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การเรยีนรูแ้บบมส่ีวนร่วมและปัจจัยทีส่่งผลต่อ
การเรยีนทีมี่อทิธพิลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรียน 
วชิาการมส่ีวนร่วมในการก�าหนดนโยบายและ

แผนสวสัดกิารสังคมของนกัสงัคมสงเคราะห์ (SW 4243)

ปิยฉัตร  กลิ่นสุวรรณ* 

บทคัดย่อ

 การวิจัยเรื่องการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเรียนท่ีมีอิทธิพลต่อผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการมีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบายและแผนสวัสดิการสังคมของ
นักสังคมสงเคราะห์ (SW 4243) เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อ
วิเคราะห์การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในวิชา SW 4243 และปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนมีอิทธิพลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา SW 4243 จากกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 79 คน โดยใช้เคร่ืองมือวิจัย
ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน ได้แก่ 1) แบบวัดการมีส่วนร่วมเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม มีค่าความเชื่อม่ัน = .80  
2) ปัจจัยทีส่่งผลต่อการเรยีน ได้แก่ แบบวดัทศันคตต่ิอการเรยีนวิชา SW 4243 แบบวัดแรงจงูใจ
ใฝ่สัมฤทธ์ิ  แบบวัดความมุ่งมั่นท�าประโยชน์เพ่ือสังคม มีค่าความเช่ือมั่น = .89, .91 และ .88 
ตามล�าดับ และ 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เก็บจากคะแนนผลการทดสอบวิชา SW 4243 ตอน
ปลายภาค สรุปผลการวิจัยไม่สอดคล้องตามสมมติฐาน เนื่องจาก ความมุ่งมั่นท�าประโยชน์เพื่อ
สังคมไม่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   แต่การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของผู้เรียน และ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียน ได้แก่ ทัศนคติต่อการเรียนวิชา SW 4243  และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และ
ร่วมกนัพยากรณ์ผลสมัฤทธิท์างการเรียนได้ถงึร้อยละ 45 อาจเป็นเพราะความมุ่งม่ันท�าประโยชน์
เพื่อสังคมเป็นคุณลักษณะประจ�าตัวของผู้ท่ีเรียนคณะสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม ใน
การวจัิยครัง้ต่อไป  ควรเลอืกตวัแปรอืน่ทีเ่ป็นคณุลกัษณะภายในของผูเ้รยีนและมีอิทธพิลต่อผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน

ค�าส�าคัญ : การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ทัศนคติต่อการเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

* อาจารย์ประจ�าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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Participatory Learning and Affective Factors Learning 
Influence on learning achievement 

in Participation of Social Workers in Social Welfare 
Policy and Planning (SW 4243)

Piyachat Klinsuwan

Abstract
 This research found that: 1) the four processes of participation learning model, 
which were experience, reflective/discussion, concept, and application, the result was that 
the students were able to prepare for the subject, to learn using their own experience to 
discussion, to summarize the knowledge into their own abstract idea, yet, offer concrete 
explanation, to apply the knowledge in solving the conflict within their learning groups, 
hence, making them happy learning. , 2) the findings showed that  participatory learning 
and the affective factors learning consisted of attitude toward learning SW 4243, and 
achievement motivation influenced the learning achievement and were able to predict the 
achievement learning up to 45%.

Keywords : participation learning, attitude toward learning, achievement motivation, 
 and learning achievement
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บทน�า
 ประสทิธภิาพในการเรยีนการสอนสามารถวัดได้จากผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และจะเกดิขึน้ได้ หาก
ผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในรูปแบบการเรียนรู้  ความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งการกระท�า ความคิด 
และความรูส้กึของผู้เรียนท่ีแสดงออกด้วยการรับรู ้ตอบสนอง และมีปฏิสมัพนัธ์กบัสภาพแวดล้อมทางการ
เรยีน (Keefe, 1979a: 4) และผลสัมฤทธิท์างการเรียนเป็นผลมาจากปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเรยีน เช่น ลกัษณะ
ของบุคคลที่เป็นอัตมโนทัศน์ (Self-Concept) (Bloom,1971a: 47-63) ดังนั้นผู้สอนจึงต้องเป็นผู้ออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้ไปพร้อมกับผู้เรียนที่ต้องปรับวิธีเรียนด้วย (ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์, 2551) ซึ่งใน
ปัจจุบันการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญเป็นที่นิยมในวงการศึกษา และรูปแบบการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่
ได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพคือ รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning=PL) 
เป็นการเรยีนรูเ้ชงิประสบการณ์ผสมผสานกบัการใช้กระบวนการกลุม่ในการเรยีนรู ้ตามแนวคดิของ Kolb 
(1984) โดยสรุปเป็นวงจรของการเรียนรู้  4  ข้ันตอน ประกอบด้วย 1) การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 2) 
การสะท้อนความคิด/การอภิปรายผล 3) ความคิดรวบยอด 4) การประยุกต์ใช้ เป็นรูปแบบท�าให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง และส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน ด้วยการแสดงความคิดที่
พึงประสงค์ร่วมกัน และผลของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และปัจจัยท่ีส่งผลต่อการการเรียน น่าจะส่ง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาการมีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบายและแผนสวัสดิการสังคมของ
นักสังคมสงเคราะห์ (SW 4243) 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพ่ือวิเคราะห์การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียน ประกอบด้วย ทัศนคติต่อ
การเรียนวิชา SW 4243  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และความมุ่งม่ันท�าประโยชน์เพ่ือสังคมที่มีอิทธิพลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชา SW 4243

สมมติฐานการวิจัย 
 การเรยีนรู้แบบมส่ีวนร่วม และปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเรยีน มีอิทธพิลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวิชา 
SW 4243
 
ขอบเขตในการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน ผสมผสานกับการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากร
ในการวิจัยคอืนกัศกึษาปีท่ี 4 จ�านวน 98 คน ท่ีเรยีนวชิา SW 4243 ในปีการศกึษา 2557 คณะสงัคมสงเคราะห์
ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ใช้สูตรของ Yamane  (1973: 125) 
ค�านวณหาขนาดของกลุม่ตวัอย่าง ได้กลุม่ตวัอย่าง 79 คน โดยใช้วิธีการสุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Samplings) เลือกนักศึกษาท่ีเข้าเรียนอย่างสม�่าเสมอ ใช้เครื่องมือวิจัยเป็นแบบวัดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ได้แก่ 
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1) แบบวัดระดับการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของผู้เรียน มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .89  2) 
แบบวัดปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียน ประกอบด้วยทัศนคติต่อการเรียนวิชา SW 4243  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
และความมุ่งมั่นท�าประโยชน์เพื่อสังคม  มีค่าความเช่ือม่ัน =  .91, .88 และ .80  และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชา SW 4243 เก็บจากคะแนนรวมของการทดสอบวิชาวิชา SW 4243 ตอนปลายภาคเรียน สถิติท่ี
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ Partial 
Correlation และค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลจากการวิเคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple Regression)

ผลการวิจัย
 สรุปได้ดังนี้
 1. กลุ่มตัวอย่างท่ีวิชา SW 4243 จ�านวน 79 คน เป็นชายร้อยละ 16.5 เป็นหญิงร้อยละ 83.5 
มีอายุเฉลี่ย 22 ปี มีค่าใช้จ่ายส่วนตัวน้อยกว่า 10,000 บาทเป็นส่วนมากคิดเป็นร้อยละ 58.20 รองลงมา 
คือ ค่าใช้จ่ายมากกว่า 10,00 ถึง 20,000 บาท มากกว่า 20,00 ถึง 30,000 บาท และค่าใช้จ่ายมากกว่า 
30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.20, 5.10 และ 2.50 ตามล�าดับ ด้านอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้และแหล่ง
เรยีนรูอ่ื้น ๆ  พบว่า ผูเ้รยีนส่วนมากมคีวามเชีย่วชาญในการใช้ Computer  Tablet Smartphone และแหล่ง
เรียนรู้อื่น ๆ  อยู่ในระดับมาก-มากที่สุด โดยไม่มีใครตอบว่าใช้ไม่เป็นเลย และผู้เรียนสามารถใช้ประโยชน์
จากอุปกรณ์เหล่านี้ในระดับมาก-มากท่ีสุด โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จาก Computer มากกว่าอุปกรณ์
เสริมการเรียนรู้อื่นๆ 
 2. ผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของผู้เรียนโดยใช้กระบวนการ
กลุ่มและประสบการณ์เดิมของผู้เรียน 4ข้ันตอน สรุปดังนี้ ขั้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ขั้นนี้ผู้เรียน
ระดมความคดิเพือ่แก้ปัญหาตามโจทย์ท่ีผูส้อนเตรียมไว้ โดยใช้ประสบการณ์เดมิและการแลกเปลีย่นความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน ข้ันการสะท้อนความคิดและการอภิปราย ในข้ันนี้ผู้เรียนตั้งใจระดมความคิดเห็นกัน
ด้วยเหตุผล ยอมรับความคิดเห็นของสมาชิกส่วนมาก และมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน ขั้นความคิด
รวบยอด ขั้นนี้ผู้เรียนสรุปความรู้ทีไ่ด้จากการแลกเปลีย่นเรยีนรูก้ัน สามารถสังเคราะห์ความรูท้ี่ไดร้ับ สรุป
ความคิดในเชิงนามธรรมและอธิบายได้อย่างเป็นรูปธรรม และขั้นการประยุกต์ใช้ ขั้นนี้ ผู้เรียนสามารถน�า
ความรู้ที่ได้จาการแลกเปลี่ยนความรู้กัน มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในกลุ่ม  น�ามาตอบโจทย์ที่ผู้สอน
เตรียมไว้ให้อย่างสมเหตุสมผล  
 3. การทดสอบสมมตฐิาน โดยการวเิคราะห์การถดถอยแบบพห ุและเพือ่ให้การประมาณค่ามคีวาม
ถกูต้อง แม่นย�า ปราศจากความคลาดเคลือ่น ในการวจิยันีไ้ด้ท�าการตรวจสอบตามข้อตกลงเบือ้งต้น ได้แก่ 
ข้อมูลมีการแจกแจงปกติ (Normal Distribution) ตัวแปรอิสระไม่มีปัญหาความสัมพันธ์ในระดับสูง 
(Multicollinearity) ไม่มีปัญหาความสัมพันธ์กันเอง (Autocorrelation) และ ความแปรปรวนของ
ความคลาดเคลื่อนของตัวแปรมีค่าไม่คงที่ (Heteroscedasticity) ผลการตรวจสอบพบว่าการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม ทัศนคติต่อการเรียนวิชา SW 4243 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และความมุ่งมั่นท�าประโยชน์เพื่อสังคม 
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มีค่า Kolmogorov-Smirnov Test = .64, .61, .63 และ .96 ตามล�าดับ เป็นค่าที่ไม่นัยส�าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  แสดงว่าข้อมูลมีการแจกแจงปกติ ผลการตรวจสอบปัญหาความสัมพันธ์ในระดับสูง 
(Multicollinearity) โดยหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามพบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่าง .52-.59 ซ่ึงไม่มีค่าเกิน .8 ยกเว้นความมุ่งมั่นท�าประโยชน์เพื่อสังคมไม่มีความสัมพันธ์
กับตัวแปรใด นอกจากนี้ยังตรวจสอบ Tolerance  มีค่าระหว่าง .61-.96 เป็นค่าที่ไม่เข้าใกล้ 0 ตัวแปรอิสระ
จงึไม่มปัีญหาความสมัพนัธ์ในระดบัสูง (Multicollinearity) และการตรวจสอบค่า Durbin-Watson = 1.99 
ซึง่เป็นค่าทีม่ากกว่า 1.5 แสดงว่าความคลาดเคลือ่นเป็นอิสระต่อกนั ตวัแปรอิสระไม่มปัีญหาความสมัพันธ์
กันเอง (Autocorrelation) และผลการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนของการ
พยากรณ์ (Standard Error of the Estimate) = .74 ซึ่งอยู่ในช่วง -3 ถึง 3 จึงไม่เกิดปัญหาความแปรปรวน
ของความคลาดเคลื่อนของตัวแปรมีค่าไม่คงที่ (Heteroscedasticity) ที่อาจส่งผลให้การพยากรณ์มี
ความคลาดเคลื่อน สรุปได้ว่าผลการตรวจสอบทุกตัวแปรท่ีน�ามาศึกษาในการวิจัยนี้เป็นไปตามข้อตกลง
เบื้องต้นทุกประการ
 ผลการทดสอบไม่สอดคล้องตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ เนือ่งจากความมุง่มัน่ท�าประโยชน์เพือ่สงัคมไม่มี
อิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แต่พบว่า การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียน 
ได้แก่ ทัศนคติต่อการเรียนวิชา SW 4243 และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
อย่างมนียัส�าคญัทางสถติิทีร่ะดบั .01 และร่วมกนัพยากรณ์ผลสมัฤทธิท์างการเรียนได้ถึงร้อยละ 45  ปรากฏ
ตามตารางที่ 1

ตารางที่  1  ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของระดับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และปัจจัยที่ส่งผลต่อ
                การเรียนมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา SW 4243

  Unstandardized Standardized
  Coefficients Coefficients t Sig. R2
Model ตัวแปรอิสระ B SE β   
1 ทัศนคติต่อการเรียนฯ .68 .11 .59 6.41 .000 .34
2 ทัศนคติต่อการเรียนฯ .46 .12 .40 3.97 .000 .42
 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ .55 .16 .35 3.48 .001 
3 ทัศนคติต่อการเรียนฯ .37 .12 .32 3.01 .004 .45
 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ .44 .16 .28 2.66 .010 
 การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม .29 .13 .23 2.21 .030 
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 จากตารางที ่1  ผลการวเิคราะห์ถดถอยพหคุณู เพือ่หาค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอย พบว่าใน Model 
3 ทัศนคติต่อการเรียนวิชา SW 4243 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมีอิทธิพลต่อผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปของคะแนนดิบ (B) = 37, 44 และ 29 ตามล�าดับ 
ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน (β) = .32, .28 และ .23  มีค่า t = 3.01, 2.66 และ  2.21 ตามล�าดับ  
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01,  .01 และ .05 ตามล�าดับ เป็นผลมาจากการวิเคราะห์การถดถอย
พหุโดยวิธี Forward ซึ่งเป็นการคัดเลือกปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนที่สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนได้ดีที่สุดเข้ามาในสมการทีละตัว และเพิ่มขึ้นทีละตัว จนไม่มีตัวใดท่ีสามารถพยากรณ์ตัวแปรตามได้ 
จะเห็นว่า ใน Model 1 ทัศนคติต่อการเรียนวิชา SW 4243  เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนที่ส�าคัญที่สุดที่
สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ดี คิดเป็นร้อยละ 34  ในModel 2 ทัศนคติต่อการเรียนวิชา 
SW 4243  ร่วมกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 42 
และใน Model 3 ทัศนคติต่อการเรียนวิชา SW 4243 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
สามารถพยากรณ์ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเพิม่ข้ึนเป็นร้อยละ 45 ความมุง่มัน่ท�าประโยชน์เพือ่สงัคมจึงเป็น
ปัจจยัตวัเดยีวทีไ่ม่มอิีทธพิลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา SW 4243 สรปุได้ว่า ผลการทดสอบไม่สอดคล้อง
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

อภิปรายผล
  1. ผลการวจิยัเชงิปฏบิตักิารในชัน้เรียน โดยการสร้างกระบวนการเรยีนรูแ้บบมส่ีวนร่วมให้ผูเ้รยีน
ใน 4 ขั้นตอนของ Kolb (1984) พบว่า การเรียนการสอนมีการบรรยายสลับกับการประชุมกลุ่มการเรียน
รูข้องผูเ้รยีน สามารถสร้างความพร้อมให้ผูเ้รยีนเพ่ือเตรยีมเรยีนรูต่้อไป เป็นผลท่ีเกดิใน ขัน้การแลกเปลีย่น
ประสบการณ์ ขัน้ต่อมา ผูเ้รยีนรูจ้กัแสดงความคดิเหน็ของตนเองออกมา และหาวธิตีอบปัญหาด้วยตนเอง 
ได้สร้างความภาคภมิูใจให้เกิดข้ึน พร้อมท่ีจะใช้เหตผุลมาอธบิายโต้แย้งกบัความเหน็ทีแ่ตกต่างและยอมรบั
ความคิดเห็นของสมาชิกส่วนมาก เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ใน ขั้นการสะท้อนความคิด/อภิปรายผล 
ซึง่ในขัน้การแลกเปลีย่นประสบการณ์และขัน้การสะท้อนความคดิ/อภิปรายผล สอดคล้องกบัแนวคดิของ 
สมจิต  จันทร์ฉาย (2557) ได้สรุปแนวคิดของการเรียนรู้ไว้ว่า การที่ผู ้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้
ประสบการณ์และความรู้พืน้ฐานเดิม เป็นวธิกีารเตรยีมความพร้อมให้กบัผูเ้รยีน และประสบการณ์จากการ
ประชมุกลุม่การเรียนรูค้รัง้แรก ท�าให้ผูเ้รยีนรูจ้กัการแก้ปัญหาด้วยตนเองโดยไม่พ่ึงพิงความคดิของคนอ่ืน 
ได้สร้างความภาคภูมิใจให้เกิดข้ึน ในข้ันต่อมา ผู้เรียนสามารถสรุปความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนความรู้
ซึง่กนัและกนั น�ามาสรปุในเชงินามธรรมและอธบิายได้อย่างเป็นรปูธรรมนัน้ เป็นผลทีเ่กดิขึน้จากการเรยีน
รู้ใน ขั้นความคิดรวบยอด ในข้ันน้ีสอดคล้องกับ Biggs & Moore (1993) ได้อธิบายไว้ว่า การเรียนรู้ของ
ผู้เรียนมีทั้งแบบผิวเผินที่เป็นการเรียนรู้พอเข้าใจ และแบบลึกที่ผู้เรียนเข้าใจอย่างถ่องแท้ สามารถตอบ
ปัญหาทีต้่องใช้ความคดิวเิคราะห์และสรปุเป็นความคดิรวบยอดได้แล้ว ผู้เรยีนสามารถแปลความหมายใน
รายละเอียดได้ดี นั่นคือผู้เรียนสรุปในเชิงนามธรรมและอธิบายได้เป็นรูปธรรมนั่นเอง ขั้นสุดท้ายเป็นขั้นที่
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ผูน้�าผลจากความรูแ้ละประสบการณ์ทีไ่ด้เรยีนรูจ้ากการประชมุกลุม่การเรยีนรูม้าใช้แก้ปัญหาความขดัแย้ง
ภายในกลุ่มได้ และตอบปัญหาตามโจทย์ท่ีผู้สอนได้เตรียมไว้ในทุกขั้นตอนได้อย่างสมเหตุสมผล เป็นผลที่
เกิดขึ้นใน ขั้นการประยุกต์ใช้ ซึ่งในขั้นนี้สะท้อนให้เห็นถึงผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ดีและเป็นการเรียนรู้ที่
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้  
 2. ผลการวเิคราะห์ข้อมลูเพือ่ทดสอบสมมตฐิาน พบว่าผลการทดสอบไม่สอดคล้องตามสมมตฐิาน
ที่ตั้งไว้ กล่าวคือ การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเป็นรูปแบบที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ มีความสัมพันธ์กับทัศนคติ
ต่อการเรียนวิชา SW 4243 และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของผู้เรียน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ แต่ไม่มีความ
สมัพนัธ์กบัความมุง่มัน่ท�าประโยชน์เพือ่สงัคม ขัดแย้งกบัผลการวิจยัของ อรพินทร์ ชชูม, อัจฉรา สขุารมณ์ 
และอุษา ศรีจินดารัตน์. (2549) พบว่า รูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ มีความสัมพันธ์ทางบวก
กบัจติสาธารณะและพฤตกิรรมเอือ้สงัคม นอกจากนี ้ผลการวิจยันีพ้บว่า การเรยีนรูแ้บบมีส่วนร่วม ทัศนคติ
ของนักศึกษาและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชา SW 4243 
สอดคล้องกับ นรากร พลหาญ และสมสมร เรืองวรบูรณ์ (2556: 96-105) ผลการวิจัยพบว่า  ทัศนคติของ
นักศึกษาและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แต่ความมุ่งมั่นท�าประโยชน์เพื่อ
สังคมของผู้เรียนไม่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยสรุปจะเห็นว่า ในการวิจัยนี้ ความมุ่งมั่นท�า
ประโยชน์เพื่อสังคมเป็นตัวแปรที่ไม่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อาจเป็นเพราะผู้เรียนคณะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม  ส่วนมากเป็นผู้ท่ีมุ่งมั่นท�าประโยชน์เพ่ือสังคมหรือมีจิต
สาธารณะเป็นคุณลักษณะประจ�าตัวอยู่แล้ว คือชอบให้ความช่วยเหลือผู้เดือดร้อน และประสบปัญหาใน
สังคม จึงไม่ใช่ปัจจัยส�าคัญที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ
 1. ผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติต่อการเรียน เป็นปัจจัยส�าคัญในการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอย่างมาก ผู้สอนจึงควรเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรายวิชาที่สอน เพื่อให้ผู้เรียนรู้สึก
ว่าเป็นวิชาที่ง่ายต่อการท�าความเข้าใจก่อนเป็นประการแรก และค่อยๆยากขึ้น สลับกับเนื้อหาที่ง่าย เพ่ือ
ให้เกิดแรงจูงใจในการเรียน จากนั้นจัดกิจกรรมที่กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น มีการแข่งขัน และสอด
แทรกความบันเทิงในกระบวนการเรียนการสอนเป็นประการต่อมา ผู้เรียนจะเกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เพิ่ม
ขึ้นอย่างไม่รู้ตัว ส�าหรับรูปแบบการสอนนั้น ผู้สอนควรใช้รูปแบบการสอนมากกว่า 1 วิธี ร่วมกับการเรียน
รู้แบบมีส่วนร่วมของผู้เรียนมาผสมผสานเข้าด้วยกัน  โดยไม่ควรค�านึงถึงขั้นตอนและปฏิบัติตามทฤษฎีจน
เกินไป เพราะจะขาดธรรมชาติของการเรียนรู้ที่อาจจะเกิดจากปัจจัยอื่นที่เป็นแรงผลักภายในของผู้เรียน 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความแตกต่างของผู้เรียน และการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้เมื่อผู้เรียนเกิดความพร้อมที่จะเรียนรู้  
รวมทั้งการกระตุ้นของผู้สอนที่ท�าให้เกิดแรงจูงใจเป็นแรงผลักภายในของผู้เรียน ในสถานการณ์และใน
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
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 2. ในการวจัิยต่อไปควรน�ารูปแบบการสอนแบบมส่ีวนร่วมไปทดลองสอนกบัรายวิชาในกลุม่เดียวกนั 
เพื่อน�าผลไปพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนในหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิตต่อไป 
 3. ในการวิจัยต่อไปอาจต้องศึกษาความแตกต่างของคุณลักษณะเฉพาะประจ�าตัวของผู้ท่ีเรียนใน
สาขาอาชีพที่แตกต่างกัน และอาจศึกษาโดยใช้ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนปัจจัยอื่น เช่น  รูปแบบการเรียน
รู้รูปแบบอื่นที่ยึดผู้เรียนเป็นส�าคัญ ลักษณะมุ่งอนาคต ประสบการณ์เดิม ความสนใจของผู้เรียน และการ
สนบัสนุนทางสงัคม เป็นต้น เพือ่วเิคราะห์ว่าตัวแปรใดเป็นปัจจยัทีมี่อิทธพิลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนมาก
ที่สุด ส�าหรับความมุ่งมั่นท�าประโยชน์เพื่อสังคม อาจเป็นลักษณะของบุคคลที่พัฒนาได้ สามารถวัดความ
แตกต่างได้ระหว่างก่อนและหลงัการเสรมิสร้างจติสาธารณะ และจะมอีทิธพิลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรียน
หรือไม่นั้น อาจต้องพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เป็นผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับการมีจิตสาธารณะของผู้
เรียน
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