมวลการสอน แนวปฏิบัติและกําหนดการศึกษาใน
ชั้นเรียน แนวปฏิบตั ิและกําหนดการเขาศึกษาชุมชนในแตละรอบ
แบบสัมภาษณเจาะลึก
ศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคล แบบสนทนากลุมศึกษาจิตวิทยาสังคมในระดับคนตั้งแต 2 คน
และในระดับกลุมคนรวมกันระหวางนิสิต และสมาชิกชุมชน แบบบันทึกผลการสัมภาษณเจาะลึก
ศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคล แบบบันทึกผลการสนทนากลุมศึกษาจิตวิทยาสังคมในระดับคน
ตั้งแต 2 คน และในระดับกลุมคนรวมกันระหวางนิสิต และสมาชิกชุมชน แบบประเมินการทํา
กิจกรรมตามที่ไดรับมอบหมายทั้งงานเดี่ยวและงานกลุม
แบบบันทึกผลการเรียนรูของนิสิต
แบบสอบถามผลการเรียนรูท ี่เกิดขึ้นในสมาชิกชุมชน แบบประเมินผลการเขียนรายงานและการ
เสนอรายงาน และบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของนิสิต อาจารย และสมาชิกชุมชน โดยผูวิจัย
รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของและเครื่องมือการวิจัยขอ 3.1.6 – 3.1.11 เพื่อใหผูที่เกีย่ วของ ใชเปน
คูมือศึกษาการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมที่ผูวิจัยรับผิดชอบสอน
3.1.13 เครื่องบันทึกเสียงหรือเทปบันทึกเสียง ใชบันทึกขอมูลขณะนิสิตใช
วิธีการสัมภาษณเจาะลึกรายบุคคลศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคล ใชวิธีการสนทนากลุมศึกษา
ศึกษาจิตวิทยาสังคมในระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป และในระดับกลุม คน และผูว ิจัยใชขณะ
สัมภาษณเจาะลึกสมาชิกชุมชน
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3.2 เครื่องมือวิจัยที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบ
การจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและประสบการณเปนฐานเพื่อเสริม
สรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร ตํารา งานวิจัยที่
เกี่ยวของ และใชผลการวิเคราะหหลักสูตรวิชาจิตวิทยาสังคมในตาราง 18 หนา 171 มา
เปนขอมูลพื้นฐานในการสรางเครื่องมือการวิจัยดวยตนเอง ประกอบดวย
3.2.1 แบบทดสอบวัดความสามารถดานสติปญญา ใชเก็บรวบรวมขอมูล
เชิงปริมาณวัดความสามารถดานสมองของนิสิต ในการแสดงออกที่เกี่ยวของกับ (1) ความรู
ความเขาใจ บอก/อธิบายขอมูลสถานการณจิตวิทยาสังคมระดับบุคคล ระดับคนตั้งแต 2 คน ขึ้น
ไป และระดับกลุมคนทีศ่ ึกษาได
และสามารถนําความรูไปใชในสถานการณใหมได (2)
ความคิด แยกแยะและเปรียบเทียบขอมูลความรูที่พบในสถานการณจิตวิทยาสังคมระดับบุคคล
ระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป และระดับกลุม คน สามารถแปลความหมายของพฤติกรรมแตละระดับ
ได และระบุสาเหตุของพฤติกรรมที่เกิดขึ้น สามารถตัดสินใจเลือกวิธีการที่เหมาะสมในการ
แกไขสถานการณและสามารถสรางสรรคความรูใหมไดจากการสรุปอางอิง สรางความคิดรวบยอด
หลักการ หรือวิธีการใหมได มีลักษณะเปนแบบวัดชนิด 5 ตัวเลือก ใหเลือกตอบตัวเลือกทีถ่ ูกทีส่ ุด
เพียงตัวเลือกเดียว และใหคะแนนตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน รวมจํานวน 90 ขอ
โดยนิสิตตองใชการสังเกต การคิดวิเคราะหขอมูลอยางเปนระบบ แยกแยะขอมูลที่มี
ลักษณะรวมหรือแตกตางกัน จัดประเภทขอมูลที่รวมกันไวดวยกันเปนกลุม เพื่อจัดความคิดรวบยอด
วิเคราะหความสัมพันธของความคิดรวบยอดที่ได เพื่อนําไปสูการสรุปหลักการ หรือวิธีการที่จะ
แกไขปญหา หรือแนวความคิดรวบยอด
3.2.2 แบบสอบถามวัดอารมณ ความรูสึก ใชเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ
เปนแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอความสามารถในการจัดการกับอารมณ ความรูสึก ที่เกิดขึ้น
3 ลักษณะคือ (1) การควบคุมอารมณ ความรูสึก สามารถจัดการกับอารมณความรูสึกเครียด
และมีความยืดหยุนปรับตัวไดตามสถานการณจริงที่ตองเผชิญไดอยางเหมาะสม (2) มีคานิยม
การรับรู ตระหนักในคุณคา รับรูยอมรับบุคลิกภาพที่แตกตางกันของบุคคลที่มีปฏิสัมพันธดวย
มีความใสใจตอสถานการณจิตวิทยาสังคมระดับบุคคล ระดับคนตัง้ แต 2 คนขึน้ ไป และระดับ
กลุมคน/กิจกรรมการเรียนรู/บุคคลที่ปฏิสมั พันธดวย ตระหนักถึงความสําคัญของอารมณ ความ
รูสึกที่มีตอตนเองและกับบุคคลที่ปฏิสัมพันธดวย มีคา นิยมชื่นชอบที่จะรวมทํากับบุคคลอื่น ไม
นิยมชมชอบการดูถูกบุคคลอื่น (3) มีคุณลักษณะทีค่ วรแสดงออก อาทิ มีความรับผิดชอบ
มุงมั่นตั้งใจ กระตือรือรนใฝหาความรู ขยันอดทนตอกิจกรรมการเรียนรู ชอบชวยเหลือบุคคลอื่น
กลาคิดกลาแสดงออก และมีคุณธรรมจริยธรรม รวมจํานวน 20 ขอ มีลักษณะเปนมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ คือ

195
มากที่สุด หมายถึง ขอความนี้มีผลตออารมณ ความรูสึกของนิสติ ที่เกิดขึ้นจริง
มากที่สุด
มาก
หมายถึง ขอความนี้มีผลตออารมณ ความรูสึกของนิสติ ที่เกิดขึ้นจริงมาก
ปานกลาง หมายถึง ขอความนี้มีผลตออารมณ ความรูสึกของนิสติ ที่เกิดขึ้นจริง
ปานกลาง
เล็กนอย หมายถึง ขอความนี้มีผลตออารมณ ความรูสึกของนิสติ ที่เกิดขึ้นจริง
เล็กนอย
ไมมี
หมายถึง ขอความนี้ไมมีผลตออารมณ ความรูสึกของนิสิตที่เกิดขึ้นจริงเลย

ให 4 คะแนน
ให 3 คะแนน
ให 2 คะแนน
ให 1 คะแนน
ให 0 คะแนน

3.2.3 แบบวัดทักษะ ใชเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ เปนแบบวัดทักษะ
กระบวนการจากการฝกการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูทเี่ กิดขึ้นกับนิสติ ไดถูกตอง/ชํานาญคลองแคลว
ดวยตนเอง 6 ดาน คือ (1) มีทักษะการสังเกต สํารวจรับรูขอมูลดวยการใชประสาท
สัมผัสหลายดานและใหขอมูลเชิงประจักษ (2) มีทักษะทางสังคม เริ่มตนสรางสัมพันธภาพและมี
สัมพันธภาพกับบุคคลที่ปฏิสัมพันธดวย (3) มีทักษะการทํางานกลุม มีการจัดระเบียบกลุม การ
ดําเนินงานอยางมีระบบ และประเมินผล (4) มีทักษะการแกไขปญหา ใชกระบวนการเรียนรูใน
ชุมชนได 6 ขั้นตอน (5) ทักษะการทํางาน มีการวางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบและปรับปรุง
พัฒนา และ (6) ทักษะการคิดวิเคราะห มีการศึกษาขอมูล ตั้งวัตถุประสงคในการจําแนกขอมูล
กําหนดเกณฑในการจําแนกขอมูล แยกแยะขอมูลตามเกณฑ และหาความสัมพันธของขอมูล
ระหวางองคประกอบและภายในองคประกอบ รวมจํานวน 45 ขอ มีลักษณะเปนมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ โดยผูวิจัยสรางขึ้นดวยตนเอง คือ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
เล็กนอย
ไมมี

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

นิสิตปฏิบัติกิจกรรมนีไ้ ดถูกตอง ชํานาญ คลองแคลว มากที่สุด
นิสิตปฏิบัติกิจกรรมนีไ้ ดถูกตอง ชํานาญ คลองแคลวมาก
นิสิตปฏิบัติกิจกรรมนีไ้ ดถูกตอง ชํานาญ คลองแคลวพอใช
นิสิตปฏิบัติกิจกรรมนีไ้ ดถูกตอง ชํานาญ คลองแคลวเล็กนอย
นิสิตปฏิบัติกิจกรรมนีไ้ มถูกตองและทําไมได

ให
ให
ให
ให
ให

4
3
2
1
0

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

3.2.4 แบบสอบถามผลการเรียนรูที่เกิดขึ้นกับสมาชิกชุมชน ใชเก็บ
รวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ เปนแบบสอบถามความคิดเห็นสมาชิกชุมชนปลายเปด ดานสติปญญา
ที่เกี่ยวของกับความสามารถทางสมองตอความรูจิตวิทยาสังคม มีความรู ความเขาใจ บอก
สาระสําคัญของจิตวิทยาสังคมระดับบุคคล ระดับคนตัง้ แต 2 คนขึ้นไป และระดับกลุมคน มี
ความคิด ระบุสาเหตุของปญหาความตองการจําเปนไดชัดเจน สามารถสรางสรรควิธีการ/
แนวทางการกระทําหรือแผนการปรับปรุง/พัฒนาพฤติกรรมขึ้นใหมที่มีความแตกตางจากวิธีการที่
สมาชิกชุมชนใชอยูเดิมได ดานอารมณ ความรูสึก มีคานิยม การรับรู ตระหนักในคุณคา เกิด
อารมณ ความรูสึก ผูกพัน เห็นคุณคาของการเปนหุนสวนหรือภาคีความรวมมือการจัดการเรียนรู
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มีความรูสึก เสมอภาคและมีศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และดานทักษะ มีทักษะกระบวนการเกิดขึ้น
จากการมีกิจกรรมการเรียนรูรวมกับนิสติ จากการปฏิบัติจนมีความชํานาญในการจัดการเรียนรู
ของสมาชิกชุมชน อาทิ ทักษะการสังเกต ทักษะทางสังคม ทักษะการทํางาน
กลุม ทักษะการแกไขปญหา ทักษะการทํางาน และทักษะการคิดวิเคราะห ภายหลังเสร็จสิ้นการ
จัดการเรียนรู ใหสมาชิกชุมชนตอบคําถามอยางอิสระ ไมจํากัดคําตอบ ดังตัวอยางในภาคผนวก ฒ.
4. ขั้นตอนการสรางและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย ผูวิจัยไดดําเนินการ
ดังนี้
4.1 ผูวิจัยศึกษาเอกสารตําราและผลงานวิจัยที่เกีย่ วของกับพืน้ ฐานความรู
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค แนวคิดที่ใชในการจัดการเรียนรู
งานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ
4.2 ผูวิจัยสรางเครื่องมือวิจัยทีช่ วยพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูและ
เครื่องมือวิจยั ที่ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใช
ชุมชนและประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
4.3 ผูวิจัยตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย ตามลําดับตอไปนี้
4.3.1 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัยที่ชวยพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชน และประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสราง
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ผูวิจัยติดตอประสานงานกับผูเชี่ยวชาญเปนการภายใน
เพื่ อเรี ย นเชิญ เป น ผู เ ชี่ ย วชาญตรวจสอบคุ ณ ภาพของเครื่อ งมื อ วิ จัย ก อ นล ว งหนา หลั ง จากที่
ผู เ ชี่ ย วชาญไม ขั ด ข อ ง ผู วิ จั ย จึ ง ขอหนั ง สื อ เรี ย นเชิ ญ เป น ผู เ ชี่ ย วชาญตรวจสอบคุ ณ ภาพของ
เครื่องมือการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อไดรับหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยแลว ผูวิจัยจัดสง
หนังสือดังกลาว ถึงผูเชี่ยวชาญพรอมเครื่องมือการวิจัย โดยผูวิจัยไดนําสงใหผูเชี่ยวชาญดาน
หลักสูตรและการสอนดานจิตวิทยาสังคม ดานการวัดผลและประเมินผล มีรายชื่อผูเชี่ยวชาญทั้ง 5
ทาน ดังตอไปนี้ตรวจสอบความเหมาะสม ความสอดคลอง และความเที่ยงตามตามเนื้อหาของ
เครื่องมือการวิจัย ตอจากนั้นผูวิจัยนําผลขอมูลที่ไดมาวิเคราะห ปรับปรุงตามขอเสนอแนะของ
ผูเชี่ยวชาญ ภายหลังจากนั้นจึงนําเครื่องมือการวิจัยที่ไดปรับปรุงใหมีความสมบูรณแลวนําไป
ทดลองใชกับนิสิต สมาชิกชุมชนยาดอง และสมาชิกชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ เฟสทดานซ
ที่ไมใชกลุมตัวอยาง นําผลขอมูลที่ไดมาหาคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือวิจัยและขอมูลที่ไดมา
ตรวจสอบคุณภาพขอมูลเพิ่มความเชื่อถือได ตามลําดับ รองศาสตราจารย ดร.กุลยา ตันติผลาชีวะ
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนตรี กรรพุมมาลย คณะ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ผูชวยศาสตราจารย จิราภรณ
บุญสง สํานักทดสอบทาง
การศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาจารย ดร.รังสรรค สิงหเลิศ ผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และอาจารย ดร.มนัส
บุญประกอบ
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

197
ผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัยของผูเชี่ยวชาญพบวา มีผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 4 คน ไดตรวจสอบเครื่องการวิจัยที่ชวยพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยา
สังคมโดยใชชุมชนและประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
มีจํานวนมากพอเกิ นจํา นวนครึ่ งหนึ่งของผูเ ชี่ย วชาญทั้งหมด ผูวิจัยจึงรวบรวมข อมู ล ที่ไดม า
คํานวณหาคาความเหมาะสม ความสอดคลอง และความเที่ยงตรงของเครื่องมือการวิจัยดังนี้
1) การตรวจสอบความเหมาะสมของแตละองคประกอบของรูปแบบ
การจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสราง
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ผูวิจัยไดสงใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของ
องคประกอบ (1) ปญหาและความจําเปนของการจัดการเรียนรู (2) หลักการของรูปแบบการจัดการ
เรียนรู (3) วัตถุประสงคของรูปแบบการจัดการเรียนรู (4) ผลการเรียนรูที่คาดหวัง (5) สาระการเรียนรู
ซึ่งมีทั้งหมด 4 หนวยการเรียนรู ไดแก หนวยที่ 1 พื้นฐานความรูเกี่ยวกับวิชาจิตวิทยาสังคม
หนวยที่ 2 การศึกษาจิตวิทยาสังคมในระดับบุคคล หนวยที่ 3 การศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับคน
ตั้งแตสองคนขึ้นไป และหนวยที่ 4 การศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับกลุมคน (6) กิจกรรมการเรียนรู
(7) การวัดผลประเมินผลรูปแบบ (8) แหลงการเรียนรู และแตละองคประกอบของแผนการจัด
การเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสราง
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ไดแก สวนนํา อาทิ วิชา .... ระดับ ..... ชื่อแผนการ
จัดการเรียนรู หนวยที่ .... จํานวนเวลา ..... ชั่วโมง องคประกอบของแผนการจัดการเรียนรู อาทิ
(1) ผลการเรียนรูที่คาดหวัง (2) สาระการเรียนรู (3) กิจกรรมการเรียนรู (4) สื่อและแหลงเรียนรู
(5) การวัดผลประเมินผลการเรียนรู (6) การบันทึกผลการจัดการเรียนรู จะใชแบบประเมิน
ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู และแผนการจัดการเรียนรู มีลักษณะเปนมา
ตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ใหผูเชี่ยวชาญตัดสินวา องคประกอบของรูปแบบการจัดการ
เรียนรูและแผนการจัดการเรียนรู มีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด และขอเสนอแนะที่เปน
คําถามปลายเปด ใหผูเชี่ยวชาญเสนอแนะลงไปในแตละองคประกอบ สําหรับการวิเคราะหขอมูล
ใชคะแนนเฉลี่ยรายขอ จากคะแนนเดิมของแตละขอที่ผูเชี่ยวชาญตัดสินเปน 5 ระดับ ถาคํานวณ
คาเฉลี่ยไดตั้งแต 3.5 คะแนนขึ้นไป ถือวาใชได ขอใดที่คะแนนต่ํากวานี้ จะพิจารณาถึงเหตุผลเปน
รายขอดวยประกอบกับใชการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญอยางไมเปนทางการพรอมขอเสนอแนะที่ได
จากคําถามปลายเปด เพื่อนํามาปรับปรุงรางรูปแบบการจัดการเรียนรูและแผนการจัดการเรียนรู
วิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงคตอไป ไดคาคะแนนเฉลี่ยความเหมาะสมขององคประกอบของรูปแบบการจัดการ
เรียนรูระหวาง 4.3-5 และคาคะแนนเฉลี่ยความเหมาะสมขององคประกอบของแผนการจัดการ
เรียนรูระหวาง 3.8-4.5 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวา 3.5 จึงถือวาใชได มีความเหมาะสมเพียงพอ ผูวิจัย
สามารถนํารูปแบบการจัดการเรียนรูและแผนการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชน
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และประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคไปทดลองใชกับนิสิต
ตอไปได
2) การตรวจสอบความสอดคลองของแตละองคประกอบตาง ๆ
ของรูปแบบการจัดการเรียนรูและแผนการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชน
และประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ผูวิจัยจะใช
แบบตรวจสอบความสอดคล อ งขององค ป ระกอบของรู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู แ ละ
แผนการจัดการเรียนรูของแตละองคประกอบ มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 3
ระดับ ใหผูเชี่ยวชาญตัดสินวาองคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู และแผนการจัดการ
เรียนรูแตละองคประกอบนั้นสอดคลองกัน ไมแนใจ หรือไมสอดคลอง โดยใชแบบประเมินความ
สอดคลองของรูปแบบการจัดการเรียนรู และแผนการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคม โดยใช
ชุมชนและประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค นําขอมูลที่
ไดมาคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Consistency : IOC) ถาคา IOC ตั้งแต 0.5
ขึ้นไป ถือวาใชได โดยไมตองปรับปรุง แตถาขอใดมีคา IOC นอยกวา 0.5 ผูวิจัยสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญอยางไมเปนทางการเพื่อนําขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญมาปรับแก พัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู และแผนการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและประสบการณเปน
ฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ใหมีความสมบูรณ แลวจึงนําไปใชกับ
นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2549 ไดคา IOC ขององคประกอบของ
รูปแบบการจัดการเรียนรูเทากับ 1 และคา IOC ขององคประกอบของแผนการจัดการเรียนรู
เทากับ 1 ทุกองคประกอบ ถือวาใชได
3) การตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสังเกตพฤติกรรมขณะ
ทํากิจกรรมตามที่ไดรับมอบหมายของนิสิต แบบสัมภาษณเจาะลึกศึกษาจิตวิทยาสังคม
ระดับบุคคล แบบสนทนากลุมศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป และระดับ กลุมคน
ผูวิจัยไดนําสงใหผูเชี่ยวชาญตัดสินใจและตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา การใช
ภาษามี ค วามเหมาะสม สอดคล อ งกั น ไม แ น ใ จ หรื อ ไม ส อดคล อ ง นํ า ข อ มู ล ที่ ไ ด ม า
คํานวณหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) มีแนวทางการตัดสินผลเชนเดียวกันกับขอ 2)
ภายหลังจากนั้ นผู วิ จั ย จึ ง นําไปทดลองกับ นิสิต และสมาชิ กชุมชนที่ไม ใชกลุ มตัวอยา ง
ตามลําดับดังนี้
- แบบสังเกตพฤติกรรมขณะทํากิจกรรมตามที่ไดรับมอบหมาย
ของนิสิต ผูวิจัยไดนําสงใหผูเชี่ยวชาญตัดสินใจและตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา
การใช ภาษามี ความเหมาะสมสอดคลองกัน ไมแ น ใจ หรือไมสอดคลอง โดยใชแ บบ
ประเมินความสอดคลองของแบบวัดทักษะ นําขอมูลที่ไดมาคํานวณหาคาดัชนีความ
สอดคลอง (IOC) มีแนวทางการตัดสินผลเชนเดียวกันกับขอ 2) ไดคา IOC ระหวาง 0.8-1
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ถือวาใชได ภายหลัง จากนั้นผูวิจัยและผูชวยผูวิจัยไดนําไปทดลองใชกับนิสิตที่ไมใชกลุม
ตั ว อย า ง นํ า ข อ มู ล ที่ ไ ด ม าตรวจสอบความเชื่ อ มั่ น ของแบบสั ง เกตพฤติ ก รรมขณะทํ า
กิจกรรมตามที่ไดรับมอบหมายของนิสิตในขอ 6) ขอแรก
- แบบสัมภาษณเจาะลึกศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคล
แบบสนทนากลุมศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป และระดับกลุมคน
ผู วิ จั ย ได นํ า ข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากผู เ ชี่ ย วชาญโดยใช แ บบประเมิ น ความสอดคล อ งของแบบ
สัมภาษณเจาะลึกศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคล แบบประเมินความสอดคลองของแบบ
สนทนากลุมศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป และระดับกลุมคน ตรวจสอบ
ความเหมาะสมของแนวคํ า ถามและของการใช ภ าษาว า สอดคล อ ง ไม แ น ใ จ หรื อ ไม
สอดคลอง นําขอมูลที่ไดมาหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) มีแนวทางการตัดสินผล
เชนเดียวกันกับขอ 2) มาคํานวณหาคา IOC ของแบบสัมภาษณเจาะลึกศึกษาจิตวิทยา
สังคมระดับบุคคลไดคาระหวาง 0.8-1 คา IOC ของแบบสนทนากลุมศึกษาจิตวิทยาสังคม
ระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป ไดคาระหวาง 0.5-1 และคา IOC ของแบบสนทนากลุมศึกษา
จิตวิทยาสังคมระดับกลุมคนไดคาระหวาง 0.5-1 ถือวาใชได ตอจากนั้นผูวิจัยไดนําไปให
นิสิตที่ไมใชกลุมตัวอยางทดลองใชโดยทดลองสัมภาษณ ทดลองจัด สนทนากลุมเพื่อดูวา
สมาชิกชุมชนมีความเขาใจในแนวคําถาม ภาษาที่ใชเหมาะสมยากงายหรือไม แลวนําผล
ที่ไดมาปรับปรุงแนวคําถามใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นเทานั้น
4) แบบบันทึกผลการสัมภาษณเจาะลึกศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคล
แบบบันทึกผลการสนทนากลุมศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป และระดับกลุม คน
และแบบบันทึกผลการเรียนรูของนิสิต ผูวจิ ัยไดใหนิสิตที่ไมใชกลุม ตัวอยางนําไปทดลองใชเพื่อ
ตรวจสอบความเหมาะสม นําผลที่ไดไปปรับปรุงใหถูกตองเหมาะสมกอนที่จะนําไปใหนิสิต
ที่เปนกลุมตัวอยางไดใชจริง นําขอมูลที่ไดมาตรวจสอบคุณภาพขอมูลเพิ่มความเชื่อถือได
ในขอ 6) ขอ (1) - (5)
5) แบบสังเกตพฤติกรรมการสะทอนความคิดในเรื่องที่ไดกระทํา
และการสะท อ นการกระทํ า ผู วิ จั ย ได นํ า ไปทดลองสั ง เกตพฤติ ก รรมของนิ สิ ต ที่ ไ ม ใ ช ก ลุ ม
ตัวอยาง ทั้งในชั้นเรียนและในชุมชน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม นําผลที่ไดไปปรับปรุง
ใหถูกตองเหมาะสม กอนที่จะนําไปใชกับนิสิตที่เปนกลุมตัวอยางจริง
6) การตรวจสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือการวิจัยที่ชวยพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและประสบการณเปนฐานเพือ่ เสริมสรางคุณลักษณะ
ของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค ผูวิจัยดําเนินการดังนี้
- แบบสังเกตพฤติกรรมขณะทํากิจกรรมตามที่ไดรับมอบหมาย
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ของนิ สิ ต เป น การสั ง เกตที่ ผู วิ จั ย และผู ช ว ยผู วิ จั ย เป น อิ ส ระจากกั น จากการสั ง เกต
พฤติกรรมเดียวกันของนิสิต โดยนําผลการสังเกตที่ไดมาหาคาความสอดคลองกันของ
การสังเกต โดยใชสูตร วิลเลี่ยม เอ. สกอตต (William A. Scott) (ไพศาล หวังพานิช.
2531 : 143-144) ไดคาความเชื่อมั่นระหวาง 0.81-0.92 ซึ่งถือวาสูงมากพอ ผูวิจัยสามารถ
นําแบบสังเกตพฤติกรรมขณะทํากิจกรรมตามที่ไดรับมอบหมายของนิสิตไปสังเกตดวย
ตนเองและนําไปใหผูชวยผูวิจัยไดใชสังเกตนิสิตที่เปนกลุมตัวอยางจริง
- แบบสังเกตพฤติกรรมการสะทอนความคิดในเรื่องที่ไดกระทําและ
การสะทอนการกระทํา แบบบันทึกผลการสัมภาษณเจาะลึกศึกษาจิตวิทยาสังคม ระดับบุคคล แบบ
บันทึกผลการสนทนากลุมศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไปและระดับกลุมคน และแบบ
บันทึกผลการเรียนรูของนิสิต ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมาตรวจสอบคุณภาพขอมูลเพิ่มความเชื่อถือ
ไดตามแนวทางที่ องอาจ นัยพัฒน (2549 : 11-14) นําเสนอไว 4 ดาน คือ ความวางใจ การถาย
โอน ความเชือ่ ใจ และความรับรอง เปนแนวทางในการตรวจสอบความเชื่อถือไดดังนี้
(1) ตรวจสอบความวางใจ ความเชื่อใจ และความรับรอง
ของขอมูลที่ไดจากการสังเกตพฤติกรรมการสะทอนความคิดในเรื่องที่ไดกระทําและ
การสะทอนการกระทําของนิสิตและสมาชิกชุมชน โดยผูวิจัยทําการตรวจสอบความวางใจ
ความเชื่อใจ และความรับรองของขอมูลนิสิตที่จดบันทึกไวจากการสังเกตไดไปสักชวงระยะหนึ่ง
โดยการตรวจสอบสามเสาดานขอมูล กลาวคือ (1) เปรียบเทียบพฤติกรรมของนิสิตที่สังเกต
ได เมื่อศึกษาจิตวิทยาสังคมกับบุคคลแตกตางกัน 3 ระดับ คือชวงที่ศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับ
บุคคล ระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป และระดับกลุมคน (2) เปรียบเทียบพฤติกรรมที่สังเกตไดของ
นิสิตตางสถานที่โดยสังเกตในชั้นเรียนกอนเขาศึกษาชุมชน ขณะศึกษาในชุมชน และในชั้นเรียน
ภายหลังกลับจากการศึกษาในชุมชน และ (3) เปรียบเทียบพฤติกรรมนิสิตที่สังเกตไดตางเวลา
กันคือเมื่อนิสิตศึกษาเจาะลึกดวยตนเองตามลําพัง กับเมื่อนิสิตศึกษาเปนกลุมกับเพื่อนนิสิตทั้ง
ในชั้นเรียนและในชุมชน สวนพฤติกรรมของสมาชิกชุมชนที่สังเกตไดเปรียบเทียบขอมูล 2 ชวง
เวลา คือ ขณะและภายหลังใชรูปแบบจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคม และตรวจสอบความ
วางใจของขอมู ลโดยบุคคลที่เ กี่ยวของ โดยนําขอมูลที่สังเกตไดไปใหนิสิตและสมาชิกชุมชน
ตรวจสอบความถูกตองครบถวนตามที่จดบันทึกไดและใหขอคิดเห็นความถูกตองครบถวนดวย
(2) ตรวจสอบความรับรองและความวางใจของขอมูลที่ได
จากการสัมภาษณเจาะลึกสมาชิกชุมชนโดยนิสิตและผูวิจัย ผูวิจัยทําการตรวจสอบความ
รับรองของขอมูลที่บันทึกไวดวยการตรวจสอบกับเทปบันทึกเสียงซ้ําหลังการสัมภาษณเสร็จสิ้น
แล ว ทุ ก ครั้ ง ต อ จากนั้ น ตรวจสอบกั บ แนวคํ า ถามที่ ได จั ด ทํ า ไว โ ดยนิสิ ต ร ว มกั บ ผูวิ จั ย ในแบบ
สัมภาษณเจาะลึกศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคล และแนวคําถามในแบบสอบถามผลการเรียนรู
ที่เกิดขึ้นกับสมาชิกชุมชนซึ่งจัดทําโดยผูวิจัย หลังจากนั้นจึงตรวจสอบความวางใจของขอมูลที่
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ไดจากการสัมภาษณเจาะลึกของนิสิต ดวยการใหนิสิตตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่ผูวิจัย
รวบรวมได และดวยการสุมสัมภาษณสมาชิกชุมชนในประเด็นสําคัญ ๆ ใหตรวจสอบ ความ
ถูกตองและใหความเห็นตอความถูกตองของขอมูลดวย สวนขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ
เจาะลึกสมาชิกชุมชนโดยผูวิจัยนั้น ผูวิจัยใชวธิ ีการนําขอมูลที่ผูวิจัยรวบรวมไดไปใหสมาชิกชุมชน
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล และใหความคิดเห็นตอความถูกตองของขอมูลดวย
(3) ตรวจสอบความรับรองและความวางใจของขอมูลที่ได
จากการสนทนากลุม ผูวิจัยตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลเปนเบื้องตนกอน
โดย (1) ตรวจสอบคุณลักษณะและประสบการณที่คลายคลึงกันของผูเขารวมสนทนากลุมวามี
ความคลายคลึงกันหรือไม (Homogeneous Group) (2) ตรวจสอบสถานที่สนทนากลุมวาเปน
อิสระและปราศจากเสียงรบกวนจากภายนอกหรือไม และ (3) ตรวจสอบผูดําเนินการสนทนา ใน
เรื่องความสามารถในการใชภาษา และความสามารถในการควบคุมสถานการณไดเปนอยางดี
หรือไม (เบญจา ยอดดําเนิน แอตติกจ; บุปผา ศิริรัศมี และวาทินี บุญชะลักษ. 2536 : 97)
ตอจากนั้น ผูวิจัยจึงทําการตรวจสอบความรับรองของขอมูลที่บันทึกไวดวยการตรวจสอบกับ
เทปบันทึกเสียงซ้ําหลังการสนทนากลุมเสร็จสิ้นลงทุกครั้ง ภายหลังจากนั้นตรวจสอบกับแนว
คําถามที่ไดจัดทําไวรวมกับนิสิตกับผูวิจัยในแบบสนทนากลุมศึกษาจิตวิทยาสังคมในระดับคน
ตั้งแต 2 คนขึ้นไป กับในระดับกลุมคน ตอจากนั้นผูวิจัยจึงตรวจสอบความวางใจของขอมูล
ที่ไดจากการสนทนากลุมดวยการสุมสัมภาษณสมาชิกชุมชน และนิสิตที่เขารวมสนทนากลุมใน
ประเด็นสําคัญ ๆ เทานั้น เพื่อตรวจสอบความถูกตองของขอมูลและใหความคิดเห็นตอความ
ถูกตองของขอมูลดวย
(4) ตรวจสอบความรับรองและความวางใจของขอมูลที่ได
จากแบบบันทึกผลการเรียนรูของนิสิต ดวยการตรวจสอบความรับรองของขอมูลที่บันทึกไว
กับแนวคําถามที่ไดจัดทําไวรวมกับนิสิต ตอจากนั้นจึงตรวจสอบความวางใจของขอมูลที่ไดกับนิสิต
ผูบันทึกผลการเรียนรูอีกครั้ง
(5) ตรวจสอบการถายโอนขอมูลที่ได ผูวิจัยดําเนินการดวย
การแสดงรายละเอียดในรูปถอยคําพรรณนาเพื่อใหผูอานเขาใจความคลายคลึงระหวางสถานที่
ทําการศึกษา สถานการณ และบุคคลในบริบทที่ศึกษาวิจัยทุกรอบของการศึกษาจิตวิทยาสังคม
ในระดับบุคคล คนตั้งแต 2 คนขึ้นไป และระดับกลุม คน เพียงพอใหผูอานรายงานการศึกษาวิจัย
ไดใชดุลยพินจิ ตัดสินความเปนไปไดในการถายโอนขอมูลการวิจัยไปสูบริบทหรือสถานการณที่
แตกตางกัน
4.3.2 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัยที่ใชเก็บรวบรวม
ขอมูลศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและ
ประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ผูวิจัยดําเนินการดังนี้
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1) การตรวจสอบความเทีย่ งตรงของแบบทดสอบวัดความสามารถ
ดานสติปญญา แบบสอบถามวัดอารมณ ความรูสึก และแบบวัดทักษะ ผูวิจัยดําเนินการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา และตามโครงสราง โดยนําสงใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน
เปนชุดเดียวกันกับผูเชี่ยวชาญที่ตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือการวิจัยในขอ 4.3.1 มีผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 5 คน ไดตรวจสอบและตัดสินเครื่องมือการวิจัยวามีความสอดคลอง ไมแนใจ หรือไม
สอดคลอง นําขอมูลที่ไดมาคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) มีแนวทางการตัดสินผล
เชนเดียวกันกับขอ 4.3.1 ขอ 2) ดังนี้
- ความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของแบบทดสอบวัดความสามารถ
ดานสติปญญา แบบสอบถามวัดอารมณ ความรูสึก และแบบดานทักษะ ใหผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบจํานวนขอสอบในแบบทดสอบวัดความสามารถดานสติปญญาและจํานวนขอคําถาม
ในแบบสอบถามวัดอารมณ ความรูสึก และจํานวนขอคําถามในแบบวัดทักษะ ตามสัดสวน
น้ําหนักในแตละหัวขอเนื้อหาในตารางวิเคราะหหลักสูตรวิชาจิตวิทยาสังคม ตาราง 18 หนา 171
วาวัดไดครอบคลุมเนื้อหาทัง้ หมด และเปนไปตามสัดสวนของการเนนแตละหัวขอเนื้อหาแลวหรือไม
โดยใชแบบประเมินความสอดคลองของแบบวัดความสามารถดานสติปญญา
แบบวัดอารมณ
ความรูสึก และแบบวัดทักษะ นําขอมูลที่ไดมาคํานวณหาคา IOC ไดคา IOC ของแบบทดสอบวัด
ความสามารถดานสติปญญามีคาระหวาง 0.6-1 คา IOC ของแบบวัดอารมณ ความรูสึกมีคา
ระหวาง 0.6-1 และคา IOC ของแบบวัดทักษะมีคาระหวาง 0.8-1 ถือวาใชได ผูวิจัยสามารถนําไป
ทดลองใชกับนิสิตที่ไมใชกลุมตัวอยางเพือ่ นํามาหาคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือการวิจัย ภายหลัง
จากที่ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบหาคาความเที่ยงตรงตามโครงสรางแลวตอไป
- ความเที่ยงตรงตามเนื้อหาแบบสอบถามผลการเรียนรูที่
เกิดขึ้นกับสมาชิกชุมชน ใหผูเชี่ยวชาญใชแบบประเมินความสอดคลองของแบบสอบถามผล
การเรียนรูที่เกิดขึ้นกับสมาชิกชุมชน ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา การใชภาษามีความ
เหมาะสมหรือไม นําขอมูลที่ไดมาคํานวณหาคา IOC ไดคาระหวาง 0.6-1 ถือวาใชได และนํา
ขอเสนอแนะอื่น ๆ ของผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงใหถูกตองเหมาะสมตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ
กอนนําไปทดลองใชกับสมาชิกชุมชนที่ไมใชกลุมตัวอยาง
- ความเที่ยงตรงตามโครงสรางแบบทดสอบวัดความสามารถ
ดานสติปญญา แบบสอบถามวัดอารมณ ความรูสึก และแบบวัดทักษะ ผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบโดยอาศัยดุลยพินิจพิจารณาตัดสินวาขอคําถามใดเปนตัวแทนพฤติกรรมแบบใด ให
ผูเชี่ยวชาญจับคูกัน นํามาคํานวณหาเปอรเซนตของความถี่ของความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ถา
ขอความขอใดจับคูกันพฤติกรรมมีคาสูงกวา 80% ก็ถือวาขอคําถามนั้นวัดพฤติกรรมนั้น ๆ ได
(ไพศาล หวังพานิช. 2531 : 180) ซึ่งผลการคํานวณของแบบทดสอบวัดความสามารถดาน
สติปญญาไดเทากับ 85.56% แบบสอบถามวัดอารมณ ความรูสึกไดเทากับ 85% และแบบวัด
ทักษะไดเทากับ 88.89%
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- ปรับปรุงเครื่องมือการวิจัยตามที่ผูเชีย่ วชาญใหขอคิดเห็น
และขอเสนอแนะอื่น ๆ ใหถูกตองสมบูรณ แลวนําไปทดลองใชกับนิสิตที่ไมใชกลุมตัวอยาง
ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาจิตวิทยาสังคมใน Section อื่นที่ผูวิจัยรับผิดชอบสอน แตไมไดทําการศึกษา
วิจัยพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู จํานวน 16 คน ดวยการขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึง
คณบดีคณะสังคมศาสตรเรือ่ งขออนุญาตทดลองใชเครือ่ งมือการวิจัยกับนิสิต
และภายหลังจาก
ไดรับอนุญาตใหทดลองใชเครื่องมือการวิจัยได ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองใชเครื่องมือในวันที่ 1525 มีนาคม พ.ศ. 2550 เพื่อนําขอมูลที่ไดมาหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือการวิจัยในขอตอไป
2) การตรวจสอบความเชือ่ มั่นของเครื่องมือการวิจัยขอ 1) ผูวิจยั
มีการดําเนินการดังนี้
- แบบทดสอบวัดความสามารถดานสติปญญา ผูวจิ ัยรวบรวม
คําตอบแบบทดสอบของนิสิตที่ไดมาหาคาความยากงายที่พอเหมาะรายขอ ระหวาง 0.20-0.80
(ไพศาล หวังพานิช. 2531 : 196) ไดคาความยากงายอยูระหวางคา 0.25-0.69 ถือวาใชได หา
คาอํานาจจําแนกกลุมเกงและกลุมออน โดยมีคาตั้งแต 0.20 ขึ้นไป (ไพศาล หวังพานิช. 2531 :
192) ไดคาอํานาจจําแนกอยูระหวางคา 0.25-0.75 ถือวาใชได และหาคาความเชือ่ มั่นของแบบวัด
ความสามารถดานสติปญญาของคูเดอร ริชารดสัน (Kuder-Richardson) และใชสตู ร KR20 ได
คาความเชื่อมัน่ เทากับ 0.87 ถือวาใชได ผูวิจัยสามารถนําแบบทดสอบวัดความสามารถทาง
สติปญญาไปใชกับกลุมตัวอยางนิสิตจริงได
- แบบสอบถามวัดอารมณ ความรูสึก ผูวิจัยรวบรวมขอมูลที่ได
จากนิสิตนําไปหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามดวยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-coefficient)
ของครอนบัค (Cronbach) ที่เกี่ยวกับการควบคุมอารมณไดเทากับ 0.69 มีคานิยม การรับรู
ตระหนักในคุณคาเทากับ 0.77 และมีคุณลักษณะที่ควรแสดงออกเทากับ 0.78 และภาพรวม ของ
แบบสอบถามวัดอารมณความรูสึกทั้งฉบับไดเทากับ 0.82 ถือวาใชได ผูวิจัยสามารถนําแบบสอบถาม
นี้ไปใชกับกลุม ตัวอยางนิสติ จริงได
- แบบวัดทักษะ นําไปหาคาความสอดคลองกันของการสังเกต
พฤติกรรมของนิสิตระหวางผูวิจัยกับผูชว ยวิจัย โดยใชสูตรของวิลเลีย่ ม เอ. สกอตต (William A.
Scott) (ไพศาล หวังพานิช. 2531 : 143-144) ไดคา ความเชื่อมั่นของการสังเกตอยูระหวาง คา
0.83-0.98 ถือวาใชได ผูวจิ ัยสามารถนําแบบวัดทักษะนี้ไปใชกับกลุม ตัวอยางนิสติ จริงได
- แบบสอบถามผลการเรียนรูที่เกิดขึน้ กับสมาชิกชุมชน ผูวิจยั
ไดนําขอมูลที่ไดมาตรวจสอบคุณภาพเพิม่ ความเชื่อถือไดตามแนวทางที่องอาจ นัยพัฒน
(2549 : 11-14) นําเสนอไว 4 ดาน คือ ความวางใจ การถายโอน ความเชื่อใจ และความรับรอง
เชนเดียวกันกับที่ใชในขอ 4.3.1 ขอ 6) เปนแนวทางในการตรวจสอบคุณภาพขอมูลเพิ่มเติม
ความเชื่อถือไดกอนที่จะนําขอมูลไปวิเคราะห
5. วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการตามลําดับตอไปนี้
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5.1 กอนใชรูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและประสบการณ
เปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
5.1.1 ผูวิจัยจัดปฐมนิเทศผูชวยผูว ิจัยใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการศึกษา
วิจัยในครั้งนี้ ชี้แจงบทบาทหนาที่ ขั้นตอน การปฏิบัตภิ ารกิจในฐานะผูชวยผูวิจัย ชี้แจงเอกสาร
เครื่องมือการวิจัยที่ผูชว ยผูว ิจัยจะตองใชสังเกตพฤติกรรมของนิสิต
และบันทึกผลที่ไดลงใน
เอกสารเครื่องมือการวิจัย พรอมเปดโอกาสใหซักถามขอสงสัย ตลอดจนการสะทอนผลและแจง
กําหนดการการปฏิบัตขิ องผูชวยผูว ิจัยใหรับทราบขอมูลในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2550
5.1.2 ผูวิจัยรวบรวมขอมูลที่นิสิตตอบแบบทดสอบวัดความสามารถดานสติปญญา
ภายในเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที และตอบแบบสอบถามวัดอารมณ ความรูสึก ภายในเวลา 30 นาที
ในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2550 ไดแบบทดสอบและแบบสอบถามจํานวน 52 ฉบับ คิดเปนรอยละ
100.00 ของประชากรนิสิต ผูวิจัยรวบรวมขอมูลที่ไดไปจัดกระทํากับขอมูลตอไป
5.1.3 ผูวิจัยและผูชว ยผูว จิ ัยรวบรวมขอมูลที่นิสิตแสดงออกมาใหสังเกตไดดวย
แบบวัดทักษะขณะทํากิจกรรมกลุมอภิปรายปญหาของวัยรุนในปจจุบันและแนวทางการแกไขปญหา
ที่กําหนดไวภายในเวลา 30 นาที พรอมสรุปผลที่ไดนําเสนอกับเพือ่ นในชั้นเรียนภายในเวลา 10
นาที ในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2550 ไดแบบวัดทักษะจํานวน 52 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100.00
ของประชากรรวบรวมขอมูลที่ไดไปจัดกระทํากับขอมูลตอไป
5.2 ขณะใชรูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและประสบการณ
เปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
5.2.1 ขณะจัดกิจกรมการเรียนรูในชั้นเรียน
1) รอบที่ 1 : ผูวิจัยและผูช วยผูว ิจัยรวบรวมขอมูลคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงคที่เกิดขึน้ กับนิสิตและสังเกตไดดวยแบบสังเกตพฤติกรรมการสะทอนความคิด
ในเรื่องที่ไดกระทําและการสะทอนการกระทํา และแบบสังเกตพฤติกรรมขณะทํากิจกรรมตามที่
ไดรับมอบหมายของนิสิต (1) ปฏิบัติใบงานที่ 1 ในวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2550 ไดจํานวน 50
คน คิดเปนรอยละ 96.15 ของประชากรนิสิต (2) ปฏิบัติใบงานที่ 2 ในวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.
2550 ไดจํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 100.00 ของประชากรนิสติ (3) ขณะฝกปฏิบัติทดลอง
สัมภาษณเจาะลึกศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคล ในวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2550 ไดจาํ นวน
52 คน คิดเปนรอยละ 100.00 ของประชากรนิสิต (4) รวบรวมจากเอกสารแบบบันทึกผลการ
เรียนรูของนิสิตในชั้นเรียน ในวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2550 ไดจํานวน 52 คน คิดเปน รอยละ
100.00 ของประชากรนิสติ (5) ขณะกลุมนิสติ นําเสนอผลการศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับ
บุคคลที่ไดจากการศึกษาสมาชิกชุมชนยาดองแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อนนิสิตและกับ
อาจารยในชั้นเรียน ในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ไดจํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 100.00
ของประชากรนิสิต (6) รวบรวมจากแบบบันทึกผลการเรียนรูของนิสิตในชุมชน ในวันที่ 1
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พฤษภาคม พ.ศ. 2550 และ (7) รวบรวมขณะกลุมนิสิต ผูว จิ ัยและผูชว ยผูวิจัยไดรวมกัน
สะทอนผลคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคที่เกิดขึ้น ผลการเรียนรูที่เกิดขึน้ กับสมาชิกชุมชน
ยาดองและผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนรู
การประเมินความตองการจําเปนในการจัดการ
เรียนรูรอบใหมของรอบที่ 2 รวมกันทั้งในชั้นเรียนและในชุมชน วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2550 และ
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ไดจํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 100.00 ภายหลังเสร็จสิ้นการ
นําเสนอผลการศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคลที่ไดจากการศึกษาสมาชิกชุมชนยาดอง
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อนนิสิตในชั้นเรียน ในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ผูวิจัยเก็บ
รวบรวมขอมูลที่ไดขอ (1) - ขอ (7) ไปจัดกระทํากับขอมูลตอไป
2) รอบที่ 2 : ผูวิจัยและผูช วยผูว ิจัยรวบรวมขอมูลคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงคท่เี กิดขึน้ กับนิสิตและสังเกตไดดวยแบบสังเกตพฤติกรรมการสะทอนความคิด
ในเรื่องที่ไดกระทําและการสะทอนการกระทํา และแบบสังเกตพฤติกรรมขณะทํากิจกรรมตามที่
ไดรับมอบหมายของนิสิต (1) ปฏิบัติใบงานที่ 3 ในวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ไดจํานวน 51
คน คิดเปนรอยละ 98.08 ของประชากรนิสิต (2) ปฏิบัติใบงานที่ 4 ในวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.
2550 ไดจํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 100.00 ของประชากรนิสติ (3) ขณะฝกปฏิบัติทดลองจัด
สนทนากลุมศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป ในวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.
2550 (4) รวบรวมจากแบบบันทึกผลการเรียนรูของนิสิตในชัน้ เรียน ในวันที่ 8 พฤษภาคม
พ.ศ. 2550 ไดจํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 100.00 ของประชากรนิสิต (5) ขณะกลุมนิสิต
นําเสนอผลการศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับคนตัง้ แต 2 คนขึน้ ไป ที่ไดจากการสนทนากลุม
กับสมาชิกชุมชนยาดอง แลกเปลีย่ นเรียนรูกับเพื่อนนิสิตและกับอาจารยในชั้นเรียน ใน
วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ไดจํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 100.00 ของประชากรนิสติ (6)
รวบรวมจากแบบบันทึกผลการเรียนรูข องนิสิตในชุมชน ในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
และ (7) รวบรวมขณะกลุม นิสิต ผูวิจยั และผูชว ยผูวิจัยไดรวมกันสะทอนผลคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงคที่เกิดขึน้ ผลการเรียนรูที่เกิดขึ้นกับสมาชิกชุมชนยาดองและผลการใชรูปแบบ
การจัดการเรียนรู การประเมินความตองการจําเปนในการจัดการเรียนรูรอบใหมของรอบที่ 3
รวมกันทั้งในชั้นเรียนและในชุมชนภายหลังเสร็จสิน้ การนําเสนอผลการศึกษาจิตวิทยาสังคม
ระดับคนตัง้ แต 2 คนขึ้นไปที่ไดจากการสนทนากลุมกับสมาชิกชุมชนยาดองแลกเปลี่ยน
เรียนรูกับเพือ่ นนิสิตในชั้นเรียน วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลที่ได
ขอ 1) – ขอ 7) ไปจัดกระทํากับขอมูลตอไป
3) รอบที่ 3 : ผูวิจัยและผูช วยวิจัยรวบรวมขอมูลคุณลักษณะของบัณฑิต
ที่พึงประสงคที่เกิดขึ้นกับนิสิต และสังเกตไดดวยแบบสังเกตพฤติกรรมการสะทอนความคิดในเรื่อง
ที่ไดกระทําและการสะทอนการกระทํา และแบบสังเกตพฤติกรรมขณะทํากิจกรรมตามที่ไดรับ

206
มอบหมายของนิสิต (1) ปฏิบัติใบงานที่ 5 ในวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ไดจํานวน 50 คน
คิดเปนรอยละ 96.16 ของประชากรนิสิต (2) ปฏิบัติใบงานที่ 6 ในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
ไดจํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 98.08 ของประชากรนิสิต (3) ขณะฝกปฏิบัติทดลองจัด
สนทนากลุมศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับกลุมคน ในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 (4)
รวบรวมจากแบบบันทึกผลการเรียนรูข องนิสิตในชั้นเรียน ในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.
2550 ไดจํานวน 51 คน คิดเปน รอยละ 98.08 ของประชากรนิสติ (5) ขณะกลุมนิสิตนําเสนอ
ผลการศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับกลุม คนที่ไดจากการสนทนากลุมกับสมาชิกชมรม ออก
กําลังกาย กีฬาลีลาศ เฟสทดานซ แลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อนนิสิตและกับอาจารย ในชั้น
เรียน ในวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ไดจํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 100.00 ของประชากร
นิสิต (6) รวบรวมจากแบบบันทึกผลการเรียนรูของนิสิตในชุมชน ในวันที่ 28 พฤษภาคม
พ.ศ. 2550 และ (7) รวบรวมขณะกลุมนิสิต ผูว ิจัยและผูช วยผูวิจัยไดรว มกันสะทอนผล
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงคที่เกิดขึ้นผลการเรียนรูที่เกิดขึ้นกับสมาชิกชมรมออกกําลัง
กาย กีฬาลีลาศ เฟสทดานซ และผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนรู การประเมินความตองการ
จําเปนในการจัดการเรียนรูรอบใหมของภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2550 รวมกันทั้งในชั้น
เรียนและในชุมชน วันที่ 22 และ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ภายหลังเสร็จสิน้ การนําเสนอผล
การศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับกลุมคนที่ไดจากการสนทนากลุมกับสมาชิกชมรมออก
กําลังกาย กีฬาลีลาศ เฟสทดานซ แลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อนนิสิตในชั้นเรียน ในวันที่ 28
พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ผูวจิ ัยเก็บรวบรวมขอมูลที่ไดขอ (1) – ขอ (7)ไปจัดกระทํากับขอมูลตอไป
5.2.2 ขณะจัดกิจกรรมการเรียนรูในชุมชน
1) รอบที่ 1 : ผูวิจัยและผูชวยผูวิจัยรวบรวมขอมูลคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงคที่เกิดขึ้นกับนิสิต ผลการเรียนรูที่เกิดขึ้นกับสมาชิกชุมชนยาดองและผลการ
ใช รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู ที่ พั ฒ นาขึ้ น ของนิ สิ ต และสมาชิ ก ชุ ม ชนยาดอง ด ว ยแบบสั ง เกต
พฤติกรรมการสะทอนความคิดในเรื่องที่ไดกระทําและการสะทอนการกระทํา และแบบสังเกต
พฤติกรรมขณะทํากิจกรรมตามที่ไดรับมอบหมายของนิสิต (1) ขณะเขาสัมภาษณเจาะลึก
สมาชิกชุมชนยาดองศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคล ณ บานพัก ในวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.
2550 ตอกลุม นิสิต จํานวน 10 กลุม ๆ ละ 5-6 คน รวม 52 คน คิดเปนรอยละ 100.00 ของ
ประชากรนิสติ ไดสมาชิกชุมชนยาดอง จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 100.00 ของจํานวนกลุม
นิสิต (2) รวบรวมจากเอกสารแบบบันทึกผลการสัมภาษณเจาะลึกศึกษาจิตวิทยาสังคม
ระดับบุคคลที่กลุมนิสิตไดชวยถอดเทปบันทึกผล จํานวน 10 กลุม ๆ ละ 5-6 คน ในวันที่ 1
พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ได 10 ฉบับเทากับจํานวนกลุม นิสิต คิดเปนรอยละ 100.00 ของจํานวน
กลุมนิสิต และ (3) รวบรวมขณะกลุมนิสติ สมาชิกชุมชนยาดอง และผูว ิจัยรวมกันสะทอนผล
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คุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงคที่เกิดขึ้น
ผลการเรียนรูที่เกิดขึ้นกับสมาชิกชุมชนยาดอง
และผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนรู การประเมินความตองการจําเปนในการจัดการเรียนรูใน
ชุมชนรอบใหมของรอบที่ 2 รวมกัน ภายหลังเสร็จสิน้ การสัมภาษณเจาะลึกสมาชิกชุมชนยา
ดองที่เขารวมจัดกิจกรรมการเรียนรู ณ ศูนยกลางของชุมชนยาดอง วันที่ 25 เมษายน พ.ศ.
2550 ไดตัวแทนกลุมนิสิตกลุมละ 1 คน จํานวน 10 กลุม รวมจํานวนนิสิต 10 คน คิดเปนรอยละ
100.00 ของจํานวนกลุมนิสติ และสมาชิกชุมชนยาดองจํานวน 10 คน เขารวมสะทอนผล คิดเปน
รอยละ 100.00 ของจํานวนสมาชิกชุมชนที่เขารวมจัดกิจกรรมการเรียนรู ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูล
ที่ไดขอ (1) – ขอ (3) ไปจัดกระทํากับขอมูลตอไป
2) รอบที่ 2 : ผูวิจัยและผูชวยผูวิจัยรวบรวมขอมูลคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงคที่เกิดขึ้นกับนิสิต ผลการเรียนรูที่เกิดขึ้นกับสมาชิกชุมชนยาดองและผลการ
ใช รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู ที่ พั ฒ นาขึ้ น ของนิ สิ ต และสมาชิ ก ชุ ม ชนยาดอง ด ว ยแบบสั ง เกต
พฤติกรรมการสะทอนความคิดในเรื่องที่ไดกระทําและการสะทอนการกระทํา และแบบสังเกต
พฤติกรรมขณะทํากิจกรรมตามที่ไดรับมอบหมายของนิสิต (1) ขณะจัดสนทนากลุมศึกษา
จิ ต วิ ท ยาสั ง คมระดั บ คนตั้ ง แต 2 คนขึ้ น ไป ณ ศู น ย ก ลางของชุ ม ชนยาดอง ในวั น ที่ 1
พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ไดสมาชิกชุมชนยาดอง จํานวน 10 คน จับคูกันใหกลุมนิสิต จํานวน 10
กลุม ๆ ละ 5-6 คน รวม 52 คน หมุนเวียนกันไดจัดสนทนากลุม ไดกลุมสมาชิกชุมชนยาดองคิด
เปนรอยละ 50.00 ของจํานวนกลุมนิสิต และไดจํานวนนิสิตคิดเปนรอยละ 100.00 ของประชากร
นิสิต (2) รวบรวมจากเอกสารแบบบันทึกผลการสนทนากลุมศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับ
คนตั้งแต 2 คนขึ้นไปที่กลุมนิสิตไดชวยถอดเทปบันทึกผล จํานวน 10 กลุม ๆ ละ 5-6 คน ใน
วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ได 10 ฉบับ เทากับจํานวนกลุมนิสิต คิดเปนรอยละ 100.00 ของ
จํานวนกลุมนิสิต และ (3) รวบรวมขณะกลุมนิสิต สมาชิกชุมชนยาดอง และผูวิจัยรวมกัน
สะทอนผลคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคผลการเรียนรูที่เกิดขึ้นกับสมาชิกชุมชนยาดอง
และผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนรู การประเมินความตองการจําเปนในการจัดการเรียนรูรอบ
ใหม ในชุมชนรวมกันของรอบที่ 3 ภายหลังเสร็จสิ้นการจัดสนทนากลุมกับสมาชิกชุมชนยาดองที่
เขารวมจัดกิจกรรมการเรียนรู ณ ศูนยกลางของชุมชนยาดอง ในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
ไดตั ว แทนกลุมนิ สิ ต กลุ มละ 1 คน จํ านวน 10 กลุม รวมจํานวนนิสิต 10 คน คิดเปนรอ ยละ
100.00 ของจํานวนกลุมนิสิตและสมาชิกชุมชนยาดอง จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 100.00
ของจํานวนสมาชิกชุมชนยาดองเขารวมสะทอนผล ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลที่ไดขอ (1) – ขอ (3)
ไปจัดกระทํากับขอมูลตอไป
3) รอบที่ 3 : ผูวิจัยและผูช วยผูว ิจัยรวบรวมขอมูลคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงคที่เกิดขึน้ กับนิสิต ผลการเรียนรูทเี่ กิดขึ้นกับสมาชิกชุมชนกลุม ตัวอยางและ
ผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นของนิสิตและสมาชิกชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ

208
เฟสทดานซ ดวยแบบสังเกตพฤติกรรมการสะทอนความคิดในเรื่องที่ไดกระทําและการสะทอน
การกระทํา และแบบสังเกตพฤติกรรมขณะทํากิจกรรมตามที่ไดรับมอบหมายของนิสิต (1) ขณะ
จัดสนทนากลุมศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับกลุมคน ณ สวนลุมพินี ในวันที่ 23 พฤษภาคม
พ.ศ. 2550 ไดสมาชิกชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ เฟสทดานซ จํานวน 17 คน แบงออกเปน
2-3 คนตอกลุมใหกลุมนิสิต จํานวน 10 กลุม ๆ ละ 5-6 คน รวม 51 คน หมุนเวียนกันไดจัด
สนทนากลุม ไดกลุมสมาชิกชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ เฟสทดานซ คิดเปนรอยละ 60 ของ
จํานวนกลุมนิสิต และไดจํานวนนิสิตคิดเปนรอยละ 98.08 ของประชากรนิสิต (2) รวบรวมจาก
เอกสารแบบบันทึกผลการสนทนากลุมศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับกลุมคนที่กลุมนิสิตได
ชวยถอดเทปบันทึกผล จํานวน 10 กลุม ๆ ละ 5-6 คน ในวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ได
10 ฉบับ เทากับจํานวนกลุมนิสิต คิดเปนรอยละ 100.00 ของจํานวนกลุมนิสิต และ (3) รวบรวม
ขณะกลุมนิสิต สมาชิกชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ เฟสทดานซ และผูวิจัยรวมกัน
สะทอนผลคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ผลการเรียนรูที่เกิดขึ้นกับสมาชิกชมรมออก
กําลังกาย กีฬาลีลาศ เฟสทดานซ และผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนรู การประเมินความ
ตองการจําเปนในการจัดการเรียนรูรอบใหมในชุมชนของภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2550
ภายหลังเสร็จสิ้นการจัดนทนากลุมกับสมาชิกชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ เฟสทดานซ ที่เขา
รวมจัดกิจกรรมการเรียนรู ณ สวนลุมพินี ในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ไดตัวแทนกลุมนิสิต
กลุมละ 1 คน จํานวน 10 กลุม รวมจํานวนนิสิต 10 คน คิดเปนรอยละ 100.00 ของจํานวนกลุม
นิสิต และสมาชิกชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ เฟสทดานซ จํานวน 17 คน จากจํานวนกลุม
ตัวอยางของสมาชิกชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ เฟสทดานซ คิดเปนรอยละ 100.00 ของ
สมาชิกออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ เฟสทดานซ ที่เขารวมจัดกิจกรรมการเรียนรู ผูวิจัยเก็บรวบรวม
ขอมูลที่ไดขอ (1) – ขอ (3) รวบรวมขอมูลที่ไดไปจัดกระทํากับขอมูลตอไป
5.3 ภายหลังใชรูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชมุ ชนและ
ประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
5.3.1 ผูวิจัยรวบรวมขอมูลที่นิสิตตอบแบบทดสอบวัดความสามารถดาน
สติปญญา ภายในเวลา 1 ชัว่ โมง 30 นาที และตอบแบบสอบถามวัดอารมณ ความรูสึก ภายใน
เวลา 30 นาที ในวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ไดแบบทดสอบและแบบสอบถามจํานวน 52 ฉบับ
คิดเปนรอยละ 100.00 ของประชากรนิสติ ผูวิจัยรวบรวมขอมูลที่ไดไปจัดกระทํากับขอมูลตอไป
5.3.2 ผูวิจัยและผูชว ยผูว จิ ัยรวบรวมขอมูลที่นิสิตแสดงออกมาใหสังเกตได
ดวยแบบวัดทักษะขณะทํากิจกรรมกลุมอภิปรายปญหาของวัยรุนในปจจุบัน และแนวทางการ
แกไขปญหาทีก่ ําหนดภายในเวลา 30 นาที พรอมสรุปผลที่ไดนําเสนอกับเพื่อนในชั้นเรียนภายใน
เวลา 10 นาที ในวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ไดแบบวัดทักษะจํานวน 52 ฉบับ คิดเปน รอย
ละ 100.00 ผูวิจัยรวบรวมขอมูลที่ไดไปจัดกระทํากับขอมูลตอไป
5.3.3 ผูวิจัยรวบรวมขอมูลของสมาชิกชุมชนยาดองที่ตอบแบบสอบถามผล
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การเรียนรูที่เกิดขึ้นกับสมาชิกชุมชนดวยการสัมภาษณเจาะลึก ในระหวางวันที่ 2-9 มิถุนายน พ.ศ.
2550 ไดแบบสอบถามรวมจํานวน 20 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100.00 ของสมาชิกชุมชนยาดอง
ทั้งหมด และรวบรวมขอมูลของสมาชิกชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ เฟสท ดานซ ที่ตอบ
แบบสอบถามผลการเรียนรูท ี่เกิดขึ้นกับสมาชิกชมรมฯ ดวยการสัมภาษณเจาะลึกในระหวางวันที่
10-24 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ไดแบบสอบถามจํานวน 17 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100.00 ของสมาชิก
ชมรมฯ ทั้งหมด ผูวิจัยรวบรวมขอมูลทีไ่ ดไปจัดกระทํากับขอมูลตอไป
6. วิธีจัดกระทํากับขอมูล การจัดกระทํากับขอมูลที่ไดในขอ 5 ผูวจิ ัยไดดําเนินการ
ดังนี้
6.1 ตรวจสอบความสมบูรณของแบบทดสอบความสามารถทางสติปญญา แบบ
สอบถามวัดอารมณ ความรูสึก และแบบวัดทักษะที่รวบรวมได แลวนําแบบทดสอบความ
สามารถทางสติปญญา มาตรวจ และใหคะแนน หลังจากนั้นตรวจสอบคุณสมบัติของนิสิตที่ตอบ
แบบวัดวามาเรียนเต็มเวลาและมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูครบถวนทุกครั้งหรือไม คัดแยก
ออกมาไดจํานวน 45 ฉบับ คิดเปนรอยละ 86.54 ของประชากรนิสิต นําขอมูลที่ไดไปวิเคราะห
ขอมูลตอไป
6.2 ตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคที่
เกิดขึ้นกับนิสติ ที่ไดในแตละรอบ จากแบบสังเกตพฤติกรรมขณะทํากิจกรรมตามที่ไดรับมอบหมาย
ของนิสิตที่ไดทั้งในชั้นเรียนและในชุมชน หลังจากนั้นตรวจสอบคุณสมบัติของนิสิตที่สังเกตไดวา
มาเรียนเต็มเวลา และมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูครบถวนทุกครั้งหรือไม คัดแยกออกมาได
จํานวน 45 ฉบับ คิดเปนรอยละ 86.54 ของประชากรนิสิต นําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหขอมูลตอไป
6.3 ตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคที่เกิดขึ้น
กับนิสิตดวยการคัดแยกนิสิตที่ขาดคุณสมบัติมาเรียนไมครบถวนทุกครั้ง คัดแยกออกมา ผลการ
เรียนรูที่เกิดขึน้ กับสมาชิกชุมชน ผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใช
ชุมชนและประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคและการประเมิน
ความตองการจําเปนในการจัดการเรียนรูรอบที่ 2 รอบที่ 3 และในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา
2550 ทั้งในชัน้ เรียนและในชุมชน จากแบบสังเกตพฤติกรรมการสะทอนความคิดในเรื่องที่ได
กระทําและการสะทอนการกระทํา จากแบบบันทึกผลการสัมภาษณเจาะลึกศึกษาจิตวิทยาสังคม
ระดับบุคคล จากแบบสนทนากลุมศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป และระดับ
กลุมคนและจากแบบบันทึกผลการเรียนรูข องนิสิต เพื่อเพิ่มความเชื่อถือไดตามแนวทางที่องอาจ
นัยพัฒน (2549 : 11-14) นําเสนอไว 4 ดาน คือ ความวางใจ การถายโอน ความเชื่อใจ และความ
รับรอง ตามที่ไดเสนอแนวทางการตรวจสอบไวในหนา 202-203
6.4 ตรวจสอบขอมูลผลการเรียนรูที่เกิดขึ้นกับสมาชิกชุมชนที่ไดจากการใชแบบ
สอบถามผลการเรียนรูที่เกิดขึ้นกับสมาชิกชุมชนภายหลังเสร็จสิ้นการใชรูปแบบการจัดการเรียนรู
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วิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชมุ ชนและประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิต
ที่พึงประสงค เพื่อเพิ่มความเชื่อไดตามแนวทางที่องอาจ (องอาจ นัยพัฒน. 2549 : 11-14)
นําเสนอไว 4 ดาน เชนเดียวกันกับขอ 6.3
7. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชวเิ คราะหขอมูล
7.1 ขอมูลที่ไดขณะใชรูปแบบการจัดการเรียนรูวชิ าจิตวิทยาสังคมโดยใช
ชุมชนและประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงคทงั้ ใน
ชั้นเรียนและในชุมชน ผูวจิ ัยดําเนินการดังนี้
7.1.1 ภายหลังจากทีต่ รวจเครื่องมือแบบสังเกตพฤติกรรมขณะทํา
กิจกรรมตามที่ไดรับมอบหมายของนิสิตทั้งในชัน้ เรียนและในชุมชนแลว นําขอมูลที่ไดมา
เปลี่ยนรหัสตัวเลขและบันทึกผลรหัสตัวเลขลงในเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูปวิเคราะหขอมูลทางสังคมศาสตร (SPSS)
7.1.2 วิเคราะหขอมูลสวนบุคคล ของกลุมตัวอยางนิสิตโดยสรางตาราง
แจกแจงความถี่และหาคารอยละ
7.1.3 วิเคราะหขอมูลพฤติกรรมที่สังเกตไดขณะทํากิจกรรมตามที่ได
รับมอบหมายของนิสิต โดยหาคาความถี่ รอยละ และแปลความหมายของคะแนนที่ไดโดยใช
เกณฑที่ผูวิจัยกําหนดขึ้น ดังนี้
1) ทักษะการสังเกต
ขอบเขตคะแนนเทากับ 4.51-6.00 หมายถึง นิสิตมีการปฏิบัตทิ ักษะการสังเกตไดสม่ําเสมอ
มีความตอเนื่องทุกครั้งดี
ขอบเขตคะแนนเทากับ 3.01-4.50 หมายถึง นิสิตมีการปฏิบัตทิ ักษะการสังเกตไดคอนขาง
บอยครั้ง มีความตอเนื่องคอนขางมากพอใช
ขอบเขตคะแนนเทากับ 1.51-3.00 หมายถึง นิสิตมีการปฏิบัตทิ ักษะการสังเกตไดเปนครั้งคราว
ขาดความตอเนื่องมากตองปรับปรุง
ขอบเขตคะแนนเทากับ 0.00-1.50 หมายถึง นิสิตไมมีการปฏิบัตทิ กั ษะการสังเกตเลยไมดี
2) ทักษะทางสังคม
ขอบเขตคะแนนเทากับ 22.51-30.00 หมายถึง นิสิตมีการปฏิบัติทกั ษะทางสังคมไดสม่ําเสมอ
มีความตอเนื่องทุกครั้งดี
ขอบเขตคะแนนเทากับ 15.01-22.50 หมายถึง นิสิตมีการปฏิบัติทกั ษะทางสังคมไดคอนขาง
บอยครั้ง มีความตอเนือ่ งคอนขางมากพอใช
ขอบเขตคะแนนเทากับ 7.51-15.00 หมายถึง นิสิตมีการปฏิบัติทกั ษะทางสังคมไดเปน
ครั้งคราว ขาดความตอเนื่องมากตองปรับปรุง
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ขอบเขตคะแนนเทากับ 0.00 - 7.50 หมายถึง นิสิตไมมีการปฏิบัตทิ ักษะทางสังคมเลยไมดี
3) ทักษะการทํางานกลุม
ขอบเขตคะแนนเทากับ 18.01-24.00 หมายถึง นิสิตมีการปฏิบัติทกั ษะการทํางานกลุมได
สม่ําเสมอ มีความตอเนือ่ งทุกครั้งดี
ขอบเขตคะแนนเทากับ 12.01-18.00 หมายถึง นิสิตมีการปฏิบัติทกั ษะการทํางานกลุมไดคอนขาง
บอยครั้ง มีความตอเนือ่ งคอนขางมากพอใช
ขอบเขตคะแนนเทากับ 6.01-12.00 หมายถึง นิสิตมีการปฏิบัติทกั ษะการทํางานกลุมไดเปน
ครั้งคราว ขาดความตอเนื่องมากตองปรับปรุง
ขอบเขตคะแนนเทากับ 0.00 - 6.00 หมายถึง นิสิตไมมีการปฏิบัตทิ ักษะการทํางานกลุมเลยไมดี
4) ทักษะการแกไขปญหา
ขอบเขตคะแนนเทากับ 24.76-33.00 หมายถึง นิสิตมีการปฏิบัติทกั ษะการแกไขปญหาได
สม่ําเสมอ มีความตอเนือ่ งทุกครั้งดี
ขอบเขตคะแนนเทากับ 16.51-24.75 หมายถึง นิสิตมีการปฏิบตั ิทกั ษะการแกไขปญหาไดคอนขาง
บอยครั้ง มีความตอเนือ่ งคอนขางมากพอใช
ขอบเขตคะแนนเทากับ 8.26-16.75 หมายถึง นิสิตมีการปฏิบัติทกั ษะการแกไขปญหาไดเปน
ครั้งคราว ขาดความตอเนื่องมากตองปรับปรุง
ขอบเขตคะแนนเทากับ 0.00 - 8.25 หมายถึง นิสิตไมมีการปฏิบัตทิ ักษะการแกไขปญหาเลยไมดี
5) ทักษะการทํางาน
ขอบเขตคะแนนเทากับ 18.01-24.00 หมายถึง นิสิตมีการปฏิบัติทกั ษะการทํางานไดสม่ําเสมอ
มีความตอเนื่องทุกครั้งดี
ขอบเขตคะแนนเทากับ 12.01-18.00 หมายถึง นิสิตมีการปฏิบัติทกั ษะการทํางานไดคอนขาง
บอยครั้ง มีความตอเนือ่ งคอนขางมากพอใช
ขอบเขตคะแนนเทากับ 6.01-12.00 หมายถึง นิสิตมีการปฏิบัติทกั ษะการทํางานไดเปน
ครั้งคราว ขาดความตอเนื่องมากตองปรับปรุง
ขอบเขตคะแนนเทากับ 0.00 - 6.00 หมายถึง นิสิตไมมีการปฏิบัตทิ ักษะการทํางานเลยไมดี
6) ทักษะการคิดวิเคราะห
ขอบเขตคะแนนเทากับ 13.51-18.00 หมายถึง นิสิตมีการปฏิบัติทกั ษะการคิดวิเคราะหได
สม่ําเสมอ มีความตอเนือ่ งทุกครั้งดี
ขอบเขตคะแนนเทากับ 9.01-13.50 หมายถึง นิสิตมีการปฏิบัตทิ ักษะการคิดวิเคราะหไดคอนขาง
บอยครั้ง มีความตอเนือ่ งคอนขางมากพอใช
ขอบเขตคะแนนเทากับ 4.51-9.00 หมายถึง นิสิตมีการปฏิบัตทิ ักษะการคิดวิเคราะหไดเปน
ครั้งคราว ขาดความตอเนื่องมากตองปรับปรุงไมดี
ขอบเขตคะแนนเทากับ 0.00-4.50 หมายถึง นิสิตไมมีการปฏิบัตทิ กั ษะการแกไขปญหาเลย
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7.1.4 ขอมูลคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคที่เกิดขึ้นกับนิสิต ผล
การเรียนรูทเี่ กิดขึ้นกับสมาชิกชุมชน ผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคม
โดยใชชุมชนและประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค
และการประเมินความตองการจําเปนในการจัดการเรียนรู รอบที่ 2 รอบที่ 3 และภาคการ
ศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2550 ทั้งในชัน้ เรียนและในชุมชน ที่ไดผานการตรวจสอบคุณภาพขอมูล
เพิ่มความเชื่อถือไดแลว นําขอมูลมาแยกประเภทจัดหมวดหมู ไดแก คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงคที่เกิดขึ้นกับนิสติ ผลการเรียนรูท ี่เกิดขึ้นกับสมาชิกชุมชน ดานสติปญญา ดานอารมณ
ความรูสึก และดานทักษะ ผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูของนิสิตและสมาชิมชุมชนตาม
ขั้นตอนการใชกระบวนการเรียนรูในชุมชน 6 ขั้นตอน และการประเมินความตองการจําเปนในการ
จัดการเรียนรู จําแนกออกมาเปนแตละรอบทีใ่ ชรูปแบบการจัดการเรียนรู เพื่อใหงายตอการ
วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพตามเนื้อหา (Content Analysis) โดยวิธีการหาแบบแผนพฤติกรรม
(Pattern-Matching) ที่เกิดขึ้นซ้ํา ๆ แลวจัดกลุมขอมูลนํามาวิเคราะหหาหนวยพื้นฐานของกลุม
ความคิด (Domain Analysis) และใชการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบ (Analytic Comparison) ใน
แบบแผนที่เหมือนกัน และแตกตางกัน วิเคราะหคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคที่ไดเกิดขึ้น
กับนิสิต ผลการเรียนรูที่เกิดขึ้นกับสมาชิกชุมชน ผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่เกิดขึน้ กับ
นิสิตและสมาชิกชุมชน และการประเมินความตองการจําเปนในรูปของความถี่ โดยพิจารณา
หลักฐานคําพูด กริยาทาทางหรือพฤติกรรมการเรียนรูเกิดขึ้น โดยมีเกณฑการพิจารณาดังนี้
1) เกณฑการพิจารณาคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงคที่
เกิดขึ้นกับนิสิตและผลการเรียนรูของสมาชิกชุมชน ใชมาตรประเมินคาเชิงพรรณนาดังตาราง
19 ถาอยูในระดับพอสมควรหรือสมบูรณ แสดงวา การใชรูปแบบการจัดการเรียนรูขณะนั้นมี
ประสิทธิผลตามเกณฑชว ยเสริมสรางใหนิสิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงคไดและชวยใหสมาชิก
ชุมชนมีการเรียนรูเกิดขึ้นดวย
ตาราง 19 มาตรประเมินคาเชิงพรรณนาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงคที่เกิดขึ้นกับนิสิตและ
ผลการเรียนรูที่เกิดขึ้นกับสมาชิกชุมชน
มาตรประเมินคาเชิงพรรณนา
ไมปรากฏหลักฐาน
มีหลักฐานคําพูด หรือ มีหลักฐานคําพูด หรือ
คําพูด หรือแสดง
แสดงพฤติกรรมการ แสดงพฤติกรรมการ
พฤติกรรมการเรียนรู เรียนรูเกิดขึ้นอยูใน เรียนรูเกิดขึ้นอยูใน
เกิดขึ้น
ระดับเล็กนอย
ระดับพอสมควร

มีหลักฐานคําพูด หรือ
แสดงพฤติกรรมการ
เรียนรูเกิดขึ้นอยูใน
ระดับสมบูรณ

ที่มา : บุญเชิด ภิญโญอนันตพงศ. (2544). การประเมินการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ :
แนวคิดและวิธีการ. หนา 160-161
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- เกณฑการพิจารณาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงค
ที่เกิดขึ้นกับนิสิตในแตละดาน มีดังนี้
(1) ดานสติปญญา มีเกณฑการพิจารณาที่สําคัญ คือ
y ไมมี หลักฐานคําพูดบงบอกวามีความรู ความเขาใจ
มีความคิดที่ไดจากการศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคล ระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป และระดับ
กลุมคน ตลอดจนคิดสรางสรรคความรูใ หมไดเลย แสดงวา การใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่
พัฒนาขึ้นขณะนั้นไมมีผลใหนิสิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคดานสติปญญาเกิดขึน้ ได
เลย
y มีหลักฐานคําพูดบงบอกวามีความรู ความเขาใจ หรือ
มีความคิดที่ไดจากการศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคล ระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป และระดับ
กลุมคนหรือมีความคิดสรางสรรคความรูใหมประการใดประการหนึ่ง อยูในระดับเล็กนอย
แสดงวาการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นขณะนั้นมีผลใหนิสิตมีคุณลักษณะของบัณฑิต
ที่พึงประสงคดานสติปญญาเกิดขึ้นไดเล็กนอย
y มีหลักฐานคําพูดบงบอกวามีความรู ความเขาใจ และ/
หรือมีความคิดที่ไดจากการศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคล ระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป และระดับ
กลุมคนหรือมีความคิดสรางสรรคความรูใหมสองประการ อยูในระดับพอสมควร แสดงวาการใช
รูปแบบการจัดการเรียนรูทพี่ ัฒนาขึ้นขณะนั้นมีผลใหนสิ ิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
ดานสติปญญาเกิดขึ้นไดพอสมควร
y มีหลักฐานคําพูดบงบอกวามีความรู ความเขาใจ มี
ความคิดที่ไดจากการศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคล ระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป และระดับกลุม
คน ตลอดจนคิดสรางสรรคความรูใหมไดครบถวนทุกประการ อยูในระดับสมบูรณ แสดงวา
การใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นขณะนั้นมีผลใหนิสิตมีคณ
ุ ลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงคดานสติปญญาเกิดขึ้นไดสมบูรณ
(2) ดานอารมณ ความรูส ึก มีเกณฑการพิจารณาที่สําคัญ คือ
y ไมมีหลักฐานคําพูด น้ําเสียง สีหนา สายตา กริยาที่
แสดงออกบงบอกวามีการควบคุมอารมณ มีคานิยม การรับรู ตระหนักในคุณคา และมี
คุณลักษณะทีค่ วรแสดงออกเลย แสดงวา การใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นขณะนัน้ ไม
มีผลใหนิสิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงคดานอารมณ ความรูสึกเกิดขึ้นไดเลย
y มีหลักฐานคําพูด น้ําเสียง สีหนา สายตา กริยาที่
แสดงออกบงบอกวามีการควบคุมอารมณ หรือมีคานิยม การรับรู ตระหนักในคุณคา หรือมี
คุณลักษณะทีค่ วรแสดงออกประการใดประการหนึ่ง อยูในระดับเล็กนอย แสดงวา การใช
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รูปแบบการจัดการเรียนรูทพี่ ัฒนาขึ้นขณะนั้นมีผลใหนสิ ิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
ดานอารมณ ความรูสึกเกิดขึ้นไดเล็กนอย
y มีหลักฐานคําพูด น้ําเสียง สีหนา สายตา กริยาที่
แสดงออกบงบอกวามีการควบคุมอารมณ และ/หรือมีคานิยม การรับรู ตระหนักในคุณคา หรือมี
คุณลักษณะทีค่ วรแสดงออกสองประการ อยูในระดับพอสมควร แสดงวา การใชรูปแบบการ
จัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นขณะนั้นมีผลใหนิสิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคดานอารมณ
ความรูสึกเกิดขึ้นไดพอสมควร
y มีหลักฐานคําพูด น้ําเสียง สีหนา สายตา กริยาที่
แสดงออกบงบอกวามีการควบคุมอารมณ มีคานิยม การรับรู ตระหนักในคุณคา และมี
คุณลักษณะทีค่ วรแสดงออกไดครบถวนทุกประการ อยูในระดับสมบูรณ แสดงวา การใช
รูปแบบการจัดการเรียนรูทพี่ ัฒนาขึ้นขณะนั้นมีผลใหนสิ ิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
ดานอารมณ ความรูสึกเกิดขึ้นไดสมบูรณ
(3) ดานทักษะ ในแตละทักษะมีเกณฑการพิจารณาที่สําคัญคือ
y ทักษะการสังเกต มีเกณฑการพิจารณาที่สําคัญไดแก
ก. ไมมีหลักฐานคําพูด และ/หรือมีพฤติกรรมการ
แสดงออก กริยาทาทางที่บง บอกวามีการสํารวจรับรูขอมูลโดยใชประสามสัมผัสหลายดาน และให
ขอมูลการรับรูท ี่สังเกตไดเชิงประจักษเลย แสดงวา การใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนา ขึ้น
ขณะนั้นไมมีผลใหนิสิตมีคณ
ุ ลักษณะที่พงึ ประสงคดานทักษะการสังเกตเกิดขึน้ ไดเลย
ข. มีหลักฐานคําพูด และ/หรือมีพฤติกรรมการแสดงออก
กริยาทาทางที่บงบอกวามีการสํารวจรับรูขอมูลโดยใชประสามสัมผัสหลายดาน หรือใหขอมูลการ
รับรูที่สังเกตไดเชิงประจักษไดประการใดประการหนึ่ง อยูในระดับพอสมควร แสดงวา การใช
รูปแบบการจัดการเรียนรูทพี่ ัฒนาขึ้นขณะนั้นมีผลใหนสิ ิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงคดานทักษะ
การสังเกตเกิดขึ้นไดพอสมควร
ค. มีหลักฐานคําพูด และ/หรือมีพฤติกรรมการแสดงออก
กริยาทาทางที่บงบอกวามีการสํารวจรับรูขอ มูลโดยใชประสามสัมผัสหลายดาน และใหขอมูลการ
รับรูที่สังเกตไดเชิงประจักษไดครบถวนทุกประการ อยูในระดับสมบูรณ แสดงวา การใช
รูปแบบการจัดการเรียนรูทพี่ ัฒนาขึ้นขณะนั้นมีผลใหนสิ ิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงคดานทักษะ
การสังเกตเกิดขึ้นไดสมบูรณ
y ทักษะทางสังคม มีเกณฑการพิจารณาที่สําคัญไดแก
ก. ไมมีหลักฐานคําพูด และ/หรือมีพฤติกรรมการแสดงออก
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กริยาทาทางที่บงบอกวามีการเริ่มตนสรางสัมพันธภาพกับบุคคลทีป่ ฏิสัมพันธดวย และมีสัมพันธภาพ
กับบุคคลที่ปฏิสัมพันธดวยเลย แสดงวา การใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นขณะนั้นไมมีผล
ใหนิสิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคดานทักษะทางสังคมเกิดขึ้นไดเลย
ข. มีหลักฐานคําพูด และ/หรือมีพฤติกรรมการแสดงออก
กริยาทาทางที่บงบอกวามีการเริ่มตนสรางสัมพันธภาพกับบุคคลทีป่ ฏิสัมพันธดวย และมีสัมพันธภาพ
กับบุคคลที่ปฏิสัมพันธดวยประการใดประการหนึ่ง อยูในระดับพอสมควร แสดงวา การใช
รูปแบบการจัดการเรียนรูทพี่ ัฒนาขึ้นขณะนั้นมีผลใหนิสิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงคดานทักษะ
ทางสังคมเกิดขึ้นไดพอสมควร
ค. มีหลักฐานคําพูด และ/หรือมีพฤติกรรมการแสดงออก
กริยาทาทางที่บงบอกวามีการเริ่มตนสรางสัมพันธภาพกับบุคคลทีป่ ฏิสัมพันธดวย และมีสัมพันธภาพ
กับบุคคลที่ปฏิสัมพันธดวยไดครบถวนทุกประการ อยูในระดับสมบูรณ แสดงวา การใช
รูปแบบการจัดการเรียนรูทพี่ ัฒนาขึ้นขณะนั้นมีผลใหนิสิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงคดานทักษะ
ทางสังคมเกิดขึ้นไดสมบูรณ
y ทักษะการทํางานกลุม มีเกณฑการพิจารณาที่สําคัญ ไดแก
ก. ไมมีหลักฐานคําพูด และ/หรือมีพฤติกรรมการ
แสดงออก กริยาทาทางที่บง บอกวามีการจัดระเบียบการทํางานกลุม การดําเนินงานอยางมีระบบ
และการประเมินผลเลย แสดงวา การใชรปู แบบการจัดการเรียนรูที่พฒ
ั นาขึ้นขณะนั้นไมมีผลให
นิสิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคดานทักษะการทํางานกลุมเกิดขึ้นไดเลย
ข. มีหลักฐานคําพูด และ/หรือมีพฤติกรรมการแสดงออก
กริยาทาทางที่บงบอกวามีการจัดระเบียบการทํางานกลุม หรือการดําเนินงานอยางมีระบบ หรือ
การประเมินผลไดประการใดประการหนึ่ง อยูในระดับเล็กนอย แสดงวา การใชรูปแบบการจัด
การเรียนรูที่พฒ
ั นาขึ้นขณะนั้นมีผลใหนิสติ มีคุณลักษณะที่พึงประสงคดานทักษะการทํางานกลุม
เกิดขึ้นไดเล็กนอย
ค. มีหลักฐานคําพูด และ/หรือมีพฤติกรรมการแสดงออก
กริยาทาทางที่บงบอกวามีการจัดระเบียบการทํางานกลุม และ/หรือการดําเนินงานอยางมีระบบ
หรือการประเมินผลไดสองประการ อยูในระดับพอสมควร แสดงวา การใชรูปแบบการจัดการ
เรียนรูที่พัฒนาขึ้นขณะนั้นมีผลใหนิสิตมีคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงคดา นทักษะการทํางานกลุม
เกิดขึ้นไดพอสมควร
ง. มีหลักฐานคําพูด และ/หรือมีพฤติกรรมการแสดงออก
กริยาทาทางที่บงบอกวามีการจัดระเบียบการทํางานกลุม การดําเนินงานอยางมีระบบ และการ
ประเมินผลไดครบถวนทุกประการ อยูในระดับสมบูรณ แสดงวา การใชรปู แบบการจัดการ
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เรียนรูที่พัฒนาขึ้นขณะนั้นมีผลใหนิสิตมีคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงคดา นทักษะการทํางานกลุม
เกิดขึ้นไดสมบูรณ
y ทักษะการแกไขปญหา มีเกณฑการพิจารณาที่สําคัญ
ไดแก
ก. ไมมีหลักฐานคําพูด และ/หรือมีพฤติกรรมการแสดงออก
กริยาทาทางที่บงบอกวามีการประเมินความตองการจําเปน
การกําหนดเปาหมายและการวาง
แผนการมีสวนรวม มีสวนรวมในประสบการณที่ไดวางแผนไว การสะทอนความคิดในเรื่องที่ได
กระทําและการสะทอนการกระทํา การสรุปอางอิงสรางสรรคความรูใ หม และการประยุกตใชความรู
ที่ไดในสถานการณใหมเลย แสดงวา การใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นขณะนั้นไมมีผล
ใหนิสิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคดานทักษะการแกไขปญหาเกิดขึน้ ไดเลย
ข. มีหลักฐานคําพูด และ/หรือมีพฤติกรรมการแสดงออก
กริยาทาทางที่บงบอกวามีการประเมินความตองการจําเปน และ/หรือการกําหนดเปาหมายและ
การวางแผนการมีสวนรวม หรือมีสวนรวมในประสบการณที่ไดวางแผนไว หรือการสะทอน
ความคิดในเรือ่ งที่ไดกระทําและการสะทอนการกระทํา หรือการสรุปอางอิงสรางสรรคความรูใหม
หรือการประยุกตใชความรูท ี่ไดในสถานการณใหมไดหนึ่งถึงสองประการ อยูในระดับเล็กนอย
แสดงวาการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นขณะนั้นมีผลใหนิสิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
ดานทักษะการแกไขปญหาเกิดขึ้นไดเล็กนอย
ค. มีหลักฐานคําพูด และ/หรือมีพฤติกรรมการแสดงออก
กริยาทาทางที่บงบอกวามีการประเมินความตองการจําเปน และ/หรือการกําหนดเปาหมายและ
การวางแผนการมีสวนรวม หรือมีสวนรวมในประสบการณที่ไดวางแผนไว หรือการสะทอน
ความคิดในเรือ่ งที่ไดกระทําและการสะทอนการกระทํา หรือการสรุปอางอิงสรางสรรคความรูใหม
หรือการประยุกตใชความรูท ี่ไดในสถานการณใหมไดสามถึงสี่ประการ อยูในระดับพอสมควร
แสดงวา
การใชรปู แบบการจัดการเรียนรูที่พฒ
ั นาขึ้นขณะนั้นมีผลใหนิสิตมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงคดานทักษะการแกไขปญหาเกิดขึ้นไดพอสมควร
ง. มีหลักฐานคําพูด และ/หรือมีพฤติกรรมการแสดงออก
กริยาทาทางที่บงบอกวามีการประเมินความตองการจําเปน การกําหนดเปาหมายและการวางแผน
การมีสวนรวม มีสวนรวมในประสบการณที่ไดวางแผนไว การสะทอนความคิดในเรื่องที่ไดกระทํา
และการสะทอนการกระทํา การสรุปอางอิงสรางสรรคความรูใหม และการประยุกตใชความรูท ี่ได
ในสถานการณใหมไดหาจนถึงครบถวนทุกประการ อยูในระดับสมบูรณ แสดงวา การใช
รูปแบบการจัดการเรียนรูทพี่ ัฒนาขึ้นขณะนั้นมีผลใหนสิ ิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงคดานทักษะ
การแกไขปญหาเกิดขึ้นไดสมบูรณ
y ทักษะการทํางาน มีเกณฑการพิจารณาที่สําคัญ ไดแก
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ก. ไมมีหลักฐานคําพูด และ/หรือมีพฤติกรรมการ
แสดงออก กริยาทาทางทีบ่ งบอกวามีการวางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบ และการปรับปรุง
พัฒนาเลย
แสดงวา
การใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พฒ
ั นาขึ้นขณะนั้นไมมีผลใหนิสิตมี
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงคดานทักษะการทํางานเกิดขึน้ ไดเลย
ข. มีหลักฐานคําพูด และ/หรือมีพฤติกรรมการแสดงออก
กริยาทาทางที่บงบอกวามีการวางแผน หรือการปฏิบัติ หรือการตรวจสอบ หรือการปรับปรุงพัฒนาได
ประการใดประการหนึ่ง อยูในระดับเล็กนอย แสดงวา การใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พฒ
ั นา
ขึ้นขณะนั้นมีผลใหนิสิตมีคณ
ุ ลักษณะที่พงึ ประสงคดานทักษะการทํางานเกิดขึน้ ไดเล็กนอย
ค. มีหลักฐานคําพูด และ/หรือมีพฤติกรรมการแสดงออก
กริยาทาทางที่บงบอกวามีการวางแผน และ/หรือการปฏิบัติ หรือการตรวจสอบ หรือการปรับปรุง
พัฒนาไดสองถึงสามประการ อยูในระดับพอสมควร แสดงวา การใชรูปแบบการจัดการเรียนรู
ที่พัฒนาขึ้นขณะนั้นมีผลใหนิสิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงคดานทักษะการทํางานเกิดขึ้นไดพอ
สมควร
ง. มีหลักฐานคําพูด และ/หรือมีพฤติกรรมการแสดงออก
กริยาทาทางที่บงบอกวามีการวางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบ และการปรับปรุงพัฒนาได
ครบถวนทุกประการ อยูในระดับสมบูรณ แสดงวา การใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนา
ขึ้นขณะนั้นมีผลใหนิสิตมีคณ
ุ ลักษณะที่พงึ ประสงคดานทักษะการทํางานเกิดขึน้ ไดสมบูรณ
y ทักษะการคิดวิเคราะห มีเกณฑการพิจารณาที่สําคัญ
ไดแก
ก. ไมมีหลักฐานคําพูด และ/หรือมีพฤติกรรมการ
แสดงออก กริยาทาทางที่บงบอกวามีการศึกษาขอมูล การตั้งวัตถุประสงคในการจําแนกขอมูล
การกําหนดเกณฑในการจําแนกขอมูล การแยกแยะขอมูลตามเกณฑที่กําหนด และการหา
ความสัมพันธของขอมูลระหวางองคประกอบและขอมูลภายในของแตละองคประกอบไดเลย
แสดงวา การใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นขณะนั้นไมมีผลใหนิสิตมีคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงคดานทักษะการคิดวิเคราะหเกิดขึ้นไดเลย
ข. มีหลักฐานคําพูด และ/หรือมีพฤติกรรมการแสดงออก
กริยาทาทางที่บงบอกวามีการศึกษาขอมูล และ/หรือการตั้งวัตถุประสงคในการจําแนกขอมูล หรือ
การกําหนดเกณฑในการจําแนกขอมูล หรือการแยกแยะขอมูลตามเกณฑที่กําหนด หรือการหา
ความสัมพันธของขอมูลระหวางองคประกอบและขอมูลภายในของแตละองคประกอบไดหนึ่งถึง
สองประการ อยูในระดับเล็กนอย แสดงวา การใชรปู แบบการจัดการเรียนรูที่พฒ
ั นาขึ้นขณะนั้น
มีผลใหนิสิตมีคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงคดา นทักษะการคิดวิเคราะหเกิดขึ้นไดเล็กนอย
ค. มีหลักฐานคําพูด และ/หรือมีพฤติกรรมการแสดงออก
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กริยาทาทางที่บงบอกวามีการศึกษาขอมูล และ/หรือการตั้งวัตถุประสงคในการจําแนกขอมูล หรือ
การกําหนดเกณฑในการจําแนกขอมูล หรือการแยกแยะขอมูลตามเกณฑที่กําหนด หรือการ
หาความสัมพันธของขอมูลระหวางองคประกอบและขอมูลภายในของแตละองคประกอบไดสามถึง
สี่ประการ อยูในระดับพอสมควร แสดงวา การใชรปู แบบการจัดการเรียนรูที่พฒ
ั นาขึ้นขณะนั้น
มีผลใหนิสิตมีคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงคดา นทักษะการคิดวิเคราะหเกิดขึ้นไดพอสมควร
ง. มีหลักฐานคําพูด และ/หรือมีพฤติกรรมการแสดงออก
กริยาทาทางที่บงบอกวามีการศึกษาขอมูล การตั้งวัตถุประสงคในการจําแนกขอมูล การกําหนด
เกณฑในการจําแนกขอมูล การแยกแยะขอมูลตามเกณฑที่กําหนด และการหาความสัมพันธของ
ขอมูลระหวางองคประกอบและขอมูลภายในของแตละองคประกอบไดครบถวนทุกประการ อยู
ในระดับสมบูรณ แสดงวา การใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พฒ
ั นาขึ้นขณะนั้นมีผลใหนิสติ มี
คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงคดา นทักษะการคิดวิเคราะหเกิดขึ้นไดสมบูรณ
- เกณฑการพิจารณาผลการเรียนรูทเี่ กิดขึ้นกับสมาชิกชุมชน
แตละดาน มีดังนี้
(1) ดานสติปญญา มีเกณฑการพิจารณาที่สําคัญ คือ
y ไมมีหลักฐานคําพูด บงบอกวามีความรู ความเขาใจ
ที่ไดจากการแลกเปลีย่ นเรียนรูศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคล ระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป และ
ระดับกลุมคนกับนิสิตได มีความคิดระบุสาเหตุปญหาความตองการจําเปน และการคิดสรางสรรค
วิธีการใหมแกไขปญหาความตองการจําเปนไดเลย แสดงวา การใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่
พัฒนาขึ้นขณะนั้นไมมีผลใหสมาชิกชุมชนเกิดการเรียนรูดานสติปญ
 ญาขึ้นไดดว ยเลย
y มีหลักฐานคําพูด บงบอกวามีความรู ความเขาใจทีไ่ ด
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูศ ึกษาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคล ระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป และระดับ
กลุมคนกับนิสติ ได หรือมีความคิดระบุสาเหตุปญหาความตองการจําเปน หรือการคิดสรางสรรค
วิธีการใหมแกไขปญหาความตองการจําเปนไดประการใดประการหนึ่ง อยูในระดับเล็กนอย
แสดงวา การใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นขณะนั้นมีผลใหสมาชิกชุมชนเกิดการเรียนรู
ดานสติปญญาเกิดขึ้นไดดวยเล็กนอย
y มีหลักฐานคําพูด บงบอกวามีความรู ความเขาใจทีไ่ ด
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูศ ึกษาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคล ระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป และระดับ
กลุมคนกับนิสติ ได และ/หรือมีความคิดระบุสาเหตุปญ
 หาความตองการจําเปน หรือการคิด
สรางสรรควธิ กี ารใหมแกไขปญหาความตองการจําเปนไดสองประการ อยูในระดับพอสมควร
แสดงวา การใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นขณะนั้นมีผลใหสมาชิกชุมชนเกิดการเรียนรู
ดานสติปญญาขึ้นไดดวยพอสมควร
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y มีหลักฐานคําพูดบงบอกวามีความรู ความเขาใจที่ได

จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูศ ึกษาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคล ระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป และระดับ
กลุมคนไดกับนิสิต มีความคิดระบุสาเหตุปญหาความตองการจําเปน และการคิดสรางสรรควิธีการ
ใหมแกไขปญหาความตองการจําเปนไดครบถวนทุกประการ อยูในระดับสมบูรณ แสดงวา
การใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นขณะนั้นมีผลใหนิสิตมีคณ
ุ ลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงคดานสติปญญาเกิดขึ้นไดสมบูรณ
(2) ดานอารมณ ความรูส ึก มีเกณฑการพิจารณาที่สําคัญ คือ
y ไมมีหลักฐานคําพูด น้ําเสียง สีหนา สายตา กริยาที่
แสดงออกบงบอกวามีคานิยม การรับรู ตระหนักในคุณคาของการมีสวนรวมในการจัดการเรียนรู
จิตวิทยาสังคมระดับบุคคล ระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป และระดับกลุม คนเลย แสดงวา การใชรปู แบบ
การจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นขณะนั้นไมมีผลใหสมาชิกชุมชนเกิดการเรียนรูดานอารมณความรูสึก
ขึ้นไดดวยเลย
y มีหลักฐานคําพูด น้ําเสียง สีหนา สายตา กริยาที่
แสดงออกบงบอกวามีคานิยม การรับรู หรือตระหนักในคุณคาของการมีสวนรวมในการจัดการ
เรียนรูจิตวิทยาสังคมระดับบุคคล ระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป และระดับกลุมคนประการใด
ประการหนึ่งอยูในระดับพอสมควร แสดงวา การใชรปู แบบการจัดการเรียนรูที่พฒ
ั นาขึ้นขณะนั้น
มีผลใหสมาชิกชุมชนเกิดการเรียนรูดานอารมณ ความรูสึกขึ้นไดดวยพอสมควร
y มีหลักฐานคําพูด น้ําเสียง สีหนา สายตา กริยาที่แสดงออก
บงบอกวามีคา นิยม การรับรู และตระหนักในคุณคาของการมีสวนรวมในการจัดการเรียนรู
จิตวิทยาสังคมระดับบุคคล ระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป และระดับกลุม คนไดครบถวนทุกประการ
อยูในระดับสมบูรณ แสดงวา การใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พฒ
ั นาขึ้นขณะนั้นมีผลใหสมาชิก
ชุมชนเกิดการเรียนรูดานอารมณ ความรูสึกขึ้นไดดวยสมบูรณ
(3) ดานทักษะ ในแตละทักษะมีเกณฑการพิจารณาที่สําคัญคือ
y ทักษะการสังเกต มีเกณฑการพิจารณาที่สําคัญไดแก
ก. ไมมีหลักฐานคําพูด และ/หรือมีพฤติกรรมการแสดงออก
กริยาทาทางที่บงบอกวามีการกระทํารวมกับนิสิตในการสํารวจรับรูข อมูล และใหขอมูลการรับรูที่
สังเกตไดเชิงประจักษเลย แสดงวา การใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นขณะนั้นไมมีผล
ใหสมาชิกชุมชนเกิดการเรียนรูดานทักษะการสังเกตขึ้นไดดวยเลย
ข. มีหลักฐานคําพูด และ/หรือมีพฤติกรรมการแสดงออก
กริยาทาทางที่บงบอกวามีการกระทํารวมกับนิสิตในการสํารวจรับรูข อมูล หรือใหขอมูลการรับรูที่
สังเกตไดเชิงประจักษประการใดประการหนึ่ง อยูในระดับพอสมควร แสดงวา การใชรูปแบบ
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การจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นขณะนั้นมีผลใหสมาชิกชุมชนเกิดการเรียนรูดานทักษะการสังเกต
ขึ้นไดดวยเล็กนอย
ค. มีหลักฐานคําพูด และ/หรือมีพฤติกรรมการแสดงออก
กริยาทาทางที่บงบอกวามีการกระทํารวมกับนิสิตในการสํารวจรับรูข อมูล และใหขอมูลการรับรูที่
สังเกตไดเชิงประจักษไดครบถวนทุกประการ อยูในระดับสมบูรณ แสดงวา การใชรูปแบบการ
จัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นขณะนั้นมีผลใหสมาชิกชุมชนเกิดการเรียนรูดานทักษะการสังเกตขึ้น
ไดดวยสมบูรณ
y ทักษะทางสังคม มีเกณฑการพิจารณาที่สําคัญ ไดแก
ก. ไมมีหลักฐานคําพูด และ/หรือมีพฤติกรรมการ
แสดงออกกริยาทาทางที่บง บอกวามีการกระทํารวมกับนิสิตในการเริ่มตนสรางสัมพันธภาพ และ
มีสัมพันธภาพกันเลย แสดงวา การใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นขณะนั้นไมมีผลให
สมาชิกชุมชนเกิดการเรียนรูดานทักษะทางสังคมขึ้นไดดวยเลย
ข. มีหลักฐานคําพูด และ/หรือมีพฤติกรรมการแสดงออก
กริยาทาทางที่บงบอกวามีการกระทํารวมกับนิสิตในการเริ่มตนสรางสัมพันธภาพ หรือมีสัมพันธภาพกัน
ประการใดประการหนึ่ง อยูในระดับพอสมควร แสดงวา การใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่
พัฒนาขึ้นขณะนั้นมีผลใหสมาชิกชุมชนเกิดการเรียนรูดานทักษะทางสังคมขึ้นไดดวยพอสมควร
ค. มีหลักฐานคําพูด และ/หรือมีพฤติกรรมการแสดงออก
กริยาทาทางที่บงบอกวามีการกระทํารวมกับนิสิตในการเริ่มตนสรางสัมพันธภาพ และมีสัมพันธภาพ
กันไดครบถวนทุกประการ อยูในระดับสมบูรณ แสดงวา การใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พฒ
ั นา
ขึ้นขณะนั้นหรือเสร็จสิ้นมีผลใหสมาชิกชุมชนเกิดการเรียนรูดานทักษะทางสังคมขึ้นไดดวยสมบูรณ
y ทักษะการทํางานกลุม มีเกณฑการพิจารณาที่สําคัญไดแก
ก. ไมมีหลักฐานคําพูด และ/หรือมีพฤติกรรมการแสดงออก
กริยาทาทางที่บงบอกวามีการกระทํารวมกับนิสิตในการจัดระเบียบการทํางานกลุม การดําเนินงาน
อยางมีระบบ และการประเมินผลเลย แสดงวา การใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นขณะนั้น
ไมมีผลใหสมาชิกชุมชนเกิดการเรียนรูดานทักษะการทํางานกลุมขึ้นไดดวยเลย
ข. มีหลักฐานคําพูด และ/หรือมีพฤติกรรมการแสดงออก
กริยาทาทางที่บงบอกวามีการกระทํารวมกับนิสิตในการจัดระเบียบการทํางานกลุม
หรือการ
ดําเนินงานอยางมีระบบ หรือการประเมินผลประการใดประการหนึ่ง อยูในระดับเล็กนอย
แสดงวา การใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นขณะนั้นมีผลใหสมาชิกชุมชนเกิดการเรียนรู
ดานทักษะการทํางานกลุม ขึ้นไดดวยเล็กนอย
ค. มีหลักฐานคําพูด และ/หรือมีพฤติกรรมการแสดงออก
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กริยาทาทางที่บงบอกวามีการกระทํารวมกับนิสิตในการจัดระเบียบการทํางานกลุม และ/หรือการ
ดําเนินงานอยางมีระบบ หรือการประเมินผลไดสองประการ อยูในระดับพอสมควร แสดงวา การ
ใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นขณะนั้นมีผลใหสมาชิกชุมชนเกิดการเรียนรูดานทักษะ
การทํางานกลุมขึ้นไดดวยพอสมควร
ง. มีหลักฐานคําพูด และ/หรือมีพฤติกรรมการแสดงออก
กริยาทาทางที่บงบอกวามีการกระทํารวมกับนิสิตในการจัดระเบียบการทํางานกลุม การดําเนินงาน
อยางมีระบบ และการประเมินผลไดครบถวนทุกประการ อยูในระดับสมบูรณ แสดงวา การใช
รูปแบบการจัดการเรียนรูทพี่ ัฒนาขึ้นขณะนั้นมีผลใหสมาชิกชุมชนเกิดการเรียนรูดานทักษะการ
ทํางานกลุมขึ้นไดดวยสมบูรณ
y ทักษะการแกไขปญหา มีเกณฑการพิจารณาที่สําคัญ
ไดแก
ก. ไมมีหลักฐานคําพูด และ/หรือมีพฤติกรรมการแสดงออก
กริยาทาทางที่บงบอกวามีการกระทํารวมกับนิสิตในการประเมินความตองการจําเปน การกําหนด
เปาหมายและการวางแผนการมีสวนรวม มีสวนรวมในประสบการณที่ไดวางแผนไว การสะทอน
ความคิดในเรือ่ งที่ไดกระทําและการสะทอนการกระทํา การสรุปอางอิงสรางสรรคความรูใหม และ
การประยุกตใชความรูที่ไดในสถานการณใหมเลย แสดงวา การใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พฒ
ั นา
ขึ้นขณะนั้นไมมีผลใหสมาชิกชุมชนเกิดการเรียนรูดานทักษะการแกไขปญหาขึ้นไดดวยเลย
ข. มีหลักฐานคําพูด และ/หรือมีพฤติกรรมการแสดงออก
กริยาทาทางที่บงบอกวามีการกระทํารวมกับนิสิตในการประเมินความตองการจําเปน และ/หรือ
การกําหนดเปาหมายและวางแผนการมีสวนรวม หรือมีสวนรวมในประสบการณที่ไดวางแผนไว
หรือการสะทอนความคิดในเรื่องที่ไดกระทําและการสะทอนการกระทํา
หรือการสรุปอางอิง
สรางสรรคความรูใหม หรือการประยุกตใชความรูท ี่ไดในสถานการณใหมหนึ่งถึงสองประการ
อยูในระดับเล็กนอย แสดงวา การใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นขณะนั้นมีผลให
สมาชิกชุมชนเกิดการเรียนรูดานทักษะการแกไขปญหาขึ้นไดดวยเล็กนอย
ค. มีหลักฐานคําพูด และ/หรือมีพฤติกรรมการแสดงออก
กริยาทาทางที่บงบอกวามีการกระทํารวมกับนิสิตในการประเมินความตองการจําเปน และ/หรือ
การกําหนดเปาหมายและการวางแผนการมีสวนรวม
หรือการมีสวนรวมในประสบการณที่ได
วางแผนไว หรือการสะทอนความคิดในเรื่องที่ไดกระทําและการสะทอนการกระทํา หรือการสรุป
อางอิงสรางสรรคความรูใหม
หรือการประยุกตใชความรูที่ไดในสถานการณใหมไดสามถึงสี่
ประการ อยูในระดับพอสมควร แสดงวา การใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พฒ
ั นาขึ้นขณะนั้นมี
ผลใหสมาชิกชุมชนเกิดการเรียนรูดานทักษะการแกไขปญหาขึ้นไดดวยพอสมควร
ง. มีหลักฐานคําพูด และ/หรือมีพฤติกรรมการแสดงออก
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กริยาทาทางที่บงบอกวามีการกระทํารวมกับนิสิตในการประเมินความตองการจําเปน การกําหนด
เปาหมายและวางแผนการมีสวนรวม การมีสวนรวมในประสบการณที่ไดวางแผนไว การสะทอน
ความคิดในเรือ่ งที่ไดกระทําและการสะทอนการกระทํา การสรุปอางอิงสรางสรรคความรูใหม และ
การประยุกตใชความรูที่ไดในสถานการณใหมไดหาจนถึงครบถวนทุกประการ
อยูในระดับ
สมบูรณ แสดงวา การใชรูปแบบการจัดการเรียนรูทพี่ ัฒนาขึ้นขณะนั้นมีผลใหสมาชิกชุมชนเกิด
การเรียนรูดานทักษะการแกไขปญหาขึ้นไดดวยสมบูรณ
y ทักษะการทํางาน มีเกณฑการพิจารณาที่สําคัญ ไดแก
ก. ไมมีหลักฐานคําพูด และ/หรือมีพฤติกรรมการแสดงออก
กริยาทาทางที่บงบอกวามีการกระทํารวมกับนิสิตในการวางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบ และ
การปรับปรุงพัฒนาเลย แสดงวา การใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นขณะนั้นไมมีผลให
สมาชิกชุมชนเกิดการเรียนรูดานทักษะการทํางานขึน้ ไดดวยเลย
ข. มีหลักฐานคําพูด และ/หรือมีพฤติกรรมการแสดงออก
กริยาทาทางที่บงบอกวามีการกระทํารวมกับนิสิตในการวางแผน หรือการปฏิบัติ หรือการตรวจสอบ
หรือการปรับปรุงพัฒนาประการใดประการหนึ่ง อยูในระดับเล็กนอย แสดงวา การใชรูปแบบการ
จัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นขณะนั้นมีผลใหสมาชิกชุมชนเกิดการเรียนรูดานทักษะการทํางานขึ้นได
ดวยเล็กนอย
ค. มีหลักฐานคําพูด และ/หรือมีพฤติกรรมการแสดงออก
กริยาทาทางที่บงบอกวามีการกระทํารวมกับนิสิตในการวางแผน และ/หรือการปฏิบัติ หรือการ
ตรวจสอบ หรือการปรับปรุงพัฒนาสองถึงสามประการ อยูในระดับพอสมควร แสดงวา การใช
รูปแบบการจัดการเรียนรูทพี่ ัฒนาขึ้นขณะนั้นมีผลใหสมาชิกชุมชนเกิดการเรียนรูดานทักษะการ
ทํางานขึ้นไดดวยพอสมควร
ง. มีหลักฐานคําพูด และ/หรือมีพฤติกรรมการแสดงออก
กริยาทาทางที่บงบอกวามีการกระทํารวมกับนิสิตในการวางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบ และ
การปรับปรุงพัฒนาไดครบถวนทุกประการ แสดงวา การใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้น
ขณะนั้นมีผลใหสมาชิกชุมชนเกิดการเรียนรูดานทักษะการทํางานขึ้นไดดวยสมบูรณ
y ทักษะการคิดวิเคราะห มีเกณฑการพิจารณาที่สําคัญ
ไดแก
ก. ไมมีหลักฐานคําพูด และ/หรือมีพฤติกรรมการแสดงออก
กริยาทาทางที่บงบอกวามีการกระทํารวมกับนิสิตในการศึกษาขอมูล การตั้งวัตถุประสงคในการ
จําแนกขอมูล การกําหนดเกณฑในการจําแนกขอมูล การแยกแยะขอมูลตามเกณฑที่กําหนด และ
การหาความสัมพันธของขอมูลระหวางองคประกอบและขอมูลภายในของแตละองคประกอบเลย
แสดงวา การใชรปู แบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นขณะนั้นไมมีผลใหสมาชิกชุมชนเกิดการเรียนรู
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ดานทักษะการคิดวิเคราะหขึ้นไดดวยเลย
ข. มีหลักฐานคําพูด และ/หรือมีพฤติกรรมการแสดงออก
กริยาทาทางที่บงบอกวามีการกระทํารวมกับนิสิตในการศึกษาขอมูล และ/หรือการตั้งวัตถุประสงค
ในการจําแนกขอมูล หรือการกําหนดเกณฑในการจําแนกขอมูล หรือการแยกแยะขอมูลตาม
เกณฑที่กําหนด หรือการหาความสัมพันธของขอมูลระหวางองคประกอบและขอมูลภายในของ
แตละองคประกอบหนึ่งถึงสองประการ อยูในระดับเล็กนอย แสดงวา การใชรปู แบบการจัดการ
เรียนรูที่พัฒนาขึ้นขณะนั้นมีผลใหสมาชิกชุมชนเกิดการเรียนรูดานทักษะการคิดวิเคราะหขนึ้ ได
ดวยเล็กนอย
ค. มีหลักฐานคําพูด และ/หรือมีพฤติกรรมการแสดงออก
กริยาทาทางที่บงบอกวามีการกระทํารวมกับนิสิตในการศึกษาขอมูล และ/หรือการตั้งวัตถุประสงค
ในการจําแนกขอมูล หรือการกําหนดเกณฑในการจําแนกขอมูล หรือการแยกแยะขอมูลตาม
เกณฑที่กําหนด หรือการหาความสัมพันธของขอมูลระหวางองคประกอบและขอมูลภายในของ
แตละองคประกอบไดสามถึงสี่ประการ อยูในระดับพอสมควร แสดงวา การใชรูปแบบการจัด
การเรียนรูที่พฒ
ั นาขึ้นขณะนั้นมีผลใหสมาชิกชุมชนเกิดการเรียนรูดานทักษะการคิดวิเคราะห
ขึ้นไดดวยพอสมควร
ง. มีหลักฐานคําพูด และ/หรือมีพฤติกรรมการแสดงออก
กริยาทาทางที่บงบอกวามีการกระทํารวมกับนิสิตในการศึกษาขอมูล การตั้งวัตถุประสงคในการ
จําแนกขอมูล การกําหนดเกณฑในการจําแนกขอมูล การแยกแยะขอมูลตามเกณฑที่กําหนด และ
การหาความสัมพันธของขอมูลระหวางองคประกอบและขอมูลภายในของแตละองคประกอบได
ครบถวนทุกประการ อยูในระดับสมบูรณ แสดงวา การใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้น
ขณะนั้นมีผลใหสมาชิกชุมชนเกิดการเรียนรูดานทักษะการคิดวิเคราะหขึ้นไดดวยสมบูรณ
2) เกณฑการพิจารณาผลการใชรปู แบบการจัดการเรียนรู
ของนิสิตและสมาชิกชุมชน เปนเกณฑที่ผูวิจัยกําหนดขึ้นเองจากการพิจารณาหลักฐานคําพูด
การใชทักษะกระบวนการเรียนรูในชุมชน 6 ขั้นตอน หรือใชทักษะกระบวนการแกไขปญหาได
ถูกตองตามลําดับขั้นตอน โดยทั้งนิสิตและสมาชิกชุมชนมีการสะทอนผลแลกเปลี่ยนความรู และ
สรุปอางอิงความรูที่ไดรวมกันดังนี้
- มีหลักฐานคําพูดการใชกระบวนการเรียนรูในชุมชนไดไม
ถูกตองตามขั้นตอน แสดงวา นิสิตและสมาชิกชุมชนไมสามารถใชรูปแบบการจัดการเรียนรูได
- มีหลักฐานคําพูดการใชกระบวนการเรียนรูในชุมชนไดถูกตอง
ตามขั้นตอน แตนิสิตและสมาชิกชุมชนไมมีการสะทอนผลการแลกเปลี่ยนความรูและสรุป
อางอิงความรูที่ไดรวมกัน แสดงวา นิสิตและสมาชิกชุมชนสามารถใชรูปแบบการจัดการเรียนรู
ไดบางเล็กนอย
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- มีหลักฐานคําพูดการใชกระบวนการเรียนรูในชุมชนไดถูกตอง
ตามขั้นตอน นิสิตและสมาชิกชุมชนมีการสะทอนผลแลกเปลี่ยนความรู แตไมมีการสรุป
อางอิงความรูที่ไดรวมกัน แสดงวา นิสิตและสมาชิกชุมชนสามารถใชรูปแบบการจัดการเรียนรู
ไดพอสมควร
- มีหลักฐานคําพูดการใชกระบวนการเรียนรูในชุมชนไดถูกตอง
ตามขั้นตอน นิสิตและสมาชิกชุมชนมีการสะทอนผลการแลกเปลี่ยนความรู และสรุปอางอิง
ความรูที่ไดรว มกัน แสดงวา นิสิตและสมาชิกชุมชนสามารถใชรูปแบบการจัดการเรียนรูไดอยาง
สมบูรณ
3) การประเมินความตองการจําเปนในการจัดการเรียนรู
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพตามเนื้อหา นํามาหาคาของความถี่ของหลักฐานคําพูดในแตละ
รอบเทานั้น แลวนําเสนอในรูปรอยละ บรรยายสรุป พรอมทั้งยกตัวอยางความคิดเห็นหรือคําพูดที่
สําคัญ (Quotation) ประกอบ
7.2 ขอมูลกอนและภายหลังใชรูปแบบการจัดการเรียนรูวชิ าจิตวิทยาสังคม
โดยใชชุมชนและประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค
ผูวิจัยดําเนินการดังนี้
7.2.1 ภายหลังจากทีต่ รวจแบบทดสอบวัดความสามารถดานสติปญญา
แบบสอบถามวัดอารมณ ความรูสึก และแบบวัดทักษะ ชุดกอนและภายหลังใชรูปแบบ
การจัดการเรียนรู และใหคะแนนแลว นําขอมูลที่ไดมาเปลีย่ นรหัสตัวเลขและบันทึกผล
รหัสตัวเลขลงในเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป วิเคราะหขอมูล
ทางสังคมศาสตร (SPSS)
7.2.2 วิเคราะหขอมูลสวนบุคคล ของกลุมตัวอยางนิสิต และสมาชิกชุมชน
โดยใชตารางแจกแจกความถี่และหาคารอยละ
7.2.3 วิเคราะหขอมูลความสามารถดานสติปญญา โดยหาคาคะแนนเฉลี่ย
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลความหมายของคะแนน โดยใชเกณฑที่ผูวิจัยกําหนดขึ้น
1) ในภาพรวมของความสามารถทางสติปญ
 ญา
ขอบเขตคะแนนเฉลี่ยระหวาง 81.00-90.00 หมายถึง นิสิตมีความสามารถทางสติปญญาผาน
เกณฑ 90% ขึ้นไป อยูในระดับดีเยี่ยม
ขอบเขตคะแนนเฉลี่ยระหวาง 72.00-80.99 หมายถึง นิสิตมีความสามารถทางสติปญญาผาน
เกณฑ 80% ขึ้นไป อยูในระดับดีมาก
ขอบเขตคะแนนเฉลี่ยระหวาง 63.00-71.99 หมายถึง นิสิตมีความสามารถทางสติปญญาผาน
เกณฑ 70% ขึ้นไป อยูในระดับดี
ขอบเขตคะแนนเฉลี่ยระหวาง 54.00-62.99 หมายถึง นิสิตมีความสามารถทางสติปญญาผาน
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เกณฑ 60% ขึ้นไป อยูในระดับดีพอใช
ขอบเขตคะแนนเฉลี่ยต่ํากวา 54.00 ลงมา หมายถึง นิสิตมีความสามารถทางสติปญญาไมผา น
เกณฑ 60% อยูในระดับทีต่ องปรับปรุง
2) จําแนกตามระดับการศึกษาจิตวิทยาสังคม
- การศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคล
ขอบเขตคะแนนเฉลี่ยระหวาง 32.40-36.00 หมายถึง นิสิตมีความสามารถทางสติปญญาผาน
เกณฑ 90% ขึ้นไป อยูในระดับดีเยี่ยม
ขอบเขตคะแนนเฉลี่ยระหวาง 28.80-32.39 หมายถึง นิสิตมีความสามารถทางสติปญญาผาน
เกณฑ 80% ขึ้นไป อยูในระดับดีมาก
ขอบเขตคะแนนเฉลี่ยระหวาง 25.20-28.79 หมายถึง นิสิตมีความสามารถทางสติปญญาผาน
เกณฑ 70% ขึ้นไป อยูในระดับดี
ขอบเขตคะแนนเฉลี่ยระหวาง 21.60-25.19 หมายถึง นิสิตมีความสามารถทางสติปญญาผาน
เกณฑ 60% ขึ้นไป อยูในระดับดีพอใช
ขอบเขตคะแนนเฉลี่ยต่ํากวา 21.60 ลงมา หมายถึง นิสิตมีความสามารถทางสติปญญาไมผา น
เกณฑ 60% อยูในระดับทีต่ องปรับปรุง
- การศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป
ขอบเขตคะแนนเฉลี่ยระหวาง 25.20-28.00 หมายถึง นิสิตมีความสามารถทางสติปญญาผาน
เกณฑ 90% ขึ้นไป อยูในระดับดีเยี่ยม
ขอบเขตคะแนนเฉลี่ยระหวาง 22.40-25.19 หมายถึง นิสิตมีความสามารถทางสติปญญาผาน
เกณฑ 80% ขึ้นไป อยูในระดับดีมาก
ขอบเขตคะแนนเฉลี่ยระหวาง 19.60-22.39 หมายถึง นิสิตมีความสามารถทางสติปญญาผาน
เกณฑ 70% ขึ้นไป อยูในระดับดี
ขอบเขตคะแนนเฉลี่ยระหวาง 16.80-19.59 หมายถึง นิสิตมีความสามารถทางสติปญญาผาน
เกณฑ 60% ขึ้นไป อยูในระดับดีพอใช
ขอบเขตคะแนนเฉลี่ยต่ํากวา 16.80 ลงมา หมายถึง นิสิตมีความสามารถทางสติปญญาไมผา น
เกณฑ 60% อยูในระดับทีต่ องปรับปรุง
- การศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับกลุม คน
ขอบเขตคะแนนเฉลี่ยระหวาง 23.40-26.00 หมายถึง นิสิตมีความสามารถทางสติปญญาผาน
เกณฑ 90% ขึ้นไป อยูในระดับดีเยี่ยม
ขอบเขตคะแนนเฉลี่ยระหวาง 20.80-23.39 หมายถึง นิสิตมีความสามารถทางสติปญญาผาน
เกณฑ 80% ขึ้นไป อยูในระดับดีมาก
ขอบเขตคะแนนเฉลี่ยระหวาง 18.20-20.79 หมายถึง นิสิตมีความสามารถทางสติปญญาผาน
เกณฑ 70% ขึ้นไป อยูในระดับดี

226
ขอบเขตคะแนนเฉลี่ยระหวาง 15.60-18.19 หมายถึง นิสิตมีความสามารถทางสติปญญาผาน
เกณฑ 60% ขึ้นไป อยูในระดับพอใช
ขอบเขตคะแนนเฉลี่ยต่ํากวา 15.60 ลงมา หมายถึง นิสิตมีความสามารถทางสติปญญาไมผา น
เกณฑ 60% อยูในระดับทีต่ องปรับปรุง
7.2.4 วิเคราะหขอมูลวัดอารมณ ความรูสึก โดยหาคาคะแนนเฉลี่ย
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลความหมายของคะแนน ตามวิธีการกําหนดเกณฑของเบสท
ดับบลิว จอหน (Best, W. John. 1981 : 185) โดยชวงชั้นคะแนนระหวางความคิดเห็นที่มีแนวโนม
เห็นดวย (tend to agree) กับชวงชัน้ คะแนนเห็นดวย (agree) และชวงชั้นคะแนนไมมีความ
คิดเห็น (cannot say) จะมีชวงชั้นคะแนนไมเทากัน
1) ในภาพรวมของความสามารถในการจัดการกับอารมณ ความรูสึก
ขอบเขตคะแนนเฉลี่ยระหวาง 70.10-80.00 หมายถึง นิสิตมีความสามารถในการจัดการกับอารมณ
ความรูสึกที่เกิดขึ้นจริงไดมากที่สุด
ขอบเขตคะแนนเฉลี่ยระหวาง 50.01-70.09 หมายถึง นิสิตมีความสามารถในการจัดการกับอารมณ
ความรูสึกที่เกิดขึ้นไดมาก
ขอบเขตคะแนนเฉลี่ยระหวาง 30.01-50.00 หมายถึง นิสิตมีความสามารถในการจัดการกับอารมณ
ความรูสึกที่เกิดขึ้นจริงไดปานกลาง
ขอบเขตคะแนนเฉลี่ยระหวาง 10.01-30.00 หมายถึง นิสิตมีความสามารถในการจัดการกับอารมณ
ความรูสึกที่เกิดขึ้นจริงไดเล็กนอย
ขอบเขตคะแนนเฉลี่ยระหวาง 0.00-10.00 หมายถึง นิสิตไมมีความสามารถในการจัดการกับอารมณ
ความรูสึกที่เกิดขึ้นจริงไดเลย
2) จําแนกตามความสามารถในการจัดการกับอารมณ ความรูส ึก
ที่เกิดขึ้น
- การควบคุมอารมณ
ขอบเขตคะแนนเฉลี่ยระหวาง 17.51-20.00 หมายถึง นิสิตมีความสามารถในการควบคุมอารมณ
ที่เกิดขึ้นจริงไดมากที่สุด
ขอบเขตคะแนนเฉลี่ยระหวาง 12.51-17.50 หมายถึง นิสิตมีความสามารถในการควบคุมอารมณ
ที่เกิดขึ้นไดมาก
ขอบเขตคะแนนเฉลี่ยระหวาง 7.51-12.50 หมายถึง นิสิตมีความสามารถในการควบคุมอารมณ
ที่เกิดขึ้นจริงไดปานกลาง
ขอบเขตคะแนนเฉลี่ยระหวาง 2.51-7.50 หมายถึง นิสิตมีความสามารถในการควบคุมอารมณ
ที่เกิดขึ้นจริงไดเล็กนอย
ขอบเขตคะแนนเฉลี่ยระหวาง 0.00-2.50 หมายถึง นิสิตไมมีความสามารถในการควบคุมอารมณ
ที่เกิดขึ้นจริงไดเลย
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- คานิยม การรับรู ตระหนักในคุณคา
ขอบเขตคะแนนเฉลี่ยระหวาง 17.51-20.00 หมายถึง นิสิตมีคานิยม การับรู ตระหนักในคุณคา
ที่เกิดขึ้นจริงไดมากที่สุด
ขอบเขตคะแนนเฉลี่ยระหวาง 12.51-17.50 หมายถึง นิสิตมีคานิยม การับรู ตระหนักในคุณคา
ที่เกิดขึ้นจริงมาก
ขอบเขตคะแนนเฉลี่ยระหวาง 7.51-12.50 หมายถึง นิสิตมีคานิยม การับรู ตระหนักในคุณคา
ที่เกิดขึ้นจริงปานกลาง
ขอบเขตคะแนนเฉลี่ยระหวาง 2.51-7.50 หมายถึง นิสิตมีคานิยม การับรู ตระหนักในคุณคา
ที่เกิดขึ้นจริงเล็กนอย
ขอบเขตคะแนนเฉลี่ยระหวาง 0.00-2.50 หมายถึง นิสิตไมเห็นคุณคา ไมรับรู ไมตระหนักใน
คุณคาที่เกิดขึน้ จริงเลย
- คุณลักษณะที่ควรแสดงออก
ขอบเขตคะแนนเฉลี่ยระหวาง 35.01-40.00 หมายถึง นิสิตมีคุณลักษณะที่ควรแสดงออก
ที่เกิดขึ้นจริงมากที่สุด
ขอบเขตคะแนนเฉลี่ยระหวาง 25.01-35.00 หมายถึง นิสิตมีคุณลักษณะที่ควรแสดงออก
ที่เกิดขึ้นจริงมาก
ขอบเขตคะแนนเฉลี่ยระหวาง 15.01-25.00 หมายถึง นิสิตมีคุณลักษณะที่ควรแสดงออก
ที่เกิดขึ้นจริงปานกลาง
ขอบเขตคะแนนเฉลี่ยระหวาง 5.01-15.00 หมายถึง นิสิตมีคุณลักษณะที่ควรแสดงออก
ที่เกิดขึ้นจริงเล็กนอย
ขอบเขตคะแนนเฉลี่ยระหวาง 0.00-5.00 หมายถึง นิสิตไมมีคุณลักษณะที่ควรแสดงออก
ที่เกิดขึ้นจริงเลย
7.2.5 วิเคราะหขอมูลวัดทักษะ โดยหาคาคะแนนเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และแปลความหมายของคะแนน โดยใชเกณฑที่ผูวิจัยกําหนดขึ้น
1) ทักษะการสังเกต
ขอบเขตคะแนนเฉลี่ยระหวาง 6.41-8.00 หมายถึง นิสิตสามารถปฏิบัติทักษะการสังเกตได
ถูกตอง/ชํานาญ คลองแคลว มากที่สุด
ขอบเขตคะแนนเฉลี่ยระหวาง 4.81-6.40 หมายถึง นิสิตสามารถปฏิบัติทักษะการสังเกตได
ถูกตอง/ชํานาญ คลองแคลว มาก
ขอบเขตคะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.21-4.80 หมายถึง นิสิตสามารถปฏิบัติทักษะการสังเกตได
ถูกตอง/ชํานาญ คลองแคลว พอใช
ขอบเขตคะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.61-3.20 หมายถึง นิสิตสามารถปฏิบัติทักษะการสังเกตได
ถูกตอง/ชํานาญ คลองแคลว เล็กนอย
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ขอบเขตคะแนนเฉลี่ยระหวาง 0.00-1.60 หมายถึง นิสิตไมสามารถปฏิบัตทิ ักษะการสังเกตได
ถูกตอง/ชํานาญ คลองแคลว เลย
2) ทักษะทางสังคม
ขอบเขตคะแนนเฉลี่ยระหวาง 32.01-40.00 หมายถึง นิสิตสามารถปฏิบัตทิ ักษะทางสังคมได
ถูกตอง/ชํานาญ คลองแคลว มากที่สุด
ขอบเขตคะแนนเฉลี่ยระหวาง 24.01-32.00 หมายถึง นิสิตสามารถปฏิบัตทิ ักษะทางสังคมได
ถูกตอง/ชํานาญ คลองแคลว มาก
ขอบเขตคะแนนเฉลี่ยระหวาง 16.01-24.00 หมายถึง นิสิตสามารถปฏิบัตทิ ักษะทางสังคมได
ถูกตอง/ชํานาญ คลองแคลว พอใช
ขอบเขตคะแนนเฉลี่ยระหวาง 8.01-16.00 หมายถึง นิสิตสามารถปฏิบัตทิ ักษะทางสังคมได
ถูกตอง/ชํานาญ คลองแคลว เล็กนอย
ขอบเขตคะแนนเฉลี่ยระหวาง 0.00-8.00 หมายถึง นิสิตไมสามารถปฏิบตั ิทักษะทางสังคมได
ถูกตอง/ชํานาญ คลองแคลว เลย
3) ทักษะการทํางานกลุม
ขอบเขตคะแนนเฉลี่ยระหวาง 25.61-32.00 หมายถึง นิสิตสามารถปฏิบัตทิ ักษะการทํางานกลุม
ไดถูกตอง/ชํานาญ คลองแคลว มากที่สุด
ขอบเขตคะแนนเฉลี่ยระหวาง 19.21-25.60 หมายถึง นิสิตสามารถปฏิบัตทิ ักษะการทํางานกลุม
ไดถูกตอง/ชํานาญ คลองแคลว มาก
ขอบเขตคะแนนเฉลี่ยระหวาง 12.81-19.20 หมายถึง นิสิตสามารถปฏิบัตทิ ักษะการทํางานกลุม
ไดถูกตอง/ชํานาญ คลองแคลว พอใช
ขอบเขตคะแนนเฉลี่ยระหวาง 6.41-12.80 หมายถึง นิสิตสามารถปฏิบัตทิ ักษะการทํางานกลุม
ไดถูกตอง/ชํานาญ คลองแคลว เล็กนอย
ขอบเขตคะแนนเฉลี่ยระหวาง 0.00-6.40 หมายถึง นิสิตไมสามารถปฏิบตั ิทักษะการทํางานกลุม
ไดถูกตอง/ชํานาญ คลองแคลว เลย
4) ทักษะการแกไขปญหา
ขอบเขตคะแนนเฉลี่ยระหวาง 35.21-44.00 หมายถึง นิสิตสามารถปฏิบัตทิ ักษะการแกไขปญหา
ไดถูกตอง/ชํานาญ คลองแคลว มากที่สุด
ขอบเขตคะแนนเฉลี่ยระหวาง 26.41-35.20 หมายถึง นิสิตสามารถปฏิบัตทิ ักษะการแกไขปญหา
ไดถูกตอง/ชํานาญ คลองแคลว มาก
ขอบเขตคะแนนเฉลี่ยระหวาง 17.61-26.40 หมายถึง นิสิตสามารถปฏิบัตทิ กั ษะการแกไขปญหา
ไดถูกตอง/ชํานาญ คลองแคลว พอใช
ขอบเขตคะแนนเฉลี่ยระหวาง 8.81-17.60 หมายถึง นิสิตสามารถปฏิบัตทิ ักษะการแกไขปญหา
ไดถูกตอง/ชํานาญ คลองแคลว เล็กนอย
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ขอบเขตคะแนนเฉลี่ยระหวาง 0.00-8.80 หมายถึง นิสิตไมสามารถปฏิบตั ิทักษะการแกไขปญหา
ไดถูกตอง/ชํานาญ คลองแคลว เลย
5) ทักษะการทํางาน
ขอบเขตคะแนนเฉลี่ยระหวาง 25.61-32.00 หมายถึง นิสิตสามารถปฏิบัตทิ ักษะการทํางาน
ไดถูกตอง/ชํานาญ คลองแคลว มากที่สุด
ขอบเขตคะแนนเฉลี่ยระหวาง 19.21-25.60 หมายถึง นิสิตสามารถปฏิบัตทิ ักษะการทํางาน
ไดถูกตอง/ชํานาญ คลองแคลว มาก
ขอบเขตคะแนนเฉลี่ยระหวาง 12.81-19.20 หมายถึง นิสิตสามารถปฏิบัตทิ ักษะการทํางาน
ไดถูกตอง/ชํานาญ คลองแคลว พอใช
ขอบเขตคะแนนเฉลี่ยระหวาง 6.41-12.80 หมายถึง นิสิตสามารถปฏิบัตทิ ักษะการทํางาน
ไดถูกตอง/ชํานาญ คลองแคลว เล็กนอย
ขอบเขตคะแนนเฉลี่ยระหวาง 0.00-6.40 หมายถึง นิสิตไมสามารถปฏิบตั ิทักษะการทํางาน
ไดถูกตอง/ชํานาญ คลองแคลว เลย
6) ทักษะการคิดวิเคราะห
ขอบเขตคะแนนเฉลี่ยระหวาง 19.21-24.00 หมายถึง นิสิตสามารถปฏิบัตทิ ักษะการคิดวิเคราะห
ไดถูกตอง/ชํานาญ คลองแคลว มากที่สุด
ขอบเขตคะแนนเฉลี่ยระหวาง 14.41-19.20 หมายถึง นิสิตสามารถปฏิบัตทิ ักษะการคิดวิเคราะห
ไดถูกตอง/ชํานาญ คลองแคลว มาก
ขอบเขตคะแนนเฉลี่ยระหวาง 9.61-14.40 หมายถึง นิสิตสามารถปฏิบัตทิ ักษะการคิดวิเคราะห
ไดถูกตอง/ชํานาญ คลองแคลว พอใช
ขอบเขตคะแนนเฉลี่ยระหวาง 4.81-9.60 หมายถึง นิสิตสามารถปฏิบัตทิ ักษะการคิดวิเคราะห
ไดถูกตอง/ชํานาญ คลองแคลว เล็กนอย
ขอบเขตคะแนนเฉลี่ยระหวาง 0.00-4.80 หมายถึง นิสิตไมสามารถปฏิบตั ิทักษะการคิดวิเคราะห
ไดถูกตอง/ชํานาญ คลองแคลว เลย
7.2.6 ทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉลีย่ ความสามารถดาน
สติปญญา ดานอารมณ ความรูสึก ดานทักษะกอนและภายหลังใชรูปแบบการจัดการเรียนรู
วิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พงึ ประสงค โดยใชสถิติการทดสอบคาที (t-dependent test) ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ .05 เพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูวิชา
จิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและประสบการณเปนฐาน โดยมีเกณฑแสดงประสิทธิผลคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงคที่เกิดขึ้นกับนิสิต มีดังนี้
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1) ดานสติปญญา คาคะแนนเฉลี่ยความสามารถดานสติปญญาจาก
การศึกษาจิตวิทยาสังคมของนิสิตภายหลังใชรูปแบบการจัดการเรียนรูสูงกวากอนใชรูปแบบการ
จัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชมุ ชนและประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะ
ของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
2) ดานอารมณ ความรูส ึก คาคะแนนเฉลี่ยความสามารถดาน
อารมณ ความรูสึก จากการศึกษาจิตวิทยาสังคมของนิสิต ภายหลังใชรูปแบบการจัดการเรียนรู
สูงกวากอนใชรูปแบบการจัดการเรียนรูวชิ าจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและประสบการณเปนฐาน
เพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05
3) ดานทักษะ คาคะแนนเฉลี่ยความสามารถดานทักษะกระบวนการ
ที่เกิดขึ้น อาทิ ทักษะการสังเกต ทักษะทางสังคม ทักษะการทํางานกลุม ทักษะการแกไขปญหา
ทักษะการทํางาน และทักษะการคิดวิเคราะห จากการปฏิบตั ิกิจกรรมการเรียนรูของนิสิต จาก
การศึกษาจิตวิทยาสังคมภายหลังใชรูปแบบการจัดการเรียนรูสูงกวากอนใชรูปแบบการจัดการ
เรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและประสบการณเปนฐานเพือ่ เสริมสรางคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
7.2.7 วิเคราะหขอมูลผลการเรียนรูทเี่ กิดขึ้นกับสมาชิกชุมชนภายหลังใช
รูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นนี้ที่ผานการตรวจสอบคุณภาพขอมูลเพิ่มความเชือ่ ถือ
ไดแลวนํามาวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพวิธีการเดียวกับขอ 7.1.4 หนา 213-214 โดยใช
เกณฑแสดงประสิทธิผลการเรียนรูทเี่ กิดขึ้นกับสมาชิกชุมชน มีหลักฐานคําพูดหรือพฤติกรรม
การเรียนรูเกิดขึ้นกับสมาชิกชุมชน ใชมาตรประเมินคาเชิงพรรณนาดังตาราง 19 เปนแนวทางใน
การประเมินประสิทธิผลเชนเดียวกันกับการวิเคราะหขอ มูลผลการเรียนรูที่เกิดขึ้นกับสมาชิก
ชุมชนขณะใชรูปแบบการจัดการเรียนรูทพี่ ัฒนาขึ้น หนา 220 - 225
7.2.8 ภายหลังจากวิเคราะหขอมูลที่ไดเปรียบเทียบกับเกณฑแสดง
ประสิทธิผล ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมาสรุปผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู
โดยเขียนรายงานการวิจัย ใหขอเสนอแนะ และเผยแพรผลการวิจยั ที่ไดจากการใชรูปแบบการ
จัดการเรียนรูที่พัฒนานี้ใหกับหนวยงานที่สังกัด บุคคลที่เกีย่ วของกับการจัดการศึกษาระดับ
อุดมศึกษาตอไป เพื่อใชเปนแนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียนที่รับผิดชอบ
จัดการศึกษาใหเปนบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค ตอบสนองความตองการของสังคมและ
ตลาดแรงงานตามบริบทที่สถาบันอุดมศึกษานั้นตั้งอยูตอ ไป

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การเสนอผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและ
ประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ผูวิจัยนําเสนอผลการ
วิเคราะหขอมูลประกอบดวย 2 ตอน ไดแก ตอนที่ 1 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูวิชา
จิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค และตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู
วิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชมุ ชนและประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิต
ที่พึงประสงคตามลําดับดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและ
ประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค มีลําดับการนําเสนอผล
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู 2 ระยะ จํานวน 3 รอบดวยกัน ตามลําดับดังนี้
ระยะแรก :
การใหความหมายหรือการทําความชัดเจนกับคําถามแรกเริ่ม
การวิจัย (รอบที่ 1)
ระยะตอเนื่อง : การวิจัยปฏิบตั ิการแกไขปญหาใหมที่ไดรวบรวมมิติตา งๆ (รอบที่ 2)
ระยะตอเนื่อง : การวิจัยปฏิบตั ิการแกไขปญหาใหมที่ไดรวบรวมมิติตา งๆ (รอบที่ 3)
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูวิชา
จิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค มีผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย สวน
ขอมูลเชิงคุณภาพ ในรูปของความถี่และรอยละ ลักษณะการบรรยายสรุปพรอมทั้งยกตัวอยาง
ความคิดเห็นสําคัญ (Quotation) ประกอบหรือตารางประกอบการบรรยาย สรุปการเรียนรู และ
ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูที่เกิดขึ้นตามลําดับดังนี้
1. ผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง
1.1 ผลการวิเคราะหขอมูลของกลุมตัวอยางนิสิต
1.2 ผลการวิเคราะหขอมูลของกลุมตัวอยางสมาชิกชุมชน
2. ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบกอนและภายหลังใชรูปแบบการจัดการเรียนรู
วิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชมุ ชนและประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิต
ที่พึงประสงค
2.1 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
2.2 ผลการเรียนรูของสมาชิกชุมชน
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3. ผลการวิเคราะหขอมูลขณะใชรูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใช
ชุมชนและประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค จํานวน 3
รอบ โดยในแตละรอบประกอบดวยขอมูลตอไปนี้
3.1 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
3.2 ผลการเรียนรูของสมาชิกชุมชน
3.3 ผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชมุ ชนและ
ประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
3.4 การประเมินความตองการจําเปนในการปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู
วิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชมุ ชนและประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิต
ที่พึงประสงค

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
n
%
X
S.D.
t
*

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

จํานวนคนในกลุมตัวอยาง
รอยละ
คาคะแนนเฉลี่ย
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คาสถิติที่ใชในการพิจารณาแจกแจงแบบที (t)
มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ

ผลการวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูว ิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชน
และประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค มีกระบวนการ
พัฒนาในลักษณะวิจัยปฏิบตั ิการสรางสรรคความรูรว มกัน (The Cogenerative Action Research)
ตามแนวคิดของเดวิดด และมอรเท็น (Greenwood, J. Davydd & Leven Morten. 1998 : 116)
2 ระยะ เปนวงจรวัฏจักรตอเนื่องกัน จํานวน 3 รอบ ตามลําดับ ดังนี้
ระยะแรก : การใหความหมายหรือการทําความชัดเจนกับคําถามแรกเริ่มการวิจัย
(รอบที่ 1) ประกอบดวย 4 ขั้นตอน มีผลการศึกษาดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การใหความหมายของปญหาหรือประเมินความตองการจําเปนในการจัด
การเรียนรู (รอบที่ 1) เพื่อรางรูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและ
ประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค มีผลการดําเนินการ
ศึกษา 7 ขั้นตอนยอย คือ
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1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพื้นฐานความรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู
ไดผลสรุปการศึกษา ดังนี้
1.1 ผลการศึกษาความหมายของการจัดการเรียนรูที่ไดจากการวิเคราะหสรุป
ความหมายของคําวา “การจัดการ” กับ “การเรียนรู” หมายถึง กระบวนการจัดการใชทรัพยากรที่
เกี่ยวของกับการเรียนรูมาจัดเปนกิจกรรมการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนไดรับประสบการณหรือไดฝกหัด
หรือไดกระทํา โดยไดรับการเสริมแรงอยางมีประสิทธิภาพสัมพันธกันอยางตอเนื่องและประสานงานกัน
เพื่อกอใหเกิดประสิทธิผล มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเกิดขึ้นอยางคอนขางถาวรกับผูเรียนตาม
ขีดความสามารถที่มีไดบรรลุวตั ถุประสงคที่ตั้งไว และไดแนวคิดสําคัญในการจัดการเรียนรู 3 ประการ
คือ (1) ตองกําหนดพฤติกรรมการเรียนรูที่ตองการใหเกิดขึ้น เปนจุดประสงคการเรียนรู หรือ
เปาหมายการพัฒนา (2) ตองมีกระบวนการจัดการใชทรัพยากรทีเ่ กี่ยวของกับการเรียนรูลวงหนา
และ (3) ตองใชทรัพยากรทีเ่ กี่ยวของกับการเรียนรูมาจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนมีประสบการณ
การเรียนรู ชวยใหผวู ิจัยนําไปเปนความรูพื้นฐานในการเขียนสาระที่จําเปนขององคประกอบ
วัตถุประสงคของรูปแบบการจัดการเรียนรูและผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1.2 ผลการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรูในแตละครั้งทีส่ มบูรณนั้น จะตองมีการ
เปลี่ยนแปลงดานสติปญญา ดานอารมณ ความรูสึก และดานทักษะความชํานาญ ชวยใหผูวิจัย
นําไปเปนความรูพื้นฐานในการเขียนสาระที่จําเปนขององคประกอบผลการเรียนรูท ี่คาดหวังและ
ใชออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนรูและจัดทําแผนการจัดการเรียนรูไดดวย
1.3 ผลการศึกษาการจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิผลตอง (1) ใชกระบวนการจัดการ
5 ขั้นตอน ไดแก การวางแผน การจัดองคกร การจัดบุคคล การนํา และการควบคุม มาประยุกตใช
โดยตองมีการวางแผนการจัดการเรียนรู (2) ตองวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยการออกแบบ
จัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเลือกรูปแบบวิธกี าร และเทคนิคในการจัดการ
เรียนรูที่ตองคํานึงผลการเรียนรูที่คาดหวัง สาระการเรียนรู กระบวนการเรียนรู และคุณลักษณะที่
พึงประสงคทตี่ องการใหเกิดขึ้นกับผูเรียน จัดใหผูเรียนไดฝกปฏิบตั ิจริง และ (3) ออกแบบจัด
กิจกรรมการเรียนรูในชั้นเรียนใหเชื่อมโยงกับนอกชั้นเรียน รวมถึงบูรณาการสาระการเรียนรูด วย
โดยตอง (1) วิเคราะหผลการเรียนรูที่คาดหวังหรือจุดประสงคการเรียนรู (2) วิเคราะหผูเรียน (3)
กําหนดรูปแบบวิธีการหรือเทคนิคการจัดการเรียนรู และ (4) ปรับและเรียบเรียงรูปแบบ วิธีการ
หรือเทคนิคการจัดการเรียนรู ชวยใหผวู ิจัยนําแนวคิดที่ไดมาใชออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนรูใน
การศึกษาวิจัยครั้งนี้
1.4 ผลการศึกษาทรัพยากรที่เกี่ยวของกับการเรียนรู ไดแก (1) บุคคล ประกอบดวย
ผูสอนและผูเรียน (2) วิธีการ อาทิ วิธีการนําเสนอเนื้อหาในการสอน วิธีการจัดการเนื้อหาการ
สอน และวิธีการจัดการหลักสูตร (3) เนื้อหาและสาระการเรียนรู (4) วัสดุ เครื่องมือ หรือสื่อการ
เรียนรู และ (5) งบประมาณ ชวยใหผูวิจัยนําแนวคิดที่ไดมาใชวางแผนการจัดการเรียนรูใน
การศึกษาวิจัยครั้งนี้
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1.5 ผลการศึกษาแผนการจัดการเรียนรู ตองมีการวิเคราะหคําอธิบายรายวิชา และ
หนวยการเรียนรูเดิม ผลการเรียนรูที่คาดหวัง สาระการเรียนรู กระบวนการจัดการเรียนรู การ
ประเมินผล และแหลงเรียนรู โดยองคประกอบของแผนการจัดการเรียนรู ประกอบดวย (1)
สวนนํา (2) จุดประสงคการเรียนรู หรือผลการเรียนรูทคี่ าดหวัง (3) สาระการเรียนรู (4) กิจกรรม
การเรียนรู (5) การวัดผลประเมินผลการเรียนรู (6) แหลงเรียนรู และ (7) บันทึกผลการเรียนรู
ชวยใหผวู ิจัยนําแนวคิดที่ไดมาจัดทําแผนการจัดการเรียนรู
1.6 ผลการศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา มี 4 ประเด็นสําคัญ
คือ (1) การจัดสาระการเรียนรู ตองจัดใหเรียนรูทั้งความรูวิชาการ และความรูชุมชน หรือขอมูล
ขอเท็จจริง ความรู ความรูสึก หรือประสบการณที่พบไดจริงในชุมชนควบคูกันไปอยางมี
ความสัมพันธเชื่อมโยงกัน ที่สอดคลองกับชีวติ จริงที่ตอ งเผชิญในลักษณะบูรณาการดวย (2)
กระบวนการเรียนรู ผูสอนควรใชรูปแบบการเรียนรูแบบมีสวนรวมควบคูกับรูปแบบการเรียนรูท ี่
เนนกระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสรางความคิดรวบยอด กระบวนการสรางความรูความ
เขาใจ และกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรูเปนกลุม (3) ผลการเรียนรูควรจัดการเรียนรู
ใหมีการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู ดานสติปญญา ดานอารมณ ความรูสึก และดานทักษะเกิดขึ้นใน
ผูเรียน และ (4) คุณภาพการจัดการเรียนรู ตองมีการประเมินผลการเรียนรูโ ดยใชการวิจยั
ปฏิบัติการควบคูกับการสอน เพื่อใหผลการเรียนรูมีคุณภาพอยางแทจริง ชวยใหผูวิจัยนําไปเปน
ความรูพื้นฐานในการเขียนสาระที่จําเปนขององคประกอบวัตถุประสงคของรูปแบบการจัดการ
เรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง สาระการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู การวัดผลประเมินผล
รูปแบบ และแหลงเรียนรู ตลอดจนออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มีการวิจัยปฏิบัติการควบคู
กับการจัดการเรียนรู
1.7 ผลการศึกษาสภาพปญหาการจัดการเรียนรูของสถาบันอุดมศึกษาไทย มี 3 เรื่อง
หลักคือ (1) ปญหาสาระการเรียนรู (2) ปญหากระบวนการเรียนรู และ (3) ปญหาผลการเรียนรู
ที่เกิดขึ้นในบัณฑิตไทย โดยมีสาเหตุของปญหาดังกลาวอยูที่ผูสอนมุงเนนการสอนมากกวาการ
เรียนรู มุงเนนถายทอดความรูมากกวากวาใหบัณฑิตสรางความรูข ึ้นดวยตนเอง การจัดสาระ
การเรียนรูมุงเนนความรูวชิ าการ ขาดความเชื่อมโยงกับความรูปฏิบตั ิ การเรียนรูไมสัมผัสสภาพ
สังคมจริง เรียนในชั้นเรียนเปนหลัก ผูสอนและผูเรียนมีปฏิสัมพันธกันนอย ขาดการแลกเปลีย่ น
ประสบการณและความรูกับบุคคลในชุมชน ขาดการประยุกตใชความรูในสถานการณจริง
สืบเนื่องจากกระบวนการทัศนของผูสอนที่สนับสนุนใหผูสอนดําเนินการจัดการเรียนการสอนตาม
ระบบความเชือ่ ที่มีอยูในทฤษฎีกลุมปรนัยนิยม มีความจําเปนตองปรับระบบความเชื่อพื้นฐาน
เสียใหมใหอยูใ นทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง จะชวยใหผสู อนดําเนินการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ ไมมุงเนนการบรรยาย ถายทอดความรูเปนหลักได สงผลใหผูเรียน
มีการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู ดานสติปญญา ดานอารมณ ความรูสึก และดานทักษะไดอยางมี
คุณภาพมากขึ้น โดยการพัฒนาการจัดการเรียนรูภายใตทฤษฎีการสรางความรูด วยตนเอง ตอง
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ออกแบบจัดการเรียนรูใหผูเรียนมีกระบวนการสรางความรูควบคูกบั กระบวนการทางสังคมดวย
การวิเคราะหกระบวนการเรียนรูในชุมชน จากแนวคิดพื้นฐานหลัก 3 แนวคิด คือ (1) แนวคิด
กระบวนการสรางสรรคความรูรวมกันหรือใชแนวคิดการวิจัยปฏิบตั กิ ารสรางสรรคความรูรว มกัน
ทดแทน ควบคูกับ (2) แนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่ใชชุมชนเปนฐาน และ (3) แนวคิดการ
จัดการเรียนรูแบบประสบการณ นํากระบวนการเรียนรูที่ไดในชุมชนนี้มาออกแบบจัดกิจกรรม
การเรียนรูใหเชื่อมโยงกับในชั้นเรียน สอดคลองกับการจัดสาระการเรียนรู และผลการเรียนรูที่
คาดหวัง กระบวนการเรียนรูในชุมชน สาระการเรียนรู และผลการเรียนรูที่คาดหวังที่วิเคราะหได
จาก 3 แนวคิดดังกลาว สามารถชวยแกไขสภาพปญหาการจัดการเรียนรูของสถาบันอุดมศึกษา
ไทยใหสามารถผลิตบัณฑิตไดอยางมีคุณภาพได
1.8 ผลการศึกษาที่ไดจากขอ 1.1 – 1.7 ผูวิจัยไดนํามาเปนพื้นฐานความรู เขียนสาระ
ที่จําเปนในองคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู ไดแก (1) ปญหาและความจําเปนของการ
จัดการเรียนรู (2) หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู (3) วัตถุประสงคของรูปแบบการจัดการ
เรียนรู (4) ผลการเรียนรูทคี่ าดหวัง (5) สาระการเรียนรู (6) กิจกรรมการเรียนรู (7) การวัด
ประเมินผลรูปแบบ และ (8) แหลงเรียนรู ตลอดจนใชออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนรู และจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรู
2. ผลการศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคที่ไดจากเอกสารที่เกี่ยวของไดนํา
ขอบงชี้ที่ไดมาวิเคราะหกบั ขอบงชี้คุณลักษณะของนิสิตวิชาจิตวิทยาสังคมที่ไดมาจากการสัมภาษณ
เจาะลึกอาจารยผูสอนวิชาจิตวิทยาสังคม จํานวน 4 คน และจากการจัดสนทนากลุมกับนิสิตที่
ลงทะเบียนเรียนวิชาจิตวิทยาสังคม จํานวน 6 กลุม ๆ ละ 4-7 คน นั้น ไดสะทอนใหเห็นวา
คุณลักษณะของนิสิตวิชาจิตวิทยาสังคม ดานสติปญญาที่เกี่ยวของกับความรู ความเขาใจ ความ
คิดทุกขอบงชี้ ดานอารมณ ความรูสกึ ที่เกี่ยวของกับการควบคุมอารมณ คานิยม การรับรู
ตระหนักในคุณคา และคุณลักษณะทีค่ วรแสดงออกทุกขอบงชี้ และดานทักษะเกือบทุกทักษะที่
เกี่ยวของกับทักษะทางสังคม ทักษะการทํางาน ทักษะการทํางานกลุม และทักษะการแกไข
ปญหา ยกเวนทักษะการสังเกต มีเนื้อหานัยความสัมพันธเชื่อมโยงกันและสามารถชวย
เสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคใหเกิดขึน้ กับนิสิตไดพอสมควรถึงมากในดาน
สติปญญา สวนดานอารมณ ความรูสึกไดคอนขางมากถึงมากที่สุด และดานทักษะไดมาก ซึ่ง
เปนเปาหมายการพัฒนานิสิตของสถาบันอุดมศึกษาทุกแหง โดยมีแนวทางการจัดการเรียนรู
เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พงึ ประสงคไดอยางมีประสิทธิผลนั้น ผูสอนตอง (1) จัดสาระการเรียนรู
ใหเชื่อมโยงกับสภาพจริงของธรรมชาติและชุมชน บูรณาการศาสตรตาง ๆ (2) กระบวนการ
เรียนรู ตองมีการวางแผนรวมกันระหวางอาจารยผูสอนและผูเรียน วางแผนจัดขั้นตอนการ
เรียนรู จัดการเรียนรูแบบบูรณาการเนนชุมชนและประสบการณเปนฐานในการเรียนรู เนนการ
ศึกษาคนควา การคิดวิเคราะห การปฏิบตั ิ และสรางคานิยมในการปฏิบัติ และ (3) ผลการเรียนรู
ตองเนนการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูดานความรู ความเขาใจ ความคิด หรือดานสติปญญา ดาน
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อารมณ ความรูสึก และดานทักษะทั้ง 3 ดาน กอเกิดพฤติกรรมทีพ่ ึงประสงคได ชวยใหผูวิจยั
นําไปเปนความรูพื้นฐานในการเขียนสาระที่จําเปนขององคประกอบ ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
สาระการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู การออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยเลือกรูปแบบ/
วิธีการ/เทคนิคการจัดการเรียนรูที่ควรสงเสริม มาพิจารณาเลือกใชใหเหมาะสม และวางแผน
จัดการเรียนรูเพื่อใหผลการเรียนรูที่คาดหวังบรรลุ
3. ผลการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู การสรางรูปแบบการจัดการเรียนรูตองสราง
ภายใตทฤษฎีและแนวคิดทีผ่ ูวิจัยเชื่อถือ กําหนดโครงรางองคประกอบของรูปแบบการจัดการ
เรียนรู ออกเปน 8 องคประกอบ ไดแก (1) ปญหาและความตองการจําเปนในการจัดการเรียนรู
(2) หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู (3) วัตถุประสงคของรูปแบบการจัดการเรียนรู (4) ผล
การเรียนรูที่คาดหวัง (5) สาระการเรียนรู (6) กิจกรรมการเรียนรู (7) การวัดผลประเมินผล
รูปแบบ และ (8) แหลงเรียนรูไวอยางเปนระบบ รวมถึงการสังเกตธรรมชาติของผูเรียน และ
ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ผวู ิจัยเลือกใช มีกระบวนการเรียนรู ขั้นตอนการจัดการเรียนรู และวิธี
สอน นําเสนอพรรณนาไวในรูปแบบเชิงภาษา โดยสรุปนําเสนอในรูปแบบเชิงแผนผัง ควบคูกบั
ใชเปาหมายการจัดการศึกษา เลือกใชรูปแบบเชิงปะทะสังสรรค และรูปแบบเชิงการจัดกระทํา
ขอมูล รวมอยูในรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นดวย เพื่อจูงใจผูเรียนใหมกี ารเปลี่ยนแปลง
การเรียนรูอยางสมบูรณ กอเกิดพฤติกรรมการเรียนรูตามผลการเรียนรูที่คาดหวังจากการใช
รูปแบบการจัดการเรียนรู ชวยใหผวู ิจยั ตองดําเนินการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
แนวคิดที่ใชในการจัดการเรียนรูที่ผูวิจัยเชื่อถือควบคูกบั การสังเกตผูเ รียนที่เกิดขึ้นจากการเลือก
ใชวธิ ีการจัดการเรียนรูที่ผานมา
4. ผลการศึกษาแนวคิดทีใ่ ชในการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและ
ประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค มี 3 แนวคิด ไดแก (1)
แนวคิดการวิจัยปฏิบัติการสรางสรรคความรูรวมกัน (2) แนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่ใช
ชุมชนเปนฐาน และ (3) แนวคิดการจัดการเรียนรูแบบประสบการณ ผูวิจัยไดนําสาระการเรียนรู
กระบวนการเรียนรู และผลการเรียนรูที่ไดจากการวิเคราะหแนวคิดทั้งสามมาวิเคราะหหาขอบงชี้
ไดแนวทางการจัดสาระการเรียนรูในชัน้ เรียนไมวาจะเปนความรูวชิ าการหรือประสบการณใน
โดยสถานการณ
ชั้นเรียนใหเชือ่ มโยงกับความรูชุมชนหรือสถานการณทตี่ องเผชิญในชุมชน
ประสบการณ ความรูวิชาการตองมีความหลากหลาย มีความหมายตอการเรียนรู สวน
กระบวนการเรียนรูในชุมชน มี 6 ขั้นตอน ไดแก (1) การประเมินความตองการจําเปน (2) การ
กําหนดเปาหมายและวางแผนการเรียนรูรวมกัน (3) ปฏิบัติการแกไขปญหา มีการปฏิบัติจริง มี
สวนรวมในประสบการณที่ไดวางแผนรวมกัน (4) การสะทอนความคิดในเรื่องที่ไดกระทําและ
การสะทอนการกระทํา (5) การสรุปอางอิง สรางสรรคความรูรว มกัน และ (6) การประยุกตใช
ความรูที่สรางสรรคไดไปประยุกตใชในสถานการณใหม เปนวงจรตอเนื่องเขาสูขนั้ ตอนที่ 1-5
รอบใหม สําหรับผลการเรียนรูที่ไดทั้งดานสติปญญา ดานอารมณ ความรูสึก และดานทักษะได
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นําขอบงชี้ที่ไดไปวิเคราะหหาความสัมพันธสอดคลองกับขอบงชี้คณ
ุ ลักษณะของนิสิตวิชา
จิตวิทยาสังคมที่พึงประสงค และขอบงชีค้ ุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงค พบวา มีเนื้อหานัย
สอดคลองครอบคลุมขอบงชี้คุณลักษณะของนิสิตวิชาจิตวิทยาสังคมที่พึงประสงคจํานวนมาก
และมีเนื้อหานัยสอดคลองหรือคลายคลึงกับขอบงชี้คณ
ุ ลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคจํานวน
คอนขางมาก
นอกจากนี้เมื่อนําสาระการเรียนรู กระบวนการเรียนรู และผลการเรียนรูที่ไดจาก
แนวคิดทั้งสามมาวิเคราะหออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูในชุมชน
หาขอบงชี้รูปแบบ/
วิธีการ/เทคนิคการจัดการเรียนรูที่ควรสงเสริม ไดรูปแบบการเรียนรูที่เนนกระบวนการเปนหลัก
ควบคูผสมผสานกับรูปแบบการเรียนรูแบบมีสวนรวม รูปแบบการเรียนรูดวยตนเอง รูปแบบการ
เรียนรูที่เนนครูเปนศูนยกลาง เสริมดวยรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคจิ๊กซอร โดย
ตองจัดรูปแบบ/วิธีการ/เทคนิคการจัดการเรียนรูที่ใชในชั้นเรียนใหเชือ่ มโยงสอดคลองกันกับใน
ชุมชนดวย
5. ผลการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวา งานวิจยั ในประเทศ การใชชุมชนเปน
แหลงเรียนรูยงั ใชทัศนะของนักสังคมวิทยาในฐานะหนวยทางสังคมทีม่ ีอาณาบริเวณขอบเขต
ชัดเจนเปนหลัก ยังขาดการใชในชุมชนทัศนะอื่น ๆ โดยเฉพาะชุมชนในฐานะประชาสังคม ซึ่ง
เปนชุมชนที่เนนความรูสึกของสมาชิกตองเปนหนึ่งเดียว เนนคุณธรรมจริยธรรม ตระหนักรูใน
สิ่งที่เปนไปไดไมจําเปนตองมีพื้นที่อาณาเขต เปนชุมชนที่เสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชน และ
สงผลใหชุมชนมีการพัฒนาแบบยั่งยืนดวย ทําใหขาดประสบการณที่หลากหลาย ยังไมไดมีการ
นําความรูที่ไดจากการศึกษาชุมชนไปทดลองใชในชุมชนใหมหรือสถานการณใหม ๆ นอกจากนี้
การนําเทคนิค AIC (Appreciation Influence Control) ที่เนนการมีสวนรวมของชุมชนมาใชทุก
ขั้นตอนในการจัดการศึกษา ยังขาดการมีสวนรวมของชุมชน จึงขาดการสรางความรูสึกของ
ชุมชนในการเปนภาคีความรวมมือ (Community Partnership) และยังขาดการแลกเปลีย่ น
เรียนรูความรูท ี่เปนประสบการณที่เนนการปฏิบัตขิ องชุมชน กับความรูวิชาการของนักศึกษาทํา
ใหนักศึกษาขาดการเชื่อมโยงตอยอดเสริมความรูที่ทั้งสองฝายมีที่จะชวยใหสรางความรูใหมขนึ้
ได ตลอดจนนําไปสูความรูส ึกผูกพัน ตระหนักเห็นคุณคาตอกระบวนการเรียนรูท ี่ไดรับ และ
สามารถกระตุน ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมระหวางนักศึกษาและบุคคลในชุมชนได
สวนงานวิจัยตางประเทศนั้นพบวา การจัดการเรียนการสอนที่ใชชุมชนเปนฐาน
มีปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอการจัดการเรียนการสอน 3 ปจจัย ไดแก (1) โครงสรางของ
สถาบันการศึกษา (2) ความเชื่อของอาจารยผูสอน และ (3) การปฏิบัติและประสบการณที่
ผูเรียนควรไดรับ โดยผูเรียนจะมีความเขาใจและมีการพัฒนาทักษะเกิดขึ้นโดยเฉพาะ (1) ทักษะ
การติดตอสื่อสาร (2) ภาวะผูนําและความเปนพลเมือง และ (3) การทํางานรวมกับผูอื่น ผูเรียน
จะเปลี่ยนแปลงการเรียนรูเกี่ยวกับ (1) กระบวนการเรียนรู พบวา มีวิธีการที่หลากหลายในการ
เรียนรู (2) ไดเรียนรูวิชาการควบคูกับการทํางานในสถานการณจริง (3) รับรูวาชุมชนเปนแหลง
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เรียนรู และทรัพยากรที่มีชวี ิตที่สําคัญทีช่ ว ยใหเกิดการเรียนรู และ (4) หยั่งรูเขาใจหลักสูตรของ
สถาบันการศึกษาที่ไดศึกษามากขึ้น สามารถชวยเชือ่ มโยงการเรียนรูในชั้นเรียนกับชุมชนตาม
บริบทจริงได สามารถนําประเด็นปญหาของชุมชนเขามาศึกษาเรียนรูในชั้นเรียนไดเปนอยางดี
สวนงานวิจัยที่เนนประสบการณเปนฐาน พบวา ระยะเวลาการเรียนรูที่มีประสบการณมีความ
แตกตางกันเพียงเล็กนอย สืบเนื่องจากธรรมชาติของมนุษยแตละบุคคลจะแตกตางกันไป จึงควร
ใหผูเรียนไดนาํ ผลการเรียนรูที่ไดไปประยุกตใชในสถานการณใหมดวย ใหมีประสบการณอยาง
ตอเนื่อง ไดรับการปฏิบตั ิซา้ํ อยางเพียงพอ และมีกิจกรรมการสะทอนผลการเรียนรูดวย
6. สรุปผลการสังเคราะหองคประกอบของรางรูปแบบการจัดการเรียนรู ผูวิจัยไดนําผล
การศึกษาทีไ่ ดจากขอ 1-5 มาเขียนสาระที่จําเปนพอสังเขปในแตละองคประกอบของรางรูปแบบ
การจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้น 8 องคประกอบ ไดแก (1) ปญหาและความจําเปนของการจัดการ
เรียนรู (2) หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู (3) วัตถุประสงคของรูปแบบการจัดการเรียนรู
(4) ผลการเรียนรูที่คาดหวัง (5) สาระการเรียนรู (6) กิจกรรมการเรียนรู (7) การวัดผล
ประเมินผลรูปแบบ และ (8) แหลงเรียนรู รายละเอียดของรางรูปแบบการจัดการเรียนรูที่
พัฒนาขึ้นศึกษาไดในบทที่ 2 หนา 140-148
7. ผลการประสานงานกับชุมชน ศึกษาชุมชน เตรียมชุมชน และประชุมรวมกับชุมชน
ไดผลสรุปการศึกษา โดยมีรายละเอียดของขอมูลศึกษาไดในบทที่ 3 หนา 160-166 ที่สําคัญคือ
ผลการประสานงานกับชุมชน ไดคัดเลือกชุมชนที่ใชเปนฐานการเรียนรู โดยมีเกณฑที่ใช
พิจารณา 4 ขอ คือ (1) การเขาถึงชุมชน (2) ขนาดของชุมชน (3) มีกรรมการชุมชนชัดเจน และ
(4) ชุมชนมีกิจกรรมอยางตอเนื่อง ไดแก ชุมชนยาดอง ซอยเอกมัย 13 ถนนสุขุมวิท 63 แขวง
คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เปนชุมชนในทัศนะของนักสังคมวิทยา และได
ชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ เฟสท ดานซ ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เปน
ชุมชนตามรูปแบบประชาสังคม เปนแหลงเรียนรูในชุมชน ไดชี้แจงวัตถุประสงคของการศึกษา
ชุมชนของนิสิต พรอมขั้นตอนและกิจกรรมการจัดการเรียนรูใหประธาน คณะกรรมการชุมชน
ยาดอง และประธาน คณะกรรมการชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ เฟสทดานซเขาใจ และ
รวมกันคัดเลือกสมาชิกชุมชนที่มีความเต็มใจและใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใน
ชุมชนใหกับนิสิต ผลการศึกษาชุมชนทั้ง 2 แหลงเรียนรูพบปญหาของชุมชนยาดองที่สําคัญ
อาทิ ปญหาการโดนไลที่อยูอาศัย ปญหาหนี้สิน ปญหาความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัย และปญหา
ยาเสพติดในชุมชน ในขณะที่ชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ เฟสท ดานซ มีปญหาดานสถานที่
ออกกําลังกายไมมีที่กําบังแดดและฝน และปญหาความขัดแยงทางความคิดและการกระทําบาง
เล็ก ๆ นอย ๆ สวนผลการเตรียมชุมชน ไดมีสมาชิกชุมชนทีค่ ัดเลือกไวเขารวมประชุมทํา
ความเขาใจ เปาหมาย กิจกรรม สาระการเรียนรูของการศึกษาจิตวิทยาสังคม พรอมสาธิต
วิธีการสะทอนความคิดในเรื่องที่ไดกระทําและการสะทอนการกระทําของสมาชิกชุมชนที่ตอง
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ปฏิบัติแลกเปลี่ยนเรียนรูกบั กลุมนิสิต และประชุมปรึกษารวมกับสมาชิกชุมชน เพื่อกําหนดวัน
เดือน ป และสถานที่ที่เหมาะสมทั้ง 3 รอบ ที่จะนํานิสิตเขาศึกษาจิตวิทยาสังคมในชุมชน
โดยรอบที่ 1 ไดวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2550 เวลา 9.30 – 12.30 น. ศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับ
บุคคล ณ ชุมชนยาดอง รอบที่ 2 ไดวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 เวลา 9.30 – 12.30 น.
ศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป ณ ชุมชนยาดอง และ รอบที่ 3 ไดวันที่ 23
พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับกลุมคน ณ ชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ
เฟสทดานซ
ขั้นตอนที่ 2 การสะทอนอธิบายการปฏิบัติและการเรียนรู (รอบที่ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและประสบการณเปนฐานเพือ่ เสริมสรางคุณลักษณะ
ของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค มีผลการดําเนินการศึกษา 7 ขั้นตอนยอย คือ
1. พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคม โดยใชชุมชนและประสบการณ
เปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค มี 8 องคประกอบ ไดผลการพัฒนา
ในแตละองคประกอบที่สําคัญดังนี้
องคประกอบที่ 1 : ปญหาและความจําเปนของการจัดการเรียนรู
การจัดการเรียนรูของสถาบันอุดมศึกษาไทยจะมุงเนนใหผูเรียนศึกษาสาระการเรียนรู
ที่เนนความรูส ากลไมใชความรูในบริบทของสังคมไทย ขาดการเชือ่ มโยงความรูกับสภาพสังคมจริง
ผูสอนเนนการถายทอดความรูดวยวิธีการบรรยายเปนหลัก ไมเนนใหผูเรียนสรางความรู สืบเนื่อง
จากผูสอนมีระบบความเชื่อพื้นฐานเกี่ยวกับความรู ความจริงภายใตทฤษฎีกลุมปรนัยนิยม สงผลให
ผูเรียนมีการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูไมสมบูรณ มีการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูดานสติปญญามากกวา
ดานอารมณ ความรูสึกและดานทักษะ ไมกอเกิดพฤติกรรมหรือคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
ขึ้น ผูสอนตองปรับเปลี่ยนระบบความเชื่อพื้นฐานเสียใหมอยูภายใตทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง
จะทําใหมีการปรับเปลี่ยนการออกแบบการจัดการเรียนรูที่แตกตางไปจากวิธีการบรรยายถายทอด
ความรูที่คุนเคยได
การออกแบบจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมภายใตทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง
ตองสอดคลองกับธรรมชาติของวิชาจิตวิทยาสังคม ที่เนนใหผูเรียนศึกษาวิเคราะหพฤติกรรมทางสังคม
ระดับบุคคล คนตั้งแต 2 คนขึ้นไป และระดับกลุมคนทีเ่ ปนผลมาจากการปะทะสังสรรคกันภายใต
สิ่งแวดลอมทางสังคม ตองจัดใหผูเรียนไดศึกษาทําความเขาใจชีวติ ความรูที่ควรไดรับควรเปน
ประสบการณตรงที่มีการประทะสังสรรคกบั บุคคลอื่น เชือ่ มโยงการดํารงชีวิต ความเชื่อในศาสนา
และนําความรูที่พบมาสะทอนคุณคาของการเปนสมาชิกสังคมและกลุม กระตุนใหตระหนักถึงปญหา
สังคมและเกิดจิตสํานึกในการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เพื่อเตรียมความพรอมที่จะตองเผชิญในโลก
การทํางาน เสริมสรางทักษะทางสังคมและกลุม แตการออกแบบการจัดการเรียนรูของผูสอนวิชา
จิตวิทยาสังคมในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 4 แหง พบวา (1) การจัดสาระการเรียนรู เปน
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บทเรียนตามลําดับเนื้อหาจากหนังสือตําราที่เกี่ยวของ (2) กระบวนการเรียนรูใ ชวธิ ีการบรรยาย
เปนหลัก และ (3) ผลการเรียนรูของผูเรียน มีการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูไมสมบูรณ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงการเรียนรูดานสติปญญามากกวา ไมกอเกิดพฤติกรรมหรือคุณลักษณะที่พึงประสงคขึ้น
ผูวิจัยไดตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการเรียนรูของผูสอนที่สงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงการเรียนรูของผูเรียนตองมีความสมบูรณ จึงจะกอใหเกิดพฤติกรรมหรือคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค สงผลตอเนือ่ งถึงคุณภาพของบัณฑิตทีจ่ ะจบออกไป จึงตองการพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชมุ ชนและประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะ
ของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค ดวยการออกแบบการจัดการเรียนรูทอี่ ยูภายใตทฤษฎีการสรางความรู
ดวยตนเอง มีแนวคิดพื้นฐานหลัก 3 แนวคิด ไดแก (1) แนวคิดการวิจัยปฏิบตั ิการสรางสรรค
ความรูรวมกัน (2) แนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่ใชชุมชนเปนฐาน และ (3) แนวคิดการจัด
การเรียนรูแบบประสบการณ วิเคราะหกระบวนการเรียนรูในชุมชนออกมา แลวจัดใหเชื่อมโยงกับ
กระบวนการเรียนรูในชั้นเรียน ควบคูกับการจัดสาระการเรียนรูเปนหนวยการเรียนรูตามระดับการ
ศึกษาจิตวิทยาสังคมและจัดความรูที่เปนทักษะกระบวนการหรือสถานการณจริงที่พบไดในชุมชน
และประสบการณที่ไดจากการปะทะสังสรรคกับสมาชิกชุมชนมาเปนฐานในการเรียนรูและฝกฝน
องคประกอบที่ 2 : หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู
ใหความสําคัญกับกระบวนการเรียนรู หรือวิธีการแสวงหาความรูความจริงใน
ปรากฏการณที่ไดพบจริงหรือในชุมชน การจัดสาระการเรียนรูตองใหผูเรียนไดเรียนรูทั้งความรู
วิชาการและความรูที่เปนทักษะกระบวนการ/ประสบการณในชั้นเรียน โดยการออกแบบจัดกิจกรรม
การเรียนรูในชั้นเรียนตองใหเชื่อมโยงกับกิจกรรมการเรียนรูความรูชมุ ชน หรือสถานการณ หรือ
ปรากฏการณที่ตองเผชิญจริงอยางมีความหมายในชุมชน เพื่อชวยใหผูเรียนไดคิดจําแนก คิดเชื่อมโยง
สรางความรูใหมขึ้นรวมกันกับบุคคลที่ไดแลกเปลีย่ นเรียนรู เนนกระบวนการจัดกระทํากับขอมูล
หรือกระบวนการคิดวิเคราะหขอมูลควบคูกับกระบวนการทางสังคมใหผูเรียนกับผูเรียน หรือผูเรียน
กับบุคคลในชุมชนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันและกัน ผานการจัดกิจกรรมการเรียนรูในชุมชนที่ใช
กระบวนการเรียนรู 6 ขั้นตอน ที่วิเคราะหไดจากแนวคิดพื้นฐานหลัก 3 แนวคิดภายใตทฤษฎีการ
สรางความรูดวยตนเอง ไดแก (1) การประเมินความตองการจําเปน (2) การกําหนดเปาหมายและ
วางแผนการเรียนรูรวมกัน (3) มีสวนรวมในประสบการณที่ไดวางแผนไวรวมกัน (4) การสะทอน
ทั้งความคิดในเรื่องที่ไดกระทํา และการสะทอนการกระทํา (5) การสรุปอางอิงสรางความรูใหมที่ได
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูรว มกัน และ (6) การประยุกตใชความรูในสถานการณใหม เปนวงจรอยาง
ตอเนื่อง ควบคูกับผูสอนมีการวิจัยปฏิบัติการเพื่อประเมินประสิทธิผลรูปแบบการจัดการเรียนรูที่ได
พัฒนาขึ้น โดยทั้งผูเรียนและบุคคลที่แลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูเรียนจะมีการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูทั้ง
ดานสติปญญา ดานอารมณ ความรูสึก และดานทักษะ กอเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงคหรือ
คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงคกบั ผูเรียน สวนบุคคลนั้นกอเกิดการกระทําทางสังคมขึ้น
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องคประกอบที่ 3 : วัตถุประสงคของรูปแบบการจัดการเรียนรู
1. เพื่อชวยใหผูเรียนไดคิดเชื่อมโยงความรูวิชาการหรือประสบการณที่ไดเรียนรู
ในชั้นเรียนกับการเรียนรูความรูชุมชนหรือสถานการณที่ตองเผชิญ สรางความรูใหมขึ้น
2. เพื่อชวยใหผูเรียนเกิดการพัฒนาอารมณ ความรูสึก สามารถควบคุมอารมณ
มีคานิยม การรับรู ตระหนักในคุณคา มีคุณลักษณะทีค่ วรแสดงออกไดเหมาะสม อันจะนําไปสู
การเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค
3. เพื่อชวยใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรูเกิดขึ้นจากการไดฝกปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนรู
4. เพื่อชวยใหบุคคลที่ไดแลกเปลีย่ นเรียนรูกับผูเรียนเกิดการพัฒนาความรู
จิตวิทยาสังคม มีอารมณ ความรูสึกที่ดตี อการจัดการเรียนรู และมีทักษะกระบวนการเกิดขึ้นจาก
การไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
องคประกอบที่ 4 : ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. ผูเรียน มีพฤติกรรมหรือลักษณะการแสดงออกถึงความสามารถดานสติปญญา
ดานอารมณ ความรูสึก และดานทักษะของคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคเกิดขึ้น
2. สมาชิกชุมชนที่แลกเปลีย่ นเรียนรูกับผูเรียน มีพฤติกรรม หรือลักษณะที่แสดงออก
ถึงความสามารถดานสติปญญา ตอความรูวิชาวิชาจิตวิทยาสังคม มีอารมณ ความรูสึกที่ดีตอ
การจัดการเรียนรู และมีคานิยม รับรู ตระหนักในคุณคาของความรวมมือที่มีตอการจัดการเรียนรู
องคประกอบที่ 5 : สาระการเรียนรู
1. สาระการเรียนรูที่เปนความรูวิชาการที่เกี่ยวของกับวิชาจิตวิทยาสังคม 4 หนวย
การเรียนรู ไดแก หนวยที่ 1 พื้นฐานความรูเกี่ยวกับวิชาจิตวิทยาสังคม หนวยที่ 2 การศึกษา
จิตวิทยาสังคมระดับบุคคล หนวยที่ 3 การศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป และ
หนวยที่ 4 การศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับกลุมคน
2. สาระการเรียนรูที่เปนความรูคือ ประสบการณ ไดแก (1) ทักษะกระบวนการ
เรียนรู และ (2) สถานการณ
องคประกอบที่ 6 : กิจกรรมการเรียนรู
1. กิจกรรมการเรียนรูในชัน้ เรียน ประกอบดวย (1) ขั้นนํา เนนสรางบรรยากาศ
สรางสัมพันธภาพระหวางผูสอนกับผูเรียน และระหวางผูเรียนกับผูเ รียน จัดกิจกรรมพัฒนาอารมณ
ความรูสึกใหผูเรียนมีคานิยม การรับรู ตระหนักในคุณคาของหัวขอที่ไดเรียนรู เลือกใชรูปแบบ
การเรียนรูที่เนนกระบวนการสรางคานิยม หรือสรางความตระหนัก กระบวนการกลุม และ
รูปแบบการเรียนรูแบบมีสว นรวม (2) ขั้นเรียน จัดกิจกรรมการเรียนรูใหศึกษาสาระการเรียนรู
เลือกใชรูปแบบการเรียนรูดว ยตนเอง การมีสวนรวม เทคนิคจิ๊กซอร และรูปแบบการเรียนรูท ี่
เนนครูเปนศูนยกลาง จัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการเรียนรูทั่วไป และ
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ทักษะกระบวนการเรียนรูเฉพาะวิชา โดยจัดใหเผชิญสถานการณ เลือกใชรปู แบบการเรียนรูที่
เนนกระบวนการ อาทิ กระบวนการคิดวิเคราะห หรือสรางความคิดรวบยอด หรือสรางความรู
ความเขาใจ หรือการสืบสอบและแสวงหาความรูเปนกลุม หรือกระบวนการคิดแกไขปญหาควบคู
กับกระบวนการกลุม และรูปแบบการเรียนรูแบบมีสว นรวม จัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนคิด
เชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหม โดยฝกหัดทดลองใชกระบวนการเรียนรูในชุมชน 6 ขั้นตอน
ตามสถานการณที่จัดใหผูเรียนไดเรียนรูในชั้นเรียน เลือกใชรูปแบบการเรียนรูแบบมีสวนรวม
ควบคูกับรูปแบบการเรียนรูท ี่เนนกระบวนการ อาทิ กระบวนการคิดวิเคราะหขอมูล กระบวนการ
สรางความคิดรวบยอด กระบวนการสรางความรูความเขาใจ กระบวนการสืบสอบและแสวงหา
ความรูเปนกลุม กระบวนการคิดแกไขปญหาควบคูก ับกระบวนการกลุม และจัดกิจกรรมการ
เรียนรูใหผูเรียนสรุปความรูได โดยมีคําถามนําชวยใหผูเรียนตอบคําถามสรุปความรูที่ได และ
(3) ขั้นประเมินผล ผูสอนประเมินผลผูเรียน ผูเรียนประเมินผลการเรียนรูของตนเอง ผูสอนกับ
ผูเรียนรวมกันสะทอนผลการเรียนรูและผลการจัดการเรียนรูรวมกันเพื่อปรับปรุงรูปแบบการจัด
การเรียนรู
2. กิจกรรมการเรียนรูในชุมชน ประกอบดวย (1) ขั้นเตรียมการ ผูสอนประสานงาน
กับชุมชนทีใ่ ชเปนฐานการเรียนรู ศึกษาชุมชน คัดเลือกชุมชน จัดเตรียมชุมชน ประชุม กําหนด
วัน เดือน ป และสถานที่ ใหผูเรียนไดเขาศึกษาเรียนรู และผูสอนเตรียมความพรอมใหกับผูเรียน
ดวยการกําหนดเปาหมายและวางแผนการเรียนรูรวมกันกอนเขาศึกษาชุมชน (2) ขั้นเรียนใน
ชุมชน มีขั้นนํา กลุมนิสิตแนะนําตนเอง ชี้แจงวัตถุประสงคของการศึกษาจิตวิทยาสังคม
สมาชิกชุมชนแนะนําตนเอง บรรยายประวัตชิ ุมชน ขอมูลทั่วไปกอน และขั้นใชกระบวนการ
เรียนรูในชุมชน มี 6 ขั้นตอนยอย ไดแก การประเมินความตองการจําเปน การกําหนด
เปาหมายและวางแผนการมีสวนรวม มีสวนรวมในประสบการณที่ไดวางแผนรวมกัน การ
สะทอนทั้งความคิดในเรื่องที่ไดกระทําและการสะทอนการกระทํา การสรุปอางอิง สรางสรรค
ความรูที่ไดจากการแลกเปลีย่ นเรียนรูกัน และประยุกตใชความรูใหมได และ (3) ขั้นประเมินผล
ผูสอนประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงคที่เกิดขึ้นกับนิสิต และผลการเรียนรูที่เกิด
ขึ้นกับสมาชิกชุมชน ผูเรียนประเมินผลการเรียนรูดว ยตนเอง และผูสอนกับผูเรียนและ/หรือ
สมาชิกชุมชนรวมกันสะทอนคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงคที่เกิดขึ้นกับผูเรียน ผลการ
เรียนรูที่เกิดขึน้ กับสมาชิกชุมชน และผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนรู
องคประกอบที่ 7 : การวัดผลประเมินผลรูปแบบ
ใชการประเมินประสิทธิผลรูปแบบการจัดการเรียนรู โดยพิจารณาจาก (1) คุณลักษณะ
ของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงคท่เี กิดขึ้นกับนิสิต ดวยการเปรียบเทียบคาคะแนนเฉลี่ยความสามารถดาน
สติปญญาทีว่ ดั ดวยแบบทดสอบ คาคะแนนเฉลี่ยความสามารถการจัดการดานอารมณ ความรูสึก
ที่วัดดวยแบบสอบถาม และคาคะแนนเฉลี่ยความสามารถดานทักษะที่วัดดวยแบบวัดทักษะ กอน
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และภายหลังใชรูปแบบการจัดการเรียนรู โดยภายหลังใชรูปแบบการจัดการเรียนรูมีคาคะแนน
เฉลี่ยของแตละดานสูงกวากอนใชรูปแบบการจัดการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และ (2) ผลการเรียนรูที่เกิดขึ้นกับสมาชิกชุมชน มีปรากฏรองรอยหลักฐานคําพูด หรือพฤติกรรม
การเรียนรูออกมาตามมาตรประเมินคาเชิงพรรณนาอยูในระดับพอสมควรหรือสมบูรณ
องคประกอบที่ 8 : แหลงเรียนรู
แหลงเรียนรูไดแก (1) เอกสารตําราที่เกีย่ วของกับรายวิชาจิตวิทยาสังคม (2) ชุมชน
ที่เปนแหลงเรียนรู ไดแก ชุมชนยาดอง ซอยเอกมัย 13 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร และชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ เฟสทดานซ ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร (3) บุคคลที่เปนแหลงเรียนรู และ (4) ปรากฏการณหรือสถานการณที่พบได
ในสังคมทั่วไป
2. วิเคราะหหลักสูตรวิชาจิตวิทยาสังคม มีรายละเอียดปรากฏอยูในบทที่ 3 หนา
167-172 และไดผลการพัฒนาดังนี้
2.1 วิเคราะหเนื้อหาวิชาจิตวิทยาสังคม ดวยการวิเคราะหคําอธิบายรายวิชา
จิตวิทยาสังคมควบคูกบั วิเคราะหเนื้อหาขอมูลความคิดเห็นของอาจารยผูสอนวิชาจิตวิทยาสังคม
จํานวน 4 คน รวมผูวิจัยดวย ไดผลการศึกษาจัดสาระการเรียนรูใ นลักษณะหนวยการเรียนรู 4
หนวย ไดแก หนวยที่ 1 พื้นฐานความรูว ชิ าจิตวิทยาสังคม หนวยที่ 2 การศึกษาจิตวิทยาสังคม
ระดับบุคคล หนวยที่ 3 การศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป และหนวยที่ 4
การศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับกลุมคน
2.2 วิเคราะหพฤติกรรมทีเ่ ปนผลการเรียนรูที่คาดหวัง จากจุดมุงหมายของวิชา
จิตวิทยาสังคมที่ระบุไวในหลักสูตรในประมวลการสอนกับหลักสูตรวิชาโทสังคมวิทยา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2541 และขอบงชีค้ ุณลักษณะของนิสิตวิชาจิตวิทยาสังคมที่พึงประสงคที่ชว ย
เสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ไดผลการวิเคราะหผลการเรียนรูท ี่คาดหวังกับ
นิสิต ไดแก (1) นิสิตมีความรู ความเขาใจ ความคิดเกี่ยวกับพื้นฐานความรูวิชาจิตวิทยาสังคม
ทุกระดับ (2) นิสิตควบคุมอารมณ รับรู ตระหนัก และเห็นคุณคาของการศึกษาจิตวิทยาสังคมทุก
ระดับ และมีคุณลักษณะทีค่ วรแสดงออกไดเหมาะสมกับสถานการณ และ (3) นิสิตมีทักษะ
กระบวนการ อาทิ ทักษะการสังเกต ทักษะทางสังคม ทักษะการทํางาน ทักษะการคิดวิเคราะห
ทักษะการทํางานกลุม และทักษะการแกไขปญหา มีความชํานาญเพิ่มมากขึ้น สําหรับสมาชิก
ชุมชนที่มีสวนรวมจัดการเรียนรูศึกษาจิตวิทยาสังคมใหกับนิสิตนั้น
ควรมีผลการเรียนรูที่
คาดหวังเกิดขึน้ ไดแก (1) สมาชิกชุมชนมีความรูเกี่ยวกับจิตวิทยาสังคมเกิดขึ้น (2) สมาชิก
ชุมชนรับรูเห็นคุณคาและตระหนักถึงความสําคัญของการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับนิสิต และ
(3) สมาชิกชุมชนมีทักษะกระบวนการจากการมีสวนรวมจัดกิจกรรมการเรียนรูเชนเดียวทักษะที่
เกิดขึ้นกับนิสติ
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2.3 สรางตารางวิเคราะหหลักสูตร นําขอมูลที่ไดจากตารางวิเคราะหหลักสูตรมา
เทียบอัตราสวนกับเวลาทั้งหมด ไดผลการแบงเวลาสอน หนวยที่ 1 พื้นฐานความรูเกี่ยวกับ
วิชา จิตวิทยาสังคม ใชจํานวน 2 คาบ หรือ 6 ชั่วโมง หนวยที่ 2 การศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับ
บุคคล ใชจํานวน 6 คาบ หรือ 18 ชั่วโมง หนวยที่ 3 การศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับคนตั้งแต 2
คนขึ้นไป ใชจาํ นวน 4 คาบ หรือ 12 ชั่วโมง และหนวยที่ 4 การศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับกลุมคน
ใชจํานวน 4 คาบ หรือ 12 ชั่วโมง นํามาคํานวณสรางเครื่องมือวัดประสิทธิผลของรูปแบบการ
จัดการเรียนรูไดจํานวนขอสอบของแบบทดสอบวัดความสามารถดานสติปญญาไดจํานวน 90 ขอ
แบบสอบถามวัดอารมณ ความรูสึกไดจํานวน 20 ขอ และแบบวัดทักษะไดจํานวน 45 ขอ และ
ใชออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนรูเนนดานสติปญ
 ญาอันดับแรก มุงเนนการคิดวิเคราะห ความ
เขาใจ การนําไปใช การสรางสรรคและประเมินคาตามลําดับ อันดับรองลงมาดานทักษะและดาน
อารมณ ความรูสึกตามลําดับ และใชเปนแนวทางใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ดานความตรงตามเนื้อหาและตามโครงสรางของเครื่องมือวัดประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการ
เรียนรูดวย
3. วิเคราะหผูเรียน ผลการวิเคราะหนิสติ ที่ลงทะเบียนเรียนสวนใหญมีวุฒิภาวะสูงและ
มีลักษณะการเรียนรู 6 รูปแบบ ไดแก (1) แบบอิสระ (2) แบบหลีกเลี่ยง (3) แบบรวมมือ (4)
แบบพึ่งพา (5) แบบแขงขัน และ (6) แบบมีสวนรวม และพบวา นิสิตจํานวน 6 คน คิดเปน
รอยละ 11.54 ของประชากรนิสิตทั้งหมดมีพื้นฐานความรูจิตวิทยาสังคมเบื้องตน
4. การออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนรู
4.1 หนวยที่ 1 พื้นฐานความรูเกี่ยวกับวิชาจิตวิทยาสังคม จัดกิจกรรมการเรียนรู
ในชั้นเรียนเทานั้น โดยเลือกใชรูปแบบการเรียนรูที่เนนกระบวนการสรางความตระหนัก รูปแบบ
การเรียนรูที่เนนครูเปนศูนยกลาง ใชวธิ กี ารบรรยายสาระความรู รูปแบบการเรียนรูแบบมีสวนรวม
เนนกระตุนใหอภิปรายความคิดเห็น รูปแบบการเรียนรูที่เนนกระบวนการกลุม และรูปแบบการ
เรียนรูที่เนนการสืบสอบและแสวงหาความรูเปนกลุม
4.2 หนวยที่ 2, 3 และ 4 การศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคล ระดับคนตั้งแต 2 คน
ขึ้นไป และระดับกลุมคน ประกอบดวย (1) จัดกิจกรรมการเรียนรูในชั้นเรียน ดวยการ
เลือกใชรูปแบบการเรียนรูทเี่ นนกระบวนการสรางความตระหนัก รูปแบบการเรียนรูดวยตนเอง
รูปแบบการเรียนรูแบบมีสว นรวม
รูปแบบการเรียนรูที่เนนกระบวนการสืบสอบและแสวงหา
ความรูเปนกลุม รูปแบบการเรียนรูกระบวนการกลุม รูปแบบการเรียนรูกระบวนการปฏิบัติ
รูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคจิ๊กซอร และรูปแบบการเรียนรูที่เนนครูเปนศูนยกลาง
และ (2) จัดกิจกรรมการเรียนรูในชุมชน ดวยการเลือกใชรูปแบบการเรียนรูแบบมีสวนรวม
และรูปแบบการเรียนรูที่เนนกระบวนการ อาทิ กระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรูเปนกลุม
กระบวนการสรางความคิดรวบยอด กระบวนการสรางความรูความเขาใจ กระบวนการคิดแกไข
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ปญหา กระบวนการคิดวิเคราะห และกระบวนการกลุม ผานกระบวนการเรียนรูในชุมชน 6
ขั้นตอน ไดแก (1) การประเมินความตองการจําเปน (2) การกําหนดเปาหมายและวางแผนการ
เรียนรูรวมกัน (3) มีสวนรวมในประสบการณที่ไดวางแผนไวรวมกัน (4) การสะทอนทั้งความคิด
ในเรื่องที่ไดกระทําและการสะทอนการกระทํา (5) การสรุปอางอิงความรูใหมที่ไดจากการแลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกัน และ (6) การประยุกตใชความรูในสถานการณใหม
5. วางแผนและจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ประกอบดวย 2 สวน ไดแก สวนนํา มีการ
นําเสนอโครงสรางของวิชาจิตวิทยาสังคม การเปดสอน คําอธิบายรายวิชา และจุดมุงหมาย
ของวิชา และองคประกอบของแผนการจัดการเรียนรู โดยในแตละหนวยการเรียนรูไดระบุ
องคประกอบ (1) ผลการเรียนรูที่คาดหวัง/จุดประสงคการเรียนรู (2) สาระการเรียนรู (3)
กิจกรรมการเรียนรู (4) สื่อและแหลงเรียนรู (5) การวัดผลประเมินผลการเรียนรู และ (6) บันทึก
ผลการเรียนรู
6. สรางเครื่องมือการวิจัย สามารถสรางเครื่องมือการวิจัยได 2 กลุม หลักคือ (1) เครื่องมือ
ที่ชวยพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและประสบการณเปนฐาน
เพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค (รายละเอียดอยูในบทที่ 3 หนา 192-195)
และ (2) เครื่องมือที่ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูวชิ าจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชน
และประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงค (รายละเอียดอยูใน
บทที่ 3 หนา 195-197)
7. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย ผลการตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยของ
ทั้ง 2 กลุม (มีรายละเอียดปรากฏอยูในบทที่ 3 หนา 198-205) สําหรับผลการตรวจสอบรูปแบบการ
จัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชมุ ชนและประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะ
ของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงคไดคาคะแนนเฉลีย่ ความเหมาะสมขององคประกอบของรูปแบบการจัดการ
เรียนรูระหวาง 4.3 – 5 ดังปรากฏในตาราง 20 และคาดัชนีความสอดคลอง IOC เทากับ 1 ดัง
ปรากฏในตาราง 21
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ตาราง 20 คะแนนเฉลี่ยความเหมาะสมขององคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคม
โดยใชชุมชนและประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
องคประกอบ
1. ปญหาและความจําเปนของการจัดการเรียนรู
1.1 มีความสมเหตุสมผล
1.2 สอดคลองกับสภาพจริง
1.3 มีความจําเปนตองพัฒนารูปแบบการจัด
การเรียนรู
2. หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู
2.1 มีความเปนไปได
2.2 การนําไปใชจริง
2.3 แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐาน
3. วัตถุประสงคของรูปแบบการจัดการเรียนรู
3.1 มีความชัดเจน
3.2 มีความครอบคลุม
3.3 มีความเปนไปได
3.4 เหมาะสมกับผูเรียน
3.5 เหมาะสมกับสมาชิกชุมชน
4. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
4.1 มีความเปนไปได
4.2 มีประโยชน
4.3 มีความชัดเจน
4.4 เหมาะสมกับผูเรียน
4.5 เหมาะสมกับสมาชิกชุมชน
5. สาระการเรียนรู
5.1 ครอบคลุมสาระการเรียนรูท ี่ตองการ
5.2 เหมาะสมกับผูเรียน
6. กิจกรรมการเรียนรู
6.1 มีความเปนไปได
6.2 เรียงตามลําดับขั้นตอน

คะแนนเฉลี่ย
ความเหมาะสม

ระดับ
ความเหมาะสม

4.5
4.3
5.0

ใชได
ใชได
ใชได

4.3
4.3
4.3

ใชได
ใชได
ใชได

4.3
4.5
4.5
4.5
4.3

ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได

4.3
4.5
4.3
4.5
4.5

ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได

4.8
4.5

ใชได
ใชได

4.8
4.3

ใชได
ใชได
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ตาราง 20 (ตอ)
องคประกอบ
6.3 เสริมสรางผลการเรียนรูที่คาดหวัง
6.4 เหมาะสมกับผูเรียน
6.5 เหมาะสมกับสมาชิกชุมชน
7. การวัดผลประเมินผลรูปแบบ
7.1 ตรวจสอบการบรรลุวัตถุประสงคของรูปแบบได
7.2 ครอบคลุมสิ่งที่ตองการประเมิน
7.3 มีความเปนไปได
8. แหลงเรียนรู
8.1 สนับสนุนใหบรรลุวตั ถุประสงคของรูปแบบ
การจัดการเรียนรูได
8.2 เหมาะกับการนําไปใชจัดการเรียนรู
8.3 เหมาะสมกับผูเรียน

คะแนนเฉลี่ย
ความเหมาะสม
4.8
4.5
4.5

ระดับ
ความเหมาะสม
ใชได
ใชได
ใชได

4.5
4.8
4.3

ใชได
ใชได
ใชได

4.5
4.5
4.5

ใชได
ใชได
ใชได

ตาราง 21 คาดัชนีความสอดคลองขององคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคม
โดยใชชุมชนและประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
ขอที่

องคประกอบที่ประเมินความสอดคลอง

1. ปญหาและความจําเปนของการจัดการเรียนรูกับหลักการของ
รูปแบบการจัดการเรียนรู
2. ปญหาและความจําเปนของการจัดการเรียนรูกับวัตถุประสงค
ของรูปแบบการจัดการเรียนรู
3. ปญหาและความจําเปนของการจัดการเรียนรูกับผลการเรียนรู
ที่คาดหวัง
4. หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรูกับวัตถุประสงคของ
รูปแบบการจัดการเรียนรู
5. หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรูกับกิจกรรมการเรียนรู
6. หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรูกับการประเมินผลรูปแบบ

คาดัชนีความสอดคลอง
(IOC)
1
1
1
1
1
1
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ตาราง 21 (ตอ)
ขอที่

องคประกอบที่ประเมินความสอดคลอง

7. ผลการเรียนรูท ี่คาดหวังกับวัตถุประสงคของรูปแบบการจัด
การเรียนรู
8. วัตถุประสงคของรูปแบบการจัดการเรียนรูกับสาระการเรียน
9. วัตถุประสงคของรูปแบบการจัดการเรียนรูกับกิจกรรมการ
เรียนรู
10. วัตถุประสงคของรูปแบบการจัดการเรียนรูกับการประเมินผล
รูปแบบ
11. สาระการเรียนรูกับกิจกรรมการเรียนรู
12. สาระการเรียนรูกับแหลงเรียนรู
13. สาระการเรียนรูกับการประเมินผลรูปแบบ
14. กิจกรรมการเรียนรูกับแหลงเรียนรู
15. กิจกรรมการเรียนรูกับการประเมินผลรูปแบบ

คาดัชนีความสอดคลอง
(IOC)
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ขั้นตอนที่ 3 การแกไขปญหาผานการกระทํา (รอบที่ 1) ดวยการทดลองใชรูปแบบการ
จัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชมุ ชนและประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะ
ของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค ไดผลการทดลองใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้น มีรายละเอียด
ของคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ปรากฏอยูในตาราง 30-33 หนา 296-312 ผลการเรียนรู
ที่เกิดขึ้นกับสมาชิกชุมชน ปรากฏอยูในตาราง 34-35 หนา 313-317 และผลการใชรูปแบบการจัด
การเรียนรูของนิสิตและสมาชิกชุมชนปรากฏอยูในหนา 317-318 ดังนี้
1. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคเกิดขึ้นกับนิสิต
1.1 จากแบบสังเกตพฤติกรรมขณะทํากิจกรรมตามที่ไดรับมอบหมายของนิสิต
พบวา ในชั้นเรียน นิสิตสวนใหญมีคะแนนการปฏิบัตขิ องทุกทักษะไดคอนขางบอยครั้งมีความ
ตอเนื่องคอนขางมากอยูในระดับพอใช ในชุมชน นิสติ สวนใหญมีคะแนนการปฏิบัติทุกทักษะได
สม่ําเสมอ มีความตอเนื่องทุกครั้งของทุกทักษะอยูในระดับดี
1.2 จากแบบบันทึกผลการเรียนรูของนิสิต พบวา ในชัน้ เรียน ดานสติปญญา
นิสิตสวนใหญมีหลักฐานคําพูดบงบอกวาเกิดการเรียนรูไดพอสมควร รองลงมาไดสมบูรณและ
เล็กนอยตามลําดับ ในชุมชนนิสิตสวนใหญมีหลักฐานคําพูดบงบอกวาเกิดการเรียนรูไดพอสมควร
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รองลงมาไดสมบูรณมีจํานวนเพิ่มขึ้นเล็กนอย และเกิดการเรียนรูเล็กนอย มีจํานวนลดลงครึ่งหนึ่ง
เมื่อเปรียบเทียบกับในชั้นเรียน สวนดานอารมณ ความรูสึก ในชั้นเรียนนิสติ สวนใหญมีหลักฐาน
คําพูดบงบอกวาเกิดการเรียนรูขึ้นไดสมบูรณ นิสิตที่เหลือเกิดไดพอสมควร ในชุมชนนิสิตสวนใหญ
มีหลักฐานคําพูดบงบอกวาเกิดการเรียนรูไดสมบูรณมีจาํ นวนเพิ่มมากขึ้น และนิสิตที่เหลือเกิด
การเรียนรูพอสมควร มีจํานวนลดลงเมื่อเปรียบเทียบกันในชั้นเรียน สําหรับดานทักษะ พบวา
(1) ทักษะการสังเกต ในชัน้ เรียน นิสิตสวนใหญมีหลักฐานบงบอกการกระทําวาเกิดการเรียนรู
ไดพอสมควร และนิสิตที่เหลือเกิดการเรียนรูไดสมบูรณ ในชุมชน นิสิตทุกคนมีหลักฐานบงบอก
การกระทําวาเกิดการเรียนรูไดสมบูรณ (2) ทักษะทางสังคม ในชั้นเรียน นิสิตสวนใหญมี
หลักฐานบงบอกการกระทําวาเกิดการเรียนรูไดพอสมควร และนิสิตทีเ่ หลือเกิดขึ้นไดสมบูรณ ใน
ชุมชน นิสิตสวนใหญมีหลักฐานบงบอกการกระทําวาเกิดการเรียนรูไดสมบูรณ และนิสิตที่เหลือ
เกิดการเรียนรูไดพอสมควร (3) ทักษะการทํางานกลุม ในชั้นเรียน นิสิตสวนใหญมีหลักฐาน
บงบอกการกระทําวาเกิดการเรียนรูไดพอสมควร และนิสิตทีเ่ หลือเกิดการเรียนรูไดสมบูรณ ใน
ชุมชน นิสติ สวนใหญมีหลักฐานบงบอกการกระทําวาเกิดการเรียนรูไดสมบูรณ และนิสิตที่เหลือ
เกิดการเรียนรูไดพอสมควร (4) ทักษะการแกไขปญหา ในชั้นเรียน นิสิตสวนใหญมีหลักฐาน
บงบอกการกระทําวาเกิดการเรียนรูไดพอสมควร และนิสิตทีเ่ หลือเกิดการเรียนรูไดสมบูรณ ใน
ชุมชน นิสติ สวนใหญมีหลักฐานบงบอกการกระทําวาเกิดการเรียนรูไดพอสมควร มีจํานวนลดลง
และนิสิตที่เหลือเกิดการเรียนรูไดสมบูรณ มีจํานวนเพิ่มขึ้นเล็กนอย เมื่อเปรียบเทียบกับใน
ชั้นเรียน (5) ทักษะการทํางาน ในชั้นเรียน นิสิตสวนใหญมีหลักฐานบงบอกการกระทําวาเกิด
การเรียนรูไดสมบูรณ และนิสิตทีเ่ หลือเกิดการเรียนรูไดพอสมควร ในชุมชน นิสิตสวนใหญมี
หลักฐานบงบอกการกระทําวาเกิดการเรียนรูไดสมบูรณ มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น และนิสติ ที่เหลือ
เกิดการเรียนรูไดพอสมควร มีจํานวนลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับในชั้นเรียน และ (6) ทักษะการ
คิดวิเคราะห ในชั้นเรียน นิสิตสวนใหญมีหลักฐานบงบอกการกระทําวาเกิดการเรียนรูได
พอสมควร และนิสติ ที่เหลือเกิดการเรียนรูไดสมบูรณ ในชุมชน นิสิตสวนใหญมหี ลักฐานบงบอก
การกระทําวาเกิดการเรียนรูไดสมบูรณ มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น และนิสิตที่เหลือเกิดการเรียนรูได
พอสมควร มีจํานวนลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับในชั้นเรียน
1.3 จากแบบบันทึกผลการสัมภาษณเจาะลึกศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคล
ในชุมชน พบวา ดานสติปญญา กลุมนิสิตสวนใหญมีหลักฐานคําพูดบงบอกวาเกิดการเรียนรู
ไดพอสมควร และกลุมนิสติ ที่เหลือเกิดการเรียนรูไดสมบูรณ ดานอารมณ ความรูส ึก กลุมนิสิต
ทุกกลุม มีหลักฐานคําพูดบงบอกวาเกิดการเรียนรูเล็กนอย และดานทักษะ พบวา (1) ทักษะ
การสังเกต กลุมนิสิตทุกกลุมมีหลักฐานบงบอกการกระทําวาเกิดการเรียนรูไดสมบูรณ (2)
ทักษะทางสังคม กลุมนิสิตสวนใหญมหี ลักฐานบงบอกการกระทําวาเกิดการเรียนรูไดสมบูรณ
และกลุมนิสติ ที่เหลือเกิดการเรียนรูไดพอสมควร (3) ทักษะการทํางานกลุม กลุมนิสิตสวนใหญ
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มีหลักฐานบงบอกการกระทําวาเกิดการเรียนรูขึ้นไดสมบูรณ และกลุมนิสิตทีเ่ หลือเกิดการเรียนรู
ไดพอสมควร (4) ทักษะการแกไขปญหา กลุมนิสิตสวนใหญมหี ลักฐานบงบอกการกระทําวา
เกิดการเรียนรูไดพอสมควร และกลุมนิสิตที่เหลือเกิดการเรียนรูไดสมบูรณ (5) ทักษะการ
ทํางาน กลุม นิสิตสวนใหญมีหลักฐานบงบอกการกระทําวาเกิดการเรียนรูไดสมบูรณ และกลุม
นิสิตที่เหลือเกิดการเรียนรูไดพอสมควร และ (6) ทักษะการคิดวิเคราะห กลุมนิสิตทุกกลุมมี
หลักฐานบงบอกการกระทําวาเกิดการเรียนรูไดเล็กนอย
1.4 จากแบบสังเกตพฤติกรรมการสะทอนความคิดในเรื่องที่ไดกระทําและการสะทอน
การกระทํา พบวา ดานสติปญญา ในชัน้ เรียน กลุมนิสิตสวนใหญ มีหลักฐานคําพูดบงบอกวา
เกิดการเรียนรูไดพอสมควร และกลุมนิสิตที่เหลืออยางละครึ่งเกิดการเรียนรูไดสมบูรณ และ
เล็กนอยพอ ๆ กัน ในชุมชน กลุมนิสิตสวนใหญเกิดการเรียนรูไดพอสมควร มีจํานวนกลุม
เพิ่มขึ้นเล็กนอย สวนกลุมนิสิตที่เหลือเกิดการเรียนรูไดสมบูรณเทาจํานวนกลุมในชั้นเรียน และ
เกิดการเรียนรูไดเล็กนอยมีจํานวนกลุมลดลงเล็กนอย เมื่อเปรียบเทียบกันในชั้นเรียน ดาน
อารมณ ความรูสึก ในชั้นเรียน และในชุมชน กลุมนิสิตสวนใหญมีหลักฐานคําพูดบงบอกวา
เกิดการเรียนรูไดสมบูรณและกลุมนิสติ ทีเ่ หลือเกิดการเรียนรูไดพอสมควร
และดานทักษะ
พบวา (1) ทักษะการสังเกต ในชั้นเรียน กลุมนิสติ สวนใหญมีหลักฐานบงบอกการกระทําวา
เกิดการเรียนรูไดพอสมควร และกลุมนิสิตที่เหลือเกิดการเรียนรูไดสมบูรณ ในชุมชน กลุมนิสิต
ทุกกลุมเกิดการเรียนรูไดสมบูรณ (2) ทักษะทางสังคม ในชัน้ เรียน กลุม นิสิตสวนใหญมี
หลักฐานบงบอกการกระทําวาเกิดการเรียนรูไดพอสมควร
และกลุมนิสิตทีเ่ หลือมีการเรียนรู
เกิดขึ้นไดสมบูรณ ในชุมชน กลุมนิสติ สวนใหญเกิดการเรียนรูไดสมบูรณ และกลุมนิสิตทีเ่ หลือ
เกิดการเรียนรูไดพอสมควร (3) ทักษะการทํางานกลุม ในชั้นเรียน กลุม นิสิตสวนใหญมี
หลักฐานบงบอกการกระทําเกิดการเรียนรูไดพอสมควร และกลุมนิสติ ที่เหลือมีการเรียนรูเกิดขึน้
ไดสมบูรณ ในชุมชน กลุมนิสิตสวนใหญมีหลักฐานบงบอกการกระทําวาเกิดการเรียนรูไดสมบูรณ
และกลุมนิสติ ที่เหลือมีการเรียนรูเกิดขึ้นไดพอสมควร (4) ทักษะการแกไขปญหา ในชั้นเรียน
กลุมนิสิตสวนใหญมีหลักฐานบงบอกการกระทําวาเกิดการเรียนรูไดพอสมควร และกลุมนิสติ ที่
เหลือมีการเรียนรูไดสมบูรณ ในชุมชน กลุมนิสิตสวนใหญมีหลักฐานบงบอกการกระทําวาเกิด
การเรียนรูไดพอสมควรมีจํานวนกลุมลดลงเล็กนอย และกลุมนิสติ ทีเ่ หลือมีการเรียนรูไดสมบูรณ
มีจํานวนกลุมเพิ่มขึ้นเล็กนอย เมื่อเปรียบเทียบกับในชั้นเรียน (5) ทักษะการทํางาน ในชั้นเรียน
กลุมนิสิตทุกกลุม มีหลักฐานบงบอกการกระทําวาเกิดการเรียนรูไดเล็กนอย ในชุมชน กลุมนิสติ
ทุกกลุมมีหลักฐานบงบอกการกระทําวาเกิดการเรียนรูไดพอสมควร และ (6) ทักษะการคิด
วิเคราะห ในชั้นเรียน กลุมนิสิตสวนใหญมีหลักฐานบงบอกการกระทําวาเกิดการเรียนรูได
พอสมควร และกลุมนิสติ ที่เหลือเกิดการเรียนรูไดสมบูรณ ในชุมชน กลุมนิสิตสวนใหญมี
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หลักฐานบงบอกการกระทําวาเกิดการเรียนรูไดสมบูรณ
และกลุม นิสิตที่เหลือมีการเรียนรูได
พอสมควร
2. ผลการเรียนรูที่เกิดขึ้นกับสมาชิกชุมชนยาดอง มีดังนี้
2.1 จากแบบบันทึกผลการสัมภาษณเจาะลึกศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคล
ดานสติปญญา
สมาชิกชุมชนยาดองสวนใหญมีหลักฐานคําพูดบงบอกวาเกิดการเรียนรูได
พอสมควร และสมาชิกชุมชนยาดองที่เหลือเกิดการเรียนรูไดสมบูรณ ดานอารมณ ความรูส ึก
สมาชิกชุมชนยาดองทุกคนมีหลักฐานคําพูดบงบอกวาเกิดการเรียนรูไดสมบูรณ และดานทักษะ
ไดแก (1) ทักษะการสังเกตและทักษะทางสังคม สมาชิกชุมชนยาดองทุกคน มีหลักฐานบงบอก
การกระทําวาเกิดการเรียนรูไดสมบูรณ (2) ทักษะการทํางานและทักษะการคิดวิเคราะห
สมาชิกชุมชนยาดองทุกคนมีหลักฐานบงบอกการกระทําวาเกิดการเรียนรูไดพอสมควร (3) ทักษะ
การทํางานกลุม สมาชิกชุมชนยาดองสวนใหญมีหลักฐานบงบอกการกระทําวาเกิดการเรียนรูได
พอสมควร และสมาชิกชุมชนยาดองที่เหลือเกิดการเรียนรูไดเล็กนอย และ (4) ทักษะการแกไข
ปญหา สมาชิกชุมชนยาดองสวนใหญมีหลักฐานบงบอกการกระทําวาเกิดการเรียนรูไดพอสมควร
และสมาชิกชุมชนยาดองที่เหลือเกิดการเรียนรูไดสมบูรณ
2.2 จากแบบสังเกตพฤติกรรมการสะทอนความคิดในเรื่องที่ไดกระทําและการสะทอน
การกระทํา พบวา ดานสติปญญา สมาชิกชุมชนยาดองสวนใหญมีหลักฐานคําพูดบงบอกวาเกิดการ
เรียนรูไดพอสมควร และสมาชิกชุมชนยาดองที่เหลือเกิดการเรียนรูไดสมบูรณ ดานอารมณ
ความรูสึก สมาชิกชุมชนยาดองทุกคนมีหลักฐานคําพูดบงบอกวาเกิดการเรียนรูไดสมบูรณ และ
ดานทักษะ พบวา (1) ทักษะทางสังคม และทักษะการทํางาน สมาชิกชุมชนยาดองทุกคน มี
หลักฐานบงบอกการกระทําวาเกิดการเรียนรูไดสมบูรณ และพอสมควรตามลําดับ และ (2) ทักษะ
การสังเกต ทักษะการทํางานกลุม และทักษะการแกไขปญหา และทักษะการคิดวิเคราะห
ไมมีหลักฐานบงบอกการกระทําวาเกิดการเรียนรูขึ้น
3. ผลการใชรปู แบบการจัดการเรียนรู กลุมนิสิตและสมาชิกชุมชนยาดองสวนใหญ
สามารถใชรูปแบบการจัดการเรียนรูไดอยางพอสมควร และกลุมนิสิตและสมาชิกชุมชนยาดอง
ที่เหลือ สามารถใชรูปแบบการจัดการเรียนรูไดสมบูรณ
ขั้นตอนที่ 4 การสรางสรรคโอกาสการเรียนรูและการสะทอนทั้งการกระทําและความคิด
ในเรื่องที่ไดกระทํา (รอบที่ 1) เพื่อปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใช
ชุมชนและประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ผูวิจัยได
สะทอนผลคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคที่เกิดขึ้นกับนิสติ ผลการเรียนรูทเี่ กิดขึ้นกับสมาชิก
ชุมชนยาดองและผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูทสี่ ังเกตและวิเคราะหผลไดทั้งในชั้นเรียนและ
ในชุมชนที่ไดในขั้นตอนที่ 3 ใหนิสิต สมาชิกชุมชนยาดองไดรับทราบขอมูลและมีการแลกเปลีย่ น
เรียนรูกันและกัน มีผลขอสรุปที่ควรปรับปรุงรูปแบบและแผนการจัดการเรียนรูดังนี้
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1. ปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรูองคประกอบกิจกรรมการเรียนรู และแผนการจัด
การเรียนรูองคประกอบกิจกรรมการเรียนรู และสื่อและแหลงเรียนรู สืบเนื่องจากกลุมนิสิตยังคงมี
ปญหาการจับประเด็นสําคัญ หรือสรุปใจความสําคัญทีไ่ ดขณะสัมภาษณเจาะลึกศึกษาจิตวิทยาสังคม
ระดับบุคคล กิจกรรมการเรียนรูและสื่อการเรียนรูควรปรับปรุงดวยการนําแผนภาพพลิก (Flip
Chart) มาชวยจดบันทึกผลการสรุปใจความสําคัญ เพื่อใหคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
ดานสติปญญา และดานทักษะ อาทิ ทักษะการแกไขปญหา ทักษะการคิดวิเคราะหมีประสิทธิผล
มากยิ่งขึ้นแลว ยังชวยใหสมาชิกชุมชนยาดองไดมีสวนรวมจัดกิจกรรมการเรียนรูมากขึ้น มีความ
รูสึกของการเปนหุนสวนและชวยในการตรวจสอบและปรับปรุงผลการสรุปขอมูลของกลุมนิสิตได
มากยิ่งขึ้นดวย สงผลตอเนื่องใหผลการเรียนรูที่เกิดขึน้ กับสมาชิกชุมชนยาดองมีประสิทธิผลมาก
ยิ่งขึ้นดวยเชนเดียวกัน
2. การใชกระบวนการเรียนรูในชุมชน กลุม นิสิตควรปรับปรุงหรือใชกระบวนการเรียนรู
ใหมีความสมบูรณ (1) ในขั้นตอนการกําหนดเปาหมายและวางแผนการเรียนรูรวมกัน นิสิตควร
สัมภาษณเจาะลึกคนหาสาเหตุของปญหาวามีความสัมพันธกับเนื้อหาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคล
เรื่องใดเชื่อมโยงกันอยางไร และมีความสัมพันธกับเนื้อหาพื้นฐานความรูวชิ าจิตวิทยาสังคมใน
หนวยที่ 1 อยางไรบาง จะทําใหกลุมนิสิตไดขอมูลที่มีความสมบูรณมากขึ้น เมื่อนําขอมูลไปจัด
กระทํารวมกัน ชวยใหกลุม นิสิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ดานสติปญญา การคิด
วิเคราะหและคิดสรางสรรค และดานทักษะ อาทิ ทักษะการแกไขปญหา และทักษะการคิด
วิเคราะหเกิดการเรียนรูไดสมบูรณมากยิ่งขึ้น
ยังชวยใหสมาชิกชุมชนยาดองมีผลการเรียนรู
เกิดขึ้นไดอยางสมบูรณมากยิ่งขึ้นดวย และ (2) ขั้นตอนการสะทอนผลความคิดในเรื่องที่ไดกระทํา
และการสะทอนการกระทํา กลุมนิสิตควรกระตุนใหสมาชิกชุมชนยาดองไดสะทอนวิธีการแกไข
ปญหาความตองการจําเปนแตละวิธวี ามีจดุ แข็ง จุดออนอยางไร บางมากกวาการอภิปรายทั่วๆ ไป
เพราะจะทําใหไดขอมูลที่มีความหลากหลายวิธีการ หลากหลายความคิดเห็นมากขึ้น ชวยใหคิด
เชื่อมโยงความรูสรุปอางอิงวิธีการใหมทใี่ ชแกไขปญหาความตองการจําเปนรวมกันระหวางกลุม
นิสิตกับสมาชิกชุมชนยาดอง โดยเฉพาะการบันทึกผลการสะทอนที่ไดลงในแผนภาพพลิก (Flip
Chart)
ชวยใหทั้งกลุม นิสิตและสมาชิกชุมชนยาดองไดมีสวนรวมในการกระทํารวมกันในการ
ตรวจสอบและปรับปรุงขอสรุปที่ไดรวมกันไดมากยิ่งขึ้นดวย
ระยะตอเนื่อง : การวิจัยปฏิบัติการแกไขปญหาใหมที่ไดรวบรวมมิตติ าง ๆ (รอบที่ 2)
มีผลการดําเนินการวิจัยปฏิบัติการสรางสรรคความรูรว มกัน 4 ขั้นตอน เปนวงจรตอเนื่องกันรอบใหม
ระหวางวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การใหความหมายของปญหาหรือประเมินความตองการจําเปนในการ
จัดการเรียนรู (รอบที่ 2) เพื่อปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชน
และประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงคที่ไดใชในระยะแรก
ในรอบที่ 1 ทีผ่ านมาก (มีรายละเอียดปรากฏอยูในหนา 320-322) และมีผลการศึกษาที่สําคัญคือ
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1. การประเมินความตองการจําเปนในการจัดการเรียนรูในชั้นเรียน พบวา กลุม
นิสิตทุกกลุมมีความตองการจําเปนไดฝกปฏิบัตทิ ดลองใชรูปแบบการจัดการเรียนรูสัมภาษณ
เจาะลึกศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคลกับเพื่อนนิสิตตางสาขาซ้ําอีก เพื่อเพิ่มทักษะความชํานาญ
ใหกลุมนิสิตมากขึ้น และภายหลังเสร็จสิ้นการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูในชุมชน มีความตองการ
จําเปนไดรับการพัฒนาตอเนื่อง 3 ประเด็นสําคัญ ไดแก (1) มีความตองการจับประเด็นหรือสรุป
ใจความสําคัญไดถูกตองมากขึ้นรวมกันขณะสนทนากับสมาชิกชุมชนยาดอง (2) ความตองการ
จําเปนในการใชกระบวนการเรียนรูในชุมชน ขั้นตอนการสะทอนความคิดในเรือ่ งที่ไดกระทําและ
การสะทอนการกระทําวาการแกไขปญหาความตองการจําเปนมีขอดี ขอเสีย อยางไรบาง และ (3)
ความตองการจําเปนในการใชกระบวนการเรียนรูในชุมชนขั้นตอน การสรุปอางอิงวิธีการใหมทใี่ ช
แกไขปญหาความตองการจําเปนรวมกันระหวางกลุมนิสิตกับสมาชิกชุมชนยาดอง
2. การประเมินความตองการจําเปนในการจัดการเรียนรูในชุมชน กลุมนิสติ ทุกกลุม
มีความตองการจําเปนไดรับความรวมมือจากสมาชิกชุมชนยาดองในการศึกษาจิตวิทยาสังคม
ระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป และสมาชิกชุมชนยาดองทุกคน มีความตองการจําเปนใหอาจารย
ผูสอนจัดขนาดกลุมนิสิตเฉลี่ยจํานวน 4 คนตอกลุม เนื่องจากบานพักของสมาชิกชุมชนยาดอง
คอนขางคับแคบ
ขั้นตอนที่ 2 การสะทอนอธิบายการปฏิบัติและการเรียนรู (รอบที่ 2) เพื่อพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและประสบการณเปนฐานเพือ่ เสริมสรางคุณลักษณะ
ของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค มีผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูในองคประกอบกิจกรรมการเรียนรู
ทั้งในชั้นเรียนและในชุมชน ขณะฝกปฏิบตั ิทดลองใชหรือใชกระบวนการเรียนรูในชุมชน 6 ขั้นตอน
ตองใชควบคูก ับแผนภาพพลิก (Flip Chart) เพื่อจดบันทึกผลการจับประเด็นใจความสําคัญ หรือ
สรุปใจความสําคัญ ใหนิสิตกับเพื่อนนิสติ หรือนิสิตกับสมาชิกชุมชนไดตรวจสอบและปรับปรุงผล
การสรุปขอมูลที่ไดถูกตองตรงกัน และปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูโดยบรรจุการใชแผนภาพพลิก
(Flip Chart) ไวในองคประกอบกิจกรรมการเรียนรู และองคประกอบสื่อและแหลงเรียนรูในแผนการ
จัดการเรียนรู
ขั้นตอนที่ 3 การแกไขปญหาผานการกระทํา (รอบที่ 2) ที่ไดปรับปรุงและพัฒนาใหม
ดวยการทดลองใชรูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและประสบการณเปน
ฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ไดผลการทดลองใชรูปแบบการจัดการ
เรียนรูที่ไดปรับปรุงและพัฒนาใหม มีรายละเอียดของคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ปรากฏ
อยูในตาราง 30-33 หนา 296-312 ผลการเรียนรูที่เกิดขึ้นกับสมาชิกชุมชน ปรากฏอยูในตาราง 3435 หนา 313-317 และผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูของนิสิตและสมาชิกชุมชน ปรากฏอยูใน
หนา 318-319 ดังนี้

256
1. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคที่เกิดขึ้นกับนิสิต
1.1 จากแบบสังเกตพฤติกรรมขณะทํากิจกรรมตามที่ไดรับมอบหมายของนิสิต
พบวา ในชั้นเรียน นิสิตสวนใหญมีคะแนนการปฏิบัติไดสม่ําเสมอ มีความตอเนื่องทุกครั้งของทุก
ทักษะอยูในระดับดี ยกเวนทักษะการแกไขปญหา และทักษะการคิดวิเคราะห อยูในระดับพอใช
ในชุมชน นิสิตสวนใหญมีคะแนนการปฏิบัติไดสม่ําเสมอ มีความตอเนื่องทุกครั้งของทุกทักษะอยู
ในระดับดี
1.2 จากแบบบันทึกผลการเรียนรูของนิสิต พบวา ในชัน้ เรียน ดานสติปญญา นิสิต
สวนใหญมีหลักฐานคําพูดบงบอกวาเกิดการเรียนรูไดสมบูรณ และนิสิตที่เหลือเกิดการเรียนรูได
พอสมควร ในชุมชน นิสติ สวนใหญมีหลักฐานคําพูดบงบอกวาเกิดการเรียนรูไดสมบูรณมีจํานวน
เพิ่มมากขึ้น และนิสติ ที่เหลือเกิดการเรียนรูไดพอสมควร มีจํานวนลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับใน
ชั้นเรียน ดานอารมณ ความรูสึก ในชั้นเรียน นิสิตสวนใหญมีหลักฐานคําพูดบงบอกวาเกิดการ
เรียนรูไดสมบูรณ และนิสิตที่เหลือเกิดการเรียนรูไดพอสมควร ในชุมชน นิสิตสวนใหญมีหลักฐาน
คําพูดบงบอกวาเกิดการเรียนรูไดสมบูรณ มีจํานวนเพิ่มขึ้น และนิสิตที่เหลือเกิดการเรียนรูได
พอสมควร มีจํานวนลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับในชั้นเรียน และดานทักษะ พบวา (1) ทักษะการ
สังเกต ในชัน้ เรียน และในชุมชน นิสติ ทุกคนมีหลักฐานบงบอกการกระทําวาเกิดการเรียนรูได
สมบูรณ (2) ทักษะทางสังคม ในชั้นเรียน นิสิตสวนใหญมีหลักฐานบงบอกการกระทําวาเกิด
การเรียนรูไดสมบูรณและนิสิตที่เหลือเกิดการเรียนรูไดพอสมควร ในชุมชน นิสติ ทุกคนมีหลักฐาน
บงบอกการกระทําวาเกิดการเรียนรูไดสมบูรณ (3) ทักษะการทํางานกลุม ในชั้นเรียน นิสิตสวนใหญ
มีหลักฐานบงบอกการกระทําวาเกิดการเรียนรูไดสมบูรณ และนิสิตที่เหลือเกิดการเรียนรูไดพอ
สมควร ในชุมชน นิสิตสวนใหญมีหลักฐานบงบอกการกระทําวาเกิดการเรียนรูไดสมบูรณ มีจํานวน
เพิ่มมากขึ้น และนิสติ ที่เหลือเกิดการเรียนรูไดพอสมควร มีจาํ นวนลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับใน
ชั้นเรียน (4) ทักษะการแกไขปญหา ในชั้นเรียน นิสิตสวนใหญมหี ลักฐานบงบอกการกระทําวา
เกิดการเรียนรูไดสมบูรณ และนิสิตที่เหลือเกิดการเรียนรูขึ้นไดพอสมควร ในชุมชน นิสิตสวนใหญ
มีหลักฐานบงบอกการกระทําวาเกิดการเรียนรูไดสมบูรณ มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น และนิสิตที่เหลือ
เกิดการเรียนรูไดพอสมควร มีจํานวนลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับในชั้นเรียน (5) ทักษะการ
ทํางาน ในชั้นเรียน นิสิตสวนใหญมหี ลักฐานบงบอกการกระทําวาเกิดการเรียนรูไดสมบูรณ
และนิสิตที่เหลือเกิดการเรียนรูไดพอสมควร ในชุมชน นิสิตทุกคนมีหลักฐานบงบอกการกระทํา
วาเกิดการเรียนรูไดสมบูรณ และ (6) ทักษะการคิดวิเคราะห ในชั้นเรียน นิสิตสวนใหญมี
หลักฐานบงบอกการกระทําวาเกิดการเรียนรูไดสมบูรณ
และนิสิตที่เหลือเกิดการเรียนรูได
พอสมควร ในชุมชน นิสติ สวนใหญมีหลักฐานบงบอกการกระทําวาเกิดการเรียนรูไดสมบูรณ มี
จํานวนเพิ่มมากขึ้น และนิสติ ที่เหลือเกิดการเรียนรูไดพอสมควร
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1.3 จากแบบบันทึกผลการสนทนากลุมศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับคนตั้งแต 2 คน
ขึ้นไป ในชุมชน พบวา ดานสติปญญา กลุมนิสิตสวนใหญมีหลักฐานคําพูดบงบอกวาเกิดการ
เรียนรูขึ้นไดสมบูรณ และกลุมนิสิตทีเ่ หลือเกิดการเรียนรูไดพอสมควร ดานอารมณ ความรูส ึก
กลุมนิสิตทุกกลุมมีหลักฐานคําพูดบงบอกวาเกิดการเรียนรูเล็กนอย และดานทักษะ พบวา (1)
ทักษะการสังเกต ทักษะทางสังคม และทักษะการทํางาน กลุมนิสิตทุกกลุม มีหลักฐานบง
บอกการกระทําวาเกิดการเรียนรูไดสมบูรณ (2) ทักษะการทํางานกลุม และทักษะการแกไข
ปญหา กลุมนิสิตสวนใหญมีหลักฐานบงบอกการกระทําวาเกิดการเรียนรูไดสมบูรณ และกลุม
นิสิตที่เหลือเกิดการเรียนรูไดพอสมควร และ (3) ทักษะการคิดวิเคราะห กลุมนิสิตทุกกลุมมี
หลักฐานบงบอกการกระทําวาเกิดการเรียนรูไดพอสมควร
1.4 จากแบบสังเกตพฤติกรรมการสะทอนความคิดในเรื่องที่ไดกระทําและการสะทอน
การกระทํา พบวา ดานสติปญญา ในชัน้ เรียน กลุมนิสิตสวนใหญมีหลักฐานคําพูดบงบอกวาเกิด
การเรียนรูไดสมบูรณ และกลุมนิสิตทีเ่ หลือเกิดการเรียนรูไดพอสมควร ในชุมชน กลุมนิสิตสวนใหญ
มีหลักฐานคําพูดบงบอกวาเกิดการเรียนรูไดสมบูรณ มีจํานวนกลุมเพิ่มขึ้น และกลุมนิสิตที่เหลือ
มีการเรียนรูไดพอสมควร มีจํานวนกลุมลดลงเมื่อเปรียบเทียบกันในชั้นเรียน ดานอารมณ
ความรูสึก ในชั้นเรียน กลุมนิสิตสวนใหญมีหลักฐานคําพูดบงบอกวาเกิดการเรียนรูไดสมบูรณ
และกลุมนิสติ ที่เหลือเกิดการเรียนรูไดพอสมควร ในชุมชน กลุมนิสิตสวนใหญมหี ลักฐานคําพูด
บงบอกวาเกิดการเรียนรูไดสมบูรณ มีจํานวนกลุมเพิม่ ขึ้น และกลุม นิสิตที่เหลือเกิดการเรียนรูได
พอสมควร มีจํานวนกลุมลดลงเมื่อเปรียบเทียบกันในชั้นเรียน และดานทักษะ พบวา (1) ทักษะ
การสังเกต ทั้งในชั้นเรียน และในชุมชน กลุมนิสิตทุกกลุมมีหลักฐานบงบอกการกระทําวาเกิด
การเรียนรูไดสมบูรณ (2) ทักษะทางสังคม ในชั้นเรียน กลุมนิสิตสวนใหญมีหลักฐานบงบอกการ
กระทําวาเกิดการเรียนรูไดสมบูรณ และกลุมนิสิตทีเ่ หลือเกิดการเรียนรูไดพอสมควร ในชุมชน
กลุมนิสิตทุกกลุมมีหลักฐานบงบอกการกระทําวาเกิดการเรียนรูไดสมบูรณ (3) ทักษะการ
ทํางานกลุม ในชั้นเรียน กลุมนิสิตสวนใหญมีหลักฐานบงบอกการกระทําวาเกิดการเรียนรูได
สมบูรณ และกลุมนิสิตที่เหลือมีหลักฐานบงบอกการกระทําวาเกิดการเรียนรูไดพอสมควร ใน
ชุมชน กลุมนิสิตสวนใหญมีหลักฐานบงบอกการกระทําวาเกิดการเรียนรูไดสมบูรณ มีจํานวน
กลุมเพิ่มขึ้นเล็กนอย และกลุมนิสติ ทีเ่ หลือเกิดการเรียนรูไดพอสมควร มีจํานวนกลุมลดลง
เล็กนอยเมื่อเปรียบเทียบกับในชั้นเรียน (4) ทักษะการแกไขปญหา ในชั้นเรียน กลุมนิสิต
สวนใหญมีหลักฐานบงบอกการกระทําวาเกิดการเรียนรูไดสมบูรณ และกลุมนิสติ ที่เหลือเกิดการ
เรียนรูไดพอสมควร ในชุมชน กลุมนิสติ สวนใหญมีหลักฐานบงบอกการกระทําวาเกิดการเรียนรู
ไดสมบูรณ มีจํานวนกลุมนิสิตเพิ่มขึ้นเล็กนอยและกลุมนิสิตทีเ่ หลือเกิดการเรียนรูไดพอสมควร
มีจํานวนกลุมลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับในชั้นเรียน (5) ทักษะการทํางาน ในชัน้ เรียน และ
ในชุมชน
กลุมนิสิตทุกกลุมมีหลักฐานบงบอกการกระทําวาเกิดการเรียนรูไดเล็กนอยและ
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พอสมควรตามลําดับ และ (6) ทักษะการคิดวิเคราะห ในชั้นเรียน กลุมนิสิตสวนใหญมี
หลักฐานบงบอกการกระทําวาเกิดการเรียนรูไดสมบูรณ และกลุมนิสิตที่เหลือเกิดการเรียนรูได
พอสมควร ในชุมชน กลุมนิสิตสวนใหญมีหลักฐานบงบอกการกระทําวาเกิดการเรียนรูได
สมบูรณ มีจํานวนกลุมเพิ่มขึ้น และกลุมนิสิตที่เหลือเกิดการเรียนรูไดพอสมควร มีจํานวนลดลง
เมื่อเปรียบเทียบกับในชั้นเรียน
2. ผลการเรียนรูที่เกิดขึ้นกับสมาชิกชุมชนยาดอง มีดังนี้
2.1 จากแบบบันทึกผลการสนทนากลุมศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับคนตั้งแต 2 คน
ขึ้นไป ดานสติปญญา สมาชิกชุมชนยาดองสวนใหญมีหลักฐานคําพูดบงบอกวาเกิดการเรียนรูได
สมบูรณ และสมาชิกชุมชนยาดองสวนที่เหลือเกิดการเรียนรูไดพอสมควร ดานอารมณ ความรูสึก
สมาชิกชุมชนยาดองทุกคนมีหลักฐานคําพูดบงบอกวาเกิดการเรียนรูไดสมบูรณ และดานทักษะ
พบวา (1) ทักษะการสังเกต ทักษะทางสังคม และทักษะการทํางาน สมาชิกชุมชนยาดองทุก
คนมีหลักฐานคําพูดบงบอกวาเกิดการเรียนรูไดสมบูรณ (2) ทักษะการทํางานกลุม สมาชิกชุมชน
ยาดองสวนใหญมีหลักฐานคําพูดบงบอกการกระทําวาเกิดการเรียนรูไดพอสมควรและสมาชิก
ชุมชนยาดองที่เหลือเกิดการเรียนรูไดเล็กนอย (3) ทักษะการแกไขปญหา สมาชิกชุมชนยาดอง
สวนใหญมีหลักฐานคําพูดบงบอกการกระทําวาเกิดการเรียนรูไดสมบูรณ และสมาชิกชุมชนยาดอง
ที่เหลือเกิดการเรียนรูไดพอสมควร และ (4) ทักษะการคิดวิเคราะห สมาชิกชุมชนยาดองทุกคน
มีหลักฐานบงบอกการกระทําวาเกิดการเรียนรูไดพอสมควร
2.2 จากแบบสังเกตพฤติกรรมการสะทอนความคิดในเรื่องที่ไดกระทําและการสะทอน
การกระทํา พบวา ดานสติปญญา สมาชิกชุมชนยาดองสวนใหญมีหลักฐานคําพูดบงบอกวาเกิด
การเรียนรูสมบูรณ และสมาชิกชุมชนยาดองที่เหลือเกิดการเรียนรูไดพอสมควร ดานอารมณ
ความรูสึก สมาชิกชุมชนยาดองทุกคนมีหลักฐานคําพูดบงบอกวาเกิดการเรียนรูไดสมบูรณ และ
ดานทักษะ พบวา (1) ทักษะการสังเกต ทักษะทางสังคม และทักษะการทํางาน สมาชิก
ชุมชนยาดองทุกคนมีหลักฐานบงบอกการกระทําวาเกิดการเรียนรูไดพอสมควร สมบูรณ และ
พอสมควร ตามลําดับทักษะ และ (2) ทักษะการทํางานกลุม ทักษะการแกไขปญหา และ
ทักษะการทํางาน ไมมีหลักฐานบงบอกการกระทําวาเกิดการเรียนรูขึ้น
3. ผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนรู กลุมนิสิตและสมาชิกชุมชนยาดองสวนใหญ
สามารถใชรูปแบบการจัดการเรียนรูไดอยางสมบูรณ และกลุมนิสติ และสมาชิกชุมชนยาดองที่เหลือ
สามารถใชรูปแบบการจัดการเรียนรูไดพอสมควร มีผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูดีขึ้นกวาใน
รอบที่ 1
ขั้นตอนที่ 4 การสรางสรรคโอกาสการเรียนรูและการสะทอนทั้งการกระทําและความคิด
ในเรื่องที่ไดกระทํา (รอบที่ 2) เพื่อปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใช
ชุมชนและประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
ผูวิจัยได
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สะทอนผลคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคที่เกิดขึ้นกับนิสติ ผลการเรียนรูทเี่ กิดขึ้นกับสมาชิก
ชุมชนยาดองและผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูทสี่ ังเกตและวิเคราะหผลไดทั้งในชั้นเรียนและ
ในชุมชนที่ไดในขั้นตอนที่ 3 ใหนิสิตและสมาชิกชุมชนยาดองไดรับทราบขอมูลและมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูกันและกัน มีขอสรุปที่ควรปรับปรุงรูปแบบและแผนการจัดการเรียนรูดังนี้
1. รูปแบบและแผนการจัดการเรียนรูทไี่ ดทดลองใชในขั้นตอนที่ 3 มีประสิทธิผลชวยให
กลุมนิสิตและสมาชิกชุมชนยาดองมีการเรียนรูเกิดขึ้นไดสมบูรณมากขึ้นดีกวาในรอบที่ 1 ใหนํา
รูปแบบและแผนการจัดการเรียนรูนี้นําไปใชในระยะตอเนื่องรอบใหม (รอบที่ 3) ตอไป
2. การใชกระบวนการเรียนรูในชุมชนของกลุมนิสิต (1) ขั้นตอนการกําหนดเปาหมาย
และการวางแผนการเรียนรูรวมกัน และ (2) ขั้นตอนการสะทอนผลความคิดในเรื่องที่ไดกระทํา
และการสะทอนการกระทํา สามารถใชไดสมบูรณมากขึ้น จึงชวยใหทั้งคุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงคที่เกิดขึ้นกับนิสิต และสมาชิกชุมชนยาดองมีผลการเรียนรูเกิดขึ้นไดจํานวนเพิ่มขึ้น
และกลุมนิสติ ที่ยังใชไดไมสมบูรณควรปรับปรุงการใชกระบวนการเรียนรูในชุมชน 2 ขั้นตอนนี้
ใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้นดวย
ระยะตอเนื่อง : การวิจัยปฏิบัติการแกไขปญหาใหมที่ไดรวบรวมมิตติ าง ๆ
(รอบที่ 3) มีผลการดําเนินการวิจัยปฏิบัติการสรางสรรคความรูรว มกัน 4 ขั้นตอน เปนวงจร
ตอเนื่องกันรอบใหมระหวางวันที่ 8-28 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การใหความหมายของปญหาหรือประเมินความตองการจําเปนในการจัด
การเรียนรู (รอบที่ 3) เพื่อปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและ
ประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคที่ไดใชในระยะตอเนื่อง
ในรอบที่ 2 ทีผ่ านมา (มีรายละเอียดปรากฏอยูในหนา 322-323) และมีผลการศึกษาที่สําคัญ คือ
1. การประเมินความตองการจําเปนในการจัดการเรียนรูในชั้นเรียน พบวา กลุม
นิสิตทุกกลุมยังมีความตองการจําเปนไดฝกปฏิบตั ิทดลองใชรูปแบบการจัดสนทนากลุมศึกษา
จิตวิทยาสังคมระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไปกับเพื่อนนิสิตตางสาขาซ้ําอีก เพื่อเพิ่มทักษะความ
ชํานาญใหกลุม นิสิตมากยิ่งขึ้น และภายหลังเสร็จสิ้นการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูในชุมชน (1)
มีความตองการจําเปนใชกระบวนการเรียนรูในชุมชน 6 ขั้นตอนควบคูกับการใชแผนภาพพลิก
(Flip Chart) ดวยในการจับประเด็นหรือสรุปใจความสําคัญไดถูกตองตามขั้นตอนขณะสนทนา
กับสมาชิกชุมชนในรอบใหม รอบที่ 3 และ (2) ขนาดของรถบัสทีใ่ ชเปนพาหนะเดินทางระหวาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกับชุมชนควรมีขนาดใหญสามารถบรรจุนิสิตทั้งหมดไดเพียงพอ
2. การประเมินความตองการจําเปนในการจัดการเรียนรูในชุมชน พบวา กลุมนิสิต
ทุกกลุม มีความตองการจําเปนไดรับความรวมมือจากสมาชิกชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ
เฟสทดานซ ในการศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับกลุมคน และสมาชิกชุมชนยาดองทุกคน มีความ
ตองการจําเปนใหกลุมนิสิตไดใชแผนภาพพลิก (Flip Chart) ตอไปดวย เพื่อจูงใจสมาชิกชุมชน
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ไดรับฟงผลการสรุปขอมูล และตรวจสอบผลการสรุปขอมูลของกลุมนิสิตได สามารถปรับปรุงผล
การสรุปขอมูลไดใหมถากลุม นิสิตมีผลการสรุปขอมูลไมถูกตอง
ขั้นตอนที่ 2 การสะทอนอธิบายการปฏิบัติและการเรียนรู (รอบที่ 3) เพื่อพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและประสบการณเปนฐานเพือ่ เสริมสรางคุณลักษณะ
ของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค มีผลการพัฒนารูปแบบและแผนการจัดการเรียนรูทุกองคประกอบคงเดิม
เชนเดียวกันกับที่ไดใชในระยะตอเนื่อง (รอบที่ 2) ที่ผานมา เนื่องจากสามารถชวยใหนิสติ มี
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงคและสมาชิกชุมชนมีผลการเรียนรูเกิดขึ้นมีจํานวนเพิ่มมากขึน้
ขั้นตอนที่ 3 การแกไขปญหาผานการกระทํา (รอบที่ 3) ที่ไดปรับปรุงและพัฒนาใหม
ดวยการทดลองใชรูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและประสบการณ
เปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ไดผลการทดลองใชรปู แบบการจัด
การเรียนรูที่ไดปรับปรุงและพัฒนาใหม มีรายละเอียดของคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
ปรากฏอยูในตาราง 30-33 หนา 296-312 ผลการเรียนรูที่เกิดขึน้ กับสมาชิกชุมชน ปรากฏอยู
ในตาราง 34-35 หนา 313-317 และผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูของนิสิตและสมาชิก
ชุมชน ปรากฏอยูในหนา 319 ดังนี้
1. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคที่เกิดขึ้นกับนิสิต
1.1 จากแบบสังเกตพฤติกรรมขณะทํากิจกรรมตามที่ไดรับมอบหมายของนิสิต
พบวา ในชั้นเรียนและในชุมชน นิสิตสวนใหญมีคะแนนการปฏิบัตไิ ดสม่ําเสมอ มีความตอเนือ่ ง
ทุกครั้งของทุกทักษะอยูในระดับดี ยกเวนทักษะการสังเกตนิสิตทุกคนมีการปฏิบตั ิไดสม่ําเสมอ
มีความตอเนือ่ งทุกครั้งอยูในระดับดี
1.2 จากแบบบันทึกผลการเรียนรูของนิสิต พบวา ในชัน้ เรียน ดานสติปญญา
นิสิตสวนใหญมีหลักฐานคําพูดบงบอกวาเกิดการเรียนรูไดสมบูรณ
และนิสติ ที่เหลือเกิดการ
เรียนรูไดพอสมควร ในชุมชน นิสิตสวนใหญเกือบทั้งหมดมีหลักฐานคําพูดบงบอกวาเกิดการ
เรียนรูไดสมบูรณ มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น และนิสิตที่เหลือเกิดการเรียนรูไดพอสมควร มีจํานวน
ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับในชั้นเรียน ดานอารมณ ความรูสึก ในชั้นเรียน นิสิตสวนใหญ
เกือบทั้งหมดมีหลักฐานคําพูดบงบอกวาเกิดการเรียนรูไดสมบูรณ มีจํานวนเพิ่มขึ้น และนิสติ ที่
เหลือเกิดการเรียนรูไดพอสมควร มีจํานวนลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับในชั้นเรียน รอบที่ 2 ใน
ชุมชน นิสิตทุกคนมีหลักฐานคําพูดบงบอกวาเกิดการเรียนรูไดสมบูรณ และดานทักษะ พบวา
ทุกทักษะในชั้นเรียนและในชุมชน นิสิตทุกคนมีหลักฐานบงบอกการกระทําวาเกิดการเรียนรู
ไดสมบูรณ
1.3 จากแบบบันทึกผลการสนทนากลุมศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับกลุมคน ในชุมชน
พบวา ดานสติปญญา กลุม นิสิตทุกกลุมมีหลักฐานบงบอกการกระทําวาเกิดการเรียนรูไดสมบูรณ
ดานอารมณ ความรูสึก กลุมนิสิตทุกกลุม มีหลักฐานบงบอกการกระทําวาเกิดการเรียนรูไดเล็กนอย
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และดานทักษะ พบวา (1) ทักษะการสังเกต ทักษะทางสังคม ทักษะการทํางานกลุม ทักษะ
การแกไขปญหา และทักษะการทํางาน กลุมนิสิตทุกกลุมมีหลักฐานบงบอกการกระทําวาเกิด
การเรียนรูไดสมบูรณ และ (2) ทักษะการคิดวิเคราะห กลุมนิสิตทุกกลุมมีหลักฐานบงบอกการ
กระทําวาเกิดการเรียนรูไดพอสมควร
1.4 จากแบบสังเกตพฤติกรรมการสะทอนความคิดในเรื่องที่ไดกระทําและการสะทอน
การกระทํา พบวา ดานสติปญญา ในชัน้ เรียน กลุมนิสิตสวนใหญมีหลักฐานคําพูดบงบอกวา
เกิดการเรียนรูไดสมบูรณ และกลุมนิสติ ที่เหลือเกิดการเรียนรูไดพอสมควร ในชุมชนกลุมนิสติ
ทุกกลุมมีหลักฐานคําพูดบงบอกวาเกิดการเรียนรูไดสมบูรณ ดานอารมณ ความรูสึก ในชั้น
เรียน กลุมนิสิตสวนใหญเกือบทั้งหมดมีหลักฐานคําพูดบงบอกวาเกิดการเรียนรูไดสมบูรณและ
กลุมนิสิตทีเ่ หลือเพียงกลุมเดียวเกิดการเรียนรูไดพอสมควร ในชุมชน กลุม นิสิตทุกกลุมมี
หลักฐานคําพูดบงบอกวาเกิดการเรียนรูไดสมบูรณ และดานทักษะ ในชั้นเรียนและในชุมชน
พบวา (1) ทักษะการสังเกต ทักษะทางสังคม ทักษะการทํางานกลุม ทักษะการแกไข
ปญหา และทักษะการคิดวิเคราะห กลุมนิสิตทุกกลุมมีหลักฐานบงบอกการกระทําวาเกิดการ
เรียนรูไดสมบูรณ และ (2) ทักษะการทํางานกลุมนิสิตทุกกลุมมีหลักฐานบงบอกการกระทําวา
เกิดการเรียนรูไดเล็กนอยและพอสมควรตามลําดับ
2. ผลการเรียนรูที่เกิดขึ้นกับสมาชิกชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ เฟสทดานซ มีดังนี้
2.1 จากแบบบันทึกผลการสนทนากลุมศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับกลุมคน พบวา
ดานสติปญญา และดานอารมณ ความรูสึก สมาชิกชมรมฯ ทุกคน มีหลักฐานคําพูดบงบอกวา
เกิดการเรียนรูไดสมบูรณ และดานทักษะ พบวา ทุกทักษะ สมาชิกชมรมฯ มีหลักฐานบงบอก
การกระทําวาเกิดการเรียนรูไดสมบูรณ ยกเวน ทักษะการทํางานกลุม และทักษะการคิด
วิเคราะห เกิดการเรียนรูไดพอสมควร
2.2 จากแบบสังเกตพฤติกรรมการสะทอนความคิดในเรื่องที่ไดกระทําและการสะทอน
การกระทํา พบวา ดานสติปญญา และดานอารมณ ความรูสึก สมาชิกชมรมฯ ทุกคนมี
หลักฐานคําพูดบงบอกวาเกิดการเรียนรูไดสมบูรณ และดานทักษะ พบวา (1) ทักษะการ
สังเกต ทักษะทางสังคม และทักษะการทํางาน สมาชิกชมรมฯ ทุกคน มีหลักฐานบงบอกการ
กระทําวาเกิดการเรียนรูไดพอสมควร สมบูรณ และพอสมควร ตามลําดับทักษะ และ (2) ทักษะ
การทํางานกลุม ทักษะการแกไขปญหา และทักษะการคิดวิเคราะห ไมมีหลักฐานบงบอก
การกระทําวาเกิดการเรียนรูขึ้น
3. ผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนรู กลุมนิสิตทุกกลุมและสมาชิกชมรมออกกําลังกาย
กีฬาลีลาศ เฟสทดานซ ทุกคน สามารถใชรูปแบบการจัดการเรียนรูไดอยางสมบูรณ
ขั้นตอนที่ 4 การสรางสรรคโอกาสการเรียนรูและการสะทอนทั้งการกระทําและความคิด
ในเรื่องที่ไดกระทํา (รอบที่ 3) เพื่อปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชมุ ชน
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และประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงค ผูวจิ ัยไดสะทอนผล
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงค ผลการเรียนรูที่เกิดขึ้นกับสมาชิกชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ
เฟสทดานซ และผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูทสี่ ังเกตและวิเคราะหผลไดทั้งในชั้นเรียน
และในชุมชนที่ไดในขั้นตอนที่ 3 ใหนิสิตและสมาชิกชมรมฯ ไดรับทราบขอมูล และมีการ
แลกเปลีย่ นเรียนรูกันและกัน มีขอสรุปที่ควรปรับปรุงรูปแบบและแผนการจัดการเรียนรู ดังนี้
1. รูปแบบและแผนการจัดการเรียนรูทไี่ ดทดลองใชในขั้นตอนที่ 3 มีประสิทธิผลชวยให
กลุมนิสิตมีคณ
ุ ลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค และสมาชิกชมรมฯ เกิดการเรียนรูทั้งดานสติปญญา
ดานอารมณ ความรูสึก และดานทักษะไดสมบูรณ ควรนําไปใชจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคม
ในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2550
2. การใชกระบวนการเรียนรูในชุมชนควบคูกับการใชแผนภาพพลิก (Flip Chart) ยังคง
ตองใชขณะฝกปฏิบัตทิ ดลองใชกระบวนการเรียนรูในชุมชนในชั้นเรียนและในชุมชนใชกระบวนการ
เรียนรูในชุมชนดวยการปฏิบัติจริง ในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2550 ดวย
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูวิชา
จิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พงึ ประสงค มีผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับดังนี้
1. ผลการวิเคราะหขอมูลของกลุมตัวอยาง
1.1 ผลการวิเคราะหขอมูลของกลุมตัวอยางนิสิต
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ตาราง 22 จํานวนรอยละของสถานภาพกลุมตัวอยางนิสิต จําแนกตามเพศ โครงสรางของวิชา
สังกัดคณะ และชั้นปที่กาํ ลังศึกษา
สถานภาพของนิสิต

จํานวน (n = 45)

รอยละ (%)

เพศ
ชาย
หญิง
โครงสรางของวิชา
วิชาเอก
วิชาโท
วิชาเลือก
สังกัดคณะ
สังคมศาสตร
ศึกษาศาสตร
มนุษยศาสตร
วิทยาศาสตร
วิศวกรรมศาสตร
ชั้นปที่กําลังศึกษา
1
2
3
4

12
33

26.67
73.33

15
10
20

33.33
22.22
44.45

21
8
4
8
4

46.66
17.78
8.89
17.78
8.89

9
33
1
2

20.00
73.33
2.22
4.45

จากตาราง 22 แสดงวา นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชาจิตวิทยาสังคมเปนเพศหญิงมากกวา
เพศชาย โครงสรางของวิชาที่นิสิตลงทะเบียนเรียนเปนวิชาเลือกมากที่สุด รองลงมาเปนวิชาเอก
และวิชาโทตามลําดับ นิสิตสวนใหญสังกัดคณะสังคมศาสตร รองลงมามีนิสิตจํานวนเทากันสังกัด
คณะศึกษาศาสตรและคณะวิทยาศาสตร และมีจํานวนนอยที่สุดเทากันสังกัดคณะมนุษยศาสตร
และคณะวิศวกรรมศาสตร นิสิตสวนใหญกําลังศึกษาอยูในชั้นปที่ 2 รองลงมาชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 4
และชั้นปที่ 3 ตามลําดับ
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1.2 ผลการวิเคราะหขอมูลของกลุมตัวอยางสมาชิกชุมชน
ตาราง 23 จํานวนรอยละของสถานภาพสมาชิกชุมชนยาดองที่มีสวนรวมจัดกิจกรรมการเรียนรู
จิตวิทยาสังคมระดับบุคคลใหกับนิสติ ในรอบที่ 1 จําแนกตามเพศ อายุ อาชีพ รายได
การศึกษา สถานภาพสมรส และตําแหนงในชุมชน
สถานภาพของสมาชิกชุมชนยาดอง
(รอบที่ 1)
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
ต่ํากวา 30 ป
30 - 40 ป
41 - 50 ป
51 - 60 ป
60 ปขึ้นไป
อาชีพ
รับจาง
คาขาย
แมบาน
ไมไดประกอบอาชีพจากสูงอายุ
รายได
ต่ํากวา 5,000 บาทตอเดือน
5,000 - 10,000 บาทตอเดือน
สูงกวา 10,000 บาทตอเดือน
ไมมีรายได
การศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
ไมมีการศึกษา

จํานวน
(n = 10)

รอยละ
(%)

1
9

10.00
90.00

2
1
2
2
3

20.00
10.00
20.00
20.00
30.00

3
2
2
3

30.00
20.00
20.00
30.00

2
3
2
3

20.00
30.00
20.00
30.00

8
1
1

80.00
10.00
10.00
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ตาราง 23 (ตอ)
สถานภาพของสมาชิกชุมชนยาดอง
(รอบที่ 1)
สถานภาพสมรส
คู
หมาย
ตําแหนงในชุมชน
สมาชิกชุมชน
กรรมการชุมชน
ระยะเวลาทีอ่ าศัยอยูในชุมชน
10 - 20 ป
21 - 30 ป
31 - 40 ป
41 - 50 ป

จํานวน
(n = 10)

รอยละ
(%)

4
6

40.00
60.00

4
6

40.00
60.00

3
1
1
5

30.00
10.00
10.00
50.00

จากตาราง 23 แสดงวา สมาชิกชุมชนยาดองที่มีสวนรวมจัดกิจกรรมการเรียนรู
จิตวิทยาสังคมระดับบุคคลใหกับนิสติ รอบที่ 1 เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย มีอายุ 60 ป
ขึ้นไปมากที่สดุ รองลงมามีอายุต่ํากวา 30 ป มีอายุระหวาง 41-50 ป และมีอายุระหวาง 51-60
ป มีจํานวนเทากัน และมีอายุระหวาง 30-40 ป มีนอยที่สุด สวนใหญประกอบอาชีพรับจาง และ
ไมไดประกอบอาชีพจากสูงอายุ มีจํานวนมากที่สุด รองลงมาประกอบอาชีพคาขายและเปน
แมบาน มีรายไดระหวาง 5,000-10,000 บาทตอเดือนและไมมีรายไดมีจํานวนมากที่สุด
รองลงมามีรายไดต่ํากวา 5,000 บาทตอเดือน และสูงกวา 10,000 บาทตอเดือนมีจํานวนเทากัน
สวนใหญจบการศึกษาชั้นประถมศึกษามากที่สุด รองลงมาจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาและไมมี
การศึกษามีจาํ นวนเทากัน มีสถานภาพสมรสเปนหมายมากกวาคู เปนกรรมการชุมชนมากกวา
เปนสมาชิกชุมชน และมีระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชนระหวาง 41-50 ป มากที่สุด รองลงมามี
ระยะเวลาระหวาง 10-20 ป และมีระยะเวลาระหวาง 21-30 ป และ 31-40 ป มีจํานวนเทากัน
ตามลําดับ
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ตาราง 24 จํานวนรอยละของสถานภาพสมาชิกชุมชนยาดองที่มีสวนรวมจัดกิจกรรมการเรียนรู
จิตวิทยาสังคมระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไปใหกับนิสิตในรอบที่ 2 จําแนกตามเพศ อายุ
อาชีพ รายได การศึกษา สถานภาพสมรส และตําแหนงในชุมชน
สถานภาพของสมาชิกชุมชนยาดอง
(รอบที่ 2)
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
40 - 50 ป
51 - 60 ป
สูงกวา 60 ปขึ้นไป
อาชีพ
รับจาง
คาขาย
แมบาน
ไมไดประกอบอาชีพจากสูงอายุ
รายได
5,000 - 10,000 บาทตอเดือน
สูงกวา 10,000 บาทตอเดือน
ไมมีรายได
การศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปริญญาตรี
สถานภาพสมรส
คู
หมาย
ตําแหนงในชุมชน
สมาชิกชุมชน
กรรมการชุมชน

จํานวน
(n = 10)

รอยละ
(%)

1
9

10.00
90.00

3
4
3

30.00
40.00
30.00

4
2
1
3

40.00
20.00
10.00
30.00

4
2
4

40.00
20.00
40.00

8
1
1

80.00
10.00
10.00

5
5

50.00
50.00

4
6

40.00
60.00
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ตาราง 24 (ตอ)
สถานภาพของสมาชิกชุมชนยาดอง
(รอบที่ 2)
ระยะเวลาทีอ่ าศัยอยูในชุมชน
20 - 30 ป
31 - 40 ป
41 - 50 ป

จํานวน
(n = 10)
2
1
7

รอยละ
(%)
20.00
10.00
70.00

จากตาราง 24 แสดงวา สมาชิกชุมชนยาดองที่มีสวนรวมจัดกิจกรรมการเรียนรู
จิตวิทยาสังคมระดับคนตัง้ แต 2 คนขึ้นไปใหกับนิสติ รอบที่ 2 เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย
มีอายุระหวาง 51-60 ปมากที่สุด รองลงมามีอายุระหวาง 40-50 ป และสูงกวา 60 ปขึ้นไป มี
จํานวนเทากัน มีอาชีพรับจางมากที่สุด รองลงมาไมไดประกอบอาชีพจากสูงอายุ คาขาย และ
แมบานตามลําดับ มีรายไดระหวาง 5,000-10,000 บาทตอเดือนและไมมีรายไดมีจํานวนเทากัน
มากที่สุด รองลงมาสูงกวา 10,000 บาทตอเดือน สวนใหญจบการศึกษาชัน้ ประถมศึกษา
รองลงมาจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาและระดับปริญญาตรีมีจํานวนเทากัน มีสถานภาพสมรสคู
และหมายมีจํานวนเทากัน สวนใหญมีตําแหนงเปนกรรมการชุมชนมากกวาเปนสมาชิกชุมชน
และสวนใหญมีระยะเวลาทีอ่ าศัยอยูในชุมชนระหวาง 41-50 ป มากที่สุด รองลงมา ระหวาง 2030 ป และระหวาง 31-40 ป ตามลําดับ
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ตาราง 25 จํานวนรอยละของสถานภาพสมาชิกชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ เฟรสดานซ ที่มี
สวนรวมจัดกิจกรรมการเรียนรูจิตวิทยาสังคมระดับกลุมคนใหกบั นิสิตในรอบที่ 3 จําแนก
ตามเพศ อายุ อาชีพ รายได การศึกษา สถานภาพสมรส และตําแหนงในชุมชน
สถานภาพของสมาชิกชมรมออกกําลังกาย
กีฬาลีลาศ เฟรสดานซ (รอบที่ 3)
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
ต่ํากวา 40 ป
40 - 50 ป
51 - 60 ป
สูงกวา 60 ปขึ้นไป
อาชีพ
ธุรกิจสวนตัว
แมบาน
ขาราชการบํานาญ
ไมไดประกอบอาชีพจากสูงอายุ
รายได
10,000 - 50,000 บาทตอเดือน
50,000 - 100000 บาทตอเดือน
สูงกวา 100,000 บาทตอเดือน
การศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นตน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ปริญญาตรี
ปริญญาโท

จํานวน
(n = 17)

รอยละ
(%)

6
11

35.29
64.71

1
2
12
2

5.88
11.77
70.58
11.77

13
1
1
2

76.47
5.88
5.88
11.77

4
10
3

23.53
58.22
17.65

5
3
2
3
1
2
1

29.40
17.65
11.77
17.65
5.88
11.77
5.88
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ตาราง 25 (ตอ)
สถานภาพของสมาชิกชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ
เฟรสดานซ (รอบที่ 3)
สถานภาพสมรส
โสด
คู
หมาย
ตําแหนงในชุมชน
สมาชิกชมรม
กรรมการชมรม
ระยะเวลาการเปนสมาชิกชมรม
2 - 4 ป
5 - 8 ป

จํานวน
(n = 17)

รอยละ
(%)

1
14
2

5.88
82.35
11.77

13
4

76.47
23.53

7
10

41.18
58.82

จากตาราง 25 แสดงวา สมาชิกชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ เฟสทดานซ ที่มี
สวนรวมจัดกิจกรรมการเรียนรูจิตวิทยาสังคมระดับกลุมคนใหกับนิสิตรอบที่ 3 เปนเพศหญิง
มากกวาเพศชาย มีอายุระหวาง 51-60 ป มากที่สุด รองลงมามีอายุระหวาง 40-50 ป และ
สูงกวา 60 ปขึ้นไป มีจํานวนเทากัน และมีอายุต่ํากวา 40 ป มีจํานวนนอยที่สดุ สวนใหญ
ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว รองลงมาไมไดประกอบอาชีพเนื่องจากสูงอายุ เปนแมบาน และ
ขาราชการบํานาญ ตามลําดับ มีรายไดระหวาง 50,000-100,000 บาทตอเดือน มีจํานวนมาก
ที่สุด รองลงมามีรายไดระหวาง 10,000-50,000 บาทตอเดือน และสูงกวา 100,000 บาทตอ
เดือนตามลําดับ สวนใหญจบการศึกษาชั้นประถมศึกษามากที่สุด รองลงมาจบการศึกษาชัน้
มัธยมศึกษาตอนตน และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นตน จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
และปริญญาตรี จบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และปริญญาโท มีจํานวนเทากัน
ตามลําดับ มีสถานภาพสมรสคูมากที่สุด รองลงมาเปนหมายและโสด ตามลําดับ เปนสมาชิก
ชมรมฯ มากกวาเปนกรรมการชมรมฯ และมีระยะเวลาการเปนสมาชิกชมรมฯ ระหวาง 5-8 ป
มากกวา มีระยะเวลาการเปนสมาชิกชมรม ระหวาง 2-4 ป
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2. ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบกอนและภายหลังใชรูปแบบการจัดการ
เรียนรูวชิ าจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค
2.1 คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค
2.1.1 ผลการวิเคราะหขอมูลคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคของนิสิต
ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาจิตวิทยาสังคม ดานสติปญญา กอนและภายหลังใชรปู แบบการจัดการ
เรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและประสบการณเปนฐานเพือ่ เสริมสรางคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค
ตาราง 26 คาคะแนนเฉลีย่ และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานที่แสดงออกถึงความสามารถดานสติปญญา
ของนิสิต กอนและภายหลังใชรูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและ
ประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงค จําแนกตามระดับ
การศึกษาจิตวิทยาสังคม
ระดับการศึกษา
จิตวิทยาสังคม
บุคคล
คนตั้งแต 2 คนขึ้นไป
กลุมคน
รวม

n
45
45
45
45

กอนใชรูปแบบ
X
S.D.
ระดับ
17.29 3.07 ปรับปรุง
9.40 2.89 ปรับปรุง
9.00 2.00 ปรับปรุง
35.40 4.81 ปรับปรุง

n
45
45
45
45

ภายหลังใชรูปแบบ
X
S.D. ระดับ
26.82 2.77
ดี
19.82 2.52
ดี
19.38 2.25
ดี
65.82 4.07
ดี

จากตาราง 26 แสดงวา นิสิตทีล่ งทะเบียนเรียนวิชาจิตวิทยาสังคม กอนใชรูปแบบ
การจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและประสบการณเปนฐานเพือ่ เสริมสราง
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงค มีความสามารถดานสติปญญาศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับ
บุคคล ระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป และระดับกลุมคน ตลอดจนโดยรวมอยูในระดับปรับปรุง
สวนภายหลังใชรูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชมุ ชนและประสบการณเปน
ฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค นิสิตมีความสามารถทางสติปญญาอยู
ในระดับดี
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2.1.2 ผลการวิเคราะหขอมูลคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคของนิสิต
ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาจิตวิทยาสังคม ดานอารมณ ความรูสึก กอนและภายหลังใชรูปแบบการ
จัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชมุ ชนและประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะ
ของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค
ตาราง 27 คาคะแนนเฉลีย่ และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานที่แสดงออกถึงความสามารถในการจัดการ
ดานอารมณ ความรูส ึกของนิสิต กอนและภายหลังใชรูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคม
โดยใชชุมชนและประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
จําแนกตามลักษณะของอารมณ ความรูสึก
ลักษณะของอารมณ ความรูสึก

n

การควบคุมอารมณ
มีคานิยม การรับรู ตระหนักในคุณคา
มีคุณลักษณะที่ควรแสดงออก
รวม

45
45
45
45

กอนใชรูปแบบ
X
S.D. ระดับ
9.44 2.04 ปานกลาง
12.44 1.21 ปานกลาง
24.84 1.62 ปานกลาง
46.73 3.16 ปานกลาง

n
45
45
45
45

ภายหลังใชรูปแบบ
X
S.D. ระดับ
13.42 1.27 มาก
17.40 1.46 มาก
33.53 2.78 มาก
64.60 3.42 มาก

จากตาราง 27 แสดงวา นิสิตทีล่ งทะเบียนเรียนวิชาจิตวิทยาสังคม กอนใชรูปแบบ
การจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและประสบการณเปนฐานเพือ่ เสริมสราง
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงค มีความสามารถในการจัดการกับอารมณ ความรูสึกตอการ
ควบคุมอารมณ มีคานิยม การรับรู ตระหนักในคุณคา มีคุณลักษณะที่ควรแสดงออกและโดย
รวมอยูในระดับปานกลาง สวนภายหลังใชรูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใช
ชุมชนและประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค นิสิตมีความ
สามารถในการจัดการกับอารมณ ความรูสึก อยูในระดับมาก
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2.1.3 ผลการวิเคราะหขอมูลคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคของนิสิต
ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาจิตวิทยาสังคม ดานทักษะ กอนและภายหลังใชรูปแบบการจัดการเรียนรู
วิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชมุ ชนและประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิต
ที่พึงประสงค
ตาราง 28 คาคะแนนเฉลีย่ และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานที่แสดงออกถึงความสามารถดานทักษะ
ของนิสิต กอนและภายหลังใชรูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและ
ประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงค จําแนกตามทักษะ
ทักษะ

n

ทักษะการสังเกต
ทักษะทางสังคม
ทักษะการทํางานกลุม
ทักษะการแกไขปญหา
ทักษะการทํางาน
ทักษะการคิดวิเคราะห

45
45
45
45
45
45

กอนใชรูปแบบ
X
S.D. ระดับ
3.22 1.66 พอใช
13.64 7.19 เล็กนอย
10.56 5.77 เล็กนอย
11.67 6.05 เล็กนอย
9.42 6.09 เล็กนอย
6.76 4.34 เล็กนอย

n
45
45
45
45
45
45

ภายหลังใชรูปแบบ
X
S.D. ระดับ
6.47 1.16 มากที่สุด
28.47 4.77 มาก
24.20 3.78 มาก
29.16 5.99 มาก
23.47 3.46 มาก
17.80 2.15 มาก

จากตาราง 28 แสดงวา นิสิตทีล่ งทะเบียนเรียนวิชาจิตวิทยาสังคม กอนใชรูปแบบ
การจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและประสบการณเปนฐานเพือ่ เสริมสราง
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงค มีทักษะการสังเกตสามารถปฏิบตั ิไดถูกตอง ชํานาญ
คลองแคลว อยูในระดับพอใช มีทักษะทางสังคม ทักษะการทํางานกลุม ทักษะการแกไข
ปญหา ทักษะการทํางาน และทักษะการคิดวิเคราะหสามารถปฏิบตั ิไดถกู ตอง ชํานาญ
คลองแคลว อยูในระดับเล็กนอย สวนภายหลังใชรูปแบบการจัดการเรียนรูวชิ าจิตวิทยาสังคม
โดยใชชุมชนและประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงค มี
ทักษะการสังเกต สามารถปฏิบตั ิไดถูกตอง ชํานาญ คลองแคลว อยูในระดับมากที่สุด มี
ทักษะทางสังคม ทักษะการทํางานกลุม ทักษะการแกไขปญหา ทักษะการทํางาน และทักษะการ
คิดวิเคราะห สามารถปฏิบตั ิไดถูกตอง ชํานาญ คลองแคลว อยูในระดับมาก
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2.1.4 ผลการทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉลี่ยความสามารถดาน
สติปญญา ความสามารถในการจัดการดานอารมณ ความรูสึก และความสามารถดานทักษะของ
นิสิตทีล่ งทะเบียนเรียนวิชาจิตวิทยาสังคม กอนและภายหลังใชรูปแบบการจัดการเรียนรูวชิ า
จิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค
ตาราง 29 ผลการทดสอบคาคะแนนเฉลีย่ ความสามารถดานสติปญญา ความสามารถในการจัดการ
ดานอารมณ ความรูสึก และความสามารถดานทักษะของนิสิต กอนและภายหลังใชรูปแบบ
การจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสราง
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
ดาน
1. สติปญญา
กอนใชรูปแบบการจัดการเรียนรู
ภายหลังใชรูปแบบการจัดการเรียนรู
2. อารมณ ความรูสึก
กอนใชรูปแบบการจัดการเรียนรู
ภายหลังใชรูปแบบการจัดการเรียนรู
3. ทักษะ
3.1 ทักษะการสังเกต
กอนใชรูปแบบการจัดการเรียนรู
ภายหลังใชรูปแบบการจัดการเรียนรู
3.2 ทักษะทางสังคม
กอนใชรูปแบบการจัดการเรียนรู
ภายหลังใชรูปแบบการจัดการเรียนรู
3.3 ทักษะการทํางานกลุม
กอนใชรูปแบบการจัดการเรียนรู
ภายหลังใชรูปแบบการจัดการเรียนรู
3.4 ทักษะการแกไขปญหา
กอนใชรูปแบบการจัดการเรียนรู
ภายหลังใชรูปแบบการจัดการเรียนรู

n

X

S.D.

df

t

45
45

35.40
65.82

4.81
4.07

44

46.63*

45
45

46.73
64.60

3.16
3.42

44

36.78*

45
45

3.22
6.47

1.66
1.16

44

13.75*

45
45

13.64
28.47

7.19
4.77

44

14.58*

45
45

10.56
24.20

5.77
3.78

44

18.69*

45
45

11.67
29.16

6.05
5.99

44

17.58*
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ตาราง 29 (ตอ)
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงคดาน
3.5 ทักษะการทํางาน
กอนใชรูปแบบการจัดการเรียนรู
ภายหลังใชรูปแบบการจัดการเรียนรู
3.4 ทักษะการคิดวิเคราะห
กอนใชรูปแบบการจัดการเรียนรู
ภายหลังใชรูปแบบการจัดการเรียนรู
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

n

X

S.D.

df

t

45
45

9.42
23.47

6.09
3.46

44

17.33*

45
45

6.76
17.80

4.34
2.15

44

18.34*

จากตาราง 29 แสดงวา นิสิตทีล่ งทะเบียนเรียนวิชาจิตวิทยาสังคม ภายหลังใช
รูปแบบการจัดการเรียนรูวชิ าจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสราง
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงค
มีคาคะแนนเฉลี่ยความสามารถดานสติปญญาศึกษา
จิตวิทยาสังคม มีคาคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการจัดการกับอารมณ ความรูสึก และมีคา
คะแนนเฉลี่ยของทักษะกระบวนการจากการฝกปฏิบตั กิ ิจกรรมการเรียนรูที่ผูวิจัยจัดใหนิสิตมี
ประสบการณทุกทักษะสูงกวากอนใชรูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชน
และประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงค เมื่อพิจารณาผล
การทดสอบความแตกตางทางสถิตขิ องคาคะแนนเฉลีย่ ความสามารถดานสติปญญาศึกษา
จิตวิทยาสังคม คาคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการจัดการกับอารมณ ความรูสึก และคาคะแนน
เฉลี่ยของทักษะกระบวนการจากการฝกปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูทผี่ ูวจิ ัยจัดใหนิสิตมีประสบการณ
กอนและภายหลังใชรูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและประสบการณ
เปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค พบวา มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.2 ผลการเรี ย นรู ข องสมาชิ ก ชุ ม ชน ภายหลั ง เสร็ จ สิ้ น การใช รู ป แบบการ
จั ด การเรี ย นรู วิ ช าจิ ต วิ ท ยาสั ง คมโดยใช ชุ ม ชนและประสบการณ เ ป น ฐานเพื่ อ เสริ ม สร า ง
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคทั้ง 3 รอบ เปนวงจรตอเนื่องกัน ผูวิจัยไดสอบถามผลการ
เรียนรูที่เกิดขึ้นกับสมาชิกชุมชนที่เปนกลุมตัวอยาง ไดแก (1) สมาชิกชุมชนยาดอง จํานวน 10
คน ที่มีสวนรวมในการจัดการเรียนรูการศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคลใหกับกลุมตัวอยางนิสิต
และสมาชิกชุมชนยาดอง จํานวน 10 คน ที่มีสวนรวมในการจัดการเรียนรูการศึกษาจิตวิทยา
สังคมระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป ในระหวางวันที่ 2-9 มิถุนายน พ.ศ. 2550 และ (2) สมาชิก
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ชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ เฟสทดานซ จํานวน 17 คน ที่มีสวนรวมในการจัดการเรียนรู
การศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับกลุมคน ในระหวางวันที่ 10-24 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ผูวิจัยเก็บ
รวบรวมขอมูลที่ไดนํามาวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพตามเนื้อหาโดยหาแบบแผนพฤติกรรมที่
เกิดขึ้นซ้ํา ๆ แลวจัดกลุมขอมูล นํามาวิเคราะหหาหนวยพื้นฐานของกลุมความคิด วิเคราะห
ข อ มู ล เปรี ย บเที ย บในแบบแผนที่ เ หมื อ นกั น และแตกต า งกั น หาความถี่ หาค า ร อ ยละ
เปรียบเทียบกับเกณฑการพิจารณาผลการเรียนรูของสมาชิกชุมชนที่เกิดขึ้นดานสติปญญา หนา
220-221 ดานอารมณ ความรูสึก หนา 221 และดานทักษะ หนา 221-225 และสรุปผลการ
เรี ย นรู ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ สมาชิ ก ชุ ม ชนที่ เ ป น กลุ ม ตั ว อย า งพร อ มยกตั ว อย า งความคิ ด เห็ น สํ า คั ญ
(Quotation) ประกอบไดดังนี้
2.2.1 ผลการเรียนรูที่เกิดขึ้นกับสมาชิกชุมชนยาดองที่มีสวนรวมใน
การจัดการเรียนรูการศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคล สมาชิกชุมชนยาดองจํานวน 10 คน
มีการ เรียนรูเกิดขึ้นภายหลังเสร็จสิ้นการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่ไดพัฒนาขึ้นในแตละ
ดานดังนี้
1) ดานสติปญญา สมาชิกชุมชนยาดอง จํานวน 10 คน หรือรอยละ
100.00 มีความรู ความเขาใจ เกิดขึ้น ดวยการมีหลักฐานคําพูดบอกสาระสําคัญของการศึกษา
จิตวิทยาสังคมระดับบุคคลได 3 - 4 สาระจาก 5 สาระสําคัญที่ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับนิสิตกลุม
ตัวอยาง ไดแก สังคมประกิต มีคําพูดบงบอกสาระที่สําคัญ อาทิ “การเลี้ยงดูลูก” “การเลี้ยงดู
หลาน” “การอบรมสั่งสอน” “การขัดเกลานิสัยใจคอ” การรับรูทางสังคม มีคําพูดบงบอกสาระที่
สําคัญ อาทิ “รับรูเรื่องราว” “การบอกขาวสาร” “การไดยินขอมูล” “การบอกกลาว” เจตคติ มี
คําพูดบงบอกสาระที่สําคัญ อาทิ “ความรูสึกชอบหรือไมชอบ” “ความเห็นที่มีตอสิ่งนั้นดีหรือไมดี”
แรงจูงใจทางสังคม มีคําพูดบงบอกสาระที่สําคัญ อาทิ “ความตองการ” “ความปรารถนา” “ความ
อยากมี” “ความอยากได” และอิทธิพลทางสังคม มีคําพูดบงบอกสาระที่สําคัญ อาทิ “พอแม ญาติ
พี่นอง” “ลูก หลาน” “เพื่อนฝูง” “เพื่อนบาน” “เพื่อนที่ทํางานรวมกัน” มีความคิดเกิดขึ้น ดวยการ
มีหลักฐานคําพูดระบุสาเหตุของปญหาความตองการจําเปนที่เผชิญไดชัดเจน และมีสมาชิก
ชุมชนยาดองจํานวน 2 คน หรือรอยละ 20.00 มีความคิดสรางสรรควิธีการใหมที่ไมเคยใช
แกไขปญหาความตองการจําเปนนั้นมากอนไดดวย ดังตัวอยางคําพูดของสมาชิกชุมชนยาดอง
คนหนึ่ ง ที่ ต อบคํ า ถามของผู วิ จั ย ว า “ดี ค ะ การได คิ ด คํ า ตอบแก ไ ขป ญ หาของตนเองให กั บ
นักศึกษาชวยใหเราไดรําลึกวิธีที่ไดใชแกไขปญหากอนนี้เพื่อตองตอบคําถามวาจะใชวิธีการใหม
ๆ อะไรมาแกปญหานี้อยางไร ก็พยายามคิดคําตอบใหนักศึกษาไดวิธีการใหม ๆ ไปใชดูคะ”
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จากขอ มู ล ดั ง กลา ว เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ เกณฑ ก ารพิ จ ารณาผลการ
เรียนรู ที่เกิดขึ้นกับสมาชิกชุมชน ดานสติปญญา ในบทที่ 3 หนา 220-221 จะเห็นไดวา มีสมาชิก
ชุมชน ยาดองจํานวน 2 คน หรือรอยละ 20.00 มีหลักฐานคําพูดบงบอกวามีความรู ความเขาใจ
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคลกับกลุมนิสิตได มีความคิดสามารถระบุ
สาเหตุปญหาความตองการจําเปน และสามารถสรางสรรควิธีการใหมแกไขปญหาความตองการ
จําเปนไดครบถวนทุกประการอยูในระดับสมบูรณ มีสมาชิกชุมชนยาดอง จํานวน 8 คน หรือ
รอยละ 80.00 มีหลักฐานคําพูดบงบอกวามีความรูความเขาใจ จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูศึกษา
จิตวิทยาสังคม ระดับบุคคลกับกลุมนิสิตได และมีความคิดสามารถระบุสาเหตุปญหาความตองการ
จําเปนไดสองประการเทานั้น อยูในระดับพอสมควร แสดงวา ภายหลังการใชรูปแบบการจัดการ
เรียนรูที่พัฒนา ขึ้นเสร็จสิ้นมีผลใหสมาชิกชุมชนยาดองจํานวน 2 คน หรือรอยละ 20.00 เกิดการ
เรียนรูดานสติปญญาขึ้นไดสมบูรณและสมาชิกชุมชนยาดอง จํานวน 8 คน หรือรอยละ 80.00
เกิดการเรียนรูดานสติปญญาขึ้นไดพอสมควรดวย ตลอดจนการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่
พัฒนาขึ้นมีประสิทธิผลตามเกณฑชวยใหสมาชิกชุมชนยาดองทุกคน จํานวน 10 คน หรือ
รอยละ 100.00 ที่มีสวนรวมในการจัดการเรียนรูการศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคลเกิดการ
เรียนรูดานสติปญญาขึ้นไดดวย
2) ดานอารมณ ความรูสึก สมาชิกชุมชนยาดองทุกคน จํานวน 10 คน
หรือรอยละ 100.00 มีการรับรูและตระหนักในคุณคาของการจัดการเรียนรูการศึกษาจิตวิทยาสังคม
ระดั บ บุ ค คลให กั บ กลุ ม นิ สิ ต ด ว ยการมี ห ลั ก ฐานคํ า พู ด ตอบคํ า ถามของผู วิ จั ย ไปในทิ ศ ทางที่
สอดคลองกันวา มีการรับรูและยอมรับการจัดการเรียนรูใหกลุมนิสิตไดสัมภาษณเจาะลึกศึกษา
จิตวิทยาสังคม ระดับบุคคล มีความรูสึกเต็มใจ และใหความสําคัญของความรวมมือที่สมาชิกชุมชน
ยาดองตองจัด การเรียนรูในครั้งนี้ใหกับกลุมนิสิต มีคําพูดบงบอกที่สําคัญที่ได อาทิ “พอรูเรื่อง
จากอาจารย ประธานวานักศึกษามาสัมภาษณ ก็ไมมีอะไร ยินดี เต็มใจ จัดบานคอยรับ” “ดีใจที่
นักศึกษาใหความสําคัญที่จะเรียนรูประสบการณที่เรามีเพราะถึงแมวาความรูของเราเพียงแค ป. 4
ก็ตาม แตก็ผานโลกมามากพอใหเรียนรูไดดีใจที่เปนประโยชน” “ยินดีใหความรวมมือ วันนี้ก็รออยู
คะพอรูวา นักศึกษาจะมาก็ไมไปไหนเดี๋ยวนักศึกษากลับแลวจึงจะไปทําธุระตอ”
จากขอ มู ล ดัง กลา ว เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ เกณฑก ารพิ จ ารณาผลการ
เรียนรู ที่เกิดขึ้นกับสมาชิกชุมชน ดานอารมณ ความรูสึก ในบทที่ 3 หนา 221 จะเห็นไดวา มี
สมาชิกชุมชนยาดองทุกคน จํานวน 10 คน หรือรอยละ 100.00 มีหลักฐานคําพูดบงบอกวามีการ
รับรู และตระหนักในคุณคาของการมีสวนรวมในการจัดการเรียนรูการจิตวิทยาสังคมระดับบุคคล
ใหกับกลุมนิสิตไดครบถวนทุกประการ อยูในระดับสมบูรณ แสดงวา ภายหลังการใชรูปแบบ
การจัด การเรียนรู ที่พัฒนาขึ้ นเสร็จสิ้นมีผลใหสมาชิกชุมชนยาดองทุกคนเกิดการเรียนรูด าน
อารมณ ความรูสึกขึ้นไดดวยสมบูรณ ตลอดจนการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นมี
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ประสิทธิผลตาม เกณฑชวยใหสมาชิกชุมชนยาดองทุกคน จํานวน 10 คน หรือรอยละ 100.00
ที่มีสวนรวมในการจัดการเรียนรูศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคลเกิดการเรียนรูดานอารมณ
ความรูสึกขึ้นไดดวย
3) ด า นทั ก ษะ ในแต ล ะทั ก ษะสมาชิ ก ชุ ม ชนยาดองมี ก ารเรี ย นรู
เกิดขึ้น ไดแก
- ทักษะการสังเกต สมาชิกชุมชนยาดองทุกคนจํานวน 10 คน หรือ
รอยละ 100.00 มีการกระทํารวมกับนิสิตในการสํารวจรับรูขอมูล ดวยการใชประสาทสัมผัส
ทางหูรับฟงคําสัมภาษณที่กลุมนิสิตไดสัมภาษณและใชประสาทสัมผัสทางปากตอบคําสัมภาษณ
ของกลุมนิ สิต ไดแก ข อ มู ล ทั่ ว ไปของชุ ม ชนยาดอง มีคําพู ดบงบอกที่ สําคั ญ อาทิ “ชุ ม ชนนี้
เกิดขึ้นได 50 กวาปแลว” “คนดั้งเดิมในชุมชนเหลืออยูครึ่งหนึ่ง ที่เหลือเปนพวกที่ยายมาจาก
ตางจังหวัดมารับจาง มาเชาหองแบงอยู” “คนสวนใหญนับถือศาสนาอิสลามแตคนพุทธก็อยูได
ดวยกันดี” ขอมูลทั่วไปของสมาชิกชุมชนยาดองที่ใหกลุมนิสิตไดสัมภาษณเจาะลึก มีคําพูดบง
บอกที่สําคัญ อาทิ “ไดพูดคุยบอกเลาวาตนเองอายุเทาไร ทํางานอะไร มีรายไดเทาไร” และ
ขอมูลปญหาความตองการจําเปนที่สมาชิกชุมชนยาดองกําลังเผชิญอยู มีคําพูดบงบอกที่สําคัญ
อาทิ “ตอนนี้เรื่องที่เดือดรอนที่สุดคือ โดนไลที่” “กําลังโดนไลที่แลวก็มีรายไดไมพอยังมีหนี้สิน”
และสมาชิกชุมชน ยาดองทุกคนหรือรอยละ 100.00 ไดบอกเลาขอมูลที่รับรูและเผชิญอยูที่
สังเกตไดเชิงประจักษ ใหกลุมนิสิตไดรับรู โดยมีคําพูดบงบอกที่สําคัญที่ไดสนทนากับนิสิต
อยางเปดเผย อาทิ “ตอนนี้คนในชุมชนไมสามัคคีกันตางคนตางไปไมมีการรวมตัวกันตอตาน
เจาของที่”
จากขอมูลดังกลาว เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑการพิจารณาผล
การเรียนรูที่เกิดขึ้นกับสมาชิกชุมชน ดานทักษะการสังเกต ในบทที่ 3 หนา 221-222 จะเห็น
ไดวา มีสมาชิกชุมชนยาดองทุกคน จํานวน 10 คน หรือรอยละ 100.00 มีหลักฐานคําพูดที่บง
บอกวามีการกระทํารวมกับกลุมนิสิต ในการสํารวจรับรูขอมูล และใหขอมูลการรับรูที่สังเกตได
เชิงประจักษไดครบถวนทุกประการอยูในระดับสมบูรณ แสดงวา ภายหลังการใชรูปแบบการ
จัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นเสร็จสิ้นมีผลใหสมาชิกชุมชนยาดองทุกคน จํานวน 10 คน หรือรอยละ
100.00 เกิดการเรียนรูดานทักษะการสังเกตขึ้นไดดวยสมบูรณ ตลอดจนการใชรูปแบบการ
จัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิผลตามเกณฑชว ยใหสมาชิกชุมชนยาดองทุกคน
จํานวน 10 คน หรือรอยละ 100.00 ที่มีสวนรวมในการจัดการเรียนรูศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับ
บุคคลเกิดการเรียนรูดานทักษะการสังเกตขึ้นไดดวย
- ทักษะทางสังคม สมาชิกชุมชนยาดองทุกคน จํานวน 10 คน
หรือรอยละ 100.00 มีการกระทํารวมกับนิสิตไดมีการเริ่มตนสรางสัมพันธภาพ ดวยการ
แนะนํา ตนเองใหกลุมนิสิตไดรูจัก มีคําพูดบงบอกที่สาํ คัญ อาทิ “ก็แนะนําชื่อ ..... สกุล ..... ให
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นักศึกษาได รูจักคะ หลังจากที่นักศึกษาแนะนําตนเองแลวบอกใหปาชวยแนะนําตนเองหนอย”
พูดคุยเรื่อง ทั่ว ๆ ไปที่กลุม นิสิตไดซักถาม อาทิ “อยูชุมชนนี้มา 50 ป แลวตั้งแตเริ่มตนมีชุมชน
นี้ใหม ๆ” “คาขายบาง รับจางบาง แลวแตใครจะมาจาง รายไดไมแนนอน” ภายหลังจากนั้นไดมี
การกระทํา รวมกับนิสิตมีสัมพันธภาพกัน ดวยการพูดคุยเรื่องปญหาความตองการจําเปนที่
สมาชิกชุมชน ยาดองกําลังเผชิญอยูมีอะไรบาง พูดคุยถึงสาเหตุของปญหาความตองการจําเปน
พูดคุยแลก เปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุม นิสิตในการแกไขปญหาความตองการจําเปนตามลําดับ
มีคําพูดบงบอกที่สําคัญ อาทิ “นักศึกษาไดถามวาตอนนี้มีปญหาอะไรบาง ฉันก็บอกเคาวาเรือ่ ง
ไลที่ เพราะ เจาของที่เคาจะนําไปพัฒนาที่มันเจริญไดราคา ตอนนี้ก็ไปมอง ๆ ที่อยูใหมแถวมีน
แตไมอยากไป เพราะไกล คาขายไมสะดวก ไมคุนเคยเลย”
จากขอมูลดังกลาว เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑการพิจารณาผล
การเรียนรูที่เกิดขึ้นกับสมาชิกชุมชน ดานทักษะทางสังคม ในบทที่ 3 หนา 222 จะเห็นไดวา
สมาชิกชุมชนยาดองทุกคน จํานวน 10 คน หรือรอยละ 100.00 มีหลักฐานคําพูดที่บงบอกวามี
การกระทํารวมกับกลุมนิสิตในการเริ่มตนสรางสัมพันธภาพและมีสัมพันธภาพกันไดครบถวน
ทุ ก ประการ อยู ใ นระดั บ สมบู ร ณ แสดงว า ภายหลั ง การใช รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู ที่
พัฒนาขึ้นเสร็จสิ้นมีผลใหสมาชิกชุมชนยาดองทุกคนเกิดการเรียนรูดานทักษะทางสังคมขึ้นได
ดวยสมบูรณ ตลอดจน การใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิผลตามเกณฑ
ชวยใหสมาชิ กชุมชนยาดอง ทุกคนที่มีสวนรวมในการจัดการเรียนรูศึกษาจิตวิทยาสังคม
ระดับบุคคลเกิดการเรียนรูดานทักษะทางสังคมขึ้นไดดวย
- ทักษะการทํางานกลุม สมาชิกชุมชนยาดองทุกคน จํานวน
10 คน หรือรอยละ 100.00 มีการกระทํารวมกับนิสติ ในการดําเนินงานอยางมีระบบ ดวยการ
ตอบ คําสัมภาษณเจาะลึกศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคลที่กลุมนิสิตไดวางแผนการสัมภาษณ
ไวอยาง เปนระบบตามกระบวนการเรียนรูในชุมชน 6 ขั้นตอนโดยมีคําพูดบงบอกที่สําคัญ อาทิ
“นักศึกษา ไดซักถามวามีปญหาความตองการเรื่องใดบาง เรื่องอะไรดวนที่สุด มีสาเหตุจาก
อะไร ก็เลาไปบอกตามความจริง ออแลวก็ถามวามีการแกไขอะไรบาง จะทํายังไงตอไปอีก
ทํานองนี้” แลวก็มีการ ตอบคําสัมภาษณเจาะลึกศึกษาปญหาความตองการจําเปนอันดับรอง
ดวย มีคําพูดบงบอกที่สําคัญ ที่ไดสนทนากับนิสิต “คุยเรื่องไลที่ แลวก็มีการคุยเรื่องเงินทอง
หนี้สินที่มีอยู” “คุยเรื่องยาเสพยติด ตอจากเรื่องที่ตองยายโดนไลท”ี่
จากขอมูลดังกลาว เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑการพิจารณาผล
การเรียนรูที่เกิดขึ้นกับสมาชิกชุมชน ดานทักษะการทํางานกลุม ในบทที่ 3 หนา 222-223 จะ
เห็นไดวาสมาชิกชุมชนยาดองทุกคน จํานวน 10 คน หรือรอยละ 100.00 มีหลักฐานคําพูดที่บง
บอกวามีการกระทํารวมกับกลุมนิสิตในการดําเนินงานอยางมีระบบไดประการเดียวอยูใน
ระดับเล็กนอย แสดงวาภายหลังการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นเสร็จสิ้นมีผลให
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สมาชิกชุมชนยาดอง ทุกคนเกิดการเรียนรูดานทักษะการทํางานกลุมขึ้นไดดวยเล็กนอย
ตลอดจนการใชรูปแบบการ จัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นไมมีประสิทธิผลตามเกณฑ ไมชวยให
สมาชิ กชุมชนยาดองทุ ก คน ที่ มีสว นรว มในการจัด การเรี ย นรู ศึ ก ษาจิ ต วิ ท ยาสั งคมระดั บ
บุคคลเกิดการเรียนรูดานทักษะการทํางานกลุม
- ทักษะทางแกไขปญหา สมาชิกชุมชนยาดองทุกคน จํานวน 10
คน หรือรอยละ 100.00 มีการกระทํารวมกับนิสิตในการประเมินความตองการจําเปนของ
สมาชิกชุมชนยาดอง ดวยการระบุปญหาความตองการจําเปนและจัดลําดับความสําคัญของ
ปญหา ความตองการจําเปน มีคําพูดบงบอกที่สําคัญ อาทิ “คุยวามีปญหาเรื่องไลที่ เรื่องรายได
ไมพอ แลวสุขภาพก็ไมคอยดี” “เรื่องที่คิดวาเรงดวนมากที่สุดคือ เรื่องไลที่ครับ” มีสมาชิกชุมชน
ยาดอง จํานวน 6 คน หรือรอยละ 60.00 มีการกระทํารวมกับกลุมนิสิตในการรับรูเปาหมาย
การสั มภาษณเพื่อแกไขปญหาความตองการจําเปนอันดับแรกกอน มีคําพูดบงบอกที่
สําคัญ อาทิ “ออ รูคะ นักศึกษาเคาบอกวาขอคุยเรื่องไลที่กอนเพื่อหาทางแกปญหารวมกัน”
สมาชิกชุมชน ยาดองทุกคน หรือรอยละ 100 สามารถระบุสาเหตุปญหาความตองการจําเปน
อันดับแรกได มีคําพูดบงบอกที่สําคัญ อาทิ “เปนที่เชาเคา เจาของเคาเอาคืน” ”เจาของที่ดิน
ตองการที่ ดิ นไปพั ฒนาต อ” สมาชิ กชุมชนยาดองทุกคน หรือรอ ยละ 100.00 มีการกระทํา
รวมกับนิสิตในการพูดคุยถึงการแกไขปญหาความตองการจําเปนอันดับแรก แตไมไดมี
การสะทอนความคิดในเรื่องที่ไดกระทําและการสะทอนการกระทําวาการแกไขปญหา
ความตองการจําเปนใน แตละวิธีที่ใชนั้นมีจุดแข็ง จุดออนอะไรบาง มีเพียงแตพูดคุย
อภิปรายทั่วไปถึงการแกไขปญหาความตองการจําเปนที่ไดใชไปแลว กําลังใช และในอนาคต จะ
ใชวิธีการใดเทานั้น มีคําพูดบงบอก ที่สําคัญ อาทิ “มีการคุยเรื่องวาฉันแกปญหาเรื่องนี้ยังไงบาง
จะทํายังไงตอไป” มีสมาชิกชุมชน ยาดอง จํานวน 3 คน หรือรอยละ 30.00 ไดมีการกระทํา
รวมกับกลุมนิสิตสรุปอางอิงวิธีการใหมที่ไดในการแกไขปญหาความตองการจําเปนของ
สมาชิกชุมชนยาดอง มีคําพูดบงบอกที่สําคัญ อาทิ “การไดคุยกับนักศึกษาเปนเรื่องดีบางครั้งเรา
ไมทันไดนึก พอเคาใหขอมูลที่เราไมรูบางเรื่องทําใหเราไดขอคิดใหม ... ไดเรื่องอาชีพที่ตองไปดู
วามีอะไรบางที่เราควรจะตองศึกษาเตรียมไปทํากับที่อยูใหมที่ไกลไมเจริญเทาแถวนี้ เพราะยังไง
ก็ไมมีทางเลือกแลวตองยายออกแน” และสมาชิกชุมชนยาดองทุกคน หรือรอยละ 100.00 มีการ
กระทํารวมกับกลุมนิสิตในการประยุกตใชความรูศึกษาปญหาความตองการจําเปนของ
สมาชิกชุมชนยาดองอันดับรองลงมา มีคําพูดบงบอกที่สําคัญ อาทิ “เออ ไมไดคุยเรื่องเดียว
นะ พอคุยเรื่องไลที่เสร็จ นักศึกษาก็ถามเรื่องรายไดไมพอก็คุยกันอยางเปดเผย”
จากขอมูลดังกลาว เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑการพิจารณาผล
การเรียนรูที่เกิดขึ้นกับสมาชิกชุมชน ดานทักษะการแกไขปญหา ในบทที่ 3 หนา 223 จะเห็น
ไดวาสมาชิกชุมชนยาดอง จํานวน 3 คน หรือรอยละ 30.00 มีหลักฐานคําพูดที่บงบอกวามีการ
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กระทํารวมกับนิสิตในการประเมินความตองการจําเปน การรับรูเปาหมายการสัมภาษณเพื่อ
แกไขปญหาความตองการจําเปนอันดับแรกได มีการกระทํารวมกับนิสิตในการพูดคุยถึงการ
แกไขปญหาความตองการจําเปน มีการสรุปอางอิงวิธีการใหมที่ไดในการแกไขปญหาความ
ตองการจําเปนของสมาชิกชุมชนยาดอง และมีการประยุกตใชความรูศึกษาปญหาความตองการ
จําเปนอันดับรองลงมาไดหาประการ อยูในระดับสมบูรณ สวนที่เหลือจํานวน 7 คน หรือรอย
ละ 70.00 มีหลักฐานบงบอกวามีการกระทํารวมกับนิสิตในการประเมินความตองการจําเปน การ
กําหนดเปาหมายและวางแผนการมีสวนรวม การมีสวนรวมในประสบการณที่ไดวางแผนไว และ
การประยุ ก ต ใ ช ค วามรู ศึ ก ษาป ญ หาความต อ งการจํ า เป น ของสมาชิ ก ชุ ม ชนยาดองอั น ดั บ
รองลงมาเพียงสี่ประการเทานั้น อยูในระดับพอสมควร แสดงวา ภายหลังการใชรูปแบบการ
จัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นเสร็จสิ้นมีผลใหสมาชิกชุมชนยาดองจํานวน 3 คน หรือรอยละ 30.00
เกิดการเรียนรูดานทักษะการแกไขปญหาขึ้นไดดวยสมบูรณ และที่เหลืออีกจํานวน 7 คน
หรือรอยละ 70.00 เกิดการเรียนรูดานทักษะการแกไขปญหาไดพอสมควร ตลอดจนการใช
รูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิผลตามเกณฑ ชวยใหสมาชิกชุมชนยาดองทุก
คน จํานวน 10 คน หรือรอยละ 100.00 ที่มีสวนรวมในการจัดการเรียนรูศึกษาจิตวิทยาสังคม
ระดับบุคคลเกิดการเรียนรูดานทักษะการแกไขปญหาขึ้นไดดวย
- ทักษะการทํางาน สมาชิกชุมชนยาดองทุกคน จํานวน 10 คน
หรือรอยละ 100.00 มีการกระทํารวมกับนิสิตในการวางแผนการทํางานลวงหนาเตรียมตนเอง
ให มี ค วามพร อ มก อ นที่ ก ลุ ม นิ สิ ต เข า ศึ ก ษาจิ ต วิ ท ยาสั ง คมระดั บ บุ ค คลภายหลั ง จากที่ ไ ด
รับทราบกําหนดการที่ผานการประสานงานลวงหนา ผานอาจารยผูสอนและประธานชุมชนยา
ดอง มีคําพูด บงบอกที่สําคัญ อาทิ “ก็พออาจารยประสานมา ประธานชุมชนมาบอก ก็ตอง
จัดการตัวเองใหพรอมดวยการทํางานบานใหเสร็จกอนที่นักศึกษาจะเขามาพบที่บานพัก” “รูวา
นักศึกษาจะมาก็จัดบานถูบานใหสะอาด จัดบานใหเรียบรอย เพื่อใหพรอมตอนรับนักศึกษา”
และมีการกระทํารวมกับนิสิตดวยการปฏิบัติตามแผนและเปาหมายการทํางานของกลุม
นิสิตตามลําดับ มีคําพูดบงบอกที่สําคัญ อาทิ “ก็พูดคุย ตอบคําถามที่นักศึกษาเตรียมมาถาม”
“แลกเปลี่ยนพูดคุยปญหาการไลที่ เสร็จแลวก็คุยเรื่องยาเสพยติด มีถามวาเกิดจากอะไร ก็ตอบ
ใหนักศึกษาเคาไดเขาใจ”
จากขอมูลดังกลาว เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑการพิจารณาผล
การเรียนรูที่เกิดขึ้นกับสมาชิกชุมชน ดานทักษะการทํางาน ในบทที่ 3 หนา 224 จะเห็นไดวา
สมาชิกชุมชนยาดองทุกคน จํานวน 10 คน หรือรอยละ 100.00 มีหลักฐานบงบอกวามีการ
กระทํารวมกับนิสิตในการวางแผนการทํางานลวงหนาใหมีความพรอมกอนที่กลุมนิสิตเขาศึกษา
จิตวิทยาสังคมระดับบุคคลภายหลังจากที่ไดรับทราบกําหนดการลวงหนาที่ผานการประสานจาก
อาจารยผูสอนและประธานชุมชนยาดอง และมีหลักฐานบงบอกวามีการกระทํารวมกับนิสิตดวย
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การปฏิบัติ ตามแผนและเปาหมายการทํางานของกลุมนิสิตเพียงสองประการเทานั้น อยูใน
ระดับพอสมควร แสดงวา ภายหลังการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นเสร็จสิ้นมีผลให
สมาชิกชุมชนยาดองทุกคน จํานวน 10 คน หรือรอยละ 100.00 เกิดการเรียนรูดานทักษะการ
ทํ า งานขึ้ น ได ด ว ยพอสมควร ตลอดจนการใช รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู ที่ พั ฒ นาขึ้ น มี
ประสิทธิผลตามเกณฑชวย ใหสมาชิกชุมชนยาดองทุกคนที่มีสวนรวมในการจัดการเรียนรู
ศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคลเกิดการเรียนรูดานทักษะการทํางานขึ้นไดดวย
- ทักษะการคิดวิเคราะห สมาชิกชุมชนยาดองทุกคน จํานวน
10 คน หรือรอยละ 100.00 มีการกระทํารวมกับนิสิตในการศึกษาขอมูล มีคําพูดบงบอกที่
สําคัญ ที่ไดสนทนากับนิสิต อาทิ “ตอบคําถามของนักศึกษาวามีปญหาอะไรบาง” มีการกระทํา
รวมกับ นิ สิต ดว ยการคิดคนหาความสัมพันธของขอมูลสาเหตุของป ญหาความต องการ
จําเปนวามีความ สัมพันธกับการศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคลเรื่องใดบาง มีคําพูดบงบอกที่
สําคัญ อาทิ “มีสาเหตุอะไรบาง” “มีอยูหลายประการเกี่ยวกันหมดโยงกันคะ” มีการกระทํากับ
นิสิตในการแยกแยะ ขอมูลตามเกณฑ อาทิ “มีการแกไขปญหาอยางไรบาง” “ไดคิดทบทวน
วิธีการแกไขปญหาที่ไดทําไปแลว” “ออถามวาอนาคตวางแผนแกไขปญหาเรื่องไลที่อยางไร
ทํานองนี้”
จากขอมูลดังกลาว เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑการพิจารณาผล
การเรียนรูที่เกิดขึ้นกับสมาชิกชุมชน ดานทักษะการคิดวิเคราะห ในบทที่ 3 หนา 224-225 จะ
เห็นไดวาสมาชิกชุมชนยาดองทุกคน จํานวน 10 คน หรือรอยละ 100.00 มีหลักฐานคําพูดที่บง
บอกวามีการกระทํารวมกับนิสิตในการศึกษาขอมูล การหาความสัมพันธของขอมูลและการ
แยกแยะขอมูล ตามเกณฑสามประการเทานั้น อยูในระดับพอสมควร แสดงวา ภายหลังการ
ใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นเสร็จสิ้น มีผลใหสมาชิกชุมชนยาดองทุกคน จํานวน 10
คน หรือรอยละ 100.00 เกิดการเรียนรูดานทักษะการคิดวิเคราะหขึ้นไดดวยพอสมควร
ตลอดจนการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิผลตามเกณฑชวยใหสมาชิก
ชุมชนยาดองทุกคน จํานวน 10 คน หรือรอยละ 100.00 ที่มีสวนรวมในการจัดการเรียนรู
ศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคลเกิดการเรียนรูดานทักษะการคิดวิเคราะหขึ้นไดดวย
2.2.2 ผลการเรียนรูทเี่ กิดขึ้นกับสมาชิกชุมชนยาดองที่มีสว นรวมใน
การ จัดการเรียนรูการศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป สมาชิกชุมชนยา
ดองจํานวน 10 คน มีการเรียนรูเกิดขึ้นภายหลังเสร็จสิ้นการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูทไี่ ด
พัฒนาขึ้นในแตละดานดังนี้
1) ดานสติปญญา สมาชิกชุมชนยาดองทุกคน จํานวน 10 คน หรือ
รอยละ 100.00 มีความรู ความเขาใจเกิดขึ้น ดวยการบอกสาระสําคัญของการศึกษาจิตวิทยาสังคม
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ระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไปได 5 สาระจาก 8 สาระสําคัญที่ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับนิสิตกลุม
ตัวอยาง ไดแก การชวยเหลือ มีคําพูดบงบอกสาระที่สาํ คัญ อาทิ “พูดเรื่องการชวยเหลือวาเปน
อยางไรบางเมื่อตองทํางานรวมกับคนไมรูจัก” การรวมมือ มีคําพูดบงบอกสาระที่สําคัญ อาทิ
“นักศึกษาถามวาการรวมมือกันทํางานเปนอยางไรบาง ก็พูดใหฟงตามประสบการณที่เคยเจอ”
การแขงขัน มีการคําพูดบงบอกสาระที่สาํ คัญ อาทิ “นักศึกษาถามวามีการแขงขันกันมั้ย ก็เลาวา
ก็มีบางแหละแตเก็บไวลึก ๆ จะบอกไดไงจริงมั้ย” ความขัดแยงระหวางบุคคล มีคําพูดบงบอก
สาระที่สําคัญ อาทิ “จําไดวาคุยเรื่องความขัดแยงจากที่คิดไมตรงกันนะ เพราะเปนเรื่องที่เจอ
บอยเลย” ความกาวราว มีคําพูดบงบอกสาระที่สําคัญ อาทิ “นักศึกษาถามเกี่ยวกับความกาวราว
ก็เลาใหฟงเคยเจอบอย บางครั้งพอไมพอใจก็แสดงกริยาไมดีออกมา ก็บอกนักศึกษาวาไมควร
ทํา ไมชวยใหการทํางานราบรื่น” สมาชิกชุมชนยาดองทุกคน จํานวน 10 คน หรือรอยละ
100.00 มีความคิดเกิดขึน้ ดวยการบอกเลาการสนทนากลุมแลกเปลี่ยนความคิดกับสมาชิก
ชุมชนยาดองอีกทานหนึ่ง ที่เขารวมสนทนากลุมดวยวาสามารถระบุสาเหตุปญ
 หาความตองการ
จําเปนเมื่อตองทํางานรวมกับ บุคคลที่ไมคุนเคยได มีคาํ พูดบงบอกที่สําคัญ อาทิ “ไมรูจักกัน” “มี
ความคิดไมตรงกัน” เปนตน สามารถคิดเปรียบเทียบวิธีการแกไขปญหาแตละวิธวี ามีจุดแข็ง
จุดออนอะไรบาง ไดมีคําพูดบงบอกที่สําคัญ อาทิ “นักศึกษาเคาถามวาแตละวิธีมขี อดี ขอเสีย
อยางไรดีนะ เพราะไดคิดทบทวนในสิ่งทีไ่ ดทําไปแลวไดดวย” และมีสมาชิกชุมชนยาดอง จํานวน
7 คน หรือรอยละ 70.00 มีความคิดสรางสรรควิธีการใหมที่ไมเคยใชแกไขปญหาความ
ตองการจําเปนนั้นมากอนไดดวย มีคําพูดบงบอกที่สําคัญ อาทิ “การไดฟงอีกคนเคาแสดงความ
คิดเห็นออกมา ทําใหเราไดขอคิดใหม ๆ ขึ้นไดที่จะแกไขปญหา” “ดีมากเลยไดฟงคนอื่นเคา
แกไขปญหาแบบไหน ทําใหเรารูวิธีการของเคา สามารถนํามาดัดแปลง หรือผสมกับที่เราเคยใช
เปนแนวทางใหมอีกรูปแบบหนึ่ง”
จากขอมูลดังกลาว เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑการพิจารณาผล
การเรียนรูที่เกิดขึ้นกับสมาชิกชุมชน ดานสติปญญา ในบทที่ 3 หนา 220-221 จะเห็นไดวา
สมาชิกชุมชนยาดอง จํานวน 7 คน หรือรอยละ 70.00 มีหลักฐานบงบอกวามีความรู ความ
เขาใจจากการแลกเปลีย่ นเรียนรูศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป กับกลุมนิสิตได
จากการจัดสนทนากลุมในประเด็นที่กําหนดไวได มีความคิด สามารถระบุสาเหตุปญหาความ
ตองการจําเปนได และเปรียบเทียบวิธกี ารแกไขปญหาแตละวิธวี ามีจุดแข็ง จุดออนอะไรบาง
และมีความคิด สรางสรรควิธีการใหมที่ไมเคยใชแกไขปญหาความตองการจําเปนนั้นมากอนได
ครบถวนทุกประการ อยูในระดับสมบูรณ สวนที่เหลืออีกจํานวน 3 คน หรือรอยละ 30.00 มี
หลักฐานคําพูดบงบอกวา มีความรูความเขาใจจากการแลกเปลีย่ นเรียนรูศึกษาจิตวิทยาสังคม
ระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไปกับกลุมนิสติ ไดจากการจัดสนทนากลุมในประเด็นที่กาํ หนดไว และมี
ความคิด สามารถระบุสาเหตุ
ปญหาความตองการจําเปนไดและเปรียบเทียบวิธีการแกไข
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ปญหาแตละวิธีวามีจุดแข็ง จุดออนอะไรบางไดสองประการเทานั้น อยูในระดับพอสมควร
แสดงวา ภายหลังการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูทพี่ ัฒนาขึ้นเสร็จสิ้นมีผลใหสมาชิกชุมชนยา
ดอง จํานวน 7 คน หรือรอยละ 70.00 เกิดการเรียนรูดานสติปญญาขึ้นไดสมบูรณ และที่เหลือ
จํานวน 3 คน หรือรอยละ 30.00 เกิดการเรียนรูดานสติปญญาไดพอสมควรดวย ตลอดจน
การใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนา ขึ้นมีประสิทธิผลตามเกณฑชว ยใหสมาชิกชุมชนยา
ดองทุกคน จํานวน 10 คน หรือรอยละ 100.00 ที่มีสวนรวมในการจัดการเรียนรูศึกษาจิตวิทยา
สังคมระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไปเกิดการเรียนรูดานสติปญญาขึ้นไดดวย
2) ดานอารมณ ความรูส ึก สมาชิกชุมชนยาดองทุกคน จํานวน 10 คน
หรือรอยละ 100.00 มีการรับรูและตระหนักในคุณคาของการจัดการเรียนรูการศึกษาจิตวิทยาสังคม
ระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไปใหกับกลุมนิสิต ดวยการมีหลักฐานคําพูดตอบคําถามของผูวิจัยไปใน
ทิศทางที่สอดคลองกันวา
มีการรับรูและยอมรับรูปแบบการจัดการสนทนากลุมของนิสิตเพื่อ
พูดคุยในประเด็นที่กําหนดไว และใหความสําคัญของความรวมมือการจัดการเรียนรูในครั้งนี้ มี
คําพูด บงบอกที่สําคัญ อาทิ “ออ พอรูวาตองมาคุยกับเพื่อนในชุมชนอีกคน ก็ไมมีอะไร ยินดี
เพราะเขาใจวาเคาตองการเรียนรูจากประสบการณของเรา” “ยินดีใหความรวมมือเปนอยางยิ่ง
เพราะนักศึกษาเคาจะไดนาํ ขอมูลไปศึกษาไดทําใหเคาเขาใจเรื่องทีเ่ รียนมากขึ้น”
จากขอมูลดังกลาว เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑการพิจารณาผลการ
เรียนรู ที่เกิดขึ้นกับสมาชิกชุมชน ดานอารมณ ความรูสึก ในบทที่ 3 หนา 221 จะเห็นไดวา มี
สมาชิกชุมชนยาดองทุกคน จํานวน 10 คน หรือรอยละ 100.00 มีหลักฐานคําพูดบงบอกวามีการ
รับรู และตระหนักในคุณคาของการมีสวนรวมในการจัดการเรียนรูจิตวิทยาสังคมระดับคนตั้งแต 2
คนขึ้นไปใหกบั กลุมนิสิตไดครบถวนทุกประการ อยูในระดับสมบูรณ แสดงวา ภายหลังการใช
รูปแบบการจัดการเรียนรูทพี่ ัฒนาขึ้นเสร็จสิ้นมีผลใหสมาชิกชุมชนยาดองทุกคน หรือรอยละ
100.00 เกิดการเรียนรูดานอารมณ ความรูสึกขึ้นไดดวยสมบูรณ ตลอดจนการใชรูปแบบการ
จัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิผลตามเกณฑชว ยใหสมาชิกชุมชนยาดองทุกคน จํานวน
10 คน หรือรอยละ 100.00 ที่มีสวนรวมในการจัดการเรียนรูศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับคนตัง้ แต
2 คนขึ้นไปเกิดการเรียนรูดานอารมณ ความรูสึก ขึน้ ไดดวย
3) ดานทักษะ ในแตละทักษะสมาชิกชุมชนยาดองมีการเรียนรู
เกิดขึ้น ไดแก
- ทักษะการสังเกต สมาชิกชุมชนยาดองทุกคนจํานวน 10 คน หรือ
รอยละ 100.00 มีการกระทํารวมกับนิสติ ในการสํารวจรับรูขอมูล ดวยการใชประสาทสัมผัส
ทางหูรับฟงคําถามที่นิสิตไดเปดประเด็นคําถามใหสนทนาแลกเปลีย่ นกับสมาชิกชุมชนยาดองที่
เขารวมสนทนากลุมดวยวามีคําตอบอยางไร และเมือ่ นิสิตสอบถามความคิดเห็นของตนเอง ก็มี
ปฏิกิริยาโตตอบดวยการแสดงความคิดเห็นของตนเองออกไปดวยการใชประสาทสัมผัสทางปาก

284
มีคําพูดบงบอกที่สําคัญ อาทิ “พอนักศึกษาถามอีกคนวา มีปญหาอะไรบาง แลวพอเคาถามฉัน
บาง ฉันก็ตอบไป บางเรื่องก็ตรงกัน บางเรื่องก็ไมตรงกัน” และสมาชิกชุมชนยาดองทุกคนหรือ
รอยละ 100.00 ไดบอกเลาขอมูลที่รบั รูและเผชิญอยูที่สังเกตไดเชิงประจักษสนทนาแลก
เปลี่ยนกับสมาชิกชุมชนยาดองที่เขารวมสนทนากลุมและนิสติ ดวย มีคําพูดบงบอกที่สําคัญ อาทิ
“บางทีที่เราเจอกับเคาเจอไมตรงกัน ฉันก็เลาของฉันวาเปนยังไง เพราะอะไร ตามที่ฉันเจอจริง”
จากขอมูลดังกลาว เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑการพิจารณาผล
การเรียนรูที่เกิดขึ้นกับสมาชิกชุมชน ดานทักษะการสังเกต ในบทที่ 3 หนา 221-222 จะเห็น
ไดวาสมาชิกชุมชนยาดองทุกคน หรือรอยละ 100.00 มีหลักฐานคําพูดที่บงบอกวามีการกระทํา
รวมกับ กลุมนิสิตในการสํารวจรับรูขอมูลและใหขอมูลการรับรูที่สังเกตไดเชิงประจักษได
ครบถวนทุกประการ อยูในระดับสมบูรณ แสดงวา ภายหลังการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่
พัฒนาขึ้นเสร็จสิ้นมีผลใหสมาชิกชุมชนยาดองทุกคน หรือรอยละ 100.00 เกิดการเรียนรูดาน
ทักษะการสังเกตขึ้นไดดวยสมบูรณ ตลอดจนการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นมี
ประสิท ธิ ผ ลตามเกณฑ ช ว ยใหส มาชิ กชุ ม ชนยาดองทุ ก คน จํ านวน 10 คน หรื อรอ ยละ
100.00 ที่มีสวนรวมในการจัด การเรียนรูศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไปเกิด
การเรียนรูดานทักษะการสังเกตขึ้นไดดวย
- ทักษะทางสังคม สมาชิกชุมชนยาดองทุกคน จํานวน 10 คน
หรือรอยละ 100.00 มีการกระทํารวมกับนิสิตที่ไดจัดสนทนากลุมมีการเริ่มตนสรางสัมพันธ
ภาพ ดวยการแนะนําตนเองใหกลุมนิสิตไดรูจักภายหลังจากที่กลุมนิสิตแนะนําตนเองเสร็จสิ้น
แลว และพูดคุยเรื่องทั่ว ๆ ไป มีคําพูดบงบอกที่สําคัญ อาทิ “จําไดพอนักศึกษาแนะนําตัวเสร็จ
เคาก็ใหพี่แนะนําตัวบาง” “แนะนําวาชื่ออะไร ทํางานอะไร บานเลขที่เทาไร ยังงี้” และสมาชิก
ชุมชนยาดองทุกคน จํานวน 10 คน หรือรอยละ 100.00 ไดมีการกระทํารวมกับนิสิตที่ไดจัด
สนทนากลุมมี สัมพันธภาพกัน ดวยการพูดคุยเรือ่ ง เมื่อสมาชิกชุมชนยาดองตองทํางาน
รวมกับคนไมคุนเคย มีปญหาความตองการจําเปนอะไรบาง มีคําพูดบงบอกที่สาํ คัญ อาทิ “คุย
กันเรื่องทํางานกับคนไม รูจ ักเปนไงบาง ฉันก็แสดงความคิดเห็นปญหาที่เจอเลาใหนักศึกษากับ
เพื่อนในชุมชนอีกคนฟง แลวนักศึกษาก็ถามเพื่อนอีกคนวาเจออะไรบาง ทางโนนเคาก็เลามา
แลกเปลีย่ นกัน สนุกดี นักศึกษาเคาเกง ถามดี เปนกันเองดี”
จากขอมูลดังกลาว เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑการพิจารณาผล
การเรียนรูที่เกิดขึ้นกับสมาชิกชุมชน ดานทักษะทางสังคม ในบทที่ 3 หนา 222 จะเห็นไดวา
สมาชิกชุมชนยาดองทุกคนจํานวน 10 คน หรือรอยละ 100.00 มีหลักฐานคําพูดที่บงบอกวามี
การ กระทํารวมกับกลุมนิสิตในการเริ่มตนสรางสัมพันธภาพและมีสัมพันธภาพกันไดครบถวน
ทุกประการ อยูในระดับสมบูรณ แสดงวา ภายหลังการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้น
เสร็จสิ้นมีผลใหสมาชิกชุมชนยาดองทุกคนเกิดการเรียนรูดานทักษะทางสังคมขึน้ ไดดวย
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สมบูรณ ตลอดจน การใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิผลตามเกณฑชว ย
ใหสมาชิกชุมชนยาดองทุกคน จํานวน 10 คน หรือรอยละ 100.00 ที่มีสวนรวมในการจัดการ
เรียนรูศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับคนตัง้ แต 2 คนขึ้นไปเกิดการเรียนรูดานทักษะทางสังคมขึ้น
ไดดวย
- ทักษะการทํางานกลุม สมาชิกชุมชนยาดองทุกคน จํานวน 10
คน หรือรอยละ 100.00 มีการกระทํารวมกับนิสิตที่ไดจัดสนทนากลุมในการดําเนินงานอยางมี
ระบบตามลําดับ ดวยการตอบคําถามที่กลุมนิสิตไดเปดประเด็นการสนทนากลุมเมื่อสมาชิกชุมชน
ยาดองตองทํางานรวมกับบุคคลที่ไมคุนเคย มีปญหาความตองการจําเปนอะไรบาง ไดตอบ คําถาม
การจัดลําดับปญหาความตองการจําเปนกอนหลัง ตอบคําถามสาเหตุเกิดจากอะไรบาง และมีการ
แกไขปญหาความตองการจําเปนอยางไรบางทั้งในอดีต ปจจุบัน และอนาคต มีคําพูด บงบอกที่
สําคัญ อาทิ “เออ คุยกันวามีปญหาอะไรบางเมื่อทํางานกับคนไมคุน ก็ตอบไปหลายขออยู นักศึกษา
เคาใหบอกวาอะไรที่คิดวาสําคัญที่สุด ก็ตอบไป เคาก็หันไปถามพี่สมใจวา มีความคิดเห็นอยางไรให
ตอบบาง สลับกัน หลายเรื่อง สาเหตุ การแกไขที่ทําแลวไดผล ไมไดผลมีมั้ย ถาเจออีกคิดวาจะใช
วิธีการใดที่คิดวาดีไดผล” และสมาชิกชุมชนยาดอง จํานวน 9 คน หรือรอยละ 90.00 มีการกระทํา
รวมกับกลุมนิสิตมีการประเมินผล การสนทนากลุมที่ไดรวมกับกลุมนิสิต ดวยการตรวจสอบและ
โตแยงขอสรุปที่กลุมนิสิตนําเสนอในแตละขั้นตอนใหสมาชิกชุมชนยาดองที่เขารวมสนทนากลุมได
ตรวจสอบกับกระดาษในแผนพลิก (Flip Chart) ที่กลุมนิสิตไดจัดเตรียมไวเพื่อบันทึกผลการสนทนา
กลุ ม ที่ ไ ด มี คํ า พู ด บ ง บอกที่ สํ า คั ญ อาทิ “นั ก ศึ ก ษาเค า สรุ ป ที่ เ ราคุ ย กั น ที ล ะช ว งนะ เขี ย นลง
แผนกระดาษที่เคาเตรียมมาวาไดเรื่องอยางนี้นะ แลวก็ถามฉันอีกที ฉันก็ตอบวาใช บางครั้งไมใชฉัน
ก็บอกเคา เคาก็เขียนใหม ดี ไมมีปญหาอะไร”
จากขอมูลดังกลาว เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑการพิจารณาผล
การเรียนรูที่เกิดขึ้นกับสมาชิกชุมชน ดานทักษะการทํางานกลุม ในบทที่ 3 หนา 222-223 จะ
เห็นไดวาสมาชิกชุมชนยาดองทุกคน จํานวน 9 คน หรือรอยละ 90.00 มีหลักฐานคําพูดที่บง
บอกวามีการกระทํารวมกับกลุมนิสิตในการดําเนินงานอยางมีระบบและมีการประเมินผลการ
สนทนากลุมที่ไดรวมกับกลุมนิสิตไดสองประการ อยูในระดับพอสมควร แสดงวา ภายหลัง
การใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นเสร็จสิ้นมีผลใหสมาชิกชุมชนยาดองสวนใหญเกิด
การเรียนรูดานทักษะการทํางานกลุมขึ้นไดดวยพอสมควร ตลอดจนการใชรูปแบบการ
จั ด การเรี ย นรู ที่ พั ฒ นาขึ้ น มี ป ระสิท ธิ ผ ลตามเกณฑ ช ว ยให ส มาชิ ก ชุ ม ชนยาดองส ว นใหญ
จํานวน 9 คน หรือรอยละ 90.00 ที่มีสวนรวมในการจัดการเรียนรูศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับ
คนตั้งแต 2 คนขึ้นไปเกิดการเรียนรูดานทักษะการทํางานกลุมขึ้นไดดวย
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- ทักษะทางแกไขปญหา สมาชิกชุมชนยาดองทุกคน จํานวน 10
คน หรือรอยละ 100.00 มีการกระทํารวมกับกลุมนิสิตที่ไดจัดสนทนากลุมในการประเมินความ
ตองการจําเปน เมื่อสมาชิกชุมชนยาดองตองทํางานรวมกับบุคคลที่ไมคุนเคยมีอะไรบาง มี
คําพูดบงบอกที่สําคัญ อาทิ “ก็มีความคิดเห็นไมตรงกัน” “ไมมีความรวมมือกัน” “มีแขงกันในที”
เปนตน มีการจัดลําดับความสําคัญของปญหาความตองการจําเปนที่ตองการแกไขกอนหลัง มี
การกระทํารวมกับกลุมนิสิตในการรับรูเปาหมายการสนทนากลุมเพื่อแกไขปญหาความ
ตองการจําเปนอันดับแรกกอน มีคําพูดบงบอกที่สําคัญ อาทิ “มีนักศึกษาบอกวาขอคุยเรื่อง
ความคิดเห็น ไมตรงกันกอนที่ทุกคนเห็นดวยวามีความสําคัญเปนอันดับแรก” มีการสนทนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและกันกับสมาชิกชุมชนยาดองอีกคนที่เขารวมสนทนากลุมดวยวามี
สาเหตุมาจากอะไร มีการกระทํารวมกับกลุมนิสิตในการมีสวนรวมในประสบการณที่ได
วางแผนไว ดวยการสนทนากลุมกันถึงวิธีการแกไขปญหาความตองการจําเปนอันดับแรกที่ได
กระทําไปแลวในอดีต ปจจุบัน และแนวทางการการแกไขปญหาความตองการจําเปนนี้ในอนาคต
มีคําพูดบงบอกที่สําคัญ อาทิ “ก็คุยวาแลวแกปญหานี้อยางไร อีกคนแกอยางไร วิธีนี้ วิธีนั้น” มี
การกระทํารวมกับ กลุมนิสิตในสะทอนความคิดในเรื่องที่ไดกระทําและการสะทอนการ
กระทํา ดวยการที่สมาชิก ชุมชนยาดองจํานวน 8 คน หรือรอยละ 80.00 ที่เขารวมสนทนากลุม
บอกจุดแข็ง จุดออนของแตละวิธีที่ใชแกไขปญหาความตองการจําเปนนั้น มีคําพูดบงบอกที่
สําคัญ อาทิ “วิธีนี้ดียังไง มีขอเสียมั้ย แกไขปญหาไดผลหรือไม” มีสมาชิกชุมชนยาดอง จํานวน
8 คน หรือรอยละ 80.00 ไดมีการกระทํารวมในการสรุปอางอิงวิธีการใหมที่ไดในการแกไข
ปญหาความตองการจําเปนนั้น มีคําพูดบงบอกที่สําคัญ อาทิ “นักศึกษาเคาเอาขอสรุปที่เขียนไว
บนกระดาษแตละวิธี แลวก็ใหชวยคิดหาวิธีการแกใหม ๆ ทําใหเห็นวาสามารถไดวิธีการใหมที่
ฉุ ก คิ ด ได เ ดี๋ ย วนั้ น ว า น า จะใช แ บบนี้ แ ทนแบบนี้ จ ะดี ก ว า ” และมี ส มาชิ ก ชุ ม ชนยาดองทุ ก คน
จํานวน 10 คน หรือรอยละ 100.00 ไดมีการกระทํารวมกับกลุมนิสิตในการประยุกตใชความรู
ศึกษาปญหาความตองการจําเปนของสมาชิกชุมชนยาดองอันดับรองลงมา มีคําพูดบง
บอกที่สําคัญ อาทิ “เมื่อคุยเรื่องคิดเห็นไมตรงกันเสร็จ นักศึกษาก็ชวนคุยเรื่องความรวมมือตอ”
จากขอมูลดังกลาว เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑการพิจารณาผล
การเรียนรูที่เกิดขึ้นกับสมาชิกชุมชน ดานทักษะการแกไขปญหา ในบทที่ 3 หนา 223 จะเห็น
ไดวาสมาชิกชุมชนยาดอง จํานวน 8 คน หรือรอยละ 80.00 มีหลักฐานคําพูดที่บงบอกวามีการ
กระทําการรวมกับนิสิต ที่ไดจัดสนทนากลุมดวย การประเมินความตองการจําเป น การรับ รู
เปาหมายการสนทนากลุมเพื่อแกไขปญหาความตองการจําเปนอันดับแรกกอน การมีสวนรวม
ในประสบการณที่ไดวางแผนไว การสะทอนความคิดในเรื่องที่ไดกระทําและการสะทอนการ
กระทํ า การสรุ ป อ า งอิ ง วิ ธี ก ารใหม ที่ ไ ด ใ นการแก ไ ขป ญ หาความต อ งการจํ า เป น และมี ก าร
ประยุกตใชความรูศึกษาปญหาความตองการจําเปนอันดับรองลงมาไดครบถวนทุกประการแต
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อยู ใ นระดั บ สมบู ร ณ ส ว นที่ เ หลื อ อี ก 2 คน หรื อ ร อ ยละ 20.00 มี ห ลั ก ฐานบ ง บอกว า มี ก าร
ประเมินความตองการจําเปน การรับรูเปาหมายการมีสวนรวมกับนิสิตที่ไดจัดสนทนากลุม การมี
สวนรวมในประสบการณที่ไดวางแผนไว และการประยุกตใชความรูศึกษาความตองการจําเปน
ไดสี่ ประการ อยูในระดับพอสมควร แสดงวา ภายหลังการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่
พัฒนาขึ้นเสร็จสิ้นมีผลใหสมาชิกชุมชนยาดองจํานวน 8 คน หรือรอยละ 80.00 เกิดการเรียนรู
ดานทักษะการแกไขปญหาขึ้นไดดวยสมบูรณ และที่เหลือจํานวน 2 คน หรือรอยละ 20.00
เกิดการเรียนรูดานทักษะ การแกไขปญหาไดพอสมควร ตลอดจนการใชรูปแบบการจัดการ
เรียนรูที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิผล ตามเกณฑชวยใหสมาชิกชุมชนยาดองทุกคน จํานวน 10
คน หรือรอยละ 100.00 ที่มีสวนรวมในการจัดการเรียนรูศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับคนตั้งแต 2
คนขึ้นไปเกิดการเรียนรูดานทักษะการแกไขปญหาขึ้นไดดวย
- ทักษะการทํางาน สมาชิกชุมชนยาดองทุกคน จํานวน 10 คน
หรือรอยละ 100.00 มีการกระทํารวมกับนิสิตที่ไดจัดสนทนากลุมในการวางแผนการทํางาน
ลวงหนาเตรียมตนเองใหมีความพรอมกอนที่กลุมนิสิตเขาศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับคนตั้งแต 2
คนขึ้นไป ภายหลังจากที่ไดรับทราบกําหนดการที่ผานการประสานงานลวงหนา ผานอาจารย
ผูสอน และประธานชุมชนยาดอง มีคําพูดบงบอกที่สําคัญ อาทิ “เตรียมทํางานบานใหเสร็จเร็ว
ขึ้น เพราะตองมาที่ศูนยกลางชุมชนตามที่นัด” มีการกระทํารวมกับกลุมนิสิตดวยการปฏิบัติ
ตามแผนและเปาหมายการทํางานของกลุมนิสิตตามลําดับ มีคําพูดบงบอกที่สําคัญ อาทิ
“เมื่ออีกคนมา ถึงนักศึกษาเคาก็พูดแนะนําตัว แลวก็ใหพี่และปามะลิ แนะนําตัว แลวก็คุยกัน
เรื่องปญหาการทํางานกับคนไมรูจัก พี่ก็บอกไป ปามะลิก็บอกของแกดวยสลับกัน นักศึกษาเคา
จะใหพูดทุกคนใน คําถามที่เคาเตรียมไวเปนขอ ๆ” มีการกระทํารวมกับกลุมนิสิตดวยการ
ตรวจสอบผลการตรวจสอบผลการสนทนากลุ ม ที่ ก ลุ ม นิ สิ ต สรุ ป นํ า เสนอที ล ะช ว ง และ
ปรับปรุงพัฒนาใหถูกตองถาการสรุปผล การสนทนาไมถูกตอง มีคําพูดบงบอกที่สําคัญ อาทิ
“นักศึกษาเคาเขียนขอสรุปที่ไดใหดูกอนเปนระยะ ๆ ถาสรุปไมถูก พี่ก็จะบอกเคาวาไมใชที่คุย
กัน เปนยังงี้แทน นักศึกษาเคาก็แกไขดี”
จากขอมูลดังกลาว เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑการพิจารณาผลการ
เรียนรูที่เกิดขึ้นกับสมาชิกชุมชน ดานทักษะการทํางาน ในบทที่ 3 หนา 224 จะเห็นไดวาสมาชิก
ชุมชนยาดองทุกคน จํานวน 10 คน หรือรอยละ 100.00 มีหลักฐานคําพูดบงบอกวามีการกระทํา
รวมกับกลุมนิสิตที่ไดจัดสนทนากลุมดวยการมีการวางแผนการทํางานลวงหนา การปฏิบัติตาม
แผน และเป าหมายการทํางานของกลุ มนิสิ ตตามลําดับ การตรวจสอบและปรั บ ปรุงพั ฒนาได
ครบถวนทุกประการ อยูในระดับสมบูรณ แสดงวา ภายหลังการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่
พัฒนาขึ้นเสร็จสิ้นมีผลใหสมาชิกชุมชนยาดองทุกคน หรือรอยละ 100.00 เกิดการเรียนรูดาน
ทักษะการทํางานขึ้นไดดวยสมบูรณ ตลอดจนการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นมี
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ประสิทธิผลตามเกณฑชวยใหสมาชิกชุมชนยาดองทุกคน จํานวน 10 คน หรือรอยละ 100.00
ที่มีสวนรวมในการจัดการเรียนรูศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไปเกิดการเรียนรู
ดานทักษะการทํางานขึ้นไดดวย
- ทักษะการคิดวิเคราะห สมาชิกชุมชนยาดองทุกคน จํานวน
10 คน หรือรอยละ 100.00 มีการกระทํารวมกับนิสิตที่ไดจัดสนทนากลุมในการศึกษาขอมูล
ปญหาความตองการจําเปน เมื่อสมาชิกชุมชนยาดองที่เขารวมสนทนากลุมตองทํางานรวมกับ
บุคคลที่ ไมคุนเคยมีอะไรบาง มีคําพูดบงบอกที่สําคัญ อาทิ “นักศึกษาถามวามีปญหาอะไรบาง
หนูก็ตอบไป นักศึกษาก็ถามพี่อีกคนเคาก็ตอบของเคาบาง” มีการกระทํารวมกับกลุมนิสิตดวย
การหาความ สัมพันธของสาเหตุของปญหาความตองการจําเปนที่ไดสนทนากัน มีคําพูด
บงบอกที่สําคัญ อาทิ “คุยวาเกิดจากอะไร มันก็หลายเรื่องอยู มันเกี่ยวเนื่องโยงใยกัน” และมีการ
กระทํารวมกับกลุมนิสิตดวยการแยกแยะขอมูลตามเกณฑที่กําหนด ดวยการสนทนากลุมวา
ในการแก ไ ขป ญ หาความต อ งการจํ า เป น ในแต ล ะวิ ธี นั้ น มี จุ ด แข็ ง จุ ด อ อ น หรื อ ข อ ดี ข อ เสี ย
อะไรบาง มีคําพูด บงบอกที่สําคัญ อาทิ “วิธีนี้มีดีตรงนี้ วิธีนั้นมีขอเสียตรงนั้น”
จากขอมูลดังกลาว เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑการพิจารณาผล
การเรียนรูที่เกิดขึ้นกับสมาชิกชุมชน ดานทักษะการคิดวิเคราะห ในบทที่ 3 หนา 224-225 จะ
เห็นไดวาสมาชิกชุมชนยาดองทุกคน จํานวน 10 คน หรือรอยละ 100.00 มีหลักฐานคําพูดบง
บอกวามีการกระทํารวมกับกลุมนิสิตที่ไดจัดสนทนากลุมในการศึกษาขอมูลปญหาความตองการ
จําเปน การหาความสัมพันธของสาเหตุของปญหาความตองการจําเปน และการแยกแยะขอมูล
ตามเกณฑที่กําหนด ไดสามประการอยูในระดับพอสมควร แสดงวา ภายหลังการใชรูปแบบ
การจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นเสร็จสิ้นมีผลใหสมาชิกชุมชนยาดองทุกคน จํานวน 10 คน หรือ
รอยละ 100.00 เกิดการเรียนรูดานทักษะการคิดวิเคราะหขึ้นไดดวยพอสมควร ตลอดจน
การใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิผลตามเกณฑชวยใหสมาชิกชุมชนยา
ดองทุกคน จํานวน 10 คน หรือรอยละ 100.00 ที่มีสวนรวมในการจัดการเรียนรูศึกษาจิตวิทยา
สังคมระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไปเกิดการเรียนรูดานทักษะการคิดวิเคราะหขึ้นไดดวย
2.2.3 ผลการเรี ย นรู ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ สมาชิ ก ชมรมออกกํ า ลั ง กาย กี ฬ า
ลีลาศเฟสทดานซ ที่มีสวนรวมในการจัดการเรียนรูการศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับกลุม
คน สมาชิกชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ เฟสทดานซ จํานวน 17 คน มีการเรียนรูเกิดขึ้น
ภายหลังเสร็จสิ้นการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่ไดพัฒนาขึ้นในแตละดานดังนี้
1) ดานสติปญญา สมาชิกชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ เฟสทดานซ
ทุกคน จํานวน 17 คน หรือรอยละ 100.00 มีความรู ความเขาใจ เกิดขึ้น ดวยการบอก
สาระสําคัญของการศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับกลุมคน 4 สาระจาก 5 สาระสําคัญทีไ่ ด
แลกเปลีย่ นเรียนรูกับนิสิตกลุมตัวอยาง ไดแก ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับกลุม มีคําพูดบงบอกที่
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สําคัญ อาทิ “ชมรมนี้ตั้งขึ้นเพื่ออะไร” “สาเหตุทเี่ ขาชมรมนี้เพราะอะไร” “ใครเปนประธาน
กรรมการบาง มีสมาชิกกี่คน” ความรูพ ื้นฐานเกี่ยวกับผูนํา มีคําพูดบงบอกที่สําคัญ อาทิ
“บทบาทของประธานมีภาวะผูนํา เนนใหทุกคนไดมีสวนรวมรับฟงความคิดเห็นของสมาชิกกลุม”
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ ผูตาม มีคําพูดบงบอกที่สําคัญ อาทิ “นักศึกษาถามวาสมาชิกชมรมฯ
ปฏิบัตติ นอยางไรบาง” ความขัดแยงภายในและระหวางกลุม มีคําพูดบงบอกที่สําคัญ อาทิ
“พูดคุยแลกเปลี่ยนวามีความ ขัดแยงมั้ย ก็บอกวา ภายในกลุมไมมี เปนกลุมที่อยูก ันแบบพี่นอง
สนิทสนมกันดี” “กับกลุมอืน่ ๆ ในชมรมก็ไมมีเพราะมาออกกําลังกายแลวก็กลับ” สมาชิกชมรม
ทุกคน จํานวน 10 คน หรือรอยละ 100.00 มีความคิดเกิดขึ้น สามารถระบุสาเหตุปญหาความ
ตองการของชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ เฟสทดานซได มีคําพูดบงบอกที่สําคัญ อาทิ “แดด
สองทําใหรอน ออกกําลังกายไดไม นาน” สามารถคิดเปรียบเทียบการแกไขปญหาที่สมาชิก
ชมรมฯ ที่เขารวมสนทนากลุมเสนอวา แตละวิธีมีจุดแข็ง จุดออน อยางไรบางได มีคําพูดบง
บอกที่สําคัญ อาทิ “นักศึกษาชวนคุยเรื่องการ แกปญหาของชมรมฯ มีคุยแลกเปลี่ยนกับเพื่อน
อีกคนไดวาวิธีนี้ดีไมดีอยางไร” และสมาชิกชมรมฯ ทุกคน จํานวน 17 คน หรือรอยละ 100.00 มี
ความคิดสรางสรรควิธีการใหมที่ไมเคยใชแกไขปญหาความตองการจําเปนนั้นมากอนไดดวย
มีคําพูดบงบอกที่สําคัญ อาทิ “อืม ดีนะ มา
ออกกําลังกายเสร็จก็กลับ พอนักศึกษามาคุย
เรื่องการแกปญหาของชมรม ก็ไดชวยกันคิดกับเพื่อน ทําใหไดอะไรใหม ๆ มีมุมมองใหม ๆ “
จากขอมูลดังกลาว เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑการพิจารณาผล
การเรียนรูที่เกิดขึ้นกับสมาชิกชุมชน ดานสติปญญา ในบทที่ 3 หนา 220-221 จะเห็นไดวา
สมาชิกชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ เฟสทดานซทกุ คน จํานวน 17 คน หรือรอยละ 100.00 มี
หลักฐานบงบอกวามีความรู ความเขาใจจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับ
กลุมคนกับกลุม นิสิตไดจากการจัดสนทนากลุมในประเด็นที่กําหนดไวได มีความคิด สามารถ
ระบุสาเหตุปญ
 หาความตองการจําเปนของชมรมฯ และเปรียบเทียบวิธีการแกไขปญหาแตละวิธี
ไดวามีจุดแข็ง จุดออนอะไรบาง แลกเปลีย่ นเรียนรูกับสมาชิกชมรมฯ คนอื่นได และมีความคิด
สรางสรรควธิ กี ารใหมที่ไมเคยใชแกไขปญหาความตองการจําเปนนั้นมากอนไดครบถวนทุก
ประการ อยูในระดับสมบูรณ แสดงวา ภายหลังการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้น
เสร็จสิ้นมีผลใหสมาชิกชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ เฟสทดานซทุกคน จํานวน 17 คน หรือ
รอยละ 100.00 เกิดการเรียนรูดานสติปญญาขึ้นไดดวยสมบูรณ ตลอดจนการใชรูปแบบการ
จัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิผลตามเกณฑชว ยใหสมาชิกชมรมฯทุกคน จํานวน 17
คน หรือรอยละ 100.00 ที่มีสวนรวมในการจัดการเรียนรูศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับกลุมคนเกิด
การเรียนรูดานสติปญญาขึน้ ไดดวย
2) ดานอารมณ ความรูส ึก สมาชิกชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ
เฟสทดานซทกุ คน จํานวน 17 คน หรือรอยละ 100.00 มีการรับรูและตระหนักในคุณคาของการจัด
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การเรียนรูการศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับกลุมคนใหกับกลุมนิสิต ดวยการมีหลักฐานคําพูดตอบ
คําถามของผูวิจัยไปในทิศทางที่สอดคลองกันวา มีการรับรูและยอมรับรูปแบบการจัดสนทนา
กลุมของนิสิตเพื่อพูดคุยในประเด็นที่กําหนดไว และใหความสําคัญความรวมมือการเรียนรูใน
ครั้งนี้ มีคําพูดบงบอกที่สําคัญ อาทิ “ยินดีมากเลยคะ พอรูวานักศึกษาจะมาศึกษาพูดคุยกับพวก
เรา” “เปนประโยชนมากการที่อาจารยจัดใหนักศึกษามาเรียนรูประสบการณตรง ดีมาก ยินดี
เต็มใจมาก” “ตองใหความรวมมือเลยเพราะเปนสิ่งที่ดี การไดเรียนรูภาคสนามแบบนี้”
จากขอมูลดังกลาว เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑการพิจารณาผลการ
เรียนรู ที่เกิดขึ้นกับสมาชิกชมรมฯ ดานอารมณ ความรูสึก ในบทที่ 3 หนา 221 จะเห็นไดวา
มี สมาชิกชมรมฯ ทุกคนจํานวน 17 คน หรือรอยละ 100.00 มีหลักฐานคําพูดบงบอกวามีการรับรู
และตระหนักในคุณคาของการมีสวนรวมในการจัดการเรียนรูจิตวิทยาสังคมระดับกลุมคนใหกับ
กลุมนิสิตไดครบถวนทุกประการ อยูในระดับสมบูรณ แสดงวา ภายหลังการใชรูปแบบการจัด
การเรียนรูที่พฒ
ั นาขึ้นเสร็จสิ้นมีผลใหสมาชิกชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ เฟสท ดานซ ทุกคน
จํานวน 17 คน หรือรอยละ 100.00 เกิดการเรียนรูดานอารมณ ความรูสึกขึ้นไดดวยสมบูรณ
ตลอดจนการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิผลตามเกณฑชว ยใหสมาชิก
ชมรมฯทุกคน จํานวน 17 คน หรือรอยละ 100.00 ที่มีสวนรวมในการจัดการเรียนรูศึกษา
จิตวิทยาสังคมระดับกลุมคนเกิดการเรียนรูดานอารมณ ความรูส ึกขึ้นไดดวย
3) ดานทักษะ ในแตละทักษะสมาชิกชมรมออกกําลังกาย กีฬา
ลีลาศ เฟสทดานซ มีการเรียนรูเกิดขึ้น ไดแก
- ทักษะการสังเกต สมาชิกชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ
เฟสทดานซ จํานวน 17 คน หรือรอยละ 100.00 มีการกระทํารวมกับกลุมนิสติ ที่ไดจัดสนทนา
กลุมในการสํารวจรับรูขอมูลดวยการใชประสาทสัมผัสทางหูรับฟงคําถามนิสิตไดเปดประเด็น
คําถาม ใหสนทนาแลกเปลี่ยนกับสมาชิกชมรมฯ ที่เขารวมสนทนากลุมดวยวามีคําตอบอยางไร
และเมื่อนิสิตสอบถามความคิดเห็นของตนเองก็มีปฏิกิริยาโตตอบดวยการแสดงความคิดเห็น
ของตนเองออกไปดวยการใชประสาทสัมผัสทางปาก มีคําพูดบงบอกที่สําคัญ อาทิ “ชมรมฯ มี
ปญหาความตองการเรื่องใดบาง เราก็ตอบวา เรื่องดินฟาอากาศเปนปญหาตอการออกกําลังกาย
เพราะเราไม มีหลังคา เปนพื้นที่เปดโลง ทําใหบางครั้งไมสามารถออกกําลังกายได” และสมาชิก
ชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ เฟสทดานซ ทุกคน จํานวน 17 คน หรือรอยละ 100.00 ไดบอก
เลาขอมูลที่รบั รูและเผชิญอยูที่สังเกตไดเชิงประจักษสนทนาแลกเปลี่ยนกับสมาชิกชมรมฯ
ที่เขารวมสนทนากลุมและนิสิตดวย มีคาํ พูดบงบอกที่สําคัญ อาทิ “เมื่อกอนมีนะ ปญหาที่คนเขา
ใหมมาสมัคร แลวอยูสักพักหนึ่งก็ออกไป เพราะเขากับคนที่อยูไมได คนที่นี้มาเพื่อออกกําลัง
กาย ตองการเพื่อนออกกําลังกายเสร็จก็กลับบาน คนที่อยากคุยตอก็คุย หรือชวนไปกินอะไรตอ
ก็แลวแตความสมัครใจ”
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จากขอมูลดังกลาว เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑการพิจารณาผลการ
เรียนรูที่เกิดขึน้ กับสมาชิกชมรมฯ ดานทักษะการสังเกต ในบทที่ 3 หนา 221-222 จะเห็นไดวา
มีสมาชิกชมรมฯ ทุกคน จํานวน 17 คน หรือรอยละ 100.00 มีหลักฐานคําพูดทีบ่ งบอกวามีการ
กระทํารวมกับกลุมนิสิตในการสํารวจรับรูขอมูลและใหขอมูลการรับรูท ี่สังเกตไดเชิงประจักษได
ครบถวนทุกประการอยูในระดับสมบูรณ แสดงวา ภายหลังการใชรูปแบบการจัดการเรียนรู
ที่ พัฒนาขึ้นเสร็จสิ้นมีผลใหสมาชิกชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ เฟสทดานซ ทุกคน จํานวน
17 คน หรือรอยละ 100.00 เกิดการเรียนรูดานทักษะการสังเกตขึน้ ไดดวยสมบูรณ ตลอดจน
การใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิผลตามเกณฑชว ยใหสมาชิกชมรมฯ
ทุกคนจํานวน 17 คน หรือรอยละ 100.00 ที่มีสวนรวมในการจัดการเรียนรูศึกษาจิตวิทยาสังคม
ระดับกลุมคนเกิดการเรียนรูดานทักษะการสังเกตขึ้นไดดวย
- ทักษะทางสังคม สมาชิกชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ
เฟสทดานซ ทุกคน จํานวน 17 คน หรือรอยละ 100.00 มีการกระทํารวมกับนิสติ ที่ไดจัดสนทนา
กลุมมีการเริ่มตนสรางสัมพันธภาพ ดวยการแนะนําตนเองใหกลุมนิสิตไดรูจกั ภายหลังจากที่
กลุมนิสิตแนะนําตนเองเสร็จสิ้นแลวและพูดคุยเรื่องทั่ว ๆ ไป มีคําพูดบงบอกที่สําคัญ อาทิ
“แนะนําตัว แลวก็คยุ ตอบคําถามของนักศึกษาเคาวาทํางานอะไร จบการศึกษา รายได กอนที่จะ
คุยเรื่องของชมรมฯ” และสมาชิกชมรมฯทุกคน จํานวน 17 คน หรือรอยละ 100.00 ไดมีการ
กระทํารวมกับกลุมนิสิตที่ไดจัดสนทนากลุมมีสัมพันธภาพกันดวยการพูดคุยเรื่อง ปญหาความ
ตองการของชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ เฟสทดานซ มีอะไรบาง มีคําพูดบงบอกที่สําคัญ
อาทิ “การคุยสําเร็จลุลว งดีไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนในชมรมฯ ไดอยางหลากหลาย
มุมมอง นักศึกษาเคาถามเราก็ตอบใหเคาไดรับรู นักศึกษาเคาเรียบรอยดี สุภาพ”
จากขอมูลดังกลาว เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑการพิจารณาผล
การเรียนรูที่เกิดขึ้นกับสมาชิกชมรมฯ ดานทักษะทางสังคม ในบทที่ 3 หนา 222 จะเห็นไดวา
สมาชิกชมรมฯ ทุกคน จํานวน 17 คน หรือรอยละ 100.00 มีหลักฐานคําพูดทีบ่ งบอกวามีการ
กระทํารวมกับกลุมนิสิตในการเริ่มตนสรางสัมพันธภาพและมีสัมพันธภาพกันไดครบถวนทุก
ประการ อยูในระดับสมบูรณ แสดงวา ภายหลังการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้น
เสร็จสิ้นมีผลใหสมาชิกชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ เฟสทดานซ ทุกคน จํานวน 17 คน หรือ
รอยละ 100.00 เกิดการเรียนรูดานทักษะทางสังคมขึ้นไดดวยสมบูรณ ตลอดจนการใช
รูปแบบการจัดการเรียนรูทพี่ ัฒนาขึ้นมีประสิทธิผลตามเกณฑชวยใหสมาชิกชมรมฯทุกคน
จํานวน 17 คน หรือรอยละ 100.00 ที่มีสวนรวมในการจัดการเรียนรูศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับ
กลุมคนเกิดการเรียนรูดานทักษะทางสังคมขึ้นไดดว ย
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- ทักษะการทํางานกลุม สมาชิกชมรมออกกําลังกาย กีฬา
ลีลาศ เฟสทดานซ ทุกคน จํานวน 17 คน หรือรอยละ 100.00 มีการกระทํารวมกับกลุมนิสิตที่ได
จัดสนทนากลุมในการดําเนินงานอยางมีระบบตามลําดับ ดวยการตอบคําถามที่กลุมนิสิตได
เปด ประเด็นการสนทนากลุมวา ปญหาความตองการจําเปนของชมรมออกกําลังกาย กีฬา
ลีลาศ เฟสท ดานซ มีอะไรบาง ไดตอบคําถามการจัดลําดับปญหาความตองการจําเปนกอนหลัง
ตอบคําถามสาเหตุเกิดจากอะไรบาง และมีการแกไขปญหาความตองการจําเปนอยางไรบางทั้ง
ในอดีต ปจจุบัน และอนาคต มีคําพูดบงบอกที่สําคัญ อาทิ “นักศึกษาเคาตั้งคําถามวาชมรมฯ มี
ปญหา อะไรบาง ใหพวกเราชวยกันตอบ แสดงความคิดเห็นวาปญหาใดที่ตองการใหแกไขมาก
ที่สุด มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันวามีสาเหตุอะไรบาง แกยังไงดี สนุกไดแลกเปลี่ยนพูดคุยกับ
เพื่อน เคาก็ มีมุมมองหนึ่ง เราก็มีความคิดของเรา” และไดมีการกระทํารวมกับกลุมนิสิตมีการ
ประเมินผลการสนทนากลุมที่ไดรวมกับกลุมนิสิต ดวยการรับฟงขอสรุปที่กลุมนิสิตนําเสนอ
ตรวจสอบ และโตแยงขอสรุปที่กลุมนิสติ นําเสนอในแตละขั้นตอน ใหสมาชิกชมรมฯ ที่เขารวม
สนทนากลุมได ตรวจสอบกับกระดาษในแผนภาพพลิก (Flip Chart) ที่กลุมนิสติ ไดจัดเตรียมไว
เพื่อบันทึกผลการสนทนากลุมที่ได มีคําพูดบงบอกที่สาํ คัญ อาทิ “มีสรุปเปนระยะนะ เราก็ฟงดู
วาสรุปถูกมั้ย มีบางไมครบถวนก็เติมใหเคาไดขอมูล”
จากขอมูลดังกลาว เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑการพิจารณาผลการ
เรียนรูที่เกิดขึ้นกับสมาชิกชมรมฯ ดานทักษะการทํางานกลุม ในบทที่ 3 หนา 222-223 จะเห็น
ไดวาสมาชิกชมรมฯทุกคน จํานวน 17 คน หรือรอยละ 100.00 มีหลักฐานคําพูดที่บงบอกวามี
การกระทํารวมกับกลุมนิสิตในการดําเนินงานอยางมีระบบ และมีการประเมินผลการสนทนากลุม
ที่ไดรวมกับกลุมนิสิตไดสองประการ อยูในระดับพอสมควร แสดงวา ภายหลังการใชรูปแบบ
การจัด การเรียนรูท่ีพัฒนาขึ้นเสร็จสิ้นมีผลใหสมาชิกชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ เฟสท
ดานซ ทุกคน จํานวน 17 คน หรือรอยละ 100.00 เกิดการเรียนรูดานทักษะการทํางานกลุม
ขึ้นไดดวยพอสมควร ตลอดจนการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิผลตาม
เกณฑชวยใหสมาชิกชมรมฯทุกคน จํานวน 17 คน หรือรอยละ 100.00 ที่มีสวนรวมในการ
จัดการเรียนรูศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับกลุมคนเกิดการเรียนรูดานทักษะการทํางานกลุมขึ้น
ไดดวย
- ทักษะทางแกไขปญหา สมาชิกชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ
เฟสทดานซ ทุกคน จํานวน 17 คน หรือรอยละ 100.00 มีการกระทํารวมกับกลุมนิสิตที่ไดจัด
สนทนากลุมในการประเมินความตองการจําเปนของชมรมฯ มีอะไรบาง มีคําพูดบงบอกที่
สําคัญ อาทิ “เรื่องสถานที่มันไมมีที่กันแดด กันฝน” “เคยมีสมัยกอน ความขัดแยง แตก็ไมนาน
คนนั้นก็ออกไปอยูไมได” เปนตน มีการจัดลําดับความสําคัญของปญหาความตองการจําเปน
กอนหลั ง มีการกระทํารว มกับ กลุมนิสิ ตในการรับ รูเ ป าหมายการสนทนากลุมเพื่อแกไข
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ปญหาความตองการจําเปนอันดับแรกกอน มีคําพูดบงบอกที่สําคัญ อาทิ “บอกนะ บอกวา
ขอคุย เรื่องนี้กอนไดมั้ย ผมก็วาเอาสิ แลวแตพวกหนู” มีการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
และกันกับเพื่อนสมาชิกชมรมฯ ที่เขารวมสนทนากลุมดวยวาปญหาความตองการจําเปนนั้นมี
สาเหตุมาจากอะไร มี การกระทํ ารว มกับกลุมนิสิตในการมีส วนร วมในประสบการณที่ได
วางแผนไว ดวยการสนทนากลุมกันถึงวิธีการแกไขปญหาความตองการจําเปนอันดับแรก ที่ได
กระทําไปแลวในอดีต ปจจุบัน และแนวทางการแกไขปญหาความตองการจําเปนนี้ในอนาคต มี
คําพูดบงบอกที่สําคัญ อาทิ “ถกกันเรื่องการแกปญหา ผมวาอยางนี้ นักศึกษาก็จะหันไปถามอีก
คนวา มีความเห็นอยางไร” มีการกระทํารวมกับกลุมนิสิตในการสะทอนความคิดในเรื่องที่ได
กระทําและการสะทอนการกระทําดวยการที่สมาชิกชมรมฯ ที่เขารวมสนทนากลุมบอกจุดแข็ง
จุดออน ของ แตละวิธีที่ใชแกไขปญหาความตองการจําเปนนั้น มีคําพูดบงบอกที่สําคัญ อาทิ
“พูดคุยวาวิธีนี้เปนยังไง ดีไมดี มีขอเสียอะไรบาง” มีการกระทํารวมกับกลุมนิสิตในการสรุป
อางอิงวิธีการใหมที่ไดในการแกไขปญหาความตองการจําเปนนั้น มีคําพูดบงบอกที่สําคัญ อาทิ
“การไดคุยการแกปญหากับสมาชิกชมรมฯ อีกคนดี ไดขอคิดใหมก็มี ไดรูวาแตละคนก็มีความคิด
ของตนเอง ช ว ยให เราไดป ระสบการณ วิ ธี ก ารที่เราไม เ คยคิดมากอนได” และมีการกระทํ า
รวมกับกลุมนิสิตในการประยุกตใชความรูศึกษาปญหาความตองการจําเปนของชมรมฯ อันดับ
รองลงมา มีคําพูดบงบอก ที่สําคัญ อาทิ “จําไดคุยอยูสองเรื่อง พอเรื่องนี้จบแลวก็ขอคุยเรื่องที่
สอง”
จากขอมูลดังกลาว เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑการพิจารณาผลการเรียนรู
ที่เกิดขึ้นกับสมาชิกชมรมฯ ดานทักษะการแกไขปญหา ในบทที่ 3 หนา 223 จะเห็นไดวา
สมาชิกชมรมฯทุกคน จํานวน 17 คน หรือรอยละ 100.00 มีหลักฐานคําพูดที่บงบอกวามีการ
กระทํารวมกับนิสิตที่จัดสนทนากลุมดวยการประเมินความตองการจําเปนอันดับแรกกอน การมี
สวนรวมในประสบการณที่ไดวางแผนไว การสะทอนความคิดในเรื่องที่ไดกระทําและการสะทอน
การกระทํา การสรุปอางอิงวิธีการใหมที่ไดในการแกไขปญหาความตองการจําเปน และมีการ
ประยุกตใชความรูศึกษาปญหาความตองการจําเปนอันดับรองลงมาไดครบถวนทุกประการ อยู
ใน ระดับสมบูรณ แสดงวา ภายหลังการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นเสร็จสิ้นมีผลให
สมาชิกชมรมฯ ทุกคน จํานวน 17 คน หรือรอยละ 100.00 เกิดการเรียนรูดานทักษะการแกไข
ปญหาขึ้นไดดวยสมบูรณ ตลอดจนการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิผล
ตามเกณฑ ชวยใหสมาชิกชมรมฯทุกคน จํานวน 17 คน หรือรอยละ 100.00 ที่มีสวนรวมในการ
จัดการเรียนรูศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับกลุมคนเกิดการเรียนรูดานทักษะการแกไขปญหาขึ้น
ไดดวย
- ทักษะการทํางาน สมาชิกชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ
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เฟสทดานซ จํานวน 17 คน หรือรอยละ 100.00 มีการกระทํารวมกับนิสิตที่ไดจัดสนทนากลุม
ในการวางแผนการทํางานลวงหนาเตรียมตนเองใหมีความพรอมกอนที่กลุมนิสิตเขาศึกษา
จิ ต วิ ท ยาสั ง คมระดั บ กลุ ม คนภายหลั ง จากที่ ไ ด รั บ ทราบกํ า หนดการที่ ผ า นการประสานงาน
ลวงหนา ผานอาจารยผูสอน ประธานชมรมฯ และครูฝกสอนเตนกีฬาลีลาศ มีคําพูดบงบอกที่
สําคัญ อาทิ “รูจากครูเล็กก็เตรียมใหที่บานทํางานที่ตนเองตองทําไปพลาง ๆ กอน แลวบอกวา
จะกลับชานิดหนึ่งวันนั้น” “ออ ไมมีปญหา เกษียนแลวรอได เลยเวลาก็ได เพียงแตบอกทางบาน
วา วันนี้กลับถึงบานชานิดหนึ่งนะ” มีการกระทํารวมกับกลุมนิสิตดวยการปฏิบัติตามแผนและ
เปาหมายการทํางานของกลุมนิสิตตามลําดับ มีคําพูดบงบอกที่สําคัญ อาทิ “นักศึกษาเคา
เริ่มของเคาเอง เราก็รวมกับเคา เคาถามเรื่องอะไรก็ตอบ คุยแลกเปลี่ยนกับอีกคนที่คุยดวย
บางครั้งก็ถามนักศึกษาวาพวกคุณคิดยังไง นักศึกษาเคาก็ตอบแตประสบการณเคานอย ดีที่
อาจารยพาพวกเคามาไดเรียนรูของจริง” มีการกระทํารวมกับกลุมนิสิตดวยการตรวจสอบผล
การสนทนากลุมที่กลุมนิสิตสรุปนําเสนอทีละชวง และปรับปรุงพัฒนาใหถูกตอง ถาการ
สรุปผลการสนทนาไมถูกตอง มีคําพูดบงบอกที่สําคัญ อาทิ “ฟงที่นักศึกษาสรุปและอานที่เคา
เขียนบนแผนกระดาษตามไปดวย ไมมีปญหาสรุปไดถูก แตมีเล็กนอยที่ผิดเพี้ยนไป ก็บอก
พูดคุยใหเคาเขาใจได “
จากขอมูลดังกลาว เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑการพิจารณาผลการ
เรียนรูที่เกิดขึน้ กับสมาชิกชมรมฯ ดานทักษะการทํางาน ในบทที่ 3 หนา 224 จะเห็นไดวา
สมาชิกชมรมฯทุกคน จํานวน 17 คน หรือรอยละ 100.00 มีหลักฐานคําพูดบงบอกวามีการกระทํา
รวมกับนิสติ ทีไ่ ดจัดสนทนากลุมดวยการมีการวางแผนการทํางานลวงหนา ปฏิบัตติ ามแผนและ
เปาหมายการทํางานของกลุมนิสิตตามลําดับ การตรวจสอบและปรับปรุงพัฒนาไดครบถวนทุก
ประการ อยูในระดับสมบูรณ แสดงวา ภายหลังการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นเสร็จ
สิ้นมีผลใหสมาชิกชมรมฯทุกคน จํานวน 17 คนหรือรอยละ 100.00 เกิดการเรียนรูดานทักษะการ
ทํางานขึ้นไดดวยสมบูรณ ตลอดจนการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิผล
ตามเกณฑชว ยใหสมาชิกชมรมฯทุกคน จํานวน 17 คน หรือรอยละ 100.00 ทีม่ ีสวนรวมในการ
จัดการเรียนรูศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับกลุมคนเกิดการเรียนรูดานทักษะการทํางานขึ้นไดดวย
- ทักษะการคิดวิเคราะห สมาชิกชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ
เฟสทดานซ ทุกคน จํานวน 17 คน หรือรอยละ 100.00 มีการกระทํารวมกับกลุมนิสิตที่ไดจัด
สนทนากลุมในการศึกษาขอมูล ปญหาความตองการจําเปนของชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ
เฟสทดานซ มีอะไรบาง มีคําพูดบงบอกที่สําคัญ อาทิ “ถามวาชมรมฯ นี้มีปญหาหรือความตองการ
เรื่องใดบาง เราก็ตอบไมมี สามัคคีกันดี มีก็แตเรื่องสถานที่มากกวา ถาฝนตก หรือแดดมาก็รอน
เตนไมได” มีการกระทํารวมกับกลุมนิสิตดวยการหาความสัมพันธของสาเหตุของปญหาความ
ตองการจําเปนที่ไดสนทนากัน มีคําพูดบงบอกที่สําคัญ อาทิ “พื้นที่เปนของสวนลุม กทม. ทําอะไร
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ไมได ตองขออนุญาตกอน ตอนนี้ก็ใชผาใบขึงกั้นไว” และมีการกระทํารวมกับกลุมนิสิตดวยการ
แยกแยะขอมูลตามเกณฑที่ กําหนด ดวยการสนทนากลุมวาในการแกไขปญหาความตองการ
จําเปนในแตละวิธีมีจุดแข็ง จุดออน หรือขอดี ขอเสีย อะไรบาง มีคําพูดที่บงบอกที่สําคัญ อาทิ “ก็
เลาใหนักศึกษาฟงวา ชวยกันขึงผาใบ มีทั้งขอดี และขอไมดี ดีตรงกันแดดกันฝนไดแตไมมาก ถา
ตก มาก ๆ ก็แฉะเลย เปยกหมด”
จากขอมูลดังกลาว เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑการพิจารณาผลการ
เรียนรูที่เกิดขึ้นกับสมาชิกชมรมฯ ดานทักษะการคิดวิเคราะห ในบทที่ 3 หนา 224-225 จะ
เห็นไดวาสมาชิกชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ เฟสทดานซ ทุกคน จํานวน 17 คน หรือรอยละ
100.00 มี ห ลั ก ฐานคํ า พู ด บ ง บอกว า มี ก ารกระทํ า ร ว มกั บ กลุ ม นิ สิ ต ที่ ไ ด จั ด สนทนากลุ ม ใน
การศึกษา ขอมูลปญหาความตองการจําเปน การหาความสัมพันธของสาเหตุของปญหาความ
ตองการจําเปน และการแยกแยะขอมูลตามเกณฑที่กําหนดไดสามประการ อยูในระดับ
พอสมควร แสดงวา ภายหลังการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นเสร็จสิ้น มีผลให
สมาชิกชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ เฟสทดานซ ทุกคนเกิดการเรียนรูดานทักษะการคิด
วิเคราะหขึ้นไดดวยพอสมควร ตลอดจนการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิผลตามเกณฑชวยใหสมาชิกชมรมฯทุกคน จํานวน 17 คน หรือรอยละ 100.00 ที่มี
สวนรวมในการจัดการเรียนรูศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับกลุมคนเกิดการเรียนรูดานทักษะการ
คิดวิเคราะหขึ้นไดดวย
3. ผลการวิเคราะหขอมูลขณะใชรูปแบบการจัดการเรียนรูวชิ าจิตวิทยาสังคม
โดยใชชุมชนและประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค
จํานวน 3 รอบ โดยในแตละรอบประกอบดวยขอมูลตอไปนี้
3.1 คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค ผูวิจัยพบวาขณะใชรปู แบบการจัด
การเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะ
ของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงคใหกับกลุมตัวอยางนิสิตไดฝกปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูทจี่ ัดใหมี
ประสบการณทั้งในชั้นเรียนและในชุมชนแตละรอบจํานวน 3 รอบนั้น นิสิตมีคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงคดังนี้
3.1.1 จากแบบสังเกตพฤติกรรมขณะทํากิจกรรมตามที่ไดรับมอบหมาย
ของนิสิต จํานวน 45 คน รอบที่ 1 ในชั้นเรียนขณะปฏิบัติใบงานที่ 1 และ 2 ในวันที่ 18 และ
24 เมษายน พ.ศ. 2550 ขณะฝกปฏิบัติทดลองสัมภาษณเจาะลึกศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคล
ในวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2550 และในชุมชน ขณะสัมภาษณเจาะลึกศึกษาจิตวิทยาสังคม
ระดับบุคคล วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2550 รอบที่ 2 ในชั้นเรียน ขณะปฏิบัติ ใบงานที่ 3 และ 4
ในวั น ที่ 2 และ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ขณะฝ ก ปฏิ บั ติ ท ดลองจั ด สนทนากลุ ม ศึ ก ษา
จิตวิทยาสังคมระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป ในวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 และในชุมชน
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ขณะจัดสนทนากลุมศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป ในวันที่ 9 พฤษภาคม
พ.ศ. 2550 และรอบที่ 3 ในชั้ น เรี ย นขณะปฏิ บั ติ ใ บงานที่ 5 และ 6 ในวั น ที่ 16 และ 22
พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ขณะฝกปฏิบัติทดลองจัดสนทนากลุมศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับกลุมคน
ในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 และในชุมชน ขณะจัดสนทนากลุมศึกษาจิตวิทยาสังคม
ระดั บ กลุ ม คน ในวั น ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ได ค า ความถี่ แ ละค า ร อ ยละของทั ก ษะ
กระบวนการแตละทักษะในแตละรอบไดดังตาราง 30
ตาราง 30 จํานวนและรอยละระดับทักษะกระบวนการที่แสดงออกของนิสิต (n = 45) จําแนกตาม
ทักษะ รอบที่ และสถานที่
รอบที่
ทักษะ

ชั้นเรียน
ระดับ
พอใช ปรับปรุง

ดี
n

(%)

n

(%) n

ไมดี

(%) n

ชุมชน
ระดับ
พอใช ปรับปรุง

ดี

(%) n

(%)

n

(%) n

ไมดี

(%) n

(%)

รอบที่ 1
1. ทักษะการ
สังเกต

16 (35.50) 29 (64.50) -

-

-

-

30 (66.67) 15 (33.33) -

-

-

-

-

-

-

29 (64.44) 16 (35.55) -

-

-

-

-

-

-

24 (53.33) 21 (46.67) -

-

-

-

-

-

-

24 (53.33) 21 (46.67) -

-

-

-

-

-

-

26 (57.78) 19 (42.22) -

-

-

-

-

-

-

28 (62.22) 17 (37.78) -

-

-

-

32 (71.11) 13 (28.89) -

-

-

-

42 (93.33) 3 (6.67) -

-

-

-

31 (68.89) 14 (31.11) -

-

-

-

40 (88.89) 5 (11.11) -

-

-

-

25 (55.56) 20 (44.44) -

-

-

-

40 (88.89) 5 (11.11) -

-

-

-

21 (46.67) 24 (53.33) -

-

-

-

36 (80.00) 9 (20.00) -

-

-

-

30 (66.67) 15 (33.33) -

-

-

-

37 (82.22) 8 (17.78) -

-

-

-

20 (44.44) 25 (55.56) -

-

-

-

39 (86.67) 6 (13.33) -

-

-

-

2. ทักษะทาง
17 (37.78) 28 (62.22) สังคม
3. ทักษะการ
ทํางานกลุม 16 (35.50) 29 (64.50) 4. ทักษะการ
แกไขปญหา 8 (17.78) 37 (82.22) 5. ทักษะการ
6 (13.33) 39 (86.67) ทํางาน
6. ทักษะการ
คิดวิเคราะห 11 (24.44) 34 (75.56) รอบที่ 2
1. ทักษะการ
สังเกต

2. ทักษะทาง
สังคม
3. ทักษะการ
ทํางานกลุม
4. ทักษะการ
แกไขปญหา
5. ทักษะการ
ทํางาน
6. ทักษะการ
คิดวิเคราะห
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ตาราง 30 (ตอ)

รอบที่
ทักษะ

ชั้นเรียน
ระดับ
พอใช ปรับปรุง

ดี
n

(%)

ไมดี

(%) n

ชุมชน
ระดับ
พอใช ปรับปรุง

ดี

(%) n

(%)

n

(%) n

ไมดี

n

(%) n

(%) n

(%)

43 (95.56) 2

(4.44) -

-

-

-

45 (100.00) -

-

-

-

-

41 (91.11) 4

(8.89) -

-

-

-

43 (95.56) 2 (4.44) -

-

-

-

40 (88.89) 5

(11.11) -

-

-

-

43 (95.56) 2 (4.44) -

-

-

-

39 (86.67) 6

(13.33) -

-

-

-

41 (91.11) 4 (8.89) -

-

-

-

40 (88.89) 5

(11.11) -

-

-

-

44 (97.78) 1 (2.22) -

-

-

-

38 (84.44) 7

(15.56) -

-

-

-

42 (93.33) 3 (6.67) -

-

-

-

รอบที่ 3
1. ทักษะการ
สังเกต

2. ทักษะทาง
สังคม
3. ทักษะการ
ทํางานกลุม
4. ทักษะการ
แกไขปญหา
5. ทักษะการ
ทํางาน
6. ทักษะการ
คิดวิเคราะห

-

จากตาราง 30 ในรอบที่ 1 ในชั้นเรียน นิสิตสวนใหญมกี ารปฏิบตั ทิ กั ษะการ
สังเกต ทักษะทางสังคม ทักษะการทํางานกลุม ทักษะการแกไขปญหา ทักษะการทํางาน และ
ทักษะการคิดวิเคราะหไดคอ นขางบอยครั้งมีความตอเนื่องคอนขางมาก อยูในระดับพอใช ที่เหลือ
อยูในระดับดี ในชุมชน นิสิตสวนใหญมกี ารปฏิบัตทิ ักษะทุกทักษะไดสม่ําเสมอ มีความตอเนื่อง
ทุกครั้งอยูในระดับดี ที่เหลืออยูในระดับพอใช ในรอบที่ 2 ในชัน้ เรียน นิสิตสวนใหญมีการ
ปฏิบัตทิ ักษะการสังเกต ทักษะทางสังคม ทักษะการทํางานกลุม ทักษะการทํางานไดมีความ
ตอเนื่องทุกครัง้ อยูในระดับดี ที่เหลืออยูในระดับพอใช สวนทักษะการแกไขปญหา และทักษะ
การคิดวิเคราะห นิสิตสวนใหญมีการปฏิบัติไดคอนขางบอยครั้ง มีความตอเนื่องคอนขางมากอยู
ในระดับพอใช ที่เหลืออยูในระดับดี ในชุมชน นิสิตสวนใหญมีการปฏิบัตทิ ักษะทุกทักษะได
สม่ําเสมอ มีความตอเนื่องทุกครั้งอยูในระดับดี ที่เหลืออยูในระดับพอใช ในรอบที่ 3 ในชั้นเรียน
นิสิตสวนใหญมีการปฏิบัติทกั ษะทุกทักษะไดสม่ําเสมอ มีความตอเนือ่ งอยูในระดับดี ที่เหลืออยู
ในระดับพอใช ในชุมชน นิสิตทุกคนมีการปฏิบตั ทิ ักษะการสังเกตไดสม่ําเสมอ มีความตอเนือ่ ง
ทุกครั้งอยูในระดับดี สวนทักษะทางสังคม ทักษะการทํางานกลุม ทักษะการแกไขปญหา ทักษะ
การทํางาน และทักษะการคิดวิเคราะห นิสิตสวนใหญปฏิบัติไดสม่ําเสมอ มีความตอเนื่องอยูใน
ระดับดี ที่เหลืออยูในระดับพอใช
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3.1.2 จากแบบบันทึกผลการเรียนรูของนิสิต จํานวน 45 คน รอบที่ 1
ในชั้นเรียน วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2550 และในชุมชน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
รอบที่ 2 ในชั้นเรียน วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 และในชุมชน วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.
2550 และรอบที่ 3 ในชัน้ เรียน วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 และในชุมชน วันที่ 28
พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ผูวิจัยนําขอมูลทีไ่ ดมาวิเคราะหเนื้อหา หาแบบแผนพฤติกรรมที่เกิดขึ้น
ซ้ํา ๆ แลวจัดกลุมขอมูล นํามาวิเคราะหหาหนวยพื้นฐานของกลุมความคิด หาคาความถี่ นําเสนอ
ในรูปรอยละ เปรียบเทียบกับเกณฑการพิจารณาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคดานสติปญญา
หนา 215 ดานอารมณ ความรูสึก หนา 215-216 และดานทักษะ หนา 216-220 ทั้งในชั้นเรียนและ
ในชุมชนของแตละรอบที่ไดใชรูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและ
ประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคสรุปปลักฐานคําพูดบงบอก
วาเกิดการเรียนรูขึ้นและมีประสิทธิผลตามเกณฑไดดังตาราง 31
ตาราง 31 จํานวนความถีแ่ ละรอยละของนิสิตกลุมตัวอยาง (45 คน) ที่มีหลักฐานคําพูดบงบอก
วาเกิดการเรียนรูมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคเกิดขึน้ เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑที่
ไดจากแบบบันทึกผลการเรียนรูของนิสิต จําแนกตามดาน สถานที่ และรอบที่
ดาน
สถานที่

คน

รอบที่ 1
(%) ระดับการเรียนรู คน

รอบที่ 2
(%) ระดับการเรียนรู คน

รอบที่ 3
(%) ระดับการเรียนรู

1. สติปญญา
1.1 ชั้นเรียน

9 (20.00) สมบูรณ
25 (55.56) สมบูรณ
28 (62.22) พอสมควร
20 (44.44) พอสมควร
8 (17.78) เล็กนอย
ประสิทธิผล นิสิตสวนใหญเกิดการเรียนรูขึ้น นิสิตทุกคน เกิดการเรียนรูขึ้น
11 (24.44) สมบูรณ
35 (77.77) สมบูรณ
1.2 ชุมชน
30 (66.67) พอสมควร
10 (22.22) พอสมควร
4 (8.88)
เล็กนอย
ประสิทธิผล นิสิตสวนใหญเกิดการเรียนรูขึ้น นิสิตทุกคน เกิดการเรียนรูขึ้น
2. อารมณ ความรูสึก
25 (55.56) สมบูรณ
36 (80.00) สมบูรณ
2.1 ชั้นเรียน
20 (44.44) พอสมควร
9 (20.00) พอสมควร
ประสิทธิผล นิสิตทุกคนเกิดการเรียนรูขึ้น
นิสิตทุกคน เกิดการเรียนรูขึ้น
33 (73.33) สมบูรณ
40 (88.89) สมบูรณ
2.2 ชุมชน
12 (26.67) พอสมควร
5 (11.11) พอสมควร
ประสิทธิผล นิสิตทุกคนเกิดการเรียนรูขึ้น
นิสิตทุกคน เกิดการเรียนรูขึ้น

38 (84.44) สมบูรณ
7 (15.55) พอสมควร
นิสิตทุกคนเกิดการเรียนรูขึ้น
43 (95.55) สมบูรณ
2 (4.44)
พอสมควร
นิสิตทุกคนเกิดการเรียนรูขึ้น
43 (95.56) สมบูรณ
2 (4.44)
พอสมควร
นิสิตทุกคนเกิดการเรียนรูขึ้น
45 (100.00) สมบูรณ
นิสิตทุกคนเกิดการเรียนรูขึ้น
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ตาราง 31 (ตอ)
ดาน
สถานที่

คน

รอบที่ 1
(%) ระดับการเรียนรู คน

รอบที่ 2
(%) ระดับการเรียนรู คน

รอบที่ 3
(%) ระดับการเรียนรู

3. ทักษะ
3.1 ทักษะการสังเกต
3.1.1 ชั้นเรียน
ประสิทธิผล
3.1.2 ชุมชน
ประสิทธิผล
3.2 ทักษะทางสังคม
3.2.1 ชั้นเรียน
ประสิทธิผล
3.2.2 ชุมชน
ประสิทธิผล
3.3 ทักษะการ
ทํางานกลุม
3.3.1 ชั้นเรียน
ประสิทธิผล
3.3.2 ชุมชน
ประสิทธิผล
3.4 ทักษะการ
แกไขปญหา
3.4.1 ชั้นเรียน
ประสิทธิผล
3.4.2 ชุมชน
ประสิทธิผล
3.5 ทักษะการ
ทํางาน
3.5.1 ชั้นเรียน
ประสิทธิผล

20 (44.44) สมบูรณ
25 (55.56) พอสมควร
นิสิตทุกคนเกิดการเรียนรูขึ้น
45 (100.00) สมบูรณ
นิสิตทุกคนเกิดการเรียนรูขึ้น

45 (100.00) สมบูรณ
นิสิตทุกคน เกิดการเรียนรูขึ้น
45 (100.00) สมบูรณ
นิสิตทุกคน เกิดการเรียนรูขึ้น

45 (100.00) สมบูรณ
นิสิตทุกคนเกิดการเรียนรูขึ้น
45 (100.00) สมบูรณ
นิสิตทุกคนเกิดการเรียนรูขึ้น

19 (42.22) สมบูรณ
26 (57.78) พอสมควร
นิสิตทุกคนเกิดการเรียนรูขึ้น
34 (75.55) สมบูรณ
11 (24.44) พอสมควร
นิสิตทุกคนเกิดการเรียนรูขึ้น

38 (84.44) สมบูรณ
7 (15.55) พอสมควร
นิสิตทุกคน เกิดการเรียนรูขึ้น
45 (100.00) สมบูรณ
นิสิตทุกคน เกิดการเรียนรูขึ้น

45 (100.00) สมบูรณ
นิสิตทุกคนเกิดการเรียนรูขึ้น
45 (100.00) สมบูรณ
นิสิตทุกคนเกิดการเรียนรูขึ้น

18 (40.00) สมบูรณ
27 (60.00) พอสมควร
นิสิตทุกคนเกิดการเรียนรูขึ้น
35 (77.78) สมบูรณ
10 (22.22) พอสมควร
นิสิตทุกคนเกิดการเรียนรูขึ้น

39 (86.67) สมบูรณ
6 (13.33) พอสมควร
นิสิตทุกคน เกิดการเรียนรูขึ้น
43 (95.56) สมบูรณ
2 (4.44) พอสมควร
นิสิตทุกคน เกิดการเรียนรูขึ้น

45 (100.00) สมบูรณ
นิสิตทุกคนเกิดการเรียนรูขึ้น
45 (100.00) สมบูรณ
นิสิตทุกคนเกิดการเรียนรูขึ้น

13 (28.89) สมบูรณ
32 (71.11) พอสมควร
นิสิตทุกคนเกิดการเรียนรูขึ้น
18 (40.00) สมบูรณ
24 (60.00) พอสมควร
นิสิตทุกคนเกิดการเรียนรูขึ้น

33 (73.33) สมบูรณ
12 (26.67) พอสมควร
นิสิตทุกคน เกิดการเรียนรูขึ้น
40 (88.89) สมบูรณ
5 (11.11) พอสมควร
นิสิตทุกคน เกิดการเรียนรูขึ้น

45 (100.00) สมบูรณ
นิสิตทุกคนเกิดการเรียนรูขึ้น
45 (100.00) สมบูรณ
นิสิตทุกคนเกิดการเรียนรูขึ้น

26 (57.78) สมบูรณ
19 (42.22) พอสมควร
นิสิตทุกคนเกิดการเรียนรูขึ้น

40 (88.89) สมบูรณ
5 (11.11) พอสมควร
นิสิตทุกคน เกิดการเรียนรูขึ้น

45 (100.00) สมบูรณ
นิสิตทุกคนเกิดการเรียนรูขึ้น
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ตาราง 31 (ตอ)
ดาน
สถานที่
3.5.2 ชุมชน

คน

รอบที่ 1
(%) ระดับการเรียนรู คน

36 (80.00) สมบูรณ
9 (20.00) พอสมควร
ประสิทธิผล นิสิตทุกคนเกิดการเรียนรูขึ้น
3.6 ทักษะการคิด
วิเคราะห
21 (46.67) สมบูรณ
3.6.1 ชั้นเรียน
24 (53.33) พอสมควร
ประสิทธิผล นิสิตทุกคนเกิดการเรียนรูขึ้น
31 (68.89) สมบูรณ
3.6.2 ชุมชน
14 (31.11) พอสมควร
ประสิทธิผล นิสิตทุกคนเกิดการเรียนรูขึ้น

รอบที่ 2
(%) ระดับการเรียนรู คน

รอบที่ 3
(%) ระดับการเรียนรู

45 (100.00) สมบูรณ
นิสิตทุกคน เกิดการเรียนรูขึ้น

45 (100.00) สมบูรณ
นิสิตทุกคนเกิดการเรียนรูขึ้น

34 (75.56) สมบูรณ
11 (24.44) พอสมควร
นิสิตทุกคน เกิดการเรียนรูขึ้น
39 (86.67) สมบูรณ
6 (13.33) พอสมควร
นิสิตทุกคน เกิดการเรียนรูขึ้น

45 (100.00) สมบูรณ
นิสิตทุกคนเกิดการเรียนรูขึ้น
45 (100.00) สมบูรณ
นิสิตทุกคนเกิดการเรียนรูขึ้น

จากตาราง 31 คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงคที่เกิดขึ้นกับนิสิตจาก
แบบบันทึกผลการเรียนรูของนิสิต ดานสติปญญา รอบที่ 1 ทั้งในชั้นเรียนและในชุมชน
นิสิตสวนใหญมีหลักฐานคําพูดบงบอกวาเกิดการเรียนรูขึ้นในระดับพอสมควร รองลงมาอยูใน
ระดับสมบูรณ และเล็กนอย ตามลําดับ ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้น
ขณะนั้นชวยใหนิสิตสวนใหญเกิดการเรียนรูขึ้น รอบที่ 2 และ 3 ทัง้ ในชั้นเรียนและในชุมชน
นิสิตสวนใหญมีหลักฐานคําพูดบงบอกวาเกิดการเรียนรูขึ้นในระดับสมบูรณ ที่เหลืออยูในระดับ
พอสมควร ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นขณะนั้นชวยใหนิสิตทุกคนเกิด
การเรียนรูขึ้น โดยจํานวนและรอยละของนิสิตที่มีการเรียนรูอยูในระดับสมบูรณที่เกิดขึ้น ทั้งใน
ชั้นเรียนและในชุมชน รอบที่ 3 มีจํานวนสูงสุด รองลงมา รอบที่ 2 และรอบที่ 1 ตามลําดับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงคที่เกิดขึ้นกับนิสิต ดานอารมณ ความ
รูสึก รอบที่ 1, 2 และ 3 ทั้งในชั้นเรียนและในชุมชน นิสิตสวนใหญมีหลักฐานคําพูดบงบอก
วาเกิดการเรียนรูขึ้นในระดับสมบูรณ ที่เหลืออยูในระดับพอสมควร ยกเวน รอบที่ 3 ในชุมชน
นิสิตทุกคนมีหลักฐานคําพูดบงบอกวาเกิดการเรียนรูขนึ้ ในระดับสมบูรณ
ประสิทธิผลของ
รูปแบบการจัดการเรียนรูทพี่ ัฒนาขึ้นขณะนั้นชวยใหนสิ ิตเกิดการเรียนรูขึ้น
โดยจํานวนและ
รอยละของนิสติ ที่มีการเรียนรูอยูในระดับสมบูรณที่เกิดขึน้ ทั้งในชั้นเรียนและในชุมชน รอบที่ 3
มีจํานวนสูงสุด รองลงมา รอบที่ 2 และรอบที่ 1 ตามลําดับ
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คุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงคที่เกิดขึ้นกับนิสิตดานทักษะ ไดแก
1. ทักษะการสังเกต รอบที่ 1 ในชั้นเรียน นิสิตสวนใหญมีหลักฐาน
คําพูดบงบอกการกระทําวาเกิดการเรียนรูขึ้นในระดับพอสมควร ทีเ่ หลืออยูในระดับสมบูรณ ใน
ชุมชน นิสิตทุกคนมีหลักฐานคําพูดบงบอกการกระทําวาเกิดการเรียนรูขึ้นในระดับสมบูรณ
ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นขณะนั้นชวยใหนิสิตทุกคนเกิดการเรียนรู
ขึ้น รอบที่ 2 และ 3 ทั้งในชั้นเรียนและในชุมชน นิสิตทุกคนมีหลักฐานคําพูดบงบอกวาเกิด
การเรียนรูขึ้นในระดับสมบูรณ ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พฒ
ั นาขึ้นขณะนั้น
ชวยใหนิสติ ทุกคนเกิดการเรียนรูขึ้น
2. ทักษะทางสังคม รอบที่ 1 ในชั้นเรียน นิสิตสวนใหญ มีหลักฐาน
คําพูดบงบอกวาเกิดการเรียนรูขึ้นในระดับพอสมควร ที่เหลืออยูใ นระดับสมบูรณ ในชุมชน
นิสิตสวนใหญ มีหลักฐานคําพูดบงบอกการกระทําวาเกิดการเรียนรูขึ้นในระดับสมบูรณ ที่เหลือ
อยูในระดับพอสมควร ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูทพี่ ัฒนาขึ้นขณะนั้น ชวยให
นิสิตทุกคนเกิดการเรียนรูขนึ้ รอบที่ 2 ในชั้นเรียน นิสิตสวนใหญมีหลักฐานคําพูดบงบอกการ
กระทําวาเกิดการเรียนรูในระดับสมบูรณ ที่เหลืออยูในระดับพอสมควร ในชุมชน นิสิตทุกคน
มีหลักฐานคําพูดบงบอกการกระทําวาเกิดการเรียนรูขนึ้ ในระดับสมบูรณ ประสิทธิผลของรูปแบบ
การจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นขณะนั้นชวยใหนิสติ ทุกคนเกิดการเรียนรูขึ้น รอบที่ 3 ทั้งในชั้นเรียน
และในชุมชน นิสิตทุกคนมีหลักฐานคําพูดบงบอกการกระทําวาเกิดการเรียนรูขึ้นในระดับ
สมบูรณ ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูทพี่ ัฒนาขึ้นขณะนั้นชวยใหนสิ ิตทุกคนเกิด
การเรียนรูขึ้น โดยจํานวนและรอยละของนิสิตที่มีการเรียนรูอยูในระดับสมบูรณที่เกิดขึ้นทั้งใน
ชั้นเรียนและในชุมชนรอบที่ 3 มีจํานวนสูงสุด รองลงมารอบที่ 2 และรอบที่ 1 ตามลําดับ
3. ทักษะการทํางานกลุม รอบที่ 1 ในชั้นเรียน นิสติ สวนใหญ มีหลักฐาน
คําพูดบงบอกการกระทําวาเกิดการเรียนรูขึ้นในระดับพอสมควร ทีเ่ หลืออยูในระดับสมบูรณ ใน
ชุมชน นิสิตสวนใหญ มีหลักฐานคําพูดบงบอกการกระทําวาเกิดการเรียนรูขึ้นในระดับสมบูรณ
ที่เหลืออยูในระดับพอสมควร ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นขณะนั้นชวย
ใหนิสิตทุกคนเกิดการเรียนรู รอบที่ 2 ทั้งในชั้นเรียนและในชุมชน นิสิตสวนใหญมี
หลักฐานคําพูดบงบอกการกระทําวาเกิดการเรียนรูในระดับสมบูรณ ที่เหลืออยูในระดับพอสมควร
ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นขณะนั้นชวยใหนิสิตทุกคนเกิดการเรียนรู
ขึ้น และรอบที่ 3 ทั้งในชั้นเรียนและในชุมชน นิสิตทุกคน มีหลักฐานคําพูดบงบอกการ
กระทําวาเกิดการเรียนรูขึ้นในระดับสมบูรณ ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนา
ขึ้นขณะนั้นชวยใหนิสติ ทุกคนเกิดการเรียนรูขึ้น โดยจํานวนและรอยละของนิสติ ที่มีการเรียนรู
อยูในระดับสมบูรณที่เกิดขึน้ ทั้งในชั้นเรียนและในชุมชน รอบที่ 3 มีจํานวนสูงสุด รองลงมา
รอบที่ 2 และรอบที่ 1 ตามลําดับ
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4. ทักษะการแกไขปญหา รอบที่ 1 ทั้งในชั้นเรียนและในชุมชน นิสิต
สวนใหญ มีหลักฐานคําพูดบงบอกการกระทําวาเกิดการเรียนรูขึ้นในระดับพอสมควร ที่เหลืออยู
ในระดับพอสมบูรณ ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พฒ
ั นาขึ้นขณะนั้นชวยใหนิสติ
ทุกคนเกิดการเรียนรู รอบที่ 2 ทั้งในชั้นเรียนและในชุมชน นิสิตสวนใหญ มีหลักฐานคําพูด
บงบอกการกระทําวาเกิดการเรียนรูในระดับสมบูรณ ที่เหลืออยูในระดับพอสมควร ประสิทธิผล
ของรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นขณะนั้นชวยใหนิสิตทุกคนเกิดการเรียนรูขึ้น รอบที่ 3
ทั้งในชั้นเรียนและในชุมชน นิสิตทุกคนมีหลักฐานคําพูดบงบอกการกระทําวาเกิดการเรียนรู
ขึ้นในระดับสมบูรณ ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พฒ
ั นาขึ้นขณะนั้นชวยใหนิสติ
ทุกคนเกิดการเรียนรูขึ้น โดยจํานวนและรอยละของนิสิตที่มีการเรียนรูอยูในระดับสมบูรณที่
เกิดขึ้นทั้งในชัน้ เรียนและในชุมชนรอบที่ 3 มีจํานวนสูงสุด รองลงมา รอบที่ 2 และรอบที่ 1
ตามลําดับ
5. ทักษะการทํางาน รอบที่ 1 ทั้งในชัน้ เรียนและในชุมชน นิสิตสวนใหญ
มีหลักฐานคําพูดบงบอกการกระทําวาเกิดการเรียนรูขนึ้ ในระดับพอสมบูรณ ที่เหลืออยูในระดับ
พอสมควร ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูทพี่ ัฒนาขึ้นขณะนั้นชวยใหนสิ ิตทุกคนเกิด
การเรียนรู รอบที่ 2 ในชัน้ เรียน นิสิตสวนใหญมีหลักฐานคําพูดบงบอกการกระทําวาเกิดการ
เรียนรูในระดับสมบูรณ ที่เหลืออยูในระดับพอสมควร ในชุมชน นิสิตทุกคนมีหลักฐานคําพูด
บงบอกการกระทําวาเกิดการเรียนรูขึ้นในระดับสมบูรณ
ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการ
เรียนรูที่พัฒนาขึ้นขณะนั้นชวยใหนิสติ ทุกคนเกิดการเรียนรูขึ้น รอบที่ 3 ทั้งในชั้นเรียนและ
ในชุมชน นิสิตทุกคนมีหลักฐานคําพูดบงบอกการกระทําวาเกิดการเรียนรูขึ้นในระดับสมบูรณ
ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นขณะนั้นชวยใหนิสิตทุกคนเกิดการเรียนรู
ขึ้น โดยจํานวนและรอยละของนิสิตที่มีการเรียนรูอยูในระดับสมบูรณที่เกิดขึ้นทั้งในชั้นเรียนและ
ในชุมชนรอบที่ 3 มีจํานวนสูงสุด รองลงมา รอบที่ 2 และรอบที่ 1 ตามลําดับ
6. ทักษะการคิดวิเคราะห รอบที่ 1 ในชั้นเรียน นิสิตสวนใหญมีหลักฐาน
คําพูดบงบอกการกระทําวาเกิดการเรียนรูขึ้นในระดับพอสมควร ที่เหลืออยูในระดับพอสมบูรณ
ในชุมชน นิสิตสวนใหญมีหลักฐานคําพูดบงบอกการกระทําวาเกิดการเรียนรูขึ้นในระดับสมบูรณ
ที่เหลืออยูในระดับพอสมควร ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นขณะนั้นชวย
ใหนิสิตทุกคนเกิดการเรียนรูขึ้น รอบที่ 2 ทั้งในชั้นเรียนและในชุมชน นิสิตสวนใหญมี
หลักฐานคําพูดบงบอกการกระทําวาเกิดการเรียนรูในระดับสมบูรณ ที่เหลืออยูในระดับพอสมควร
ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นขณะนั้นชวยใหนิสิตทุกคนเกิดการเรียนรู
ขึ้น รอบที่ 3 ทั้งในชั้นเรียนและในชุมชน นิสิตทุกคนมีหลักฐานคําพูดบงบอกการกระทําวา
เกิดการเรียนรูขึ้นในระดับสมบูรณ ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พฒ
ั นาขึ้นขณะนั้น
ชวยใหนิสติ ทุกคนเกิดการเรียนรูขึ้น โดยจํานวนและรอยละของนิสติ ที่มีการเรียนรูอยูในระดับ
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สมบูรณที่เกิดขึ้นทั้งในชั้นเรียนและในชุมชนรอบที่ 3 มีจํานวนสูงสุด รองลงมา รอบที่ 2 และ
รอบที่ 1 ตามลําดับ
3.1.3 จากเอกสารบันทึกผลการสัมภาษณเจาะลึกและผลการสนทนากลุม
มีคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงคเกิดขึ้นกับนิสิตดังนี้
1) จากแบบบันทึกผลการสัมภาษณเจาะลึกศึกษาจิตวิทยาสังคม
ระดับบุคคล รอบที่ 1 ในวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2550 ณ บานพักของสมาชิกชุมชนยาดอง
จํานวน 10 ฉบับของกลุมตัวอยางนิสิตทีถ่ ูกแบงออกเปน 10 กลุม ๆ ละ จํานวน 5-6 คน ผูว ิจัย
นําขอมูลที่กลุม นิสิตแตละกลุมไดถอดเทปบันทึกเสียงเนื้อหาผลการสัมภาษณเจาะลึกศึกษา
จิตวิทยาสังคมระดับบุคคลดวยกลุมนิสติ เองพรอมพิมพขอมูลที่ไดลงในเอกสารรายงานผล
การศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคลของกลุมนิสิตเสนอตออาจารยผูสอน ผูวิจัยไดตรวจเอกสาร
และวิเคราะหเนื้อหาเอกสารของกลุมนิสิตแตละกลุม หารองรอยหลักฐานคําพูดและแบบแผน
พฤติกรรมทีเ่ กิดขึ้นซ้ําๆ แลวจัดกลุมขอมูล นํามาวิเคราะหหาหนวยพื้นฐานของกลุมความคิด
และกลุมพฤติกรรมที่เกิดขึน้ หาคาความถี่ในรูปรอยละ เปรียบเทียบกับเกณฑการพิจารณา
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงคดานสติปญญาหนา 215 ดานอารมณ ความรูสึก หนา 215216 และดานทักษะ หนา 216-220 สรุปหลักฐานคําพูดบงบอกวาเกิดการเรียนรูขึ้นและมี
ประสิทธิผลตามเกณฑไดดังตาราง 32
2) จากแบบบันทึกผลการสนทนากลุม ศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับ
คนตั้งแต 2 คนขึ้นไป รอบที่ 2 ในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ณ ศูนยกลางของชุมชน
ยาดอง จํานวน 10 ฉบับของกลุมตัวอยางนิสิตที่ถูกแบงออกเปน 10 กลุม ๆ ละ จํานวน 5-6 คน
โดยในแตละกลุมนิสิตจะมีสมาชิกชุมชนยาดอง จํานวน 2 คน เขารวมสนทนากลุมดวย ใน
ประเด็น เมื่อสมาชิกชุมชนยาดองตองทํางานรวมกับบุคคลไมคุนเคยมีปญหาอุปสรรคอะไรบาง
ผูวิจัยนําขอมูลที่กลุมนิสติ แตละกลุมไดถอดเทปบันทึกเสียงเนื้อหาผลการสนทนากลุมศึกษา
จิตวิทยาสังคมระดับคนตั้งแต 2 คนขึน้ ไปดวยกลุมนิสิตเองพรอมพิมพขอมูลที่ไดลงในเอกสาร
รายงานผลการศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไปของกลุมนิสิตเสนอตออาจารย
ผูสอน ผูวิจยั ไดตรวจเอกสารและวิเคราะหเนื้อหาเอกสารของกลุมนิสิตแตละกลุม หารองรอย
หลักฐานคําพูดและแบบแผนพฤติกรรมทีเ่ กิดขึ้นแลวจัดกลุมขอมูล
นํามาวิเคราะหหาหนวย
พื้นฐานของกลุมความคิดและกลุมพฤติกรรมที่เกิดขึ้น
หาคาความถี่นําเสนอในรูปรอยละ
เปรียบเทียบกับเกณฑการพิจารณาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคดานสติปญญา หนา
215 ดานอารมณ ความรูสึก หนา 215-216 และดานทักษะ หนา 216-220 สรุปคําพูดบงบอกไว
วาเกิดการเรียนรูขึ้นและมีประสิทธิผลตามเกณฑไดดังตาราง 32

304
3) จากแบบบันทึกผลการสนทนากลุม ศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับ
กลุมคน รอบที่ 3 ในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ณ ชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ
เฟสทดานซ จํานวน 10 ฉบับของกลุมตัวอยางนิสิตทีถ่ ูกแบงออกเปน 10 กลุม ๆ ละ จํานวน 56 คน โดยในแตละกลุมนิสติ จะมีสมาชิกชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ เฟสทดานซ จํานวน 2-3
คน รวมจํานวน 17 คน เขารวมสนทนากลุมดวยในประเด็น “ปญหาความตองการจําเปนของ
ชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ เฟสทดานซ” มีอะไรบาง ผูวิจัยนําขอมูลที่กลุมนิสติ แตละกลุมได
ถอดเทปบันทึกเสียงเนื้อหาผลการสนทนากลุมศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับกลุมคน ดวยกลุมนิสิต
เองพรอมพิมพขอมูลที่ไดลงในเอกสารรายงานผลการศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับกลุมคนเสนอตอ
อาจารยผูสอน ผูวิจัยไดตรวจเอกสารและวิเคราะหเนือ้ หาเอกสารของกลุมนิสิตแตละกลุม หา
รองรอยหลักฐานคําพูดและแบบแผนพฤติกรรมที่เกิดขึ้น แลวจัดกลุมขอมูล นํามาวิเคราะหหา
หนวยพื้นฐานของกลุมความคิดและกลุมพฤติกรรมทีเ่ กิดขึ้น
หาความถี่นําเสนอในรูปรอยละ
เปรียบเทียบกับเกณฑการพิจารณาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ดานสติปญญา หนา
215 ดานอารมณ ความรูสึก หนา 215-216 และดานทักษะ หนา 216-220 สรุปหลักฐานคําพูด
บงบอกไววาเกิดการเรียนรูขึ้นและมีประสิทธิผลตามเกณฑไดดังตาราง 32
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ตาราง 32 จํานวนความถีแ่ ละรอยละของกลุมนิสิต (10 กลุม) ที่มีหลักฐานคําพูดบงบอกวาเกิด
การเรียนรูมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคเกิดขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑที่ได
จากแบบบันทึกผลการสัมภาษณเจาะลึกศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคล รอบที่ 1 และ
แบบบันทึกผลการจัดสนทนากลุมศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป
รอบที่ 2 และระดับกลุมคน รอบที่ 3 จําแนกตามดานและรอบที่
ดาน

กลุม

รอบที่ 1

รอบที่ 2

รอบที่ 3

(%)

(%)

(%)

ระดับการเรียนรู กลุม

ระดับการเรียนรู กลุม

ระดับการเรียนรู

1. สติปญญา
2 (20.00)
8 (80.00)

สมบูรณ
พอสมควร

7
3

(70.00)
(30.00)

สมบูรณ
พอสมควร

ประสิทธิผล กลุมนิสิตทุกกลุมเกิดการเรียนรูขึ้น กลุมนิสิตทุกกลุมเกิดการเรียนรูขึ้น
2. อารมณ ความรูสึก
10 (100.00) เล็กนอย
10 (100.00) เล็กนอย
กลุ
ม

นิ
ส
ต
ิ
ทุ
ก
กลุ
ม

ไม
เ
กิ
ด
การเรี
ย
นรู
ข

น
้
ึ
กลุ
ม

นิสิตทุกกลุมไมเกิดการเรียนรูขึ้น
ประสิทธิผล
3. ทักษะ
10 (100.00) สมบูรณ
3.1 ทักษะการสังเกต 10 (100.00) สมบูรณ
ประสิทธิผล กลุมนิสิตทุกกลุมเกิดการเรียนรูขึ้น กลุมนิสิตทุกกลุมเกิดการเรียนรูขึ้น
3.2 ทักษะทางสังคม
7 (70.00) สมบูรณ
10 (100.00) สมบูรณ
3 (30.00) พอสมควร
ประสิทธิผล กลุมนิสิตทุกกลุมเกิดการเรียนรูขึ้น กลุมนิสิตทุกกลุมเกิดการเรียนรูขึ้น
3.3 ทักษะการ
7 (70.00) สมบูรณ
9 (90.00) สมบูรณ
ทํางานกลุม
3 (30.00) พอสมควร
1 (10.00) พอสมควร
ประสิทธิผล กลุมนิสิตทุกกลุมเกิดการเรียนรูขึ้น กลุมนิสิตทุกกลุมเกิดการเรียนรูขึ้น
3.4 ทักษะการแกไข
3 (30.00) สมบูรณ
8 (80.00) สมบูรณ
ปญหา
7 (70.00) พอสมควร
2 (20.00) พอสมควร
ประสิทธิผล กลุมนิสิตทุกกลุมเกิดการเรียนรูขึ้น กลุมนิสิตทุกกลุมเกิดการเรียนรูขึ้น
3.5 ทักษะการ
7 (70.00) สมบูรณ
10 (100.00) สมบูรณ
ทํางาน
3 (30.00) พอสมควร
ประสิทธิผล กลุมนิสิตทุกกลุมเกิดการเรียนรูขึ้น กลุมนิสิตทุกกลุมเกิดการเรียนรูขึ้น
3.6 ทักษะการคิด
10 (100.00) เล็กนอย
10 (100.00) พอสมควร
วิเคราะห
ประสิทธิผล กลุมนิสิตทุกกลุมไมเกิดการเรียนรูขึ้น กลุมนิสิตทุกกลุมเกิดการเรียนรูขึ้น

10 (100.00)
-

สมบูรณ

กลุมนิสิตทุกกลุมเกิดการเรียนรูขึ้น

10 (100.00) เล็กนอย
กลุมนิสิตทุกกลุมไมเกิดการเรียนรูขึ้น

10 (100.00) สมบูรณ
กลุมนิสิตทุกกลุมเกิดการเรียนรูขึ้น

10 (100.00) สมบูรณ
กลุมนิสิตทุกกลุมเกิดการเรียนรูขึ้น

10 (100.00) สมบูรณ
กลุมนิสิตทุกกลุมเกิดการเรียนรูขึ้น

10 (100.00) สมบูรณ
กลุมนิสิตทุกกลุมเกิดการเรียนรูขึ้น

10 (100.00) สมบูรณ
กลุมนิสิตทุกกลุมเกิดการเรียนรูขึ้น

10 (100.00) พอสมควร
กลุมนิสิตทุกกลุมเกิดการเรียนรูขึ้น
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จากตาราง 32 คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงคที่เกิดขึ้นกับนิสิตจากแบบ
บันทึกผลการสัมภาษณเจาะลึกศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคล รอบที่ 1 ดานสติปญ
 ญา กลุม
นิสิตสวนใหญมีหลักฐานคําพูดบงบอกวาเกิดการเรียนรูขึ้นในระดับพอสมควร ที่เหลืออยูใน
ระดับสมบูรณ ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นขณะนั้นชวยใหกลุมนิสติ
ทุกกลุมเกิดการเรียนรูขึ้น ดานอารมณ ความรูสึก กลุมนิสิตทุกกลุมมีหลักฐานคําพูดบง
บอกวาเกิดการเรียนรูขึ้นในระดับเล็กนอย ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้น
ขณะนั้นไมชว ยใหกลุมนิสิตเกิดการเรียนรูขึ้น และดานทักษะ ไดแก (1) ทักษะการสังเกต
กลุมนิสิตทุกกลุมมีหลักฐานคําพูดบงบอกการกระทําวาเกิดการเรียนรูขึ้นในระดับสมบูรณ
ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นขณะนั้นชวยใหกลุมนิสิตทุกกลุมเกิดการ
เรียนรูขึ้น (2) ทักษะทางสังคม ทักษะการทํางานกลุม และทักษะการทํางาน กลุมนิสิต
สวนใหญมีหลักฐานคําพูดบงบอกวาเกิดการเรียนรูขึ้นในระดับสมบูรณ
ที่เหลืออยูในระดับ
พอสมควร ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นขณะนั้นชวยใหกลุมนิสิตทุก
กลุมเกิดการเรียนรูขึ้น (3) ทักษะการแกไขปญหา กลุมนิสิตสวนใหญมหี ลักฐานบงบอกการ
กระทําวาเกิดการเรียนรูขึ้นในระดับพอสมควร ที่เหลืออยูในระดับสมบูรณ ประสิทธิผลของ
รูปแบบการจัดการเรียนรูทพี่ ัฒนาขึ้นขณะนั้นชวยใหกลุมนิสิตทุกกลุมเกิดการเรียนรูขึ้น และ
(4) ทักษะการคิดวิเคราะห กลุมนิสิตทุกกลุมมีหลักฐานบงบอกวาเกิดการเรียนรูขึ้นในระดับ
เล็กนอย ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูนี้ไมชวยใหกลุมนิสิตทุกกลุมเกิดการเรียนรูขึ้น
จากแบบบันทึกผลการสนทนากลุมศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับคนตั้งแต 2 คน
ขึ้นไป รอบที่ 2 ดานสติปญ
 ญา กลุมนิสิตสวนใหญมีหลักฐานคําพูดบงบอกวาเกิดการเรียนรู
ขึ้นในระดับสมบูรณ ที่เหลืออยูในระดับพอสมควร ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูท ี่
พัฒนาขึ้นขณะนั้นชวยใหกลุมนิสิตทุกกลุมเกิดการเรียนรูขึ้น ดานอารมณ ความรูสึก กลุม
นิสิตทุกกลุมมีหลักฐานคําพูดบงบอกวาเกิดการเรียนรูขึ้นในระดับเล็กนอย ประสิทธิผลของ
รูปแบบการจัดการเรียนรูทพี่ ัฒนาขึ้นขณะนั้นไมชวยใหกลุมนิสิตเกิดการเรียนรูขนึ้
และดาน
ทักษะ ไดแก (1) ทักษะการสังเกต ทักษะทางสังคม และทักษะการทํางาน กลุมนิสิตทุก
กลุมมีหลักฐานคําพูดบงบอกการกระทําวาเกิดการเรียนรูขึ้นในระดับสมบูรณ ประสิทธิผลของ
รูปแบบการจัดการเรียนรูทพี่ ัฒนาขึ้นขณะนั้นชวยใหกลุมนิสิตทุกกลุมเกิดการเรียนรูขึ้น (2)
ทักษะการทํางานกลุม และทักษะการแกไขปญหา กลุมนิสิตสวนใหญมีหลักฐานคําพูด
บงบอกวาเกิดการเรียนรูขึ้นในระดับสมบูรณ ที่เหลืออยูในระดับพอสมควร ประสิทธิผลของ
รูปแบบการจัดการเรียนรูทพี่ ัฒนาขึ้นขณะนั้นชวยใหกลุมนิสิตทุกกลุมเกิดการเรียนรูขึ้น และ
(3) ทักษะการคิดวิเคราะห กลุมนิสติ ทุกกลุมมีหลักฐานบงบอกการกระทําวาเกิดการเรียนรู
ขึ้นในระดับพอสมควร ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พฒ
ั นาขึ้นขณะนั้นชวยใหกลุม
นิสิตทุกกลุมเกิดการเรียนรูขึ้น
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จากแบบบันทึกผลการสนทนากลุมศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับกลุมคน รอบที่ 3
ดานสติปญญา และดานทักษะทุกทักษะ กลุมนิสติ ทุกกลุมมีหลักฐานคําพูดบงบอกหรือบงบอก
การกระทําวาเกิดการเรียนรูขึ้นในระดับสมบูรณ ยกเวน ดานอารมณ ความรูสึก กลุมนิสิตทุก
กลุมมีหลักฐานคําพูดบงบอกวาเกิดการเรียนรูขึ้นในระดับเล็กนอย ดานทักษะการคิดวิเคราะห
กลุมนิสิตทุกกลุมมีหลักฐานคําพูดบงบอกวาเกิดการเรียนรูขึ้นในระดับพอสมควร ประสิทธิผล
ของรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นขณะนั้นชวยใหกลุมนิสติ ทุกกลุมเกิดการเรียนรูขนึ้
ดานสติปญญา ดานทักษะทุกทักษะ ยกเวนดานอารมณ ความรูสึก
3.1.3 จากแบบสังเกตพฤติกรรมการสะทอนความคิดในเรื่องที่ไดกระทํา
และการสะทอนการกระทํา รอบที่ 1 ในชั้นเรียน กลุมตัวอยางนิสิต จํานวน 45 คน ถูกแบง
ออกเปน 10 กลุม โดยแตละกลุมนิสติ นําเสนอผลการปฏิบัตใิ บงานที่ 1 และ 2 ในวันที่ 18 และ
24 เมษายน พ.ศ. 2550 นําเสนอผลการฝกปฏิบตั ิทดลองสัมภาษณเจาะลึกศึกษาจิตวิทยาสังคม
ระดับบุคคล ในวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2550 ในชุมชน ภายหลังเสร็จการสัมภาษณเจาะลึก
ศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคลที่ไดในชั้นเรียน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 รอบที่ 2 ใน
ชั้นเรียน กลุมนิสิตนําเสนอผลการปฏิบตั ิใบงานที่ 3 และ 4 ในวันที่ 2 และ 8 พฤษภาคม พ.ศ.
2550 นําเสนอผลการฝกปฏิบัตทิ ดลองจัดสนทนากลุมศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับคนตั้งแต 2 คน
ขึ้นไป ในวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 และในชุมชน ภายหลังเสร็จการจัดสนทนากลุมศึกษา
จิตวิทยาสังคมระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไปในชุมชน ในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 และ
นําเสนอผลการศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไปทีไ่ ด ในชั้นเรียน วันที่ 15
พฤษภาคม พ.ศ. 2550 และรอบที่ 3 ในชั้นเรียน กลุมนิสิตนําเสนอผลการปฏิบัตใิ บงานที่ 5
และ 6 ในวันที่ 16 และ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 นําเสนอผลการฝกปฏิบตั ิทดลองจัดสนทนา
กลุมศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับกลุมคน ในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 และในชุมชน
ภายหลังเสร็จการจัดสนทนากลุมศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับกลุมคนในชุมชนในวันที่ 22 พฤษภาคม
พ.ศ. 2550 และนําเสนอผลการศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับกลุมคนที่ไดในชั้นเรียน วันที่ 28
พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ผูวิจัยนําขอมูลที่กลุมนิสติ แตละกลุมไดสะทอนผลนํามาวิเคราะหเนื้อหา
หาแบบแผนพฤติกรรมทีเ่ กิดขึ้นซ้ําๆ แลวจัดกลุมขอมูล นํามาวิเคราะหหาหนวยพื้นฐานของกลุม
ความคิด หาคาความถี่ นําเสนอในรูปรอยละ เปรียบเทียบกับเกณฑการพิจารณาคุณลักษณะ
ของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงคดานสติปญญา หนา 215 ดานอารมณ ความรูสึก หนา 215-216 และ
ดานทักษะ หนา 216-220 สรุปไดดังตาราง 33

308
ตาราง 33 จํานวนความถีแ่ ละรอยละของกลุมนิสิต (10 กลุม) ที่มีหลักฐานคําพูดบงบอกวาเกิด
การเรียนรูมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคเกิดขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑที่ไดจาก
แบบสังเกตพฤติกรรมการสะทอนความคิดในเรื่องที่ไดกระทําและการสะทอนการกระทํา
จําแนกตามดาน สถานที่ และรอบที่
ดาน
สถานที่

รอบที่ 1
กลุม

(%)

รอบที่ 2

ระดับการเรียนรู กลุม

(%)

รอบที่ 3

ระดับการเรียนรู กลุม

(%)

ระดับการเรียนรู

1. สติปญญา
1.1 ชั้นเรียน

2 (20.00)
6 (60.00)
2 (20.00)

สมบูรณ
พอสมควร
เล็กนอย

ประสิทธิผล กลุมนิสิตสวนใหญเกิดการเรียนรูขึ้น
2 (20.00) สมบูรณ
1.2 ชุมชน
7 (70.00) พอสมควร
1 (10.00) เล็กนอย
กลุ
ม

นิ
ส
ิตสวนใหญเกิดการเรียนรูขึ้น
ประสิทธิผล
2. อารมณ ความรูสึก
6 (60.00) สมบูรณ
2.1 ชั้นเรียน
4 (40.00) พอสมควร
ประสิทธิผล กลุมนิสิตทุกกลุมเกิดการเรียนรูขึ้น
7 (70.00) สมบูรณ
2.2 ชุมชน
3 (30.00) พอสมควร
ประสิทธิผล กลุมนิสิตทุกกลุมเกิดการเรียนรูขึ้น
3. ทักษะ
3.1 ทักษะการสังเกต
3.1.1 ชั้นเรียน

4 (40.00)
6 (60.00)

สมบูรณ
พอสมควร

6 (60.00)
4 (40.00)
-

สมบูรณ
พอสมควร

กลุมนิสิตทุกกลุม เกิดการเรียนรูขึ้น

7 (70.00)
3 (30.00)
-

สมบูรณ
พอสมควร

กลุมนิสิตทุกกลุม เกิดการเรียนรูขึ้น

8 (80.00)
2 (20.00)

สมบูรณ
พอสมควร

กลุมนิสิตทุกกลุมเกิดการเรียนรูขึ้น

9 (90.00)
1 (10.00)

สมบูรณ
พอสมควร

4 (40.00)
6 (60.00)

สมบูรณ
พอสมควร

ประสิทธิผล
3.2.2 ชุมชน

กลุมนิสิตทุกกลุมเกิดการเรียนรูขึ้น

ประสิทธิผล

กลุมนิสิตทุกกลุมเกิดการเรียนรูขึ้น

7 (70.00)
3 (30.00)

สมบูรณ
พอสมควร

สมบูรณ
พอสมควร

กลุมนิสิตทุกกลุมเกิดการเรียนรูขึ้น

100 (100.00) สมบูรณ
กลุมนิสิตทุกกลุมเกิดการเรียนรูขึ้น

9 (90.00)
1 (10.00)

สมบูรณ
พอสมควร

กลุมนิสิตทุกกลุมเกิดการเรียนรูขึ้น

10 (100.00) สมบูรณ
-

กลุมนิสิตทุกกลุมเกิดการเรียนรูขึ้น

กลุมนิสิตทุกกลุมเกิดการเรียนรูขึ้น

10 (100.00) สมบูรณ
-

10 (100.00) สมบูรณ
-

ประสิทธิผล กลุมนิสิตทุกกลุมเกิดการเรียนรูขึ้น กลุมนิสิตทุกกลุมเกิดการเรียนรูขึ้น
10 (100.00) สมบูรณ
10 (100.00) สมบูรณ
3.1.2 ชุมชน
ประสิทธิผล กลุมนิสติ ทุกกลุมเกิดการเรียนรูขึ้น กลุมนิสติ ทุกกลุมเกิดการเรียนรูขึ้น
3.2 ทักษะทางสังคม
3.2.1 ชั้นเรียน

8 (80.00)
2 (20.00)
-

8 (80.00)
2 (20.00)

สมบูรณ
พอสมควร

กลุมนิสิตทุกกลุมเกิดการเรียนรูขึ้น

10 (100.00) สมบูรณ
กลุมนิสิตทุกกลุมเกิดการเรียนรูขึ้น

10 (100.00) สมบูรณ
-

กลุมนิสิตทุกกลุมเกิดการเรียนรูขึ้น

กลุมนิสิตทุกกลุมเกิดการเรียนรูขึ้น

10 (100.00) สมบูรณ
-

10 (100.00) สมบูรณ
-

กลุมนิสิตทุกกลุมเกิดการเรียนรูขึ้น

กลุมนิสิตทุกกลุมเกิดการเรียนรูขึ้น
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ตาราง 33 (ตอ)
ดาน
สถานที่

กลุม

รอบที่ 1

รอบที่ 2

รอบที่ 3

(%)

(%)

(%)

ระดับการเรียนรู กลุม

ระดับการเรียนรู กลุม

ระดับการเรียนรู

3.3 ทักษะการ
ทํางานกลุม
3.3.1 ชั้นเรียน
ประสิทธิผล
3.3.2 ชุมชน
ประสิทธิผล
3.4 ทักษะการแกไข
ปญหา
3.4.1 ชั้นเรียน

4 (40.00)
6 (60.00)

สมบูรณ
พอสมควร

8 (80.00)
2 (20.00)

สมบูรณ
พอสมควร

10 (100.00) สมบูรณ
-

กลุมนิสิตทุกกลุมเกิดการเรียนรูขึ้น กลุมนิสิตทุกกลุมเกิดการเรียนรูขึ้น กลุมนิสิตทุกกลุมเกิดการเรียนรูขึ้น

7 (70.00)
3 (30.00)

สมบูรณ
พอสมควร

9 (90.00)
1 (10.00)

สมบูรณ
พอสมควร

10 (100.00) สมบูรณ
-

กลุมนิสิตทุกกลุมเกิดการเรียนรูขึ้น กลุมนิสิตทุกกลุมเกิดการเรียนรูขึ้น กลุมนิสิตทุกกลุมเกิดการเรียนรูขึ้น

2 (20.00)
8 (80.00)

สมบูรณ
พอสมควร

7 (70.00)
3 (30.00)

สมบูรณ
พอสมควร

10 (100.00) สมบูรณ
-

ประสิทธิผล
3.4.2 ชุมชน

กลุมนิสิตทุกกลุมเกิดการเรียนรูขึ้น กลุมนิสิตทุกกลุมเกิดการเรียนรูขึ้น กลุมนิสิตทุกกลุมเกิดการเรียนรูขึ้น

ประสิทธิผล
3.5 ทักษะการ
ทํางาน
3.5.1 ชั้นเรียน
ประสิทธิผล
3.5.2 ชุมชน
ประสิทธิผล
3.6 ทักษะการคิด
วิเคราะห
3.6.1 ชั้นเรียน

กลุมนิสิตทุกกลุมเกิดการเรียนรูขึ้น กลุมนิสิตทุกกลุมเกิดการเรียนรูขึ้น กลุมนิสิตทุกกลุมเกิดการเรียนรูขึ้น

ประสิทธิผล
3.6.2 ชุมชน

กลุมนิสิตทุกกลุมเกิดการเรียนรูขึ้น กลุมนิสิตทุกกลุมเกิดการเรียนรูขึ้น กลุมนิสิตทุกกลุมเกิดการเรียนรูขึ้น

ประสิทธิผล

กลุมนิสิตทุกกลุมเกิดการเรียนรูขึ้น กลุมนิสิตทุกกลุมเกิดการเรียนรูขึ้น กลุมนิสิตทุกกลุมเกิดการเรียนรูขึ้น

3 (30.00)
7 (70.00)

สมบูรณ
พอสมควร

10 (100.00) เล็กนอย

8 (80.00)
2 (20.00)

สมบูรณ
พอสมควร

10 (100.00) เล็กนอย

10 (100.00) สมบูรณ
-

10 (100.00) เล็กนอย

กลุมนิสิตทุกกลุมไมเกิดการเรียนรูขึ้น กลุมนิสิตทุกกลุมไมเกิดการเรียนรูขึ้น กลุมนิสิตทุกกลุมไมเกิดการเรียนรูขึ้น

10 (100.00) พอสมควร

10 (100.00) พอสมควร

10 (100.00) พอสมควร

กลุมนิสิตทุกกลุมเกิดการเรียนรูขึ้น กลุมนิสิตทุกกลุมเกิดการเรียนรูขึ้น กลุมนิสิตทุกกลุมเกิดการเรียนรูขึ้น

4 (40.00)
6 (60.00)
6 (60.00)
4 (40.00)

สมบูรณ
พอสมควร
สมบูรณ
พอสมควร

7 (70.00)
3 (30.00)
8 (80.00)
2 (20.00)

สมบูรณ
พอสมควร
สมบูรณ
พอสมควร

10 (100.00) สมบูรณ
10 (100.00) สมบูรณ
-

จากตาราง 33 คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงคที่เกิดขึ้นกับนิสิตจากแบบ
สังเกตพฤติกรรมการสะทอนความคิดในเรื่องที่ไดกระทําและการสะทอนการกระทํา ดานสติปญญา
รอบที่ 1 ทั้งในชั้นเรียนและในชุมชน กลุมนิสิตสวนใหญ มีหลักฐานคําพูดบงบอกวาเกิดการ
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เรียนรูขึ้นในระดับพอสมควร รองลงมาอยูในระดับสมบูรณและเล็กนอยตามลําดับ รอบที่ 2 ทั้ง
ในชั้นเรียนและในชุมชน กลุมนิสิตสวนใหญมีหลักฐานคําพูดบงบอกวาเกิดการเรียนรูขึ้นใน
ระดับสมบูรณ ที่เหลืออยูในระดับพอสมควร รอบที่ 3 ในชั้นเรียน กลุมนิสิตสวนใหญมี
หลักฐานคําพูดบงบอกวาเกิดการเรียนรูขนึ้ ในระดับสมบูรณ ที่เหลืออยูในระดับพอสมควร ในชุมชน
กลุมนิสิตทุกกลุมมีหลักฐานคําพูดบงบอกวาเกิดการเรียนรูขึ้นในระดับสมบูรณ ประสิทธิผลของ
รูปแบบการจัดการเรียนรูทพี่ ัฒนาขึ้นขณะนั้นในรอบที่ 1 ชวยใหกลุมนิสิตสวนใหญเกิดการ
เรียนรูขึ้น รอบที่ 2 และ 3 ชวยใหกลุม นิสิตทุกกลุม เกิดการเรียนรูขึ้นโดยจํานวนและรอยละ
ของนิสิตที่เกิดการเรียนรูอยูในระดับสมบูรณทั้งในชั้นเรียนและในชุมชน ในรอบที่ 3 มีจํานวน
และรอยละสูงสุดรองลงมารอบที่ 2 และรอบที่ 1 ตามลําดับ
ดานอารมณ ความรูสึก รอบที่ 1 และ 2 ทัง้ ในชัน้ เรียนและในชุมชน
และรอบที่ 3 ในชั้นเรียน กลุมนิสิตสวนใหญ มีหลักฐานคําพูดบงบอกวาเกิดการเรียนรูขึ้น
ในระดับสมบูรณ ที่เหลืออยูในระดับพอสมควร รอบที่ 3 ในชุมชน กลุม นิสิตทุกกลุม มี
หลักฐานคําพูดบงบอกวาเกิดการเรียนรูขนึ้ ในระดับสมบูรณ ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการ
เรียนรูที่พัฒนาขึ้นขณะนั้นในรอบที่ 1 และ 2 ทั้งในชั้นเรียนและในชุมชน และรอบที่ 3 ในชั้น
เรียนชวยใหกลุมนิสิตสวนใหญเกิดการเรียนรูขึ้น สวนรอบที่ 3 ในชุมชน ชวยใหกลุมนิสิตทุก
กลุมเกิดการเรียนรูขึ้น โดยจํานวนและรอยละของนิสติ ที่เกิดการเรียนรูอยูในระดับสมบูรณ ทัง้
ในชั้นเรียน และในชุมชน ในรอบที่ 3 มีจํานวนและรอยละสูงสุด รองลงมารอบที่ 2 และรอบที่ 1
ตามลําดับ
ดานทักษะ กลุมนิสิตมีทักษะแตละทักษะเกิดขึ้นดังนี้
1. ทักษะการสังเกต รอบที่ 1 ในชั้นเรียน กลุมนิสิตสวนใหญมหี ลักฐาน
คําพูดบงบอกวาเกิดการเรียนรูขึ้นในระดับสมบูรณ ที่เหลืออยูในระดับพอสมควร ในชุมชน
กลุมนิสิตทุกกลุมมีหลักฐานคําพูดบงบอกการกระทําวาเกิดการเรียนรูขึ้นในระดับสมบูรณ
รอบที่ 2 และ 3 ทั้งในชั้นเรียนและในชุมชน กลุมนิสิตทุกกลุมมีหลักฐานบงบอกการกระทํา
วาเกิดการเรียนรูในระดับสมบูรณ ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นขณะนัน้
ในรอบที่ 1, 2 และ 3 ทั้งในชั้นเรียนและในชุมชน ชวยใหกลุมนิสติ ทุกกลุมเกิดการเรียนรูขนึ้
โดยตั้งแตรอบที่ 1 ในชุมชน จนถึง รอบที่ 3 ในชุมชน มีจํานวนและรอยละของนิสิตที่เกิดการ
เรียนรู อยูในระดับสมบูรณสูงสุดเทากันรอยละ 100.00
2. ทักษะทางสังคม รอบที่ 1 ในชั้นเรียน กลุมนิสิตสวนใหญมหี ลักฐาน
คําพูดบงบอกการกระทําวาเกิดการเรียนรูขึ้นในระดับพอสมควร ทีเ่ หลืออยูในระดับสมบูรณ ใน
ชุมชน กลุมนิสิตสวนใหญมีหลักฐานคําพูดบงบอกการกระทําวาเกิดการเรียนรูขึ้นในระดับ
สมบูรณ ที่เหลืออยูในระดับพอสมควร รอบที่ 2 ในชั้นเรียน กลุม นิสิตสวนใหญมีหลักฐาน
คําพูดบงบอกการกระทําวาเกิดการเรียนรูขึ้นระดับสมบูรณ ที่เหลืออยูในระดับพอสมควร ใน
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ชุมชน
กลุมนิสิตทุกกลุมมีหลักฐานคําพูดบงบอกการกระทําวาเกิดการเรียนรูขึ้นในระดับ
สมบูรณ รอบที่ 3 ทั้งในชั้นเรียนและในชุมชน กลุมนิสิตทุกกลุมมีหลักฐานคําพูดบงบอก
การกระทําวาเกิดการเรียนรูขึ้นในระดับสมบูรณ
ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูที่
พัฒนาขึ้นขณะนั้นในรอบที่ 1, 2 และ 3 ทั้งในชั้นเรียนและในชุมชน ชวยใหกลุม นิสิตทุกกลุม
เกิดการเรียนรูขึ้น โดยตั้งแตรอบที่ 2 ในชุมชนจนถึงรอบที่ 3 ในชุมชน มีจํานวนและรอยละของ
นิสิตที่เกิดการเรียนรูอยูในระดับสมบูรณสูงสุด เทากับรอยละ 100.00
3. ทักษะการทํางานกลุม รอบที่ 1 ในชั้นเรียน กลุม นิสิตสวนใหญ มี
หลักฐานคําพูดบงบอกการกระทําวาเกิดการเรียนรูขึ้นในระดับพอสมควร ที่เหลืออยูในระดับ
สมบูรณ ในชุมชน กลุมนิสิตสวนใหญมีหลักฐานคําพูดบงบอกการกระทําวาเกิดการเรียนรูขึน้
ในระดับสมบูรณ ที่เหลืออยูในระดับพอสมควร รอบที่ 2 ทัง้ ในชัน้ เรียนและในชุมชน กลุม
นิสิตสวนใหญมีหลักฐานคําพูดบงบอกการกระทําวาเกิดการเรียนรูขึ้นในระดับสมบูรณ ที่เหลือ
อยูในระดับพอสมควร รอบที่ 3 ทั้งในชั้นเรียนและในชุมชน กลุมนิสิตทุกกลุมมีหลักฐาน
คําพูดบงบอกการกระทําวาเกิดการเรียนรูขึ้นในระดับสมบูรณ
ประสิทธิผลของรูปแบบการ
จัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นขณะนั้น ในรอบที่ 1, 2 และ 3 ทั้งในชั้นเรียนและในชุมชน ชวยใหกลุม
นิสิตทุกกลุมเกิดการเรียนรูขึ้น โดยตั้งแตรอบที่ 3 ทัง้ ในชั้นเรียนและในชุมชน มีจํานวน และ
รอยละของนิสติ ที่เกิดการเรียนรูอยูในระดับสมบูรณสูงสุดเทากับรอยละ 100.00 รองลงมา รอบ
ที่ 2 และรอบที่ 1 ตามลําดับ
4. ทักษะการแกไขปญหา รอบที่ 1 ทั้งในชั้นเรียนและในชุมชน กลุมนิสิต
สวนใหญมีหลักฐานคําพูดบงบอกการกระทําวาเกิดการเรียนรูขึ้นในระดับพอสมควร ที่เหลืออยู
ในระดับสมบูรณ รอบที่ 2 ทั้งในชั้นเรียนและในชุมชน กลุมนิสติ สวนใหญมหี ลักฐานคําพูด
บงบอกการกระทําวาเกิดการเรียนรูขึ้นในระดับสมบูรณ ที่เหลืออยูในระดับพอสมควร รอบที่ 3
ทั้งในชั้นเรียนและในชุมชน กลุมนิสติ ทุกกลุมมีหลักฐานคําพูดบงบอกการกระทําวาเกิดการ
เรียนรูขึ้นในระดับสมบูรณ ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นขณะนั้นในรอบ
ที่ 1, 2 และ 3 ทั้งในชั้นเรียนและในชุมชน ชวยใหกลุมนิสิตทุกกลุมเกิดการเรียนรูขึ้น โดย
ตั้งแตรอบที่ 3 ทั้งในชั้นเรียนและในชุมชน มีจํานวนและรอยละของนิสิตที่เกิดการเรียนรูอยูใน
ระดับสมบูรณสูงสุดเทากับรอยละ 100.00 รองลงมารอบที่ 2 และรอบที่ 1 ตามลําดับ
5. ทักษะการทํางาน รอบที่ 1, 2 และ 3 ในชั้นเรียน กลุมนิสิตทุกกลุม
มีหลักฐานคําพูดบงบอกการกระทําวาเกิดการเรียนรูขนึ้ ในระดับเล็กนอย ในชุมชน กลุมนิสิต
ทุกกลุมมีหลักฐานคําพูดบงบอกการกระทําวาเกิดการเรียนรูขึ้นในระดับพอสมควร ประสิทธิผล
ของรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นขณะนั้น ในรอบที่ 1, 2 และ 3 ในชั้นเรียน ไมชวยให
กลุมนิสิตทุกกลุมเกิดการเรียนรูขึ้น สวนในชุมชนชวยใหกลุมนิสิตเกิดการเรียนรูขนึ้
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6. ทักษะการคิดวิเคราะห รอบที่ 1 ในชั้นเรียน กลุมนิสิตสวนใหญมี
หลักฐานคําพูดบงบอกการกระทําวาเกิดการเรียนรูขึ้นในระดับพอสมควร ที่เหลืออยูในระดับ
สมบูรณ ในชุมชน กลุมนิสิตสวนใหญมีหลักฐานคําพูดบงบอกการกระทําวาเกิดการเรียนรู
ขึ้นในระดับสมบูรณ ที่เหลืออยูในระดับพอสมควร รอบที่ 2 ทั้งในชั้นเรียนและในชุมชน กลุม
นิสิตสวนใหญมีหลักฐานคําพูดบงบอกการกระทําวาเกิดการเรียนรูขึ้นในระดับสมบูรณ ที่เหลือ
อยูในระดับพอสมควร รอบที่ 3 ทั้งในชั้นเรียนและในชุมชน กลุมนิสิตทุกกลุมมีหลักฐาน
คําพูดบงบอกการกระทําวาเกิดการเรียนรูขึ้นในระดับสมบูรณ ประสิทธิผลของรูปแบบการจัด
การเรียนรูที่พฒ
ั นาขึ้นขณะนั้นในรอบที่ 1, 2 และ 3 ทั้งในชั้นเรียนและในชุมชน กลุมนิสิตทุก
กลุมเกิดการเรียนรูขึ้น โดยตั้งแตรอบที่ 3 ทั้งในชั้นเรียนและในชุมชน มีจํานวนและรอยละของ
นิสิตที่เกิดการเรียนรูอยูในระดับสมบูรณสูงสุดเทากับรอยละ 100.00 รองลงมารอบที่ 2 และรอบ
ที่ 1 ตามลําดับ
3.2 ผลการเรียนรูของสมาชิกชุมชน ผูวิจัยพบวาขณะใชรูปแบบการจัดการเรียนรู
วิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชมุ ชนและประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิต
ที่พึงประสงคใหกับกลุมตัวอยางนิสิตไดฝก ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูที่จัดใหมีประสบการณใน
ชุมชนแตละรอบจํานวน 3 รอบนั้น สมาชิกชุมชนที่เปนกลุมตัวอยางมีผลการเรียนรูเกิดขึ้นดังนี้
3.2.1 จากแบบบันทึกผลการสัมภาษณเจาะลึกศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับ
บุคคล รอบที่ 1 ในวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2550 ณ บานพักของสมาชิกชุมชนยาดอง จํานวน
10 ฉบับ ซึ่งเปนเอกสารขอมูลชุดเดียวกันกับเอกสารขอมูลในขอ 3.1.3 ขอ 1) ผูวิจัยได
ตรวจเอกสารและวิเคราะหเนื้อหาเอกสารดังกลาว หารองรอยหลักฐานคําพูด หรือแบบแผน
พฤติกรรมทีเ่ กิดขึ้นซ้ําๆ กับสมาชิกชุมชนยาดองแลวจัดกลุมขอมูล นํามาวิเคราะหหาหนวย
พื้นฐานของกลุมความคิดและพฤติกรรมที่เกิดขึ้น หาความถี่แลวนําเสนอในรูปรอยละและ
เปรียบเทียบกับเกณฑการพิจารณาผลการเรียนรูที่เกิดขึ้นกับสมาชิกชุมชน ดานสติปญญา หนา
220-221 ดานอารมณ ความรูสึก หนา 221 และดานทักษะ หนา 221-225 สรุปไดดังตาราง 34
3.2.2 จากแบบบันทึกผลการสนทนากลุมศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับคน
ตั้งแต 2 คนขึ้นไป รอบที่ 2 ในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ณ ศูนยกลางของชุมชนยาดอง
จํานวน 10 ฉบับ ซึง่ เปนเอกสารขอมูลชุดเดียวกันกับเอกสารขอมูลในขอ 3.1.3 ขอ 2)
โดยผูวิจัยไดตรวจเอกสารและวิเคราะหเนือ้ หาเอกสารดังกลาว หารองรอยหลักฐานคําพูด หรือ
แบบแผนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นซ้ําๆ กับสมาชิกชุมชนยาดอง แลวจัดกลุมขอมูล นํามาวิเคราะห
หาหนวยพื้นฐานของกลุมความคิดและพฤติกรรมทีเ่ กิดขึ้น หาความถี่แลวนําเสนอในรูปรอยละ
และเปรียบเทียบกับเกณฑการพิจารณาผลการเรียนรูท ี่เกิดขึ้นกับสมาชิกชุมชน ดานสติปญญา
หนา 220-221 ดานอารมณ ความรูสึก หนา 221 และดานทักษะ หนา 221-225 สรุปไดดงั
ตาราง 34
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3.2.3 จากแบบบันทึกผลการสนทนากลุมศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับ
กลุมคน รอบที่ 3 ในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ณ ชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ
เฟสทดานซ จํานวน 10 ฉบับ ซึ่งเปนเอกสารขอมูลชุดเดียวกันกับเอกสารขอมูลในขอ
3.1.3 ขอ 3) โดยผูวิจัยไดตรวจเอกสารและวิเคราะหเนือ้ หาเอกสารดังกลาว หารองรอยหลักฐาน
คําพูดหรือแบบแผนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นซ้าํ ๆ กับสมาชิกชมรมฯ แลวจัดกลุมขอมูล นํามา
วิเคราะหหาหนวยพื้นฐานของกลุมความคิดและพฤติกรรมที่เกิดขึ้น หาความถีแ่ ลวนําเสนอใน
รูปรอยละ และเปรียบเทียบกับเกณฑการพิจารณาผลการเรียนรูที่เกิดขึ้นกับสมาชิกชุมชน ดาน
สติปญญา หนา 220-221 ดานอารมณ ความรูสึก หนา 221 และดานทักษะ หนา 221-225
สรุปดดังตาราง 34
ตาราง 34 จํานวนความถีแ่ ละรอยละของสมาชิกชุมชนกลุมตัวอยางที่มีหลักฐานคําพูดบงบอก
วามีผลการเรียนรูเกิดขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑที่ไดจากแบบบันทึกผลสัมภาษณเจาะลึก
ศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคล รอบที่ 1 แบบบันทึกผลสนทนากลุมศึกษาจิตวิทยาสังคม
ระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป รอบที่ 2 และระดับกลุมคน รอบที่ 3 จําแนกตามดาน และรอบที่
ดาน

แบบสนทนากลุม (รอบที่ 3)
แบบสัมภาษณเจาะลึก (รอบที่ 1) แบบสนทนากลุม (รอบที่ 2)
n = 10
(%) ระดับการเรียนรู n = 10 (%) ระดับการเรียนรู n = 17
(%)
ระดับการเรียนรู

1. สติปญญา
2 (20.00)
8 (80.00)
ประสิทธิผล

สมบูรณ
พอสมควร

7
3

(70.00)
(30.00)

สมบูรณ
พอสมควร

สมาชิกชุมชนยาดองทุกคนเกิด
การเรียนรูขึ้น

สมาชิกชุมชนยาดองทุกคนเกิด
การเรียนรูขึ้น

10 (100.00) สมบูรณ

10 (100.00) สมบูรณ

สมาชิกชุมชนยาดองทุกคนเกิด
การเรียนรูขึ้น

สมาชิกชุมชนยาดองทุกคนเกิด
การเรียนรูขึ้น

17 (100.00)
-

สมบูรณ

สมาชิกชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ
เฟสทดานซทุกคนเกิดการเรียนรูขึ้น

2. อารมณ ความรูสึก
ประสิทธิผล

3. ทักษะ
3.1 ทักษะการสังเกต 10 (100.00) สมบูรณ
ประสิทธิผล สมาชิกชุมชนยาดองทุกคนเกิด
การเรียนรูขึ้น

10 (100.00) สมบูรณ
3.2 ทักษะทางสังคม
ประสิทธิผล สมาชิกชุมชนยาดองทุกคนเกิด
การเรียนรูขึ้น

3.3 ทักษะการ
ทํางานกลุม
ประสิทธิผล

7 (70.00)
3 (30.00)

พอสมควร
เล็กนอย

10 (100.00) สมบูรณ
สมาชิกชุมชนยาดองทุกคนเกิด
การเรียนรูขึ้น

10 (100.00) สมบูรณ
สมาชิกชุมชนยาดองทุกคนเกิด
การเรียนรูขึ้น

9 (90.00)
1 (10.00)

พอสมควร
เล็กนอย

สมาชิกชุมชนยาดองสวนใหญเกิด สมาชิกชุมชนยาดองสวนใหญเกิด
การเรียนรูขึ้น
การเรียนรูขึ้น

17 (100.00) สมบูรณ
สมาชิกชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ
เฟสทดานซทุกคนเกิดการเรียนรูขึ้น

17 (100.00) สมบูรณ
สมาชิกชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ
เฟสทดานซทุกคนเกิดการเรียนรูขึ้น

17 (100.00) สมบูรณ
สมาชิกชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ
เฟสทดานซทุกคนเกิดการเรียนรูขึ้น

17 (100.00) พอสมควร
สมาชิกชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ
เฟสทดานซทุกคนเกิดการเรียนรูขึ้น
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ตาราง 34 (ตอ)
ดาน
3.4 ทักษะการแกไข
ปญหา
ประสิทธิผล
3.5 ทักษะการ
ทํางาน
ประสิทธิผล
3.6 ทักษะการคิด
วิเคราะห
ประสิทธิผล

แบบสนทนากลุม (รอบที่ 3)
แบบสัมภาษณเจาะลึก (รอบที่ 1) แบบสนทนากลุม (รอบที่ 2)
ระดับการเรียนรู
n = 10 (%) ระดับการเรียนรู n = 10 (%) ระดับการเรียนรู n = 17 (%)
3 (30.00)
7 (70.00)

สมบูรณ
พอสมควร

สมาชิกชุมชนยาดองทุกคนเกิด
การเรียนรูขึ้น

10 (100.00) พอสมควร
สมาชิกชุมชนยาดองทุกคนเกิด
การเรียนรูขึ้น

8 (80.00)
2 (20.00)

สมบูรณ
พอสมควร

สมาชิกชุมชนยาดองทุกคนเกิด
การเรียนรูขึ้น

10 (100.00) สมบูรณ
สมาชิกชุมชนยาดองทุกคนเกิด
การเรียนรูขึ้น

10 (100.00) พอสมควร

10 (100.00) พอสมควร

สมาชิกชุมชนยาดองทุกคนเกิด
การเรียนรูขึ้น

สมาชิกชุมชนยาดองทุกคนเกิด
การเรียนรูขึ้น

17 (100.00) สมบูรณ
สมาชิกชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ
เฟสทดานซทุกคนเกิดการเรียนรูขึ้น

17 (100.00) สมบูรณ
สมาชิกชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ
เฟสทดานซทุกคนเกิดการเรียนรูขึ้น

17 (100.00) พอสมควร
สมาชิกชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ
เฟสทดานซทุกคนเกิดการเรียนรูขึ้น

จากตาราง 34 ผลการเรียนรูที่เกิดขึ้นกับสมาชิกชุมชนยาดองจากแบบบันทึกผล
การสัมภาษณเจาะลึกศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคล รอบที่ 1 ดานสติปญญา สมาชิกชุมชน
ยาดองสวนใหญมีหลักฐานคําพูดบงบอกวาเกิดการเรียนรูขึ้นในระดับพอสมควร ที่เหลืออยูใน
ระดับพอสมบูรณ ดานอารมณ ความรูส ึก สมาชิกชุมชนยาดองทุกคนมีหลักฐานคําพูดบงบอก
การกระทําวาเกิดการเรียนรูขึ้นในระดับสมบูรณ ดานทักษะ ไดแก (1) ทักษะการสังเกตและ
ทักษะทางสังคม สมาชิกชุมชนยาดองทุกคน มีหลักฐานบงบอกวามีการกระทํารวมกับกลุมนิสติ
เกิดการเรียนรูขึ้นในระดับสมบูรณ (2) ทักษะการทํางานกลุม สมาชิกชุมชนยาดองสวนใหญ
มีหลักฐานบงบอกวามีการกระทํารวมกับกลุมนิสิตเกิดการเรียนรูขนึ้ ในระดับพอสมควร ที่เหลือ
อยูในระดับเล็กนอย (3) ทักษะการแกไขปญหา สมาชิกชุมชนยาดองสวนใหญมีหลักฐานบง
บอกการกระทํารวมกับกลุม นิสิตเกิดการเรียนรูขึ้นในระดับพอสมควร ที่เหลืออยูใ นระดับสมบูรณ
(4) ทักษะการทํางานและทักษะการคิดวิเคราะห สมาชิกชุมชนยาดองทุกคนมีหลักฐาน
คําพูดบงบอกวามีการเรียนรูเกิดขึ้นในระดับพอสมควร ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู
ที่พัฒนาขึ้นขณะนั้นชวยใหสมาชิกชุมชนยาดองทุกคนเกิดการเรียนรูขึ้น ดานสติปญญา ดาน
อารมณ ความรูสึก และดานทักษะทุกทักษะ ยกเวนทักษะการทํางานกลุมทีส่ มาชิกชุมชน
ยาดองสวนใหญเกิดการเรียนรูขึ้น
จากแบบบันทึกผลการสนทนากลุมศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับคนตั้งแต 2 คน
ขึ้นไป รอบที่ 2 ดานสติปญญา สมาชิกชุมชนยาดองสวนใหญมีหลักฐานคําพูดบงบอกวามี
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การเรียนรูเกิดขึ้นในระดับสมบูรณ ที่เหลืออยูในระดับพอสมควร ดานอารมณ ความรูสึก
สมาชิกชุมชนยาดองทุกคนมีหลักฐานคําพูดบงบอกวามีการเรียนรูเกิดขึ้นในระดับสมบูรณ
ดานทักษะ ไดแก (1) ทักษะการสังเกต ทักษะทางสังคม และทักษะการทํางาน สมาชิก
ชุมชนยาดองทุกคนมีหลักฐานบงบอกวามีการกระทํารวมกับกลุมนิสิตเกิดการเรียนรูขึ้นใน
ระดับสมบูรณ (2) ทักษะการทํางานกลุม สมาชิกชุมชนยาดองสวนใหญมหี ลักฐานบงบอก
วามีการกระทํารวมกับกลุมนิสิตเกิดการเรียนรูขึ้นในระดับพอสมควร ที่เหลืออยูในระดับเล็กนอย
(3) ทักษะการแกไขปญหา สมาชิกชุมชนยาดองสวนใหญมีหลักฐานบงบอกวามีการกระทํา
รวมกับกลุมนิสิตเกิดการเรียนรูขึ้นในระดับสมบูรณ ที่เหลืออยูในระดับพอสมควร และ (4)
ทักษะการคิดวิเคราะห สมาชิกชุมชนยาดองทุกคนมีหลักฐานคําพูดบงบอกวามีการกระทํา
รวมกับกลุมนิสิตเกิดการเรียนรูขึ้นในระดับพอสมควร ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู
ที่พัฒนาขึ้นนี้ชวยใหสมาชิกชุมชนยาดองทุกคนเกิดการเรียนรู ดานสติปญญา ดานอารมณ
ความรูสึก และดานทักษะทุกทักษะ ยกเวนทักษะการทํางานกลุม สมาชิกชุมชนยาดองสวนใหญ
เกิดการเรียนรูขึ้น
จากแบบบันทึกผลการสนทนากลุมศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับกลุมคน รอบที่ 3
ดานสติปญญา ดานอารมณ ความรูส ึก และดานทักษะทุกทักษะ สมาชิกชมรมออกกําลังกาย
กีฬาลีลาศ เฟสทดานซ ทุกคนมีหลักฐานบงบอกการกระทําวาเกิดการเรียนรูขึ้นในระดับ
สมบูรณ ยกเวนทักษะการทํางานกลุม และทักษะการคิดวิเคราะหอยูในระดับพอสมควร
ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นขณะนั้นชวยใหสมาชิกชมรมออกกําลังกาย
กีฬาลีลาศ เฟสทดานซ ทุกคนเกิดการเรียนรูขึ้น
3.2.4 จากแบบสังเกตพฤติกรรมการสะทอนความคิดในเรื่องที่ไดกระทํา
และการสะทอนการกระทํา ผูวิจัยพบวาขณะที่กลุมนิสิตแตละกลุม นําเสนอผลการจัดสนทนา
กลุมที่ไดในชุมชนในแตละรอบจํานวน 3 รอบ สะทอนความคิดในเรื่องที่ไดกระทําและการ
สะทอนการกระทําใหกับสมาชิกชุมชนทีเ่ ปนกลุมตัวอยางแตละรอบนั้น สมาชิกชุมชนที่เปนกลุม
ตัวอยาง ไดสะทอนความคิดในเรื่องที่ไดกระทํา และการสะทอนการกระทํา ณ ชุมชนยาดอง ใน
รอบที่ 1 วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2550 ในรอบที่ 2 วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ณ ชุมชน
ยาดอง และในรอบที่ 3 วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ณ ชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ
เฟสทดานซ ใหกับนิสิตกลุม ตัวอยางและอาจารยผูสอนไดรับทราบขอมูล แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่ง
กันและกัน ผูว ิจัยนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเนื้อหา หาแบบแผนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นซ้ํา ๆ แลวจัด
กลุมขอมูล นํามาวิเคราะหหาหนวยพื้นฐานของกลุมความคิด หาคาความถี่ นําเสนอในรูปรอยละ
เปรียบเทียบกับเกณฑการพิจารณาผลการเรียนรูของสมาชิกชุมชนทีเ่ กิดขึ้น
ดานสติปญญา
หนา 220-221 ดานอารมณ ความรูสึก หนา 221 และดานทักษะ หนา 221-225 สรุปไดดงั
ตาราง 35
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ตาราง 35 จํานวนความถีแ่ ละรอยละของสมาชิกชุมชนกลุมตัวอยางที่มีหลักฐานคําพูดบงบอกวา
มีผลการเรียนรูเกิดขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑที่ไดจากแบบสังเกตพฤติกรรมการสะทอน
ความคิดในเรื่องที่ไดกระทําและการสะทอนการกระทํา จําแนกตามดานและรอบที่
ดาน

การสะทอนผล (รอบที่ 1)
n = 10

(%)

2
8

(20.00)
(80.00)

การสะทอนผล (รอบที่ 2)

ระดับการเรียนรู n = 10

(%)

การสะทอนผล (รอบที่ 3)

ระดับการเรียนรู n = 17

(%)

ระดับการเรียนรู

1. สติปญญา

ประสิทธิผล

สมบูรณ
พอสมควร

สมาชิกชุมชนยาดองทุกคนเกิด
การเรียนรูขึ้น

7
3

(70.00)
(30.00)

สมบูรณ
พอสมควร

สมาชิกชุมชนยาดองทุกคนเกิด
การเรียนรูขึ้น

17

(100.00)
-

สมบูรณ

สมาชิกชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ
เฟสทดานซทุกคนเกิดการเรียนรูขึ้น

2. อารมณ ความรูสึก
ประสิทธิผล

10 (100.00) สมบูรณ

10 (100.00) สมบูรณ

สมาชิกชุมชนยาดองทุกคนเกิด
การเรียนรูขึ้น

สมาชิกชุมชนยาดองทุกคนเกิด
การเรียนรูขึ้น

3. ทักษะ
3.1 ทักษะการสังเกต
ประสิทธิผล

-

10 (100.00) สมบูรณ
3.2 ทักษะทางสังคม
สมาชิ
กชุมชนยาดองทุกคนเกิด
ประสิทธิผล
การเรียนรูขึ้น

3.3 ทักษะการ
ทํางานกลุม
3.4 ทักษะการแกไข
ปญหา
3.5 ทักษะการ
10 (100.00) พอสมควร
ทํางาน
ประสิทธิผล สมาชิกชุมชนยาดองทุกคนเกิด
การเรียนรูขึ้น

3.6 ทักษะการคิด
วิเคราะห

-

10 (100.00) พอสมควร
สมาชิกชุมชนยาดองทุกคนเกิด
การเรียนรูขึ้น

10 (100.00) สมบูรณ
สมาชิกชุมชนยาดองทุกคนเกิด
การเรียนรูขึ้น

17 (100.00) สมบูรณ
สมาชิกชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ
เฟสทดานซทุกคนเกิดการเรียนรูขึ้น

17 (100.00) สมบูรณ
สมาชิกชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ
เฟสทดานซทุกคนเกิดการเรียนรูขึ้น

17 (100.00) สมบูรณ
สมาชิกชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ
เฟสทดานซทุกคนเกิดการเรียนรูขึ้น

-

-

-

-

10 (100.00) สมบูรณ
สมาชิกชุมชนยาดองทุกคนเกิด
การเรียนรูขึ้น

-

17 (100.00) สมบูรณ
สมาชิกชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ
เฟสทดานซทุกคนเกิดการเรียนรูขึ้น

-

จากตาราง 35 ผลการเรียนรูที่เกิดขึ้นกับสมาชิกชุมชนยาดอง จากแบบสังเกต
พฤติกรรมการสะทอนความคิดในเรื่องที่ไดกระทําและการสะทอนการกระทํา รอบที่ 1 ดาน
สติปญญา สมาชิกชุมชนยาดองสวนใหญมหี ลักฐานคําพูดบงบอกวาเกิดการเรียนรูขนึ้ ใน
ระดับพอสมควร ที่เหลืออยูในระดับสมบูรณ รอบที่ 2 สมาชิกชุมชนยาดองสวนใหญ มี
หลักฐานคําพูดบงบอกวาเกิดการเรียนรูขนึ้ ในระดับสมบูรณ ที่เหลืออยูในระดับพอสมควร และ
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รอบที่ 3 สมาชิกชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ เฟสทดานซ ทุกคนมีหลักฐานคําพูดบงบอกวา
เกิดการเรียนรูขึ้นในระดับสมบูรณ ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พฒ
ั นาขึ้นขณะนั้นชวย
ใหสมาชิกชุมชนยาดองและสมาชิกชมรมฯ ทุกคน เกิดการเรียนรูดานสติปญญาขึ้น
ดานอารมณ ความรูสึก รอบที่ 1 และ 2 สมาชิกชุมชนยาดองทุกคน และ
รอบที่ 3 สมาชิกชมรมฯ ทุกคนมีหลักฐานคําพูดบงบอกเกิดการเรียนรูขึ้นในระดับสมบูรณ
ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูพัฒนาขึ้นขณะนั้นชวยใหสมาชิกชุมชนยาดองและ
สมาชิกชมรมฯ ทุกคน เกิดการเรียนรูดานอารมณ ความรูสึกขึ้น
ดานทักษะ ไดแก (1) ทักษะการสังเกต รอบที่ 1 สมาชิกชุมชนยาดอง ไมมี
หลักฐานคําพูดบงบอกการกระทําวาเกิดการเรียนรูขึ้น รอบที่ 2 สมาชิกชุมชนยาดองทุกคน
และรอบที่ 3 สมาชิกชมรมฯ ทุกคนมีหลักฐานคําพูดบงบอกวาเกิดการเรียนรูขนึ้ ในระดับสมบูรณ
ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นขณะนั้น รอบที่ 1 ไมชวยใหสมาชิกชุมชน
ยาดองเกิดการเรียนรูขึ้น รอบที่ 2 และ 3 ชวยใหสมาชิกชุมชนยาดองและสมาชิกชมรมฯ ทุกคน
เกิดการเรียนรูขึ้น (2) ทักษะทางสังคม รอบที่ 1, 2 และ 3 สมาชิกชุมชนยาดอง และสมาชิก
ชมรมฯ ทุกคนมีหลักฐานคําพูดบงบอกการกระทําวาเกิดการเรียนรูขึ้นในระดับสมบูรณ
ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นขณะนั้นชวยใหสมาชิกชุมชนยาดองและ
สมาชิกชมรมฯ ทุกคน เกิดการเรียนรูขึ้น (3) ทักษะการทํางานกลุม ทักษะการแกไขปญหา
และทักษะการคิดวิเคราะห รอบที่ 1, 2 และ 3 สมาชิกชุมชนยาดองและสมาชิกชมรมฯ ทุกคน
ไมมีหลักฐานคําพูดบงบอกการกระทําวาเกิดการเรียนรูขึ้น และ(4) ทักษะการทํางาน รอบที่ 1
สมาชิกชุมชนยาดองทุกคนมีหลักฐานคําพูดบงบอกวาเกิดการเรียนรูขึ้นในระดับพอสมควร
รอบที่ 2 และ 3 สมาชิกชุมชนยาดองและสมาชิกชมรมฯ ทุกคนมีหลักฐานคําพูดบงบอก
การกระทําวาเกิดการเรียนรูขึ้นในระดับสมบูรณ ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูที่
พัฒนาขึ้นขณะนั้นชวยใหสมาชิกชุมชนยาดองและสมาชิกชมรมฯ ทุกคน เกิดการเรียนรูขึ้น
3.3 ผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและ
ประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ผูวิจัยไดใชหลักฐาน
คําพูด การใชทักษะกระบวนการเรียนรูในชุมชน 6 ขั้นตอน หรือใชทักษะกระบวนการแกไขปญหา
ไดถูกตองตามลําดับขั้นตอน โดยทั้งกลุมนิสิต และสมาชิกชุมชนทีเ่ ปนกลุมตัวอยางมีการสะทอน
ผลแลกเปลี่ยนเรียนรู และสรุปอางอิงความรูที่ไดรวมกันเปนเกณฑการพิจารณาผลการใชรูปแบบ
การจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและประสบการณเปนฐานเพือ่ เสริมสราง
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงคแตละรอบ จํานวน 3 รอบนั้นไดดังนี้
3.3.1 จากแบบบันทึกผลการสัมภาษณเจาะลึกศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับ
บุคคล รอบที่ 1 ในวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2550 ณ บานพักของสมาชิกชุมชนยาดอง จํานวน
10 ฉบับ หรือมีกลุมนิสิตจํานวน 10 กลุม และสมาชิกชุมชนยาดอง จํานวน 10 คน หรือรอยละ
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100.00 ของจํานวนเอกสารหรือจํานวนกลุมนิสิตและสมาชิกชุมชนยาดองทั้งหมด ผูวิจัยไดตรวจ
หลักฐานคําพูดการใชทักษะกระบวนการเรียนรูในชุมชน 6 ขั้นตอน หรือใชทักษะกระบวนการ
แกไขปญหาของกลุมนิสิต พบวา มีเอกสารจํานวน 10 ฉบับ หรือรอยละ 100.00 ของจํานวน
เอกสารทั้งหมด กลุมนิสิตไดมีการประเมินความตองการจําเปนของสมาชิกชุมชนยาดองรวมกัน
มีการกําหนดเปาหมายและวางแผนการมีสวนรวมกับสมาชิกชุมชนยาดอง ไดมีสวนรวมใน
ประสบการณที่ไดวางแผนไวกับสมาชิกชุมชนยาดอง มีการสะทอนผลแลกเปลี่ยนความรูใน
รูปแบบการอภิปรายทั่วๆ ไป แสดงความคิดเห็นในเรื่องที่สมาชิกชุมชนยาดองไดแกไข
ปญหาความตองการจําเปนไปแลวกําลังดําเนินการอยูและแนวทางที่จะใชแกไขปญหา
ความตองการจําเปนในอนาคต แตยงั ไมปรากฏรองรอยการสะทอนความคิดในเรื่องทีไ่ ด
กระทําและการสะทอนการกระทําวาการแกไขปญหาความตองการจําเปนดังกลาวมีจดุ แข็ง
จุดออนอะไรบาง มีเอกสารจํานวน 3 ฉบับ หรือรอยละ 30.00 มีการสรุปอางอิงรวมกัน
ระหวางกลุมนิสิตกับสมาชิกชุมชนยาดอง และมีเอกสาร จํานวน 10 ฉบับ หรือรอยละ 100.00
ของจํานวนเอกสารทั้งหมด มีการประยุกตใชความรู ในการศึกษาปญหาความตองการจําเปน
ของสมาชิกชุมชนยาดองอันดับรองลงมา
จากขอมูลดังกลาว เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑการพิจารณาผลการใช
รูปแบบการจัดการเรียนรูของนิสิตและสมาชิกชุมชน ในบทที่ 3 หนา 225-226 แสดงวา กลุม
นิสิตจํานวน 3 กลุม หรือรอยละ 30.00 และสมาชิกชุมชนยาดองจํานวน 3 คน หรือรอยละ
30.00 สามารถใชรูปแบบการจัดการเรียนรูไดอยางสมบูรณในรอบที่ 1 ในชุมชน และกลุม
นิสิตจํานวน 7 กลุม หรือรอยละ 70.00 และสมาชิกชุมชนยาดอง จํานวน 7 คน หรือรอยละ
70.00 สามารถใชรูปแบบการจัดการเรียนรูไดพอสมควร
3.3.2 จากแบบบันทึกผลการสนทนากลุมศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับคน
ตั้งแต 2 คนขึ้นไป รอบที่ 2 ในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ณ ศูนยกลางของชุมชนยาดอง
จํานวน 10 ฉบับ หรือมีกลุมนิสิตจํานวน 10 กลุม และสมาชิกชุมชนยาดอง จํานวน 10 คน หรือ
รอยละ 100.00 ของจํานวนเอกสาร หรือจํานวนกลุมนิสิต และสมาชิกชุมชนยาดองทั้งหมด
ผูวิจัยไดตรวจหลักฐานคําพูดการใชทักษะกระบวนการเรียนรูในชุมชน 6 ขั้นตอน หรือใชทักษะ
กระบวนการแกไขปญหาของกลุมนิสิต และของสมาชิกชุมชนยาดองที่เขารวมสนทนากลุมพบวา
มีเอกสารจํานวน 10 ฉบับ หรือรอยละ 100.00 ของจํานวนเอกสารทั้งหมด กลุมนิสิตมี
การประเมินความตองการจําเปนรวมกับสมาชิกชุมชนยาดองที่เขารวมสนทนากลุม มีการ
กําหนดเปาหมายและวางแผนการมีสวนรวมกับสมาชิกชุมชนยาดอง
มีสวนรวมใน
ประสบการณที่ไดวางแผนไว มีเอกสารจํานวน 8 ฉบับ หรือรอยละ 80.00 ของจํานวนเอกสาร
ทั้งหมด มีการสะทอนความคิดในเรือ่ งที่ไดกระทําและการสะทอนการกระทํา ดวยการ
อภิปรายการแกไขปญหาดังกลาววามีจุดแข็ง จุดออนอะไรบาง อีก 2 ฉบับหรือรอยละ
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20.00 ใชการอภิปรายทั่วๆ ไปแทน มีการสรุปอางอิงรวมกันระหวางกลุม นิสิตกับสมาชิก
ชุมชนยาดองที่เขารวมสนทนากลุม และมีเอกสารจํานวน 10 ฉบับ หรือรอยละ 100.00 มีการ
ประยุกตใชความรูในการศึกษาปญหาความตองการจําเปนของสมาชิกชุมชนยาดองอันดับ
รองลงมา
จากขอมูลดังกลาว เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑการพิจารณาผลการใช
รูปแบบการจัดการเรียนรูของนิสิตและสมาชิกชุมชน ในบทที่ 3 หนา 225-226 แสดงวา กลุม
นิสิตสวนใหญจํานวน 8 กลุม และสมาชิกชุมชนยาดองสวนใหญจํานวน 8 คน หรือรอยละ
80.00 สามารถใชรูปแบบการจัดการเรียนรูไดอยางสมบูรณ และกลุมนิสิตจํานวน 2 กลุม หรือ
รอยละ 20.00 และสมาชิกชุมชนยาดอง จํานวน 2 คน หรือรอยละ 20.00 สามารถใชรูปแบบการ
จัดการเรียนรูไดพอสมควร
3.3.3 จากแบบบันทึกผลการสนทนากลุมศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับ
กลุมคน รอบที่ 3 ในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ณ ชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ
เฟสทดานซ จํานวน 10 ฉบับ หรือมีกลุมนิสิตจํานวน 10 กลุม และสมาชิกชมรมฯ จํานวน
17 คน หรือรอยละ 100.00 ของจํานวนเอกสารหรือจํานวนกลุมนิสติ และสมาชิกชมรมฯทั้งหมด
ผูวิจัยไดตรวจหลักฐานคําพูดการใชทักษะกระบวนการเรียนรู 6 ขั้นตอน หรือใชทักษะกระบวน
การแกไขปญหาของกลุมนิสิตและของสมาชิกชมรมฯที่เขารวมสนทนากลุม พบวา มีเอกสาร
จํานวน 10 ฉบับ หรือรอยละ 100.00 กลุมนิสิตมีการประเมินความตองการจําเปนรวมกับ
สมาชิกชมรมฯที่เขารวมสนทนากลุม กลุมนิสิตมีการกําหนดเปาหมายและวางแผนการมี
สวนรวมกับสมาชิกชมรมฯที่เขารวมสนทนากลุม มีสวนรวมในประสบการณที่ไดวางแผน
ไวรวมกัน มีการสะทอนความคิดในเรื่องที่ไดกระทําและการสะทอนการกระทําดวยการ
อภิปรายแกไขปญหาดังกลาววามีจุดแข็ง จุดออนอะไรบาง มีการสรุปอางอิงรวมกัน
ระหวางกลุมนิสิตกับสมาชิกชมรมฯที่เขารวมสนทนากลุม และมีการประยุกตใชความรูในการ
ศึกษาปญหาความตองการจําเปนของชมรมฯ อันดับรองลงมา
จากขอมูลดังกลาว เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑการพิจารณาผลการใช
รูปแบบการจัดการเรียนรูของนิสิตและสมาชิกชุมชน ในบทที่ 3 หนา 225-226 แสดงวา กลุม
นิสิตทุกกลุม จํานวน 10 กลุม และสมาชิกชมรมฯทุกคน จํานวน 17 คน หรือรอยละ 100.00
สามารถใชรูปแบบการจัดการเรียนรูไดอยางสมบูรณ
3.4 การประเมินความตองการจําเปนในการปรับปรุงรูปแบบการจัดการ
เรียนรูวชิ าจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค
กลุมนิสิตและสมาชิกชุมชนยาดองที่เปนกลุมตัวอยางไดสะทอน
ความคิดในเรือ่ งที่ไดกระทําและการสะทอนการกระทําพรอมกับใหขอ มูลความตองการจําเปน
เพื่อการปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรูที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นดังนี้
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3.4.1 การประเมินความตองการจําเปนในการปรับปรุงรูปแบบการจัด
การเรียนรูทงั้ ในชั้นเรียนและในชุมชนรอบใหม (รอบที่ 2) ของระยะตอเนือ่ ง
1) ในชั้นเรียน วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2550 ภายหลังจากที่ผูวิจัย
พรอมผูชวยผูว ิจัย และนิสติ สะทอนผลคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคที่เกิดขึ้นกับนิสติ และ
ผลการฝกปฏิบัติทดลองใชรูปแบบการจัดการเรียนรูสัมภาษณเจาะลึกศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับ
บุคคลกับเพื่อนนิสิตตางสาขาเสร็จสิ้นลง ผูวิจัยกระตุนคําถามนําเขาสูการประเมินความตองการ
จําเปนในการปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรูในชั้นเรียนรอบใหม (รอบที่ 2) ดวยการใหตัวแทน
กลุมนิสิตจํานวน 10 กลุมไดนําเสนอขอสรุปการประเมินความตองการจําเปนของนิสิตแตละกลุม
มีตัวแทนกลุมนิสิตจํานวน 10 คน หรือรอยละ 100.00 ของกลุมนิสิตทั้งหมด มีความคิดเห็น
สอดคลองไปในทิศทางเดียวกันในเรื่องความตองการจําเปนไดฝกปฏิบัตทิ ดลองใชรูปแบบการจัด
การเรียนรูสัมภาษณเจาะลึกศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคลกับเพื่อนนิสิตตางสาขาซ้ําอีกเพื่อ
เพิ่มทักษะความชํานาญใหกับกลุมนิสิตมากขึ้น เนื่องจากการไดฝกปฏิบัตทิ ดลองใชรูปแบบการ
จัดการเรียนรูสัมภาษณเจาะลึกศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคลเพียงครั้งเดียวยังไมเพียงพอ
อาจารยผูสอนไดรับทราบขอมูลความจําตองการจําเปนในเรื่องนี้ และใหขอเสนอแนะกับนิสิตทุก
กลุมวาควรใชเวลานอกตารางสอนในการฝกปฏิบตั ิทดลองใชรูปแบบการจัดการเรียนรูสัมภาษณ
เจาะลึกศึกษาจิตวิทยาสังคมซ้ํากับบุคคลอื่นๆ ก็ได เพื่อใหมีทักษะความชํานาญมากขึ้นกอนที่
จะเขาศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคลจริงกับสมาชิกชุมชนยาดอง และวันที่ 1 พฤษภาคม
พ.ศ. 2550 ภายหลังเสร็จสิ้นการนําเสนอผลการศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคลกับสมาชิก
ชุมชนยาดองที่ไดในชั้นเรียนกับอาจารยผูสอนและเพือ่ นนิสิตกลุมอื่น ๆ ไดมีตัวแทนกลุมนิสติ
จํานวน 10 คน หรือรอยละ 100.00 ของกลุมนิสิตทั้งหมด ไดนําเสนอขอมูลความตองการจําเปน
ออกเปน 3 ประเด็นสําคัญ ที่กลุมนิสิตมีความตองการไดรับการพัฒนาตอเนื่อง ไดแก (1) ความ
ตองการจําเปนในการจับประเด็น หรือสรุปใจความสําคัญในขณะสนทนากับสมาชิกชุมชนยาดอง
ใหไดถูกตองมากขึ้น (2) ความตองการจําเปนในการใชกระบวนการเรียนรูในชุมชน 6 ขั้นตอน
ไดถูกตองตามลําดับขั้นตอนครบถวน และความตองการจําเปนเรื่องการคิดวิเคราะหเปรียบเทียบ
ขอดีขอเสียของการแกไขปญหาในแตละวิธีทสี่ มาชิกชุมชนยาดองไดนําเสนอคิดเห็น และ (3) คิด
เชื่อมโยงรวมกันเพื่อสรุปวิธีการใหมที่ใชแกไขปญหาความตองการจําเปนรวมกันระหวางกลุมนิสิต
กับสมาชิกชุมชนยาดอง
อาจารยผูสอนไดรับทราบขอมูลความตองการจําเปนทั้งสามเรื่อง
และใหขอเสนอแนะกับนิสิตทุกกลุมวาขณะใชรูปแบบการจัดการเรียนรูในแตละขั้นตอนควรตอง
มีการจดบันทึกผลประเด็นหรือสรุปใจความสําคัญที่ไดจากการสนทนาตามกระบวนการเรียนรู
ที่ใชในแตละขัน้ ตอนวามีประเด็น หรือใจความสําคัญอะไรบาง ออกมาใหสมาชิกชุมชนยาดองได
มีสวนรวมรับรูในการตรวจสอบความถูกตองกอน ตอจากนั้นจึงคิดวิเคราะหเชื่อมโยงสรุปสาเหตุ
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ที่ไดกับเนื้อหาจิตวิทยาสังคมที่ไดเรียนรูในชั้นเรียน สะทอนผลการแกไขปญหาที่สมาชิกชุมชน
ยาดองใชดวยการใหสมาชิกชุมชนยาดองไดคิดวิเคราะหเปรียบเทียบขอดี ขอเสีย หรือจุดออน
ในวิธีการแกไขปญหาดังกลาว และแลกเปลี่ยนเรียนรูก ัน คิดเชื่อมโยงสรุปวิธีการใหมที่ไดในการ
แกไขปญหาความตองการจําเปนนั้นๆ นอกจากนี้ผูวิจัยไดใหขอเสนอแนะวากลุมนิสิตแตละกลุม
ควรมีการนําแผนภาพพลิก (Flip Chart) มาชวยจดบันทึก สรุปประเด็นหรือใจความสําคัญของ
แตละกระบวนการเรียนรูพรอมขอสรุปที่ไดรวมกัน โดยผูวิจัยจะไดจัดเตรียมแผนภาพพลิก (Flip
chart) มาใหนิสิตทุกกลุมไดฝกปฏิบัตทิ ดลองใชรูปแบบการจัดการเรียนรูจัดสนทนากลุมกับเพือ่
นิสิตตางสาขาพรอมฝกบันทึกผลดวยแผนภาพพลิก (Flip Chart) ในรอบใหม ใน รอบที่ 2 ของ
ระยะตอเนื่องตอไป
2) ในชุมชน วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2550 ภายหลังเสร็จจากการ
สัมภาษณเจาะลึกศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคลกับสมาชิกชุมชนยาดอง ผูวิจัย กลุมนิสิตทุกกลุม
และสมาชิกชุมชนยาดองที่เขารวมจัดกิจกรรมการเรียนรู ไดสะทอนผลคุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงคที่เกิดขึ้นกับนิสิต ผลการเรียนรูที่เกิดขึ้นกับสมาชิกชุมชนยาดอง และผลการใช
รูปแบบการจัดการเรียนรูรวมกัน ผูวิจัยกระตุนคําถามนําสูการประเมินความตองการจําเปนใน
การปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรูในชุมชนรอบใหม (รอบที่ 2) ของระยะตอเนื่อง ดวยการ
ใหตัวแทนกลุม นิสิตจํานวน 10 กลุม ไดนําเสนอขอสรุปการประเมินความตองการจําเปนของ
นิสิตแตละกลุม มีตัวแทนกลุมนิสิตจํานวน 10 คน หรือรอยละ 100.00 ของกลุมนิสิตทั้งหมด มี
ความคิดเห็นสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันในเรื่องความตองการจําเปนในเรื่องความรวมมือ
ของสมาชิกชุมชนยาดองจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับนิสิตแตละกลุมในการจัดสนทนากลุมศึกษา
จิตวิทยาสังคมระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป เชนเดียวกันกับที่ไดรับความรวมมือจัดกิจกรรมการ
เรียนรูใหกับกลุมนิสิตแตละกลุมไดสัมภาษณเจาะลึกศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคล
และ
ขอขอบพระคุณสมาชิกชุมชนยาดองทุกคนไว ณ โอกาสนี้ดวยที่ใหความรวมมือ ในขณะที่
สมาชิกชุมชนยาดองจํานวน 10 คน หรือรอยละ 100.00 ไดมีความคิดเห็นสอดคลองไปใน
ทิศทางเดียวกันในเรื่องความตองการจําเปนในเรื่องขนาดของกลุมนิสิตที่มีจํานวนนิสิต 5-6 คน
ตอกลุมนั้น ถาอาจารยผูสอนสามารถจัดกลุมนิสิตที่มจี ํานวนนิสิต 4 คนตอกลุมไดจะดีมาก
เนื่องจากบานพักของสมาชิกชุมชนยาดองคอนขางคับแคบ สมาชิกชุมชนยาดองมีความวิตก
กังวลวานิสิตแตละกลุมจะไมมีความสะดวกในการทํากิจกรรมการเรียนรู อาจารยผูสอนไดรับ
ทราบขอมูลความตองการจําเปนในเรื่องนี้ และไดชี้แจงวาเนื่องจากภาคฤดูรอนมีนิสิตลงทะเบียน
จํานวน 52 คน จึงทําใหจํานวนนิสิตเฉลีย่ ตอกลุมมีจํานวน 5-6 คน ทั้งๆ ที่ไดตั้งเปาหมายการ
รับนิสิตไวเพียงจํานวน 40 คน ทําใหการจัดกลุมนิสิตของอาจารยผูสอนไมสามารถเปนไปตาม
เปาหมายที่ไดวางแผนไวได ตองปรับเปลี่ยนตามจํานวนนิสิตที่ลงทะเบียนเฉลี่ยตอกลุมจํานวน
5-6 คน ภายหลังจากที่ไดชี้แจงเหตุผลดังกลาวนี้ ชวยใหสมาชิกชุมชนยาดองทุกคนไดรับทราบ
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ขอมูลและมีความเขาใจถึงความตองการจําเปนของอาจารยผูสอนในการจัดนิสิตเฉลี่ยตอกลุม
จํานวน 5-6 คน
3.4.2 การประเมินความตองการจําเปนในการปรับปรุงรูปแบบการจัด
การเรียนรูทงั้ ในชั้นเรียนและในชุมชนรอบใหม (รอบที่ 3) ของระยะตอเนือ่ ง
1) ในชั้นเรียน วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ภายหลังจากที่ผูวิจยั
พรอมผูชวยผูว ิจัย และนิสติ สะทอนผลคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคที่เกิดขึ้นกับนิสิต และ
ผลการฝกปฏิบัติทดลองใชรูปแบบการจัดการเรียนรูจัดสนทนากลุมศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับ
คนตั้งแต 2 คนขึ้นไปกับเพื่อนนิสิตตางสาขา ในประเด็นเรื่อง “เมื่อตองทํางานรวมกับบุคคลไม
คุนเคยมีปญหาอุปสรรคอะไรบาง” เสร็จสิ้นลง ผูวิจัยกระตุนคําถามนําเขาสูการประเมินความ
ตองการจําเปนในการปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรูในชั้นเรียนรอบใหม (รอบที่ 3) ดวยการ
ใหตัวแทนกลุม นิสิตจํานวน 10 กลุม ไดนําเสนอขอสรุปการประเมินความตองการจําเปนของ
นิสิตแตละกลุม มีตัวแทนกลุมนิสิตจํานวน 10 คน หรือรอยละ 100.00 ของกลุมนิสิตทั้งหมด มี
ความคิดเห็นสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันในเรื่องความตองการจําเปนไดฝกปฏิบัตทิ ดลองใช
รูปแบบการจัดการเรียนรูจัดสนทนากลุมในประเด็นดังกลาวกับเพื่อนนิสิตตางสาขาซ้ําอีก พรอม
กับฝกซอมการใช Flip Chart เพื่อเพิ่มทักษะความชํานาญใหกับกลุม นิสิต เนื่องจากรูปแบบการ
จัดสนทนากลุมกับบุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป เปนรูปแบบใหมที่มีความแตกตางไปจากรูป
แบบเดิมที่ใชการสัมภาษณเจาะลึกบุคคลเพียงจํานวน 1 คน อาจารยผูสอนไดรับทราบขอมูล
และใหขอเสนอแนะกับกลุมนิสิตทุกกลุมวาควรใชเวลานอกตารางสอนในการฝกปฏิบัตทิ ดลองใช
รูปแบบการจัดการเรียนรูจัดสนทนากลุมศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป กับ
บุคคลอื่น ๆ ก็ได เพื่อใหมีทักษะความชํานาญมากขึ้นกอนที่จะเขาศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับคน
ตั้งแต 2 คนขึ้นไป กับสมาชิกชุมชนยาดอง และวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ภายหลังเสร็จ
สิ้นการนําเสนอผลการศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไปกับสมาชิกชุมชนยาดอง
จํานวน 2 คนที่ไดในชั้นเรียนกับอาจารยผูสอนและเพื่อนนิสิตกลุม อื่น ๆ ไดมีตัวแทนกลุมนิสิต
จํานวน 10 คน หรือรอยละ 100.00 ของกลุมนิสิตทั้งหมด ไดนําเสนอความตองการจําเปน
ออกเปน 2 ประเด็นสําคัญ ที่กลุมนิสติ ทุกกลุมมีความตองการไดรับการพัฒนาตอเนื่อง ไดแก
(1) ความตองการจําเปนในการฝกปฏิบตั ทิ ดลองใชกระบวนการเรียนรูในชุมชน 6 ขั้นตอน กลุม
นิสิตสวนใหญทําไดถูกตองครบถวนแลว
แตควรใชไดอยางคลองแคลวชํานาญมากขึ้นดวย
ควบคูกับการใชแผนภาพพลิก (Flip Chart) ในการชวยจับประเด็นหรือสรุปใจความสําคัญ และ
สรุปขอคิดเห็นที่ไดรวมกันระหวางกลุมนิสิตกับสมาชิกชุมชนที่เขารวมสนทนากลุมในรอบใหม
(รอบที่ 3) ตอไปดวย และ (2) ความตองการจําเปนพาหนะรถบัสทีใ่ ชในการเดินทางไปและกลับ
ระหวางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกับชุมชนยาดองควรมีขนาดใหญ เพื่อรองรับจํานวนนิสติ
52 คน ไดเพียงพอ
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อาจารยผูสอนไดรับทราบขอมูลความตองการจําเปนทั้งสองเรื่อง
และใหขอเสนอแนะกับนิสิตทุกกลุมวา ในรอบใหมในรอบที่ 3 นั้น การศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับ
กลุมคน ยังคงใชรูปแบบการจัดสนทนากลุมควบคูกบั การใชแผนภาพพลิก (Flip Chart) เชนเดิม
ซึ่งกลุมนิสิตทุกกลุม จะไดมีประสบการณไดฝกปฏิบตั ิซา้ํ ทําใหมีทักษะความชํานาญคลองแคลว
มากขึ้นได แตกลุมนิสิตควรใชเวลานอกตารางสอนในการฝกหัดซ้ําๆ ดวย สวนในเรื่องพาหนะ
รถบัสนั้นไดทาํ เรื่องขอรถบัสขนาดใหญเพื่อใชเดินทางไปและกลับระหวางมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒกับสมาชิกชุมชนยาดองไปแลว แตเนือ่ งจากฝายยานพาหนะของมหาวิทยาลัย
ไดจัดพาหนะรถบัสขนาดเล็กบรรจุคนจํานวน 30 คน มาใหแทนเพราะรถบัสขนาดใหญไมวาง จึง
ขอใหนิสิตบางคนตองยืนไปแทนการนั่ง และในรอบใหม (รอบที่ 3) ไดประสานงานเรื่องนี้ดวยการ
ชี้แจงปญหาเรื่องนี้ไปที่ฝายยานพาหนะของมหาวิทยาลัยเพื่อจัดพาหนะรถบัสทีม่ ีขนาดใหญใหดวย
2) ในชุมชน วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ภายหลังเสร็จจากการ
จัดสนทนากลุมศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป กับสมาชิกชุมชนยาดอง จํานวน
2 คนตอกลุมนิสิต ผูวิจัย กลุมนิสิตทุกกลุม และสมาชิกชุมชนยาดอง ที่เขารวมสนทนากลุม
สะทอนผลคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคที่เกิดขึ้นกับนิสติ
ผลการเรียนรูที่เกิดขึน้ กับ
สมาชิกชุมชนยาดอง และผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูรวมกัน ผูวิจัยกระตุนคําถามนําสู
การประเมินความตองการจําเปนในการปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรูในชุมชนรอบใหม
(รอบที่ 3) ของระยะตอเนือ่ ง ดวยการใหตัวแทนกลุมนิสิตจํานวน 10 กลุม ไดนําเสนอขอสรุป
การประเมินความตองการจําเปนของนิสิตแตละกลุม มีตัวแทนกลุมนิสิตจํานวน 10 คน หรือ
รอยละ 100.00 ของกลุมนิสิตทั้งหมด มีความคิดเห็นสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันในเรื่อง
ความตองการจําเปนในเรื่องขอความรวมมือของสมาชิกชุมชนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูให
กับนิสิตแตละกลุมในการจัดสนทนากลุมศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับกลุมคนเชนเดียวกับทีไ่ ดรับ
ความรวมมือจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกบั นิสิตแตละกลุมไดจัดสนทนากลุมศึกษาจิตวิทยาสังคม
ระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป และขอขอบพระคุณสมาชิกชุมชนยาดองทุกคนไว ณ โอกาสนี้ดวย
ที่ใหความรวมมือเปนอยางดียิ่ง ในขณะที่สมาชิกชุมชนยาดองจํานวน 10 คน หรือรอยละ
100.00 ไดมีความคิดเห็นสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันในเรื่องความตองการจําเปนในการใช
แผนภาพพลิก (Flip Chart) ตอไปเพื่อไดรับฟงและใชตรวจสอบขอสรุปของกลุมนิสิตได เพราะ
ในกรณีที่กลุมนิสิตสรุปไดไมถูกตองจะไดชี้แจงอธิบายใหกับกลุมนิสิตใหมได การใชแผนภาพ
พลิก (Flip Chart) ที่กลุมนิสติ เขียนบันทึกสรุปผลหรือสรุปใจความสําคัญนําเสนอนั้นจึงเปนสิ่งที่ดี
มากและควรจะตองมีในการสนทนากับสมาชิกชุมชน
3.4.3 การประเมินความตองการจําเปนในการปรับปรุงรูปแบบการจัด
การเรียนรูทงั้ ในชั้นเรียนและในชุมชน (รอบที่ 4 ในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2550)
ของระยะตอเนื่อง

324
1) ในชั้นเรียน วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ภายหลังจากที่ผูวจิ ัย
พรอมผูชวยผูว ิจัย และนิสติ สะทอนผลคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคที่เกิดขึ้นกับนิสติ และ
ผลการฝกปฏิบัติทดลองการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูจัดสนทนากลุมกับเพื่อนนิสิตตางสาขา
ในประเด็นเรือ่ ง ปญหาความตองการจําเปนของกลุมเพื่อนนิสิตตางสาขามีอะไรบาง เสร็จสิ้นลง
ผูวิจัยกระตุนคําถามนําเขาสูการประเมินความตองการจําเปนในการปรับปรุงรูปแบบการจัดการ
เรียนรูในชั้นเรียนรอบใหม (รอบที่ 4 ในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2550) ดวยการให
ตัวแทนกลุมนิสิตจํานวน 10 กลุม ไดนําเสนอขอสรุปการประเมินความตองการจําเปนของนิสิต
แตละกลุม มีตัวแทนกลุมนิสิตจํานวน 10 คน หรือรอยละ 100.00 ของกลุมนิสิตทัง้ หมด มีความ
คิดเห็นสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันในเรื่องความตองการจําเปนไดฝกปฏิบตั ิทดลองใช
รูปแบบการจัดการเรียนรูจัดสนทนากลุมในประเด็นดังกลาวกับเพื่อนนิสิตตางสาขาซ้ําอีก ถึงแม
วากลุมนิสติ จะมีความชํานาญคลองแคลวในการจัดสนทนากลุมมาบางแลวก็ตาม อาจารยผูสอน
ไดรับทราบขอมูลและใหขอ เสนอแนะเชนเดียวกันกับที่ไดใหไปแลวในการใชเวลานอกตารางสอน
ในการฝกปฏิบัติทดลองใชรูปแบบการจัดการเรียนรูจัดสนทนากลุมศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับกลุม
คนกับกลุมเพือ่ นที่มีความสนิทสนมกัน นอกจากนี้มีตัวแทนกลุมนิสติ สวนใหญ จํานวน 9 คน
หรือรอยละ 90.00 ไดสนับสนุนความตองการจําเปนในการนําแผนภาพพลิก (Flip Chart) มาใช
ควบคูกับกระบวนการเรียนรูในชุมชน 6 ขั้นตอน เพื่อฝกปฏิบัตทิ ดลองใชรูปแบบการจัดการ
เรียนรูสัมภาษณเจาะลึกศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคลดวย กับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชานี้
ในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2550 ซึ่งอาจารยผูสอนไดรับทราบขอมูลและจะนําขอ
เสนอแนะดังกลาวนี้ไปปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรูทั้งในชั้นเรียนและในชุมชนเพื่อศึกษา
จิตวิทยาสังคมระดับบุคคลตอไป และวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ภายหลังเสร็จสิ้นการ
นําเสนอผลการศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับกลุมคน กับสมาชิกชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ
เฟสทดานซ จํานวน 2-3 คนตอกลุมที่ไดในชั้นเรียนกับอาจารยผูสอนและเพือ่ นนิสิตกลุมอื่นๆ
ไดมีตัวแทนกลุมนิสิตจํานวน 10 คน หรือรอยละ 100.00 ของกลุมนิสิตทั้งหมด ไดนํา เสนอ
ความตองการจําเปนของรูปแบบการจัดการเรียนรูที่ใชกระบวนการเรียนรูในชุมชน 6 ขั้นตอน
ควบคูกับการใชแผนภาพพลิก (Flip Chart) ในการจับประเด็นหรือสรุปใจความสําคัญ หรือสรุป
ขอคิดเห็นรวมกันระหวางกลุมนิสิตกับสมาชิกชมรมฯ ในชมรมฯ นี้ตอไป ในรอบที่ 4 ในภาค
การศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2550 เพราะชวยใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูทงั้ ดานสติปญญา
อารมณ ความรูสึก และทักษะกระบวนการไดทุกดาน ไดแก ทักษะการสังเกต ทักษะทางสังคม
ทักษะการทํางานกลุม ทักษะการแกไขปญหา ทักษะการทํางาน และทักษะการคิดวิเคราะหได
อาจารยผูสอนไดรับทราบขอมูลความตองการจําเปนดังกลาวและ
มีความเห็นสอดคลองเห็นดวยกับขอคิดเห็นของกลุมนิสิตทุกกลุม และจะนําขอมูลที่ไดไปปรับปรุง
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รูปแบบการจัดการเรียนรูทงั้ ในชั้นเรียนและในชุมชนทีไ่ ดพัฒนาขึ้นในรอบที่ 4 ในภาคเรียนที่ 1
ปการศึกษา 2550 ของระยะตอเนื่องตอไป
2) ในชุมชน วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ภายหลังเสร็จจากการ
จัดสนทนากลุมศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับกลุมคน กับสมาชิกชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ
เฟสทดานซ จํานวน 2-3 คนตอกลุมนิสิต ผูวิจัย นิสิตทุกกลุม และสมาชิกชมรมฯที่เขารวม
สนทนากลุม สะทอนผลคุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงคที่เกิดขึ้นกับนิสิต ผลการเรียนรูที่
เกิดขึ้นกับสมาชิกชมรมฯ และผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูรวมกันเสร็จสิ้นลง ผูวิจยั
กระตุนคําถามนําสูการประเมินความตองการจําเปนในการปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรูใน
ชุมชนรอบใหม (รอบที่ 4 ในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2550) ของระยะตอเนื่อง ดวยการ
ใหตัวแทนกลุม นิสิตจํานวน 10 กลุม ไดนําเสนอขอสรุปการประเมินความตองการจําเปนของ
นิสิตแตละกลุม มีตัวแทนกลุมนิสิตจํานวน 10 คน หรือรอยละ 100.00 ของกลุมนิสิตทั้งหมด มี
ความคิดเห็นสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันในเรื่องความตองการจําเปนของการคัดเลือกกลุม
คนที่มีการรวมตัวกันอยางเหนียวแนนดังเชนชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ เฟสทดานซ
เพราะจะเปนแหลงเรียนรูในชุมชนที่สอดคลองกับหนวยการเรียนรูศกึ ษาจิตวิทยาสังคมระดับ
กลุมคนไดเปนอยางดี ทําใหกลุมนิสติ ทุกกลุมไดเกิดการเรียนรูความรูที่เปนประสบการณของ
จิตวิทยาสังคมระดับกลุมคนไดดีมาก
ในขณะที่สมาชิกชมรมฯทั้งหมดที่เขารวมสนทนากลุม
จํานวน 17 คน ได มีความคิดเห็นสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันในเรื่องความตองการจําเปน
ในเรื่องกําหนดการเวลาทีต่ อ งการใหกลุมนิสิตมาถึงชมรมฯนี้เวลา 7.00 น. กอน 1 ชั่วโมง เพือ่
จะไดพบเห็นสมาชิกชมรมฯ ทานอื่นๆ อีกที่ตองการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกบั กลุมนิสิต แตไม
สามารถอยูรอตามกําหนดเวลา 8.00 น. ของกลุมนิสิตที่ไดจัดระบุเวลาไวได เนือ่ งจากมีภารกิจ
ในชีวติ ประจําวันที่จะตองดําเนินการตอเนื่อง
อาจารยผูสอนไดรับทราบขอมูลและไดชแี้ จงกับกลุมนิสิตเกี่ยวกับ
แหลงเรียนรูการศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับกลุมคน ในชุมชน ในรอบที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ป
การศึกษา 2550 ชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ เฟสทดานซ ยังคงเปนแหลงเรียนรูของ
การศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับกลุมคนตอไป สําหรับความตองการจําเปนในเรื่องเวลาที่สมาชิก
ชมรมฯ ทานอื่นๆ ไดเสนอแนะวาตองการใหกลุมนิสิตไดเดินทางมาถึงชมรมฯ นี้ เวลา 7.00 น.
นั้น อาจารยผูสอนจะนําไปบริหารจัดการเวลาและปรึกษากับกลุม นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชานี้
ในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2550 วามีความเปนไปไดมากนอยเพียงใด เพื่อประสานงาน
ใหกับทางชมรมฯ ไดรับทราบขอมูลกําหนดการเวลาการเขาศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับกลุมคน
ที่ชมรมฯ นี้ตอไป

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและประสบการณ
เปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ผูวิจัยขอนําเสนอ สรุปผล อภิปรายผล
และขอเสนอแนะ ตามลําดับ ดังตอไปนี้

สรุปผล
วัตถุประสงค เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและ
ประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค และศึกษาประสิทธิผล
ของรูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและประสบการณเปนฐาน
กลุมตัวอยาง คือ (1) นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระดับปริญญาตรี สังกัด
คณะตาง ๆ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาจิตวิทยาสังคม ในภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2549 จํานวน 45
คน ที่มีเวลาเรียนเต็มเวลา และมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูครบถวนทุกครั้ง (2) สมาชิกชุมชน
ยาดอง ที่อาศัยอยูในชุมชนไมนอยกวา 6 เดือน ที่มีความสนใจ สมัครใจ และมีอายุตั้งแต 15 ป
ขึ้นไป มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรูศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคลของนิสิตจํานวน
10 คน และมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรูศกึ ษาจิตวิทยาสังคมระดับคนตั้งแต 2 คน
ขึ้นไป จํานวน 10 คน และ (3) สมาชิกชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ เฟสทดานซ ที่เปนสมาชิก
ชมรมฯ ไมนอยกวา 6 เดือน ที่มีความสนใจ สมัครใจ และมีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป มีสวนรวมใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูศกึ ษาจิตวิทยาสังคมระดับกลุมคน จํานวน 17 คน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย
1. เครื่องมือที่ชวยพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู ไดแก (1) รูปแบบการจัดการ
เรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและประสบการณเปนฐานเพือ่ เสริมสรางคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค (2) แผนการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและประสบการณ
เปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค (3) ปรากฏการณที่พบในสังคมหรือ
ขอมูลสถานการณ และปญหาชุมชนทีพ่ บเห็นในสังคมทั่วไป ในชุมชนยาดอง และในชมรมออก
กําลังกาย กีฬาลีลาศ เฟสทดานซ (4) แบบสังเกตพฤติกรรมขณะทํากิจกรรมตามที่ไดรับ
มอบหมายของนิสิต (5) แบบสังเกตพฤติกรรมการสะทอนความคิดในเรื่องที่ไดกระทําและการ
สะทอนการกระทํา (6) แบบสัมภาษณเจาะลึกศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคล (7) แบบสนทนา
กลุมศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป (8) แบบสนทนากลุมศึกษาจิตวิทยาสังคม
ระดับกลุมคน (9) แบบบันทึกผลการสัมภาษณเจาะลึกศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคล (10) แบบ
บันทึกผลการสนทนากลุมศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไปและระดับกลุมคน (11)
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แบบบันทึกผลการเรียนรูของนิสิต และ(12) คูมือการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชมุ ชน
และประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงคสําหรับนิสิต อาจารย
และสมาชิกชุมชน
2. เครื่องมือที่ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู ไดแก (1) แบบ
ทดสอบวัดความสามารถดานสติปญญา (2) แบบสอบถามวัดอารมณ ความรูสึก (3) แบบวัด
ทักษะ และ(4) แบบสอบถามผลการเรียนรูที่เกิดขึ้นกับสมาชิกชุมชน
การดําเนินการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูวชิ าจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและ
ประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค มีกระบวนการพัฒนาใน
ลักษณะวิจัยปฏิบัติการสรางสรรคความรูรว มกัน (The Cogenerative Action Research) ตาม
แนวคิดของเดวิดด และมอรเท็น (Greenwood, J. Davydd & Leven Morten. 1998 : 116)
2 ระยะ เปนวงจรวัฏจักรตอเนื่องกัน 3 รอบ ไดแก (1) ระยะแรก : การใหความหมาย หรือการทํา
ความชัดเจนกับคําถามแรกเริ่มการวิจัย (รอบที่ 1) (2) ระยะตอเนือ่ ง : การวิจัยปฏิบตั ิการแกไข
ปญหาที่ไดรวบรวมมิตติ างๆ (รอบที่ 2 และรอบที่ 3) โดยในแตละระยะมีขั้นตอนยอย 4 ขั้นตอน
คือ ขั้นตอนที่ 1 : การใหความหมายของปญหาหรือประเมินความตองการจําเปนในการจัดการ
เรียนรู ขั้นตอนที่ 2 : การสะทอนการอธิบายการปฏิบัติและการเรียนรู ขั้นตอนที่ 3 : การแกไข
ปญหาผานการกระทํา และขั้นตอนที่ 4 : การสรางสรรคโอกาสการเรียนรู และการสะทอนทั้งการ
กระทํา และความคิดในเรื่องที่ไดกระทํา
การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองจากแบบทดสอบ
วัดความสามารถดานสติปญญา แบบสอบถามวัดอารมณ ความรูสึก แบบวัดทักษะ แบบสอบถาม
ผลการเรียนรูท ี่เกิดขึ้นกับสมาชิกชุมชน แบบสังเกตพฤติกรรมการสะทอนความคิดในเรื่องที่ได
กระทําและการสะทอนการกระทํา จากผูชวยผูว ิจัยเก็บรวบรวมขอมูลแบบสังเกตพฤติกรรมขณะ
ทํากิจกรรมตามที่ไดรับมอบหมายของนิสิตและแบบวัดทักษะ และจากนิสิตเก็บรวบรวมขอมูล
แบบบันทึกผลการสัมภาษณเจาะลึกศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคล แบบบันทึกผลการสนทนา
กลุมศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป และระดับกลุม คน และแบบบันทึกผลการ
เรียนรูของนิสิต
การวิเคราะหขอมูล ดําเนินการวิเคราะหขอมูลที่ไดดังนี้
1. ขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยางนิสิต และสมาชิกชุมชน คํานวณหาคารอยละ
2. ขอมูลประสิทธิผลเปรียบเทียบกอนและภายหลังใชรูปแบบการจัดการเรียนรูวชิ า
จิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิต
ที่พึงประสงค
2.1 ขอมูลคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคที่แสดงออกถึงความสามารถดาน
สติปญญา ความสามารถในการจัดการดานอารมณ ความรูสึก และความสามารถดานทักษะ
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คํานวณหาคาคะแนนเฉลี่ย และคาเบีย่ งเบนมาตรฐาน ตลอดจนทดสอบความแตกตางของคา
คะแนนเฉลี่ยที่ไดกอนและภายหลังใชรูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชน
และประสบการณเปนฐานทีพ่ ัฒนาขึ้น โดยใชสถิติการทดสอบคาที (t-dependent test) ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ .05
2.2 ขอมูลผลการเรียนรูของสมาชิกชุมชน ทําการวิเคราะหเนื้อหา (Content
Analysis) หาแบบแผนพฤติกรรม (Pattern - matching) ที่เกิดขึ้นซ้ํา ๆ แลวจัดกลุมขอมูลนํามา
วิเคราะหหาหนวยพื้นฐานของกลุมความคิด (Domain Analysis) หาคาความถี่ นําเสนอในรูป
รอยละ บรรยายสรุปพรอมทั้งยกตัวอยางความคิดเห็นหรือคําพูดที่สําคัญ (Quotation) ประกอบ
3. ขอมูลขณะใชรูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชมุ ชนและประสบการณ
เปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
3.1 ขอมูลคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคดานทักษะที่สังเกตไดเชิงปริมาณ
คํานวณหาคารอยละ และเชิงคุณภาพทําการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) เชนเดียวกัน
กับวิธีการวิเคราะหขอมูลในขอ 2.2
3.2 ขอมูลผลการเรียนรูของสมาชิกชุมชน ทําการวิเคราะหเนื้อหา (Content
Analysis) เชนเดียวกันกับวิธีการวิเคราะหขอมูลในขอ 2.2
3.3 ขอมูลผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและ
ประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ทําการวิเคราะหเนือ้ หา
(Content Analysis) เชนเดียวกันกับวิธีการวิเคราะหขอ มูลในขอ 2.2
3.4 การประเมินความตองการจําเปนในการปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรูวิชา
จิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและประสบการณเปนฐาน ทําการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
เชนเดียวกันกับวิธีการวิเคราะหขอมูลในขอ 2.2
ผลการวิจัย มี 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูว ิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชน
และประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค มีกระบวนการ
พัฒนา ไดกรอบแนวคิดเชื่อมโครงสราง ที่ชี้แนะแนวทางลักษณะการจัดการเรียนรูภายใตทฤษฎี
การสรางความรูดวยตนเองที่มีแนวคิดพืน้ ฐานหลัก 3 แนวคิด ไดแก (1) แนวคิดการวิจัย
ปฏิบัติการสรางสรรคความรูรวมกัน (2) แนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่ใชชมุ ชนเปนฐาน และ
(3) แนวคิดการจัดการเรียนรูแบบประสบการณที่ผูวิจยั เชื่อถือ ตลอดจนการสังเกตธรรมชาติของ
ผูเรียนวิชาจิตวิทยาสังคมทีผ่ ูวิจัยรับผิดชอบสอน จัดไวอยางเปนระบบ 8 องคประกอบ ไดแก (1)
ปญหาและความจําเปนของการจัดการเรียนรู (2) หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู (3)
วัตถุประสงคของรูปแบบการจัดการเรียนรู (4) ผลการเรียนรูที่คาดหวัง (5) สาระการเรียนรู (6)
กิจกรรมการเรียนรู (7) การวัดผลประเมินผลรูปแบบ และ (8) แหลงเรียนรู ดวยการจัดกระบวน
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การเรียนรูในชุมชนออกเปน 6 ขั้นตอน ไดแก (1) การประเมินความตองการจําเปน (2) การ
กําหนดเปาหมายและวางแผนการเรียนรูรวมกัน (3) การมีสวนรวมในประสบการณที่ไดวางแผน
ไวรวมกัน (4) การสะทอน (5) การสรุปอางอิงหรือสรางความรูใหม และ (6) การประยุกตใช
ความรูในสถานการณใหมเปนวงจรวัฏจักรตอเนื่องกัน จัดใหสอดคลองกับกระบวนการเรียนรูใน
ชั้นเรียน โดยจัดสาระการเรียนรูเปนหนวยการเรียนรูต ามระดับการศึกษาจิตวิทยาสังคมควบคูก ับ
จัดสาระการเรียนรูที่เปนทักษะกระบวนการหรือสถานการณ/ประสบการณจริงใหนิสิตไดเรียนรู
และฝกฝน
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูวิชา
จิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิต
ที่พึงประสงค มีผลการวิจัยดังนี้
1. ขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง
1.1 นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชาจิตวิทยาสังคมสวนใหญเปนเพศหญิง มีโครงสราง
ของวิชาเปนวิชาเลือกมากทีส่ ุด สังกัดคณะสังคมศาสตร และกําลังศึกษาอยูในชั้นปที่ 2
1.2 สมาชิกชุมชนยาดองที่มีสวนรวมจัดกิจกรรมการเรียนรูจิตวิทยาสังคมระดับ
บุคคลใหกับนิสิต รอบที่ 1 สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 60 ปขึ้นไป รองลงมามีจํานวนเทากัน
อายุต่ํากวา 30 ป อายุระหวาง 41-50 ป และ 51-60 ป มีอาชีพรับจางและไมไดประกอบอาชีพ
จากสูงอายุมากที่สุด มีรายไดระหวาง 5,000-10,000 บาทตอเดือน และไมมีรายไดมากที่สุด
พอ ๆ กัน สวนใหญจบชั้นประถมศึกษา เปนหมาย เปนกรรมการชุมชน และมีระยะเวลาที่อาศัย
อยูในชุมชน ระหวาง 41-50 ป
1.3 สมาชิกชุมชนยาดองที่มีสวนรวมจัดกิจกรรมการเรียนรูจิตวิทยาสังคมระดับคน
ตั้งแต 2 คนขึน้ ไปใหกับนิสติ รอบที่ 2 สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 51-60 ป อาชีพรับจาง
มีรายไดระหวาง 5,000-10,000 บาทตอเดือน และไมมีรายไดจํานวนเทากัน จบชั้นประถมศึกษา
มีสถานภาพสมรสคูและหมายจํานวนเทากัน สวนใหญมีตําแหนงเปนกรรมการชุมชน และมีระยะเวลา
ที่อาศัยอยูในชุมชน ระหวาง 41-50 ป
1.4 สมาชิกชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ เฟสทดานซ ที่มีสวนรวมจัดกิจกรรม
การเรียนรูจิตวิทยาสังคมระดับกลุมคน รอบที่ 3 สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 51-60 ป
ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว มีรายไดระหวาง 50,000-100,000 บาท จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา
มีสถานภาพสมรสคู เปนสมาชิกชมรมฯ และมีระยะเวลาการเปนสมาชิกชมรมระหวาง 5-8 ป
2. ประสิทธิผลของขอมูลเปรียบเทียบกอนและภายหลังใชรูปแบบการจัดการ
เรียนรูวชิ าจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค
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2.1 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคที่เกิดขึ้นกับนิสิต ภายหลังเสร็จสิ้นการใช
รูปแบบการจัดการเรียนรู มีประสิทธิผลตามเกณฑคือ ดานสติปญญาของนิสิต กอนใชรูปแบบการ
จัดการเรียนรูมีคาคะแนนเฉลี่ยนอยกวา อยูในระดับปรับปรุง เมื่อเปรียบเทียบกับภายหลังใช
รูปแบบการจัดการเรียนรู อยูในระดับดี ดานอารมณ ความรูสึก กอนใชรูปแบบการเรียนรู มีคา
คะแนนเฉลี่ยนอยกวา อยูในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบกับภายหลังใชรปู แบบการจัดการ
เรียนรู อยูในระดับมาก และดานทักษะ ไดแก ทักษะการสังเกต ทักษะทางสังคม ทักษะการทํางาน
กลุม ทักษะการแกไขปญหา ทักษะการทํางาน และทักษะการคิดวิเคราะห ของนิสิตกอนใช
รูปแบบการจัดการเรียนรูมีคาคะแนนเฉลีย่ นอยกวา อยูในระดับเล็กนอย ทุกทักษะ ยกเวนทักษะ
การสังเกตอยูใ นระดับพอใช เมื่อเปรียบเทียบกับภายหลังใชรูปแบบการจัดการเรียนรู อยูในระดับ
มากทุกทักษะ ยกเวนทักษะการสังเกตอยูในระดับมากที่สุด และแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
2.2 ผลการเรียนรูที่เกิดขึ้นกับสมาชิกชุมชน ภายหลังเสร็จสิ้นการใชรูปแบบการจัด
การเรียนรู จํานวน 3 รอบแลว มีประสิทธิผลตามเกณฑคือ (1) สมาชิกชุมชนยาดองที่มีสวนรวม
จัดการเรียนรูศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคล ทุกคนเกิดการเรียนรู ดานสติปญญา ดานอารมณ
ความรูสึก และดานทักษะ ทุกทักษะยกเวนทักษะการทํางานกลุม (2) สมาชิกชุมชนยาดองที่มี
สวนรวมจัดการเรียนรูศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับคนตัง้ แต 2 คนขึ้นไป ทุกคนเกิดการเรียนรู
ดานสติปญญา ดานอารมณ ความรูสึก และดานทักษะ ทุกทักษะยกเวนทักษะการทํางานกลุม
ที่สมาชิกชุมชนยาดองสวนใหญเกิดการเรียนรูขึ้น และ (3) สมาชิกชมรมออกกําลังกาย กีฬา
ลีลาศ เฟสท ดานซที่มีสวนรวมจัดการเรียนรูศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับกลุมคน ทุกคนเกิดการ
เรียนรู ดานสติปญญา ดานอารมณ ความรูสึก และดานทักษะ ทุกทักษะเกิดขึ้นได
3. ผลที่เกิดขึ้นขณะใชรปู แบบการจัดการเรียนรูว ิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชน
และประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค ทั้งในชัน้
เรียนและในชุมชนแตละรอบมีดังนี้
3.1 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคที่เกิดขึ้นกับนิสิต มีดังนี้
3.1.1 จากแบบสังเกตพฤติกรรมตามทีไ่ ดรับมอบหมายของนิสิต พบวา
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคที่เกิดขึ้นกับนิสิต ดานทักษะ รอบที่ 1 ในชั้นเรียน
นิสิตสวนใหญมีคะแนนทุกทักษะปฏิบัติไดคอนขางบอยครั้ง มีความตอเนื่องคอนขางมากอยูใน
ระดับพอใช ในชุมชน นิสิตสวนใหญมคี ะแนนทุกทักษะปฏิบัติไดสม่ําเสมอ มีความตอเนื่องทุก
ครั้งอยูในระดับดี รอบที่ 2 ในชั้นเรียน นิสิตสวนใหญมีคะแนนทุกทักษะปฏิบัติไดสม่ําเสมอ มี
ความตอเนื่องทุกครั้งอยูในระดับดี ยกเวนทักษะการแกไขปญหา และทักษะการคิดวิเคราะห อยู
ในระดับพอใช ในชุมชน นิสิตสวนใหญมคี ะแนนทุกทักษะปฏิบัติไดสม่ําเสมอ มีความตอเนื่องทุก
ครั้งอยูในระดับดี และรอบที่ 3 ในชั้นเรียน และในชุมชน นิสติ สวนใหญมีคะแนนทุกทักษะ
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ปฏิบัติไดสม่ําเสมอ มีความตอเนื่องทุกครัง้ อยูในระดับดี ยกเวนในชุมชนทักษะการสังเกตนิสติ ทุก
คนปฏิบตั ิไดสม่ําเสมอมีความตอเนื่องทุกครั้งอยูในระดับดี
3.1.2 จากแบบบันทึกผลการเรียนรูของนิสิต แบบบันทึกผลการสัมภาษณ
เจาะลึกศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคล แบบบันทึกผลการสัมภาษณเจาะลึกศึกษาจิตวิทยาสังคม
ระดับบุคคล แบบบันทึกผลการสนทนากลุมศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป และ
ระดับกลุมคน และแบบสังเกตพฤติกรรมการสะทอนความคิดในเรือ่ งที่ไดกระทําและการสะทอน
การกระทํา พบวา คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคที่เกิดขึ้นกับนิสิต ในชุมชน เกิดการเรียนรู
ดานสติปญญา ดานอารมณ ความรูสึก และดานทักษะทุกทักษะ ยกเวนดานอารมณ ความรูสึก
ทักษะการคิดวิเคราะห และทักษะการทํางานที่มีขอมูลไมสอดคลองกับแบบวัดอื่น จํานวนและ
รอยละที่อยูในระดับสมบูรณ ในชุมชนมีจํานวนและรอยละมากกวาในชั้นเรียนและรูปแบบการจัด
การเรียนรูมีประสิทธิผลตามเกณฑ เกิดการเรียนรูในแตละดานสรุปไดดังนี้
1) ดานสติปญญา รอบที่ 1 นิสิตหรือกลุมนิสิตสวนใหญเกิดการรูขึ้น
ไดในระดับพอสมควร รอบที่ 2 นิสิตหรือกลุมนิสิตสวนใหญเกิดการเรียนรูไดในระดับสมบูรณ และ
รอบที่ 3 นิสิตสวนใหญและกลุมนิสิตทุกกลุมเกิดการเรียนรูขึ้นไดในระดับสมบูรณ
2) ดานอารมณ ความรูส ึก รอบที่ 1 และรอบที่ 2 นิสิตทุกคนและ
กลุมนิสิตทุกกลุมเกิดการเรียนรูขึ้นสวนใหญอยูในระดับสมบูรณ สวนรอบที่ 3 นิสิตทุกคนและกลุม
นิสิตทุกกลุมเกิดการเรียนรูขึ้นอยูในระดับสมบูรณ
3) ดานทักษะ ทุกทักษะ รอบที่ 1 นิสิตทุกคนหรือกลุม นิสิตเกิดการ
เรียนรูขึ้นสวนใหญอยูในระดับสมบูรณ ยกเวนทักษะการสังเกต นิสติ ทุกคน กลุมนิสิตทุกกลุม อยู
ในระดับสมบูรณ ทักษะการแกไขปญหาสวนใหญอยูในระดับพอสมควร รอบที่ 2 นิสิตทุกคนและ
กลุมนิสิตทุกกลุมเกิดการเรียนรูในระดับสมบูรณ ในทักษะการสังเกต ทักษะทางสังคม สวนทักษะ
ที่เหลือสวนใหญเกิดการเรียนรูในระดับสมบูรณ และ รอบที่ 3 นิสติ ทุกคน และกลุมนิสิตทุกกลุม
เกิดการเรียนรูระดับสมบูรณ
4) ดานอารมณ ความรูส ึก และทักษะการคิดวิเคราะหที่ปรากฏ
รองรอยหลักฐานที่ไดจากแบบบันทึกผลการสัมภาษณเจาะลึกศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคล
แบบบันทึกผลการสนทนากลุมศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป และระดับกลุมคน
มีขอมูลไมสอดคลองกับแบบวัดอื่น
5) ทักษะการทํางาน ที่ปรากฏรองรอยหลักฐานที่ไดจากแบบสังเกต
พฤติกรรมการสะทอนความคิดในเรื่องที่ไดกระทําและการสะทอนการกระทําทั้งในชั้นเรียนและใน
ชุมชนมีขอมูลไมสอดคลองกับแบบวัดอื่น
3.2 ผลการเรียนรูของสมาชิกชุมชนขณะใชรูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคม
โดยใชชุมชนและประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงคในแตละ
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รอบ จํานวน 3 รอบ ที่ไดจากแบบบันทึกผลการสัมภาษณเจาะลึกศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคล
แบบบันทึกผลการสนทนากลุมศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป และระดับกลุมคน
และแบบสังเกตพฤติกรรมการสะทอนความคิดในเรื่องที่ไดกระทําและการสะทอนการกระทํา พบวา
สมาชิกชุมชนเกิดการเรียนรูดานสติปญญา ดานอารมณ ความรูสึก และดานทักษะทุกทักษะ ยกเวน
บางทักษะที่ไดจากแบบสังเกตพฤติกรรมการสะทอนความคิดในเรื่องที่ไดกระทําและการสะทอนการ
กระทํา จํานวนและรอยละที่อยูในระดับสมบูรณ รอบที่ 3 มีจํานวนและรอยละมากกวาในรอบที่ 2
และในรอบที่ 2 มีจํานวนและรอยละมากกวารอบที่ 1 และรูปแบบการจัดการเรียนรูมีประสิทธิผลตาม
เกณฑ เกิดการเรียนรูสรุปไดดังนี้
3.2.1 ดานสติปญญา รอบที่ 1 สมาชิกชุมชนยาดองสวนใหญเกิดการเรียนรู
ขึ้นในระดับพอสมควร รอบที่ 2 อยูในระดับสมบูรณ และรอบที่ 3 สมาชิกชมรมออกกําลังกาย
กีฬาลีลาศ เฟสทดานซ ทุกคน เกิดการเรียนรูอยูในระดับสมบูรณ
3.2.2 ดานอารมณ ความรูสึก รอบที่ 1 รอบที่ 2 และรอบที่ 3 สมาชิก
ชุมชนยาดองและสมาชิกชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ เฟสท ดานซ ทุกคน เกิดการเรียนรูอยูใน
ระดับสมบูรณ
3.2.3 ดานทักษะ พบวา (1) ทักษะการสังเกต และทักษะทางสังคม รอบที่ 1
รอบที่ 2 และรอบที่ 3 สมาชิกชุมชนยาดองและสมาชิกชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ เฟสท ดานซ
ทุกคน เกิดการเรียนรูอยูในระดับสมบูรณ (2) ทักษะการทํางานกลุม รอบที่ 1 และรอบที่ 2 สมาชิก
ชุมชนยาดองสวนใหญเกิดการเรียนรูขึ้น ในระดับพอสมควร สวนรอบที่ 3 สมาชิกชมรมออกกําลังกาย
กีฬาลีลาศ เฟสทดานซ ทุกคนเกิดการเรียนรูขึ้นในระดับพอสมควร (3) ทักษะการแกไขปญหา
รอบที่ 1 สมาชิกชุมชนยาดองสวนใหญเกิดการเรียนรูในระดับพอสมควร รอบที่ 2 สมาชิกชุมชน
ยาดองสวนใหญเกิดการเรียนรูในระดับสมบูรณ และรอบที่ 3 สมาชิกชมรมออกกําลังกาย กีฬา
ลีลาศ เฟสทดานซ ทุกคนเกิดการเรียนรูขึ้นในระดับสมบูรณ (4) ทักษะการทํางาน รอบที่ 1 สมาชิก
ชุมชนยาดองทุกคนเกิดการเรียนรูในระดับพอสมควร รอบที่ 2 สมาชิกชุมชนยาดองทุกคน และ
รอบที่ 3 สมาชิกชมรมออกกําลุงกาย กีฬาลีลาศ เฟสทดานซทุกคนเกิดการเรียนรูขึ้นในระดับ
สมบูรณ และ (5) ทักษะการคิดวิเคราะห รอบที่ 1 รอบที่ 2 และรอบที่ 3 สมาชิกชุมชนยาดองและ
สมาชิกชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ เฟสท ดานซ ทุกคนเกิดการเรียนรูในระดับพอสมควร
3.2.4 รอบที่ 1 ทักษะการสังเกต ทักษะการทํางานกลุม ทักษะการแกไขปญหา
และทักษะการคิดวิเคราะห รอบที่ 2 และรอบที่ 3 ทักษะการทํางานกลุม ทักษะการทํางาน และ
ทักษะการคิดวิเคราะห ที่ไดจากแบบสังเกตพฤติกรรมการสะทอนความคิดในเรื่องที่ไดกระทําและ
การสะทอนการกระทําไมมีขอมูลปรากฏรองรอยหลักฐานบงบอกการกระทําเกิดขึน้ กับสมาชิกชุมชน
ยาดองและสมาชิกชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ เฟสท ดานซ และไมสอดคลองกับแบบวัดอื่น ๆ
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3.3 ผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชมุ ชนและประสบการณ
เปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
3.3.1 จากแบบบันทึกผลการสัมภาษณเจาะลึกศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคล
รอบที่ 1 พบวา กลุมนิสติ และสมาชิกชุมชนยาดองสวนใหญ สามารถใชรูปแบบการจัดการเรียนรู
ไดระดับพอสมควร และที่เหลือสามารถใชรูปแบบการจัดการเรียนรูไดระดับสมบูรณ
3.3.2 จากแบบบันทึกผลการสนทนากลุมศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับคนตั้งแต
2 คนขึ้นไป รอบที่ 2 พบวา กลุมนิสิต และสมาชิกชุมชนยาดองสวนใหญ สามารถใชรูปแบบการ
จัดการเรียนรูไดระดับสมบูรณ และที่เหลือสามารถใชรปู แบบการจัดการเรียนรูไดพอสมควร
3.3.3 จากแบบบันทึกผลการสนทนากลุมศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับกลุมคน
รอบที่ 3 พบวา กลุมนิสิตทุกกลุม และสมาชิกชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ เฟสทดานซ ทุกคน
สามารถใชรูปแบบการจัดการเรียนรูไดอยางสมบูรณ
3.4 การประเมินความตองการจําเปนในการปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรูวิชา
จิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
3.4.1 การประเมินความตองการจําเปนในการปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู
รอบใหม (รอบที่ 2) ของระยะตอเนื่อง ในชั้นเรียน พบวา กลุมนิสิตทุกกลุม (1) มีความตองการ
จําเปนไดฝกปฏิบัตทิ ดลองใชรูปแบบการจัดการเรียนรูสัมภาษณเจาะลึกศึกษาจิตวิทยาสังคม
ระดับบุคคลกับเพื่อนนิสิตตางสาขาซ้ําอีก (2) ขณะสนทนากับสมาชิกชุมชนยาดองมีความตองการ
จับประเด็นหรือสรุปใจความสําคัญไดถูกตองมากขึ้นรวมกัน (3) ความตองการจําเปนในการใช
กระบวนการเรียนรูในชุมชน 6 ขั้นตอนไดถูกตองตามขั้นตอน โดยเฉพาะการสะทอนความคิดใน
เรื่องที่ไดกระทําและการสะทอนการกระทําวาการแกไขปญหาความตองการจําเปนมีขอดี ขอเสีย
อยางไรบาง และ (4) ความตองการจําเปนในการคิดเชื่อมโยงรวมกันระหวางกลุมนิสิตกับสมาชิก
ชุมชนยาดองเพื่อสรุปวิธีการใหมที่ใชแกไขปญหาความตองการจําเปน และในชุมชน พบวา
กลุมนิสิตทุกกลุม มีความตองการจําเปนในการไดรับความรวมมือจากสมาชิกชุมชนยาดองในการ
ศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป และสมาชิกชุมชนยาดองทุกกลุมมีความตองการ
จําเปนใหอาจารยผูสอนจัดขนาดกลุมนิสติ จํานวน 4 คนตอกลุม เนื่องจากบานพักของสมาชิก
ชุมชนยาดองคอนขางคับแคบ
3.4.2 การประเมินความตองการจําเปนในการปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู
รอบใหม (รอบที่ 3) ของระยะตอเนื่อง ในชั้นเรียน พบวา กลุมนิสติ ทุกกลุม (1) มีความตองการ
จําเปนไดฝกปฏิบัตทิ ดลองใชรูปแบบการจัดการเรียนรูจัดสนทนากลุมศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับ
คนตั้งแต 2 คนขึ้นไป กับเพื่อนนิสิตตางสาขาซ้ําอีก (2) การใชกระบวนการเรียนรูในชุมชน 6
ขั้นตอน ควบคูกับการใชแผนภาพพลิก (Flip Chart) ในการชวยจับประเด็น หรือสรุปใจความ
สําคัญระหวางกลุมนิสิตกับสมาชิกชุมชนที่เขารวมสนทนากลุมดวยควรมีความคลองแคลวชํานาญ
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มากขึ้นและมีการใชในรอบใหม (รอบที่ 3) ตอไปดวย และ (3) ขนาดของรถบัสที่ใชเปนพาหนะ
เดินทางควรมีขนาดใหญ สามารถบรรจุนิสิตทั้งหมดไดเพียงพอ และในชุมชน พบวา กลุมนิสิต
ทุกกลุม มีความตองการจําเปนในการไดรับความรวมมือจากสมาชิกชมรมออกกําลังกาย กีฬา
ลีลาศ เฟสท ดานซ ในการศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับกลุมคน และมีความตองการจําเปนในการใช
แผนภาพพลิก (Flip Chart) ในรอบใหม (รอบที่ 3) ตอไปดวย และสมาชิกชุมชนยาดองทุกคน มี
ความตองการจําเปนใหกลุมนิสิตไดใชแผนภาพพลิก (Flip Chart) ตอไปดวย เพื่อไดรับฟงและ
ตรวจสอบขอสรุปของกลุมนิสิตได สามารถปรับปรุงขอสรุปใหมไดถากลุมนิสิตมีขอสรุปไมถูกตอง
3.4.3 การประเมินความตองการจําเปนในการปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู
รอบใหม (รอบที่ 4 ในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2550) ของระยะตอเนื่อง ในชั้นเรียน กลุม
นิสิตทุกกลุม มีความตองการจําเปนไดฝกปฏิบัตทิ ดลองใชรูปแบบการจัดการเรียนรูจัดสนทนากลุม
ศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับกลุมคนกับเพือ่ นนิสิตตางสาขาซ้ําอีก เพื่อเพิ่มทักษะความชํานาญให
กลุมนิสิตมากขึ้น กลุมนิสติ สวนใหญ ไดเสนอแนะความตองการจําเปนในการใชแผนภาพพลิก
(Flip Chart) ควบคูกับกระบวนการเรียนรูในชุมชน 6 ขั้นตอน เพื่อฝกปฏิบตั ิทดลองใชรูปแบบการ
จัดการเรียนรูสัมภาษณเจาะลึกศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคลกับนิสิตทีล่ งทะเบียนเรียนวิชานี้
ในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2550 และภายหลังเสร็จสิ้นการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูใน
ชุมชน กลุมนิสิตทุกกลุม ไดเสนอความตองการจําเปนในการใชกระบวนการเรียนรูในชุมชน 6
ขั้นตอนควบคูก ับการใชแผนภาพพลิก (Flip Chart) ในการจับประเด็นหรือสรุปใจความสําคัญหรือ
ขอคิดเห็นรวมกันระหวางกลุมนิสิตกับสมาชิกชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ เฟสทดานซ ที่เขา
รวมสนทนากลุมในรอบใหม รอบที่ 4 ตอไปดวย และในชุมชน พบวา กลุมนิสิตทุกกลุม มีความ
ตองการจําเปนในการคัดเลือกกลุมคนที่มีการรวมตัวกันอยางเหนียวแนนดังเชนชมรมฯนี้เปน
แหลงเรียนรูในชุมชนและสมาชิกชมรมฯที่เขารวมสนทนากลุมทุกกลุม มีความตองการจําเปนใน
เรื่องกําหนดการเวลาใหกลุม นิสิตเดินทางมาถึงชมรมฯนี้ เวลา 7.00 น. กอน 1 ชั่วโมง เพื่อให
สมาชิกชมรมฯทานอื่น ๆ ที่ตองการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับกลุมนิสติ ดวยแตไมสามารถอยูรอ
ตามกําหนดการเวลาเดิมเวลา 8.00 น.ได เนื่องจากติดภารกิจประจําวันไดมีสวนรวมจัดกิจกรรม
การเรียนรูใหกับกลุมนิสิต

อภิปรายผล
การอภิปรายผลครั้งนี้ ผูวิจยั ไดนําสรุปผลการวิจัยที่ไดคือ (1) การพัฒนารูปแบบการจัด
การเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงคและ (2) การศึกษาประสิทธิผลรูปแบบการจัดการเรียนรูที่ไดมาอภิปรายผลดังนี้
1. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชมุ ชนและประสบการณ
เปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค รูปแบบการจัดการเรียนรูมีประสิทธิผล
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ตรงตามความมุงหวังหรือองคประกอบผลการเรียนรูที่คาดหวังของรูปแบบการจัดการเรียนรูนี้ ทั้งนี้
สืบเนื่องจากรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พฒ
ั นาขึ้นนี้ (1) มีการสรางขึ้นมาถูกตองตามหลักวิชาการ
กลาวคือ 1) รูปแบบการจัดการเรียนรูตอ งสรางขึ้นมาจากทฤษฎี หรือแนวคิดทีผ่ ูสรางเชื่อถือ
(ทิศนา แขมมณี. 2548 : 219) การสังเกตธรรมชาติของผูเรียน (Maker, C. June. 1982 : 1-2)
ซึ่งรูปแบบการจัดการเรียนรูนี้ ผูวิจัยสรางขึ้นมาจากความเชื่อพื้นฐานของผูวิจัยที่มีตอทฤษฎีการ
สรางความรูดวยตนเองที่มีแนวคิดพื้นฐานหลัก 3 แนวคิด ไดแก แนวคิดการวิจัยปฏิบตั ิการ
สรางสรรคความรูรวมกัน แนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่ใชชุมชนเปนฐาน และแนวคิดการ
เรียนรูแบบประสบการณ นํามาวิเคราะหสาระการเรียนรู กระบวนการเรียนรูในชุมชน และผลการ
เรียนรูที่คาดหวังที่ไดรวมกัน
จะสามารถชวยแกปญหาการจัดการเรียนรูของอาจารยผูสอนใน
สถาบันอุดมศึกษาของไทยรวมถึงวิชาจิตวิทยาสังคมทีผ่ ูวิจัยรับผิดชอบสอนได 2) รูปแบบการ
จัดการเรียนรูนี้ไดผานการตรวจสอบคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญกอนนําไปใชจัดการเรียนรูจริง เปน
กรอบแนวคิดเชิงโครงสรางที่ชี้แนะแนวทางลักษณะการจัดการเรียนรูครอบคลุมองคประกอบที่
สําคัญ 8 องคประกอบ ไดแก (1) ปญหาและความจําเปนของการจัดการเรียนรู (2) หลักการของ
รูปแบบการจัดการเรียนรู (3) วัตถุประสงคของรูปแบบการจัดการเรียนรู (4) ผลการเรียนรูที่
คาดหวัง (5) สาระการเรียนรู (6) กิจกรรมการเรียนรู (7) การวัดผลประเมินผลรูปแบบ และ (8)
แหลงเรียนรู ไวอยางเปนระบบ เมื่อผูวิจัยสงใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมขององคประกอบ
ของรูปแบบการจัดการเรียนรูไดคาคะแนนเฉลี่ยความเหมาะสมระหวาง 4.3-5 (หนา 248-249)
และไดคาดัชนีความสอดคลองขององคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรูเทากับ 1 (หนา 249250) แสดงวา เปนรูปแบบการจัดการเรียนรูที่มีคุณภาพมากพอนําไปใชพัฒนาผูเรียนใหเกิดการ
เรียนรูตามผลการเรียนรูที่คาดหวังได และ 3) รูปแบบการจัดการเรียนรูตองทํานายผลทีต่ ามมาได
(Torsten Husén & Nevill, T. Postlethwaite. 1994 : 3865) ผูวิจัยจึงศึกษาประสิทธิผลของ
รูปแบบการจัดการเรียนรูนี้โดยมีผลการเรียนรูที่คาดหวังที่ทํานายไดวาเมื่อใชรูปแบบการจัดการ
เรียนรูนี้แลว นิสิตและสมาชิกชุมชนทีแ่ ลกเปลีย่ นเรียนรูกันและกัน จะมีการเปลี่ยนแปลงการ
เรียนรูดานสติปญญา ดานอารมณ ความรูสึก และดานทักษะเกิดขึน้ และผลการศึกษาประสิทธิผล
ที่ไดก็เปนไปตามผลการเรียนรูที่คาดหวังที่ไดทํานายไว และ (2) กระบวนการพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรูนี้ไดใชลักษณะการวิจัยปฏิบตั ิการสรางสรรคความรูรวมกัน (The
Cogenerative Action Research) ตามแนวคิดของเดวิดด และมอรเท็น (Greenwood, J. Davydd
& Leven Morten. 1998 : 116) 2 ระยะเปนวงจรตอเนื่องกัน 3 รอบ ไดแก ระยะแรก : การให
ความหมายหรือการทําความชัดเจนกับคําถามแรกเริ่มการวิจัย (2) ระยะตอเนือ่ ง : การวิจัย
ปฏิบัติการแกไขปญหาที่ไดรวบรวมมิติตา ง ๆ (รอบที่ 2 และรอบที่ 3) โดยในแตละระยะมีขั้นตอน
ยอย 4 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นตอนที่ 1 : การใหความหมายของปญหาหรือประเมินความตองการ
จําเปนในการจัดการเรียนรู ขั้นตอนที่ 2 : การสะทอนการอธิบายการปฏิบัติและการเรียนรู
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ขั้นตอนที่ 3 : การแกไขปญหาผานการกระทํา และขั้นตอนที่ 4 : การสรางสรรคโอกาสการเรียนรู
และการสะทอนทั้งความคิดในเรื่องที่ไดกระทําและการสะทอนการกระทํา ชวยใหผูวิจัยพัฒนาและ
ปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความตองการการเรียนรูของนิสิต แกไขปญหาการ
จัดการเรียนรูของอาจารยผูสอนไดแลว ยังชวยใหนิสิตไดประสบการณเพิ่มมากขึ้น และชวยให
นิสิตและสมาชิกชุมชนไดรบั ทราบขอมูลการเรียนรูที่เกิดขึ้นกับตนเองแลว ยังเปนขอมูลที่ผูวิจยั ใช
กระตุนนิสติ และสมาชิกชุมชนใหมีความตองการพัฒนาการเรียนรูของตนเองใหดีขึ้นจนบรรลุ
เปาหมายไดดวย
2. การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู
2.1 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคดานสติปญญาที่เกิดขึ้นกับนิสิต ภายหลัง
ใชรูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชมุ ชนและประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสราง
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงค นิสิตมีคาคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับดีสูงกวาเมื่อเปรียบเทียบ
กับกอนใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่มีคา คะแนนเฉลีย่ อยูในระดับปรับปรุง (ตาราง 26) แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนไปตามเกณฑประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการ
เรียนรู (ตาราง 29) แสดงวารูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นมีความสามารถแกไขปญหา
การเรียนรูดานสติปญญาของนิสิตไดในเรื่องการคิดวิเคราะห การคิดแกไขปญหา และการคิด
สรางสรรคใหมไดสืบเนื่องจาก (1) การคิดเกิดขึ้นในนิสิตไดนั้น ประกอบดวย 1) เนื้อหาสาระ และ
2) กระบวนการ (เรียม ศรีทอง. 2542: 79) ซึ่งสอดคลองกับองคประกอบสาระการเรียนรูข อง
รูปแบบการจัดการเรียนรูนี้ ประกอบดวย 1) สาระการเรียนรูที่เปนความรูวชิ าการที่เกี่ยวของกับ
จิตวิทยาสังคม และ 2) สาระการเรียนรูท ี่เปนความรู คือ ประสบการณ ไดแก ทักษะกระบวนการ
เรียนรู อาทิ ทักษะการคิดวิเคราะห ทักษะการแกไขปญหา ทักษะการทํางานกลุม ทักษะการ
สังเกต ทักษะทางสังคม และทักษะการทํางาน และสถานการณที่ไดพบในชุมชน ยังสอดคลองกับ
องคประกอบกิจกรรมการเรียนรูของรูปแบบการจัดการเรียนรูนี้ดวย กลาวคือ การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูในชุมชนและชั้นเรียนมีการใชกระบวนการเรียนรูใ นชุมชน 6 ขั้นตอน ไดแก 1) การประเมิน
ความตองการจําเปน 2) การกําหนดเปาหมายและวางแผนการเรียนรูรวมกัน 3) มีสวนรวมใน
ประสบการณที่ไดวางแผนรวมกัน 4) การสะทอนทัง้ ความคิดในเรื่องกระทําและการสะทอนการ
กระทํา 5) การสรุปอางอิง สรางสรรคความรูที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู และ 6) การ
ประยุกตใชความรูใหมได กระบวนการเรียนรูในชุมชน 6 ขั้นตอนนี้ เปนกระบวนการแกไขปญหา
ใหนิสิตไดคิดอยางเปนเหตุเปนผล คิดวิเคราะหตรึกตรอง (Reflective Thinking) ในการคิดแกไข
ปญหาอยางสรางสรรค ประกอบดวย 1) การคนหาความหมายของปญหา 2) การเปดใจรับความ
คิดเห็นที่หลากหลาย อันนําไปสู 3) การแกปญหา การแยกแยะใหเห็นความคิดทีด่ ีที่สุด และ 4)
การเปลี่ยนความคิดใหเปนการกระทํา (เรียม ศรีทอง. 2542 : 79-80 ; อางอิงจาก นิพาดา เทวกุล)
กับสมาชิกชุมชนไดอยางหลากหลายมุมมอง ดวยเหตุนี้นิสิตจึงเกิดการคิดเกิดขึ้นที่ปรุงแตงการ
รับรูโดยการทํางานของสมองและจิตใจของนิสิตทําใหนสิ ิตมีการคิดอยูในระดับดีขนึ้ ภายหลังใช
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รูปแบบการจัดการเรียนรูนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับกอนใชรูปแบบการจัดการเรียนรูอยูระดับปรับปรุง
เทานั้น องคประกอบที่สาํ คัญของการคิดแบบเปนเหตุเปนผลในการแกปญหานั้น ตองอาศัย
ขอเท็จจริงและความรูจากประสบการณเปน (กมลรัตน หลาสุวงษ. 2528 : 259) ซึ่งสอดคลอง
กับรูปแบบการจัดการเรียนรูนี้ไดเนนชุมชนและประสบการณเปนฐาน ประกอบกับกระบวนการ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู จํานวน 3 รอบ ยิ่งทําใหนิสิตมีประสบการณคิดเปนเหตุเปนผลใน
การแกปญหามากขึ้น เมื่อนิสิตไดทําแบบทดสอบวัดความสามารถทางดานสติปญญาที่เนนการคิด
วิเคราะหเปนอันดับแรกได ตามตารางวิเคราะหหลักสูตรหนา 171 จึงทําใหคะแนนเฉลี่ย
ความสามารถดานสติปญญาของนิสิตภายหลังใชรูปแบบการจัดการเรียนรูอยูในระดับดี สูงกวา
กอนใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่อยูในระดับปรับปรุง แตคาคะแนนความสามารถดานสติปญญา
ของนิสิตภายหลังใชรูปแบบการจัดการเรียนรูนี้ไมสามารถพัฒนาใหอยูในระดับดีมากถึงระดับดี
เยี่ยมไดทั้งนี้คงสืบเนื่องมาจากเหตุผล 2 ประการ กลาวคือ (1) การคิดอยางมีเหตุผลในการ
แกปญหานั้น ยังตองอาศัยระยะเวลาดวย (กมลรัตน หลาสุวงษ. 2528 : 260) เพื่อไตรตรองหา
เหตุผลที่ดีที่สดุ ในการคิดแกไขปญหา
แตจากการทําแบบทดสอบวัดความสามารถทางดาน
สติปญญาภายหลังใชรูปแบบการจัดการเรียนรูเสร็จสิน้ ลง นิสิตตองคิดไตรตรองหาเหตุผลที่ดที ี่สุด
ภายในเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที เพื่อตอบแบบทดสอบนีจ้ ึงทําใหนิสิตมีระยะเวลาในการคิด
ไตรตรองไมเพียงพอได เพราะเปนแบบทดสอบที่มคี าความยากคอนขางมากมีจํานวนขอสอบเกิน
ครึ่งของทั้งฉบับ และ (2) การคิดแกปญหาของกลุมเหนือกวาปจเจกบุคคลเกี่ยวกับความถูกตอง
ของคําตอบ (โยธิน ศันสนยุทธ และจุมพล พูลภัทรชีวิน. 2529 : 99) สอดคลองกับขอมูล
ความสามารถดานสติปญญาของนิสิตที่เกิดขึ้นในแตละรอบที่ใชกระบวนการกลุมรวมกันคิดวิเคราะห
คิดสรางสรรคความรูใหมไดดีขึ้นตามลําดับ จนในรอบที่ 3 นิสิตเกือบทั้งหมดหรือกลุมนิสิต
ทุกกลุมเกิดการเรียนรูดานสติปญญาไดสมบูรณ (ตาราง 31-33) ในขณะที่การทําแบบทดสอบวัด
ความสามารถดานสติปญญาฉบับนี้ของนิสิต ภายหลังการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูเสร็จสิ้นลง
ผูวิจัยจัดใหนิสิตทุกคนตองทําแบบวัดนี้ดวยปจเจกบุคคลตามลําพัง นิสิตยอมมีโอกาสตอบแบบ
ทดสอบไดถูกตองนอยกวาได จึงทําใหคะแนนของแบบทดสอบวัดความสามารถดานสติปญญา
ของนิสิตภายหลังใชรูปแบบการจัดการเรียนรูนี้จึงไมอยูในระดับดีมากหรือดีเยี่ยมได
2.2 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ดานอารมณ ความรูสึกที่เกิดขึ้นกับนิสิต
ภายหลังใชรูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและประสบการณเปนฐานเพื่อ
เสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค นิสิตมีคา คะแนนเฉลีย่ อยูในระดับมาก สูงกวาเมื่อ
เปรียบเทียบกับกอนใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่มีคาคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง (ตาราง 27)
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 เปนไปตามเกณฑประสิทธิผลของรูปแบบการ
จัดการเรียนรู (ตาราง 29) แสดงวา รูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นนี้ สามารถกระตุนใหนิสิต
สามารถจัดการดานอารมณ ความรูสึกทีม่ ีตอสถานการณ ตอกิจกรรมการเรียนรู ตอบุคคลที่มี
ปฏิสัมพันธดวยได สืบเนื่องจาก (1) อารมณ ความรูสึก เกิดขึ้นจากการถูกกระตุนจากสิ่งเราทั้ง
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ภายใน และภายนอกรางกายทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งรางกายและจิตใจ จะมีอารมณรุนแรง
มากนอย เพียงใดขึ้นอยูกับสถานการณหรือสิ่งเราอารมณนั้นเอง (กมลรัตน หลาสุวงษ. 2528 :
224-225) มีการรับรูสิ่งเราหรือสถานการณหรือเหตุการณ (เรียม ศรีทอง. 2542 : 98) ซึ่งสิ่งเรา
ในองคประกอบสาระการเรียนรูของรูปแบบการจัดการเรียนรูนี้ ไมไดมีเพียงสาระความรูว ิชาการที่
เกี่ยวของกับวิชาจิตวิทยาสังคมเพียงประการเดียว
แตยังมีสาระการเรียนรูที่เปนประสบการณ
อาทิ ทักษะกระบวนการและสถานการณที่ไดกลาวขางตนในขอ 2.1 มาแลว เปนสิง่ เรากระตุนให
นิสิตเกิดอารมณ ความรูสึกไดมากขึ้นจากเดิมที่เคยชินแตการศึกษาสาระความรูวชิ าการประการเดียว
และ (2) องคประกอบกิจกรรมการเรียนรูของรูปแบบการจัดการเรียนรูนี้มีทั้งกิจกรรมการเรียนรู
ในชั้นเรียน ในขั้นนําจะเนนจัดกิจกรรมพัฒนาอารมณ ความรูสึกใหนิสิตมีคานิยม รับรู ตระหนักใน
คุณคาของหัวขอที่ไดเรียนรู ในขั้นเรียนมีกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลายไมไดใชวิธีการบรรยาย
เพียงประการเดียว มีกิจกรรมกลุมใหนิสิตไดเรียนรูแบบรวมมือดวยการใชเทคนิคจิ๊กซอร วิเคราะห
บทสนทนารวมกันและไดฝก ทดลองสัมภาษณเจาะลึกหรือจัดสนทนากลุมกับเพื่อนนิสิตตางสาขา
ในชุมชน ใชชุมชนยาดอง และชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ เฟสท ดานซ เปนแหลงเรียนรูทมี่ ี
ความหลากหลายที่มีชวี ิตใหกับนิสิตไดเรียนรูแตกตางไปจากที่เคยชินกับการเรียนรูดวยวิธีการรับ
ฟงบรรยายเพียงอยางเดียวอยูในชั้นเรียน ควบคูกบั รูปแบบการใชกระบวนการเรียนรูในชุมชน
ดวยวิธีการสัมภาษณเจาะลึกและการจัดสนทนากลุมจริงไปพรอมๆ กันที่มีลักษณะวิธีการแสวงหา
ความรูในการศึกษาจิตวิทยาสังคมที่แตกตางกัน จึงเปนสิ่งเรากระตุนใหนิสติ เกิดอารมณ ความ
รูสึกขึ้นไดมาก
จึงสงผลใหภายหลังการใชรปู แบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใช
ชุมชนและประสบการณเปนฐานนิสิตมีคา คะแนนเฉลีย่ ดานอารมณ ความรูสึก อยูในระดับมาก
สูงกวา เมื่อเปรียบเทียบกับกอนใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่มีคา คะแนนเฉลีย่ อยูในระดับปาน
กลางนอยกวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
2.3 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ดานทักษะที่เกิดขึ้นกับนิสิต ภายหลังใช
รูปแบบการจัดการเรียนรูวชิ าจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสราง
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงค นิสิตมีคาคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกทักษะ ยกเวนทักษะ
การสังเกตอยูใ นระดับมากที่สุด สูงกวา เมื่อเปรียบเทียบกับกอนใชรูปแบบการจัดการเรียนรูทมี่ ีคา
คะแนนเฉลี่ยอยูในระดับเล็กนอย ทุกทักษะ ยกเวนทักษะการสังเกตอยูในระดับพอใช (ตาราง 28)
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 เปนไปตามเกณฑประสิทธิผลของรูปแบบการ
จัดการเรียนรู (ตาราง 29) ทั้งนี้สืบเนื่องจาก (1) ในองคประกอบสาระการเรียนรู ไดกําหนดทักษะ
กระบวนการ ไดแก ทักษะการสังเกต ทักษะทางสังคม ทักษะการทํางานกลุม ทักษะการแกไข
ปญหา ทักษะการทํางาน และทักษะการคิดวิเคราะห เปนสาระการเรียนรูค ือความรูที่เปน
ประสบการณใหนิสิตไดฝกฝนเรียนรูดวย
และองคประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ตอ ง
ออกแบบจัดใหเชื่อมโยงกับในชุมชนที่ผานการใชกระบวนการเรียนรู 6 ขั้นตอนดังกลาวมาแลว
และกระบวนการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูมี 2 ระยะ คือ ระยะแรก (รอบที่ 1) และระยะ
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ตอเนื่อง (รอบที่ 2 และ 3) เปนวงจรวัฏจักรตอเนื่องกัน ชวยใหนสิ ิตเกิดการเรียนรูดานทักษะได
ตามทฤษฎีการเรียนรูแบบเชื่อมโยงของธอรนไดค ในกฎแหงการเรียนรูไดคือ กฏแหงความพรอม
(Law of Readiness) กฎแหงการฝกหัด (Law of Exercise) และกฎแหงผลที่พอใจ (Law of
Effect) (กมลรัตน หลาสุวงษ. 2528 : 178-179) กลาวคือ 1) กิจกรรมการเรียนรูในชั้นเรียนรอบ
ที่ 1-3 ไดจัดใหนิสิตไดฝกทักษะทุกทักษะผานการปฏิบัตใิ บงานที่ 1-6 ฝกทดลองสัมภาษณ
เจาะลึกศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคล ฝกปฏิบตั ิทดลองจัดสนทนากลุมศึกษาจิตวิทยาสังคม
ระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป และระดับกลุมคนกับเพือ่ นนิสิตตางสาขา เปนการเตรียมความพรอม
ใหกับนิสิตกอนเขาไปปฏิบตั ิจริงในชุมชน จึงสอดคลองกับกฎแหงความพรอม (Law of
Readiness) และ 2) กิจกรรมการเรียนรูในชุมชน รอบที่ 1-3 ไดจัดใหนิสิตไดฝกฝนทักษะทุก
ทักษะซ้ําผานการสัมภาษณเจาะลึกศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคล
การจัดการสนทนากลุม
ศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป และระดับกลุมคน จึงสอดคลองกับกฎแหงการ
ฝกหัด (Law of Exercise) ยอมทําใหนิสิตเกิดการเรียนรูไดนานและคงทน และภายหลังเสร็จสิ้น
การจัดกิจกรรมการเรียนรูทงั้ ในชั้นเรียนและในชุมชน
ผูวิจัยจัดใหมีการสรางสรรคโอกาสการ
เรียนรูและการสะทอนทั้งการกระทําและความคิดในเรือ่ งที่ไดกระทํา ซึ่งเปนขั้นตอนที่ 4 ของ
ระยะแรก (รอบที่ 1) และระยะตอเนื่อง (รอบที่ 2 และ 3) ของกระบวนการพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรูนี้ ทําใหนิสิตไดรับรูผลของการฝกปฏิบัตทิ ักษะในแตละทักษะทั้งกอนใชรูปแบบ
การจัดการเรียนรูจากแบบวัดทักษะ (ตาราง 28) จากแบบสังเกตพฤติกรรมขณะทํากิจกรรมตามที่
ไดรับมอบหมาย (ตาราง 30) จากแบบบันทึกผลการเรียนรูของนิสิต (ตาราง 31) จากแบบบันทึก
ผลการสัมภาษณเจาะลึกศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคล จากแบบบันทึกผลการจัดสนทนากลุม
ศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป และระดับกลุมคน (ตาราง 32) และจากแบบ
สังเกตพฤติกรรมการสะทอนทั้งความคิดในเรื่องที่ไดกระทําและการสะทอนการกระทําได (ตาราง 33)
รับรูวานิสติ หรือกลุมนิสิตมีผลการปฏิบตั ทิ ุกทักษะดีขนึ้ ตามลําดับ ทําใหเกิดความรูสึกพึงพอใจ
อยากฝกปฏิบตั ิตอไปใหดียงิ่ ขึ้น จึงสอดคลองกับกฎแหงผลที่พอใจ (Law of Effect)
นอกจากนี้การจัดการเรียนรูทั้งในชั้นเรียนและในชุมชน จากรูปแบบการจัดการ
เรียนรูนี้ยังสอดคลองกับการสอนใหเกิดทักษะของ ดี เซคโก (กมลรัตน หลาสุวงษ. 2528 : 264 ;
อางอิงจาก De Cecco. 1968) เสนอไว คือ (1) มีการทดสอบขั้นตอนกอนและตลอดเวลาที่ฝกตาม
กระบวนการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู 2 ระยะ ไดแก ระยะแรก (รอบที่ 1) และระยะตอเนื่อง
(รอบที่ 2 และ 3) เปนวงจรวัฏจักรตอเนือ่ ง (2) ฝกฝนทักษะที่ยังขาดอยูใหสมบูรณ อาทิ ทักษะทาง
สังคม ทักษะการทํางานกลุม ทักษะการแกไขปญหา ทักษะการทํางาน และทักษะการคิดวิเคราะห
และสงเสริมทักษะที่มีอยูแลวใหมีความชํานาญมากขึ้น อาทิ ทักษะการสังเกตที่ผลการศึกษาทีไ่ ด
จากแบบวัดทักษะของนิสติ ที่มีคาคะแนนเฉลี่ยกอนใชรปู แบบการจัดการเรียนรูอยูในระดับพอใช
(ตาราง 28) มีคาสูงกวาทักษะอื่นๆ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับปรับปรุง (3) มีการปรับปรุงแกไข
ทักษะที่ฝกฝนตลอดเวลาดวยการแจงผลการฝกทักษะทุกทักษะใหผเู รียนทราบถึงสวนที่ยังบกพรอง
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หรือเสริมแรงยั่วยุใหกําลังใจที่จะฝกฝนตอไปดวยการใชขั้นตอนที่ 4 การสรางสรรคโอกาสการเรียนรู
และการสะทอนทั้งการกระทําและความคิดในเรื่องที่ไดกระทําขางตนมาใชนั้นเอง ตลอดจนในการ
เรียนรูทักษะจะไดผลดีมีประสิทธิภาพเพียงใดยอมขึ้นอยูกับการฝกในสภาพที่เปนจริงใหมากที่สุด
(กมลรัตน หลาสุวงษ. 2528 : 265) ซึ่งรูปแบบการจัดการเรียนรูทพี่ ัฒนาขึ้นนี้ไดจัดใหนิสิตไดฝก
ทักษะทุกทักษะในชุมชนกับสมาชิกชุมชนจริงในแตละรอบตามระดับการศึกษาจิตวิทยาสังคมทั้ง
ในชุมชนยาดองและชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ เฟสทดานซ ดวยเหตุผลเหลานี้ทําใหภายหลัง
ใชรูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชมุ ชนและประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสราง
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงคดานทักษะ นิสติ มีคาคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกทักษะ
ยกเวนทักษะการสังเกตอยูใ นระดับมากที่สุด สูงกวา เมื่อเปรียบเทียบกันกอนใชรูปแบบการจัด
การเรียนรูที่มคี าคะแนนเฉลีย่ อยูในระดับเล็กนอยทุกทักษะยกเวนทักษะการสังเกตอยูในระดับพอใช
2.4 รูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและประสบการณเปนฐาน
เพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงคมีประสิทธิผลตามเกณฑ ชวยใหสมาชิกชุมชน
ยาดองที่มีสวนรวมจัดกิจกรรมการเรียนรูศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคลทุกคนเกิดการเรียนรูดาน
สติปญญา ดานอารมณ ความรูสึก และดานทักษะทุกทักษะไดดว ย ยกเวนทักษะการทํางานกลุม
สมาชิกชุมชนยาดองที่มีสวนรวมจัดกิจกรรมการเรียนรูศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับคนตั้งแต 2 คน
ขึ้นไปทุกคนเกิดการเรียนรูดานสติปญญา ดานอารมณ ความรูสึกและดานทักษะทุกทักษะ ยกเวน
ทักษะการทํางานกลุมที่สมาชิกชุมชนยาดองสวนใหญเกิดการเรียนรูดานทักษะการทํางานกลุม และ
สมาชิกชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ เฟสทดานซ ที่มีสวนรวมจัดกิจกรรมการเรียนรูศกึ ษา
จิตวิทยาสังคมระดับกลุมคนทุกคนเกิดการเรียนรูดานสติปญญา ดานอารมณ ความรูสึก และดาน
ทักษะทุกทักษะเกิดขึ้นไดดวย ทั้งนี้สืบเนื่องมาจาก (1) รูปแบบการจัดการเรียนรูนี้อยูภายใตแนวคิด
พื้นฐานหลัก 3 แนวคิด ไดแก แนวคิดการวิจัยปฏิบตั กิ ารสรางสรรคความรูรว มกัน แนวคิดการจัด
การเรียนการสอนที่ใชชุมชนเปนฐาน และแนวคิดการจัดการเรียนรูแบบประสบการณเปนฐานทีม่ ีผล
การเรียนรูที่คาดหวังที่วิเคราะหไดจากการใชแนวคิดทั้ง 3 นี้ ทั้งผูเรียน (บุคคลภายนอกชุมชน) และ
สมาชิกชุมชน (บุคคลภายในชุมชน) ตองเกิดการเรียนรูดวย เมื่อใชกระบวนการเรียนรูในชุมชน 6
ขั้นตอนรวมกัน ไดแก (1) การประเมินความตองการจําเปน (2) การกําหนดเปาหมายและวาง
แผนการมีสวนรวม (3) การมีสวนรวมในประสบการณที่ไดวางแผนไวรวมกัน (4) การสะทอนทั้ง
ความคิดในเรือ่ งที่ไดกระทําและการสะทอนการกระทํา (5) การสรุปอางอิงความรูใหมที่ไดรวมกัน
และ (6) การประยุกตใชความรูที่ไดในสถานการณใหม ซึ่งเปนไปตามแนวคิดการวิจัยปฏิบตั ิการ
สรางสรรคความรูรวมกัน (The Cogenerative Action Research) ของเดวิดด และมอรเท็น (Green,
J. Davydd & Leven Morten. 1998 : 116) แลวยังสอดคลองกับทฤษฎีการปะทะสังสรรคทางสังคม
(Interaction Theory) ของจอรจ เฮอรบีท มีด (เพ็ญแข ประจนปจจนึก. ม.ป.ป. : 28-29 ; อางอิง
จาก George Herbert Mead) ที่กลาววา กระบวนการเกิดความรูสึกเกี่ยวกับตน (Self) ของบุคคลให
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เขาใจไดแจมชัดยิ่งขึ้นนั้นมาจากการมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น บุคคลจะสามารถสวมบทบาทของผูอื่น
และเขาใจบทบาทของบุคคลในสังคมรวมทั้งบทบาทของตนเองดวย
เมื่อนิสิตมีปฏิสัมพันธกับ
สมาชิกชุมชนยาดองและสมาชิกชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ เฟสท ดานซทุกคน กลุมคนดังกลาว
ที่มีปฏิสัมพันธกับนิสติ จึงไดเกิดความรูสกึ เกี่ยวกับตนไดเขาใจแจมชัดดานสติปญ
 ญา ดานอารมณ
ความรูสึก และดานทักษะทุกทักษะที่เกิดขึ้น และ (2) การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูนี้ที่ใช
แนวคิดการวิจัยปฏิบัติการสรางสรรคความรูรวมกัน
ไดชวยใหผูวิจัยไดรับรูขอมูลความตองการ
จําเปนของนิสิตและสมาชิกชุมชนที่มีสวนรวมในการจัดการเรียนรู รับรูคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงคที่เกิดขึ้นกับนิสติ ผลการเรียนรูท ี่เกิดขึ้นกับสมาชิกชุมชน และผลการใชรูปแบบการจัดการ
เรียนรูผา นกระบวนการเรียนรูในชุมชน 6 ขั้นตอนขางตน และไดสะทอนผลที่ไดใหนิสิตและสมาชิก
ชุมชนไดรับรูผ ล ยังชวยใหผูวิจัยใชเปนขอมูลพื้นฐานในการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรูนี้รวมกัน จึงสงผลใหสมาชิกชุมชนที่เขารวมจัดการเรียนรูเกิดการเรียนรูไดสมบูรณมากขึ้น
ตามลําดับ ในแตละรอบ ยกเวนทักษะการทํางานกลุม
ทั้งนี้อาจสืบเนื่องมาจากสาเหตุที่สําคัญ 3 สาเหตุ ไดแก (1) ลักษณะของกลุมคน
(2) ขาดการฝกฝนตอเนื่อง และ (3) ระยะเวลา กลาวคือ (1) ทักษะการทํางานกลุมจะเกิดขึ้นไดนั้น
กลุมคนเหลานั้นตองมีลักษณะที่สําคัญ 2 ลักษณะดวยกัน (โยธิน ศันสนยุทธ และจุมพล
พูลภัทรชีวิน. 2529 : 92-95) คือ 1) ความเหนียวแนนของกลุม 2) สถานภาพ บทบาท และ
บรรทัดฐานของกลุมตองถูกกําหนดขึ้นโดยสมาชิกภายในกลุมนั้น ลักษณะกลุมคนทั้ง 2 ขอ
ดังกลาวนี้สมาชิกชุมชนยาดองและสมาชิกชมรมออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ เฟสท ดานซ ที่มีสวน
รวมในการจัดการเรียนรูศึกษาจิตวิทยาสังคมทั้ง 3 รอบ ไมไดเปนสมาชิกของกลุมนิสิตจึงไมมี
ความรูสึกเหนียวแนนเกิดขึน้ กับสมาชิกชุมชนแลว
ยังไมมีสวนรวมในการกําหนดสถานภาพ
บทบาท และบรรทัดฐานรวมกับกลุมนิสิตดวย จึงสงผลใหสมาชิกชุมชนยาดองและสมาชิกชมรม
ออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ เฟสทดานซ ขาดคุณลักษณะกลุมคนนี้ (2) สมาชิกชุมชนยาดองขาด
การฝกฝนการกระทํารวมกับกลุมนิสิต และ (3) ปจจัยดานเวลา เมื่อผูวิจัยเขาไปสัมภาษณ
สอบถามผลการเรียนรูที่เกิดขึ้นกับสมาชิกชุมชนยาดองภายหลังใชรปู แบบการจัดการเรียนรูนี้
สิ้นสุดลงทั้ง 3 รอบแลวสมาชิกชุมชนยาดองที่มีสวนรวมจัดกิจกรรมการเรียนรูรอบที่ 1 เกิดการลืม
ขึ้นได ในขณะที่สมาชิกชุมชนยาดองที่มีสวนรวมจัดกิจกรรมการเรียนรู รอบที่ 2 และสมาชิกชมรม
ออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ เฟสทดาน ที่มีสวนรวมจัดกิจกรรการเรียนรู รอบที่ 3 เมื่อผูวิจัยได
ปรับปรุงพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูใหมแลว พบวา กลุมนิสิตสามารถใชทักษะการทํางาน
กลุมอยูในระดับสมบูรณดีขนึ้ แตสมาชิกชุมชนยาดองสวนใหญในรอบที่ 2 และสมาชิกชมรมออก
กําลังกาย กีฬาลีลาศ เฟสทดานซ ทุกคน ในรอบที่ 3 เกิดการเรียนรูขึ้นไดในระดับพอสมควร
เทานั้น ยังคงขาดหลักฐานบงบอกการกระทํา มีการจัดระเบียบการทํางานกลุมรวมกับกลุมนิสิต
เชนเดียวกันกับสมาชิกชุมชนยาดองที่สวนรวมจัดกิจกรรมการเรียนรูในรอบที่ 1 ทําใหสมาชิก
ชุมชนยาดองสวนใหญที่มีสว นรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ในรอบที่ 2 และสมาชิกชมรม
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ออกกําลังกาย กีฬาลีลาศ เฟสทดานซ ที่มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรูทกุ คนในรอบที่ 3
ไมสามารถเกิดการเรียนรูดานทักษะการทํางานกลุมระดับสมบูรณได ถึงแมวาไดมีการปรับปรุง
รูปแบบการจัดการเรียนรูใหมแลว

ขอเสนอแนะ
1. ผลการวิจัยพบวา ภายหลังใชรูปแบบการจัดการเรียนรูนี้แลว นิสิตมีความสามารถ
ทางดานสติปญ
 ญาอยูในระดับดีเทานั้น จึงควรจัดกิจกรรมการเรียนรูฝกเนนการคิดวิเคราะห
สถานการณแบบปจเจกบุคคลใหกับนิสิตไดเรียนรู มีประสบการณเพิ่มมากขึ้นดวย ควบคูกับการฝก
คิดวิเคราะหเปนกลุม เพื่อใหนิสิตมีความสามารถทางสติปญญาในการคิดวิเคราะห ตัดสินใจได
ถูกตองดวยปจเจกบุคคลไดดีย่งิ ขึ้น สงผลตอเนื่องใหมีความสามารถดานสติปญญาอยูในระดับดีมาก
ถึงดีเยี่ยมเพิ่มมากขึ้นได
2. ผลการวิจัยพบวา ภายหลังใชรูปแบบการจัดการเรียนรูนี้แลว นิสิตมีความสามารถ
ทางดานทักษะทุกทักษะ อยูในระดับมาก ยกเวนทักษะการสังเกตอยูในระดับมากที่สุด อาจารย
ผูสอนในวิชาอื่นๆ
จึงควรจัดใหนิสติ กลุมนี้ไดรับการฝกฝนทักษะทุกทักษะอยางตอเนื่องตอไป
เพราะจะทําใหนิสิตมีทักษะความชํานาญ มีความคลองแคลวในทุกทักษะเพิ่มมากขึ้นจนถึงอยูใน
ระดับมากที่สดุ ได
3. ผลการวิจยั พบวา ภายหลังใชรูปแบบการจัดการเรียนรูนี้แลว นิสิตมีคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงคเกิดขึ้น แสดงวาความรูที่เกิดจากประสบการณและการปฏิบตั ิของคนในชุมชน
และสังคม เปนความรูที่มคี ุณคาตอนิสติ เปนแหลงการเรียนรูทสี่ ําคัญที่ชว ยเสริมสรางใหนิสิตมี
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงคได มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจึงควรมีการจัดการความรู
ที่เกิดจากประสบการณและการปฏิบัตขิ องคนในชุมชนและสังคมอยางเปนระบบ กระตุนและสนับสนุน
ใหอาจารยผูสอนไดมีการนําความรูเหลานี้มาสูกระบวนการเรียนรูในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ไดอยางเปนรูปธรรมตอไป ตลอดจนเอื้ออํานวยความสะดวกใหกบั อาจารยผูสอนไดนํานิสิตเขา
ศึกษาเรียนรูในชุมชนตามบริบทสังคมจริงดวย
4. ผลการเก็บรวบรวมขอมูลดานอารมณ ความรูสึก และดานทักษะการคิดวิเคราะห
ที่ไดจากแบบบันทึกผลการสัมภาษณเจาะลึกศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคล แบบบันทึกผลการ
สนทนากลุมศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป และระดับกลุมคน ไดขอมูลไม
สอดคลองกับแบบบันทึกผลการเรียนรูของนิสิต และแบบสังเกตพฤติกรรมการสะทอนความคิดใน
เรื่องที่ไดกระทําหรือการสะทอนการกระทํา หรือผลการเก็บรวบรวมขอมูลดานทักษะการทํางาน
กลุมที่ไดจากแบบสังเกตพฤติกรรมการสะทอนความคิดในเรื่องที่ไดกระทําและการสะทอนการ
กระทํา ไดขอมูลไมสอดคลองกับแบบบันทึกผลการเรียนรูของนิสิต แบบบันทึกผลการสัมภาษณ
เจาะลึกศึกษาจิตวิทยาสังคมระดับบุคคล แบบบันทึกผลการสนทนากลุมศึกษาจิตวิทยาสังคม
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ระดับคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป และระดับกลุมคน อาจารยผูสอนที่ตองการเก็บรวบรวมขอมูลดังกลาว
มาวิเคราะหผลการเรียนรูของนิสิตจึงควรตองมีความระมัดระวังในการเลือกใชเครื่องมือการวิจัยที่
เก็บรวบรวมขอมูลไดอยางมีประสิทธิผลจริง โดยเฉพาะการใชเครื่องมือการวิจัยหรือแบบวัดเพียง
แบบวัดเดียวอาจจะมีผลตอการเก็บรวบรวมขอมูลทําใหไดขอมูลไมถูกตองไดและทําใหการ
วิเคราะหขอมูลเกิดความคลาดเคลื่อน สงผลตอการสรุปผลการวิจัยที่ไมถูกตองตามมาไดดวย
5. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจยั ในครั้งตอไป
5.1 ควรมีการนํารูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและ
ประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคที่พัฒนาขึ้นนี้ ไปทําการ
วิจัยปฏิบตั ิการสรางสรรคความรูรวมกันกับนิสิตในรายวิชาอื่นๆ และกับชุมชนอื่นๆ ดวยที่แตกตาง
จากการวิจัยครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูนี้ใหมีความสมบูรณยงิ่ ขึ้น
5.2 ควรมีการวิจัยติดตามผลกับนิสติ กลุม ตัวอยางที่ไดทดลองใชรปู แบบการจัดการ
เรียนรูนี้วานิสติ กลุมนี้มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคดานสติปญญา ดานอารมณ ความรูสึก
และดานทักษะเปนอยางไรบาง มีการเปลี่ยนแปลงภายหลังจากเสร็จสิ้นการใชรปู แบบการจัดการ
เรียนรูนี้อยางไรบาง และนิสิตมีปญหาอุปสรรคอะไรบางที่ทําใหการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต
ที่พึงประสงคไมมีความกาวหนาเกิดขึ้นในนิสิตกลุมตัวอยางกลุมนี้
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ภาคผนวก ก.
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สุมน อมรวิวัฒน

ผูประกอบการในภาคเอกชน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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Sanchez Francisca

วิชัย วงษใหญ

1. ดานความรู
1.1 มีความรอบรูในวิชาการภาคทฤษฎี 9
/มีความพรอมทางวิชาการ
1.2 มีความรูในศาสตรที่เกี่ยวของกับ
9
การดํารงชีวิต
1.3 มีความรูคูคุณธรรม
1.4 มีสติปญญา/รูจักพัฒนาสติปญญา
ใหเฉียบแหลม
1.5 มีความเปนสากล
1.6 เรียนรูอยางอิสระ
1.7 อานและเขียนขอมูลความรูได
1.8 อธิบายไดวาจะหาประโยชนอะไร
ไดจากขอมูลขาวสาร
1.9 มีการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู
1.10 มีความรอบรูในศิลปวิทยาการ
พืน้ ฐาน
1.11 มีความสามารถในการเรียนรู
วิชาการใหแตกฉานลึกซึ้ง

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ดานสติปญญา/
ขอคิดเห็นบงชีท้ ี่เกี่ยวของ

ทบวงมหาวิทยาลัย

เอกสารที่เกี่ยวของ

แผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2545-2549

ตาราง 1 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคดานสติปญญาจําแนกตามเอกสารที่เกี่ยวของ

รวม
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ทบวงมหาวิทยาลัย

แผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2545-2549

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
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สุมน อมรวิวัฒน

ผูประกอบการในภาคเอกชน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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เอกสารที่เกี่ยวของ

ดานสติปญญา/
ขอคิดเห็นบงชีท้ ี่เกี่ยวของ
2. ความเขาใจ
2.1 มีคุณภาพและความสามารถทาง
วิชาการสูงพอที่จะแขงขันกับผูอื่น
3. ความคิด
3.1 มีความสามารถในการคิดและ
วิเคราะห/ใหคิด/รูวิธีคิด/รักการ
แสวงหาความคิดใหม
3.2 นึกคิดอยางเปนระบบ
3.3 ประเมินผลขอมูล
3.4 สรางสรรคและเปลี่ยนแปลงขอมูล
ความรูได/ใชขอมูลขาวสารได
อยางสรางสรรค
3.5 นําความคิดไปประยุกตใช
3.6 ไตรตรองเหตุผล
3.7 รูจักคิดอยางอิสระ
3.8 มีวิสัยทัศน/เห็นการณไกล
3.9 สรางโลกทัศน/สรางสรรคความรู
ใหมไดจากการทํางาน/สังเคราะห
ขอมูลขาวสาร/สรุปความคิด

รวม
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ทบวงมหาวิทยาลัย

แผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2545-2549

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
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สุมน อมรวิวัฒน

ผูประกอบการในภาคเอกชน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตาราง 2 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคดานอารมณ ความรูสึกจําแนกตามเอกสารที่เกี่ยวของ
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เอกสารที่เกี่ยวของ

ดานอารมณ ความรูสึก/
ขอคิดเห็นบงชีท้ ี่เกี่ยวของ
1. การควบคุมอารมณ
1.1 ยืดหยุน ปรับตัวได/ปรับตัวเขา
กับสิ่งแวดลอม สังคม เทคโนโลยี
1.2 สามารถจัดการกับอารมณ
ควบคุมความเครียด
2. คานิยม การรับรู ตระหนักใน
คุณคา
2.1 มีจิตสํานึกในการสรางงาน
2.2 ตระหนักในคุณคาทรัพยากรและ
ภูมิปญญาทองถิ่น/ตระหนักให
ความสําคัญของสิ่งแวดลอม
2.3 ความไมเทาเทียมกันของสังคม
2.4 คานิยมในการตัดสินใจและอธิบาย
ไดวาตัดสินใจเพื่ออะไร และ
เพราะอะไร
2.5 เขาใจยอมรับความแตกตาง
ลักษณะของวัฒนธรรม
2.6 เปนผูมสี วนรวมในการแกปญหา
ทางสังคม
2.7 ผดุงความยุติธรรมในสังคม
2.8 รักศิลปะและความงาม
2.9 มีความสามารถพิเศษในการ
ดําเนินชีวิตที่มีคุณคา
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สุมน อมรวิวัฒน

ผูประกอบการในภาคเอกชน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3. คุณลักษณะที่ควรแสดงออก
3.1 มีความรับผิดชอบตอสังคม/เอื้อ
9
อาทรตอสังคม
3.2 มีความรับผิดชอบตอตนเอง/
บริหารเวลาไดดี
3.3 ใฝการเรียนรู/สามารถเรียนรูได
ตลอดเวลา/รักการแสวงหา
ความจริง
3.4 บุคลิกภาพดี
3.5 มีความเปนผูนํา
3.6 ยึดมั่นในระบบประชาธิปไตย/เขา
รวมกิจกรรมทางการเมือง
3.7 มีวินัย/พรอมปฏิบัติตนในกรอบ
ระเบียบของหนวยงาน
3.8 มีสุขภาพดี
3.9 มีความรวดเร็ว
3.10 มีความเปนพลเมือง/พลเมืองโลก
ใฝสันติ
3.11 เต็มใจรวมแกไขปญหาสังคมและ
สิ่งแวดลอม
3.12 มีความมั่นใจในตนเอง
3.13 ประพฤติตนรอบคอบไมประมาท
3.14 ขยันหมัน่ เพียร
3.16 เปนสมาชิกที่ดีของกลุมของสถาบัน -

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ดานอารมณ ความรูสึก/
ขอคิดเห็นบงชีท้ ี่เกี่ยวของ

ทบวงมหาวิทยาลัย

เอกสารที่เกี่ยวของ

แผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2545-2549
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9

9

-

-

-

-

-

3

9

-

-

-

-

9

9

3

9

-

-

9

-

-

9

3

9
9
9

-

-

9

9
-

-

9

1
2
3

9

-

-

-

-

9

-

2

9
-

-

9
9

-

9
9

-

-

2
1
2

-

-

-

9

-

-

-

1

-

-

-

-

9
9
9
9

-

-

1
1
1
1

รวม
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แผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2545-2549

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
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สุมน อมรวิวัฒน

ผูประกอบการในภาคเอกชน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตาราง 2 (ตอ)
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เอกสารที่เกี่ยวของ

ดานอารมณ ความรูสึก/
ขอคิดเห็นบงชีท้ ี่เกี่ยวของ
3.17 เปนมนุษยที่ดี มีศีลธรรม/คุณธรรม
จริยธรรม
3.18 ซื่อสัตยสุจริต
3.19 รักความกาวหนา
3.20 รักความสามัคคี
3.21 ปกปองมนุษยชน/รักศักดิ์ศรีของ
มนุษย
3.22 เห็นแกประโยชนสวนรวม
3.23 ดํารงชีวติ ดวยความเหมาะสม
3.24 ครองตัวอยูในสังคมไดอยางเต็ม
ภาคภูมิ

-

รวม
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สุมน อมรวิวัฒน

ผูประกอบการในภาคเอกชน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1. ทักษะในการทํางาน
1.1 มีความรอบรูภาคปฏิบัติ
9
1.2 ทํางานเปน
1.3 มีศักยภาพในการสรางงาน
1.4 รูจักนําความรูมาใชใหเปน
ประโยชนแกชีวิตและสังคม
1.5 มีความสามารถในการประกอบ
อาชีพ เลี้ยงตนเอง ครอบครัว
1.6 สามารถวางแผนชีวิต
2. ทักษะการใชเทคโนโลยี
2.1 ทักษะการใชเทคโนโลยีใหม ๆ
2.2 ทักษะที่เปนเครื่องมือคนพบ
ความรูเรือ่ งไทย เรื่องโลก และ
ศาสตรวิชาชีพ
3. ทักษะทางสังคม
3.1 ทักษะการสื่อสารไดเหมาะสมกับ
ภาษาและวัฒนธรรม
3.2 สรางสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นได อยางมีประสิทธิภาพ/
มีมนุษยสัมพันธดี
3.3 มีความสามารถในการแสดงออก
3.4 มีความสามารถในการสื่อขอความ /มีความสามารถติดตอสื่อสาร/
การนําเสนอ

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ดานทักษะ/
ขอคิดเห็นบงชีท้ ี่เกี่ยวของ

ทบวงมหาวิทยาลัย

เอกสารที่เกี่ยวของ

แผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2545-2549

ตาราง 3 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคดานทักษะจําแนกตามเอกสารที่เกี่ยวของ

9
-

-

-

-

9
-

-

9

1
1
1
1

-

-

-

-

-

-

9

1

-

9
-

-

9

-

-

1

-

-

-

9

-

-

1
1

-

-

9

-

-

-

-

1

-

-

-

9

-

-

9

2

-

9

-

9

9
9

9

-

1
4

รวม

360

ทบวงมหาวิทยาลัย

แผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2545-2549

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

Sanchez Francisca

วิชัย วงษใหญ

สุมน อมรวิวัฒน

ผูประกอบการในภาคเอกชน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตาราง 3 (ตอ)

-

-

-

-

-

-

9

-

1

-

-

-

9

9

-

9

-

3

-

-

9

-

-

-

-

-

1

เอกสารที่เกี่ยวของ

ดานทักษะ/
ขอคิดเห็นบงชีท้ ี่เกี่ยวของ
4. ทักษะในการแกปญหา
4.1 ความสามารถในการแกปญหาที่
ซับซอน
5. ทักษะการทํางานกลุม
5.1 สามารถทํางานเปนทีมได/ทํางาน
รวมกับผูอื่นได/สามารถปรับตัว
กับผูรวมงานได
6. ทักษะการคิดวิเคราะห
6.1 ทักษะการคิดวิเคราะห

รวม

361

สิทธิโชค วรานุสันติกูล

1. เขาใจตนเอง
2. เขาใจคนอื่น/เขาใจมนุษยไมวาอยูในสาขาอาชีพใด
3. มีความรูจิตวิทยาสังคมเปนพื้นฐาน/เพิ่มขึ้น
4. มีความรูเกี่ยวกับการเขากลุม
5. มีความรูเรื่องแรงจูงใจ
6. เขาใจวิธีการเรียนรูรูปแบบตาง ๆ
7. มีความรูเรื่องผูนํา
8. รูคิด
9. วิเคราะหได/วิเคราะหพฤติกรรมกลุม
10. ปรับตัวได
11. ตระหนักถึงความสําคัญของตัวเองทามกลาง
สถานการณที่แตกตาง/ตระหนักถึงความสําคัญของ
เรื่องอารมณ ความคิด
12. ใสใจปญหาสังคมของมนุษยที่อยูรวมกัน
13. ตระหนักเรื่องการมีสวนรวม
14. รับรูพัฒนาบุคลิกภาพทีพ่ ึงประสงคของตนเอง
15. กลาแสดงออก
16. มีความรับผิดชอบตอสังคม
17. มีคุณธรรมจริยธรรม
18. เปนนักตอสูเพื่อสังคม
19. นําไปใชในชีวติ ประจําวัน/นําไปใชได
20. ทักษะการเขากลุม
21. มีเหตุผล
22. มีสายสัมพันธกับคนรอบตัว

ดุจเดือน พันธุมนาวิน

ขอคิดเห็นบงชี้
คุณลักษณะของนิสิตวิชาจิตวิทยาสังคม

จุฑารัตน เอื้ออํานวย

อาจารยผูสอน

สมพักตรา ยัญญะสิทธิ์

ตาราง 13 ขอคิดเห็นบงชี้คุณลักษณะของนิสิตวิชาจิตวิทยาสังคมจําแนกตามความคิดเห็นของ
อาจารยผูสอน

รวม

9
9
-

9
9
9

9
9
9
9
9
9
9
-

9
9
9
9
9

3
3
1
1
1
1
1
1
2
1
2

9
9
9
9
9
-

9
-

9 9 - 9
9 9 - 9
- 9

1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
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ตาราง 14 ขอคิดเห็นบงชี้คุณลักษณะของนิสิตวิชาจิตวิทยาสังคมจําแนกตามกลุมของนิสิตแตละกลุม

กลุมที่ 2

กลุมที่ 3

กลุมที่ 4

กลุมที่ 5

กลุมที่ 6

ขอคิดเห็นบงชี้
คุณลักษณะของนิสิตวิชาจิตวิทยาสังคม
1. รูจักคิดวิเคราะห
2. คิดมีเหตุผล
3. คิดสรางสรรคในการทํางาน
4. มีไหวพริบในการแกปญหา
5. มีความคิดหลากหลายมุมมอง
6. เขาใจปญหาสังคม
7. เขาใจพฤติกรรมบุคคล/เขาใจชีวิต/เขาใจผูอื่น
8. ทราบสาเหตุของพฤติกรรม
9. รูจักตนเอง นําไปสูการเรียนรูผูอนื่
10. ตรงตอเวลา
11. ปรับตัวเขากับผูอื่น
12. กลาแสดงความคิดเห็น/กลาแสดงออก
13. ขยัน อดทน
14. ตั้งใจ เอาใจใส
15. มีความรับผิดชอบ
16. รูจักแลกเปลี่ยนกับผูอื่น
17. กระตือรือรน/ใฝหาความรู/ติดตามขาวสาร
18. มองโลกในแงดี/ไมมีอคติกับผูอื่น
19. ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
20. สุภาพออนนอม
21. มีคุณธรรม
22. ชวยเหลือผูอื่น
23. ชางสังเกต
24. มีมนุษยสัมพันธดี
25. มีความรูเพื่อมาประยุกตใชในชีวิตจริง
26. สามารถทํางานเปนกลุมไดดี
27. ตองมีพื้นฐานทางดานสังคม
28. มีความสามารถในการใชภาษา
29. สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดดี

กลุมที่ 1

นิสิต

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
-

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
-

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
-

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
-

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
-

รวม
5
3
3
3
1
1
3
1
1
2
3
5
3
2
5
3
5
3
3
1
1
2
4
6
2
1
1
1
1
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ตาราง 14 (ตอ)

กลุมที่ 2

กลุมที่ 3

กลุมที่ 4

กลุมที่ 5

กลุมที่ 6

ขอคิดเห็นบงชี้
คุณลักษณะของนิสิตวิชาจิตวิทยาสังคม
30. มีทักษะในการดําเนินชีวิต
31. มีทักษะในการสื่อสาร
32. มีความสามารถในการอธิบายใหคนอื่นเขาใจ
33. มีความสุขกับชีวิต
34. ไมดูถูกผูอนื่

กลุมที่ 1

นิสิต

9
-

9

-

9
-

9
-

9
-

รวม
1
1
1
1
1

364
ตาราง 15 คุณลักษณะของนิสิตวิชาจิตวิทยาสังคมดานสติปญญาจําแนกตามความคิดเห็นของนิสิต
และอาจารยผูสอนวิชาจิตวิทยาสังคม
ดานสติปญญา/ขอคิดเห็นบงชี้ที่เกี่ยวของ
1. ความรู
1.1 มีความรูเพื่อมาประยุกตใชในชีวิตจริง
1.2 มีความรูจิตวิทยาสังคมเปนพื้นฐาน/เพิ่มขึ้น
1.3 มีความรูเกี่ยวกับการเขากลุม
1.4 มีความรูเรื่องแรงจูงใจ
1.5 เขาใจวิธกี ารเรียนรูรูปแบบตาง ๆ
1.6 มีความรูเรื่องผูนํา
2. ความเขาใจ
2.1 รูจักตนเอง/เขาใจตนเอง
2.2 เขาใจพฤติกรรมบุคคล/เขาใจชีวิต/เขาใจผูอื่น/เขาใจมนุษย
ไมวาอยูในสาขาอาชีพใด
2.3 เขาใจปญหาสังคม
3. ความคิด
3.1 รูจักคิดวิเคราะห/รูคิด/วิเคราะหได/วิเคราะหพฤติกรรมกลุม
3.2 คิดมีเหตุผล
3.3 คิดสรางสรรคในการทํางาน
3.4 มีไหวพริบในการแกปญ
 หา
3.5 มีความคิดหลากหลายมุมมอง
3.6 ทราบสาเหตุของพฤติกรรม

ความคิดเห็น
รวม
นิสิต อาจารย
9
-

9
9
9
9
9

1
1
1
1
1
1

9
9

9
9

2
2

9

-

1

9
9
9
9
9
9

9
-

2
1
1
1
1
1

365
ตาราง 16 คุณลักษณะของนิสิตวิชาจิตวิทยาสังคมดานอารมณ ความรูสึกจําแนกตามความคิดเห็น
ของนิสิตและอาจารยผูสอนวิชาจิตวิทยาสังคม
ดานอารมณ ความรูสึก/ขอคิดเห็นบงชี้ทเี่ กี่ยวของ
1. การควบคุมอารมณ
1.1 ปรับตัวเขากับผูอื่น/ปรับตัวได
1.2 มองโลกในแงดี/ไมมีอคติกับผูอื่น
2. คานิยม การรับรู ตระหนักในคุณคา
2.1 รูจักแลกเปลี่ยนกับผูอื่น
2.2 ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
2.3 ไมดูถูกผูอื่น
2.4 ตระหนักถึงความสําคัญของตัวเองทามกลางสถานการณที่
แตกตาง/ตระหนักถึงความสําคัญของเรื่องอารมณ ความคิด
2.5 ใสใจปญหาสังคมของมนุษยที่อยูรวมกัน
2.6 ตระหนักเรื่องการมีสวนรวม
2.7 รับรูพัฒนาบุคลิกภาพที่พึงประสงคของตนเอง
3. คุณลักษณะที่ควรแสดงออก
3.1 ตรงตอเวลา
3.2 กลาแสดงความคิดเห็น/กลาแสดงออก
3.3 ขยันอดทน
3.4 ตั้งใจ เอาใจใส
3.5 มีความรับผิดชอบ/มีความรับผิดชอบตอสังคม
3.6 กระตือรือรน/ใฝหาความรู/ติดตามขาวสาร
3.7 สุภาพออนนอม
3.8 มีคุณธรรม/มีคุณธรรมจริยธรรม
3.9 ชวยเหลือผูอื่น
3.10 เปนนักตอสูเพื่อสังคม
3.11 มีเหตุผล
3.12 มีความสุขกับชีวติ

ความคิดเห็น
รวม
นิสิต อาจารย
9
9

9
-

2
1

9
9
9
-

9

1
1
1
1

-

9
9
9

1
1
1

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

9
9
9
9
9
-

1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
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ตาราง 17 คุณลักษณะของนิสิตวิชาจิตวิทยาสังคมดานทักษะจําแนกตามความคิดเห็นของนิสิต
และอาจารยผูสอนวิชาจิตวิทยาสังคม
ดานทักษะ/ขอคิดเห็นบงชี้ที่เกี่ยวของ
1. ทักษะการสังเกต
1.1 ชางสังเกต
2. ทักษะทางสังคม
2.1 มีมนุษยสัมพันธดี/มีสายสัมพันธกับคนรอบตัว
2.2 มีพื้นฐานทางดานสังคม
2.3 มีความสามารถในการใชภาษา
2.4 มีทักษะในการสื่อสาร
2.5 มีความสามารถในการอธิบายใหคนอื่นเขาใจ
3. ทักษะการทํางานกลุม
3.1 สามารถทํางานกลุมไดดี/ทักษะการเขากลุม
4. ทักษะการแกไขปญหา
4.1 สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดดี
5. ทักษะในการทํางาน
5.1 มีทักษะในการดําเนินชีวิต
5.2 นําไปใชในชีวติ ประจําวัน/นําไปใชได

ความคิดเห็น
รวม
นิสิต อาจารย
9

-

1

9
9
9
9
9

9
-

2
1
1
1
1

9

9

2

9

-

1

9
-

9

1
1

ภาคผนวก ข.
ผลการวิเคราะหขอบงชีท้ ี่สําคัญในแนวคิดที่ใชในการจัดการเรียนรูวชิ าจิตวิทยาสังคม
โดยใชชุมชนและประสบการณเปนฐานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค

368

วัฒนา ระงับทุกข

สมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรธน

Dennison Bill; & Kirk

Doyle Eva; & Ward

ตาราง 5 ขอบงชี้สําคัญในกระบวนการเรียนรูที่เนนประสบการณเปนฐานจําแนกตามรายชื่อ
นักวิชาการ

รวม

9
9

9
9

9
9

9
9

4
4

9
9
-

9
9
-

9
9
-

9
9
9
9

4
4
1
1

นักวิชาการ

ขอบงชี้กระบวนการเรียนรู
1. มีประสบการณ/มีสวนรวมในประสบการณ
2. การสะทอนและอภิปราย/นําเสนอแลกเปลี่ยนประสบการณ
อภิปรายผล/ใชการสังเกตใหมีการสะทอน
3. การเขาใจเกิดความคิดรวบยอด/สรุปอางอิง
4. ทดลองประยุกตใช/ทดสอบแนวคิดที่ไดในสถานการณใหม
5. กําหนดเปาหมาย
6. การวางแผนรวมกัน

369

ขอบงชี้การจัดสาระการเรียนรู
1. เชื่อมโยงความรูวิชาการในชั้นเรียนกับสถานการณ
ที่สําคัญที่พบในชุมชน/ประสบการณจริงตาม
สถานการณที่เผชิญ/ไดรับประสบการณทั้งในและ
นอกชั้นเรียน
2. สถานการณที่สําคัญ/ประสบการณที่มคี วามหมาย
3. สถานการณ/ประสบการณที่หลากหลาย
4. ความรูวิชาการที่หลากหลาย

การจัดการเรียนรูแบบ
ประสบการณ

แนวคิด

การวิจัยปฏิบตั ิการ
สรางสรรคความรูรวมกัน
การจัดการเรียนการสอน
ที่ใชชุมชนเปนฐาน

ตาราง 6 ขอบงชี้การจัดสาระการเรียนรูท ี่พบในแตละแนวคิด

รวม

9

9

9

3

9
9

9
9
-

9
-

3
1
1
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ขอบงชี้กระบวนการเรียนรู
1. ใหความหมายของปญหา/ประเมินสภาพ/ศึกษา
ชุมชน เก็บรวบรวมขอมูล/ใชวธิ ีการสืบสวนสอบสวน/
ประเมินความตองการจําเปน
2. กําหนดเปาหมายและวางแผนรวมกัน
3. ปฏิบัติการแกไขปญหา/ปฏิบัติจริง/มีสว นรวมใน
ประสบการณที่ถูกวางแผนรวมกัน
4. สะทอนความคิดในเรื่องที่ไดกระทําและการสะทอน
การกระทํา
5. สรุปอางอิง/สรางสรรคความรูรวมกัน
6. ประยุกตใชเปนวงจรตอเนื่อง
7. ถายโอนทักษะการเรียนรูสูชุมชน/เชื่อมโยงทักษะ
ที่ใชในการเรียนรู/ถายโอนขอมูลที่ไดจากการศึกษา
ในชั้นเรียน

การจัดการเรียนรูแบบ
ประสบการณ

แนวคิด

การวิจัยปฏิบตั ิการ
สรางสรรคความรู
การจัดการเรียนการ
สอน ที่ใชชุมชนเปน

ตาราง 7 ขอบงชี้กระบวนการเรียนรูที่พบในแตละแนวคิด

รวม

9

9

-

2

9

9

9
9

1
3

9

9

9

3

9
9
9

9
9

9
9
9

3
2
3
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1. ความรู
1.1 มีความรูชุมชนเพิ่มขึน้ /จดจําประสบการณที่ไดรับ
1.2 มีความรอบรู
2. ความเขาใจ
2.1 สรางความเขาใจใหม/มีความชัดเจน/เขาใจความรู
2.2 ประยุกตใชความรูในชั้นเรียนสูการปฏิบัติจริงใน
ชุมชน/เชื่อมโยงความรูในชั้นเรียนกับความรูชุมชน
หรือในชั้นเรียนกับนอกชั้นเรียน
2.3 เรียนรูตนเอง/พิสูจนความตองการของตนเอง/
ทบทวนตนเอง
2.4 เรียนรูผูอื่น/สังเกตการเรียนรูของผูอื่น
3. ความคิด
3.1 คิดวิเคราะหขอมูล/การวิเคราะห
3.2 คิดวางแผนแกไขปญหา/คิดแกไขปญหา/
คิดวางแผนการเรียนรู
3.3 คิดเชื่อมโยง/หยั่งเห็นหรือคาดการณลวงหนา/
มองเห็นความสัมพันธหยั่งรูการปฏิบัตใิ หม
3.4 คิดสรางสรรคความรูใ หม/สรุปอางอิง

การจัดการเรียนรูแบบ
ประสบการณ

ขอบงชี้ผลการเรียนรูดานสติปญญา

การจัดการเรียนการสอน
ที่ใชชุมชนเปนฐาน

แนวคิด

การวิจัยปฏิบัติการ
สรางสรรคความรูรวมกัน

ตาราง 8 ขอบงชี้ผลการเรียนรูดานสติปญ
 ญาที่พบในแตละแนวคิด

รวม

9
-

9
9

9
-

3
1

9
9

9
9

9
9

3
3

9

-

9

2

9

-

9

2

9
9

9
9

9
9

3
3

9

9

9

3

9

9

9

3
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การจัดการเรียนรูแบบ
ประสบการณ

ขอบงชี้ผลการเรียนรูดานอารมณ ความรูสึก
1. การควบคุมอารมณ
1.1 การปรับตัวตามสถานการณที่ตองเผชิญ/ยืดหยุน
สามารถเผชิญกับความเสี่ยง ความไมแนนอนของ
ขอมูลขาวสาร/พรอมรับการเผชิญสถานการณ
เสี่ยงไมแนนอน
2. คานิยม การรับรู ตระหนักในคุณคา
2.1 รับรู ตระหนักในคุณคาของกระบวนการ/
เห็นคุณคา ผูกพันกับกระบวนการเรียนรู/
ตระหนักในคุณคาความรูชุมชน
2.2 ยอมรับการเปนหุนสวน
2.3 ยอมรับฟงผูอื่น
2.4 ตระหนักในคุณคาของความรวมมือ/ความรวมมือ
ของชุมชน
3. คุณลักษณะที่ควรแสดงออก
3.1 มีความเปนพลเมือง
3.2 มีความรับผิดชอบตอสังคมตอผูอื่น
3.3 มีความรับผิดชอบในการเรียนรู
3.4 มีความมั่นใจในตนเอง/พึ่งตนเอง
3.5 แสวงหาขอมูล/แสวงหาความรูชุมชน

การจัดการเรียนการสอน
ที่ใชชุมชนเปนฐาน

แนวคิด

การวิจัยปฏิบัติการ
สรางสรรคความรูรวมกัน

ตาราง 9 ขอบงชี้ผลการเรียนรูดานอารมณ ความรูสึกที่พบในแตละแนวคิด

รวม

9

9

9

3

9

9

9

3

9
9
9

9
9

9
-

2
2
2

9
9
9

9
9
9

9
9
9

2
2
1
1
3
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1. ทักษะการทํางานกลุม
1.1 ทักษะการทํางานเปนทีม/ทักษะการทํางานกลุม
1.2 แสวงหาและยอมรับการชวยเหลือ
2. ทักษะทางสังคม
2.1 การติดตอสื่อสารที่เคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
2.2 มีสัมพันธภาพระหวางบุคคลเพิ่มขึ้น
2.3 มีการแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
3. ทักษะการแกไขปญหา
3.1 มีทักษะการแกไขปญหา ตามสถานการณ/
มีความสามารถในการแกไขปญหา
4. ทักษะในการทํางาน
4.1 มีโอกาสไดมีงานทํา/มีทักษะการทํางาน
4.2 การวางแผน
4.3 ดํารงชีวิต/พึ่งตนเองได
5. ทักษะการสังเกต
5.1 มีการเก็บรวบรวมขอมูล/ศึกษาชุมชน
5.2 สังเกตการเรียนรูผูอื่น
6. ทักษะการคิดวิเคราะห
6.1 คิดวิเคราะหขอมูล/คิดวิเคราะหผลการปฏิบัติ/
คิดทบทวนในสิ่งที่ไดเรียนรู

การจัดการเรียนรูแบบ
ประสบการณ

ขอบงชี้ผลการเรียนรูดานทักษะ

การจัดการเรียนการสอน
ที่ใชชุมชนเปนฐาน

แนวคิด

การวิจัยปฏิบัติการ
สรางสรรคความรูรวมกัน

ตาราง 10 ขอบงชี้ผลการเรียนรูดานทักษะที่พบในแตละแนวคิด

รวม

9
-

-

9
9

2
1

9
9
9

9
9

9
9
9

2
3
3

9

9

-

2

-

9
9

9
9
-

2
1
1

9
-

9
-

9
9

3
1

9

9

9

3
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ตาราง 11 รูปแบบ/วิธีการ/เทคนิคการจัดการเรียนรูทสี่ งเสริมที่ไดจากผลการเรียนรูที่วิเคราะห
ไดจาก 3 แนวคิด
ผลการเรียนรูท ี่วิเคราะหไดจาก 3 แนวคิด
ทักษะ
การแกไขปญหา

การสังเกต

การทํางาน

การคิดวิเคราะห

-

-

9

-

-

-

-

-

-

2

9 -

-

-

-

9

-

9

-

-

-

-

3

-

9 9 -

9

-

9 9

-

9

-

9

7

-

-

9 9 -

-

-

-

-

-

9

-

9
9

2
3

-

9 9 -

9

-

-

-

-

9 9 9

6

- - 9 9 9 9 9 9

9

- - 9 9 - 9
9 9 9 - 9 9

4
11

9

-

-

-

-

ความคิด

-

ความเขาใจ

ทางสังคม

รวม

9 -

ความรู

1. รูปแบบการเรียนรู
ดวยตนเอง
1.1 ศึกษาคนควาดวย
ตนเอง
1.2 แลกเปลี่ยนความรู
ความคิด
ประสบการณโดย
การสนทนา พูดคุย
2. รูปแบบการเรียนรู
แบบมีสวนรวม
2.1 แลกเปลี่ยน
ประสบการณดวย
การอภิปรายความคิด
ความรูสึกกันในกลุม
3. รูปแบบการเรียนรู
ที่เนนกระบวนการ
3.1 คิดวิเคราะหขอมูล
3.2 สรางความคิด
รวบยอด
3.3 สรางความรู
ความเขาใจ
3.4 คิดแกไขปญหา
3.5 สืบสอบและแสวงหา
ความรูเปนกลุม
3.6 สรางความตระหนัก

อารมณ ความรูสึก
การทํางานกลุม

สติปญญา

ควบคุมอารมณ
คานิยม การรับรู
ตระหนักในคุณคา
คุณลักษณะที่ควร
แสดงออก

รูปแบบ/วิธีการ/
เทคนิคการจัดการเรียนรู
ที่สงเสริม

-

-

-

-

9

-

-

2
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ตาราง 11 (ตอ)

การทํางานกลุม

การแกไขปญหา

การสังเกต

- - 9 9 - 9 -

- 9
9 -

9
9
9

- 9 9
- -

-

9 9 9
- 9 9 - -

5
7
3

9 -

-

-

9

9

9 9

-

-

9

-

6

9 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

อารมณ ความรูสึก

ทักษะ

-

การคิดวิเคราะห

การทํางาน

รวม
ทางสังคม

ความคิด

3.7 สรางคานิยม
3.8 กระบวนการกลุม
3.9 กระบวนการปฏิบัติ
4. รูปแบบการเรียนรู
แบบรวมมือ
4.1 เทคนิคจิก๊ ซอร
5. รูปแบบการเรียนรู
ที่เนนครูเปนศูนยกลาง
5.1 การบรรยาย

ความขาใจ

สติปญญา

ความรู

รูปแบบ/วิธีการ/
เทคนิคการจัดการเรียนรู
ที่สงเสริม

ควบคุมอารมณ
คานิยม การรับรู
ตระหนักในคุณคา
คุณลักษณะที่ควร
แสดงออก

ผลการเรียนรูท ี่วิเคราะหไดจาก 3 แนวคิด

376

ผลการเรียนรูจาก 3 แนวคิด

1. รูปแบบการเรียนรูดวยตนเอง
2. รูปแบบการเรียนรูแบบมีสวนรวม
3. รูปแบบการเรียนรูที่เนนกระบวนการ
3.1 กระบวนการคิดวิเคราะหขอมูล
3.2 กระบวนการสรางความคิดรวบยอด
3.3 กระบวนการสรางความรูความเขาใจ
3.4 กระบวนการคิดแกไขปญหา
3.5 กระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรูเปนกลุม
3.6 กระบวนการสรางความตระหนัก
3.7 กระบวนการสรางคานิยม
3.8 กระบวนการกลุม
3.9 กระบวนการปฏิบัติ
4. รูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคจิ๊กซอร
5. รูปแบบการเรียนรูที่เนนครูเปนศูนยกลาง
6. รูปแบบการเรียนรูในชั้นเรียนจัดใหเชือ่ มโยงกับรูปแบบ
การเรียนรูในชุมชน

กระบวนการเรียนรู
ในชุมชนจาก 3 แนวคิด

รูปแบบ/วิธีการ/เทคนิคการจัดการเรียนรูที่สงเสริม

การจัดสาระการเรียนรู
จาก 3 แนวคิด

ตาราง 12 รูปแบบ/วิธีการ/เทคนิคการจัดการเรียนรูทสี่ งเสริมที่วิเคราะหไดจากการจัด
สาระการเรียนรู กระบวนการเรียนรูในชุมชน และผลการเรียนรูท ี่ไดจาก 3 แนวคิด

รวม

9
9
9
9
9
9
9
-

9
9
9
9
9
9
9
9

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
-

2
2
3
2
3
3
2
3
1
1
2
1
1
2
1

ภาคผนวก ค.
ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางขอคิดเห็นบงชี้คุณลักษณะของนิสิต
วิชาจิตวิทยาสังคมที่มีเนือ้ หานัยความสัมพันธชวยเสริมสรางคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พงึ ประสงคและกับผลการเรียนรูที่ไดจาก 3 แนวคิดที่ใชในการจัดการเรียนรู

378
ดานสติปญญา

ขอบงชี้คุณลักษณะของนิสิตวิชา
จิตวิทยาสังคมที่พึงประสงค
1. ความรู
♥ 1.1 มีความรูเพื่อมาประยุกตใช
ในชีวิตจริง
♥ 1.2 มีความรูจ ิตวิทยาสังคมเปน
พื้นฐาน/เพิ่มขึ้น
{ 1.3 มีความรูเ กี่ยวกับการเขากลุม
{ 1.4 มีความรูเ รื่องแรงจูงใจ
{ 1.5 เขาใจวิธกี ารเรียนรูรูปแบบ
ตาง ๆ
{ 1.6 มีความรูเ รื่องผูนํา

ขอบงชี้ผลการเรียนรูท ี่ไดจาก
3 แนวคิด
1. ความรู
♥ 1.1 มีความรูช ุมชนเพิ่มขึ้น/
จดจําประสบการณ
ที่ไดรับ
{ 1.2 มีความรอบรู

ภาพประกอบ 8 ขอบงชี้ผลการเรียนรูที่ไดจาก 3 แนวคิด
ที่มีเนื้อหานัยสอดคลองหรือคลายคลึงกันกับขอบงชี้
คุณลักษณะของนิสิตวิชาจิตวิทยาสังคม และบัณฑิต
ที่พึงประสงคดานสติปญญาทีเ่ กี่ยวของกับความรู

ขอบงชี้คุณลักษณะของบัณฑิต
ที่พึงประสงค
1. ความรู
{1.1 มีความรอบรูใ นภาคทฤษฎี/มี
ความพรอมทางวิชาการ
♥{1.2 มีความรูในศาสตรที่เกีย่ วของ
กับการดํารงชีวิต
1.3 มีความรูคูคุณธรรม
1.4 มีสติปญญา/รูจักพัฒนา
สติปญญาใหเฉียบแหลม
1.5 มีความเปนสากล
1.6 เรียนรูอ ยางอิสระ
1.7 อานและเขียนขอมูลความรูได
1.8 อธิบายไดวาจะหาประโยชน
อะไรไดจากขอมูลขาวสาร
1.9 มีการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู
1.10 มีความรูในศิลปวิทยาพื้นฐาน
1.11 มีความสามารถในการเรียนรู
วิชาการใหแตกฉานลึกซึ้ง

หมายเหตุ สัญลักษณหนาตัวเลขขอบงชี้ใดมีตรงกันแสดงวามีเนื้อหานัยความสัมพันธกันชวย
เสริมสรางคุณลักษณะนั้นได

379
ดานสติปญญา

ขอบงชี้คุณลักษณะของนิสิตวิชา
จิตวิทยาสังคมที่พึงประสงค
2. ความเขาใจ
{2.1 รูจักตนเอง/เขาใจตนเอง
Â3.2 เขาใจพฤติกรรมบุคคล/
เขาใจชีวิต/เขาใจผูอื่น/
เขาใจมนุษยไมวาจะอยู
ในสาขาอาชีพใด
♥ 2.3 เขาใจปญหาสังคม

ขอบงชี้ผลการเรียนรูท ี่ได
จาก 3 แนวคิด
2. ความเขาใจ
♥ 2.1 สรางความเขาใจใหม/
สรางสรรคความรูใหม/
สรุปอางอิง/มองเห็น
ความสัมพันธหยั่งรู
การปฏิบัติใหม
{2.2 เรียนรูตนเอง/พิสูจน
ความตองการของ
ตนเอง/ทบทวนตนเอง
Â2.3 เรียนรูผ ูอนื่ /สังเกต
การเรียนรูผูอื่น

ขอบงชี้คุณลักษณะของบัณฑิต
ที่พึงประสงค
3. ความเขาใจ
♥{Â2.1 มีคณ
ุ ภาพและความ
สามารถทางวิชาการสูง
พอที่จะแขงขันกับผูอ ื่น

ภาพประกอบ 9 ขอบงชี้ผลการเรียนรูที่ไดจาก 3 แนวคิดที่มีเนื้อหานัยสอดคลองหรือคลายคลึง
กับขอบงชี้คุณลักษณะของนิสิตวิชาจิตวิทยาสังคม และบัณฑิตที่พึงประสงคดานสติปญญา
ที่เกี่ยวของกับความเขาใจ
หมายเหตุ สัญลักษณหนาตัวเลขขอบงชี้ใดมีตรงกันแสดงวามีเนื้อหานัยความสัมพันธกันชวย
เสริมสรางคุณลักษณะนั้นได

380
ดานสติปญญา

ขอบงชี้คุณลักษณะของนิสิตวิชา
จิตวิทยาสังคมที่พึงประสงค
3. ความคิด
♥ 3.1 รูจักคิดวิเคราะห/รูคิด/
วิเคราะหได/วิเคราะห
พฤติกรรมกลุม
{ 3.2 คิดมีเหตุผล
Ì 3.3 คิดสรางสรรคในการทํางาน
{ 3.4 มีไหวพริบในการแกปญหา
Â 3.5 มีความคิดหลากหลายมุมมอง
{ 3.6 ทราบสาเหตุของพฤติกรรม

ขอบงชี้ผลการเรียนรูท ี่ไดจาก
3 แนวคิด
3. ความคิด
♥ 3.1 คิดวิเคราะหขอมูล/
การวิเคราะห
{3.2 คิดวางแผนแกไข
ปญหา/คิดแกไข
ปญหา/คิดวางแผน
การเรียนรู
Â3.3 คิดเชื่อมโยง/หยั่งเห็น
หรือคาดการณลวงหนา/
มองเห็นความสัมพันธ
หยั่งรูการปฏิบัติใหม
Ì3.4 คิดสรางสรรคความรู
ใหม/สรุปอางอิง

ขอบงชี้คุณลักษณะของบัณฑิต
ที่พึงประสงค
3. ความคิด
♥ 3.1 มีความสามารถในการคิด
และวิเคราะห/ใหคิด/รูวิธีคิด/
รักการแสวงหาความคิดใหม
{3.2 นึกคิดอยางเปนระบบ
Â3.3 ประเมินผลขอมูล
Ì3.4 สรางสรรคและเปลี่ยนแปลง
ขอมูลความรูได/ใชขอมูล
ขาวสารไดอยางสรางสรรค
{3.5 นําความคิดไปประยุกตใช
{3.6 ไตรตรองเหตุผล
Ì3.7 รูจักคิดอยางอิสระ
Ì3.8 มีวิสัยทัศน/เห็นการณไกล
Ì3.9 สรางโลกทัศน/สรางสรรค
ความรูใหมไดจากการทํางาน/
สังเคราะหขอมูลขาวสาร/สรุป
ความคิด

ภาพประกอบ 10 ขอบงชี้ผลการเรียนรูทไี่ ดจาก 3 แนวคิดที่มีเนื้อหานัยสอดคลองหรือคลายคลึงกัน
กับขอบงชี้คุณลักษณะของนิสิตวิชาจิตวิทยาสังคม และบัณฑิตที่พึงประสงคดานสติปญญา
ที่เกี่ยวของกับความคิด
หมายเหตุ สัญลักษณหนาตัวเลขขอบงชี้ใดมีตรงกันแสดงวามีเนื้อหานัยความสัมพันธกันชวย
เสริมสรางคุณลักษณะนั้นได

381
ดานอารมณ ความรูสึก

ขอบงชี้คุณลักษณะของนิสิตวิชา
จิตวิทยาสังคมที่พึงประสงค
1. การควบคุมอารมณ
♥ 1.1 ปรับตัวเขากับผูอื่น/
ปรับตัวได
♥ 1.2 มองโลกในแงดี/ไมมีอคติ
กับผูอื่น

ขอบงชี้ผลการเรียนรูท ี่ไดจาก
3 แนวคิด
1. การควบคุมอารมณ
♥1.1 การปรับตัวตาม
สถานการณที่ตองเผชิญ
/ยืดหยุน สามารถเผชิญ
กับความเสี่ยง ความไม
แนนอนของขอมูล
ขาวสาร/พรอมรับการ
เผชิญสถานการณเสีย่ ง
ไมแนนอน

ขอบงชี้คุณลักษณะของบัณฑิต
ที่พึงประสงค
1. การควบคุมอารมณ
♥1.1 ยืดหยุน ปรับตัวได/
ปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอม
สังคม เทคโนโลยี
♥1.2 สามารถจัดการกับอารมณ
ควบคุมความเครียด

ภาพประกอบ 11 ขอบงชี้ผลการเรียนรูทไี่ ดจาก 3 แนวคิดที่มีเนื้อหานัยสอดคลองหรือคลายคลึง
กับขอบงชี้คุณลักษณะของนิสิตวิชาจิตวิทยาสังคม และบัณฑิตที่พึงประสงคดานอารมณ
ความรูสึกที่เกี่ยวของกับการควบคุมอารมณ
หมายเหตุ สัญลักษณหนาตัวเลขขอบงชี้ใดมีตรงกันแสดงวามีเนื้อหานัยความสัมพันธกันชวย
เสริมสรางคุณลักษณะนั้นได

382
ดานอารมณ ความรูสึก
ขอบงชี้คุณลักษณะของนิสิตวิชา
จิตวิทยาสังคมที่พึงประสงค
2. คานิยม การรับรู ตระหนัก
ในคุณคา
Â2.1 รูจักแลกเปลี่ยนกับผูอนื่
Â2.2 ยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น
{2.3 ไมดูถูกผูอ ื่น
♥2.4 ตระหนักถึงความสําคัญของ
ตัวเองทามกลางสถานการณ
ที่แตกตาง/ตระหนักถึง
ความสําคัญของเรือ่ ง
อารมณ ความคิด
Ì2.5 ใสใจปญหาสังคมของ
มนุษยที่อยูรวมกัน
Ì2.6 ตระหนักเรื่องการมีสวนรวม
2.7 รับรูพัฒนาบุคลิกภาพ
ที่พึงประสงคของตนเอง

ขอบงชี้ผลการเรียนรูท ี่ได
จาก 3 แนวคิด
2. คานิยม การรับรู ตระหนัก
ในคุณคา
♥ 2.1 รับรูตระหนักในคุณคา
ของกระบวนการ/เห็น
คุณคาผูกพันกับ
กระบวนการเรียนรู/
ตระหนักในคุณคา
ความรูชุมชน
{2.2 ยอมรับการเปนหุนสวน
Â2.3 ยอมรับฟงผูอื่น
Ì2.4 ตระหนักในคุณคาของ
ความรวมมือ/
ความรวมมือชุมชน

ขอบงชี้คุณลักษณะของบัณฑิต
ที่พึงประสงค
2. คานิยม การรับรู ตระหนัก
ในคุณคา
2.1 มีจิตสํานึกในการสรางงาน
♥ 2.2 ตระหนักในคุณคา
ทรัพยากรและภูมิปญญา
ทองถิน่ /ตระหนักให
ความสําคัญของสิ่งแวดลอม
{2.3 ความไมเทาเทียมกันของ
สังคม
2.4 คานิยมในการตัดสินใจและ
อธิบายไดวาตัดสินใจเพื่อ
อะไรและเพราะอะไร
{Â2.5 เขาใจยอมรับความแตกตาง
ลักษณะของวัฒนธรรม
Ì2.6 เปนผูมสี วนรวมในการ
แกปญหาทางสังคม
2.7 ผดุงความยุติธรรมในสังคม
2.8 รักศิลปะและความงาม
2.9 มีความสามารถพิเศษในการ
ดําเนินชีวิตที่มีคุณคา

ภาพประกอบ 12 ขอบงชี้ผลการเรียนรูทไี่ ดจาก 3 แนวคิดที่มี
เนื้อหานัยสอดคลองหรือคลายคลึงกับขอบงชี้คุณลักษณะ
ของนิสิตวิชาจิตวิทยาสังคม และบัณฑิตที่พึงประสงค
ดานอารมณ ความรูส ึกที่เกี่ยวของกับคานิยม การรับรู ตระหนักในคุณคา

หมายเหตุ สัญลักษณหนาตัวเลขขอบงชี้ใดมีตรงกันแสดงวามีเนื้อหานัยความสัมพันธกัน
ชวยเสริมสรางคุณลักษณะนั้นได

383
ดานอารมณ ความรูสึก
ขอบงชี้คุณลักษณะของนิสิตวิชา
จิตวิทยาสังคมที่พึงประสงค
3. คุณลักษณะที่ควรแสดงออก
3.1 ตรงตอเวลา
Â3.2 กลาแสดงความคิดเห็น/
กลาแสดงออก
Â3.3 ขยันอดทน
Â3.4 ตั้งใจ เอาใจใส
{3.5 มีความรับผิดชอบ/มีความ
รับผิดชอบตอสังคม
Ì3.6 กระตือรือรน/ใฝหาความรู/
ติดตามขาวสาร
3.7 สุภาพออนนอม
♥3.8 มีคุณธรรม/มีคุณธรรม
จริยธรรม
♥3.9 ชวยเหลือผูอื่น
♥3.10 เปนนักตอสูเพื่อสังคม
3.11 มีเหตุผล
3.12 มีความสุขกับชีวิต

ขอบงชี้ผลการเรียนรูท ี่ได
จาก 3 แนวคิด
3. คุณลักษณะที่ควร
แสดงออก
♥ 3.1 มีความเปนพลเมือง
{3.2 มีความรับผิดชอบ
ตอสังคมตอผูอื่น
{3.3 มีความรับผิดชอบ
ในการเรียนรู
Â3.4 มีความมัน่ ใจใน
ตนเอง/พึ่งตนเอง
Ì3.5 แสวงหาขอมูล/
แสวงหาความรูชุมชน

ภาพประกอบ 13 ขอบงชี้ผลการเรียนรูทไี่ ดจาก 3 แนวคิด
ที่มีเนื้อหานัยสอดคลองหรือคลายคลึงกับขอบงชี้
คุณลักษณะของนิสิตวิชาจิตวิทยาสังคม และบัณฑิต
ที่พึงประสงคดานอารมณ ความรูส ึกที่เกี่ยวของกับ
คุณลักษณะที่ควรแสดงออก
หมายเหตุ สัญลักษณหนาตัวเลขขอบงชีใ้ ดมีตรงกัน
แสดงวามีเนื้อหานัยความสัมพันธกันชวย
เสริมสรางคุณลักษณะนั้นได

ขอบงชี้คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
3. คุณลักษณะทีค่ วรแสดงออก
{3.1 มีความรับผิดชอบตอสังคม/เอื้ออาทร
ตอสังคม
{3.2 มีความรับผิดชอบตอตนเอง/บริหาร
เวลาไดดี
Ì3.3 ใฝการเรียนรู/สามารถเรียนรูได
ตลอดเวลา/รักการแสวงหาความจริง
3.4 บุคลิกภาพดี
3.5 มีความเปนผูนํา
3.6 ยึดมั่นในระบบประชาธิปไตย/เขารวม
กิจกรรมทางการเมือง
3.7 มีวินัย/พรอมปฏิบัติตนในกรอบระเบียบ
ของหนวยงาน
3.8 มีสุขภาพดี
3.9 มีความรวดเร็ว
♥3.10 มีความเปนพลเมือง/พลเมืองโลก
ใฝสันติ
♥3.11 เต็มใจรวมมือแกไขปญหาสังคมและ
สิ่งแวดลอม
Â3.12 มีความมั่นใจในตนเอง
3.13 ประพฤติตนรอบคอบไมประมาท
3.14 ขยันหมั่นเพียร
3.15 มุงความสําเร็จของงาน
3.16 เปนสมาชิกที่ดีของกลุมของสถาบัน
3.17 เปนมนุษยที่ดีมีศีลธรรม/คุณธรรม
จริยธรรม
3.18 ซื่อสัตยสุจริต
3.19 รักความกาวหนา
3.20 รักความสามัคคี
3.21 ปกปองมนุษยชน/รักศักดิ์ศรีของ
มนุษย
♥3.22 เห็นแกประโยชนสวนรวม
3.23 ดํารงชีวิตดวยความเหมาะสม
3.24 ครองตัวอยูในสังคมไดอยางเต็ม
ภาคภูมิ

384
ดานทักษะ
ขอบงชี้คุณลักษณะของนิสิตวิชา
จิตวิทยาสังคมที่พึงประสงค
♥1. ทักษะการสังเกต
1.1 ชางสังเกต
♥2. ทักษะทางสังคม
2.1 มีมนุษยสัมพันธดี/มีสาย
สัมพันธกับคนรอบตัว
2.2 มีพื้นฐานทางดานสังคม
2.3 มีความสามารถในการใช
ภาษา
2.4 มีทักษะในการสื่อสาร
2.5 มีความสามารถในการ
อธิบายใหคนอื่นเขาใจ
♥3. ทักษะการทํางานกลุม
3.1 สามารถทํางานกลุมไดดี/
ทักษะการเขากลุม
♥4. ทักษะในการแกไขปญหา
4.1 สามารถแกไขสถานการณ
เฉพาะหนาไดดี
♥5. ทักษะในการทํางาน
5.1 มีทักษะในการดําเนินชีวิต
5.2 นําไปใชในชีวิตประจําวัน/
นําไปใชได

ขอบงชี้ผลการเรียนรูที่ไดจาก
3 แนวคิด
♥1. ทักษะการทํางานกลุม
1.1 ทักษะการทํางานเปนทีม/
ทักษะการทํางานกลุม
1.2 แสวงหาและยอมรับ
การชวยเหลือ
♥2. ทักษะทางสังคม
2.1 การติดตอสื่อสารที่เคารพ
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
2.2 มีสัมพันธภาพระหวาง
บุคคลเพิ่มขึ้น
2.3 มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
♥3. ทักษะการแกไขปญหา
3.1 ทักษะการแกไขปญหา
ตามสถานการณ/มีความ
สามารถในการแกไขปญหา
♥4. ทักษะในการทํางาน
4.1 มีโอกาสไดมีงานทํา/
มีทักษะการทํางาน
4.2 การวางแผน
4.3 ดํารงชีวิต/พึ่งตนเองได
♥5. ทักษะการสังเกต
5.1 มีการเก็บรวบรวมขอมูล/
ศึกษาชุมชน
5.2 สังเกตการเรียนรูผูอื่น
♥6. ทักษะการคิดวิเคราะห
6.1 คิดวิเคราะหขอมูล/คิด
วิเคราะหผลการปฏิบัติ/
คิดทบทวนในสิ่งที่ได
เรียนรู

ภาพประกอบ 14 ขอบงชี้ผลการเรียนรูที่ไดจาก 3 แนวคิดที่มีเนื้อหา
นัยสอดคลองหรือคลายคลึงกับขอบงชี้คุณลักษณะของนิสิตวิชา
จิตวิทยาสังคม และบัณฑิตที่พึงประสงคดานทักษะ

ขอบงชี้คุณลักษณะของบัณฑิต
ที่พึงประสงค
♥1. ทักษะในการทํางาน
1.1 มีความรอบรูภาคปฏิบัติ
1.2 ทํางานเปน
1.3 มีศักยภาพในการสรางงาน
1.4 รูจักนําความรูมาใชใหเปน
ประโยชนแกชีวิตและสังคม
1.5 มีความสามารถในการประกอบ
อาชีพเลี้ยงตนเอง ครอบครัว
1.6 สามารถวางแผนชีวิต
2. ทักษะการใชเทคโนโลยี
2.1 ทักษะการใชเทคโนโลยีใหม ๆ
2.2 ทักษะที่เปนเครื่องมือคนพบ
ความรูเรื่องไทย เรื่องโลก และ
ศาสตรวิชาชีพ
♥3. ทักษะทางสังคม
3.1 ทักษะการสื่อสารไดเหมาะสม
กับภาษาและวัฒนธรรม
3.2 สรางสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น
ไดอยางมีประสิทธิภาพ/
มีมนุษยสัมพันธดี
3.3 มีความสามารถใน
การแสดงออก
3.4 มีความสามารถในการสื่อ
ขอความ/มีความสามารถ
ติดตอสื่อสาร/การนําเสนอ
♥4. ทักษะในการแกไขปญหา
4.1 ความสามารถในการแกปญหา
ที่ซับซอน
♥5. ทักษะการทํางานกลุม
5.1 สามารถทํางานเปนทีมได/
ทํางานรวมกับคนอื่นได/
สามารถในการปรับตัวกับ
ผูรวมงาน
♥6. ทักษะการคิดวิเคราะห

หมายเหตุ สัญลักษณหนาตัวเลขขอบงชี้ใดมีตรงกันแสดงวามีเนื้อหานัยความสัมพันธกันชวยเสริมสราง
คุณลักษณะนั้นได

385

ดานสติปญญา
ขอคิดเห็นบงชี้คุณลักษณะของนิสิตวิชาจิตวิทยาสังคม
1. ความรู
{ 1.1 มีความรูเพื่อมาประยุกตใชในชีวิตจริง
Â 1.2 มีความรูจิตวิทยาสังคมเปนพื้นฐาน/เพิ่มขึ้น
{ 1.3 มีความรูเกี่ยวกับการเขากลุม
{ 1.4 มีความรูเรื่องแรงจูงใจ
Ì 1.5 เขาใจวิธีการเรียนรูรูปแบบตาง ๆ
{ 1.6 มีความรูเรื่องผูนํา

ขอคิดเห็นบงชี้คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
1. ความรู
1.1 มีความรอบรูในภาคทฤษฎี/มีความพรอม
ทางวิชาการ
{ 1.2 มีความรูใ นศาสตรที่เกี่ยวของกับการดํารงชีวิต
1.3 มีความรูค ูคุณธรรม
1.4 มีสติปญญา/รูจักพัฒนาสติปญญาให
เฉียบแหลม
1.5 มีความเปนสากล
Ì1.6 เรียนรูอยางอิสระ
1.7 อานและเขียนขอมูลความรูได
ภาพประกอบ 19 ความสัมพันธของขอคิดเห็นบงชี้ { 1.8 อธิบายไดวาจะหาประโยชนอะไรไดจาก
คุณลักษณะของนิสิตวิชาจิตวิทยาสังคมที่มี
ขอมูลขาวสาร
Ì1.9 มีการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู
เนื้อหานัยความสัมพันธกันชวยเสริมสราง
Â1.10 มีความรูในศิลปวิทยาการพื้นฐาน
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
1.11 มีความสามารถในการเรียนรูวิชาการให
ดานสติปญญาทีเ่ กี่ยวของกับความรู
แตกฉานลึกซึ้ง

หมายเหตุ สัญลักษณหนาตัวเลขขอคิดเห็นบงชี้ใดมีตรงกันแสดงวามีเนื้อหานัยความสัมพันธกนั
ชวยเสริมสรางคุณลักษณะนั้นได

386
ดานสติปญญา
ขอคิดเห็นบงชี้คุณลักษณะของนิสิตวิชาจิตวิทยาสังคม
2. ความเขาใจ
♥ 2.1 รูจักตนเอง/เขาใจตนเอง
♥ 2.2 เขาใจพฤติกรรมบุคคล/เขาใจชีวิต/เขาใจผูอื่น
/เขาใจมนุษยไมวาจะอยูในสาขาอาชีพใด
♥ 2.3 เขาใจปญหาสังคม

ขอคิดเห็นบงชี้คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
2. ความเขาใจ
♥ 2.1 มีคุณภาพและความสามารถทางวิชาการ
สูงพอที่จะแขงขันกับผูอื่น

ภาพประกอบ 20 ความสัมพันธของขอคิดเห็นบงชี้คุณลักษณะของนิสิตวิชาจิตวิทยาสังคมที่มีเนื้อหา
นัยความสัมพันธกันชวยเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคดานสติปญญา
ที่เกี่ยวของกับความเขาใจ
หมายเหตุ สัญลักษณหนาตัวเลขขอคิดเห็นบงชี้ใดมีตรงกันแสดงวามีเนื้อหานัยความสัมพันธกัน
ชวยเสริมสรางคุณลักษณะนั้นได

387
ดานสติปญญา
ขอคิดเห็นบงชี้คุณลักษณะของนิสิตวิชาจิตวิทยาสังคม
3. ความคิด
♥ 3.1 รูจักคิดวิเคราะห/รูคิด/วิเคราะหได/วิเคราะห
พฤติกรรมกลุม
{ 3.2 คิดมีเหตุผล
Â3.3 คิดสรางสรรคในการทํางาน
Ì3.4 มีไหวพริบในการแกปญหา
☺3.5 มีความคิดหลากหลายมุมมอง
<3.6 ทราบสาเหตุของพฤติกรรม

ขอคิดเห็นบงชี้คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
3. ความคิด
♥ 3.1 มีความสามารถในการคิดและวิเคราะห/ใหคิด/
รูวิธีคิด/รักการแสวงหาความคิดใหม
♥ 3.2 นึกคิดอยางเปนระบบ
{ 3.3 ประเมินผลขอมูล
Â3.4 สรางสรรคและเปลี่ยนแปลงขอมูลความรูได/
ใชขอมูลขาวสารไดอยางสรางสรรค
Ì3.5 นําความคิดไปประยุกตใช
{ 3.6 ไตรตรองเหตุผล
☺3.7 รูจักคิดอยางอิสระ
3.8 มีวิสัยทัศน/เห็นการณไกล
3.9 สรางโลกทัศน/สรางสรรคความรูใหมไดจากการ
ทํางาน/สังเคราะหขอมูลขาวสาร/สรุปความคิด

ภาพประกอบ 21 ความสัมพันธของขอคิดเห็นบงชี้คุณลักษณะของนิสิตวิชาจิตวิทยาสังคมที่มีเนื้อหานัย
ความสัมพันธกันชวยเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคดานสติปญ
 ญาทีเ่ กี่ยวของกับ
ความคิด
หมายเหตุ สัญลักษณหนาตัวเลขขอคิดเห็นบงชี้ใดมีตรงกันแสดงวามีเนื้อหานัยความสัมพันธกัน
ชวยเสริมสรางคุณลักษณะนั้นได

388

ดานอารมณ ความรูสึก
ขอคิดเห็นบงชี้คุณลักษณะของนิสิตวิชาจิตวิทยาสังคม
1. การควบคุมอารมณ
♥ 1.1 ปรับตัวเขากับผูอื่น/ปรับตัวได
{1.2 มองโลกในแงดี/ไมมีอคติกับผูอื่น

ขอคิดเห็นบงชี้คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
1. การควบคุมอารมณ
♥{ 1.1 ยืดหยุน ปรับตัวได/ปรับตัวเขากับ
สิ่งแวดลอม สังคม เทคโนโลยี
{ 1.2 สามารถจัดการกับอารมณ ควบคุม
ความเครียด

ภาพประกอบ 22 ความสัมพันธของขอคิดเห็นบงชี้คุณลักษณะของนิสิตวิชาจิตวิทยาสังคมที่มีเนื้อหานัย
ความสัมพันธกันชวยเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคดานอารมณ ความรูสึกที่
เกี่ยวของกับการควบคุมอารมณ
หมายเหตุ สัญลักษณหนาตัวเลขขอคิดเห็นบงชี้ใดมีตรงกันแสดงวามีเนื้อหานัยความสัมพันธกัน
ชวยเสริมสรางคุณลักษณะนั้นได

389

ดานอารมณ ความรูสึก
ขอคิดเห็นบงชี้คุณลักษณะของนิสิตวิชาจิตวิทยาสังคม
2. คานิยม การรับรู ตระหนักในคุณคา
♥ 2.1 รูจักแลกเปลี่ยนกับผูอื่น
{2.2 ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
Â2.3 ไมดูถูกผูอื่น
Ì2.4 ตระหนักถึงความสําคัญของตัวเองทามกลาง
สถานการณที่แตกตาง/ตระหนักถึงความ
สําคัญของเรื่อง อารมณ ความคิด
☺2.5 ใสใจปญหาสังคมของมนุษยที่อยูรวมกัน
È2.6 ตระหนักเรื่องการมีสวนรวม
2.7 รับรูพัฒนาบุคลิกภาพที่พึงประสงคของ
ตนเอง

ขอคิดเห็นบงชี้คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
2. คานิยม การรับรู ตระหนักในคุณคา
♥ 2.1 มีจติ สํานึกในการสรางงาน
☺ 2.2 ตระหนักในคุณคาทรัพยากรและ
ภูมปิ ญญาทองถิ่น/ตระหนักใหความ
สําคัญของสิ่งแวดลอม
Â 2.3 ความไมเทาเทียมกันของสังคม
Ì 2.4 คานิยมในการตัดสินใจ และอธิบาย
ไดวาตัดสินใจเพื่ออะไรและเพราะ
อะไร
{ 2.5 เขาใจยอมรับความแตกตางลักษณะ
ของวัฒนธรรม
☺È 2.6 เปนผูมีสวนรวมในการแกปญหาทาง
สังคม
2.7 ผดุงความยุติธรรมในสังคม
2.8 รักศิลปะและความงาม
♥ 2.9 มีความสามารถพิเศษในการดําเนิน
ชีวิตที่มีคุณคา

ภาพประกอบ 23 ความสัมพันธของขอคิดเห็นบงชี้คุณลักษณะของนิสิตวิชาจิตวิทยาสังคมที่มีเนื้อหา
นัยความสัมพันธกันชวยเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคดานอารมณ ความรูส ึกที่
เกี่ยวของกับคานิยม การรับรู ตระหนักในคุณคา
หมายเหตุ สัญลักษณหนาตัวเลขขอคิดเห็นบงชี้ใดมีตรงกันแสดงวามีเนื้อหานัยความสัมพันธกัน
ชวยเสริมสรางคุณลักษณะนั้นได

390
ดานอารมณ ความรูสึก
ขอคิดเห็นบงชี้คุณลักษณะของนิสิตวิชาจิตวิทยาสังคม
3. คุณลักษณะที่ควรแสดงออก
♥ 3.1 ตรงตอเวลา
{ 3.2 กลาแสดงความคิดเห็น/กลาแสดงออก
Â 3.3 ขยันอดทน
Ì 3.4 ตั้งใจ เอาใจใส
☺ 3.5 มีความรับผิดชอบ/มีความรับผิดชอบ
ตอสังคม
È 3.6 กระตือรือรน/ใฝหาความรู/ติดตามขาวสาร
3.7 สุภาพออนนอม
 3.8 มีคุณธรรม/มีคุณธรรมจริยธรรม
 3.9 ชวยเหลือผูอื่น
3.10 เปนนักตอสูเพื่อสังคม
 3.11 มีเหตุผล
¡ 3.12 มีความสุขกับชีวิต

ภาพประกอบ 24 ความสัมพันธของขอคิดเห็นบงชี้
คุณลักษณะของนิสิตวิชาจิตวิทยาสังคม
ที่มีเนื้อหานัยความสัมพันธกันชวยเสริมสราง
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
ดานอารมณ ความรูส ึกที่เกี่ยวของกับ
คุณลักษณะที่ควรแสดงออก
หมายเหตุ สัญลักษณหนาตัวเลขขอคิดเห็นบงชี้
ใดมีตรงกันแสดงวามีเนื้อหานัย
ความสัมพันธกันชวยเสริมสราง
คุณลักษณะนั้นได

ขอคิดเห็นบงชี้คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
3. คุณลักษณะที่ควรแสดงออก
☺3.1 มีความรับผิดชอบตอสังคม/เอื้ออาทรตอ
สังคม
♥☺3.2 มีความรับผิดชอบตอตนเอง/บริหารเวลา
ไดดี
È3.3 ใฝการเรียนรู/สามารถเรียนรูไดตลอดเวลา
รักการแสวงหาความจริง
3.4 บุคลิกภาพดี
3.5 มีความเปนผูนํา
3.6 ยึดมั่นในระบบประชาธิปไตย/เขารวม
กิจกรรมทางการเมือง
♥ 3.7 มีวินยั /พรอมปฏิบัติตนในกรอบระเบียบ
ของหนวยงาน
3.8 มีสุขภาพดี
3.9 มีความรวดเร็ว
3.10 มีความเปนพลเมือง/พลเมืองโลก ใฝสันติ
3.11 เต็มใจรวมแกไขปญหาสังคมและ
สิ่งแวดลอม
{3.12 มีความมั่นใจในตนเอง
3.13 ประพฤติตนรอบคอบไมประมาท
Â3.14 ขยันหมั่นเพียร
Ì3.15 มุงความสําเร็จของงาน
3.16 เปนสมาชิกที่ดีของกลุมของสถาบัน
3.17 เปนมนุษยที่ดี/มีศีลธรรม/คุณธรรม
จริยธรรม
3.18 ซื่อสัตยสุจริต
3.19 รักความกาวหนา
3.20 รักความสามัคคี
3.21 ปกปองมนุษยชน/รักศักดิ์ศรีของมนุษย
3.22 เห็นแกประโยชนสวนรวม
¡3.23 ดํารงชีวิตดวยความเหมาะสม
¡3.24 ครองตัวอยูในสังคมไดอยางเต็มภาคภูมิ
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ดานทักษะ
ขอคิดเห็นบงชี้คุณลักษณะของนิสิตวิชาจิตวิทยาสังคม
1. ทักษะการสังเกต
1.1 ชางสังเกต
2. ทักษะทางสังคม
♥ 2.1 มีมนุษยสัมพันธดี/มีสายสัมพันธกับคนรอบตัว
{ 2.2 มีพื้นฐานทางดานสังคม
Â 2.3 มีความสามารถในการใชภาษา
Ì 2.4 มีทักษะในการสื่อสาร
☺ 2.5 มีความสามารถในการอธิบายใหคนอื่นเขาใจ
3. ทักษะการทํางานกลุม
È 3.1 สามารถทํางานกลุมไดดี/ทักษะการเขากลุม
4. ทักษะในการแกไขปญหา
4.1 สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดดี
5. ทักษะในการทํางาน
 5.1 มีทักษะในการดําเนินชีวิต
 5.2 นําไปใชในชีวิตประจําวัน/นําไปใชได

ภาพประกอบ 25 ความสัมพันธของขอคิดเห็นบงชี้
คุณลักษณะของนิสิตวิชาจิตวิทยาสังคม
ที่มีเนื้อหานัยความสัมพันธกันชวยเสริมสราง
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคดานทักษะ
ที่เกี่ยวของกับทักษะทางสังคม ทักษะในการ
แกไขปญหา ทักษะในการทํางาน ทักษะการใช
เทคโนโลยีและทักษะการทํางานกลุม
หมายเหตุ สัญลักษณหนาตัวเลขขอคิดเห็นบงชี้
ใดมีตรงกันแสดงวามีเนื้อหานัย
ความสัมพันธกันชวยเสริมสราง
คุณลักษณะนั้นได

ขอคิดเห็นบงชี้คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
1. ทักษะในการทํางาน
1.1 มีความรอบรูภาคปฏิบัติ
1.2 ทํางานเปน
1.3 มีศักยภาพในการสรางงาน
1.4 รูจ ักนําความรูมาใชใหเปน
ประโยชนแกชีวิตและสังคม
1.5 มีความสามารถในการประกอบ
อาชีพ เลี้ยงตนเอง ครอบครัว
1.6 สามารถวางแผนชีวิต
2. ทักษะการใชเทคโนโลยี
2.1 ทักษะการใชเทคโนโลยีใหม ๆ
2.2 ทักษะที่เปนเครื่องมือคนพบความรู
เรื่องไทย เรื่องโลก และศาสตรวิชาชีพ
3. ทักษะทางสังคม
Â3.1 ทักษะการสื่อสารไดเหมาะสมกับ
ภาษาและวัฒนธรรม
♥3.2 สรางสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นได
อยางมีประสิทธิภาพ/มีมนุษยสัมพันธดี
{3.3 มีความสามารถในการแสดงออก
{Ì☺3.4 มีความสามารถในการสื่อขอความ/
มีความสามารถติดตอสื่อสาร/
การนําเสนอ
4. ทักษะในการแกไขปญหา
4.1 ความสามารถในการแกปญหาที่ซับซอน
5. ทักษะการทํางานกลุม
È5.1 สามารถทํางานเปนทีมได/ทํางาน
รวมกับคนอื่นได/สามารถปรับตัว
กับผูรวมงานได
6. ทักษะการคิดวิเคราะห

ประวัติยอผูวิจัย

ประวัติยอผูวิจัย
ชื่อ ชื่อสกุล
วันเดือนปเกิด
สถานที่เกิด
สถานที่อยูปจจุบัน

ตําแหนงหนาที่การงานในปจจุบัน
สถานที่ทํางานปจจุบัน

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2520
พ.ศ. 2524
พ.ศ. 2534
พ.ศ. 2550

นางสาวพัชรี ศรีสังข
14 สิงหาคม พ.ศ. 2501
อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี
38/81 หมูบานเคซี 4 รามอินทรา ถนนหทัยราษฎร 39
แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา
กรุงเทพมหานคร 10510
รองศาสตราจารย
ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ถนนสุขุมวิท ซอย 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร
โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค กรุงเทพมหานคร
ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต (สุขศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร
ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร

