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 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับ
นกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัโดยใชร้ะเบียบวิธีการวิจยัและพฒันา(Research and Development) ดว้ยการวิจยัแบบผสมผสานวิธี
(Mixed Methods Research)มี 4 ระยะคือระยะท่ี 1 ศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน ระยะท่ี 2 คือ การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้
เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั ระยะท่ี 3 การทดลองใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั และระยะท่ี 4 การประเมินผลการใชรู้ปแบบการจดัการ
เรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษา  มหาวทิยาลยัราชภฏั มีการทดสอบก่อนและหลงัการทดลองใชรู้ปแบบ
ท่ีพฒันาข้ึนกบักลุ่มทดลอง จ านวน 114 คน ซ่ึงไดจ้ากการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นอยา่งเป็นสัดส่วน (Proportional Stratified 
Random Sampling)ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณดว้ยค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ
ดว้ยการวเิคราะห์เน้ือหาท่ีไดจ้ากการสงัเกตและการสมัภาษณ์ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ คู่มืออาจารย ์แบบทดสอบความรู้ แบบ
ประเมินความรับผิดชอบ แบบประเมินทกัษะกระบวนการ แบบประเมินทกัษะมนุษยสัมพนัธ์ แบบสอบถามเจตคติ แบบสอบถาม
พฤติกรรม และแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัศึกษา   
 ผลการวจิยัพบวา่ 
 1. ผลการพัฒนาได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนักศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภฏั (KAECPAR Model) ประกอบดว้ย หลกัการ คือ การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้โดยการ
ปฏิบติัจริง เป็นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อน าไปสู่การสร้างองคค์วามรู้ใหม่ วตัถุประสงค์ คือ เพื่อให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกนัท าให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  ขั้นตอนของรูปแบบ 5 ขั้น คือ ขั้นท่ี 1 การให้ความรู้และการสร้างความ
ตระหนกั(Knowledge and Awareness : KA)ขั้นท่ี 2 การสร้างเสริมความรู้(Enhancement : E) ขั้นท่ี 3 การสร้างผลงาน (Construction : 
C) ขั้นท่ี 4 การน าเสนอผลงาน (Presentation  : P) และขั้นท่ี 5 การประเมินผลการเรียนรู้และการสะทอ้นกลบั(Assessment and 
Reflection  : AR) ในทุกขั้นตอนมีการด าเนินการขั้นตอนยอ่ย คือ ขั้นเตรียมการ(Preparing :P) ขั้นปฏิบติั(Doing :D) ขั้นสรุป
(Summarizing :S)  โดยมีเง่ือนไขการน ารูปแบบไปใช ้ประกอบดว้ย หลกัการตอบสนอง  ระบบสงัคม และระบบสนบัสนุน 
 2. ผลการประเมินการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ พบวา่ 
  2.1 ความรู้การสร้างเสริมสุขภาวะหลงัการใชรู้ปแบบสูงกวา่ก่อนการใชรู้ปแบบ 
  2.2 พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะหลงัการใชรู้ปแบบสูงกวา่ก่อนการใชรู้ปแบบ 
  2.3 การใชท้กัษะกระบวนการหลงัการใชรู้ปแบบสูงกวา่ก่อนการใชรู้ปแบบ 
  2.4 การใชท้กัษะมนุษยสมัพนัธ์หลงัการใชรู้ปแบบสูงกวา่ก่อนการใชรู้ปแบบ 
  2.5 เจตคติการสร้างเสริมสุขภาวะหลงัการใชรู้ปแบบสูงกวา่ก่อนการใชรู้ปแบบ  
  2.6 ความรับผดิชอบของนกัศึกษาหลงัการใชรู้ปแบบนกัศึกษามีความรับผดิชอบอยูใ่นระดบัดีมาก 
  2.7 ค่าเฉล่ียความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของอาจารยอ์ยูใ่น 
ระดบัมากท่ีสุด 
 
ภาควชิาหลกัสูตรและวธีิสอน  บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร            ปีการศึกษา 2553 
ลายมือช่ือนกัศึกษา……………………………………………………………. 
ลายมือช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 1……………..…………….2………………………………….3…………………………… 
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            KITTIKOM KAVEERAT: THE DEVELOPMENT OF EXPERIENTIAL LEARNING  
MODEL FOR HEALTH PROMOTION OF RAJABHAT UNIVERSITY STUDENTS.THESIS ADVISORS: 
ASST. PROF .MAREAM NILLAPUN, Ed..D., ASSOC. PROF. WICHAI WONGYAI, Ph.D., AND  ASSOC. PROF. KANIT 
KHEOVICHAI, Ph.D. 494 pp. 
 The purpose of this research was to develop an experiential learning model for health promotion of   
Rajabhat University students. This study, namely research and development (R&D) used mixed methods. The research 
consisted of  four steps: 1) to study and  analyze of fundamental data; 2) to design and develop of the experiential 
learning model; 3) to implement of the experiential learning model; and 4) to evaluate of   the experiential learning 
model. The research design was the one group pretest-posttest in which the experimental group of 114 students was 
selected by proportional stratified random sampling. Statistics used to analyze the quantitative data were percentage (%),  
mean ( x ), standard deviation (S.D.) and the qualitative data that derived from observation and interview were 
analyzed by content analysis. Instruments used in the study were model manual, the knowledge test, the assessment 
form of responsibilities, the assessment form of process skills, the assessment form of relation skills, the attitude 
questionnaire, the behavior questionnaire and the students’ opinions questionnaire.   
 The results of the research were as follows: 

1. The experiential learning model for health promotion of Rajabhat University students (KAECPAR 
Model) was comprised of the principles that encouraged students to learn by doing. This was associated with 
collaborative learning which led to the creation of new knowledge. The objectives were to collaboratively involve 
students in experiential learning management for good quality of life. The five stages included 1) Knowledge and 
Awareness: KA, 2) Enhancement: E, 3) Construction: C, 4) Presentation: P, and 5) Assessment and Reflection: AR. 
Each stage of the process had sub-stages: Preparing: P, Doing: D, and Summarizing: S. The components of the 
implementation conditions consisted of principles of reaction, social system and support system. 

2. The  evaluation  of the experiential learning model revealed as follows: 
2.1 The knowledge of health promotion after using the model was higher than before using the model. 
2.2 The behavior of health promotion after using the model was higher than before using the model. 
2.3 The process skills after using the model was higher than before using the model. 
2.4 The relation skills after using the model was higher than before using the model. 
2.5 The attitudes towards health promotion after using the model was higher than before using the model. 
2.6 The responsibility after using the model was at the highest level. 
2.7 The average mean of student opinion towards teacher learning experience management was at the  

highest  level. 
Department of Curriculum and Instruction       Graduate School, Silpakorn University      Academic Year 2010 
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กติติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีเกิดจากความตั้งใจและแรงบนัดาลใจของผูว้ิจยัท่ีตอ้งการให้นกัศึกษามี
พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะท่ีดีเพื่อให้สามารถด ารงชีวิตไดอ้ยา่งมีความสุข วิทยานิพนธ์ส าเร็จลุล่วง
ดว้ยดีจากความเมตตาและความอนุเคราะห์จากคณาจารยแ์ละผูส้นบัสนุน ดงัน้ี 
 ขอขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.มาเรียม นิลพนัธ์ุ ประธานผูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ท่ีได้
กรุณาถ่ายทอดความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการศึกษาไทย จนศิษยไ์ด้
ประสบผลส าเร็จจบการศึกษาปริญญาดุษฎีบณัฑิต ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย ์ดร .วิชยั วงษใ์หญ่ 
และรองศาสตราจารย ์ดร.คณิต เขียววิชยั อาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ท่ีใหก้ารสนบัสนุนคอยเป็นก าลงัใจ
ติดตาม และตรวจสอบการท างานวิทยานิพนธ์ ขอขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุเทพ อ่วมเจริญ 
ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชยัฤทธ์ิ ศิลาเดช กรรมการผูท้รงคุณวุฒิท่ี
ไดก้รุณาเสียสละเวลาใหค้วามรู้ และขอ้เสนอแนะจนท าใหว้ิทยานิพนธ์มีความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน  
 ขอขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วชัรา เล่าเรียนดี อาจารย ์ดร.ประเสริฐ มงคล และ
คณาจารย ์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากรทุกท่านท่ีไดป้ระสิทธิประสาทวิทยาการความรู้แก่ผูว้ิจยั 
 ขอขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏั
หมู่บา้นจอมบึง อาจารย ์ดร.เกรียงศกัด์ิ สังขช์ยั  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
อาจารย ์ดร.วชิรา เครือค าอา้ย  มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  อาจารย ์ดร.สุนทร เทียนงาม มหาวิทยาลยั
ราชภฏัสวนดุสิตวิทยาเขตสุพรรณบุรี อาจารย ์ดร.วรยุทธ์ ทิพยเ์ท่ียงแท้ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์  
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บทที่ 1 
 

บทน ำ 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 

 การศึกษาในศตวรรษท่ี  21  มีจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันาการศึกษาและคุณภาพชีวิตของ
ประชากรในแต่ละประเทศโดยการตั้งปณิธานเพื่อน าไปสู่การมีชีวิตท่ีดีข้ึนเพื่อใหทุ้กคนไดมี้โอกาส 
เรียนรู้ตลอดชีวิต  การศึกษาจึงมีบทบาทในการพฒันาคนและสังคมอีกทั้งเป็นกุญแจหลกัท่ีจะช่วย
แกปั้ญหาความขดัแยง้ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในโลก เพื่อน ามวลมนุษยชาติไปสู่ความไพบูลยแ์ละความเป็น
ปึกแผน่ของสงัคมโลก(John and Sons 2009 : 1-2) แต่การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ และสังคมโลก 
รวมทั้งความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยหีรือแมแ้ต่กระแสโลกาภิวตัน์เป็นสาเหตุส าคญัท่ีท าใหป้ระเทศ
ต่าง ๆ ตอ้งเผชิญกบัสภาวะการแข่งขนัสูงจึงตอ้งมีการเร่งพฒันาคนของตนใหเ้ป็นทรัพยากรมนุษย์
ท่ีมีคุณภาพ เพื่อใหส้ามารถรับมือกบัส่ิงทา้ทายดงักล่าวได ้ส าหรับประเทศไทยไดใ้หค้วามส าคญักบั
การพฒันาคนไทยใหเ้ป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าและเป็นแรงงานท่ีมีคุณภาพ(แผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10  พ.ศ. 2550-2554 : 10-12)ดว้ยการก าหนดวิสัยทศัน์ประเทศไทยมุ่งพฒันา
สู่ “สังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขร่วมกนั(Green and Happiness Society)” ซ่ึงการท่ีคนไทยจะเป็นสังคม
เช่นนั้นไดค้นในสังคมจะตอ้งมีคุณธรรมน าความรู้ รอบรู้เท่าทนัโลก มีครอบครัวอบอุ่น ชุมชน
เขม้แข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพและเป็นธรรม  ส่ิงแวดลอ้มมีคุณภาพและ
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีย ัง่ยืนอยูภ่ายใตร้ะบบบริหารจดัการประเทศท่ีมีธรรมาภิบาลด ารงไวซ่ึ้งระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุขอยู่ในประชาคมโลกไดอ้ย่างมีศกัด์ิศรี มีเป้าหมายการ
พฒันาคุณภาพคนให้มีความพร้อมทั้งทางดา้นร่างกาย สติปัญญา มีความสามารถในการแกปั้ญหา
มีทกัษะในการประกอบอาชีพ มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูร่่วมกันอย่างมีความสุขตอ้งค านึงถึงการ
มีสุขภาวะท่ีดีและการดูแลสุขภาวะของตนเอง(แผนพฒันาสุขภาพแห่งชาติ2550-2554 :ก-ข ; 
องคก์ารอนามยัโลก2006: 1-2 ; เกษม วฒันชยั 2548 : บทน า)สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545(ส านกังานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)2547:5)มาตรา6ก าหนดการจดัการศึกษาไวว้่าตอ้ง
เป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรมมี
จริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
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 การท่ีจะจดัการศึกษาใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ (ฉบบัท่ี 3 ) พ.ศ.
2553(มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 2553 : 1) ดงักล่าวไดน้ั้นจะตอ้งมีการวางรากฐาน
การศึกษาตั้งแต่ระดบัอนุบาลศึกษา  ประถมศึกษา มธัยมศึกษาจนถึงระดบัอุดมศึกษาท่ีจะตอ้งมี
แนวทางในการพฒันาท่ีมีจุดมุ่งหมายท่ีชัดเจนอนัน าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การศึกษาในระดบัอุดมศึกษา จากการศึกษาแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2551-2565 
ของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีเป้าหมายเพื่อยกระดบัคุณภาพของการอุดมศึกษาไทย
พฒันาบุคลากรใหมี้คุณภาพและสามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ พฒันาศกัยภาพอุดมศึกษาไทย
เพื่อการสร้างความรู้และนวตักรรม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศในยคุโลกาภิวตัน์ 
สนบัสนุนการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของทอ้งถ่ินไทยโดยใชก้ลไกของธรรมาภิบาล การเงินอุดมศึกษา การ
พฒันาบุคลากรในอุดมศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษา ปรับโครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ของนักศึกษา 
โดยไดก้ าหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ข้ึน (Thai Qualifications 
Framework for Higher Education) (TQF : HEd)เพื่อใชเ้ป็นแนวทางการพฒันาและปรับปรุง
หลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน และพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาให้สามารถผลิตบณัฑิตท่ีมี
คุณภาพ เพื่อประโยชน์ต่อการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิในระดบัอุดมศึกษา คุณภาพของบณัฑิตทุก
ระดบัตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดโดยตอ้งครอบคลุม
อย่างน้อย 5 ดา้นคือ ดา้นคุณธรรม จริยธรรม ดา้นความรู้ ด้านทกัษะทางปัญญา ด้านทักษะ
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ  ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข  การ
ส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลย ี ส าหรับสาขา/สาขาวิชาท่ีเนน้ทกัษะทางปฏิบติัตอ้งเพิ่มมาตรฐานผล
การเรียนรู้ดา้นทกัษะพิสัยดว้ย (ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2552 : 1-37) ซ่ึงผูไ้ดรั้บผล
โดยตรงคือเยาวชนไทยและบณัฑิตในอนาคตจะเกิดการเปล่ียนแปลงทั้งในมิติการใช้ชีวิต การ
เรียนรู้ ครอบครัว ตลอดจนความเส่ียงต่าง ๆ  จึงควรเพิ่มพื้นท่ีการเรียนรู้ของนกัศึกษาในรูปแบบการ
จดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึนสอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของคีฟส์(Keeves 1997 : 386-387, อา้งถึงใน ทิศนา แขมมณี 2550 : 220) กล่าวถึง เคร่ืองมือทาง
ความคิดท่ีบุคคลใชใ้นการสืบสอบหาค าตอบ ความรู้ความเขา้ใจในปรากฎการณ์ทั้งหลายควรใช้
รูปแบบการจดัการเรียนรู้ซ่ึงจะช่วยท านายผลท่ีตามมาท่ีสามารถพิสูจน์ไดอ้ยา่งมีเหตุผล ช่วยสร้าง
จินตนาการและความคิดรวบยอดใหแ้ก่ผูเ้รียนได(้Steiner 1988 : 1-2;Keeves 1997 : 560; Joyce, 
Weil and Calhoun 2004 : 25; ทิศนา แขมมณี 2550 : 220) 

 ดงันั้นสถาบนัอุดมศึกษาจึงไดจ้ดัใหมี้รายวิชาศึกษาทัว่ไปเก่ียวกบัการสร้างเสริมสุขภาวะ 
ท่ีมีความส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิง่ต่อความเจริญงอกงาม และพฒันาการทุก  ๆ  ดา้นของมนุษย ์ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ระดบัอุดมศึกษา(Thai Qualifications Framework for Higher Education)(TQF : HEd) 
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ในการสร้างเสริมสุขภาวะ ซ่ึงมี 6 ดา้น คือ  ดา้นความรับผดิชอบ  ดา้นความรู้การสร้างเสริมสุขภาวะ  
ดา้นทกัษะกระบวนการ  ดา้นทกัษะมนุษยสัมพนัธ์  ดา้นเจตคติการสร้างเสริมสุขภาวะ และ ดา้น
พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะ เพื่อให้เกิดความสมดุลในทุกดา้นและครอบคลุมถึงการด าเนิน
ชีวิตท่ีเหมาะสมของนักศึกษาและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  การสร้างเสริมสุขภาวะจึงเป็นกระบวนการ
ปฏิบติัเพื่อน าไปสู่การพฒันาเสริมสมรรถนะความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ สงัคม  และจิตวิญญาณ
โดยประกอบดว้ย 4 กระบวนการส าคญัคือ การให้ความรู้ทางสุขภาพ  การป้องกนัโรค  การดูแล
สุขภาพของตนเองและแนวนโยบายการสร้างเสริมสุขภาวะ(ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2552 : 1-3)   ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด ก็คือ การรู้จกัดูแลสุขภาพของตนเอง   ซ่ึงคาสเตอร์ (Kaster 1999; 
แจ่มจนัทร์ พลมหาราช 2537 : 2)  กล่าวว่า การดูแลสุขภาพตนเองเป็นเร่ืองพฤติกรรมสุขภาพของ
แต่ละบุคคลควรมีการริเร่ิมรูปแบบการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ก่อให้เกิดประโยชน์ในการด ารงชีวิต
อยา่งมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี(อ าพล  จินดาวฒันะ  2548 : 1-2 ;บวร  งามศิริอุดม  2548 : 1;  
Pender 1987 : 4 – 5; Green and Kreuter 1991 : 4;   Kaplan ; Sallis and Patherson  1993 : 81;  
WHO 2006 : 7) และองคก์ารอนามยัโลก (WHO 2006 : 2-3) ยงัไดก้ล่าวเตือนประเทศสมาชิกท่ี
ก าลงัพฒันาทั้งหลายถึงภยัจากโรคไม่ติดต่อและเกิดปัญหาการดูแลสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาวะ
ท่ีอาจจะมีความรุนแรงมากข้ึนกว่าประเทศพฒันาแลว้ นอกจากน้ีจากการศึกษากรอบทิศทางการ
พฒันาการศึกษาในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554)ในดา้น
สุขภาพ พบวา่ การจดัการศึกษาดา้นสุขภาพท่ีด าเนินการอยูใ่นปัจจุบนัไม่สะทอ้นหลกัการจดัการศึกษา
ในดา้นน้ีอยา่งชดัเจนอนัเน่ืองจากสภาพการณ์ของสังคมไทยท่ีเกิดข้ึนเป็นสังคมท่ีมีความเส่ียงสูงไม่
ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด โรคเอดส์ อาชญากรรมทางเพศ  การปลน้ หรือแมแ้ต่การฉอ้ราษฎร์บงัหลวง 
อีกทั้งการเสนอข่าวท่ีสะทอ้นถึงปัญหาของสงัคมไทยท่ีเส่ือมถอยลง  

 จากการศึกษาแนวปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ(Best  Practices) ของสถาบนัอุดมศึกษาในการสร้าง
เสริมสุขภาวะพบว่า มหาวิทยาลยัส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัการสร้างเสริมสุขภาวะแก่นกัศึกษา 
อาจารย ์ เจา้หนา้ท่ี และบุคลากรของมหาวิทยาลยัโดยไดก้ าหนดไวใ้นวิสัยทศัน์ แผนยทุธศาสตร์ 
คู่มือ แนวปฏิบติัการ มีโครงการและกิจกรรมการสร้างสุขภาพให้แก่นกัศึกษา อาจารย ์ เจา้หนา้ท่ี 
และบุคลากรของมหาวิทยาลยั มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันามหาวิทยาลยัให้เป็นมหาวิทยาลยัสร้างเสริม
สุขภาวะโดยใชว้ิธีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ วิธีการปฏิบติักิจกรรมเพื่อลดปัจจยัเส่ียง และเสริมสร้างสุขภาวะ
ให้แก่นกัศึกษา อาจารย ์ เจา้หนา้ท่ี และบุคลากรของมหาวิทยาลยัเพื่อแกปั้ญหาการด่ืมสุรา การสูบ
บุหร่ี การไม่สวมหมวกกนัน็อก ส่ือลามก เกมรุนแรงท่ีมอมเมาเยาวชนและภาวะโลกร้อน ส่ิงเหล่าน้ี
เป็นปัจจยัเส่ียงท่ีก าลงัคุกคามสุขภาพคนไทย (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี 2553 : 
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1-12;  มหาวิทยาลยัเวสเทริน์ 2553 : 1-10; วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนี  ชลบุรี 2553 : 1-20;
มหาวิทยาลยัทกัษิณ 2553 : 1-40; มหาวิทยาลยัราชภฏั 24 มหาวิทยาลยัสร้างสุข 2553 : 1-2) 

 จากการวิจยัเชิงส ารวจสภาพปัญหาเก่ียวกบัพฤติกรรมสุขภาพของนกัศึกษามหาวิทยาลยั
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมการบริโภคอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ถูก
สุขลกัษณะร้อยละ 20  ขาดการออกก าลงักายและเล่นกีฬา ร้อยละ 50  นกัศึกษาเกิดความรู้สึกเครียด
จากการเรียนและการสอบร้อยละ5 นักศึกษาเคยทดลองด่ืมแอลกอฮอล์ ร้อยละ10 โดยเฉพาะ
นกัศึกษาชายเคยทดลองสูบบุหร่ี ร้อยละ 10 มีพฤติกรรมไม่ชอบสวมหมวกกนัน็อกในขณะขบัข่ี  
ร้อยละ 5 และจากการสัมภาษณ์นกัศึกษา จ านวน 10 คน พบวา่ นกัศึกษามีปัญหาในการดูแลสุขภาพ   
คือ ไม่ชอบออกก าลงักายเพราะเม่ือยลา้จากการเรียนและท างาน  ไม่ค่อยดูแลสุขภาพของตนเอง 
นอนต่ืนสาย  รับประทานอาหารไม่ตรงเวลา  รับประทานอาหารไม่ครบ 5 หมู่ ร่างกายไม่แขง็แรงมี
โรคประจ าตวั(กิตติคม คาวีรัตน์ 2550 :1- 123) นอกจากน้ี จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั
ราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2552 เก่ียวกบัการด าเนินงานตามยทุธศาสตร์การสร้าง
เสริมสุขภาวะของมหาวิทยาลยั พบวา่ มหาวิทยาลยัไดก้ าหนดยทุธศาสตร์ชดัเจนเพื่อใหอ้าจารยแ์ละ
นักศึกษามีสุขภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรง   รักการออกก าลังกายเล่นกีฬาอย่างสม ่าเสมอ
มหาวิทยาลยัไดก้ าหนดรายวิชาศึกษาทัว่ไปท่ีสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยั คือ รายวิชา
สุขภาพและนนัทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต และไดม้อบหมายใหอ้าจารยส์าขาวิชาพลศึกษาและนนัทนาการ
ไดท้ าการสอนรายวิชาน้ี แต่จากการสังเกตการณ์สอนรายวิชาสุขภาพและนนัทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
ของอาจารย ์พบว่าส่วนใหญ่ยงัสอนแบบบรรยาย มีการปฏิบติักิจกรรมนอ้ย ไม่มีรูปแบบการสอนท่ี
ชดัเจนท าให้นกัศึกษาไม่สนใจเรียนเท่าท่ีควร ส่วนใหญ่อาจารยไ์ม่มีส่ือประกอบการสอนและการ
วดัและประเมินผลยงัไม่ชัดเจนขาดการปลูกฝังการดูแลสุขภาพท าให้นักศึกษาไม่ค่อยสนใจดูแล
สุขภาพของตนเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการสัมภาษณ์นักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง ท่ี
ก าลงัเรียนรายวิชาสุขภาพและนนัทนาการเพื่อคุณภาพชีวิตเม่ือวนัท่ี 1-2 กรกฎาคม 2552 พบปัญหา
ส าคญั คือ นักศึกษาส่วนใหญ่มีปัญหาดา้นการดูแลสุขภาพของตนเอง ขาดการออกก าลงักายและ
เล่นกีฬาเน่ืองจากตอ้งท างานส่งอาจารยแ์ละเรียนหนกั  ไม่มีเวลาการสร้างเสริมสุขภาวะของตนเอง 
ขาดสมาธิในการเรียน พกัผอ่นไม่เพียงพอและ มีความเครียดเม่ือเวลาใกลส้อบเช่นกนั 

 นอกเหนือจากการวิจยัเชิงส ารวจนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึงเก่ียวกบั
เร่ืองการสร้างเสริมสุขภาวะแลว้ ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์สไตลก์ารเรียนรู้(Learning Style) ของนกัศึกษา
โดยเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากจดบนัทึกพฤติกรรมของนกัศึกษาระหวา่งวนัท่ี 1 – 30 กรกฎาคม 2552
พบวา่ นกัศึกษามีสไตลก์ารเรียนรู้เป็นของตนเอง ไม่สนใจบุคคลอ่ืน ชอบเรียนรู้อยูค่นเดียว สืบคน้
ขอ้มูลและเรียนรู้จากทางอินเทอร์เน็ต ปฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเอง ไม่ชอบบงัคบัหรือใหใ้ครมาออก
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ค าสัง่ มีความคิดเป็นของตนอง ไม่สนใจออกก าลงักาย เล่นกีฬา ขาดความรู้ในการดูแลสุขภาพ  และ
มีพฤติกรรมเส่ียงจากการด่ืมแอลกอฮอล ์สูบบุหร่ี ขบัข่ีจกัรยานยนตไ์ม่สวมหมวกกนัน็อก  และจาก
การวิเคราะห์สไตลก์ารสอนของอาจารย ์ (Teaching Style) โดยเกบ็ขอ้มูลจากการสังเกตการสอน
และจดบนัทึกการสอนระหวา่งวนัท่ี 1-15 สิงหาคม 2552 พบวา่ ส่วนใหญ่อาจารยใ์ชว้ิธีสอนแบบ
บรรยาย ไม่มีรูปแบบการสอนท่ีเป็นขั้นตอน ขาดการใชส่ื้อประกอบการสอน ในบางคร้ังจะจดั
กิจกรรมใหน้กัศึกษาไดเ้ขา้ร่วมบา้งในระหวา่งเรียน ไม่มีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้นกัศึกษา
อยา่งชดัเจน  

 นอกจากน้ีผูว้ิจยัไดด้ าเนินการวิเคราะห์รายวิชาสุขภาพ และนนัทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต   
โดยท าการสังเกตการสอน และสัมภาษณ์อาจารยส์าขาวิชาพลศึกษาและนนัทนาการ จ านวน 3 คน เม่ือ
วนัท่ี 17 สิงหาคม 2552 พบว่า รายวิชาดงักล่าวเป็นวิชาศึกษาทัว่ไป(General Education : GE) ท่ี
นกัศึกษาทุกคนจะตอ้งลงทะเบียนเรียน มีจุดประสงคเ์พื่อให้นกัศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบั
สุขภาวะ  ใหค้วามส าคญัและความจ าเป็นในการดูแลรักษาสุขภาวะ ดว้ยการสร้างเสริมสุขภาวะของ
นกัศึกษาใหส้ามารถปฏิบติักิจกรรมการออกก าลงักาย เล่นเกม กีฬาและนนัทนาการเพื่อให้คุณภาพ
ชีวิตท่ีดีและด ารงชีวิตอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข  แต่จากการสังเกตการสอนของอาจารยผ์ูส้อน
พบว่า การสอนของอาจารยย์งัไม่บรรลุจุดประสงคท่ี์ตั้งไว ้การสอนจะเนน้เน้ือหาสาระมากกว่าการ
ฝึกปฏิบติั ไม่มีรูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีใชเ้ป็นแนวการสอนท่ีชดัเจน ไม่มีวิธีสอนอยา่งชดัเจน ไม่
มีส่ือท่ีใชป้ระกอบการสอน ส่วนวิธีการวดัและประเมินผลไดม้าจากการส่งงานของนกัศึกษา จาก
การสัมภาษณ์อาจารยพ์บว่า อาจารยข์าดความเขา้ใจจุดประสงคก์ารเรียนรู้และเน้ือหาสาระในการ
สอนวิชาน้ี ไม่มีรูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีชดัเจน อาจารยมี์ความตอ้งการรูปแบบการจดัการเรียนรู้
เพื่อใชเ้ป็นแนวทางการสอน และมีความตอ้งการรูปแบบการจดัการเรียนรู้ใหม่ ๆ  อาจารยส์นใจท่ี
จะพฒันาผลการเรียนรู้นกัศึกษาและให้นกัศึกษาท่ีเรียนวิชาน้ีสามารถดูแลสุขภาพของตนเองได ้มี
พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ รักการออกก าลงักาย และเล่นกีฬาอย่างสม ่าเสมอ จากเหตุผล
ดงักล่าวท าใหเ้กิดสภาพปัญหาการจดัการเรียนรายวิชาน้ี ส าหรับนกัศึกษาจะไม่ค่อยสนใจเรียนวิชา
ดงักล่าวเพราะเป็นวิชาไม่ส าคญั ไม่ใช่วิชาเอก เรียนเพื่อให้ได้เกรดผ่านไป นักศึกษาขาดความ
ตระหนกัและไม่สนใจดูแลสุขภาพของตนเอง มีพฤติกรรมสุขภาพเส่ียง ขาดการสร้างเสริมสุขภาวะ 
ขาดการออกก าลงักายและเล่นกีฬา (นโยบายส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2549 : 1-2; 
บนัทึกการสัมภาษณ์อาจารยส์าขาวิชาพลศึกษาและนนัทนาการ 2552 : 1-2 ; มหาวิทยาลยัราชภฏั
หมู่บา้นจอมบึง 2552 : 1-10) 

 มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง เดิมช่ือว่า “วิทยาลยัหมู่บา้นจอมบึง”(Chombueng 
Village Institute)ไดเ้ร่ิมก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2497  โดยก่อตั้งเป็นสถาบนัการศึกษาใน
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ทอ้งถ่ินทุรกนัดารตามแนวคิดเก่ียวกับ“วิทยาลยัหมู่บา้น”ของประเทศตุรกี ในปีการศึกษา 2547 
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯทรงพระปรมาภิไธยในพระราชบญัญติั
มหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ. 2547 มีผลใหส้ถาบนัราชภฏัทุกแห่งเปล่ียนสภาพเป็นมหาวิทยาลยัราชภฏั 
เม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2547 ปัจจุบนัมหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง  เปิดสอนนกัศึกษาระดบัปริญญา
ตรี ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาโท และปริญญาเอก รวม 41 หลกัสูตร ใน 4 คณะ และ1 
วิทยาลยั คือ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
คณะวิทยาการจัดการ และวิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย  โดยมหาวิทยาลยัมี
ปรัชญาว่า เพื ่อสร้างคนให้มีคุณค่าเพื ่อการพฒันาที่ย ัง่ย ืน วิสัยทศัน์ของมหาวิทยาลยัเป็น
มหาวิทยาลยัคุณภาพและสร้างสรรคคุ์ณค่าเพื่อพฒันาผลผลิตสู่สังคมภายในปี 2556 พนัธกิจ
มหาวิทยาลยั คือ(1)สร้างบณัฑิต วิจยั บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมอย่างมีคุณภาพเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของสังคมและสืบสานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ (2) ยกระดบัการ
บริหารจดัการมหาวิทยาลยัใหมี้ความสามารถในการแข่งขนั (3) พฒันากลไกของมหาวิทยาลยัโดย
เน้นการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาลเพื่อขบัเคล่ือนภารกิจไปสู่เป้าหมาย และมียุทธศาสตร์การ
พฒันามหาวิทยาลยัเก่ียวกบัการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีโดดเด่น และคุณค่าต่อสังคม โดยมีการจดัท า
โครงการมหาวิทยาลยัสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อสร้างความโดดเด่นในดา้นสุขภาพ มีการจดัหลกัสูตร
รายวิชาสุขภาพและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต จดักิจกรรมพฒันาสุขภาวะดา้นร่างกาย อารมณ์ 
สังคม จิตวิญญาณให้แก่นกัศึกษาและจดัการแข่งขนัจอมบึงมาราธอน จกัรยานเสือภูเขาเป็นประจ า
ทุกปี    ผูว้ิจยัไดศึ้กษายุทธศาสตร์การพฒันาของมหาวิทยาลยัเก่ียวกบัโครงการมหาวิทยาลยัสร้าง
เสริมสุขภาวะเพื่อสร้างความโดดเด่นด้านสุขภาพ โครงสร้างหลักสูตรรายวิชาสุขภาพและ 
นนัทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต พบว่า มหาวิทยาลยัมียทุธศาสตร์การจดัการเรียนการสอนท่ีชดัเจนแต่
อาจารย์ยงัขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนท่ีตอบสนองยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลยัส่งผลท าให้นกัศึกษาส่วนใหญ่ขาดความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการสร้างเสริมสุขภาวะ 
ขาดความตระหนกัและความรับผิดชอบต่อการดูแลสุขภาพของตนเองขาดการออกก าลงักายอย่าง
ต่อเน่ืองมีพฤติกรรมเส่ียงทางสุขภาพ และ นักศึกษามีส่วนร่วมกิจกรรมสุขภาพค่อนขา้งน้อย
(มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง 2552 : 4-9) 

  จากสภาพปัญหาดงักล่าวขา้งตน้จะเห็นว่าแนวทางการสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อใหอ้าจารย์
สาขาวิชาพลศึกษาและนนัทนาการไดมี้ความรู้ความเขา้ใจ และสามารถจดัการเรียนรู้ใหแ้ก่นกัศึกษา
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ควรมีการปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการจดัการ
เรียนรู้  เน้ือหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการเรียนรู้และการวดัและประเมินผลการเรียนรู้
ตามค าแนะน าของคีฟส์(Keeves 1997: 386-387) ไดก้ล่าววา่เคร่ืองมือทางความคิดท่ีบุคคลใชใ้นการ
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สืบหาค าตอบเพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจปรากฏการณ์ทั้งหลายควรใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้ ซ่ึง
ช่วยท านายผลท่ีตามมาท่ีสามารถพิสูจน์ไดอ้ยา่งมีเหตุผลช่วยสร้างจินตนาการและความคิดรวบยอด
ใหแ้ก่ผูเ้รียนได(้Steiner 1988 : 1-2;Keeves 1997 : 560; Joyce,Weil and Calhoun 2004 : 25; ทิศนา 
แขมมณี 2550 : 220) สอดคลอ้งกบัรายวิชาสุขภาพและนนัทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต มีวตัถุประสงค์
เพื่อให้นกัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาวะ มีความตระหนัก
และความรับผดิชอบต่อการดูแลสุขภาพของตนเอง รู้จกัออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง มี
พฤติกรรมสุขภาพท่ีดี  และให้นกัศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมสุขภาพเป็นส่ิงส าคญัท่ีควรพฒันาให้
เกิดข้ึนกบันักศึกษา   ส่วนการจดัการเรียนการสอนของอาจารยส์าขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการใน
รายวิชาสุขภาพและนนัทนาการเพื่อคุณภาพชีวิตเป็นรายวิชาท่ีมีความส าคญัท่ีตอบสนองยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลยั  

ส าหรับการจดัการเรียนการสอนรายวิชาสุขภาพและนนัทนาการเพื่อคุณภาพชีวิตนั้นควรมี
การใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ทั้งน้ีจากการศึกษารูปแบบการจดัการเรียนรู้ทกัษะ
ปฏิบติั4 รูปแบบประกอบดว้ย รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพฒันาทกัษะปฏิบติัของ
ซิมพซ์ัน  รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบติัของแฮร์โรว์  รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะ
ปฏิบติัของเดวีส และ รูปแบบการจดัการเรียนรู้ตามวฏัจกัรการเรียนรู้ 4 MATของแมค็คาที ผูว้ิจยัไดท้  า
การวิเคราะห์และสังเคราะห์มาเป็นรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ท่ีมีความสอดคลอ้งกบั
ธรรมชาติการเรียนรู้ของนักศึกษา ซ่ึงมีองค์ประกอบท่ีส าคญัของรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์มี  5 ขั้น คือ ขั้นท่ี 1 การให้ความรู้และการสร้างความตระหนกั(Knowledge and 
Awareness) ขั้นท่ี 2 การสร้างเสริมความรู้(Enhancement) ขั้นท่ี 3 การสร้างผลงาน(Construction) 
ขั้นท่ี 4 การน าเสนอผลงาน(Presentation) ขั้นท่ี 5 การประเมินผลการเรียนรู้และการสะทอ้นกลบั
(Assessment and Reflection)  ซ่ึงรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ เป็นการเปิดโอกาสให้
นักศึกษามีความรู้ความเขา้ใจในการสร้างองค์ความรู้การสร้างเสริมสุขภาวะดว้ยตนเอง มีความ
รับผิดชอบในการดูแลสุขภาพ    มีทกัษะกระบวนการ   และทกัษะมนุษยสัมพนัธ์ในการสร้างเสริม
สุขภาวะ  สร้างพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี และสามารถสร้างผลงาน นวตักรรมใหม่ทางสุขภาพได ้ทั้งน้ี
เพื่อเป็นแนวทางการพฒันาคุณภาพชีวิตของนกัศึกษาพร้อมท่ีสามารถด ารงชีวิตอยูใ่นศตวรรษท่ี 21 
ไดซ่ึ้งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ อีกทั้งเป็นการสร้างเสริมสุขภาวะของคนในประเทศสมาชิกทัว่โลก
ตามนโยบายขององคก์ารอนามยัโลกซ่ึงมีความส าคญัอยา่งยิง่ดว้ย (WHO 2006 : 1-7 ; John and 
Sons 2009 : 1-2) 

 ดงันั้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัในฐานะปฏิบติัหนา้ท่ีสอนในคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลยั 
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ราชภฏัหมู่บา้นจอมบึงซ่ึงท าการสอนวิชาศึกษาทัว่ไป วิชาสุขภาพและนนัทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต   
เป็นรายวิชาท่ีตอบสนองยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.) และ
มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึงท่ีจดัการเรียนการสอนเก่ียวกบัการสร้างเสริมสุขภาวะ  การออก
ก าลงักาย  กีฬาและนันทนาการ  ท าให้ผูว้ิจยัได้เห็นความส าค ัญของการพฒันารูปแบบการ
จดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื ่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏั
สอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualifications 
Framework for Higher Education)(TQF : HEd)เพื่อใชเ้ป็นแนวทางการพฒันาและปรับปรุง
หลกัสูตร การจดัการเรียนการสอนและพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา เพื่อการรับรองมาตรฐาน
คุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา โดยประยกุตใ์ชเ้ป็นแนวทางการวิจยัและแนวการประเมินคุณภาพบณัฑิต  
 
กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
 การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับ
นกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏั ผูว้ิจยัใชก้ระบวนการวิจยัและพฒันา(Research and Development)โดยได้
ประยกุตใ์ชว้ิธีการเชิงระบบ(systematic approach) เพื่อน ามาเป็นแนวคิดการพฒันารูปแบบโดยใช้
วิธีการเชิงระบบ ท่ีเรียกว่า “ADDIE Model” (Kevin Kruse 2009:1-20)ประกอบดว้ย 5 ขั้น คือ  ขั้น
วิเคราะห์ (analyze phase) ขั้นออกแบบ(design phase) ขั้นพฒันา(develop  phase) ขั้นน าไปใช้
(implement phase)และ  ขั้นประเมินผล(evaluate phase)โดยผูว้ิจยัไดป้ระยกุตข์ั้นท่ี 2 และขั้นท่ี 3  
รวมเขา้ดว้ยกนัเพราะเป็นขั้นท่ีผูว้ิจยัสามารถด าเนินการออกแบบและพฒันาไปพร้อมกนัในขณะท า
การทดลองไดซ่ึ้งมีเพียง 4 ขั้น คือ  ขั้นวิเคราะห์ (analyze phase) ขั้นออกแบบและพฒันา(design and 
develop phase)ขั้นน าไปใช(้implement phase)และขั้นประเมิน(evaluate phase)โดยมีการด าเนินการ
ดงัน้ี 
 1.ขั้นวิเคราะห์(analyze phase)ผูว้ิจยัไดศึ้กษาและวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานของนโยบาย
การจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552(TQF 
: HEd)      ยทุธศาสตร์การจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการสร้างเสริม
สุขภาวะ ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาวะของประเทศ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัเก่ียวกบัการจดั
การศึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะของนกัศึกษา วิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ ศึกษาแนวคิด
และแนวปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ(Best Practices)ของสถาบนัอุดมศึกษาเก่ียวกบัการสร้างเสริมสุขภาวะ ศึกษา
หลกัสูตรรายวิชาสุขภาพและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต ผู ้วิจยัไดท้  าการวิจยัเชิงส ารวจเก่ียวกบั
พฤติกรรมสุขภาพของนกัศึกษา วิเคราะห์และประเมินความตอ้งการจ าเป็น(Need Assessment) โดย
การสัมภาษณ์ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั อาจารยผ์ูส้อน นักศึกษาและ สังเกตการสอนและสัมภาษณ์
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อาจารยเ์ก่ียวกบัการเรียนการสอนการสร้างเสริมสุขภาวะ  ผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์ผลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการสร้างเสริมสุขภาวะ เม่ือไดข้อ้มูลดงักล่าวแลว้ผูว้ิจยัน ามาวิเคราะห์ไดแ้นวทางในการก าหนด
นิยามองคป์ระกอบพฤติกรรมบ่งช้ีและแนวทางการพฒันาการสร้างเสริมสุขภาวะ ผูว้ิจยัไดป้ระยกุต์
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพื่อมาก าหนดเป็นกรอบการสร้างเสริม
สุขภาวะ  คือ  ความรับผิดชอบ  ความรู้การสร้างเสริมสุขภาวะ ทกัษะกระบวนการ ทกัษะมนุษย
สัมพนัธ์  เจตคติการสร้างเสริมสุขภาวะและพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะของนกัศึกษา และให้
ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบจากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้งต่อไป (สุชาติ โสมประยรู
และเอมอชัฌา วฒันบุรนนท์   2542 : 3 ; เกษม  วฒันชยั  2548  :  2; แผนพฒันาสุขภาพแห่งชาติ
2550 – 2554 : 3; WHO 2006 : 1-7)  
 2. ขั้นออกแบบและพฒันา (design and develop phase) ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิดการ
พฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ของนกัการศึกษาจากรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ ประกอบดว้ย การจดัการเรียนรู้ 4 แบบ คือ การจดัการเรียนรู้แบบเนน้ประสบการณ์ 
(Kolb 1984:1-20)  การจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์การเรียนรู้ (Knowes 1997 :1-15) การจดัการ
เรียนรู้ตามสภาพจริง(Gordon 1998: 6; Dener and Hobbs 2000:3; ทิศนา แขมมณี 2550:133-137) 
และ  การจดัการเรียนรู้ความเขา้ใจ 6 ดา้น (Wiggings and McTighe 2004:1-192) ศึกษาทฤษฎีการ
เรียนรู้ 5 ทฤษฎี ไดแ้ก่ ทฤษฎีการสร้างความรู้(Constructivism)(Richardson 1997:1-191)  ทฤษฎี
การประมวลผลขอ้มูล (Information Processing Theory) (Klausmeier 1985:105)   ทฤษฎีการเรียนรู้
ของโรเจอร์ส(Rogers Theory)(Rogers1969:1-200) ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ(Theory of 
Cooperative) (Johnson and Johnson 1994 :1-14) และทฤษฎีพหุปัญญา(Theory of Multiple 
Intelligences) (Gardner 1999:1-20) ศึกษารูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ประกอบดว้ย
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพฒันาทกัษะปฏิบติัของซิมพซ์นั(Simpson 1972)  รูปแบบ
การเรียนการสอนทกัษะปฏิบติัของแฮร์โรว(์Harrow 1972) รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบติั
ของเดวีส (Davies 1971) รูปแบบการจดัการเรียนรู้ตามวฏัจกัรการเรียนรู้ 4 MAT ของแมค็คาที 
(McCarthy 1990) มาออกแบบรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ โดยก าหนดวตัถุประสงค์
และผลลพัธ์ท่ีพึงประสงคท่ี์ชดัเจน ร่างรูปแบบตน้แบบ รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
เรียกว่า KAECPAR  Model ประกอบดว้ย  5 ขั้น คือ ขั้นการใหค้วามรู้และการสร้างความตระหนกั
(Knowledge and Awareness)คือ แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้    ทดสอบก่อนเรียน ให้ความรู้และ
สร้างความตระหนกัโดยศึกษากรณีศึกษาปัญหาของการดูแลสุขภาพ  ขั้นการสร้างเสริมความรู้
(Enhancement) คือจบัคู่เพื่อนแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์เดิมและเสริมประสบการณ์ใหม่  ขั้น
การสร้างผลงาน(Construction) คือ แบ่งกลุ่มยอ่ยเพื่อสร้างผลงาน จดัท ากิจกรรมและโครงงาน ขั้น
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การน าเสนอผลงาน(Presentation)  คือ ให้แต่ละกลุ่มส่งผูแ้ทนน าเสนอผลงานและแนวทางการ
น าไปประยกุตใ์ชก้บัชีวิตจริง และ ขั้นการประเมินผลการเรียนรู้และการสะทอ้นกลบั(Assessment 
and Reflection)คือ การประเมินผลงาน การน าเสนอ และประโยชน์ท่ีใช ้สะทอ้นความคิดผลงาน/
ช้ินงาน เผยแพร่ผลงานเพื่อให้ผูเ้ก่ียวขอ้งไดส้ะทอ้นความคิด  จดัเตรียมและพฒันาส่ือเทคโนโลย ี
ผูว้ิจยัน าเน้ือหาจากวิชาสุขภาพและนนัทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต มาออกแบบการเรียนการสอนโดย
พฒันาคู่มืออาจารยก์ารใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้ พฒันาตวัอย่างแผนการจดัการเรียนรู้สุขภาวะ  
แผนการจดัการเรียนรู้สร้างเสริมสุขภาวะ แผนการจดัการเรียนรู้การพฒันาคุณภาพชีวิตดา้นจิตใจ  
แผนการจดัการเรียนรู้การออกก าลงักาย แผนการจดัการเรียนรู้นนัทนาการและเกม และแผนการ
จดัการเรียนรู้การบริโภคอาหาร รวม 6 แผน ด าเนินการพฒันาเคร่ืองมือประเมินไดแ้ก่ แบบทดสอบ
ความรู้การสร้างเสริมสุขภาวะ   แบบประเมินความรับผิดชอบ แบบประเมินทกัษะกระบวนการ 
แบบประเมินทกัษะมนุษยสัมพนัธ์     แบบสอบถามเจตคติการสร้างเสริมสุขภาวะ  แบบสอบถาม
พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะ และแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ของอาจารย ์  ผูว้ิจยัไดน้ ารูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์    คู่มืออาจารย ์
ตวัอย่างแผนการจดัการเรียนรู้  แบบประเมินและแบบสอบถามทั้งหมดให้ผู เ้ ชี่ยวชาญได้
ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของรูปแบบตน้แบบ และเคร่ืองมือวิจยั จ  านวน 7 คนประกอบดว้ย 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นรูปแบบการจดัการเรียนรู้ จ านวน 2 คน ดา้นการจดัการเรียนรู้ จ านวน 2 คน ดา้นการ
พลศึกษา จ านวน 2 คน และดา้นการวดัและประเมินผลจ านวน1 คน เพื่อหาความเท่ียงตรงเชิง
เน้ือหา(Content Validity)แลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ข     จดัประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อสะทอ้นกลบั  
(Feedback Workshop) ให้กบัอาจารยส์าขาวิชาพลศึกษา สังกดัมหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี
จ านวน 3 คนและศึกษาน าร่อง(Pilot Study)โดยน ารูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ให้
อาจารยส์าขาวิชาพลศึกษา สงักดัมหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี  จ  านวน 3 คน  และนกัศึกษาชั้นปีท่ี 
1 ท่ีเรียนวิชาพลศึกษา จ านวน 30 คน เพื่อทดลอง(Try out)ใชรู้ปแบบดงักล่าวแลว้น ามาปรับปรุง
แกไ้ขก่อนท่ีจะน าไปใชใ้นภาคสนามต่อไป   
 3. ขั้นน าไปใช ้(implement phase) ในขั้นน้ีผูว้ิจยัไดด้ าเนินการทดลองใชรู้ปแบบการ
จดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั ท่ีได้
ปรับปรุงแกไ้ขใหมี้ประสิทธิภาพแลว้  วางแผนการทดลองโดยจดัประชุมช้ีแจงกระบวนการทดลอง
ไดแ้ก่ช้ีแจงจุดประสงคก์ารทดลองใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ การใชคู่้มืออาจารย์
เก่ียวกบัการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ แผนการจดัการเรียนรู้ทั้ง 6 แผน การใช้
เคร่ืองมือวิจยักบัอาจารยท่ี์ท าการสอนรายวิชาสุขภาพและนนัทนาการ มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้น
จอมบึง จ านวน 3 คน น ารูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์  แผนการจดัการเรียนรู้ทั้ง 6 
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แผน และแบบประเมินด ังกล่าวไปทดลองใช้ก ับนักศึกษากลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดไวแ้ละ
ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัใหส้มบูรณ์แบบยิง่ข้ึน 

 4. ขั้นประเมิน (evaluate phase)ในขั้นน้ีเป็นขั้นประเมินผลการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้
เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั จากการประเมินผล
อาจารยแ์ละนกัศึกษาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ คือ การประเมินเชิงปริมาณไดจ้ากการวิเคราะห์
ขอ้มูลจากการทดสอบความรู้การสร้างเสริมสุขภาวะ การประเมินความรับผิดชอบ การประเมินทกัษะ
กระบวนการ  การประเมินทกัษะมนุษยสัมพนัธ์ การสอบถามเจตคติการสร้างเสริมสุขภาวะ การ
สอบถามพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะ  และการสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ของอาจารย์  การประเมินเชิงคุณภาพจากการวิเคราะห์จากการสังเกต
พฤติกรรมสอนและการสัมภาษณ์อาจารยท่ี์ใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์   การ
ประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาน าขอ้มูลท่ีได้จากการน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ไปใช้มาทบทวน โดยไดพ้ิจารณาจากผลการด าเนินงานทั้งระบบเพื่อตรวจสอบความ
เป็นไปไดน้ ามาปรับปรุงแกไ้ขรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ
ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อให้มีความเหมาะสมยิ่งข้ึน และผูว้ิจยัไดน้ ารูปแบบการ
จดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ไปขยายผลการวิจยัให้กบัอาจารยส์าขาวิชาพลศึกษา จ านวน 3 คน 
และนกัศึกษา จ านวน 30 คน สังกดัมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐมเพื่อเผยแพร่รูปแบบการจดัการ
เรียนรู้เชิงประสบการณ์ท่ีไดจ้ากการวิจยัให้เป็นท่ียอมรับและน าไปใชเ้พื่อการพฒันาการเรียนการ
สอนต่อไป 

 กรอบแนวคิดการวิจยัคร้ังน้ีไดพ้ฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อ
สร้างเสริมสุขภาวะ ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั  สรุปแนวคิดส าคญัไดเ้ป็นภาพท่ี 1 ดงัน้ี 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 12 

 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจยั  
 

ทฤษฎกีำรเรียนรู้เพือ่พฒันำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงประสบกำรณ์ 
1.ทฤษฎีการสร้างความรู้ (Richardson 1997 : 191)  2.ทฤษฎีการประมวลขอ้มูล (Klausmeier 1985:105) 
3.ทฤษฎีการเรียนรู้ของโรเจอร์ส (Rogers1969:1-200) 4. ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Johnson and Johnson 1994 :1-14)  
5.ทฤษฎีพหุปัญญา (Gardner 1999:1-20) 

แนวคดิกำรพฒันำรูปแบบกำร
จัดกำรเรียนรู้เชิงประสบกำรณ์ 
1. การจดัการเรียนรู้แบบเนน้
ประสบการณ์ (Kolb 1984) 
2. การจดัการเรียนรู้เนน้
ประสบการณ์การเรียนรู้ 
(Knowes 1997) 
3. การจดัการเรียนรู้ตามสภาพ
จริง(Gordon 1998; Dener 
and Hobbs 2000; 
ทิศนา แขมมณี 2550) 
4.การจดัการเรียนรู้ความเขา้ใจ 
6 ดา้น (Wiggings and 
McTighe 2004) 

 

รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เชิง
ประสบกำรณ์เพือ่สร้ำงเสริมสุขภำวะ
ส ำหรับนักศึกษำ มหำวทิยำลยัรำชภัฏ 

กำรสร้ำงเสริมสุขภำวะ
ส ำหรับนักศึกษำ   
1. ความรู้การสร้างเสริม 
สุขภาวะ 
2. พฤติกรรมการสร้างเสริม 
สุขภาวะ 
3. เจตคติการสร้างเสริม 
สุขภาวะ 
4. ทกัษะกระบวนการ 
5. ทกัษะมนุษยสัมพนัธ์ 
6. ความรับผดิชอบ 
7.ความคิดเห็นท่ีมีต่อการ
จดัการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ของอาจารย ์
 

รูปแบบ KAECPA R   Model มี 5 ขั้น 
ขั้นท่ี 1 การใหค้วามรู้และการสร้าง
ความตระหนกั (Knowledge and 
Awareness :KA) 
ขั้นท่ี 2 การสร้างเสริมความรู้  
(Enhancement :E) 
ขั้นท่ี 3 การสร้างผลงาน(Construction :C) 
ขั้นท่ี4 การน าเสนอผลงาน 
(Presentation :P ) 
ขั้นท่ี 5 การประเมินผลการเรียนรู้และ
การสะทอ้นกลบั (Assessment and 
Reflection :AR) 
 
 

กรอบมาตรฐานคุณวฒิุ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ.2552(TQF:HED)
ระดบัปริญญาตรี 

หลกักำร/แนวคดิ/รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงประสบกำรณ์ 
-รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพฒันา ทกัษะปฏิบติัของซิมพซ์นั

(Simpson 1972) 
-รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบติัของแฮร์โรว(์Harrow 1972) 
-รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบติัของเดวสี (Davies 1971) 
-รูปแบบการจดัการเรียนรู้ตามวฏัจกัรการเรียนรู้ 4 MAT (McCarthy 1990) 

 
 
 
 
 
 
 

แนวคิดสร้างเสริมสุขภาพของWHO 
(2006); นโยบายระดบัชาติ (2545); ม.ร.ภ.
จอมบึง (2550);มาเรียมและคณะ(2545); 
สุจิตรา(2545);นวลอนงค(์2547); รุ่งทิพย ์  
(2548);Iveson(1974);Callins(1976);Ricc 
(1978);James(1986);Katy(2005);Xiadi 
(2005) 
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ค ำถำมกำรวิจัย 
1. รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษา  

มหาวิทยาลยัราชภฏั  มีองคป์ระกอบ และพฤติกรรมบ่งช้ีการสร้างเสริมสุขภาวะอยา่งไร 
 2.    รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษา  

มหาวิทยาลยัราชภฏั  มีประสิทธิภาพอยา่งไร 
3. ผลการประเมินการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริม 

สุขภาวะ ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั เป็นอยา่งไร 
       3.1 นกัศึกษามีความรู้เก่ียวกบัการสร้างเสริมสุขภาวะก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบ 

แตกต่างกนัหรือไม่ 
3.2 นกัศึกษามีพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบ 

แตกต่างกนัหรือไม่ 
 3.3  นกัศึกษามีทกัษะกระบวนการก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบแตกต่างกนัหรือไม่ 
 3.4   นกัศึกษามีทกัษะมนุษยสมัพนัธ์ก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบแตกต่างกนัหรือไม่ 
         3.5 นกัศึกษามีเจตคติการสร้างเสริมสุขภาวะก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบแตกต่าง 
กนัหรือไม่ 

       3.6 นกัศึกษามีความรับผดิชอบหลงัการใชรู้ปแบบเป็นอยา่งไร 
       3.7 นกัศึกษามีความคิดเห็นต่อการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 

ของอาจารยเ์ป็นอยา่งไร 
 
วตัถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อ
สร้างเสริมสุขภาวะ ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

  1.    เพื่อศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิง 
ประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั 

2. เพื่อพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ 
ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั  

3. เพื่อทดลองใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ 
ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั  

4. เพือ่ประเมินผลการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริม 
สุขภาวะส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั โดยมีวตัถุประสงคย์อ่ยของการประเมิน ดงัน้ี 
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4.1 เพื่อเปรียบเทียบความรู้การสร้างเสริมสุขภาวะก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบ 
4.2 เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบ 
4.3 เพื่อเปรียบเทียบการใชท้กัษะกระบวนการก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบ 

        4.4 เพื่อเปรียบเทียบการใชท้กัษะมนุษยสมัพนัธ์ก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบ 
         4.5 เพื่อเปรียบเทียบเจตคติการสร้างเสริมสุขภาวะก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบ  
  4.6 เพื่อประเมินความรับผดิชอบหลงัการใชรู้ปแบบสูงกวา่เกณฑร้์อยละ 80 
         4.7 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
ของอาจารยอ์ยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 
สมมติฐำนกำรวิจัย 
 การวิจยัคร้ังน้ีเพื่อศึกษาประสิทธิผลการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์
ของนกัศึกษาไดใ้ชรู้ปแบบจึงตั้งสมมติฐานการวิจยัดงัน้ี 

 1.รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษา  
มหาวิทยาลยัราชภฏั มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 

 2.ผลการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับ 
นกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั เกิดประสิทธิผล ดงัน้ี 

2.1 นกัศึกษามีความรู้การสร้างเสริมสุขภาวะหลงัการใชรู้ปแบบสูงกวา่ก่อนการใช ้
รูปแบบ 

2.2 นกัศึกษามีพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะหลงัการใชรู้ปแบบสูงกวา่ก่อน 
การใชรู้ปแบบ 

2.3 นกัศึกษามีการใชท้กัษะกระบวนการหลงัการใชรู้ปแบบสูงกวา่ก่อนการใช ้
รูปแบบ 

        2.4 นกัศึกษามีการใชท้กัษะมนุษยสมัพนัธ์หลงัการใชรู้ปแบบสูงกวา่ก่อนการใช ้
รูปแบบ 
         2.5 นกัศึกษามีเจตคติการสร้างเสริมสุขภาวะหลงัการใชรู้ปแบบสูงกวา่ก่อนการใช้
รูปแบบ 
  2.6   นกัศึกษามีความรับผดิชอบหลงัการใชรู้ปแบบสูงกวา่เกณฑร้์อยละ 80 
         2.7   ความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ของ 
อาจารยมี์ความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
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ขอบเขตของกำรวจิัย 
1. เนือ้หำ เน้ือหาท่ีน ามาสร้างเป็นตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรู้ เป็นส่วนหน่ึงของวิชา 

ศึกษาทัว่ไปในรายวิชาสุขภาพและนนัทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต สาขาวิชาพลศึกษาและนนัทนาการ 
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง เก่ียวกบัสุขภาวะ การสร้างเสริมสุขภาวะ การ
ออกก าลงักาย  การพกัผ่อน  การเล่นเกม  กิจกรรมนันทนาการ การพฒันาคุณภาพชีวิตดา้นจิตใจ 
การฝึกสมาธิเบ้ืองตน้ และการบริโภคอาหารเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ  

 2.  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง   การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์
เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัในคร้ังน้ี ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ี
ใชใ้นการทดลอง แยกไดด้งัน้ี 

  2.1 ประชำกร ไดแ้ก่ 
        2.1.1 อาจารยส์าขาวิชาพลศึกษาและนนัทนาการ สงักดัคณะครุศาสตร์   
มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง  จ านวน 6 คน 
    2.1.2 นกัศึกษาภาคปกติท่ีก าลงัศึกษาอยูช่ั้นปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2553 สงักดัมหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึงในคณะ 4 คณะ ไดแ้ก่ คณะครุศาสตร์จ านวน424คน 
คณะวิทยาการจดัการ จ านวน108 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี จ านวน116คน และคณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ จ านวน 143 คน รวมทั้งส้ิน 809 คน 
  2.2 กลุ่มตัวอย่ำง ไดแ้ก่ 
             2.2.1 อาจารยส์าขาวิชาพลศึกษาและนนัทนาการสงักดัคณะครุศาสตร์   
มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง จ านวน 3 คน ไดจ้ากการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random  
Sampling) (มาเรียม นิลพนัธ์ุ 2549: 125)  
        2.2.2 นกัศึกษาภาคปกติชั้นปีท่ี1 คณะครุศาสตร์จ านวน 60 คนคณะวิทยาการ
จดัการ จ านวน 16 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยจี  านวน 17 คน และคณะมนุษยศาสตร์และ 
สังคมศาสตร์ จ านวน 21 คน รวมทั้งส้ิน 114 ไดจ้ากการสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชั้นอยา่งเป็น
สดัส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) (มาเรียม นิลพนัธ์ุ 2549: 129)  
   3. ตัวแปรทีศึ่กษำ ในการวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ยตวัแปร ดงัน้ี 

 3.1 ตัวแปรอสิระ (Independent Variables) คือ การจดัเรียนรู้ตามรูปแบบการจดัการ 
เรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั (KAECPAR) 
ประกอบดว้ย 5   ขั้น คือ 

ขั้นท่ี 1 การใหค้วามรู้และการสร้างความตระหนกั (Knowledge and Awareness) 
ขั้นท่ี 2 การสร้างเสริมความรู้ (Enhancement) 
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ขั้นท่ี 3 การสร้างผลงาน (Construction) 
ขั้นท่ี 4 การน าเสนอผลงาน (Presentation) 
ขั้นท่ี 5 การประเมินผลการเรียนรู้และการสะทอ้นกลบั (Assessment and 

Reflection) 
     3.2 ตัวแปรตำม (Dependent Variables) คือ การสร้างเสริมสุขภาวะ ประกอบดว้ย  

     3.2.1 ความรู้การสร้างเสริมสุขภาวะ 
 3.2.2 พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะ 
 3.2.3 เจตคติการสร้างเสริมสุขภาวะ 

     3.2.4 ทกัษะกระบวนการ 
 3.2.5 ทกัษะมนุษยสมัพนัธ์ 
 3.2.6 ความรับผดิชอบ 
 3.2.7 ความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ของอาจารย ์
 4.ระยะเวลำทีใ่ช้ในกำรทดลอง ด าเนินการวิจยัใชร้ะยะเวลาในการทดลองสอนในภาค

เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2553 จ านวน 12 สัปดาห์ ๆ ละ 3 ชัว่โมง รวมเป็น 36ชัว่โมง 
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 1. กำรพฒันำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้   หมายถึง    การใชก้ระบวนการวิจยัและพฒันา 
(Research and Development: R&D) เพื่อพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ประกอบดว้ย การศึกษา
และวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ การทดลองใชรู้ปแบบการจดัการ
เรียนรู้ และการประเมินผลการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้เพื่อให้ไดรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ท่ีมีความสมบูรณ์เพื่อน าไปเผยแพร่ต่อไป 
 2. กำรเรียนรู้เชิงประสบกำรณ์ หมายถึง ขั้นตอนท่ีช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้โดยการ
ปฏิบติัจริง เป็นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อให้ผูเ้รียนสร้างองคค์วามรู้ใหม่ ประกอบดว้ยขั้นตอน 
ดงัน้ี      ขั้นการใหค้วามรู้และการสร้างความตระหนกั ขั้นการสร้างเสริมความรู้ ขั้นการสร้างผลงาน 
ขั้นการน าเสนอผลงาน และขั้นการประเมินผลการเรียนรู้และการสะทอ้นกลบั  
 3.สุขภำวะหมายถึง สภาวะความสมบูรณ์ของร่างกาย จิตใจ สงัคม จิตวญิญาณ และสติปัญญา
ท่ีเช่ือมโยงซ่ึงกนัและกนัอยา่งบูรณาการ หากขาดองคป์ระกอบใดองคป์ระกอบหน่ึงยอ่มส่งผลต่อ
องคป์ระกอบอ่ืนๆ การด ารงสภาวะสุขภาพแบบองคร์วมจึงตอ้งค านึงถึงการผสมผสานกลยทุธ์ท่ีจะ
คงความสมดุลในทุกองคป์ระกอบไว ้โดยจะครอบคลุมถึงการด าเนินชีวิตท่ีเหมาะสมของบุคคลเป็น
ส าคญัเพื่อใหมี้คุณภาพชีวิตท่ีดี 
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 4.กำรสร้ำงเสริมสุขภำวะ หมายถึง กระบวนท่ีจะท าใหผู้เ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ มี
ทกัษะกระบวนการ ทกัษะมนุษยสัมพนัธ์ มีพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะ เจตคติท่ีดีต่อการสร้าง
เสริมสุขภาวะ และความรับผดิชอบในการดูแลตนเองและ สามารถพฒันาตนเองใหดี้พร้อมมีคุณภาพ
ท่ีดี โดยท าการประเมินตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 6 ดา้น คือ 
   4.1 ควำมรู้กำรสร้ำงเสริมสุขภำวะ  คือ ระดับความรู้ของนักศึกษาท่ีเ ก่ียวกับ
ความหมายของสุขภาวะ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อสุขภาวะ แนวโนม้ปัญหาสุขภาพของคนไทย การดูแล
สุขภาพของตนเอง กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะ การออกก าลงักาย การเล่นกีฬา การพกัผ่อน 
และการบริโภคอาหาร 
    4.2 พฤติกรรมกำรสร้ำงเสริมสุขภำวะ คือ ระดบัพฤติกรรมทางสุขภาวะท่ีดีเพื่อให้
เกิดความสมดุลในทุกดา้นและครอบคลุมถึงการด าเนินชีวิตท่ีเหมาะสมของบุคคลและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
      4.3 ทักษะกระบวนกำร คือ ความสามารถในการคน้หาข้อมูล การท าความเขา้ใจ
ขอ้มูล และการประเมินผลขอ้มูลในการสร้างเสริมสุขภาวะเชิงสร้างสรรคท่ี์มีพื้นฐานมาจากความรู้
ทางทฤษฎี มีประสบการณ์จากการปฏิบติั และผลท่ีเกิดจากการปฏิบติั รวมทั้งมีความสามารถการ
สร้างผลงานในการสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับตนเองได ้
                          4.4 ทักษะมนุษยสัมพนัธ์ คือ   ระดบัความสามารถเพื่อช่วยเหลือและแกปั้ญหาสุขภาวะ
เพื่อนภายในกลุ่มไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์แสดงออกซ่ึงภาวะผูน้ าในสถานการณ์ท่ีตอ้งกลา้ตดัสินใจ รู้จกั
แกปั้ญหา และเป็นบุคคลท่ีมองโลกในแง่ดี 
   4.5 เจตคติกำรสร้ำงเสริมสุขภำวะ คือ ระดบัการเห็นคุณค่าและความส าคญัของตนเองใน 
การสร้างเสริมสุขภาวะ รักการออกก าลงักาย การพกัผอ่น การรับประทานอาหารท่ีส่งผลต่อสุขภาพ
ตามวยัต่าง ๆ  รักการเล่นเกมกีฬาขั้นพื้นฐาน มีน ้ าใจนกักีฬา สามารถดูแลสุขภาพของตนเองและ
ผูอ่ื้นได ้โดยแสดงออกทางพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะของตนเองไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

4.6 ควำมรับผดิชอบ คือ ระดบัความรับผดิชอบต่อการปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
เป็นแบบอยา่งท่ีดีในการสร้างเสริมสุขภาวะ การใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย  
มีความสามารถจดัการปัญหาท่ีเกิดข้ึนดา้นคุณธรรม จริยธรรม และความส าเร็จในการปฏิบติังานใน
การสร้างเสริมสุขภาวะ 

5. รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงประสบกำรณ์เพือ่สร้ำงเสริมสุขภำวะ  หมายถึง  
กระบวนการจดัการเรียนรู้ส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนประกอบด้วย
หลกัการ แนวคิด จุดมุ่งหมาย กระบวนการจดัการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ และการจดัสภาพแวดลอ้ม 
และวิธีประเมินผลการเรียนรู้ โดยกระตุน้ให้นักศึกษาได้ใช้กระบวนการทางปัญญา น าความรู้ 
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ทกัษะและประสบการณ์ท่ีมีอยูม่าพฒันาคุณภาพชีวิตนักศึกษา และสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ใน
การจดัการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะเรียกวา่ KAECPAR Model ประกอบดว้ย 5 ขั้น คือ    

ขั้นที่ 1  กำรให้ควำมรู้และกำรสร้ำงควำมตระหนัก (Knowledge and Awareness)  
หมายถึงขั้นท่ีผูส้อนเป็นผูด้  าเนินการหลกั ผูส้อนกระตุน้เร้าความสนใจโดยการทบทวนความรู้เดิม
หรือประสบการณ์เดิมเช่ือมโยงกบัสถานการณ์หรือเร่ืองท่ีตอ้งเรียนรู้ใหม่และสร้างความตระหนกั
ใหแ้ก่นกัศึกษา 

ขั้นที่ 2 กำรสร้ำงเสริมควำมรู้ (Enhancement) หมายถึงขั้นท่ีนกัศึกษาระดมความ 
คิดเห็นใหน้กัศึกษาไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้กบักลุ่มเพื่อนเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่และองคค์วามรู้ใหม่ 
    ขั้นที่ 3 กำรสร้ำงผลงำน (Construction) หมายถึงขั้นการปฏิบติังานกลุ่มท่ีใช ้
ทกัษะกระบวนการกลุ่มหรือกระบวนการทางปัญญาและช่วยกนัสร้างผลงานของกลุ่มนกัศึกษา 
    ขั้นที่ 4 กำรน ำเสนอผลงำน (Presentation) หมายถึงขั้นการน าเสนอผลงาน/
ช้ินงานท่ีไดส้ร้างข้ึนโดยกลุ่มนกัศึกษาเป็นผูด้  าเนินการหลกั เปิดโอกาสให้นกัศึกษาทุกคนร่วมกนั
อภิปราย วิเคราะห์ เปรียบเทียบวิธีการและกระบวนการ โดยสรุปทักษะกระบวนการ หรือ
กระบวนการทางปัญญาของทุกกลุ่ม 
    ขั้นที่ 5 กำรประเมินผลกำรเรียนรู้และกำรสะท้อนกลับ (Assessment and 
Reflection) หมายถึงขั้นการประเมินผลการเรียนรู้และการสะท้อนกลับเพื่อให้นักศึกษาได้
ประเมินผลการเรียนรู้ของผลงาน/ช้ินงาน และสะทอ้นความคิดเห็นเก่ียวกบัผลงาน/ช้ินงานท่ีได้
สร้างสรรคข้ึ์น   
 6.   กำรประเมินผลกำรใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงประสบกำรณ์เพือ่สร้ำงเสริมสุขภำวะ 
หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนจากการน ารูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ
ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั ไปทดลองใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่งในการจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้ ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนักศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสามารถสร้างเสริมสุขภาวะไดจ้ริง 
  7. ควำมคิดเห็นที่มีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงประสบกำรณ์ คือ ความคิดเห็นท่ีมีต่อการ 
การจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ของอาจารย์ตามรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์
เก่ียวกบัทกัษะการสอนตามขั้นตอนของรูปแบบ การน าเขา้สู่บทเรียน แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ การปฏิบติักิจกรรม   และการประเมินผลการเรียนรู้และการสะทอ้น
ความคิด 
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  8. นักศึกษำ หมายถึง ผูเ้รียนระดบัปริญญาบณัฑิตท่ีก าลงัศึกษาอยูช่ั้นปีท่ี 1 ทั้ง 4 คณะ คือ 
คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะ
วิทยาการจดัการ สงักดัมหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง จงัหวดัราชบุรี 

 
ควำมส ำคญัของกำรวจิัย 
 ความส าคญัของการวิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อ
สร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั  มีดงัน้ี 

 1.ไดรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษา  
มหาวิทยาลยัราชภฏั ท่ีสามารถน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์แก่การจดัการเรียนการสอนรายวิชาศึกษา 
ทัว่ไปในสถาบนัอุดมศึกษา  

 2.ไดแ้นวทางพฒันาหลกัสูตรรายวิชาศึกษาทัว่ไป(General Education) รายวิชาการสร้างเสริม 
สุขภาวะท่ีมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดบัปริญญาตรี 

 3.นกัศึกษามีสุขภาวะท่ีดีทั้งทางร่างกาย สติปัญญา จิตใจ และสงัคม มีพฤติกรรมรักการ 
ออกก าลงักาย เล่นกีฬา และนนัทนาการอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ รู้จกัป้องกนัโรคภยัไขเ้จบ็ต่าง ๆ
ได ้และสามารถดูแลสุขภาพของตนเองเม่ือยามเจบ็ป่วยไดเ้พื่อใหน้กัศึกษามีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 4.นกัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจเกิดความตระหนกัและทกัษะในการสร้างเสริมสุขภาวะ 
เกิดประสบการณ์จากการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาวะท่ีส่งผลใหน้กัศึกษามีพฤติกรรมการสร้างเสริม
สุขภาวะท่ีดี  มีทกัษะกระบวนการในการจดักิจกรรมและโครงการการสร้างเสริมสุขภาวะ มีทกัษะมนุษย
สัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น    มีเจตคติท่ีดีในการสร้างเสริมสุขภาวะ และมีความรับผิดชอบทั้งของตนเองและ
ร่วมกบัผูอ่ื้น 

 5.เป็นประโยชน์ส าหรับอาจารย ์บุคลากรและผูส้นใจโดยทัว่ไปไดต้ระหนกัถึงความ 
ส าคญัของการสร้างเสริมสุขภาวะของตนเองและสามารถถ่ายทอดการปฏิบติัการสร้างเสริมสุขภาวะ
แก่ผูเ้ก่ียวขอ้งโดยทัว่ไปไดเ้พื่อน าไปเผยแพร่ต่อไป 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทที่ 2 

 
วรรณกรรมท่ีเกีย่วข้อง 

 
 การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับ

นกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏั ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยั ดงัต่อไปน้ี 
 1. แนวคิดเก่ียวกบัสุขภาวะและการสร้างเสริมสุขภาวะ 
  2. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัรูปแบบการจดัการเรียนรู้ 

3. ทฤษฏีหลกัในการสร้างรูปแบบการจดัการเรียนรู้ 
4. งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 

 
แนวคดิเกีย่วกบัสุขภาวะและการสร้างเสริมสุขภาวะ 

 
  สุขภาพหรือสุขภาวะ    เป็นส่ิงส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิง่ต่อความเจริญงอกงามและพฒันา 
การทุก ๆ  ดา้นในตวับุคคล  ถา้การศึกษาคือความเจริญงอกงามจริง  บุคคลจะเจริญงอกงามไม่ได้
หากสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจของเราไม่สมบูรณ์ไม่ดีหรือมีแต่ขอ้บกพร่อง แมใ้นสมยักรีก
โบราณกย็งัไม่เลง็เห็นความส าคญัของสุขภาพอยูเ่ป็นอนัมากกล่าวคือมีปรัชญา 2  คนคืออริสโตเติล
และพลาโต(Aristotle and Plato) ไดมี้ความคิดสอดคลอ้งตอ้งกนัว่า “การท่ีจะใหก้ารศึกษาทางดา้น
อ่ืน ๆ  นั้น  สมควรท่ีจะใหเ้ด็กมีสุขภาพดีเสียก่อน”  หมายความว่า  หากเด็กมีสุขภาพไม่ดีเสียแลว้    
แมจ้ะให้การศึกษาอบรมดีวิเศษอย่างไรก็ตาม  การศึกษาเล่าเรียนก็ย่อมจะไม่ไดรั้บผลเต็มเม็ดเต็ม
หน่วยหรืออาจจะไร้ผลเสียเลยกเ็ป็นได ้นบัเป็นการลงทุนท่ีหวงัก าไรไดย้ากมากแต่ตรงกนัขา้ม    ถา้
เดก็มีสุขภาพดีการศึกษาเล่าเรียนก็ยอ่มจะด าเนินไปไดด้ว้ยดี เด็กสามารถน าความรู้หรือประสบการณ์
ไปใชใ้ห้เป็นประโยชน์ไดอ้ย่างสมบูรณ์ทั้งในดา้นส่วนตวัและส่วนรวม (สุชาติ โสมประยูร  และ
เอมอชัฌา  วฒันบุรานนท ์ 2542 : 3)   
 
ความหมายของสุขภาวะ 
  “สุขภาพหรือสุขภาวะ”หรือค าวา่“Health”ในภาษาองักฤษมีรากศพัทม์าจากภาษาเยอรมนั  มี
ความหมายเป็น3นยั  คือ Safe คือการปราศจากภยนัตราย Sound   คือปราศจากโรคและWhole  คือ ทั้งหมด 
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  ดงันั้น  ในความหมายเดิมจึงหมายถึง  การปราศจากโรคและภยัอนัตรายทั้งหมด  และ
ในพจนานุกรมออกซ์ฟอร์ด  ไดใ้หค้วามหมายของค าวา่“Health is soundness of body and mind”  
หรือการปราศจากโรคทั้งร่างกายและจิตใจและองคก์ารอนามยัโลกไดใ้หค้วามหมายวา่  “Health is a 
state of complete physical, mental and social well – being and not merely the absence of disease 
and infirmity”  หรือสุขภาพหมายถึง  ภาวะความสมบูรณ์ของร่างกาย  จิตใจ  รวมทั้งการด ารงชีวติ
อยูใ่นสงัคมดว้ยดี  และไม่ไดห้มายความเฉพาะการปราศจากโรคและความพิการเท่านั้น  นอกจากน้ี
ยงัมีผูใ้หค้วามหมายของค าวา่สุขภาพแตกต่างกนัออกไป  เช่น  สุขภาพ  คือความรู้สึกของการอยูดี่
กินดี   (Sense of well – being) ปัจจุบนัความหมายของค าวา่  “สุขภาพ”  กย็งัไม่ส้ินสุดในเชิงปฏิบติั
เพราะยงัมีความเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา มีการเพิ่มสุขภาพทางจิตวิญญาณ สุขภาพทาง
สังคมเขา้ไปในความหมายและเพิ่มสุขภาพทางปัญญาเขา้ไป 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 2 แสดงความเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงความหมายของสุขภาพ 
ท่ีมา  :  มนสั ยอดค า,สุขภาพกบัการออกก าลงักาย(กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์,2548), 2. 
 

  ดงันั้นถา้จะแยกแยะใหเ้ห็นแต่ละส่วนของความหมายวา่มีความเหมือนหรือต่างกนั
อยา่งไร  กจ็ะท าใหเ้กิดความเขา้ใจในความหมายดียิง่ข้ึน 
  สุขภาพทางกาย  หมายถึง ร่างกายแขง็แรง  ไม่พิการ   ไม่ไดรั้บอนัตราย  ปราศจาก
โรคภยัไขเ้จบ็   รับประทานอาหารได ้
  สุขภาพทางสังคม  หมายถึง  มีสมัพนัธภาพกบัคนอ่ืน   เสียสละเพื่อส่วนรวม  มีจิต
สาธารณะ   มีบทบาทและหนา้ท่ีในสงัคม 
  สุขภาพทางจิต หมายถึง ปรับตวัเขา้กบัส่ิงแวดลอ้มได ้ ไม่มีความวติกกงัวล  ร่าเริง 
แจ่มใส   มองโลกในแง่ดี   มีสติและสมาธิดี 

จิต 

จิต 
วิญญาณ ปัญญา สุขภาพ 

กาย สังคม 
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  สุขภาพทางปัญญา  หมายถึง มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต  มีระบบการเรียนรู้ดี  มีทกัษะชีวิต
มีโลกทศัน์  ปฏิภาณไหวพริบดี  
  สุขภาพทางจิตวิญญาณ ประกอบดว้ย มีเมตตาธรรม  มีมนุษยธรรม มีจิตใจสงบเยน็ ไม่
มีความอิจฉาริษยา  อยากใหค้นอ่ืนพน้ทุกข ์
  สุขภาพ คือ ภาวะท่ีปราศจากโรคภยัไขเ้จบ็ เช่น อาหารเพื่อสุขภาพ การสูบบุหร่ีเป็น
อนัตรายต่อสุขภาพ (พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 : 1201) 
  สุขภาพ  คือ  ความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สงัคม  และจิตวิญญาณท่ีเช่ือมโยงซ่ึงกนั
และกนัอยา่งแบ่งแยกไม่ได ้ การขาดความสมดุลในองคป์ระกอบใดองคป์ระกอบหน่ึงยอ่มส่งผลต่อ
องคป์ระกอบอ่ืน ๆ  เสมอ  การด ารงภาวะสุขภาพแบบองคร์วม  จึงตอ้งค านึงถึงการผสมผสาน      
กลยทุธ์ท่ีจะคงความสมดุลในทุกองคป์ระกอบ  โดยจะครอบคลุมถึงการด าเนินชีวิตท่ีเหมาะสมของ
บุคคลเป็นส าคญั  (เกษม  วฒันชยั 2548: 2) 
  สุขภาพ  เป็นสุขภาวะทางร่างกาย  จิตใจ  สงัคม  และจิตวิญญาณ  ไม่เพียงแต่ปราศจาก
โรคและความพิการเท่านั้น  สุขภาพมีความเป็นพลวตัรจึงท าใหมี้การเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนในแต่ละ
บุคคลตลอดชีวิตอยา่งต่อเน่ือง (บวร งามศิริอุดม 2548: 1) 
  สุขภาพ  คือ  สุขภาวะ  เป็นแนวคิดท่ีมุ่งเนน้การสร้างสุขภาพมากกวา่การซ่อมสุขภาพ
โดยนิยาม  “สุขภาพ” คือสุขภาวะท่ีสมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางใจ ทางสงัคมและทางจิตวิญญาณท่ี
เช่ือมโยงสมัพนัธ์กนัอยา่งเป็นบูรณาการ (แผนพฒันาสุขภาพแห่งชาติ 2550 – 2554 : 3) 
  สรุปไดว้า่“สุขภาพ” หมายถึง สภาวะท่ีมีความสมบูรณ์ทั้งทางกาย  จิตใจและทางสังคม  
ไม่เพียงแต่การปราศจากโรคเท่านั้น  มีประชาชนจ านวนมากท่ีมีความคิดวา่ไม่เจบ็ป่วยแลว้จะเป็นมี  
สุขภาพดี  แต่เม่ือไดพ้ิจารณาค าจ ากดัแลว้ตอ้งดีอีก 2 อยา่ง คือ  จิตวิญญาณและสงัคมและปัจจุบนั
เป็นคนมีตอ้งมีจิตวิญญาณดีแลว้ สรุปวา่ตอ้งมี  4  องคป์ระกอบอยา่งท่ีกล่าวขา้งตน้  จึงเรียกไดว้า่
คน ๆ  นั้นมีสุขภาพดี   
  สุขภาพองค์รวม หมายถึงภาวะของมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งทางกายทางจิต  ทางปัญญา  
และทางสงัคม เช่ือมโยงกนัเป็นองคร์วมอยา่งสมดุล  การวางระบบเพื่อดูแลแกไ้ขปัญหาดา้นสุขภาพ
ของประชาชนจึงไม่อาจมุ่งเนน้ท่ีจะจดับริการเพื่อการรักษาพยาบาลเพียงดา้นเดียว  เพราะจะท าให้
รัฐและประชาชนตอ้งเสียค่าใชจ่้ายมากและจะเพิ่มมากข้ึนตามล าดบั  ในขณะเดียวกนัโรคและปัจจยั
ท่ีคุกคามสุขภาพมีการเปล่ียนแปลงและมีความยุ่งยากสลบัซบัซอ้นมากข้ึน  จ าเป็นตอ้งด าเนินการ
ให้ประชาชนมีความรู้เท่าทนัมีส่วนร่วม  และมีระบบสร้างเสริมสุขภาพและระวงัป้องกนัอย่าง
สมบูรณ์  สมควรมีกฎหมายว่าดว้ยสุขภาพแห่งชาติ  เพื่อวางกรอบและแนวทางในการก าหนด
นโยบาย  ยุทธศาสตร์  และการด าเนินงานดา้นสุขภาพของประเทศ  รวมทั้งมีองค์กรและกลไก
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เพื่อให้เกิดการด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองและมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายอนัจะน าไปสู่เป้าหมายในการ
สร้างเสริมสุขภาพ    รวมทั้ งสามารถดูแลแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและทัว่ถึง    และเป็นการสอดคลอ้งกบับทบญัญติัแห่งมาตรา   56   มาตรา   76   และ
มาตรา   82   ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (พระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2548: 1)   
  สุขภาพองคร์วมหมายถึง   ความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย   จิตใจ   สังคมและจิตวิญญาณ
ไม่เพียงแต่ไม่เจบ็ป่วยหรือไม่มีโรคหากยงัครอบคลุมถึงการด าเนินชีวิตท่ียนืยาวและมีความสุขของ
ทุกคนดว้ย 
  สุขภาพองคร์วม  แยกเป็น  3 มิติ ไดแ้ก่   
  1.  มิติระดบับุคคล  หมายถึงการท าให้เกิดความสมดุลภายในตวัคนแต่ละคนทั้งดา้น
ร่างกายและจิตใจ  เกิดเป็นเอกภาพท่ีกลมกลืนระหว่างร่างกาย  จิตใจ  และวิญญาณ  โดยท่ีหนทาง
ไปสู่ความเอกภาพคือ  การด าเนินชีวิตท่ีเหมาะสม  ไม่ว่าจะเป็นการบริโภคอาหารท่ีเหมาะสม         
มีพฤติกรรมท่ีโนม้น าไปสู่คุณภาพท่ีดี  และท าจิตใจใหผ้อ่นคลาย 
  2.  มิติระดบัครอบครัว  และชุมชน  คนจะมีสุขภาพกายใจดี  ครอบครัวมีส่วนส าคญั
มาก  ครอบครัวท่ีอบอุ่น  สมาชิกในครอบครัวมีความรักให้กนัและกนั  ดูแลให้ทุกคนมีสุขภาพดี  
ทั้งกายใจมีหนา้ท่ีรับผดิชอบและบทบาทแตกต่างกนั    เม่ือน ามาประกอบกนัก็จะเกิดเอกภาพ   องค์
รวม  ชุมชนท่ีมีความเก้ือกลูเอ้ืออาทรคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนกย็อ่มดีไปดว้ย 
  3.  มิติระดบัสังคม   สังคมจะรวมถึงส่ิงแวดลอ้มหรือธรรมชาติดว้ย  โดยคนในสังคมมี
เจตจ านงอย่างเดียวกนัจะสร้างสังคมท่ีดีงาม   และหากทุกคนตระหนกัว่ามนุษยเ์ป็นส่วนหน่ึงของ
ธรรมชาติและเรียนรู้ท่ีจะอยูก่บัธรรมชาติ   ก็จะมีความสัมพนัธ์ท่ีกลมกลืนระหว่างคนกบัธรรมชาติ     
การดูแลสุขภาพองคร์วมจึงเป็นความสมดุลกลมกลืนระหวา่ง ร่างกาย  จิตใจ  และสังคมส่ิงแวดลอ้ม  
เป็นวิถีของการมีสุขภาพท่ีดีและงดงาม  อย่างไรก็ตามในท่ีน้ีจะกล่าวถึงสุขภาพองคร์วมในระดบั
บุคคลเป็นจุดเร่ิมตน้ส าคญัท่ีส่งผลถึงสุขภาพองคร์วมในระดบัครอบครัว  ชุมชน  และระดบัสงัคม 
 
องค์ประกอบของสุขภาวะ 

 องคป์ระกอบของสุขภาวะองคร์วมมี  4 มิติ ไดแ้ก่ 
  1. มิติทางกาย (Physical dimension) เป็นมิติทางร่างกายท่ีสมบูรณ์ แขง็แรงปราศจากโรค 
หรือความเจบ็ป่วย มีปัจจยัองคป์ระกอบทั้งดา้นอาหาร ส่ิงแวดลอ้ม ท่ีอยูอ่าศยั ปัจจยัเก้ือหนุนทาง
เศรษฐกิจท่ีเพยีงพอและส่งเสริมภาวะสุขภาพ 
  2. มิติทางจิตใจ  (Psychological dimension) เป็นมิติท่ีบุคคลมีสภาวะทางจิตใจแจ่มใส  
ปลอดโปร่ง  ไม่มีความกงัวล  มีความสุข  มีเมตตา  และลดความเห็นแก่ตวั 
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  3.  มิติทางสงัคม (Social dimension) เป็นความผาสุกของครอบครัว สังคมและชุมชน  
โดยชุมชนสามารถใหก้ารดูแลช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัสงัคมมีความเป็นอยูท่ี่เอ้ืออาทร  เสมอภาค  มี
ความยติุธรรมและมีระบบบริการท่ีดีและทัว่ถึง 
  4.    มิติทางจิตวิญญาณ (Spiritual dimension)  เป็นความผาสุกท่ีเกิดจากจิตสัมผสักบัส่ิงท่ีมี  
บุคคลยึดมัน่และเคารพสูงสุด  ท าให้เกิดความหวงั  ความเช่ือมัน่ศรัทธา  มีการปฏิบติัในส่ิงท่ีดีงาม  
ดว้ยความมีเมตตากรุณา  ไม่เห็นแก่ตวั  มีความเสียสละและยนิดีในการท่ีไดม้องเห็นความสุข  หรือ
ความส าเร็จของบุคคลอ่ืนทั้งน้ีสุขภาวะทางจิตวิญญาณจะเกิดข้ึนเม่ือบุคคลหลุดพน้จากตวัเอง(self 
transcending) 
  มิติสุขภาพองคร์วม 4  มิติซ่ึงถือเป็นสุขภาวะจะมีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกนัโดยสุขภาวะ
ทางจิตวิญญาณจะเป็นมิติท่ีส าคญัท่ีบูรณาการความเป็นองคร์วมของร่างกาย  จิตใจและสังคมของ
บุคคล  และชุมชนให้สอดประสานเขา้เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกัน  จิตวิญญาณเป็นส่ิงส าคญัของ
สุขภาพท่ีจะยึดถือสุขภาวะในมิติอ่ืน ๆ  ให้ปรับตวัประสานกนัอย่างครอบคลุมและครบถว้นทัว่ทั้ง 
ระดบัปัจเจกบุคคล  และชุมชน  หากขาดสุขภาวะทางจิตวิญญาณ  มนุษยจ์ะไม่พบความสุขท่ีแทจ้ริง  
ขาดความสมบูรณ์ในตนเอง  มีความรู้สึกบกพร่อง  หากมีความพร้อมถึงส่ิงอนัมีคุณค่า สูงสุดก็จะมี
ความสุขหรือสุขภาวะท่ีดีได ้ แมว้่าจะบกพร่องทางกายเช่น  มีความพิการ  หรือเป็นโรคเร้ือรัง หรือ
ร้ายแรง  (ประเวศ  วะสี  2543:1-2)   
 
ปัจจัยทีมี่อทิธิพลต่อสุขภาวะ 
  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อสุขภาวะมีมากมายและมีอิทธิพลต่อสุขภาวะและปัจจยัในแต่ละ ดา้น
ก็มีทั้งผลโดยตรงต่อสุขภาพ  และมีผลโดยออ้มต่อสุขภาพ  นอกจากนั้นบางปัจจยัก็ยงัมีผลต่อกนั
และกนัเช่น  วิถีชีวิตกบัการท างาน  เป็นตน้  ดงันั้น  ปัจจยัท่ีมีผลต่อสุขภาวะมีปัจจยัต่าง ๆ  มากมายท่ี
มีอิทธิพลต่อสุขภาวะและปัจจยัในแต่ละดา้นมีทั้งผลโดยตรงต่อสุขภาพและมีผลโดยออ้มต่อสุขภาพ   
  สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม  หมายถึง  รายไดป้ระชาชนในชาติต่อหัวต่อปี  ซ่ึงถา้
ประเทศใดมีฐานะทางเศรษฐกิจดี  กเ็ป็นตวัช้ีวดัตวัหน่ึงวา่ประชาชนในชาตินั้นน่าจะมีสุขภาพดีตาม
ไปดว้ยเพราะนอกจากรัฐจะมีงบประมาณเพียงพอท่ีจะจดัสรรเป็นค่าใชจ่้ายในการป้องกนัรักษาและ
ส่งเสริมสุขภาพใหก้บัคนในชาติแลว้ ตวัประชาชนเองกมี็ศกัยภาพในการดูแลตวัเองตามไปดว้ย 
  ส่ิงแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ  อันได้แก่  สภาพภูมิอากาศ  ภูมิ
ประเทศ  ธรรมชาติ  ตลอดจนส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนและสภาพแวดลอ้มทางสังคม ซ่ึงไดแ้ก่ วิถีการ
ปฏิบติัในการอยู่ร่วมกนัของคน  ลว้นส่งผลต่อสุขภาพทั้งสุขภาพกายและจิตโดยตรงทั้งส้ิน  เช่น  
ประชาชนท่ีอยู่ในชุมชนเมืองจะมีอตัราการเจ็บป่วยด้วยโรคภูมิแพ ้ โรคทางเดินหายใจสูงกว่า
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ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นชนบท  พนกังานท่ีท างานในองคก์รหรือบริษทัท่ีมีการแข่งขนัภายในสูงจะมี
ความเครียด  และมีโอกาสเป็นโรคจิตมากกว่าพนักงานในบริษทัท่ีมีความเป็นกนัเอง มีความเอ้ือ
อาทรเห็นอกเห็นใจกนั  เป็นตน้ 
  วฒันธรรมหมายถึง วิถีของการแสดงออกเป็นพฤติกรรม เป็นขนบธรรมเนียมประเพณี  
ตลอดจนความเช่ือและค่านิยมท่ีสงัคมเรียนรู้ต่อๆกนัมาแมว้ฒันธรรมจะไม่ส่งผลต่อสุขภาพโดยตรง  
เหมือนส่ิงแวดลอ้ม  แต่วฒันธรรมจะมีผลทางออ้มต่อการดูแลรักษาสุขภาพ  เช่น  วฒันธรรมในการ
บริโภคอาหาร  ผูค้นท่ีอาศยัอยู่ในประเทศท่ีมีอากาศหนาวจะนิยมรับประทานอาหารท่ีมีไขมนัสูง  
คนในภาคเหนือและภาคอีสานจะนิยมบริโภคลาบดิบซ่ึงมีผลเสียต่อสุขภาพมากกว่าคนในภาคใต ้ 
ซ่ึงจากวฒันธรรมในการบริโภคเหล่าน้ีจะส่งผลต่อสุขภาพ  ไม่ว่าจะเป็นโรคอว้น  โรคไขมนัใน
เลือดสูงหรืออ่ืน ๆ  ท่ีตามมาอีกมากมาย  ซ่ึงนอกจากวฒันธรรมมีผลต่อการเจบ็ป่วยแลว้  วฒันธรรม
จะมีผลต่อการรักษาสุขภาพดว้ย  โดยเฉพาะความเช่ือและค่านิยม 
  ความเช่ือเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคนเพราะเม่ือบุคคลมีความเช่ืออย่างไร
แลว้    ความเช่ือเหล่านั้นจะเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมใหค้นยดึถือ  ประพฤติปฏิบติัตามความคิดและ
ความเขา้ใจนั้น  โดยอาจจะรู้ตวัหรือไม่รู้ตวักไ็ดแ้ละความเช่ือในส่ิงต่าง ๆ เหล่านั้น ไม่จ าเป็นจะตอ้ง
อยู่บนพื้นฐานความจริงเสมอไป  ความเช่ืออาจเป็นเพียงความรู้สึกนึกคิด  ความเขา้ใจ  ความ
คาดหวงัหรือสมมุติฐาน  ซ่ึงอาจจะมีเหตุผลหรือไม่ก็ได ้ เม่ือบุคคลมีความเช่ือในการดูแลสุขภาพ
อยา่งไรกต็ามจะแสดงพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพไปตามนั้น 
  เน่ืองจากความเช่ือในการดูแลรักษาสุขภาพท่ีไดรั้บการพฒันาเป็นทฤษฎีแลว้มีอยูห่ลาย
แนวคิด  เช่น  แบบแผนความเช่ือดา้นสุขภาพ  (Health Belief Model) เป็นรูปแบบหน่ึงท่ีไดรั้บการ
ยอมรับและน ามาศึกษาอธิบายพฤติกรรมป้องกนัโรค (Preventive Behavior) พฤติกรรมเม่ือเจบ็ป่วย 
(illness Behavior) และพฤติกรรมบทบาทของผูป่้วย (Sick Role Behavior)โดยเฉพาะพฤติกรรมใน
การป้องกนัโรค  ทฤษฎีน้ีอธิบายว่า  บุคคลท่ีสามารถปฏิบติัเพื่อหลีกเล่ียงการเกิดโรคไดน้ั้นตอ้งมี
ความเช่ือดงัต่อไปน้ี 
  1.  เช่ือวา่ตนเป็นบุคคลท่ีเส่ียงต่อการเกิดโรค 
  2.  เช่ือวา่เม่ือเกิดโรคจะท าใหเ้กิดความรุนแรง และมีผลต่อการด ารงชีวิตประจ าวนั 
  3.  เช่ือว่าการปฏิบติัตามค าแนะน าจะเป็นประโยชน์ ซ่ึงจะลดโอกาสเส่ียงต่อการเกิดโรค 
หรือถา้เป็นโรคแลว้จะลดความรุนแรงของโรคได ้และนอกจากน้ีแลว้ยงัมีแนวคิดอีกแนวหน่ึงช่ือว่า 
ความเช่ืออ านาจการควบคุมตนเอง (Locus of Control: Pender 1987) ซ่ึงประกอบดว้ย 
  1.ความเช่ืออ านาจภายในตน (Internal Locus of Control) คือ ถา้บุคคลเช่ือวา่สุขภาพ 
เกิดจากการควบคุมของตนบุคคลจะมีแนวโนม้ในการปฏิบติัตนเพื่อส่งเสริมสุขภาพมากกวา่ 
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  2.  ความเช่ืออ านาจผูอ่ื้น (Powerful Others Locus of Control) คือ คนท่ีมีความเช่ือวา่
สุขภาพอนามยันั้นไม่สามารถควบคุมดว้ยตนเองได ้ บุคคลเหล่าน้ีจะสนใจในการดูแลสุขภาพในเชิง
บวก(Positive Health)นอ้ยกวา่ เช่น  เช่ือวา่การจะมีสุขภาพดีหรือไม่เจบ็ไขไ้ดป่้วยนั้นเป็นเพราะ
ระบบการแพทย ์ การสาธารณสุขดีมากกวา่การกระท าดว้ยตนเอง 
  3.  ความเช่ืออ านาจโชคชะตาหรือความบงัเอิญ(Chance Locus of Control)เป็นความ
เช่ือท่ีไดแ้ยกออกจากความเช่ืออ านาจผูอ่ื้น เน่ืองจากยงัมีคนอีกกลุ่มหน่ึงยงัเช่ือวา่  การเจบ็ป่วยนั้น
เป็นเร่ืองของความบงัเอิญ  เป็นเร่ืองของโชคชะตาท่ีแต่ละคนถูกก าหนดไวแ้ลว้  ฉะนั้นคนกลุ่มน้ีจะ
มีพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพต่างไปจากคนในสองกลุ่มแรก อาจรักษาการเจบ็ป่วยดว้ยเวทมนตร์
คาถาหรือการบูชาเทพเจา้ท่ีเขาเช่ือและศรัทธา 
  ค่านิยมเป็นผลท่ีเกิดจากความเช่ือท่ีเห็นว่าถูกตอ้งและก าหนดเป็นมาตรฐานร่วมกนั
ของคนในสังคมหรือชุมชน  ท าให้ค่านิยมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม  การปฏิบติัของคน  ตลอด
ช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง  ซ่ึงอาจจะเป็นระยะเวลาเพียงสั้น ๆ  หรือนานก็ได ้ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความเช่ือท่ี
เป็นฐานของค่านิยมนั้นเช่น ถา้คนในสงัคมมีความเช่ือวา่ สุขภาพเป็นเร่ืองของโรงพยาบาล  สุขภาพ
เป็นเร่ืองของแพทยแ์ละพยาบาล  หรือการรักษาสุขภาพจะตอ้งใชเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่  ก็จะท าให้
คนหันกลับไปพึึึ่งพิงระบบการรักษาให้ความส าคญักับการรักษามากกว่าการป้องกันและ
ส่งเสริมสุขภาพ  เช่น  พฤติกรรมของประชาชนไทยในยคุนโยบาย  30 บาท รักษาทุกโรคในขณะน้ี 
  การศึกษาเน่ืองจากการศึกษาเป็นปัจจยัส าคญัของการพฒันาสังคมทุกระบบอยูแ่ลว้จึง
ไม่จ าเป็น ตอ้งกล่าวมาก  ว่าการศึกษามีอิทธิพลต่อสุขภาพอยา่งไร  เพราะไม่ว่าจะพิจารณาจากการ
ไดรั้บการศึกษาของคนทั้งในเชิงปริมาณ  คือ  มีจ  านวนผูไ้ดรั้บการศึกษามาก  มีระดบัการศึกษาสูง  
หรือพิจารณาในเชิงคุณภาพ  คือ  การศึกษาท าใหค้นเกิดการเรียนรู้  เกิดปัญญา  โดยเฉพาะปัญญาใน
การดูแลรักษาสุขภาพยอ่มส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพของคนในสงัคมนั้น 
  การท างาน ลกัษณะการประกอบอาชีพ แต่ละอาชีพจะมีความเส่ียงต่อสุขภาพหรือการ
เจบ็ป่วยต่างกนั  เช่น  อาชีพเกษตรกรกบัอาชีพขา้ราชการจะมีการเจบ็ป่วยดว้ยโรคท่ีแตกต่างกนั 
  ท่ีอยูอ่าศยั  เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อสุขภาพโดยตรง  คือ  ถา้ท่ีอยูอ่าศยัตั้งอยูใ่นท าเลท่ี
เหมาะสม  ห่างไกลจากภยัธรรมชาติ  อยูใ่นแหล่งท่ีมีการจดัการสุขาภิบาลดี  สภาพบา้นเรือนมีความ
มัน่คง  แขง็แรง  สะอาด  ปราศจากมลพิษ  ย่อมส่งผลดีต่อผูอ้ยู่อาศยัให้ปลอดภยัจากอนัตรายและ
ห่างไกลจากโรคภยัไขเ้จบ็ทั้งปวง 
 ผลผลิตทางเกษตรและผลิตภณัฑอ์าหาร  เป็นปัจจยัท่ีจ  าเป็นต่อการด ารงชีพของคนใน
ชุมชน  ดงันั้น  ถา้ชุมชนนั้นสามารถผลิตอาหารหรือน าผลิตภณัฑ์อาหารท่ีเป็นธรรมชาติ  มีความ
เส่ียงต่อสุขภาพนอ้ย  ปราศจากสารเคมี  ปราศจากเช้ือโรค  และลกัษณะของอาหารท่ีน ามาบริโภค
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ไม่เป็นอาหารท่ีน าไปสู่การสะสมของสารท่ีเป็นโทษแก่ร่างกาย  เช่น อาหารท่ีมีเปอร์เซ็นต ์ไขมนัสูง  
อาหารปรุงแต่ง สุขภาพของคนในชุมชนนั้นกจ็ะไม่ดีตามไปดว้ย 
  ระบบบริการสุขภาพ ระบบบริการสุขภาพท่ีดีควรจะมีสัดส่วนการใหบ้ริการเนน้หนกั
ไปท่ีการป้องกนัไม่ใหเ้กิดการเจบ็ป่วย  และส่งเสริมใหค้นมีสุขภาพถึงขีดสูงสุด  จะดีกว่าการตั้งรับ
หรือรอใหก้ารบริการรักษาเม่ือเจบ็ป่วยแต่เพียงอยา่งเดียว  
 
 ► 
 
 
 
 
       บนัไดสุขภาพ  
 
 
 
 
  
 
ภาพท่ี 3 ระบบบริการสุขภาพ 
ท่ีมา  :  มนสั ยอดค า, สุขภาพกบัการออกก าลงักาย (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์,2548),8. 
 
  เครือข่ายทางสงัคมและชุมชน หมายถึงกระบวนการเช่ือมโยงสมาชิกหรือองคก์รต่าง ๆ  
ในสงัคมเขา้ดว้ยกนั เพื่อแลกเปล่ียนความคิด  ขอ้มูลข่าวสาร  และทรัพยากรระหวา่งกนัและกนั  โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อก่อให้เกิดการให้ขอ้มูลข่าวสารร่วมกนั ตลอดจนสร้างสรรคแ์ลกเปล่ียนความรู้   
เกิดเป็นความรู้ใหม่  เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย   คือ  การช่วยเหลือตนเองของกลุ่มชนต่างๆ  ดงันั้น  ถา้
สงัคมใดหรือชุมชนใดมีเครือข่ายท่ีเขม้แขง็  โดยเฉพาะเครือข่ายในการดูแลรักษาสุขภาพยอ่มส่งผล
ดีต่อสุขภาพของคนในสงัคมนั้นเช่นกนั 
  วิถีชีวิต  หมายถึง  นิสัยหรือแบบแผนของการด าเนินชีวิตท่ีมีความคงท่ีภายในซ่ึงสะทอ้น
ทศันคติและค่านิยมของบุคคลหรือวฒันธรรม  ทั้งท่ีอยู่อาศยั  ลกัษณะครอบครัว  ขนบธรรมเนียม
ประเพณีดา้นสุขวิทยาส่วนบุคคล   ค่านิยมทางสงัคมและองคก์รทางสงัคม วิถีชีวิตเป็นองคป์ระกอบ  

สุขภาพดีมาก 

สุขภาพดีกวา่เกณฑเ์ฉล่ีย 

สุขภาพอยูใ่นเกณฑดี์ 

สุขภาพต ่ากวา่เกณฑ ์

มีการเจบ็ป่วย 

ป่วยหนกั 

รักษาไม่ได ้
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1  ใน  4  องคป์ระกอบท่ีมีผลต่อสุขภาพของบุคคล  คือ  ลกัษณะทางชีวภาพของบุคคล  (Human 
Biology)ส่ิงแวดลอ้ม(Environment)วิถีชีวิต(Life Style)และระบบการดูแลสุขภาพ(Health Care)    
  ฉะนั้น  ถา้บุคคลมีวิถีการด าเนินชีวิตท่ีเป็นผลดีต่อสุขภาพ  (Positive Life Style) เช่น 
ออกก าลงักายสม ่าเสมอ ไม่สูบบุหร่ี รับประทานอาหารท่ีมีไขมนัต ่า นอนพกัผอ่นอยา่งเพียงพอ และ
รู้จกัการขจดัความเครียดยอ่มส่งผลต่อสุขภาพในทางบวกดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4 ความสมัพนัธ์ระหวา่งวิถีชีวิตกบัสถานท่ี 
ท่ีมา : มนสั ยอดค า, สุขภาพกบัการออกก าลงักาย (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์,2548), 9. 
 
  อาย ุ เพศ  และพนัธุกรรม เป็นปัจจยัสุดทา้ยท่ีมีอิทธิพลต่อสุขภาพ เพราะอายมีุบทบาท
ส าคญัต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพเน่ืองจากอายเุป็นตวับ่งบอกถึงวุฒิภาวะ ความสามารถในการ
จดัการเก่ียวกบัตวัเอง  ความสามารถในการดูแลตวัเองจะพฒันาข้ึนเร่ือย ๆ  ตั้งแต่วยัเด็กจนถึงวยั
ผูใ้หญ่  และจะค่อยลดลงเม่ือเขา้สู่วยัชรา  ส่วนเพศกบัสุขภาพนั้น  เพศหญิงจะมีการดูแลตวัเอง  การ
แสวงหาวิธีการดูแลสุขภาพและการใชบ้ริการสุขภาพดีกว่าเพศชาย  ดา้นพนัธุกรรมก็เช่นกนั  มีโรค
หลายชนิดท่ีถ่ายทอดทางพนัธุกรรม  เช่น  โรคเบาหวาน  ตาบอดสี  และธาลสัซีเมีย  เป็นตน้ 
  สรุปไดว้่าการท่ีจะมีสุขภาพดีหรือไม่ดีนั้น  มีปัจจยัหลายอย่างท่ีมีอิทธิพลต่อการอยู่ดี
กินดี  (well being)  มีหลายปัจจยัท่ีสามารถจะควบคุมไดด้ว้ยตนเอง  และมีอีกหลายปัจจยัท่ีจะตอ้ง
อาศยัการมีส่วนร่วม  ความร่วมมือร่วมใจของคนในสังคมทุกฝ่าย  เช่น  การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม  
เน่ืองจากความสามารถในการควบคุมและจดัการปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อสุขภาพของแต่ละสังคม  หรือ
ของแต่ละชุมชนต่างกนัดงันั้น  ภาวะสุขภาพจึงสะทอ้นใหเ้ห็นศกัยภาพในการดูแลสุขภาพสังคม 

บา้น 

บา้น 

ท่ีท างาน วถิีชีวติ หน่วยงานรัฐ 
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  เน่ืองจากปัญหาสุขภาพของคนไทยทั้งในปัจจุบนั และอนาคตท่ีพบในปัจจุบนัและจาก
การคาดการณ์อีก10 – 20ปีขา้งหนา้นั้นถา้แบ่งออกเป็นกลุ่ม ๆ จะสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 กลุ่ม คือ 
  1.  ปัญหาสุขภาพทัว่ไป เช่นโรคติดเช้ือ โรคเกิดจากการเส่ือมสภาพของระบบต่าง ๆ  
ในร่างกาย 
  2. ปัญหาสุขภาพท่ีเกิดจากการท างาน เช่นโรคท่ีเกิดจากพิษสารเคมี โรคระบบทางเดิน
หายใจ และบาดเจบ็จากการท างาน 
  3.  ปัญหาสุขภาพท่ีเกิดจากพฤติกรรม เช่น เอดส์ มะเร็ง โรคระบบไหลเวียนเลือดและ
อุบติัเหตุ เป็นตน้ 
 
การดูแลสุขภาพเม่ือเจ็บป่วย 
 จากการศึกษาพบวา่ คนไทยเม่ือเจบ็ป่วยจะมีวิธีการดูแลสุขภาพอยู ่ 3 ระบบ คือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5 การดูแลสุขภาพเม่ือเจบ็ป่วย 
ท่ีมา  :  มนสั ยอดค า, สุขภาพกบัการออกก าลงักาย (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์,2548),13. 
 

  1.  ระบบการแพทยส์ามญัชน (Popular Health Care Sector)เป็นระบบท่ีใหญ่ท่ีสุด   
ประกอบดว้ย  บุคคลและกลุ่มบุคคลกลุ่มต่าง ๆ  คือ    ผูป่้วย   ครอบครัวผูป่้วย    ญาติ  เพื่อน และ  
ชุมชน โดยเม่ือเกิดอาการผิดปกติข้ึน ผูป่้วย  ครอบครัวหรือเครือข่ายทางสังคมจะตีความอาการท่ี
เกิดข้ึนตามระบบความเช่ือ  ความรู้  และประสบการณ์เร่ืองสุขภาพ  ซ่ึงจะน าไปสู่การตดัสินใจเลือก
วิธีการรักษา เช่น อยู่เฉยๆ  เพื่อรอดูอาการ  ถา้ยงัไม่หายจะซ้ือยากินเองหรือไปหาผูรั้กษา ดงันั้น
ระบบการรักษาแบบน้ีจึงเป็นการรักษาภายในครอบครัว(Family Care) และเครือข่ายทางสังคม
(Social Network Care)โดยอาศยัความรู้และประสบการณ์จากการแพทยพ์ื้นบา้น  และระบบ

การแพทย ์
สามญัชน 

การแพทย ์
แบบตะวนัตก 

การแพทย ์
พื้นบา้น 
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การแพทยแ์ผนปัจจุบนัท่ีเคยเรียนรู้มา  เม่ือเจบ็ป่วยแลว้หายป่วยดว้ยวิธีการรักษาแบบใด  ก็จะมีการ
บอกต่อกนัไป  เพื่อให้ผูป่้วยท่ีมีอาการอยา่งเดียวกนัน าไปปฏิบติัซ่ึงอาจจะเป็นการดูแลรักษาดว้ย
ตนเอง  ดว้ยแพทยพ์ื้นบา้นหรือดว้ยการแพทยแ์ผนปัจจุบนักไ็ด ้
  2.  ระบบการแพทยพ์ื้นบา้น(Folk Sector of Care)หมายถึง  การแพทยท่ี์ไม่เป็นรูปแบบ
ของวิชาชีพ  แบ่งออกเป็น  2  ประเภท  คือ ใชอ้  านาจนอกเหนือธรรมชาติ  เช่น  ไสยศาสตร์ และ ไม่
ใชอ้  านาจนอกเหนือธรรมชาติ  เช่น  สมุนไพร  การบีบ  นวด 
  3. ระบบการแพทยแ์ผนปัจจุบนั (Professional Health Sector)เป็นการปฏิบติัทาง 
การแพทยใ์นลกัษณะมีวิทยาการการแพทยช์ั้นสูง  และมีเวชปฏิบติัในรูปแบบการแพทยต์ะวนัตก 
  ระบบการแพทยใ์นแต่ละระบบจะมีวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายอนัเดียวกนั คือ ดูแล
รักษาสุขภาพของคน   แต่ต่างกนัในรายละเอียดของวิธีปฏิบติั  ฉะนั้นในสังคมท่ีมีการแพทยห์ลายระบบ  
คนในสังคมก็จะมีวิธีการดูแลรักษาสุขภาพท่ีหลากหลายแตกต่างกนัไป    ข้ึนอยู่กบัประสบการณ์  
ความรู้ความเขา้ใจ  ความเช่ือ  และค่านิยมในการดูแลรักษาสุขภาพ 
  ดงันั้น  จึงอาจสรุปไดว้่า  เม่ือเกิดอาการเจ็บป่วยข้ึน  บุคคลจะมีพฤติกรรมตอบโตต่้อ
การเจบ็ป่วยนั้น  อาจจะเร่ิมดว้ยการสังเกตอาการโดยไม่ท าอะไร  เม่ืออาการไม่ดีข้ึนจึงเร่ิมแสวงหา
บริการสุขภาพอ่ืน ๆ  ซ่ึงอาจจะซ้ือยามากินเอง  ไปรักษากบัแพทยพ์ื้นบา้น  หรือแพทยแ์ผนปัจจุบนั
กไ็ดท้ั้งน้ีข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายๆ  อยา่ง  เช่น  ความเช่ือ  ค่านิยม  ความรุนแรงของอาการป่วย  วิธีการ
รักษาท่ีเคยไดผ้ลตลอดจนฐานะทางเศรษฐกิจและสงัคมของตนเอง  และนอกจากนั้นปัจจยัเอ้ือต่างๆ  
เช่น  ระยะทาง  เวลาท่ีใชไ้ปในการรักษาโอกาสในการเขา้ถึงแหล่งบริการ   
  
การดูแลสุขภาพเม่ือไม่เจ็บป่วย 
  การดูแลรักษาเม่ือไม่เจบ็ป่วยหรือเม่ืออยูใ่นภาวะปกติ หมายถึง การดูแลสุขภาพตนเอง
ดว้ยการป้องกนัไม่ให้ตนเองเจ็บป่วยและส่งเสริมสุขภาพตนเองให้มีภาวะสุขภาพอยูสู่งกว่าเกณฑ์
เฉล่ีย  จนถึงระดบัสูงสุด  ซ่ึงมีแนวคิดและรูปแบบในการดูแลอยูห่ลายรูปแบบ  ดงัน้ี 
  1.  การดูแลสุขภาพแบบองคร์วม(Holistic Health Care)การดูแลสุขภาพแบบองคร์วม
เป็นการมองสุขภาพในเชิงบวก  (Positive Health)  ซ่ึงหมายถึงการดูแลความสมดุลและความ
กลมกลืนแบบต่อเน่ืองในทางร่างกาย  จิตใจ  จิตวิญญาณ  ตลอดจนส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพและ
สังคม   การดูแลสุขภาพแบบองคร์วมจะเนน้ให้บุคคลเป็นผูรั้บผิดชอบและมีส่วนร่วมในการดูแล
สุขภาพของตนเอง  ซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอน  3  ขั้นตอนดว้ยกนั  คือ 
 ขั้นตอนท่ี  1  การประเมินสุขภาพแบบองคร์วม   คือ  การก่อรูปความสัมพนัธ์เพื่อการ
ดูแลสุขภาพร่วมกนัระหวา่งบุคคลและนกัวิชาชีพ(แพทย ์พยาบาลและนกัสาธารณสุข)  การประเมิน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 31 

สุขภาพแบบองคร์วมเนน้การประเมินทศันะต่อสุขภาพของบุคคล และทศันะต่อประสบการณ์การรักษา
โรคหรือการดูแลสุขภาพท่ีผ่านมาในกระบวนการประเมินสุขภาพน้ี  จะเป็นการช่วยเหลือและ
กระตุน้ใหบุ้คคลส ารวจชีวิตตนเอง    ส ารวจโลกภายในของตนเอง  (Inner World)  โดยขอ้มูลส าคญั  
คือ ทศันะต่อชีวิตและสุขภาพ  ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล รูปแบบชีวิตการท างาน รูปแบบของ
การเผชิญปัญหา  (Coping Style)   คุณค่าและประวติัสุขภาพของผูป่้วย    จะเป็นการยอ้นถามตนเอง  
ส ารวจตนเองเก่ียวกบัแบบแผนชีวิตทั้งหมดและประสานตนเองเขา้สู่การเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน
อนาคตและอาจมีการประเมินปัจจยัเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพเช่น  ปัจจยัดา้นโภชนาการ  ปัจจยั
ดา้นจิตวิทยา  ระดบัความเครียด  ปัจจยัเส่ียง (พฤติกรรมสุขภาพ)  และปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มเป็นตน้  
วิธีการประเมินสุขภาพแบบองคร์วมอาจใชแ้บบสอบถามหรือการสัมภาษณ์  พูดคุยระหว่างบุคคล
กบันักวิชาชีพ  หลงัจากนั้นจึงเขา้สู่กระบวนการเรียนรู้เพื่อการมีสุขภาพดี  โดยมีเป้าหมายเพื่อให้
บุคคลทัว่ไปมีการดูแลสุขภาพแบบองคร์วมและสร้างหนทางสู่สุขภาพดีดว้ยตนเอง 
 ขั้นตอนท่ี  2 การฝึกเทคนิคการผอ่นคลายตนเอง  คือ เทคนิคการผอ่นคลายตนเอง  เป็น
เทคนิคการดูแลสุขภาพท่ีส าคญัท่ีจะช่วยกระตุน้พลงัธรรมชาติภายในตนเองช่วยใหเ้กิดการปรับปรุง
และเสริมสร้างภายในตนเองส่งผลบวกต่อชีวิตทั้งหมด  นอกจากน้ีการผอ่นคลายและ   การควบคุม
ตนเองยงัเป็นประสบการณ์ที่ทรงพลงัก็จะช่วยสร้างให้เห็นคุณค่าของตนเอง และฝึกในการดูแล
ตนเองในชีวิตประจ าวนัได ้ เทคนิคการผ่อนคลายตนเองมีหลายประเภท  สามารถศึกษาและเลือก
ใหเ้หมาะสมกบัภาวะร่างกายและความชอบของตนเอง  เช่น  การผอ่นคลายกลา้มเน้ือ  การฝึกสมาธิ  
การเสริมสร้างความสุขจากภายในการตอบกลบัทางชีวภาพ 
 ขั้นตอนท่ี 3 การพฒันาชุดโครงการเพื่อการเรียนรู้และฝึกทกัษะเก่ียวกบัดูแลสุขภาพ
แบบองคร์วม   คือ เม่ือบุคคลไดป้ระเมินสุขภาพตนเองและผา่นการฝึกอบรมเก่ียวกบัเทคนิคการผอ่น
คลายแลว้ จากนั้นกส็ามารถพฒันาชุดโครงการเพื่อเรียนรู้และฝึกทกัษะเก่ียวกบัการดูแลสุขภาพแบบ
องคร์วม ทั้งน้ีภายใตค้วามช่วยเหลือและการสนบัสนุนของนกัวิชาชีพ  การสร้างกระบวนการเรียนรู้
และฝึกฝนเก่ียวกบัการดูแลสุขภาพแบบองคร์วม  สามารถท าไดใ้นลกัษณะกลุ่มหรือเฉพาะบุคคล  
ข้ึนอยู่กบัสถานะสุขภาพและปัญหาสุขภาพของบุคคล   การจดัการเรียนรู้เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพ
แบบองคร์วมจ าแนกเป็น  4  ดา้นส าคญั  คือ  ความรับผดิชอบของตนเอง  (Self – Responsibility)  
ความตระหนกัทางกาย  ความตระหนกัดา้นจิตใจ  ความตระหนกัดา้นอาหาร  และการดูแลส่ิงแวดลอ้ม  
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการประเมินสุขภาพตนเองดงักล่าว 
 ในการสร้างวิถีสุขภาพแบบองคร์วมในแต่ละดา้นจ าเป็นตอ้งก าหนดเป็นรูปธรรมหรือ
กิจกรรมส าหรับตนเองเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง  เช่น  การเปล่ียนแปลงวิธีคิด  การเปล่ียนแปลง
ดา้นร่างกาย  เป็นตน้  หลงัจากพฒันาเป็นชุดโครงการท่ีชดัเจนแลว้  การปรึกษาหารือเพื่อหาหนทาง
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ให้ชุดโครงการสามารถปฏิบติัไดอ้ย่างสอดคลอ้งกบัชีวิตจริง  มีความจ าเป็นบางกรณี  ชุมชนจะมี
บทบาทเอ้ืออ านวยและใหค้วามสะดวก  เช่น  การอบรมทกัษะท่ีจ าเป็น  ชุมชนควรมีสวนสาธารณะ
เป็นตน้  จึงจะท าใหชี้วิตของบุคคลเขา้สู่วิธีสุขภาพแบบองคร์วมไดอ้ยา่งแทจ้ริงและยัง่ยนื 
  2.  การดูแลสุขภาพตามสุขบญัญติัแห่งชาติ เป็นบรรทดัฐานแห่งการสร้างเสริมและ
ปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกตอ้งให้กบัประชาชนยึดเป็นแนวปฏิบติัขั้นพื้นฐานในการมีสุขภาพ
อนามยัท่ีดี โดยมีวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี  
  2.1ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของคนไทยใหถู้กตอ้ง ซ่ึงจะเป็นส่ิงท่ีป้องกนัตนเอง
และครอบครัว ปราศจากโรคภยัไขเ้จบ็ 
  2.2 มุ่งหมายใหป้ระชาชนตระหนกัถึงสุขภาพท่ีดีพึงรักษาไวก่้อนท่ีสุขภาพจะเส่ือมโทรม
จนหมดหนทางรักษา    
  2.3 เพื่อเป็นเคร่ืองมือท าการดูแลตนเองและครอบครัวท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
  2.4 เพื่อพฒันางานสุขศึกษาในการส่งเสริมบุคลากร หลกัสูตรการสอน การจดั 
บริการอนามยั และการปรับปรุงส่ิงแวดลอ้ม 
  2.5 เพื่อเป็นบรรทดัฐานส าหรับการสร้างเสริมและปลกูฝังพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกตอ้ง 
  2.6 ช่วยรัฐบาลประหยดังบประมาณในการรักษาโรค เน่ืองจากมีวิธีป้องกนัสุขภาพ 
มิใหเ้กิดโรคต่าง ๆ  แลว้ยงัท าใหอ้ตัราการเส่ียงต่อโรคลดลงดว้ย 
  เม่ือเราพดูถึงโรคทางกายเรากจ็ะมองหาตวัเช้ือโรค  ตวัพยาธิและเม่ือเราพดูถึงโรคทาง
จิต  เรามองหาเหตุปัจจยัจากพนัธุกรรม   อาชีพ  ส่ิงแวดลอ้ม  มีผูว้ิเคราะห์และสงัเคราะห์ผลงานวจิยั
เก่ียวกบัเหตุปัจจยัดา้นสงัคม  และเหตุปัจจยัดา้นศีลธรรม  พบวา่  มีผลต่อสุขภาพ  (เสียสุขภาพ)  ต่อ
การเกิดโรค (เกิดโรคง่ายข้ึน) และต่อความตาย (อายสุั้น) แมเ้ป็นผลการศึกษาวจิยัในต่างประเทศ แต่
กน่็าจะเป็นประโยชนก์บัคนไทย      เม่ือไดน้ ามาเทียบเคียงกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบัสงัคมไทยในทุกวนัน้ี   
(เกษม วฒันชยั 2548 : 3) เหตุปัจจยัดงักล่าว มีดงัน้ี 
  1.  ความยากจนขน้แคน้ (หาไม่พอกินไม่พอใช)้ ท าใหค้นจนขาดอาหาร เกิดโรคติดเช้ือ
ง่าย และอายสุั้นเม่ือเทียบกบัคนมัง่มี  
  2.  ภาวะโดดเด่ียว (ก าพร้า ถูกทอดท้ิง หรือแยกตวัเอง) ท าใหมี้อตัราการเกิดโรคหวัใจ 
อมัพาต และมะเร็งเพิ่มกวา่ปกติ 
  3.  โรคอว้น ท าใหเ้พิ่มภาวะโรคต่อไปน้ี คือ ขอ้เส่ือม – ขอ้อกัเสบ หืดหอบ น่ิวในถุง
น ้าดี มะเร็งเตา้นม โรคเบาหวาน โรความดนัโลหิตสูงและโรคหวัใจ 
  4.  ความส าส่อนทางเพศ น ามาซ่ึงกามโรคชนิดต่าง ๆ รวมทั้งโรคเอดส์ การตั้งครรภ์
ก่อนวยัอนัควร การท าแทง้ (ซ่ึงแม่อาจเสียชีวิต) และทารกถูกทอดท้ิง 
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  5.  การเสพติด ทั้งเหลา้ บุหร่ี สารเสพติดอ่ืน และการพนนั 
  6.  โรคท่ีมนุษยท์  าเอง เช่น ฆ่าตวัตาย ฆ่าคนอ่ืน อุบติัเหตุต่าง ๆ ถูกสารพิษ 
  7.  ภาวะมลพษิจากฝีมือมนุษยท์ั้งมลพิษในน ้า อากาศ ดิน อาหาร และน ้าบริโภค 
 
การสร้างเสริมสุขภาวะ 
  การสร้างเสริมสุขภาวะตามแนวทางขององคก์ารอนามยัโลกเกิดจากการประชุมท่ีเมือง
ออตตาวา  ประเทศแคนาดา ไดใ้หค้วามหมายของการสร้างเสริมสุขภาพไวว่้า  เป็นกระบวนการเพิ่ม
สมรรถนะให้ประชาชนมีความสามารถควบคุมและสร้างเสริมสุขภาพของตนให้ดีข้ึน ในสภาวะ
พื้นฐานและทรัพยากรส าหรับสุขภาพ   ไดแ้ก่   สันติภาพ   ท่ีอยู่อาศยั  การศึกษา  อาหาร  รายได ้
ระบบส่ิงแวดลอ้มท่ีมัน่คง  ทรัพยากรท่ีย ัง่ยนืและความเป็นธรรมของสังคม  และขอ้เรียกร้องในการ
เพิ่มสมรรถนะของประชาชนให้มีความสามารถบรรลุภาวะสุขภาพไดอ้ยา่งสมบูรณ์  ซ่ึงตอ้งด าเนิน
กิจกรรมหลกั  5 ประการ คือ 
  1.  การสร้างนโยบายสาธารณเพื่อสุขภาพ (Construct Healthy Public Policy) ดว้ยการมี
นโยบายท่ีชดัเจนในทุกระดบัของผูก้  าหนดนโยบาย และผูบ้ริหารก าหนดนโยบายของสังคมทั้งใน
ระดบัประเทศ ทอ้งถ่ิน และชุมชนต่าง ๆ 
  2.  การสร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ืออ านวย  (Create Supportive Environments)  ต่อสุขภาพ
ในทุกส่วน  เช่น  การอนุรักษท์รัพยากรของโลก  ของประเทศ  ของชุมชน  การสร้างบรรยากาศท่ี
ปราศจากมลภาวะในท่ีต่าง ๆ  ตั้งแต่ในบา้น  ท่ีท างาน  และท่ีสาธารณะ  เป็นตน้ 
  3. การเสริมสร้างชุมชนให้เขม้แขง็  (Strengthen Community Action)  เป็น
กระบวนการพฒันาระยะยาว  เพื่อใหชุ้มชนพึ่งตนเองได ้โดยชุมชนจะตอ้งมีโครงสร้าง  มีกลไกการ
จดัการท่ีมีประสิทธิภาพ  มีความคิดสร้างสรรค ์ และตระหนกัในสุขภาพ  องคก์รชุมชนควรไดรั้บ
การเพิ่มศกัยภาพใหมี้ความรู้ความเขา้ใจถึงภาวะและปัญหาสุขภาพ  โดยอาศยักลยทุธ์  4  ดา้น  คือ 
  3.1 มีพนัธะสญัญาหรือความมุ่งมัน่ทางการเมืองอยา่งต่อเน่ือง 
  3.2 เพิ่มประสิทธิภาพของการลงมือท าโดยชุมชน 
  3.3 เพิ่มพลงั (Empowerment) ใหชุ้มชน 
  3.4 เช่ือมโยงการท างานระหว่างองคก์รรัฐ องคก์รเอกชน และองคก์รประชาชน ใน
แบบสหวิทยาการ   
  4.  การพฒันาทกัษะส่วนบุคคล (Development Personal Skills) เพื่อให้ประชาชน
สามารถควบคุมสภาวะสุขภาพและส่ิงแวดลอ้มดว้ยตนเอง โดยการให้การศึกษาและพฒันาอาชีพ  
การสร้างองคค์วามรู้ใหม่ ๆ 
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  5.  การปรับเปล่ียนระบบบริการสุขภาพ  (Reorient Health Services) คือ การปรับเปล่ียน  
แนวคิดและวิธีการท างานของบุคลากรท่ีให้บริการทางสุขภาพ    และน าการแพทยท์างเลือกอ่ืน
(Alternative   Medicines)  เขา้มาเสริม 
  การสร้างเสริมสุขภาพตามยทุธศาสตร์กฎบตัรออตตาวา(Ottawa   Charter) เป็นกลยทุธ์
ท่ีเหมาะสมในการพฒันาและเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของมนุษยท่ี์มีประสิทธิผล เป็นการลงทุนน้อย  
เม่ือเทียบกบัการให้บริการรักษาพยาบาล การสร้างเสริมสุขภาพมองในมิติท่ีกวา้ง  และครอบคลุม
ทั้งระบบอนัรวมถึงปัจจยัทางสังคม ค่านิยม วฒันธรรม การเมือง  ธุรกิจ  และส่ิงแวดลอ้มมากกว่า
การมองสุขภาพเป็นส่วน ๆ มีนกัการศึกษาหลายคนไดใ้หค้วามหมายการสร้างเสริมสุขภาพ ดงัน้ี 
 
ความหมายของการสร้างเสริมสุขภาวะ 
  อ าพล  จินดาวฒันะ  (2548 : 1)  ไดก้ล่าวว่า  การสร้างเสริมสุขภาวะ  หมายถึง  งาน
บริการของบุคลากรสาธารณสุข  เพื่อท าให้คนมีสุขภาพดี  ไดแ้ก่  การดูแลอนามยัแม่และเด็ก  การ
วางแผนครอบครัว  การดูแลหญิงตั้งครรภ์ก่อนคลอด  ระหว่างคลอด  และหลงัคลอด  การดูแล
ทารก  และเด็ก  การให้วคัซีน  การโภชนาการ  การให้สุขศึกษา  การให้ค  าปรึกษาแนะน า  การ
อนามยัโรงเรียน  เป็นอาทิ  ซ่ึงส่วนใหญ่มุ่งบริการท่ีบุคคล  (Individual care)  โดยบางเร่ืองเลยไปถึง
ครอบครัว  และชุมชนดว้ย 
  สุทธิชยั  จิตะพนัธ์กุล(2545 : 1-2)  ไดใ้ห้ความหมาย  การสร้างเสริมสุขภาวะ  (Health 
Promotion)  เป็นกระบวนการปฏิบติัเพื่อน าไปสู่  “การพฒันา”  “การคงไว”้  และ  “การป้องกนัการ
เส่ือมถอย”  ของสถานะทางสุขภาพ  โดยเป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไปว่าจะตอ้งอาศยัความรู้  ของสาขาท่ี
หลากหลาย  และการด าเนินการของส่วนการบริการต่างๆ  ทั้งทางสุขภาพและทางสังคม  การสร้างเสริม
สุขภาพประกอบไปดว้ย  4  กระบวนการดงัน้ี 
 1.  การใหค้วามรู้ทางสุขภาพ เป็นกระบวนการใหข้อ้มูลข่าวสารท่ีมุ่งใหเ้กิดการสร้างเสริม
สุขภาพโดยอาศยักลวิธีต่าง ๆไดแ้ก่ การสอนกลุ่ม   การมีส่วนร่วม และส่ือสารมวลชน 
 2.  การป้องกนัโรค หมายถึงกระบวนการเพื่อใหก้ารวินิจฉยัโรคหรือปัญหาทางสุขภาพ
ในระยะแรกก่อนจะมีอาการทางคลินิก (การตรวจคดักรอง) หรือการป้องกนัโรคเฉพาะโรค   
 3.  การคงไวข้องสุขภาพ หมายถึง การคดัการรักษาเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดการเส่ือมถอย
ของสถานะทางสุขภาพในประชากรกลุ่มเส่ียง 
 4. นโยบายสาธารณะทางดา้นสุขภาพ  เป็นกระบวนการทางนโยบายเพื่อการส่งเสริม
สุขภาพ  โดยตรงหรือเพื่อการสนบัสนุน  เช่น  การจดัสรรงบประมาณ  การออกกฎหมายเฉพาะ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 35 

(เช่น  กฎหมายใหบ้ริการตรวจคดักรองแก่ผูสู้งอายโุดยไม่คิดมูลค่า)  การพฒันาระบบบริการ  หรือ
การควบคุมการโฆษณาท่ีอาจมีผลเสียต่อสุขภาพ  (เช่น  โฆษณาบุหร่ี) 
  บวร  งามศิริอุดม  (2548 : 1)  กล่าววา่ การสร้างเสริมสุขภาวะ (Health Promotion)  หมายถึง 
กระบวนการท่ีจะท าใหค้นหรือชุมชนมีขีดความรู้  ความสามารถในการดูแลตนเองเพื่อไม่ใหโ้รคภยัมา
เบียดเบียน และสามารถพฒันาดูแลสุขภาพของตนเองใหดี้พร้อมหรือเตม็ประสิทธิภาพ  ดงันั้น  การ
สร้างเสริมสุขภาพจึงเปรียบเหมือนกญุแจไขไปสู่การมีสุขภาพดีของคน 
  เพนเดอร์(Pender 1987 : 4 – 5)กล่าวว่า การสร้างเสริมสุขภาวะประกอบดว้ยกิจกรรม
ต่าง ๆ ท่ีมีผลโดยตรงต่อการเพิ่มระดบัความสมบูรณ์ และการบรรลุเป้าหมายในชีวิตของบุคคล
ครอบครัว  ชุมชน  และสังคม  นอกจากน้ีไดอ้ธิบายถึง  องคป์ระกอบท่ีส าคญัของวิถีชีวิตท่ีสร้าง
เสริมสุขภาพ  ไดแ้ก่  การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรค ทั้งสององคป์ระกอบน้ีมีพื้นฐานใน
การจูงใจ  และมีจุดมุ่งหมายท่ีแตกต่างกนั 
  กรีนและครูเตอร์(Green and Kreuter 1991 : 4) ใหค้วามหมาย  การสร้างเสริมสุขภาวะ
หมายถึง  ผลรวมของการสนบัสนุนทางดา้นการศึกษาและส่ิงแวดลอ้มเพื่อให้เกิดผลต่อการปฏิบติั
ในสภาวการณ์การด าเนินชีวิตประจ าวนั  ซ่ึงจะน าไปสู่สภาวะสุขภาพท่ีสมบูรณ์  การกระท าหรือ
การปฏิบติัเหล่านั้นอาจอยู่ในระดับบุคคล  ชุมชน  หรือ  กลุ่มบุคคลก็ตาม  การปฏิบติัหรือการ
กระท าเหล่านั้นยอ่มส่งผลต่อภาวะสุขภาพของบุคคลและชุมชนโดยรวม 
  แคปแลน,แซลลิส และ แพทเทอร์สัน(Kaplan,  Sallis and Patherson  1993 : 81)  ไดใ้ห้
ความหมายของการสร้างเสริมสุขภาวะคือ “ความพยายามเพื่อใหแ้น่ใจวา่ประชากรมีสุขภาพดี  ตอ้ง
มีการป้องกนัโรคและไดรั้บการสร้างเสริมสุขภาพดีในแบบแผนของการด าเนินชีวิต”    
  สรุปความหมายของการสร้างเสริมสุขภาวะ คือ กระบวนการท่ีจะท าใหค้นหรือชุมชนมี
ขีดความรู้ความเขา้ใจทกัษะ และความสามารถในการดูแลตนเองเพื่อไม่ใหโ้รคมาเบียดเบียน และสามารถ
พฒันาดูแลสุขภาพของตนเองใหดี้พร้อมหรือเตม็ประสิทธิภาพ   
  แนวปฏิบติัการสร้างเสริมสุขภาวะของคนไทย   ควรด าเนินการดงัน้ี 
  1.นอนใหพ้อ 6-9 ชัว่โมง การนอนนานแค่ไหน ข้ึนอยูก่บัแต่ละบ  ุ คคลท่ีมีความ
ตอ้งการในแต่ละคนไม่เหมือนกนั 
  2.  ออกก าลงักายแบบแอโรบิกสปัดาห์ละ 3 คร้ัง ๆ ละ30 นาทีคือ เดิน  วิ่ง ถีบจกัรยาน 
  3.  ยดืเสน้ยดืสายทุกวนัไม่วา่วนันั้นจะออกก าลงักาย 
  4.  ยกน ้าหนกัเบาๆ สปัดาห์ละ 2 คร้ัง 
  5.  เดินมาก ๆ โดยเฉพาะผูห้ญิง หลีกเล่ียงการใชลิ้ฟต ์ ด่ืมนมพร่องไขมนัรับประทาน
เตา้หู ้โยเกิร์ต  ผกัเขียว  ปลาเลก็ปลานอ้ย  ฯลฯ  เพื่อป้องกนัโรคกระดูกพรุน 
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  6.  ด่ืมน ้าเปล่ามาก ๆวนัละประมาณ 10 - 15 แกว้ 
  7.  รับประทานอาหาร 3 ม้ือ ม้ือเยน็เบา ๆ  (เช่น   ม้ือเชา้  25 %  กลางวนั  50  %  เยน็ 
25 %   ของพลงังานทั้งหมดท่ีรับประทานต่อวนั)    การรับประทานอาหารต่อวนัถา้รับประทานใน
ปริมาณเท่ากนั   การรับประทานโดยแบ่งออกเป็น  3  ม้ือ  จะอว้นนอ้ยกวา่รับประทานทั้งหมดใน  1 ม้ือ  
การรับประทานควรค่อย ๆ  เค้ียว  เพราะกวา่ร่างกายจะรู้ตวัวา่อ่ิมจะตอ้งใชเ้วลา  20  นาที     
  8.  คุมน ้าหนกัตวั (โดยการเลือกรับประทานอาหารและออกก าลงักายท่ีเหมาะสม) ดว้ย
การดูดชันีมวลกาย (BMI) และรอบเอวของท่านเอง เวลาตดักางเกงใหม่   
  9.  รับประทานหนกัไปทางผกั ผลไม ้ปลา ไก่ท่ีไม่มีหนงั ไม่มีมนั เป็นหลกั ทานขา้วได้
ม้ือละหน่ึงจานหรือมากกวา่ หลีกเล่ียงการรับประทานของหวาน น ้าตาล เคก้   
  10.  ไม่สูบบุหร่ี 
  11.  ถา้ไม่เป็นโรคท่ีแพทยห์า้ม   การด่ืมแอลกอฮอล ์1 หน่วยต่อวนัจะช่วยป้องกนัโรค
หลอดเลือดหวัใจตีบและอุดตนั (แอลกอฮอล ์1 หน่วย คือ วิสก้ี 30 ซีซี ฯลฯ)   
  12.  ไม่เครียด ลดความเครียดดว้ยการวางแผนการท างาน   ชีวิต รัดเขม็ขดันิรภยัเวลาขบัรถ
หรือเวลาขบัรถจกัรยานยนตค์วรสวมหมวกกนัน็อก ไม่ขบัรถถา้ด่ืมแอลกอฮอลห์รือยาท่ีท าใหง่้วง 
  13.  งดการพนนั ยาเสพติดทุกชนิด   การใชย้าเสพติดชนิดฉีดเขา้เสน้โดยใชเ้ขม็ร่วมกนั
ท่ีไม่สะอาดจะแพร่เช้ือโรคไดม้ากมาย เช่น เอช.ไอ.ว,ี ไวรัสตบัชนิดบี   ฯลฯ 
  14.  ฉีดวคัซีนป้องกนัทุกโรคท่ีแพทยแ์นะน าส าหรับเดก็แรกเกิด 
  15.  มีเพศสัมพนัธ์ท่ีเหมาะสม   สุภาพสตรีควรไปตรวจภายในเป็นระยะเม่ืออาย ุ40 ปี 
และควรตรวจเตา้นมตวัเองทุกเดือน และโดยแพทยปี์ละคร้ัง 
  16.  ถา้มีอาการผดิปกติปรึกษาแพทยป์ระจ าทนัที เช่นไข ้ไอถ่ายผดิปกติเกิน 2 สัปดาห์  
  17.  อยา่ตากแดดมากไปจะท าใหผ้วิหนงัแก่เร็ว 
  18.  ควรมีงานท าท่ีใชท้ั้งร่างกายและสมอง จะไดไ้ม่แก่เร็ว สมองจะไดไ้ม่ฝ่อ 
 
ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาวะขององค์การอนามัยโลก  
  การสร้างเสริมสุขภาพตามแนวทางขององคก์ารอนามยัโลกมีกิจกรรมหลกั5 ประการ คือ  
 1.  การสร้างนโยบายสาธารณเพื่อสุขภาพ (Healthy Public Policy)   
 2.  การสร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อสุขภาพ (Create Healthy Environment) 
 3.  การสร้างเสริมความเขม้แขง็ใหชุ้มชน (Community Strengthening) 
 4.  การพฒันาทกัษะส่วนบุคคลใหส้ามารถปรับพฤติกรรมเพื่อการสร้างสุขภาพ   
(Personal Skill Development) 
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5. การปรับเปล่ียนระบบบริการการแพทยแ์ละสาธารณสุข  ใหเ้ป็นไปในลกัษณะ 
ผสมผสานและองคร์วม  (Health Care Service System  Reorientation) 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 6 การสร้างเสริมสุขภาวะ 
ท่ีมา  : World Health Organization,The Ottawa  Charter for Health Promotion (Geneva : World 
Health  Organization, 2006),1-6. 
 

ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาวะระดับชาต ิ
  ต่อมาในปี พ.ศ. 2541 ส านกังานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ  ไดมี้การประชุมวิชาการ
ประจ าปีในช่ือวา่ “ส่งเสริมสุขภาพ : บทบาทใหม่แห่งยคุของทุกคน”  เพื่อทบทวนงานวิชาการ  และ
สร้างกระแสการสร้างเสริมสุขภาพท่ีอิงแนวคิดมาจาก  กฎบตัรออตตาวา  ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีค่อนขา้ง
เหมาะ  เพราะประเทศไทยก าลงักา้วเขา้สู่ยคุวิกฤตเศรษฐกิจพอดี  ระบบสุขภาพก็เป็นระบบหน่ึง  ท่ี
จ  าเป็นตอ้งคิดปรับตวั  เพื่อควบคุมค่าใชจ่้ายในการซ่อมสุขภาพเสีย  ท่ีทะยานสูงข้ึนอยา่งมากในช่วง
เศรษฐกิจบูมใหก้ลบัมาในระดบัท่ีสมเหตุสมผลมากข้ึน  ประกอบกบักระแสสุขภาพโดยรวมทั้งโลก
ก าลังขยายตัว  เกิดแนวคิดทางเลือกต่าง ๆ  เพื่อสุขภาพมากข้ึน  เช่น  กระแสชีวจิต  กระแส
การแพทยท์างเลือกนานาชนิด เป็นต้น ซ่ึงเป็นสัญญาณอย่างหน่ึงท่ีช้ีให้เห็นว่าการแพทย์และ
สาธารณสุขตะวนัตกหรือท่ีเรียกวา่  แผนปัจจุบนั  (Main – Stream Medicine / Public Health)  ไม่ใช้
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ค าตอบเดียวของเร่ืองสุขภาพอีกต่อไป  ค  าว่า “Health Promotion”  ซ่ึงใชค้  าไทยว่า  “การส่งเสริม
สุขภาพ” เป็นการปฏิบติัการบริการของบุคลากรสาธารณสุข  เพื่อสุขภาพของประชาชน  ไดถู้กขยบั
ใหมี้ความหมายกวา้งข้ึน  เป็นเร่ืองยทุธศาสตร์ของการท าใหเ้กิดสุขภาพดี  มีการน าค  าวา่  “การสร้าง
เสริมสุขภาพ” มาใชก้นัอยา่งกวา้งขวางมากข้ึน  ซ่ึงส่ือความหมายไปถึงทั้ง“การสร้าง” คือการท าข้ึน
ใหม่ และ  “การเสริม”  คือ  การท าเพิ่มข้ึนท่ีทุกคนทุกฝ่ายท าได ้ และช่วยกนัท าได ้ ในขณะท่ีมี
บางส่วนบางเร่ือง  ตอ้งรอการ  “ส่งเสริม”  จากคนอ่ืนดว้ย  ในขณะเดียวกนั  การส่งเสริมสุขภาพ  
ซ่ึงเป็นงานท่ีบุคลากรสาธารณสุขจดับริการให้กบัประชาชน  ก็ไม่ไดล้ดความส าคญัลงแต่อยา่งใด  
ตรงกนัขา้มงานในส่วนน้ีตอ้งไดรั้บการพฒันาอย่างต่อเน่ืองทั้งปริมาณและคุณภาพ  และตอ้งเพิ่ม
สดัส่วนงานใหม้ากข้ึน  เม่ือเทียบกบังานรักษาพยาบาลอีกดว้ย  เพราะท่ีผา่นมา  สดัส่วนงานส่งเสริม
สุขภาพ  เม่ือเทียบกบังานรักษาพยาบาลค่อนขา้งต ่า  ถึงต ่ามาก 
  นโยบายของรัฐในการสร้างเสริมสุขภาวะ 
 1.  ดา้นความแขง็แรงของสุขภาพในมิติทางกาย (Physical Health) 
  คนไทยท่ีมีอาย ุ  6   ปี   ข้ึนไปออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอเพื่อสุขภาพในทุก 
 หมู่บา้น  ทุกต าบล  ทุกชุมชน  ทุกหน่วยงาน  และสถานประกอบการ   
  คนไทยไดบ้ริโภคอาหารท่ีปลอดภยั  มีคุณค่าทางโภชนาการ  และเพียงพอต่อความ
ตอ้งการของร่างกาย  จากแหล่ง  ผลิตอาหารท่ีปลอดสารพิษปนเป้ือน  ตลาดสด  ร้านอาหาร  และ
แผงลอย  จ าหน่ายอาหารทุกแห่งไดม้าตรฐาน  สุขอนามยั  สถานท่ีผลิตอาหารทุกแห่งผ่านเกณฑ ์ 
GMP 
  คนไทยมีอายขุยัเฉล่ียยนืยาว  พร้อมสุขภาพท่ีแขง็แรง  อตัราการป่วยและตายดว้ย
โรคท่ีเป็นสาเหตุการตายอนัดบัตน้ๆ  ของคนไทยลดนอ้ยลงอยา่งมีนยัส าคญั  โดยเฉพาะอยา่งยิง่โรค
เอดส์  โรคมะเร็ง  โรคหวัใจ  โรคความดนัโลหิตสูง  โรคไขเ้ลือดออก  โรคในช่องปาก  และ
โรคเบาหวาน 
  คนไทยลดการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์และยาสูบ 
  คนไทยทุกคนมีหลกัประกนัการเขา้ถึงบริการสุขภาพท่ีไดม้าตรฐาน 
 2.  ดา้นความแขง็แรงของสุขภาพ ในมิติทางจิตใจ (Mental Health) 
  คนไทยมีครอบครัวท่ีอบอุ่น   เดก็และผูสู้งอายไุดรั้บการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัว 
  คนไทยมีอตัราการฆ่าตวัตาย ตลอดจนการป่วยดว้ยโรคทางจิตประสาทลดนอ้ยลง 
  คนไทยมีความฉลาดทางสติปัญญา (I.Q.) และความฉลาดทางอารมณ์ (E.Q.) เพิ่ม
มากข้ึนในระดบัท่ีตอ้งไม่ต ่ากวา่เกณฑม์าตรฐานสากล 
 3.  ดา้นความแขง็แรงของสุขภาพ ในมิติทางสังคม (Social Health) 
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  คนไทยมีความปลอดภยัจากอาชญากรรม และความรุนแรงท่ีก่อใหเ้กิดการ 
ประทุษร้ายต่อชีวิต  ร่างกาย  และจิตใจ  การประทุษร้ายทางเพศ  และการประทุษร้ายต่อทรัพยสิ์น 
  คนไทยทุกคนไดรั้บการศึกษา ในระบบโรงเรียนไม่น้อยกว่า 12 ปีและมีโอกาส
เรียนรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวิต เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจ และเกิดทกัษะทางสุขภาพ (Health Skill) และ
ทกัษะการด าเนินชีวิตอยา่งเหมาะสม (Life Skill) 
  คนไทยมีสัมมาอาชีพ และมีรายไดท่ี้เพยีงพอต่อการด าเนินชีวิตอยา่งปกติสุข   
  คนไทยมีท่ีอยูอ่าศยัท่ีถูกสุขลกัษณะ มีน ้าสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภคเพียงพอ และ
ด ารงชีวิตในสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาพดี 
 4.  ดา้นความแขง็แรงของสุขภาพ ในมิติทางปัญญา / จิตวิญญาณ (Spiritual Health) 
  คนไทยลด ละ เลิกอบายมุข และส่ิงเสพติด 
  คนไทยมีความรู้รักสามคัคี  มีความอาทรเก้ือกลูกนั 
  คนไทยมีสติและปัญญา แกไ้ขปัญหา ความขดัแยง้รุนแรงต่าง ๆ ดว้ยเหตุดว้ยผล 
และดว้ยสันติวิธี 
  คนไทยยดึมัน่ในหลกัศาสนธรรม และวฒันธรรมท่ีดีงาม 
 
ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาวะของมหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บ้านจอมบึง 

มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึงไดว้างแผนยทุธศาสตร์การพฒันามหาวิทยาลยั 
ระหว่างปี พ.ศ. 2550-2554(กองนโยบายและแผน2549 : 1-7) เพื่อตอบสนองแผนพฒันาสุขภาพ
แห่งชาติของรัฐ โดยก าหนดวิสยัทศัน์วา่เป็นมหาวิทยาลยัคุณภาพและสร้างเสริมสุขภาพดว้ยปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและมหาวิทยาลยัไดท้  าค  ารับรองการปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ2550 กบั
ส านกังาน ก.พ.ร. มีประเด็นยทุธศาสตร์อยูข่อ้หน่ึงว่า พฒันามหาวิทยาลยัสู่มหาวิทยาลยัสร้างเสริม
สุขภาพบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป้าประสงค์เป็นมหาวิทยาลยัสร้างเสริมสุขภาพ 
(ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 2550 : 669) ไวด้งัน้ี 
  1.  แนวความคิดยทุธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาวะ เป็นระบบยอ่ยระบบหน่ึง
ภายใตโ้ครงสร้างระบบสุขภาพ  (Health System)  ท่ีเป็นระบบใหญ่มีอิทธิพลต่อการก าหนดทิศทาง  
ท่าทีท่ีมีต่อภาวะสุขภาพ  ตลอดจนการสร้างความหมายในเร่ืองของสุขภาวะ  ในความรู้สึกนึกคิด
และการแสดงพฤติกรรมสุขภาพของบุคคลในแต่ละองคก์ร  และสังคมท่ีมกัมีความแตกต่างกนัไป  
ตามบริบทสังคม  เศรษฐกิจและวฒันธรรม  กล่าวอีกนัยหน่ึง  ระบบการสร้างเสริมสุขภาพ  เป็น
กลไกการปรับเปล่ียนทิศทางการพัฒนาสุขภาพ  การสร้าง จิตส านึกตระหนัก  และการให้
ความหมายกบัสุขภาวะให้เกิดข้ึนในตวับุคคล  องคก์ร  และสังคม  และเป็นกลไกสร้างบรรทดัฐาน
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สุขภาพก ากบัพฤติกรรมของบุคคล  องคก์ร  และสังคมอีกดว้ย  ดงันั้น  การพฒันาศกัยภาพระบบ
การสร้างเสริมสุขภาพ  จึงเท่ากบัเป็นการพฒันากระบวนการสร้างเสริมสุขภาพใหเ้กิดข้ึนภายในตวั
บุคคล  องคก์รและสังคมโดยตรง 
  การพฒันายทุธศาสตร์มหาวิทยาลยัสร้างเสริมสุขภาวะ  จึงเป็นการพยายามแสวงหา
แนวทาง / กลวิธี  ด าเนินการปรับทิศทางการพฒันา  การปรับปรุงโครงสร้างระบบการบริหาร
จดัการพนัธกิจทุกดา้นของมหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง  ให้มุ่งสู่การเพิ่มศกัยภาพระบบการ
สร้างเสริมสุขภาพ  ซ่ึงประกอบดว้ย  4  องคป์ระกอบ  ไดแ้ก่  1.  การจดัการศึกษาและการฝึกอบรม
ดา้นสุขภาพ  2.  การบริการดา้นสุขภาพ 3.  การปรับปรุงสภาพแวดลอ้มใหส้ะอาด  ปลอดภยัและ
เป็นมิตร  และ  4.  การใชกิ้จกรรมสุขภาพสร้างเสริมทกัษะความสมัพนัธ์ทางสงัคม ไดแ้ก่ 
  1. การจดัการศึกษาและการฝึกอบรมดา้นสุขภาพ มุ่งเนน้ความต่อเน่ืองในการจดัให้
มีการศึกษาวิจยัความรู้ดา้นสุขภาพ การพฒันาหลกัสูตร /รายวิชาท่ีเน้นการสร้างเสริมสุขภาพท่ีมี
ลกัษณะหลากหลายพร้อมทั้ง มีการวางระบบการจดัการเรียนรู้เร่ืองสุขภาพให้กบันักศึกษาและ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลยั เป็นศูนยก์ลางการฝึกอบรมด้านสุขภาพท่ีมีความพร้อม สามารถ
ตอบสนองต่อความตอ้งการไดใ้นทุกลกัษณะปัญหาและสภาพพื้นท่ีของประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
  2.  การบริการดา้นสุขภาพ มุ่งเนน้การพฒันาระบบ / อุปกรณ์ / เคร่ืองมือ /บุคลากร
ส าหรับการให้บริการสุขภาพในดา้นการตรวจสอบวินิจฉัยสุขภาพ การรักษาพยาบาลขั้นตน้ การ
ส่งเสริมและฟ้ืนฟสุูขภาพ / สมรรถภาพใหก้บันกัศึกษาและบุคคลทุกเพศ ทุกวยั   ทั้งจากภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลยั มีระบบดูแลและช่วยเหลือ การจดักิจกรรมสุขภาพ เป็นแหล่งรวมความรู้/
ขอ้มูลสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างเสริมสุขภาพท่ีสมบูรณ์ครบวงจรส าหรับประชาคม กลุ่ม
คนท่ีสนใจดา้นการสร้างเสริมสุขภาพไดเ้ขา้มาศึกษาเรียนรู้ขอ้มูล 
  3.  การปรับปรุงสภาพแวดลอ้มใหส้ะอาด  ปลอดภยัและเป็นมิตร  มุ่งเนน้ระบบการ
จดัการอาคารสถานท่ี สภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพและบรรยากาศในมหาวิทยาลยัให้ตอบสนองต่อ
ความตอ้งการดา้นความสะอาดปลอดภยัและเป็นมิตรกบัสุขภาพของบุคคลทุกประเภท  มุ่งเน้น
ระบบการวางแผนรวมดา้นการบริหารจดัการอาคารสถานท่ีระยะยาวมีระบบการประเมินผลกระทบ 
ท่ีมีต่อภาวะสุขภาพของบุคคลภายในมหาวิทยาลยัอยา่งเป็นระบบ และต่อเน่ืองทั้งน้ีเพื่อให้การพฒันา
มหาวิทยาลยัสร้างความรู้สึกใหทุ้กคนท่ีเขา้มาในมหาวิทยาลยัว่าเป็นมหาวิทยาลยัท่ีมีสภาพแวดลอ้ม
ท่ีสะอาด  ปลอดภยั  และมีความเป็นมิตร 
  4. การใชกิ้จกรรมสุขภาพสร้างเสริมทกัษะและความสัมพนัธ์ทางสังคม มุ่งเนน้การ
สร้าง / พฒันาความเขม้แขง็ของเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ โดยเนน้การพฒันากิจกรรมสุขภาพ 
(กิจกรรมกีฬา / กิจกรรมนนัทนาการ / กิจกรรมรณรงคสุ์ขภาพ) ทั้งท่ีเป็นกิจกรรมเพื่อการแข่งขนั
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และเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพข้ึนมาและผลกัดนัใหเ้กิดการรวมตวัรวมกลุ่มเพื่อสร้างความสัมพนัธ์
ทางสงัคมอนัจะมีผลเช่ือมโยงไปสู่การมีส่วนร่วมขององคก์รภาคประชาคมสุขภาพต่าง ๆ   
  2.  เกณฑพ์ื้นฐานยทุธศาสตร์มหาวิทยาลยัสร้างเสริมสุขภาพ 
  การก าหนดเกณฑพ์ื้นฐานในการเป็นมหาวิทยาลยัสร้างเสริมสุขภาวะพิจารณาจาก
ความส าเร็จในการบริหารจดัการมหาวิทยาลยัท่ีมุ่งการสร้างเสริมสุขภาวะใน  4  องคป์ระกอบดงัตารางน้ี 
 
ตารางท่ี  1 เกณฑพ์ื้นฐานยทุธศาสตร์มหาวิทยาลยัสร้างเสริมสุขภาวะ 
 

องคป์ระกอบ เกณฑพ์ื้นฐาน 
การจดัการศึกษาและ 1.  ทุกคนไดรั้บการศึกษา/อบรมเก่ียวกบัสุขภาพไม่นอ้ยกวา่  1  คร้ัง/  

การฝึกอบรมดา้นสุขภาพ    รายวิชาและมีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสร้างเสริมสุขภาพตนเอง 
 2. ทุกหน่วยงานมีระบบและกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริม 
     สุขภาพใหก้บันกัศึกษาและบุคลากรอยา่งชดัเจน 

การบริการดา้นสุขภาพ 1. ทุกคนไดรั้บบริการสุขภาพท่ีมหาวิทยาลยัจดัใหมี้ข้ึนไม่นอ้ยกวา่ 
 1 คร้ัง/ภาคเรียนและยงัสามารถเขา้ถึงบริการและขอ้มูลข่าวสาร 
 เก่ียวกบัสุขภาพไดต้ามความตอ้งการ 
 2. ทุกหน่วยงานมีระบบ/ส่ืออุปกรณ์/บุคลากรในการจดัการ 
 ความรู้และใหบ้ริการเก่ียวกบัสุขภาพกบันกัศึกษาและบุคลากร 

การปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 1. ทุกคนมีความปลอดภยัจากแหล่งอบายมุขและส่ิงเสพติด  และ  
ใหส้ะอาด ปลอดภยั และเป็นมิตร มีโอกาสรับรู้ขอ้มูลข่าวสารท่ีจ าเป็นต่อการป้องกนัตนเองและลด 

 ความเส่ียงจากสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศภายในหน่วยงาน 
 2. ทุกหน่วยงานมีระบบการจดัการสภาพแวดลอ้มใหส้ะอาด 
 ปลอดภยั  และมีบรรยากาศของการท างานร่วมกนัอยา่งเป็นมิตร 

การใชกิ้จกรรมสุขภาพสร้างเสริม 1.ทุกคนมีโอกาสเขา้ร่วมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพท่ีมหาวิทยาลยั 
ทกัษะความสมัพนัธ์ทางสงัคม จดัข้ึนและมีโอกาสแสดงมิตรภาพกบัผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมอยา่งเตม็ท่ี 

 2.ทุกหน่วยงานมีการจดักิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพไม่นอ้ยกวา่เดือน 
 ละ1 คร้ังเพื่อสร้างเสริมสุขภาพใหแ้ก่นกัศึกษาและบุคลากร 

 
ท่ีมา  :  นิมิตร มัง่มีทรัพย,์ เอกสารแนวทางพฒันายทุธศาสตร์มหาวิทยาลยัสร้างเสริมสุขภาพ 
 (ราชบุรี : มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง, 2548), 4. 
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 ทั้งน้ี เกณฑพ์ื้นฐานทั้ง 4 องคป์ระกอบดงักล่าว เป็นเป้าหมายขั้นตน้ท่ีมหาวิทยาลยั
สร้างเสริมสุขภาพควรบรรลุเพื่อยกระดบัสุขภาวะของคนทุกคนในองคก์รโดยทุกหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลยัและเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชนควรใหค้วามร่วมมือเพื่อใหบ้รรลุ
ตามเกณฑด์งักล่าว 
 3.  การน ายทุธศาสตร์มหาวิทยาลยัสร้างเสริมสุขภาวะสู่การปฏิบติั (Implementation) 
 การบริหารจดัการพนัธกิจของมหาวิทยาลยัสามารถบูรณาการเขา้กบัองคป์ระกอบของ
ระบบการสร้างเสริมสุขภาวะไดอ้ยา่งสมดุลตวัแบบท่ีน ามาใชส้ าหรับการน ายทุธศาสตร์มหาวิทยาลยั
สร้างเสริมสุขภาวะสู่การปฏิบติัจะใช้การประยุกต์หลกัการบริหารจัดการแบบสมดุล(Balance 
Scorecard: BSC) มาเป็นกรอบการจดัท าแผนงานโครงการเพื่อการปฏิบติัการ (Operation) ของ
หน่วยงานต่าง ๆ โดยก าหนดมุมมองการปฏิบติัการ (Scorecards) เป็น  4  มุมมองจะมีความสัมพนัธ์
อยา่งเป็นเหตุเป็นผลต่อกนั  ดงัภาพต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 7 กระบวนการวางแผนยทุธศาสตร์ 
ท่ีมา  :  นิมิตร มัง่มีทรัพย,์ เอกสารแนวทางพฒันายทุธศาสตร์มหาวิทยาลยัสร้างเสริมสุขภาพ 
 (ราชบุรี : มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง, 2548), 6. 

Customer 

-  วิสยัทศัน์มหาวิทยาลยั 
    สร้างเสริมสุขภาพ 
-  องคป์ระกอบระบบ 
    สร้างเสริมสุขภาพ 

Resource and Budgeting 

Innovation and Learning Internal Process 
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ตารางท่ี  2 การก าหนดมุมมองการปฏิบติัการ 
 

มุมมอง ทิศทางแผนงานและการประเมินผล 
Customer ภาวะสุขภาพของนกัศึกษา/บุคลากร/ประชาชน 

(นกัศึกษา / บุคลากร/ประชาชนในทอ้งถ่ิน) ในทอ้งถ่ินเป็นอยา่งไร?  และส่ิงใด?  ท่ีท าให ้
 กลุ่มคนดงักล่าวเขา้มาในระบบการสร้างเสริม 
 สุขภาพของมหาวิทยาลยั 

Internal process มีการปรับปรุงระบบการบริหารจดัการภายใน 
(ระบบบริหารจดัการพนัธกิจของผูบ้ริหาร หน่วยงาน/ในมหาวิทยาลยัใดบา้ง?  ท่ีส่งผลต่อ 
มหาวิทยาลยั) ภาวะสุขภาพและการเขา้มาในระบบการสร้าง 
 เสริมสุขภาพของนกัศึกษา/บุคลากร/ประชาชน 

 
ในทอ้งถ่ิน 

Innovation and Learning มีบทเรียน/แนวปฏิบติั/อุปกรณ์/เคร่ืองมือใดบา้ง? 
(นวตักรรมและการเรียนรู้) ท่ีมีการน ามาใชอ้ยา่งไดผ้ล  (Best Practice)  ใน 
 การปรับปรุงระบบการบริหารจดัการภายใน 
 มหาวิทยาลยัท่ีส่งผลต่อภาวะสุขภาพและการเขา้ 

 
มาในระบบสร้างเสริมสุขภาพของนกัศึกษา/ 
บุคลากร/ประชาชนในทอ้งถ่ิน 

Resource and Budgeting มีการจดัสรรงบประมาณ/ทรัพยากรสนบัสนุน 
(ทรัพยากรและงบประมาณ) ระบบการสร้างเสริมสุขภาพ  ตลอดจนมี 
 เครือข่ายสนบัสนุนงบประมาณและทรัพยากร 

 
สนบัสนุนอยา่งเพียงพอไดอ้ยา่งไร ? 

ท่ีมา  : นิมิตร มัง่มีทรัพย,์ เอกสารแนวทางพฒันายทุธศาสตร์มหาวิทยาลยัสร้างเสริมสุขภาพ 
 (ราชบุรี : มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง, 2548), 5. 
 
การจัดการศึกษารายวชิาสุขภาพและนันทนาการเพือ่คุณภาพชีวติ 
   การจดัการศึกษาตามแผนยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัสร้างเสริมสุขภาวะ มีรายวิชาท่ี
ใหโ้อกาสนกัศึกษาไดเ้รียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะของตนเอง    คือ  รายวิชาสุขภาพและ
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นนัทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต รหสัวิชา GE 5101 3 หน่วยกิต (2-2-5) (Health and Recreation for 
Quality of Life Development) 

 ค าอธิบายรายวิชา ศึกษาความหมาย  ขอบข่าย คุณค่า  ความส าคญั  ความจ าเป็นและ 
ประโยชน์ของสุขภาพทั้งกาย  จิตใจ   สังคม จิตวิญญาณและสติปัญญา  รวมทั้งการน ากิจกรรมการ
ออกก าลงักาย  กีฬา และกิจกรรมนันทนาการมาประยุกตใ์ชใ้ห้เป็นประโยชน์และมีคุณค่าต่อการ
พฒันาคุณภาพชีวิตใหส้ามารถด ารงชีวิตอยูไ่ดอ้ยา่งมีความสุขและมีประสิทธิภาพ 

 จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 1.เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัความหมาย ขอบข่าย คุณค่าความส าคญั   
ความจ าเป็นและประโยชน์ของสุขภาพทั้งกาย จิตใจ 

 2. เพื่อใหน้กัศึกษาปฏิบติักิจกรรมการออกก าลงักาย กีฬา และนนัทนาการได ้
 3. เพื่อใหน้กัศึกษาน ากิจกรรมการออกก าลงักาย  กีฬา และนนัทนาการมาประยกุตใ์ช ้

ใหเ้ป็นประโยชน์และมีคุณค่าต่อการพฒันาคุณภาพชีวิตได ้   และสามารถด ารงชีวิตอยูไ่ดอ้ยา่งมี
ความสุขและมีประสิทธิภาพ 

 เน้ือหาสาระ      สาระรายวชิาสุขภาพและนนัทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต(Health and 
Recreation  for Quality  of Life Development) มีเน้ือหาสาระท่ีตอ้งท าการสอนและฝึกปฏิบติั ดงัน้ี 
ความหมาย ขอบข่าย คุณค่า ความส าคญั ความจ าเป็นของสุขภาพ  ความจ าเป็นและประโยชน์ของ
สุขภาพทั้งกาย จิตใจ สงัคม จิตวิญญาณและสติปัญญา  การประเมินพฤติกรรมสุขภาพ  ปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อสุขภาพสถานะสุขภาพของคนไทย ความหมายของการสร้างเสริมสุขภาพ  ความสัมพนัธ์
ระหวา่งพฤติกรรมกบัภาวะสุขภาพ นโยบายของรัฐในการสร้างเสริมสุขภาพ แนวปฏิบติัการสร้าง
เสริมสุขภาพของคนไทย ปัจจยัท่ีมีผลต่อการสร้างเสริมสุขภาพ เร่ืองพฤติกรรมสุขภาพ ความหมาย
ของพฤติกรรมสุขภาพ  การเกิดพฤติกรรมมนุษย ์  การเรียนรู้  เจตคติ  ค่านิยม  การออกก าลงักาย  
ความหมายของการออกก าลงักาย  ประโยชน์ของการออกก าลงักาย  การออกก าลงักายช่วยท าให้
สุขภาพดีไดอ้ยา่งไร โทษของการออกก าลงักาย โทษจากการไม่ออกก าลงักาย  ประเภทของการออก
ก าลงักาย  เร่ืองการพกัผอ่น  ความหมายของการพกัผอ่น ประเภทของการพกัผอ่น  เร่ืองนนัทนาการ 
ความหมายของนนัทนาการ การจดักลุ่มนนัทนาการ ประโยชนกิ์จกรรมนนัทนาการ รูปแบบ
กิจกรรมนนัทนาการ 
 กิจกรรมการเรียนการสอน การบรรยาย อภิปราย และการสาธิต การเขา้ร่วมกิจกรรม
ในหอ้งเรียนและสนามฝึก การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง และการฝึกปฏิบติักิจกรรม 
 สรุปไดว้่า การมีสุขภาพดีเป็นส่ิงส าคญัและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อความเจริญงอกงามและ
พฒันาการของมนุษยใ์นทุก ๆ ดา้น การสร้างเสริมสุขภาวะจึงเป็นกระบวนการการเพิ่มสมรรถนะ
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ให้เยาวชนและประชาชนมีความสามารถควบคุมและสร้างเสริมสุขภาพของตนให้ดีข้ึน ในสภาวะ
พื้นฐานและทรัพยากรส าหรับสุขภาพ   ไดแ้ก่   สันติภาพ   ท่ีอยู่อาศยั  การศึกษา  อาหาร  รายได ้
ระบบส่ิงแวดลอ้มท่ีมัน่คง   ทรัพยากรท่ีย ัง่ยืนและความเป็นธรรมของสังคมในการเพิ่มสมรรถนะ 
ของประชาชนใหมี้ความสามารถบรรลุภาวะสุขภาพไดอ้ยา่งสมบูรณ์ตอ้งมียทุธศาสตร์ของการสร้าง
เสริมสุขภาวะขององคก์ารอนามยัโลกไดก้ าหนดนโยบายการสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อใหป้ระเทศต่าง ๆ ท่ี
เป็นสมาชิกไดน้ าไปปฏิบติักบัประชาชนในประเทศของตนเองโดยมีกิจกรรมหลกั 5 ประการ     คือ 
การสร้างนโยบายสาธารณเพื่อสุขภาพ การสร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อสุขภาพ การสร้างเสริมความ
เขม้แขง็ให้ชุมชน การพฒันาทกัษะของบุคคลให้สามารถปรับพฤติกรรมเพื่อการสร้างสุขภาพ และ
การปรับเปล่ียนระบบบริการการแพทยแ์ละสาธารณสุขให้เป็นไปในลกัษณะผสมผสานแบบองค์
รวม ส่วนประเทศไทยเป็นประเทศสมาชิกหน่ึงขององคก์ารอนามยัโลกจึงไดก้  าหนดนโยบายท่ี
สอดคลอ้งกบัองคก์ารอนามยัโลกมาปฏิบติัในดา้นความแขง็แรงของสุขภาพใน 4 มิติ คือ มิติทาง
กาย(Physical Health)มิติทางจิตใจ(Mental Health)มิติทางสังคม(Social Health)และมิติทางปัญญา / 
จิตวิญญาณ(Spiritual Health)โดยมีเป้าหมายเพื่อให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และส าหรับ
มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง เป็นสถานบนัอุดมศึกษาท่ีมีภาระหนา้ท่ีผลิตบณัฑิตไดก้ าหนด
นโยบายท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายของประเทศ เพื่อตอบสนองแผนพฒันาสุขภาพแห่งชาติของรัฐ 
โดยก าหนดวิสัยทศัน์ว่าเป็นมหาวิทยาลยัคุณภาพและสร้างเสริมสุขภาพ มีการจดัรายวิชาศึกษา
ทัว่ไป(General Education  : GE )คือ รายวิชาสุขภาพและนนัทนาการเพื่อคุณภาพชีวิตท่ีตอบสนอง
แผนยทุธศาสตร์และพฒันาการเรียนการสอนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพใหแ้ก่นกัศึกษา 
 
งานวจิัยที่เกีย่วกบัการสร้างเสริมสุขภาวะ 

 มาเรียม นิลพนัธ์ุและคณะ(2545: ก-126)ไดร้ายงานการวิจยัเร่ืองพฤติกรรมสุขภาพของ 
นกัศึกษามหาวิทยาลยั : ศึกษากรณีมหาวิทยาลยัศิลปากร วตัถุประสงคก์ารวิจยัเพื่อศึกษาพฤติกรรม
สุขภาพของนกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากรเก่ียวกบัพฤติกรรมการสูบบุหร่ี การรับประทานอาหาร 
การพกัผ่อน การด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ การออกก าลงักาย กิจกรรมเพื่อสุขภาพ การตรวจ
สุขภาพ การใชชี้วิต ความเขา้ใจ ความคิดเห็นเก่ียวกบัสุขภาพ และความรู้สึกเก่ียวกบัตนเอง และเพื่อ
เปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยโดยจ าแนกตามเพศ โดยท าการวิจยักบั
นกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร จ านวน 875 คน ผลการวิจยัพบว่า พฤติกรรมสุขภาพของนกัศึกษา
ส่วนใหญ่ไม่เคยสูบบุหร่ี  ส่วนความเขา้ใจของนักศึกษาเก่ียวกบัสาเหตุท่ีท าให้เกิดโรคต่าง ๆ คือ 
นกัศึกษาส่วนใหญ่เขา้ใจวา่การมีน ้าหนกัมากเกินไปเป็นสาเหตุท าใหเ้กิดโรคหวัใจ การสูบบุหร่ีเป็น
สาเหตุส าคญัท าให้เกิดโรคมะเร็งท่ีปอด ความเครียดเป็นสาเหตุส าคญัของโรคเจ็บป่วยทางจิต 
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นักศึกษาส่วนใหญ่เขา้ใจว่าพนัธ์ุกรรมเป็นสาเหตุส าคญัของโรคมะเร็งเตา้นม และโรคความดนั
โลหิตสูงมีสาเหตุส าคญัจากการมีน ้าหนกัเกิน ส่วนความคิดเห็นเก่ียวกบัสุขภาพของนกัศึกษา พบว่า 
สุขภาพทางกายท่ีดีข้ึนอยูก่บัการดูแลสุขภาพของตนเอง และไม่มีอะไรส าคญัเท่ากบัการมีสุขภาพดี
เม่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพของนกัศึกษาจ าแนกตามเพศ พบว่า เพศหญิงมีพฤติกรรมสุขภาพ
และใหค้วามส าคญัในการดูแลสุขภาพสูงกวา่เพศชายแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 สุจิตรา สุคนธทรัพย ์(2545 : 1-205) ไดท้  าวิจยัเร่ือง การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของ
นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  วัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของนิสิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั โดยท าการวิจยักับนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จ านวน 136 คน 
ผลการวิจยัพบว่า ส่วนใหญ่นิสิตมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพบมากคือ พฤติกรรมการบริโภคอาหารและ
เคร่ืองด่ืมนิสิตรับประทานอาหารวนัละ 3 ม้ือ มีการรับประทานอาหารว่างระหว่างม้ือ มีพฤติกรรม
การออกก าลงักายโดยเขา้ร่วมมีกิจกรรมออกก าลงักาย ส่วนใหญ่นิสิตมีพฤติกรรมความเครียดท่ีพบ
บ่อยท่ีสุด คือ การเรียน และการสอบ มีพฤติกรรมสุขภาพเก่ียวกบัเพศนิสิตมีคู่รักเคยถูกเน้ือตอ้งตวั
ฐานะคู่รัก นิสิตเคยด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ การสูบบุหร่ี ส่วนใหญ่เพราะความเคยชินและการ
ปฏิบติัตามกลุ่มเพื่อน 
 นวลอนงค ์บุญจรูญศิลป์ (2547 : 1-250) ไดท้  าวิจยัเร่ือง พฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพของ
วยัรุ่นไทยและการพฒันาโปรแกรมการป้องกนั วตัถุประสงคก์ารวิจยั เพื่อศึกษาพฤติกรรมเส่ียงต่อ
สุขภาพของวยัรุ่นไทย และการพฒันาโปรแกรมการป้องกนั โดยท าการวิจยักบันกัเรียนมธัยมศึกษา
ปีท่ี 1 นกัเรียนทั้งหมด 2,040 คน พบว่า นกัเรียนส่วนใหญ่มีภาวะโภชนาเกิน  มีพฤติกรรมเส่ียงต่อ
สุขภาพทั้ง 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความปลอดภยั  ดา้นการสูบบุหร่ีและการใชส้ารเสพยติ์ด ดา้นการด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ดา้นการมีเพศสมัพนัธ์ ดา้นการรับประทานอาหาร และดา้นการออกก าลงักาย 
โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และมีพฤติกรรมเส่ียงสูง ไดแ้ก่ ดา้นการสูบบุหร่ี 
 รุ่งทิพย ์ศรพรหมมาศ (2548 : 50-80) ไดท้  าวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนสตรีนนทบุรีบางใหญ่ 
จงัหวดันนทบุรี วตัถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสตรีนนทบุรีบางใหญ่ผลการวิจยัพบวา่ ส่วนใหญ่
นกัเรียนมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง ปัจจยัทางดา้นชีวสังคม ไดแ้ก่ ฐานะทาง
เศรษฐกิจ รายไดค้รอบครัว มีความสัมพนัธ์กบัการสร้างเสริมสุขภาพอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 ปัจจยัเอ้ือไดแ้ก่ ความสะดวกและการเขา้ถึงบริการ สถานท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 
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 อีเวอร์สัน ซอนยา เร (Iverson Sonya Rae. 1974 : 1195-A) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองความรู้
สุขภาพเก่ียวกบัเพศศึกษาของวยัรุ่น วตัถุประสงคก์ารวิจยั เพื่อศึกษาวิจยัเร่ืองความรู้สุขภาพเก่ียวกบั
เพศศึกษาของวยัรุ่น ผลการวิจยัพบว่า ความรู้เก่ียวกบัสุขภาพเร่ืองเพศเป็นเร่ืองของแต่ละบุคคลและ
มีความส าคญัอยา่งยิง่ บุคคลจะตดัสินใจเองมากกว่าท่ีจะเป็นปฏิบติัตามกฎหรือขอ้บงัคบัของชุมชน 
วยัรุ่นท่ีไดรั้บการศึกษาเพศศึกษามาแลว้ จะมีสัมพนัธ์ระหว่างเพศอยา่งถูกตอ้ง เน้ือหาวิชาเพศศึกษา
มิไดเ้ป็นเคร่ืองชกัจูงใหมี้ความประพฤติผดิทางเพศ วยัรุ่นส่วนใหญ่มีความเช่ือว่า เพศศึกษาควรจะ
ให้ความรู้เร่ืองการคุมก าเนิดอย่างชดัเจน วยัรุ่นไดรั้บการศึกษาเพศศึกษาแลว้ยงัคงมีความกลวั
เก่ียวกบัการตั้งครรภ ์กามโรค และการมีความสมัพนัธ์ทางเพศ 

 คอลลิน (Callins. 1976 : 211) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง ปัญหาพฤติกรรมของนกัศึกษา
ต่างประเทศในมหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด วตัถุประสงคก์ารวิจยัเพื่อศึกษาปัญหาพฤติกรรมของนกัศึกษา
ต่างประเทศในมหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด ผลการวิจยัพบว่า ปัญหาของนกัศึกษาต่างประเทศเรียงล าดบั
ความส าคญั ดงัน้ี คือ ปัญหาทางพฤติกรรมเก่ียวกบักิจกรรมทางสังคม นันทนาการ การเงิน ท่ีอยู่
อาศยั บา้นและครอบครัว เพศและการแต่งงาน นกัศึกษาโสดมีปัญหาพฤติกรรมมากกว่านกัศึกษาท่ี
แต่งงานแลว้ นกัศึกษาปีท่ี 1,2,3 และ 4   มีปัญหาแตกต่างกนั นกัศึกษาจากเอเชียมีปัญหามากท่ีสุด
และนกัศึกษาคาริเบียนมีปัญหานอ้ยท่ีสุด 

 ไรซ(์Rice. 1978 : 3863-A)   ไดศึ้กษาวิจยั เร่ือง  การเปรียบเทียบความเขา้ใจต่อระเบียบ 
วินัย ความรับผิดชอบของโรงเรียนระหว่างนักเรียน ผูป้กครอง ครู และผูบ้ริหารโรงเรียน 
วตัถุประสงคก์ารวิจยัเพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเขา้ใจต่อระเบียบวินัย ความรับผิดชอบของ
โรงเรียนระหว่างนกัเรียน ผูป้กครอง ครู และผูบ้ริหารโรงเรียน ผลการวิจยัพบว่า ส่ิงท่ีเป็นปัญหาท่ี
ส าคญัท่ีสุดเก่ียวกบัเร่ืองวินยั และความรับผดิชอบ คือ การขาดความสนใจของนกัเรียนในเร่ืองวินยั 
ความรับผดิชอบความเกียจคร้าน และการติดยาเสพติด เช่น การสูบบุหร่ี และด่ืมแอลกอฮอล ์
 เจมส์ เดวิด เคนเนดี(James David Kennedy.1986:1916-A)ได้ศึกษาวิจยัเร่ือง
แนวความคิดของนักเรียนเก่ียวกับกฎระเบียบด้านวินัยความรับผิดชอบ และความสัมพนัธ์ต่อ
รูปแบบพฤติกรรมในโรงเรียน วตัถุประสงคก์ารวิจยั เพื่อศึกษาแนวความคิดของนกัเรียนเก่ียวกบั
กฎระเบียบดา้นวินัยความรับผิดชอบและความสัมพนัธ์ต่อรูปแบบพฤติกรรมในโรงเรียน ผลการวิจยั
พบว่า รูปแบบพฤติกรรมของนกัเรียนมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อการรับรู้หลกัเกณฑท์างวินยั 
ตวัแปรอ่ืน ๆ ท่ีพบว่ามีผลกระทบต่อการรับหลกัเกณฑท์างวินยั คือการสนบัสนุนของทางบา้นต่อ
การเคารพระเบียบวินยัความรับผดิชอบความคิดเห็นของพอ่แม่และนกัเรียนท่ีมีต่อโรงเรียนระดบัชั้นของ
นกัเรียน วิชาท่ีเรียน ขนาดของครอบครัว สวสัดิภาพของครอบครัว 
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 คาธี  คริสไต(Katy Christie 2005:1-107) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัการจดัการอาหาร
และมาตรฐานการออกก าลงักายของเด็ก  วตัถุประสงคก์ารวิจยัเพื่อศึกษาการด าเนินการดา้นสุขภาพ
และโภชนาการให้เป็นมาตรฐานของโรงเรียนการด าเนินงานเก่ียวกับสุขภาพรัฐแคลิฟรอเนีย 
ผลการวิจยัพบวา่ โรงเรียนมีนโยบายเร่ืองโภชนาการ มีกองทุนการเกษตร โปรแกรมโภชนาการและ
นโยบายการจดัส่ิงแวดลอ้มเพื่อสุขภาพ ประกอบดว้ยขอ้มูลพื้นฐาน 4 ส่วน คือ 1) การจดับริการ
อาหาร 2) การศึกษาโภชนาการ3) ความหลากหลายของอาหารในสถานศึกษา และ 4) การศึกษา
กายภาพและการจดัส่ิงแวดลอ้มเพื่อสุขภาพ ซ่ึงแต่ละโรงเรียนมีนโยบายท่ีแตกต่างกนั ข้ึนอยู่กบั
ความตอ้งการของนกัเรียน ครูและผูป้กครองของนกัเรียน 
 เซียติ เซน และคณะ (Xiadi Chen and Others 2005:1-148) ไดท้ าการวิจยัเร่ืองวิธีการ  
ด าเนินชีวิตและความรู้ทางสุขภาพท่ีมีความส าคญักบัคุณภาพชีวิตของผูเ้รียนในสถานศึกษาประเทศ
ญ่ีปุ่น มีวตัถุประสงคเ์พื่อตรวจสอบความสมัพนัธ์ระหว่างวิธีการด าเนินชีวิต และความรู้ทางสุขภาพ
กบัคุณภาพชีวิตของผูเ้รียนในสถานศึกษาประเทศญ่ีปุ่น ประชากรท่ีเกิดในเมืองโตยามา ระหว่างปี 
ค.ศ. 1989-1990 อายรุะหว่าง12-13 ปี จ านวน 7,887 คน ผลการวิจยัพบว่า วิธีการด าเนินชีวิตของ
ผูเ้รียนไม่เป็นไปตามความตอ้งการ ไดแ้ก่ ไม่ไดรั้บประทานอาหารเชา้ ไม่เขา้ร่วมกิจกรรมการออก
ก าลงักาย ดูโทรทศัน์เป็นเวลานาน และนอนดึกเป็นประจ าท าให้ผูเ้รียนส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิต
ค่อนขา้งต ่าในดา้นสุขภาพ เพราะขาดความรู้ทางสุขภาพ โดยภาพรวมควรใหค้วามรู้ทางสุขภาพแก่
ผูเ้รียนเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตดีข้ึน ไดแ้ก่ ความรู้ดชันีมวลกาย(IBM)  ภูมิหลงัทางสังคมและอาการ
จากโรคภยัต่าง ๆท่ีเกิดทางร่างกาย 
 สรุปงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการสร้างเสริมสุขภาวะ ซ่ึงผูว้ิจยัไดศึ้กษาและวิเคราะห์งานวิจยั
ของนกัการศึกษาและนกัวิจยัไทยไดแ้ก่ มาเรียม นิลพนัธ์และคณะ(2545 :126) สุจิตรา สุคนธทรัพย์
(2545 : 1-205)นวลอนงค ์บุญจรูญศิลป์(2547 : 1-250) และรุ่งทิพย ์ศรพรหมมาศ(2548 : 50-80)  
และนกัการศึกษาและนกัวิจยัต่างประเทศ  ไดแ้ก่ อีเวอร์สัน ซอนยา เร (Iverson Sonya Rae. 1974 : 
1195-A) คอลลิน (Callins. 1976:211) ไรซ์ (Rice 1978 : 3863-A) เจมส์ เดวิด เคนเนดี(James David 
Kennedy 1986:1916-A) คาธี  คริสไต(Katy Christie 2005 : 1-107) และ เซียติ เซน และคณะ (Xiadi 
Chen and Others 2005 : 1-148) เพื่อน าผลการวิจยัมาสังเคราะห์เป็นแนวคิดในการนิยามการสร้าง
เสริมสุขภาวะ จ านวน 10 เร่ือง พบว่า ส่วนใหญ่งานวิจยัเก่ียวกบัการสร้างนโยบายเพื่อสุขภาพ  การ
สร้างส่ิงแวดลอ้มเพื่อสุขภาพ การสร้างความเขม้แขง็ชุมชน การพฒันาทกัษะกระบวนการบุคคลใน
การสร้างสุขภาวะ  การปรับระบบบริการการแพทย ์  ผลการเรียนรู้สุขภาพ   ทกัษะมนุษยสัมพนัธ์  
เจตคติการสร้างสุขภาพ พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ ความรับผดิชอบทางสุขภาพ และความมี
ระเบียบวินัยตนเองเก่ียวสุขภาพ       ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้  าการสังเคราะห์แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาวะ
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ขององคก์ารอนามยัโลก(WHO 2006:1-7)    แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาวะของประเทศไทย
(2545:1-15)และแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาวะของมหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง (2550 : 1-
25) ร่วมกบังานวิจยัของนกัการศึกษาและนกัวิจยัทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ดงักล่าวขา้งตน้ 
สรุปผลการสังเคราะห์นิยามการสร้างเสริมสุขภาวะได ้ 6 ดา้น คือ ดา้นทกัษะกระบวนการ  ดา้นผล
การเรียนรู้สุขภาพ  ดา้นทกัษะมนุษยสัมพนัธ์ ดา้นเจตคติการสร้างสุขภาพ  ดา้นพฤติกรรมสุขภาพ 
และดา้นความรับผดิชอบ ดงัไดน้ าเสนอไวต้ารางท่ี 3  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

50 
 

ตารางท่ี 3 ผลการสังเคราะห์นิยามการสร้างเสริมสุขภาวะ 
                     แนวคดิ 
 
 
 
การสร้างเสริมสุขภาวะ 

WHO 
(2006) 

ประเทศ
ไทย 
(2545) 

ม.ร.ภ
หมู่บ้าน 
จอมบงึ
(2550) 

มาเรียม  
นิลพนัธ์ุ
และคณะ
(2545) 

สุจิตรา  
สุคนธ
ทรัพย์
(2545) 

นวลอนงค์ 
บุญจรูญ
ศิลป์  
(2547) 

รุ่งทพิย์  
ศรพรหม
มาศ (2548) 

Iverson 
Sonya 
Rae. 
(1974) 

Callins. 
(1976) 

Rice. 
(1978) 

James 
David 
Kennedy 
(1986) 

Katy 
Christie 
2005 

Xiadi 
Chen 
and 
Others 
2005 

สรุปการ
สร้าง
เสริมสุข
ภาวะ 
มากกว่า 
5 แนวคดิ 

1.สร้างนโยบายเพือ่สุขภาพ               
2.สร้างส่ิงแวดลอ้มเพื่อสุขภาพ               
3.สร้างความเขม้แขง็ชุมชน               
4.ทกัษะกระบวนการ               
5.ปรับระบบบริการการแพทย ์               
6.ผลการเรียนรู้สุขภาพ               
7.ทกัษะมนุษยสมัพนัธ์               
8.เจตคติการสร้างสุขภาพ               
9.พฤติกรรมสุขภาพ               
10.เพศ               
11.ความรับผดิชอบสุขภาพ               
12.ระเบียบวนิยัสุขภาพ               
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  จากตารางท่ี 3 ผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์นิยามการสร้างเสริมสุขภาวะจากการศึกษาแนวคิด
การสร้างเสริมสุขภาวะขององคก์ารอนามยัโลก(WHO 2006:7) ยทุธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาวะ
ของประเทศไทย  ยุทธศาสตร์การสร้างสุขภาวะของมหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง   และ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งของนกัการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเร่ืองการสร้างเสริมสุขภาวะ
จ านวน 10 เร่ือง ผูว้ิจยัพบว่าผลการสังเคราะห์แนวคิด ยุทธศาสตร์ และผลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
สร้างเสริมสุขภาวะของนกัการศึกษาไดใ้หค้วามส าคญักบัดา้นผลการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาวะ 
ดา้นพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะ ดา้นทกัษะกระบวนการ ดา้นทกัษะมนุษยสัมพนัธ์ ดา้นเจตคติการ
สร้างเสริมสุขภาวะ และดา้นความรับผดิขอบในการดูแลสุขภาพซ่ึงส่งผลต่อคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 

แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
 

  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัรูปแบบการจดัการเรียนรู้ เป็นแบบแผนการด าเนินการจดัการ
เรียนรู้ท่ีไดจ้ดัไวอ้ย่างเป็นระบบอยา่งสัมพนัธ์สอดคลอ้งกบัทฤษฎี หลกัการเรียนรู้ หรือการสอนท่ี
รูปแบบนั้นยึดถือ และไดรั้บการพิสูจน์ ทดสอบว่ามีประสิทธิภาพสามารถช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการ
เรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายเฉพาะของรูปแบบการจดัการเรียนรู้นั้น ๆ ดงันั้นผูใ้ช้รูปแบบการจดัการ
เรียนรู้ควรศึกษาหาความรู้ ดงัน้ี 
 
ความรู้เกีย่วกบัรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
 รูปแบบเป็นเคร่ืองมือทางความคิดท่ีบุคคลใชใ้นการสืบสอบหาค าตอบ  ความรู้ความ
เขา้ใจในปรากฏการณ์ทั้งหลาย ในการศึกษาวิจยัเร่ืองใด ๆ ก็ตาม ผูว้ิจยัจะตอ้งตั้งค  าถามท่ีตอ้งการ
ค าตอบ  ซ่ึงในกระบวนการวิจยัจะมีการตั้งสมมติฐานหรือชุดของสมมติฐานข้ึนมาซ่ึงก็คือ ค  าตอบท่ี
คาดคะเนไวล่้วงหน้า  สมมติฐานเหล่าน้ีมกัจะไดม้าจากขอ้ความรู้หรือขอ้คน้พบท่ีผ่านมา หรือ
อาจจะเกิดจากประสบการณ์หรือการหยัง่รู้(Intuition) ของผูว้ิจยั หรืออาจจะเกิดจากทฤษฎีหลกัการ
ต่าง ๆ สมมติฐานเป็นขอ้ความท่ีบ่งบอกถึงความสัมพนัธ์ระหว่างองคป์ระกอบหรือตวัแปรต่าง ๆ 
ของเร่ือง/สถานการณ์ปัญหานั้น ๆ ซ่ึงจะยงัคงเป็นเพียงเคร่ืองมือในการแสวงหาค าตอบเท่านั้น 
จนกว่าจะไดรั้บการน าไปพิสูจน์ทดสอบหากสมมติฐานเป็นจริง ขอ้ความนั้นก็จะสามารถน าไปใช้
ท านาย หรืออธิบายปรากฏการณ์นั้น ๆ ได ้รูปแบบเช่นเดียวกนักบัสมมติฐานท่ีบุคคลอาจสร้างข้ึน
จากความคิด ประสบการณ์การใชอุ้ปมาอุปไมย หรือทฤษฎีและหลกัการต่าง ๆ ได ้แต่รูปแบบไม่ใช่
ทฤษฎี คีฟส์(Keeves 1997 : 386-387, อา้งถึงใน ทิศนา แขมมณี 2550 : 220)ดงันั้นผูว้ิจยัจึงควรมี
ความรู้เก่ียวกบัความหมายของรูปแบบ ดงัน้ี 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 52 

ความหมายของรูปแบบ(Model) 
 รูปแบบ หมายถึง รูปท่ีก าหนดข้ึนเป็นหลกั หรือเป็นแนวซ่ึงเป็นท่ียอมรับ เช่น รูปแบบ
ร้อยกรอง  (ศิลปะ) ส่ิงท่ีแสดงให้เห็นว่าเป็นเช่นนั้น ๆ อยา่งรูปคน รูปบา้น รูปปลา รูปใบไม ้เช่น 
รูปแบบผูห้ญิง รูปแบบเป็ด รูปแบบวดั (พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542: 965) 

 รูปแบบ เป็นรูปธรรมของความคิดท่ีเป็นนามธรรม ซ่ึงบุคคลแสดงออกมาในลกัษณะ
ใดลกัษณะหน่ึง เช่น เป็นค าอธิบาย  เป็นแผนผงั ไดอะแกรม หรือ แผนภาพเพื่อช่วยให้ตนเองและ
บุคคลอ่ืนสามารถเขา้ใจไดช้ดัเจนข้ึน(ทิศนา แขมมณี 2550: 220) 

 
องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 

 รูปแบบการจดัการเรียนรู้ โดยทัว่ไปจะตอ้งมีองคป์ระกอบท่ีส าคญั ดงัน้ี 
 1.รูปแบบจะตอ้งน าไปสู่การท านาย (Prediction) ผลท่ีตามมาซ่ึงสามารถพิสูจน์

ทดสอบไดก้ล่าวคือ สามารถน าไปสร้างเคร่ืองมือเพื่อไปพสูิจน์ทดสอบได ้
 2. โครงสร้างของรูปแบบจะตอ้งประกอบดว้ยความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ (Causal 

Relationship) ซ่ึงสามารถอธิบายปรากฏการณ์/เร่ืองนั้นได ้
 3. รูปแบบจะตอ้งสามารถช่วยสร้างจินตนาการ (Imagination) ความคิดรวบยอด 
(Concept) และความสัมพนัธ(์Interrelations) รวมทั้งช่วยขยายขอบเขตของการสืบเสาะความรู้ 

4. รูปแบบควรจะประกอบดว้ยความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้าง(Structural Relationships)  
มากกวา่ความสมัพนัธ์เชิงเช่ือมโยง (Associative Relationships) 
 
ประเภทของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
 รูปแบบการจดัการเรียนรู้ ตามแนวคิดของสไตเนอร์(Steiner 1988:20-45) แบ่งออก  
2 ประเภทคือ 

 1. รูปแบบเชิงปฏิบติั (Practical Model or Model-of ) เป็นแบบจ าลองทางกายภาพ  
เช่น แบบจ าลองรถยนต ์เคร่ืองบิน ภาพจ าลอง 

 2.รูปแบบเชิงทฤษฎี (Theoretical Model or Model –for)เป็นแบบจ าลองท่ีสร้างข้ึนจาก 
กรอบความคิดท่ีมีทฤษฎีเป็นพื้นฐาน ตวัทฤษฎีเองไม่ใช่รูปแบบหรือแบบจ าลองเป็นตวัช่วยใหเ้กิด
รูปแบบท่ีมีโครงสร้างต่าง ๆ ท่ีสมัพนัธ์กนั 
 รูปแบบตามแนวคิดของคีฟส์(Keeves 1997: 386-387, อา้งถึงใน ทิศนา แขมมณี 2550: 
220) จ าแนกออกเป็น 5 แบบ ดงัน้ี 

 1.รูปแบบเชิงเปรียบเทียบ (Analogue Model) ไดแ้ก่ ความคิดท่ีแสดงออกในลกัษณะ 
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ของการเปรียบเทียบส่ิงต่าง ๆ อยา่งนอ้ย 2 ส่ิงข้ึนไป รูปแบบลกัษณ์น้ีใชก้นัมากในดา้นวิทยาศาสตร์
กายภาพ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 

 2.รูปแบบเชิงภาษา (Semantic Model)ไดแ้ก่  ความคิดท่ีแสดงออกผา่นทางการใชภ้าษา 
(พดูและเขียน) รูปแบบลกัษณะน้ีใชก้นัมากทางดา้นศึกษาศาสตร์ 

 3.รูปแบบเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical Model) ไดแ้ก่ ความคิดท่ีแสดงออกผา่นทาง 
สูตรคณิตศาสตร์ ซ่ึงส่วนมากจะเกิดข้ึนหลงัจากไดรู้ปแบบเชิงภาษาแลว้ 

 4.รูปแบบเชิงแผนผงั (Schematic Model) ไดแ้ก่ ความคิดท่ีแสดงออกผา่นทางแผนผงั  
แผนภาพ ไดอะแกรม กราฟ เป็นตน้ 

 5.รูปแบบเชิงสาเหตุ (Causal Model) ไดแ้ก่ ความคิดท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธ์ 
เชิงสาเหตุระหวา่งตวัแปรต่าง ๆของสถานการณ์/ปัญหาใด ๆรูปแบบดา้นศึกษาศาสตร์เป็นส่วนใหญ่     
 

การสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
  การสร้างรูปแบบการจดัการเรียนรู้ คือ การก าหนดมโนทศัน์ท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั
อย่างเป็นระบบเพื่อช้ีให้เห็นชัดเจนว่ารูปแบบเสนออะไรเพื่อให้ได้อะไรและส่ิงท่ีได้อธิบาย
ปรากฏการณ์อะไรและน าไปสู่ขอ้คน้พบอะไรใหม่ ดงัรายละเอียดขั้นตอนการสร้างรูปแบบ ต่อไปน้ี 

 
 
ภาพท่ี 8 ขั้นตอนการสร้างรูปแบบการจดัการเรียนรู้ 
ท่ีมา :  Keeves, John P, Education research, methodology, and measurement : An international  
handbook (Oxford : Pergamon Press,1997),560. 

มโนทศัน์ 
(concepts) 

ตวัแปร 
(variables) 

ขอ้แสนอ 
(proposition) 

รูปแบบ 
(models) 

ผลการท านาย 
(solution) 

ความสัมพนัธ์
ระหวา่งขอ้เสนอ 

การท านาย 
prediction 

       การวดั
(measurement) 

สร้างความสัมพนัธ์ 
    ระหวา่งตวัแปร 

Relating variables 
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 จากการน าเสนอประเภทของรูปแบบต่าง ๆ จะเห็นไดว้่ารูปแบบทางดา้นการศึกษา 
มกัจะเป็นรูปแบบเชิงสาเหตุ เป็นลกัษณะของการเรียนการสอนท่ีจดัข้ึนอยา่งเป็นระบบเป็นระเบียบ
ตามปรัชญา  ทฤษฎี หลกัการ หรือความเช่ือต่าง ๆ โดยครอบคลุมองคป์ระกอบส าคญัต่าง ๆ ของ
ระบบนั้นและไดรั้บการยอมรับหรือพิสูจน์ ทดสอบถึงประสิทธิภาพของระบบนั้น ๆมาแลว้ส าหรับ
การเรียนการสอนนกัการศึกษามกันิยมใชค้  าวา่ “รูปแบบ” มากว่า ค  าว่า “ระบบ” ดว้ยเหตุดงักล่าวจึง
สามารถให้ค  านิยามไดว้่า “รูปแบบการเรียนการสอน” คือ สภาพลกัษณะของการเรียนการสอนท่ี
ครอบคลุมองคป์ระกอบท่ีส าคญัดงักล่าวขา้งตน้ โดยประกอบดว้ยกระบวนการหรือขั้นตอนส าคญั
ในการเรียนการสอน รวมทั้งวิธีสอนและเทคนิคการสอนต่าง ๆท่ีสามารถช่วยใหส้ภาพการเรียนการ
สอนนั้นเป็นไปตามทฤษฎี หลกัการและแนวคิดท่ียดึถือรูปแบบจะตอ้งพิสูจน์ ทดสอบ หรือยอมรับ
ว่ามีประสิทธิภาพ สามารถใชเ้ป็นแบบแผนในการเรียนการสอนให้บรรลุวตัถุประสงคเ์ฉพาะของ
รูปแบบนั้น ๆ  

 แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้รูปแบบการพฒันา  ผูว้ิจยัไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรม
ท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่า มีแนวคิดท่ีส าคญัและสามารถน ามาใชใ้นการออกแบบรายละเอียดรูปแบบการ
จดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ทั้งน้ีไดเ้สนอสาระส าคญัใน 4 แนวคิดตามล าดบั คือ แนวคิดการ
จดัการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์เป็นฐาน แนวคิดการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เรียนรู้ 
แนวคิดการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง และ แนวคิดการจดัการเรียนรู้ความเขา้ใจ 6 ดา้น ในแต่ละ
เร่ืองมีรายละเอียดดงัน้ี 
 1. การจดัการเรียนรู้แบบเนน้ประสบการณ์เป็นฐาน(Experiential Learning) การจดัการ
เรียนรู้แบบเนน้ประสบการณ์เป็นฐาน หมายถึงการจดัการเรียนรู้จากประสบการณ์หรือการเรียนรู้
โดยการลงมือกระท า (Learning by doing) โดยการดึงเอาประสบการณ์จากตวัผูเ้รียนแลว้กระตุน้ให้
ผูเ้รียนสะทอ้นความคิดเก่ียวกบัประสบการณ์นั้นออกมาเพื่อพฒันาความคิดใหม่  เจตคติใหม่ และ
ทกัษะใหม่ไปสู่ความรู้ใหม่นัน่เอง 

 โคลป์ (Kolb 1984:1-15) เป็นนักจิตวิทยาการศึกษาท่ีเร่ิมใชค้  าว่า “Experiential 
Learning” ซ่ึงต่อมาเป็นท่ียอมรับและน ามาใชใ้นการศึกษาเรียกว่า Kolb Process Learning   เป็นการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ ซ่ึงแตกต่างจากกการเรียนการสอนแบบเดิมท่ีครูเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ 
และครูเป็นผูก้  าหนดและถ่ายทอดเน้ือหาความรู้ใหม่ให้แก่ผูเ้รียน ผูเ้รียนเป็นผูรั้บรู้ การเรียนรู้แบบ
เนน้ประสบการณ์เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีมีขั้นตอน 4 ขั้นตอน คือ 

ขั้นท่ี 1ผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์ท่ีเป็นรูปธรรม 
ขั้นท่ี 2ผูเ้รียนสะทอ้นความคิดจากประสบการณ์ดว้ยมุมมองท่ีหลายหลาก 
ขั้นท่ี 3ผูเ้รียนสรุปความรู้จากการสังเกตและการสะทอ้นความคิดเป็นความคิดรวบยอด 
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ซ่ึงเป็นนามธรรม และสรุปเป็นหลกัการซ่ึงไดจ้ากการบูรณาการการสงัเกตกบัทฤษฎี 
ขั้นท่ี 4 ผูเ้รียนน าหลกัการนั้นไปประยกุตใ์ชห้รือทดลองใชใ้นสถานการณ์ต่าง ๆ 
 

Concrete 
Experience 

 
                    Active Experimentation   Reflective Observation 
 
 

Abstract 
 Conceptualization 

 
ภาพท่ี 9 องคป์ระกอบของการจดัการเรียนรู้แบบเนน้ประสบการณ์เป็นฐาน 
ท่ีมา : Kolb,Experiential Learning:Experience as the Source of Learning and Development 
(New Jersey: Prentice-Hall  Inc.,1984),1-2. 
 

 จากการจดัการเรียนรู้แบบเนน้ประสบการณ์เป็นฐาน สามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นการ
จดัการเรียนการสอนไดต้ามขั้นต่าง ๆ ดงัน้ี 
             1.1  ขั้นประสบการณ์ (Experience) ในการจดัการเรียน เน้ือหาท่ีใชใ้นการใหค้วามรู้
หรือน าไปสู่การสอนทกัษะต่าง ๆ ส่วนใหญ่เป็นเร่ืองท่ีนักเรียนจะมีประสบการณ์อยู่ก่อนแลว้ 
องคป์ระกอบท่ีเป็นประสบการณ์น้ี ผูส้อนจะพยายามกระตุน้ให้นกัเรียนซ่ึงมีประสบการณ์อยูก่่อน
แลว้ดึงประสบการณ์ของตวัเองออกมาใชใ้นการเรียนรู้  และสามารถแบ่งปันประสบการณ์ท่ีเหมือน
หรือแตกต่างไปจากตนเองได ้ข้ึนอยูก่บัการใชก้ระบวนการกลุ่มของผูส้อน การท่ีผูส้อนพยายามให้
นกัเรียนดึงประสบการณ์มาใชใ้นการเรียนจะท าใหเ้กิดประโยชน์ทั้งนกัเรียนและผูส้อนดงัน้ี 
         1.1.1 นกัเรียน การท่ีนกัเรียนไดดึ้งประสบการณ์ของตนเองออกมาน าเสนอร่วมกบั
เพื่อนๆจะท าใหน้กัเรียนรู้สึกวา่ตวัเองไดมี้ส่วนร่วมในฐานะสมาชิกคนหน่ึง มีความส าคญัท่ีมีคนฟัง 
เร่ืองราวของตนเอง และไดรั้บโอกาสรับรู้เร่ืองราวของคนอ่ืนท าให้มีความรู้เพิ่มข้ึนมีสมพนัธ์ภาพ
ในกลุ่มนกัเรียนไดเ้ป็นไปดว้ยดี 
         1.1.2 ผูส้อน ไม่ตอ้งเสียเวลาในการอธิบายหรือยกตวัอยา่งนกัเรียนฟัง เพียงแต่ใช้
เวลาเล็กน้อยกระตุน้ให้นักเรียนได้เล่าประสบการณ์ของตนเอง ผูส้อนอาจใช้ใบช้ีแจงก าหนด
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กิจกรรม ของนกัเรียนในการน าเสนอประสบการณ์ ในกรณีท่ีนกัเรียนไม่มีประสบการณ์ในเร่ืองท่ี
จะสอนหรือมีนอ้ย ผูส้อนอาจจะยกกรณีตวัอยา่ง หรือสถานการณ์กไ็ด ้

   1.2 ขั้นการสะทอ้นและอภิปราย (Reflection and Discussion)     นกัเรียนจะไดแ้สดง 
ความคิดเห็น และความรู้สึกของตนเองแลกเปล่ียนกบัสมาชิกในกลุ่ม ซ่ึงผูส้อนจะเป็นผูก้  าหนด
ประเด็นการวิเคราะห์   วิจารณ์ นกัเรียนจะไดเ้รียนรู้ถึงความคิด ความรู้สึกของคนอ่ืนท่ีต่างไปจาก
ตนเอง จะช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้ไดก้วา้งขวางข้ึน และผลสะทอ้นความคิดเห็นเป็นการอภิปรายท าให้
ไดข้อ้สรุปท่ีหลากหลาย หรือมีน ้ าหนกัมากยิง่ข้ึนนอกจากน้ี นกัเรียนจะไดเ้รียนรู้ถึงการท างานเป็น
ทีม บทบาทของสมาชิกท่ีดีท่ีจะท าใหง้านส าเร็จ การควบคุมตนเองและการยอมรับความคิดเห็นของ
ผูอ่ื้น องคป์ระกอบจะช่วยให้นกัเรียนไดรั้บการพฒันาทั้งดา้นความรู้ และเจตคติในเร่ืองท่ีอภิปราย 
การท่ีนกัเรียนจะอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นไดม้ากนอ้ยแค่ไหน เป็นไปตามเน้ือหาท่ีจะสอน
หรือไม่นั้น ข้ึนอยู่กับใบงานท่ีผูส้อนจัดเตรียมซ่ึงประกอบไปด้วยประเด็นอภิปรายหรือตาราง
วิเคราะห์เพื่อใหน้กัเรียนท าไดส้ าเร็จ 
              1.3  ขั้นความคิดรวบยอด (Concept) เป็นขั้นท่ีนกัเรียน ไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัเน้ือหาวิชา
หรือพฒันาดา้นพทุธิพิสัย(Cognitive)เกิดไดห้ลายทางเช่นจากการบรรยายของผูส้อน การมอบหมาย
ให้อ่านจากเอกสาร ต ารา หรือไดจ้ากการสะทอ้นความคิดเห็นหรืออภิปรายในองคป์ระกอบท่ี 2 
โดยผูส้อนอาจจะสรุปความคิดรวบยอดใหจ้ากการอภิปราย และการน าเสนอของนกัเรียนแต่ละกลุ่ม 
นกัเรียนจะเขา้ใจและเกิดความคิดรวบยอด ซ่ึงความคิดรวบยอดจะส่งผลถึงการเปล่ียนแปลงเจตคติ 
หรือความเขา้ใจในเน้ือหาขั้นตอนของการฝึกทกัษะต่างๆ ท่ีจะช่วยท าใหน้กัเรียนปฏิบติัไดง่้ายข้ึน 
               1.4 ขั้นการทดลอง/การประยุกตแ์นวคิด (Experimentation/Application) เป็นขั้นท่ี
นักเรียนไดท้ดลองใชค้วามคิดรวบยอดหรือผลิตขั้นความคิดรวบยอดในรูปแบบต่าง ๆ เช่นการ
สนทนา สร้างค าขวญั ท าแผนภูมิ เล่นบทบาทสมมุติ ฯลฯ เป็นการแสดงถึงผลของความส าเร็จของ
การเรียนรู้ในองคป์ระกอบท่ี 1 ถึง 3 ผูส้อนสามารถใชกิ้จกรรมในองคป์ระกอบน้ี ในการประเมินผล
การเรียนการสอนได ้ 
 สรุปแนวคิดเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้จากประสบการณ์โดยใชว้ิธีสอนท่ีเนน้การเรียนรู้
จากการกระท า(Learning by doing) ซ่ึงเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง มีความเช่ือวา่การเรียนรู้เกิดจากการ
กระท าจริงผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างความรู้ใหม่โดยเร่ิมจากการรับรู้ปัญหา  คิดหาแนวทางแกไ้ข  ลงมือ
ปฏิบัติจนเกิดประสบการณ์จากการปฏิบัติ  ผูเ้ รียนจะเป็นผูส้ร้างความรู้ของตนเอง เกิดการ
ปรับเปล่ียนความรู้เดิมให้เป็นความรู้ใหม่ ซ่ึงจะเป็นความรู้ท่ีมีความหมายต่อผูเ้รียน สามารถ
น าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงในชีวิตประจ าวนัท าใหผู้เ้รียนมีประสบการณ์ในการคิดและการกระท าจน
ก่อใหเ้กิดการเรียนรู้วิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์ โดยมีความคิดหลกัส าคญั 4 ประการ คือ(1) เป็น
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การเรียนรู้ท่ีอาศยัประสบการณ์ของผูเ้รียน(2) เป็นการเรียนรู้ดว้ยการกระท าจนท าใหเ้กิดความรู้ใหม่
(3) ปฏิสัมพนัธ์ของผูเ้รียนท าใหเ้กิดการขยายตวัของเครือข่ายความรู้อยา่งกวา้งขวาง และ(4)  มีการ
ส่ือสารดว้ยการพดูหรือการเขียนเพื่อสังเคราะห์ความรู้ 

 2. การจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์การเรียนรู้ของโนลส์ (Knowles 1997:1-2) ไดใ้ห้
แนวคิดการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์การเรียนรู้ไว ้ 2 แนวคิด คือ แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้ 
และการจดัการศึกษาและการสอน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

2.1แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้ ประกอบดว้ย ผูเ้รียนจะเรียนรู้ไดม้ากหากมีส่วนร่วม 
ในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และ การเรียนรู้ของมนุษยเ์ป็นกระบวนการภายในอยูใ่นความควบคุมของ
ผูเ้รียนแต่ละคน ผูเ้รียนจะน าประสบการณ์ ความรู้ ทกัษะและค่านิยมต่าง ๆเขา้มาสู่การเรียนรู้ของ
ตน มนุษยจ์ะเรียนรู้ไดดี้หากมีอิสระท่ีจะเรียนในส่ิงท่ีตนตอ้งการและดว้ยวิธีการท่ีตนพอใจ มนุษย์
ทุกคนมีลกัษณะเฉพาะตน ความเป็นเอกตับุคคลเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่า มนุษยค์วรไดรั้บการส่งเสริมใน
การพฒันาความเป็นเอกตับุคคลของตนและมนุษยเ์ป็นผูมี้ความสามารถและเสรีภาพท่ีจะตดัสินใจ 
และเลือกกระท าส่ิงต่าง ๆ ตามท่ีตนพอใจ และรับผดิชอบในผลของการกระท านั้น 

  2.2 การจดัการศึกษาและการสอน ควรด าเนินการดงัน้ี  การใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมใน
การเรียนรับผดิชอบร่วมกนัในกระบวนการเรียนรู้จะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ กระบวนการ
เรียนรู้ควรเปิดโอกาสและส่งเสริมใหผู้เ้รียนน าประสบการณ์ความรู้ ทกัษะ เจตคติและค่านิยมต่าง ๆ 
ของตนเขา้มาใชใ้นการท าความเขา้ใจส่ิงใหม่ ประสบการณ์ใหม่  ในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้
ให้แก่ผูเ้รียน ควรเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดเ้ลือกส่ิงท่ีเรียนและวิธีเรียนดว้ยตนเอง  ในกระบวนการ
เรียนการสอน ครูควรเขา้ใจและส่งเสริมความแตกต่างระหวา่งบุคคล ควรเปิดโอกาสและส่งเสริมให้
ผูเ้รียนไดพ้ฒันาคุณสมบติัเฉพาะตนไม่ควรปิดกั้นเพียงเพราะเขาไม่เหมือนคนอ่ืน กระบวนการ
เรียนรู้ควรเปิดโอกาสและส่งเสริมให้ผูเ้รียนตดัสินใจดว้ยตนเอง ลงมือกระท า และยอมรับผลของ
การตดัสินใจหรือการกระท านั้น 
 3. การจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic Learning) ถือเป็นแนวคิดหน่ึงท่ี
น ามาใชใ้นการพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี เป็นแนวคิดการจดัการเรียนรู้ท่ีตอบสนอง
ต่อการพฒันาการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ทิศนา แขมมณี (2550: 133-137) ไดศึ้กษา
นิยามหลกัการ องคป์ระกอบ และตวับ่งช้ีของการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง ดงัน้ี 
 ความหมายของการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง  การจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
หมายถึง การด าเนินการช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้โดยการให้ผูเ้รียนเขา้ไปเผชิญปัญหาในสภาพ
จริง ปัญหาจริง ในบริบทจริง และร่วมกนัศึกษาเรียนรู้แสวงหาความรู้และขอ้มูล และวิธีการต่าง ๆ 
เพื่อท่ีจะแกปั้ญหานั้น ผลการแกไ้ขปัญหาสอดคลอ้งกบัสภาพจริง ทั้งน้ีการจดัการเรียนการสอนไม่
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อาจจดัให้ผูเ้รียนเผชิญปัญหาในชีวิตจริง ปัญหาจริงในชั้นเรียน อาจท าโดยใชส้ถานการณ์จ าลอง
หรือสะทอ้นความเป็นจริงให้ผูเ้รียนไดร่้วมกนัคิดแกปั้ญหา หรือเขา้ใจสวมบทบาทในสถานการณ์
จ าลองเพื่อเรียนรู้จากสถานการณ์เช่ือมโยงสู่สภาพจริง ซ่ึงการแกปั้ญหาจากสถานการณ์จริงหรือ
จ าลองดังกล่าวจะเป็นการฝึกทักษะการคิด การสนทนา การอภิปรายแลกเปล่ียนแนวคิด การ
ตดัสินใจ และน าไปสู่การน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
 หลกัการพื้นฐานของการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง มีดงัน้ี 

 1.การเรียนรู้ใด ๆกต็ามยอมมีความสมัพนัธ์กบัเร่ือง ๆ นั้นเป็นการเรียนรู้ท่ีค  านึงถึง 
บริบทแวดลอ้มท่ีสมัพนัธ์กบัความเป็นจริง เพื่อใหผู้เ้รียนน าไปใชใ้นชีวิตจริงได ้

 2.สภาพจริง ขอ้มูลจริงเป็นโลกแห่งความเป็นจริงซ่ึงทุกคนจะตอ้งเผชิญ ดงันั้น การให ้
ผูเ้รียนไดเ้ผชิญกบัสภาพจริง ปัญหาจริง จึงเป็นโอกาสท่ีช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ความเป็นจริง 

 3.การเรียนรู้ความเป็นจริง ของจริง เป็นการเรียนรู้ท่ีมีความหมายเพราะสามารถ 
น าไปใชไ้ด ้เป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียน จึงเป็นส่ิงท่ีกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความใฝ่รู้อยากเรียนรู้ 

 4.การใหผู้เ้รียนเผชิญปัญหาและแกปั้ญหา จะช่วยใหผู้เ้รียนพฒันาทกัษะท่ีจ าเป็นต่อ 
การด ารงชีวิตจ านวนมาก 

 สรุปหลกัการเรียนรู้ตามสภาพจริงไดว้า่ เป็นการเรียนรู้ท่ีค  านึงถึงสภาพความเป็นจริง 
กบัส่ิงท่ีเรียนผูเ้รียนไดส้มัผสักบัสถานการณ์จริง ผูเ้รียนน าทกัษะ ความรู้ ประสบการณ์ไปใชจ้ริงได ้
 องคป์ระกอบของการเรียนรู้ตามสภาพจริง 

 1.ในชีวิตจริง บุคคลตอ้งเผชิญปัญหาท่ีจะตอ้งคิดตดัสินใจการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
เป็นการเรียนรู้ท่ีฝึกการคิด การตดัสินใจ ลงมือกระท า และทราบผลการกระท าจากปัญหา 

 2.การเรียนรู้ตามสภาพจริงผูเ้รียนตอ้งปฏิบติัการจริง เพื่อแกปั้ญหาโดยการปฏิสมัพนัธ์ 
กบับุคคล ใชท้รัพยากรตามสภาพจริงในการแกปั้ญหา 

 3.การเรียนรู้ตามสภาพจริง บุคคลจะใชค้วามรู้ ทกัษะ และเกิดความรู้หรือพฒันาเจตคติ 
ขณะแกปั้ญหาจึงเกิดการเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กนัในดา้นต่าง ๆ ตามสภาพจริง 

 4.การเรียนรู้ตามสภาพจริง ผูเ้รียนจะเลือกรับเฉพาะส่ิงท่ีมีความหมายกบัตนเองและ 
จ าเป็น เหมาะสมต่อการน าไปใชจ้ริง ไดแ้ก่ ทกัษะในการเขา้ใจผูอ่ื้น การอยูร่่วมกนักบัผูอ่ื้น การ
แกปั้ญหา การตดัสินใจ 

 5.การเรียนรู้ตามสภาพจริง ผูเ้รียนจะน าความรู้ ทกัษะ เจตคติเดิมมาใชใ้นการแกปั้ญหา 
หรือสถานการณ์ และเกิดการเรียนรู้ ทกัษะ เจตคติพฒันาข้ึนจากเดิมแลว้พฒันาข้ึนไปเร่ือยๆ 

 6.ขอ้มูลยอ้นกลบัจากการเรียนรู้ตามสภาพจริง จะถูกน าไปยดึถือเป็นแนวปฏิบติัใน 
ชีวิตจริงซ่ึงกิจกรรมปัญหาในการเรียนรู้ มีดงัน้ี 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 59 

   6.1 กิจกรรมแกปั้ญหาทา้ทายความสามารถทางวิชาการ (Academic Challenges) โดย  
การน าเน้ือหาสาระท่ีตอ้งการสอนมาปรับเปล่ียนใหอ้ยูใ่นรูปของปัญหาแลว้ใหผู้เ้รียนเผชิญปัญหา 
ร่วมมือแกไ้ข แสวงหาขอ้มูล น าขอ้มูลทางวิชาการมาใชใ้นการตดัสินใจ ลงมือกระท า และประเมิน
ดว้ยมาตรฐานของการด ารงชีวิตจริง 

  6.2 การจดักิจกรรมสวมบทบาทในสถานการณ์จ าลอง (Scenario Challenges)โดยการ 
น าสาระท่ีตอ้งสอนมาจดัเป็นสถานการณ์จ าลองท่ีสะทอ้นความเป็นจริง ชีวิตจริง และใหผู้เ้รียนสวม
บทบาทในสถานการณ์จ าลองนั้น ๆและเกิดการเรียนรู้ เขา้ใจสภาพความเป็นจริง 

ขอ้สงัเกตเพิ่มเติมของการจดัการเรียนรู้จากท่ีกล่าวไวคื้อ การจดัการเรียนรู้ตามสภาพ 
จริงมีคุณสมบติัดงัน้ี ผูเ้รียนไดพ้ฒันาการคิดชั้นสูง(Higher Order Thinking)ผูเ้รียนไดค้วามรู้ท่ีลึกซ้ึง 
(Depth of Knowledge)ความเช่ือมโยงของส่ิงท่ีเรียนรู้กบัโลกแห่งความจริงการอภิปรายหรือสนทนา
ท่ีเป็นแก่นสาร(Substantive Conversation) และการส่งเสริมสนบัสนุนจากสงัคมในผลสมัฤทธ์ิของ
ผูเ้รียน(Social Support for Student Achievements) 

ตวับ่งช้ีของการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง มีดงัน้ี 
1. ผูส้อนมีการน าผูเ้รียนเขา้ไปเผชิญสถานการณ์จริง ปัญหาจริง ในบริบทจริงหรือมี 

การจดักิจกรรมในหอ้งเรียนท่ีจ าลองหรือสะทอ้นความเป็นจริงใหผู้เ้รียนไดร่้วมกนัคิดแกปั้ญหา 
หรือเขา้ร่วมไปสวมบทบาทในสถานการณ์นั้น ๆ 

2. ผูเ้รียนมีส่วนร่วมกนัคิดวิเคราะห์ปัญหา แสวงหาความรู้ ขอ้มูลและวิธีการต่าง ๆ  
จากแหล่งความรู้ท่ีหลากหลาย ศึกษาท าความเขา้ใจ ความรู้และขอ้มูลความรู้มาใชต้ดัสินใจ 

3. ผูเ้รียนท่ีมีการตดัสินใจกระท าอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อแกปั้ญหารวมกนั 
4. ผูเ้รียนไดรั้บผลการตดัสินใจและการกระท าของตนจากสงัคม 
5. ผูเ้รียนมีการอภิปรายแลกเปล่ียนความรู้ความเขา้ใจสะทอ้นความคิดเก่ียวกบัการ 

เรียนรู้ของตน 
6. ผูส้อนมีการวดัประเมินผล ทั้งดา้นความรู้ ทกัษะและเจตคติ 

 4. การจดัการเรียนรู้ความเขา้ใจ 6 ดา้น การจดัการเรียนรู้ความเขา้ใจ 6 ดา้นตามแนวคิด
ของวิกกินส์และแมค็ทาย(Wiggings and McTighe 2004 : 1-6) คือ การแปลความหมายการเรียนรู้ท่ี
เป็นเลิศและการประเมินผล   เกิดจากการออกแบบหลกัสูตรท่ีมีประสิทธิภาพเป็นเป้าหมายส าคญัท่ี
จะน าไปสู่ความส าเร็จในการสอนของครู  แนวทางสร้างสรรค์ตอ้งให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสคน้หา
ความรู้ดว้ยตนเอง การแกปั้ญหาดว้ยนวตักรรม และการคิดอย่างมีวิจารณญาณดว้ยหลกัการของ
ความรู้ท่ีมีอยูใ่นตนเองอยา่งเขา้ใจ  หลกัสูตรจะตอ้งเช่ือมโยงระหว่างการประเมินผลและการเรียนรู้
ท่ีจะน าไปสู่การพฒันาความเขา้ใจ เน้นการแสวงหาความรู้มากกว่าการปูพรมให้ครอบคลุม และ
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มุ่งเนน้การสร้างความเขา้ใจในแนวคิดหลกั ค  านึงถึงความเขา้ใจผิดของผูเ้รียนท่ีเกิดข้ึนบ่อย ๆ ใน
การออกแบบหลกัสูตร  การประเมินผลและการเรียนการสอน โดยใชแ้นวทางการประเมินความ
เขา้ใจในระดบัต่าง ๆ มีมาตรฐานในการออกแบบหลกัสูตรเพื่อประกนัคุณภาพของหลกัสูตรและ
การประเมินผล ดงันั้นการออกแบบการเรียนรู้แบบยอ้นกลบั Backward Design เพื่อแกปั้ญหาความ
ไม่เช่ือมโยงระหว่างหลกัสูตรและการประเมินผล  ความเขา้ใจ มีความหมายว่า ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้
มากกว่าความรู้ท่ีบรรจุในหนังสือเรียน หรือทกัษะพื้นฐานแต่ผูเ้รียนตอ้งมีความเขา้ใจท่ีลึกซ้ึง
(Insights) และมีความสามารถในการแสดงออกในผลงานตามบริบทต่าง ๆ  ท่ีครูไดอ้อกแบบ
หลกัสูตร จดัประสบการณ์การเรียนรู้ ออกแบบเคร่ืองมือประเมินผลเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้
              การออกแบบการเรียนรู้แบบยอ้นกลบั  Backward Design      กระบวนการออกแบบ
แบบยอ้นกลบั (Wiggins and McTighe 2004)    เร่ิมจากคิดทุกอยา่งใหจ้บส้ินสุด  จากนั้นจึงเร่ิมตน้จาก
ปลายทางท่ีผลผลิตท่ีตอ้งการ(เป้าหมายหรือมาตรฐานการเรียนรู้) ส่ิงน้ีได้มาจากหลกัสูตรเป็น
หลกัฐานแห่งการเรียนรู้ซ่ึงเรียกว่า มาตรฐานการเรียนรู้ แลว้จึงวางแผนการเรียนการสอนในส่ิงท่ี
จ าเป็นใหก้บันกัเรียนเพื่อเป็นเคร่ืองมือท่ีน าไปสู่การสร้างผลงานหลกัฐานแห่งการเรียนรู้นั้นได ้                
          กระบวนการออกแบบการวางแผนของครูผูส้อนมี  3 ขั้นตอน                   
               ขั้นตอนท่ี  1 การก าหนดเป้าหมายท่ีพึงประสงค ์                
             ขั้นตอนท่ี   2 การก าหนดหลกัฐานท่ีแสดงวา่ผูเ้รียนไดบ้รรลุเป้าหมายท่ีพึงประสงค ์ 
               ขั้นตอนท่ี   3 การวางแผนประสบการณ์การเรียนรู้และการสอน 
  ในแต่ละขั้นตอนมีการด าเนินการดงัน้ี 

 ขั้นตอนท่ี 1 การก าหนดเป้าหมายท่ีพึงประสงค ์(อะไรคือความเขา้ใจท่ีตอ้งการและมี
คุณค่า)   การใชห้ลกัการออกแบบแบบยอ้นกลบั  อนัดบัแรกครูผูส้อนควรท าคือการใหค้วามส าคญั
ท่ีเป้าหมายการเรียนรู้ (Learning  goals)  หรือเป้าหมายของความเขา้ใจ ความเขา้ใจท่ีว่าน้ีคือ ความ
เขา้ใจท่ีฝังใจอยา่งย ัง่ยนื (Enduring Understanding)  ท่ีครูผูส้อนทุกคนตอ้งการใหน้กัเรียนของพวก
เขาไดรั้บการพฒันาไปใหถึ้งจุดหมายปลายทาง  ตามล าดบัขั้นการเรียนรู้  บรรลุผลท่ีส าเร็จสมบูรณ์
ท่ีสุด   ส่ิงน้ีก็เป็นจุดเนน้ส าคญัท่ีจะขาดเสียมิได ้ รวมทั้งแนวทางด าเนินการ  ชุดค าถามท่ีส าคญัดว้ย
เช่นกนั ความเขา้ใจท่ีฝังใจอยา่งย ัง่ยนืมีระดบัท่ีเหนือกว่าสูงกว่าขอ้เทจ็จริงต่าง ๆ และทกัษะต่างๆ ท่ี
มุ่งไปสู่ความคิดรวบยอดใหญ่ๆ   หลกัการต่าง ๆ  หรือกระบวนการต่าง ๆ                  

 ขั้นตอนท่ี2 การก าหนดหลกัฐานท่ีแสดงว่าผูเ้รียนไดบ้รรลุเป้าหมายท่ีพึงประสงค ์(อะไร
คือหลกัฐานพยานของความเขา้ใจ) ครูผูส้อนตอ้งตดัสินใจต่อไปว่าความเขา้ใจเหล่าน้ีนักเรียนจะ
น าเสนอ หรือสาธิตแสดงออกใหเ้ห็นไดอ้ยา่งไรวา่นกัเรียนไดเ้กิดความรู้ความเขา้ใจอยา่งแทจ้ริง  
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วิกกินส์และแมค็ทาย(Wiggins and Mctighe 2004) ไดใ้ห้รายละเอียดของความเขา้ใจ 6  ดา้น 
(Six  Facets  of Understanding)  โดยเช่ือวา่นกัเรียนจะมีความเขา้ใจท่ีลึกซ้ึงจะสามารถท าส่ิงดงัต่อไปน้ี  

 1.อธิบายช้ีแจงเหตุผล (Can Explain) คือ การอธิบายเหตุการณ์ หรือปรากฏการณ์อยา่ง 
ชดัเจนพร้อมขอ้มูล ทฤษฎี และองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถอธิบายเหตุผลและวธีิการ(Why and 
How) ทั้งยงัสามารถแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีกา้วเกินค าตอบเพียงวา่ผดิ หรือ ถูก 

 2. สามารถแปลความใหเ้กิดความหมายท่ีชดัเจน (Can Interpret) คือช้ีแจงใหเ้ห็นคุณค่า 
แสดงใหเ้ห็นความเช่ือมโยงสู่ชีวิตจริง และผลกระทบท่ีอาจมีต่อผูเ้ก่ียวขอ้ง 

 3.สามารถประยกุตใ์ช ้(Can Apply) คือ ความสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ 
ใหม่ ๆ ท่ีต่างไปจากท่ีเรียนรู้มาก่อน 

 4.มีเทคนิคการเขียนภาพท่ีเห็นดว้ยตาจริง (Have Perspective) คือความสามารถมอง 
ขอ้ดี ขอ้เสียจากมุมมองท่ีหลากหลาย 

 5.สามารถหยัง่รู้มีความรู้สึกร่วม (Can Empathies) คือ มีความละเอียดอ่อนท่ีจะซึมซบั  
รับทราบถึงความรู้สึกนึกคิดของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

 6.มีองคค์วามรู้เป็นของตนเอง (Have Self – Knowledge) คือ รู้จกัตนเอง ตระหนกัถึง 
จุดอ่อน วิธีคิด วิธีปฏิบติั ค่านิยม อคติของตนเอง ตลอดจนปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้และความ
เขา้ใจของตนเอง 
           ความเขา้ใจ 6 ดา้นสามารถช่วยสนบัสนุนให้เกิดความเขา้ใจตามธรรมชาติของความ
เขา้ใจและมีหนทางหลากหลายซ่ึงจะกล่าวถึงต่อไปเก่ียวกบัความเขา้ใจ เพื่อความสมเหตุสมผลกบั
รูปแบบการเรียนรู้(Learning  Styles)ผูเ้รียนจะนิยมชมชอบบางขอ้เทจ็จริง  ในส่วนของกระบวนการ
วางแผนน้ีอะไรท่ีท าให้“Backward  Design” แตกต่างจากกระบวนการวางแผนท่ีเคยปฏิบติัเป็น
ประเพณีมาตั้งแต่ดั้งเดิมก่อนการวางแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพฒันาความเขา้ใจต่างๆ 
ครูผูส้อนมีความจ าเป็นตอ้งวางแผนเพื่อก าหนดแนวทางการประเมินผลข้ึนก่อน ในขณะเดียวกนัก็
เนน้ถึงความส าคญัใหเ้กิดความชดัเจนในการพฒันาผลงาน/ภาระงานความสามารถ สนบัสนุนความ
พอเหมาะท่ีไดส้ัดส่วนของการใชก้ารประเมินผล ซ่ึงเป็นการใชก้ารประเมินผลท่ีมากกว่าแบบดั้งเดิม 
อนัประกอบดว้ยการสังเกต การสอบยอ่ย  การใชแ้บบสอบประเภทต่าง ๆ  การก าหนดแนวทางเพื่อ
ใชค้ดัเลือกขอบเขตของการประเมินผลผลงาน/ภาระงานต่างๆและการแสดงความสามารถต่าง ๆ 
ตอ้งสนบัสนุน ช่วยเหลือใหน้กัเรียนไดมี้การพฒันาความเขา้ใจ(Developing  Understand)ใหโ้อกาส
กบันกัเรียนไดน้ าเสนอ  อธิบายถึงความสามารถในความเขา้ใจผลงาน / ภาระงาน (Tasks)  ตอ้งมี
การจ าแนกแยกแยะและระดบัของความแตกต่างหรือชั้นของความเขา้ใจอีกดว้ย  
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           วิธีการ Backward Design ก าหนดใหค้รูคิดเหมือนนกัประเมินผลครูจะเร่ิมการวางแผน
จดัการเรียนรู้ดว้ยการคิดถึงหลกัฐานท่ีจะบ่งช้ีว่าผูเ้รียนไดบ้รรลุเป้าหมายการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว ้ดว้ย
วิธีการประเมินท่ีหลากหลายและต่อเน่ือง ขอเนน้ถึงความส าคญัการประเมินผลเป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการเรียนรู้และควรจะมีอยู ่(มีการประเมินผลอยูต่ลอด) ตั้งแต่ตน้จนจบล าดบัขั้นตอน มิใช่
น ามาใชเ้ม่ือจบหน่วยหรือจบรายวิชาเท่านั้น  

 ขั้นตอนท่ี 3 :การวางแผนประสบการณ์การเรียนรู้และการสอน(อะไรคือประสบการณ์
การเรียนรู้และจะสอนอย่างไร)เม่ือมีความชดัเจนเก่ียวกบัเป้าหมายการเรียนรู้และหลกัฐานท่ีเป็น
รูปธรรมแลว้ ผูส้อนสามารถเร่ิมวางแผนการเรียนการสอนได ้ตั้งค  าถามดงัต่อไปน้ี 

 1.  ความรู้และทกัษะอะไรจะช่วยใหผู้เ้รียนมีความสามารถตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
 2.  กิจกรรมอะไรจะช่วยพฒันาผูเ้รียนไปสู่เป้าหมายดงักล่าว 
 3.  ส่ือการสอนอะไรจึงจะเหมาะสมส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้ขา้งตน้ 
 4.  การออกแบบโดยรวมสอดคลอ้งและลงตวัหรือไม่   
 โดยสรุปการออกแบบตามวิธีการ  Backward Design จะมีประเดน็หลกัดงัน้ี  

 
ตารางท่ี4 สรุปประเดน็หลกัในการออกแบบการเรียนรู้แบบยอ้นกลบั  
 

ประเดน็หลกั 
ขอ้ค านึงในการ

ออกแบบ 
เกณฑใ์นการกลัน่กรอง 

ผลงานการออกแบบจะ
ไดอ้ะไร 

ขั้นตอนท่ี 1
อะไรท่ีมีคุณค่า
ควรแก่การ
สร้างความ
เขา้ใจ 

 มาตรฐานชาติ 
 มาตรฐานพื้นท่ี  
 ประเดน็ทอ้งถ่ิน  
 ความช านาญและ
ความสนใจของครู  

 แนวคิดท่ีผูเ้รียนจะน าไปใชไ้ดอ้ยา่ง
ย ัง่ยนื  
 โอกาสท่ีจะท าโครงงานตามสาระ 
  โอกาสท่ีจะเรียนรู้ในสภาพจริง  
  ประเดน็ท่ีท าความเขา้ใจเป็นพิเศษ 

หน่วยการเรียนรู้ท่ีจะ
สร้างความเขา้ใจท่ีย ัง่ยนื
และกระตุน้ใหคิ้ดใน
ประเดน็หลกั  

ขั้นตอนท่ี 2
อะไรคือ
หลกัฐานวา่ได้
เกิดความเขา้ใจ 
ตามท่ีก าหนด
ไว ้

ความเขา้ใจ ๖ ดา้น 
การระเมินผลท่ี
ต่อเน่ืองกนัใน
หลากหลาย
รูปแบบ  

    ความตรงประเดน็ 
    ความเท่ียงตรง  
    ความเป็นไปได ้ 
    ความพอเพยีง 
    สภาพความเป็นจริง  
    เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน  

หน่วยการเรียนท่ี
ค านึงถึงหลกัฐานของ
ผลการเรียน ท่ีเนน้ความ
เขา้ใจและเป็นหลกัฐาน
ท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน 
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ตารางท่ี 4 (ต่อ) 

ประเดน็หลกั 
ขอ้ค านึงในการ

ออกแบบ 
เกณฑใ์นการกลัน่กรอง 

ผลงานการออกแบบจะ
ไดอ้ะไร 

ขั้นตอนท่ี 3
กิจกรรมการ
เรียนการสอน
ใด  ท่ีจะสร้าง
เสริมความ 
เขา้ใจความ
สนใจและความ
เป็นเลิศ 

    ยทุธศาสตร์
การเรียนการสอน
ท่ีวางอยูบ่น
พื้นฐานงานวจิยั 
    เน้ือหาสาระ
และทกัษะท่ี
จ าเป็นและเอ้ือต่อ
การเรียนอ่ืนๆ 

วิธีการท่ีใชช่ื้อยอ่วา่ WHERE  
   Where จะไปสู่เป้าหมายอะไร 
   Hookจะตรึงผูเ้รียนอยา่งไร  
   Explore และ Equip  จะช่วยผูเ้รียน
ใหมี้ความพร้อมท่ีจะแสวงหาความรู้
อยา่งไร  
  Rethinkจะทบทวนอยา่งไร 
  Evaluateและ Exhibitประเมินผล
และน าเสนอผลงานอยา่งไร  

หน่วยการเรียนรู้ท่ี
ประกอบดว้ยกิจกรรม
การเรียนการสอน ท่ี
สอดประสานกนั  เพื่อ
น าไปสู่ความเขา้ใจ 
ความสนใจและความ
เป็นเลิศของผูเ้รียน   

 
ท่ีมา :  Grant Wiggings and Jay McTighe, Understanding by Design 
(USA: ASCD publications,2004), 64 . 
 
 จากแนวคิดเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ในรูปแบบการพฒันาท่ีไดก้ล่าวไปขา้งตน้พอ
สรุปไดว้่า แนวคิดการจดัการเรียนรู้ท่ีนักการศึกษาจดัไวอ้ย่างเป็นระบบตามหลกัปรัชญา แนวคิด 
หลกัการและความเช่ือของนกัการศึกษาต่าง ๆ ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาแนวคิดการจดัการเรียนรู้หลาย
รูปแบบเพื่อเป็นแนวคิดในการพฒันารูปแบบ ไดแ้ก่      การจดัการเรียนรู้แบบเนน้ประสบการณ์เป็น
ฐาน การจดัการเรียนรู้แบบประสบการณ์การเรียนรู้  การจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง และการจดั
เรียนรู้ความเขา้ใจ 6 ดา้น ซ่ึงมีกระบวนการหรือขั้นตอน    และเทคนิควิธีการท่ีจะช่วยใหก้ารจดัการ
เรียนรู้ตามรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ดงักล่าวบรรลุผลตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้
 

ทฤษฏีหลกัในการสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
 

        การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ   ผูว้ิจยัได้
น าแนวคิดทฤษฏีของเควิน ครูส(Kevin Kruse 2009:1-20) มาเป็นตน้แบบในการสร้างรูปแบบมี 5 
ขั้นหรือท่ีเราเรียกกนัโดยทัว่ไปว่า “ADDIE Model” ซ่ึงเป็นวิธีการเชิงระบบ (System Approach) 
ช่วยให้การจดัการเรียนการสอนมีประสิทธิผล (Effectiveness) และมีความเหมาะสมอย่างยิ่ง 
(Appropriateness) ขั้นต่าง ๆ ประกอบดว้ย 
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  1. ขั้นวิเคราะห์ (Analyze phase) วิเคราะห์และประเมินความตอ้งการจ าเป็น (Assess and 
Analyze Needs)  
  2. ขั้นออกแบบ (Design phase) ออกแบบการเรียนการสอนและการน าเสนอ (Design 
Instruction and Presentations)  
  3. ขั้นพฒันา (Develop phase) พฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการจดัการเรียนการสอน (Develop 
Materials)  
  4. ขั้นน าไปใช ้(Implement phase) น าสาระและกิจกรรมไปใช ้ประกอบดว้ยการวางแผน
ในการบริหารจดัการในการน าแผนการจดัการเรียนรู้ไปใช ้และด าเนินการจดัการเรียนรู้ตามขั้นตอน
ต่าง ๆ ท่ีก าหนดไวใ้นแผนการจดัการเรียนรู้ 
  5.  ขั้นประเมิน (Evaluation phase) ประเมินความกา้วหนา้ของผูเ้รียนและประสิทธิผล
ของส่ือท่ีใชใ้นการเรียนการสอน 
  จากวิธีการเชิงระบบ (System Approach) ช่วยใหก้ารจดัการเรียนการสอนมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) และมีความเหมาะสมอยา่งยิง่ (Appropriateness) ไดน้ าเสนอเป็นภาพประกอบ ดงัน้ี 

 
ภาพท่ี 10 รูปแบบแนวคิด ADDIE Model 
ท่ีมา : Kevin Kruse, Introduction to Instructional Design and the ADDIE Model [online].Accessed 
 30 October 2009, from http://www,e-learningguru.com/articles/art21.htm. 

วิเคราะห์ 
(Analyze) 

น าไปใช ้
(Implement) 

ประเมิน 
(Evaluate) 

ออกแบบ 
(Design) 

พฒันา 
(Develop) 
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   จากรูปแบบแนวคิด ADDIE Model ดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดส้รุปเป็นแนวทางการ
สร้างรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ประกอบดว้ยขั้นตอนต่าง ๆ 4 ขั้นตอน คือ 

 1. ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน 
   2. พฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์     
   3. ทดลองใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์    
   4. ประเมินผลการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์     
   ทั้งน้ี การสร้างรูปแบบการจดัการเรียนรู้ดงักล่าวขา้งตน้น้ี ถือเป็นแนวทางส าหรับการ
วิจยัและพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษา    
มหาวิทยาลยัราชภฏั นอกจากน้ีผูว้ิจยัได้ศึกษาแนวคิดและกลุ่มทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อใชเ้ป็นแนว
ทางการสร้างรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์  

 แนวความคิดในเร่ืองของการเรียนรู้ของมนุษย์  ไดรั้บความสนใจอย่างมากจากนัก
ปรัชญาและนักจิตวิทยามาแต่ในอดีต  ซ่ึงต่างก็ได้แสดงทศันะกันไวอ้ย่างหลากหลาย  แนวคิด
เหล่านั้นไดมี้การเปล่ียนแปลงและวิวฒันาการไปในแต่ละยุคแต่ละสมยั  รวมทั้งไดข้ยายขอบเขต
ไปสู่เร่ืองของการจดัการศึกษาและการสอน  การศึกษาแนวคิดในอดีต  นอกจากจะเป็นพื้นฐานท่ี
ส าคญัท่ีจะช่วยให้เกิดความเขา้ใจในเร่ืองของการจดัการศึกษาและเกิดแนวความคิดใหม่ๆ แลว้ยงั
เป็นการทบทวนภูมิปัญญาของนกัคิดในอดีตซ่ึงอาจจะตกหล่นสูญหายหรือเส่ือมความนิยมไปดว้ย
กาลเวลาแต่อาจยงัทรงคุณค่ามหาศาลต่อการเรียนรู้ของมนุษย ์

 ทฤษฎีการเรียนรู้เป็นแนวความคิดท่ีไดรั้บการยอมรับว่าสามารถใชอ้ธิบายลกัษณะ
ของการเกิดการเรียนรู้  หรือการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมได้  ส่วนหลกัการสอนก็คือ  แนวคิดท่ีเป็น
หลกัของการปฏิบติัทางการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆทฤษฎีการเรียนรู้สามารถ
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม (สุรางค ์ โคว้ตระกลู 2550 : 185-227) ดงัต่อไปน้ี 

 1.   ทฤษฎีเก่ียวกบัการเรียนรู้ช่วงก่อนคริสตศ์ตวรรษท่ี 20 
            1.1   ทฤษฎีของกลุ่มท่ีเนน้การฝึกจิตหรือสมอง(Mental Discipline)  นกัคิดกลุ่มน้ี

มีความเช่ือวา่  จิตหรือสมองหรือสติปัญญา(Mind)  สามารถพฒันาใหป้ราดเปร่ืองไดโ้ดยการฝึก  ใน
การฝึกจิตหรือสมองน้ีท าไดโ้ดยใหบุ้คคลเรียนรู้ส่ิงท่ียากๆ ยิง่ยากมากเท่าไร  จิตกจ็ะไดรั้บการฝึกให้
แขง็แกร่งข้ึนเท่านั้น  หลกัการในการจดัการเรียนการสอนตามทฤษฏีน้ีเนน้การพฒันาให้ผูเ้รียนเกิด
การเรียนรู้  โดยการกระตุน้ความรู้ในตวัผูเ้รียนใหแ้สดงออกมา  วิธีการสอนแบบโสเครติส(Socratic 
Method)  และวิธีการสอนแบบบรรยาย(Didactic Method)  เป็นวิธีการสอนตามทฤษฏีน้ีท่ีใชค้  าถาม
เพื่อดึงความรู้ในตวัผูเ้รียนออกมาให้กระจ่างชดัและช่วยเพิ่มเติมประสบการณ์ใหแ้ก่ผูเ้รียน  ซ่ึงเป็น
วิธีการสอนท่ีช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ 
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                       1.2   ทฤษฎีของกลุ่มท่ีเนน้การพฒันาไปตามธรรมชาติ(Natural Enfoldment)นกัคิด
กลุ่มน้ีมีความเช่ือวา่  ธรรมชาติคือแหล่งเรียนรู้ส าคญั  เด็กควรจะไดเ้รียนรู้ไปตามธรรมชาติ  การใช้
ของจริงเป็นส่ือในการสอนจะช่วยให้เด็กเรียนรู้ไดดี้  การเล่นเป็นการเรียนรู้ท่ีส าคญัของเด็ก  เด็ก
ไม่ใช่ผูใ้หญ่ตวัเลก็ๆ  เดก็มีสภาวะของเด็ก  ซ่ึงแตกต่างไปจากวยัอ่ืน  การจดัการศึกษาใหเ้ด็กจึงควร
พิจารณาระดบัอายเุป็นหลกั   การจดัการเรียนการสอนตามทฤษฏีน้ีเนน้การจดัประสบการณ์เรียนรู้
ใหแ้ก่เดก็จะตอ้งมีความแตกต่างไปจากการจดัใหผู้ใ้หญ่  และยดึเดก็เป็นศูนยก์ลางใหเ้สรีภาพแก่เดก็
ไดเ้รียนรู้ตามความตอ้งการและความสนใจของตน  ให้เด็กไดเ้รียนรู้ตามธรรมชาติและเป็นไปตาม
ธรรมชาติ  โดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลและความพร้อมของเดก็ 

          1.3 ทฤษฎีของกลุ่มท่ีเนน้การรับรู้และการเช่ือมโยงความคิด(Apperception)นกัคิด 
กลุ่มน้ีมีความเช่ือว่า  การเรียนรู้เกิดจากแรงกระตุ้นภายนอกหรือส่ิงแวดล้อม(Neutral - 
Passive)  การเรียนรู้เกิดจากการท่ีบุคคลไดรั้บประสบการณ์ผา่นทางประสาทสัมผสัทั้ง5(Sensation)
และความรู้สึก(Feeling) คือ การตีความหรือแปลความหมายจากการสัมผสั  การจดัการเรียนการ
สอนตามทฤษฏีน้ีจึงเน้นให้ผูเ้รียนได้รับประสบการณ์ผ่านทางประสาทสัมผสัทั้ง 5  และสร้าง
ความสมัพนัธ์ระหวา่งความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่ซ่ึงจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจไดเ้ป็นอยา่งดี 

 2.   ทฤษฎีเก่ียวกบัการเรียนรู้ในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 20 
                            2.1 ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) นักคิดในกลุ่มน้ีมอง
ธรรมชาติของมนุษยใ์นลกัษณะท่ีเป็นกลาง  คือ  ไม่ดี – ไม่เลว  การกระท าต่างของมนุษยเ์กิดจาก
อิทธิพลของส่ิงแวดลอ้มภายนอก พฤติกรรมของมนุษยเ์กิดจากการตอบสนองต่อส่ิงเร้า(Stimulus- 
Response)  การเรียนรู้เกิดจากการเช่ือมโยงระหว่างส่ิงเร้าและการตอบสนอง กลุ่มพฤติกรรมนิยม
ใหค้วามสนใจกบั   “พฤติกรรม”  มากเพราะพฤติกรรมเป็นส่ิงท่ีเห็นไดช้ดั  สามารถวดัและทดสอบ
ได ้ ทฤษฏีการเรียนรู้ในกลุ่มน้ี  ประกอบดว้ยแนวคิดส าคญั ๆ  3 แนวดว้ยกนั  คือ 

                       2.1.1 ทฤษฎีการเช่ือมโย(Classical Connectionism)ของธอร์นไดค(์Thorndike)เช่ือว่า
การเรียนรู้เกิดจาการเช่ือมโยงระหว่างส่ิงเร้ากบัการตอบสนองมีหลายรูปแบบ  บุคคลจะมีการลองผิด
ลองถูกปรับเปล่ียนไปเร่ือยๆ จนกว่าจะพบรูปแบบการตอบสนองท่ีสามารถให้ผลท่ีพึงพอใจมาก
ท่ีสุด  เม่ือเกิดการเรียนรู้แลว้บุคคลใช้รูปแบบตอบสนองท่ีเหมาะสมเพียงรูปแบบเดียวและจะ
พยายามใชรู้ปแบบนั้นเช่ือมโยงกบัส่ิงเร้าในการเรียนรู้ต่อไปเร่ือย ๆ  การจดัการเรียนการสอนตาม
ทฤษฏีน้ีจึงเนน้ท่ีการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดเ้รียนแบบลองผิดลองถูกบา้ง  มีการส ารวจความพร้อม
ของผูเ้รียนซ่ึงเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีตอ้งกระท าก่อนการสอนบทเรียน เม่ือผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้แลว้ครูควร
ฝึกใหผู้เ้รียนฝึกการน าการเรียนรู้นั้นไปใชบ่้อย ๆการศึกษาว่าส่ิงใดเป็นส่ิงเร้าหรือรางวลัท่ีผูเ้รียนพึง
พอใจจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ 
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  2.1.2 ทฤษฎีการวางเง่ือนไข (Conditioning Theory)   ประกอบดว้ยทฤษฏียอ่ย 4  
ทฤษฏีดงัน้ี ทฤษฏีการวางเง่ือนไขแบบอตัโนมติัของพาฟลอฟ(Pavlov’sClassical Conditioning)   เนน้
การตอบสนองต่อส่ิงเร้าท่ีวางเง่ือนไขสรุปแนวคิดตามทฤษฏีน้ีไดว้า่ การเรียนรู้ของส่ิงมีชีวิตเกิดจาก
การตอบสนองต่อส่ิงเร้าท่ีวางเง่ือนไข ทฤษฏีการวางเง่ือนไขแบบอตัโนมติัของวตัสัน (Watson’s 
Classical Conditioning)  เนน้การตอบสนองต่อส่ิงเร้าท่ีวางเง่ือนไขเช่นกนั สรุปแนวคิดตามทฤษฏีน้ี
ไดว้่าการเรียนรู้จะคงทนถาวรหากมีการให้ส่ิงเร้าท่ีสัมพนัธ์กนันั้นควบคู่กนัไปอยา่งสม ่าเสมอ  ทฤษฏี
การวางเง่ือนไขแบบต่อเน่ืองของกทัธรี(Guthrie’sContiguous Conditioning)เนน้หลกัการจูงใจ  สรุป
แนวคิดตามทฤษฏีน้ีไดว้่า  การเรียนรู้เม่ือเกิดข้ึนแลว้แมเ้พียงคร้ังเดียว  ก็นับว่าไดเ้รียนรู้แลว้ไม่
จ าเป็นตอ้งท าซ ้ าอีก  และทฤษฏีการวางเง่ือนไขแบบโอเปอร์แรนต์ของสกินเนอร์(Skinner’s 
Operant Conditioning)  เนน้การเสริมแรงหรือใหร้างวลั  สรุปแนวคิดตามทฤษฏีน้ีไดว้า่  การกระท า
ใดๆ ถา้ได้รับการเสริมแรงจะมีแนวโน้มท่ีจะเกิดข้ึนอีก  การเสริมแรงท่ีแปรเปล่ียนท าให้การ
ตอบสนองคงทนกวา่การเสริมแรงท่ีตายตวั  การจดัการเรียนการสอนตามทฤษฏีน้ีจึงเนน้ท่ีการเสนอ
ส่ิงเร้าในการเรียนการสอน  การจดักิจกรรมอย่างต่อเน่ือง  มีการแสริมแรงหรือให้รางวลัเพื่อให้
ผูเ้รียนเกิดความพึงพอใจท่ีจะเรียนรู้ 

2.1.3ทฤษฏีการเรียนรู้ของฮลัล ์(Hull’s Systematic Behavior Theory) มีความเช่ือ 
วา่ถา้ร่างกายเม่ือยลา้  การเรียนรู้จะลดลง  การตอบสนองต่อการเรียนรู้จะเกิดข้ึนไดดี้ท่ีสุดเม่ือไดรั้บ
แรงเสริมในเวลาใกลบ้รรลุเป้าหมาย  หลกัการจดัการเรียนการสอนตามทฤษฏีน้ีจึงมกัค านึงถึงความ
พร้อม  ความสามารถและเวลาท่ีผูเ้รียนจะเรียนไดดี้ท่ีสุด  การจดัการเรียนการสอนควรให้ทางเลือก
ท่ีหลากหลายเพื่อตอบสนองระดบัความสามารถของผูเ้รียน 

       2.2   ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธินิยม(Cognitivism) เน้นกระบวนการทางปัญญาหรือ
ความคิดซ่ึงเป็นกระบวนการภายในของสมอง นกัคิดกลุ่มน้ีมีความเช่ือวา่การเรียนรู้ของมนุษยไ์ม่ใช่
เร่ืองของพฤติกรรมท่ีเกิดจากกระบวนการตอบสนองต่อส่ิงเร้าเพียงเท่านั้น  การเรียนรู้ของมนุษยมี์
ความซบัซอ้นยิง่ไปกวา่นั้น  การเรียนรู้เป็นกระบวนการทางความคิดท่ีเกิดจากการสะสมขอ้มูล  การ
สร้างความหมายและความสัมพนัธ์ของขอ้มูล และการดึงขอ้มูลออกมาใชใ้นการกระท าและการ
แกปั้ญหาต่างๆ  การเรียนรู้เป็นกระบวนการทางสติปัญญาของมนุษยใ์นการท่ีจะสร้างความรู้ความ
เขา้ใจใหแ้ก่ตนเอง  ทฤษฏีในกลุ่มน้ีท่ีส าคญัๆ มี  5  ทฤษฏี  คือ    

2.2.1ทฤษฎีเกสตลัท ์(Gestalt Theory)แนวความคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้ของทฤษฏีน้ี  
คือ  การเรียนรู้เป็นกระบวนการทางความคิดซ่ึงเป็นกระบวนการภายในตวัมนุษย์  บุคคลจะเรียนรู้
จากส่ิงเร้าท่ีเป็นส่วนรวมไดดี้กว่าส่วนยอ่ยหลกัการจดัการเรียนการสอนตามทฤษฏีน้ีจะเนน้กระบวนการ 
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คิด  การสอนโดยเสนอภาพรวมก่อนการเสนอส่วนยอ่ย  ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีประสบการณ์มากและ
หลากหลายซ่ึงจะช่วยใหผู้เ้รียนสามารถคิดแกปั้ญหา  คิดริเร่ิมและเกิดการเรียนรู้แบบหยัง่เห็นได ้

2.2.2ทฤษฎีสนาม (Field Theory)     แนวความคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้ของทฤษฏีน้ี 
คือ  การเรียนรู้เกิดข้ึนเม่ือบุคคลมีแรงจูงใจหรือแรงขบัท่ีจะกระท าให้ไปสู่จุดหมายปลายทางท่ีตน
ตอ้งการ  หลกัการจดัการเรียนการสอนตามทฤษฏีน้ีเน้นการเขา้ไปอยู่ใน “โลก” ของผูเ้รียน การ
สร้างแรงจูงใจหรือแรงขบัโดยการจดัส่ิงแวดลอ้มทั้งทางกายภาพและจิตวิทยาให้ดึงดูดความสนใจ
และสนองความตอ้งการของผูเ้รียนเป็นส่ิงจ าเป็นในการช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ 

2.2.3ทฤษฎีเคร่ืองหมาย (Sign Theory) ของทอลแมน (Tolman)  แนวความคิด 
เก่ียวกบัการเรียนรู้ของทฤษฏีน้ี คือ  การเรียนรู้เกิดจากการใชเ้คร่ืองหมายเป็นตวัช้ีทางให้แสดง
พฤติกรรมไปสู่จุดหมายปลายทาง  หลกัการจดัการเรียนการสอนตามทฤษฏีน้ีเนน้การสร้างแรงขบั
และหรือแรงจูงใจให้ผูเ้รียนบรรลุจุดมุ่งหมายใดๆ  โดยใชเ้คร่ืองหมาย  สัญลกัษณ์หรือส่ิงอ่ืนๆ ท่ี
เป็นเคร่ืองช้ีทางควบคู่ไปดว้ย 

2.2.4ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญา (Intellectual Development Theory) นกัคิด 
คนส าคญัของทฤษฏีน้ีมีอยู ่ 2  ท่าน  ไดแ้ก่  เพียเจต(์Piaget)  และบรุนเนอร์(Bruner)  แนวความคิด
เก่ียวกบัการเรียนรู้ของทฤษฏีน้ีเนน้เร่ืองพฒันาการทางสติปัญญาของบุคคลท่ีเป็นไปตามวยัและเช่ือ
ว่ามนุษยเ์ลือกท่ีจะรับรู้ส่ิงท่ีตนเองสนใจและการเรียนรู้เกิดจากกระบวนการการคน้พบด้วยตนเอง
หลักการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฏี  คือ การพฒันาการทางสติปัญญาของผูเ้รียนและจัด
ประสบการณ์ให้ผูเ้รียนอย่างเหมาะสมกับพัฒนาการนั้ นให้ผูเ้ รียนได้มีประสบการณ์และมี
ปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มมากๆ  ควรให้เด็กไดค้น้พบการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  ส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้
คิดอยา่งอิสระและสอนการคิดแบบรวบยอดเพื่อช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์องผูเ้รียน 

2.2.5 ทฤษฏีการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย (A Theory of Meaningful Verbal  
Learning) ของออซูเบล(Ausubel)  เช่ือว่า  การเรียนรู้จะมีความหมายแก่ผูเ้รียน  หากการเรียนรู้นั้น
สามารถเช่ือมโยงกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีรู้มาก่อน  หลกัการจดัการเรียนการสอนตามทฤษฏีน้ี  คือ  มีการ
น าเสนอความคิดรวบยอดหรือกรอบมโนทศัน์  หรือกรอบแนวคิดในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงแก่ผูเ้รียน
ก่อนการสอนเน้ือหาสาระนั้นๆ  จะช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้รียนเน้ือหาสาระนั้นอยา่งมีความหมาย 

     2.3   ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มมนุษยนิยม(Humanism)นกัคิดกลุ่มมานุษยนิยมให้ความส าคญั
ของความเป็นมนุษยแ์ละมองมนุษยว์่ามีคุณค่า  มีความดีงาม  มีความสามารถ  มีความตอ้งการ และมี
แรงจูงใจภายในท่ีจะพฒันาศกัยภาพของตน หากบุคคลมีอิสรภาพและเสรีภาพ  มนุษยจ์ะพยายามพฒันา
ตนเองไปสู่ความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์  ทฤษฏีและแนวคิดท่ีส าคญัๆ ในกลุ่มน้ีมี  2  ทฤษฏี คือ 

2.3.1ทฤษฎีการเรียนรู้ของมาสโลวแ์นวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้ของทฤษฏีน้ี คือ  มนุษย ์
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ทุกคนมีความตอ้งการพื้นฐานตามธรรมชาติเป็นล าดบัขั้น  และตอ้งการท่ีจะรู้จกัตนเองและพฒันา
ตนเอง หลกัการจดัการเรียนการสอนตามทฤษฏีน้ีเนน้การเขา้ถึงความตอ้งการพื้นฐานของผูเ้รียน  และ
ตอบสนองความตอ้งการพื้นฐานนั้นอยา่งพอเพียง ใหอิ้สรภาพและเสรีภาพแก่ผูเ้รียนในการเรียนรู้  มีการ
จดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ซ่ึงช่วยส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดประสบการณ์ในการรู้จกัตนเองตาม
สภาพความเป็นจริง 

2.3.2 ทฤษฎีการเรียนรู้ของโรเจอร์สแนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้ของทฤษฏีน้ี คือ  มนุษย ์
สามารถพฒันาตนเองไดดี้หากอยู่ในสภาวะท่ีผ่อนคลายและเป็นอิสระ  การจดับรรยากาศท่ีผ่อน
คลายและเอ้ือต่อการเรียนเรียนรู้และเนน้ให้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง โดยครูเป็นผูช้ี้แนะและท าหนา้ท่ี
อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียนและการเรียนรู้จะเน้นกระบวนการเป็นส าคญั  หลกัการ
จดัการเรียนการสอนตามทฤษฏีน้ีเน้นการเรียนรู้กระบวนการเป็นส าคญั  ควรจดัสภาพแวดลอ้ม
ทางการเรียนให้อบอุ่น  ปลอดภยั  ครูควรสอนแบบช้ีแนะโดยให้ผูเ้รียนเป็นผูน้ าทางในการเรียนรู้
ของตนและคอยช่วยเหลือผูเ้รียนใหเ้รียนอยา่งสะดวกจนบรรลุผล 

        2.4  ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มผสมผสานของกานเย(Gagne’seclecticism)แนวคิดเก่ียวกบั
การเรียนรู้ของทฤษฏีน้ี คือ ความรู้มีหลายประเภท  บางประเภทสามารถเขา้ใจไดอ้ย่างรวดเร็วไม่
ตอ้งใชค้วามคิดท่ีลึกซ้ึง บางประเภทมีความซบัซอ้นมาก จ าเป็นตอ้งใชค้วามสามารถในขั้นสูง หลกัการ
จดัการเรียนการสอนตามทฤษฏีน้ี  คือ  การจดัการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบซ่ึงเร่ิมจากง่ายไปหายากมี
ทั้งหมด 9  ขั้น  ดงัน้ี   

ขั้นท่ี  1  สร้างความสนใจ(Gaining Attention)   
ขั้นท่ี  2  แจง้จุดประสงค(์Informing the Learning)   
ขั้นท่ี  3  กระตุน้ใหผู้เ้รียนระลึกถึงความรู้เดิมท่ีจ าเป็น(Stimulating Recall of  

Prerequisite Learned Capabilities)   
ขั้นท่ี  4  เสนอบทเรียนใหม่(Presenting the Stimulus)   
ขั้นท่ี  5  ใหแ้นวทางการเรียนรู้(Providing Learning Guidance)   
ขั้นท่ี  6  ใหล้งมือปฏิบติั(Eliciting the Performance)   
ขั้นท่ี  7  ใหข้อ้มูลป้อนกลบั(Feedback)   
ขั้นท่ี  8  ประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ตามจุดประสงค(์Assessing the Performance)   
ขั้นท่ี  9  ส่งเสริมความแม่นย  าและการถ่ายโอนการเรียนรู้(Enhancing Retention  

And Transfer) 
 3.  ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอนร่วมสมยั 
             3.1   ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลขอ้มูล(Information Processing  
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Theory)  เป็นทฤษฏีท่ีสนใจศึกษาเก่ียวกบักระบวนการพฒันาสติปัญญาของมนุษย ์ โดยให้ความ
สนใจเก่ียวกับการท างานของสมอง ทฤษฏีมีแนวคิดว่า  การท างานของสมองมนุษย์มีความ
คลา้ยคลึงกบัการท างานของคอมพิวเตอร์   หลกัการจดัการเรียนการสอนตามทฤษฏีน้ี  คือ  การ
น าเสนอส่ิงเร้าท่ีผูเ้รียนรู้จกัหรือมีขอ้มูลอยูจ่ะสามารถช่วยใหผู้เ้รียนหันมาใส่ใจและรับรู้ส่ิงนั้น  จดั
ส่ิงเร้าในการเรียนรู้ให้ตรงกบัความสนใจของผูเ้รียน สอนใหฝึ้กการจ าโดยใชว้ิธีการท่ีหลากหลาย  หาก
ตอ้งการให้ผูเ้รียนจดจ าเน้ือหาสาระใด ๆ  ไดเ้ป็นเวลานาน  สาระนั้นจะตอ้งไดรั้บการเขา้รหัส
(Encoding)  เพื่อน าไปเขา้หน่วยความจ าระยะยาว  วิธีการเขา้รหสัสามารถท าไดห้ลายวิธี  เช่น  การ
ท่องจ าซ ้ าๆ  การทบทวน  หรือการใชก้ระบวนการขยายความคิด 

         3.2 ทฤษฎีพหุปัญญา(Theory of Multiple Intelligences) ทฤษฏีน้ีมีความเช่ือพื้นฐานท่ี
ส าคญั 2 ประการ คือ  

  3.2.1เชาวน์ปัญญาของบุคคลมิไดมี้เพียงความสามารถทางภาษาและทาง 
คณิตศาสตร์เท่านั้น แต่มีอยูอ่ยา่งหลากหลายถึง 8 ประเภทดว้ยกนั  ประกอบดว้ย   

  เชาวน์ปัญญาดา้นภาษา(Linguistic Intelligence) 
  เชาวน์ปัญญาดา้นคณิตศาสตร์หรือการใชเ้หตุผลเชิงตรรกะ(Logical  

Mathematical Intelligence)   
 เชาวน์ปัญญาดา้นมิติสัมพนัธ์ (Spatial Intelligence)   
 เชาวน์ปัญญาดา้นดนตรี (Musical Intelligence) 
เชาวน์ปัญญาดา้นการเคล่ือนไหวร่างกายและกลา้มเน้ือ (Bodily Kinesthetic  

Intelligence) 
เชาวน์ปัญญาดา้นความสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้น (Interpersonal Intelligence) 
เชาวน์ปัญญาดา้นความเขา้ใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) 
เชาวน์ปัญญาดา้นความเขา้ใจธรรมชาติ (Naturalist Intelligence) 
เชาวน์ปัญญาของแต่ละคนอาจจะมีมากกวา่น้ี  คนแต่ละคนจะมีความสามารถ 

เฉพาะดา้นท่ีแตกต่างไปจากคนอ่ืน  และมีความสามารถในดา้นต่างๆ ไม่เท่ากนั  ความสามารถท่ี
ผสมผสานกนัออกมา  ท าใหบุ้คคลแต่ละคนมีแบบแผนซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตน 

 3.2.2.เชาวน์ปัญญาของแต่ละบุคคลจะไม่อยูค่งท่ีอยูท่ี่ระดบัท่ีตนมีตอนเกิด แต่ 
สามารถเปล่ียนแปลงได ้หากไดรั้บการส่งเสริมท่ีเหมาะสม 

 หลกัการจดัการเรียนการสอนตามทฤษฏีน้ี  คือ  มีกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายท่ี
สามารถส่งเสริมเชาวน์ปัญญาหลายๆ ดา้น  ใหเ้หมาะสมกบัขั้นพฒันาการของผูเ้รียน  การสอนควร
เน้นการส่งเสริมความเป็นเอกลกัษณ์ของผูเ้รียน  ครูควรสอนโดนเน้นให้ผูเ้รียนคน้หาเอกลกัษณ์
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ของตน  ภาคภูมิใจในเอกลกัษณ์ของตนเอง  และเคารพในเอกลกัษณ์ของผูอ่ื้น รวมทั้งเห็นคุณค่า
และเรียนรู้ท่ีจะใชค้วามแตกต่างของแต่ละบุคคลใหเ้ป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  ระบบการวดัผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้ควรมีการประเมินหลายๆ ดา้น   และในแต่ละดา้นควรเป็นการประเมินใน
สภาพการณ์ของปัญหาท่ีสามารถแกปั้ญหาไดด้ว้ยอุปกรณ์ท่ีสัมพนัธ์กบัเชาวน์ปัญญาดา้นนั้นๆ  การ
ประเมินจะตอ้งครอบคลุมความสามารถในการแกปั้ญหาหรือการสร้างสรรคผ์ลงานโดยใชอุ้ปกรณ์
ท่ีสมัพนัธ์กบัเชาวน์ปัญญาดา้นนั้นๆ อีกวิธีหน่ึง 

        3.3   ทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง(Constructivism)  เป็นทฤษฏีท่ีใหค้วามส าคญั
กบักระบวนการและวิธีการของบุคคลในการสร้างความรู้ความเขา้ใจจากประสบการณ์  รวมทั้ง
โครงสร้างทางปัญญาและความเช่ือท่ีใชใ้นการแปลความหมายเหตุการณ์และส่ิงต่าง  ๆ เป็นกระบวนการท่ี
ผูเ้รียนจะตอ้งจดักระท ากบัขอ้มูล  นอกจากกระบวนการเรียนรู้จะเป็นกระบวนการปฏิสัมพนัธ์
ภายในสมองแลว้  ยงัเป็นกระบวนการทางสังคมดว้ย  การสร้างความรู้จึงเป็นกระบวนการทั้งดา้น
สติปัญญาและสังคมควบคู่กนัไป  หลกัการจดัการเรียนการสอนตามทฤษฏีน้ีจะมุ่งเนน้ไปท่ีกระบวนการ
สร้างความรู้(Process of Knowledge Construction)เป้าหมายของการสอนจะเปล่ียนจากการถ่ายทอด
ใหผู้เ้รียนไดรั้บสาระความรู้ท่ีแน่นอนตายตวั  ไปสู่การสาธิตกระบวนการแปลและสร้างความหมาย
ท่ีหลากหลาย  ผูเ้รียนจะตอ้งเป็นผูจ้ดักระท ากบัขอ้มูลหรือประสบการณ์ต่างๆ  และจะตอ้งสร้าง
ความหมายใหก้บัส่ิงนั้นดว้ยตนเอง  โดยการใหผู้เ้รียนอยูใ่นบริบทจริง  ในการจดัการเรียนการสอน
ครูจะตอ้งพยายามสร้างบรรยากาศทางสังคมจริยธรรมให้เกิดข้ึน  ผูเ้รียนไดมี้บทบาทในการเรียนรู้
อยา่งเตม็ท่ีโดยผูเ้รียนจะน าตนเองและควบคุมตนเองในการเรียนรู้  บทบาทของครูจะเป็นผูใ้หค้วาม
ร่วมมือ  อ  านวยความสะดวกและช่วยเหลือผูเ้รียนในการเรียนรู้  การประเมินผลการเรียนรู้ตาม
ทฤษฏีน้ีมีลกัษณะท่ียืดหยุ่นกนัไปในแต่ละบุคคล  การประเมินควรใชว้ิธีการท่ีหลากหลาย  การ
วดัผลจะตอ้งใชกิ้จกรรมหรืองานในบริบทจริงดว้ย  ซ่ึงในกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งจ าลองของจริงมา  ก็
สามารถท าได ้ แต่เกณฑท่ี์ใชค้วรเป็นเกณฑท่ี์ใชใ้นโลกความจริงดว้ย 

      3.4   ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ช้ินงาน(Constructionism)      
แนวคิดของทฤษฏีน้ี คือ  การเรียนรู้ท่ีดีเกิดจากการสร้างพลงัความรู้ในตนเอง  หากผูเ้รียนมีโอกาส
ไดส้ร้างความคิดและน าความคิดของตนเองไปสร้างสรรคช้ิ์นงานโดยอาศยัส่ือและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม  จะท าให้ความคิดเห็นนั้นเป็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน    หลกัการจดัการเรียนการสอนตาม
ทฤษฏีน้ี คือ  ครูจะตอ้งท าหนา้ท่ีอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้แก่ผูเ้รียน  ใหค้  าปรึกษาช้ีแนะแก่
ผูเ้รียน  เก้ือหนุนการเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็นส าคญั  ในการประเมินผลนั้นตอ้งมีการประเมินทั้ง
ทางดา้นผลงานและกระบวนการซ่ึงสามารถใชว้ิธีการท่ีหลากหลาย  เช่น  การประเมินตนเอง  การ
ประเมินโดยครูและเพื่อน  การสังเกต  การประเมินโดยใชแ้ฟ้มสะสมงาน 
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         3.5  ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ(Theory of Cooperative Learning)แนวคิดของทฤษฏีน้ี 
คือ การเรียนรู้เป็นกลุ่มยอ่ยโดยมีสมาชิกกลุ่มท่ีมีความสามารถแตกต่างกนัประมาณ3–6 คน  ช่วยกนั
เรียนรู้เพื่อไปสู่เป้าหมายของกลุ่ม  โดยผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกนัในลกัษณะแข่งขนักนั  ต่าง
คนต่างเรียนและร่วมมือกนัหรือช่วยกนัในการเรียนรู้  การจดัการเรียนการสอนตามทฤษฏีน้ีจะเนน้
ให้ผูเ้รียนช่วยกนัในการเรียนรู้ โดยมีกิจกรรมท่ีให้ผูเ้รียนมีการพึ่งพาอาศยักนัในการเรียนรู้  มีการ
ปรึกษาหารือกนัอย่างใกลชิ้ด  มีการสัมพนัธ์กนั  มีการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม  มีการวิเคราะห์
กระบวนการของกลุ่ม  และมีการแบ่งหนา้ท่ีรับผดิชอบงานร่วมกนั   ส่วนการประเมินผลการเรียนรู้
ควรมีการประเมินทั้งทางดา้นปริมาณและคุณภาพ โดยวิธีการท่ีหลากหลายและควรใหผู้เ้รียนมีส่วน
ร่วมในการประเมิน  และครูควรจดัให้ผูเ้รียนมีเวลาในการวิเคราะห์การท างานกลุ่มและพฤติกรรม
ของสมาชิกกลุ่ม  เพื่อใหก้ลุ่มมีโอกาสท่ีจะปรับปรุงส่วนบกพร่องของกลุ่ม 

 
 ตารางท่ี  5 แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการสร้างรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
 

หัวข้อ ทฤษฎกีารเรียนรู้
ของโรเจอร์ส   
(Rogers 1969) 

ทฤษฎกีารประมวลผล
ข้อมูล 
(Klausmeier 1985) 

ทฤษฎกีารสร้าง
ความรู้   
(Richardson 
1997) 

ทฤษฎกีารเรียนรู้ 
แบบร่วมมือ 
(Johnson and 
Johnson 1994 ) 

ทฤษฎ ี
พหุปัญญา 
 (Gardner 
1999) 

แนวคดิ มนุษยส์ามารถ
พฒันาตนเองไดดี้
หากอยูใ่นสภาวะ
ท่ีผอ่นคลายและ
เป็นอิสระ  การจดั
บรรยากาศท่ีผอ่น
คลายและเอ้ือต่อ
การเรียนเรียนรู้
และเนน้ใหผู้เ้รียน
เป็นศนูยก์ลาง 
โดยครูเป็นผู ้
ช้ีแนะและ 
ท าหนา้ท่ีอ  านวย
ความสะดวก 

การท างานของสมอง
มนุษยมี์ความคลา้ยคลึง
กบัการท างานของ
คอมพิวเตอร์   หลกัการ
จดัการเรียนการสอน
ตามทฤษฏีน้ี  คือ  การ
น าเสนอส่ิงเร้าท่ีผูเ้รียน
รู้จกัหรือมีขอ้มูลอยูจ่ะ
สามารถช่วยใหผู้เ้รียน
หนัมาใส่ใจและรับรู้ส่ิง
นั้น จดัส่ิงเร้าในการ
เรียนรู้ใหต้รงกบัความ
สนใจของผูเ้รียน สอนให้
ฝึกการจ าโดยใชว้ิธีการ  

การเรียนรู้ท่ีดีเกิด
จากการสร้างพลงั
ความรู้ใน
ตนเอง  หาก
ผูเ้รียนมีโอกาสได้
สร้างความคิด
และน าความคิด
ของตนเองไป
สร้างสรรค์
ช้ินงานโดยอาศยั
ส่ือและ
เทคโนโลยท่ีี
เหมาะสม   
จะท าให ้

การเรียนรู้เกิดจาก
กลุ่มยอ่ยโดยมี
สมาชิกกลุ่มท่ีมี
ความสามารถ
แตกต่างกนั
ประมาณ3–6 
คน ช่วยกนัเรียนรู้
เพื่อไปสู่เป้าหมาย
ของกลุ่ม  โดย
ผูเ้รียนมี
ปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งกนัใน 

เชาวน์ปัญญา
ของแต่ละคน
อาจจะมี
มากกวา่น้ี   
คนแต่ละคน
จะมี
ความสามารถ
เฉพาะดา้นท่ี
แตกต่างไป
จากคน
อ่ืน  และมี
ความสามารถ
ในดา้นต่างๆ 
ไม่เท่ากนั   
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ตารางท่ี 5 (ต่อ) 
 
หัวข้อ ทฤษฎกีารเรียนรู้

ของโรเจอร์ส   
(Rogers 1969) 

ทฤษฎกีารประมวลผล
ข้อมูล  
(Klausmeier 1985) 

ทฤษฎกีารสร้าง
ความรู้   
(Richardson 
1997) 

ทฤษฎกีารเรียนรู้ 
แบบร่วมมือ 
(Johnson and 
Johnson 1994 ) 

ทฤษฎ ี
พหุปัญญา 
 (Gardner 
1999) 

 
 
 
 
 
 
 

 
ผู้วจิัย
น ามาใช้
เป็นขั้น
ใน

รูปแบบ
การ

จัดการ
เรียนรู้
เชิง

ประสบ
การณ์ 

ในการเรียนรู้ใหแ้ก่
ผูเ้รียนและการ
เรียนรู้จะเนน้
กระบวนการเป็น
ส าคญั  
 
 
 
ขั้นการให้ความรู้
และการสร้าง
ความตระหนัก  
-แจง้จุดประสงค์
การเรียนรู้ 
-ผูเ้รียนมีความรู้
ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัเน้ือหาท่ี
เรียนและสร้าง
ความตระหนกัใน
การเรียนรู้ปัญหา 
คิดแกปั้ญหา
ร่วมกนั 
-สรุปร่วมกนั 

ท่ีหลากหลาย หาก
ตอ้งการใหผู้เ้รียนจดจ า
เน้ือหาสาระใดๆไดเ้ป็น
เวลานาน  สาระนั้น
จะตอ้งไดรั้บการ
เขา้รหสัencoding)  เพ่ือ
น าไปเขา้หน่วยความจ า
ระยะยาว  
ขั้นการสร้างเสริม
ความรู้  
-ผูเ้รียนไดแ้ลกเปล่ียน
เรียนรู้ 
-แบ่งกลุ่มแลกเปล่ียน
ประสบการณ์เดิมมา
สร้างเป็นประสบการณ์
ใหม่ร่วมกนัคิดเพื่อ
เสริมความรู้ ใหม่ 
-สรุปความรู้ร่วมกนั 

ความคิดเห็นนั้น
เป็นรูปธรรมมาก
ยิง่ข้ึน    
 
 
 
 
 
ขั้นการสร้าง
ผลงาน 
-ผูเ้รียนสร้าง
ความรู้ในส่ิงท่ีได้
เรียนรู้  
-สร้างผลงาน
ข้ึนมาใหม่ ท าให้
ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้
อยา่งมีความหมาย 
-ผูเ้รียนไดฝึ้ก
ปฏิบติักิจกรรม
ต่างๆตามท่ี
ก าหนด 
-สรุปผลการ
ด าเนินร่วมกนั 

ลกัษณะแข่งขนั
กนั  ต่างคนต่าง
เรียนและร่วมมือ
กนัหรือช่วยกนั
ในการเรียนรู้   
บกพร่องของกลุ่ม 
 
 
ขั้นการน าเสนอ
ผลงาน 
-ผูเ้รียนหรือกลุ่ม
ไดน้ าเสนอ
ผลงานเพื่อน าไป
ประยกุตใ์ชก้าร
ด าเนินชีวิตจริง 
-สรุปผลร่วมกนั 

ผสมผสานกนั
ออกมา  ท าให้
บุคคลแต่ละ
คนมีแบบ
แผนซ่ึงเป็น
เอกลกัษณ์
เฉพาะตน 
 
ขั้นการ
ประเมินผล
การเรียนรู้
และการ
สะท้อนกลบั 
-ผูเ้รียนไดรั้บ
การ
ประเมินผล
การเรียนรู้
หลายดา้น  
และแต่ละ
ดา้นสะทอ้น
ผลใน
สภาพการณ์
ของปัญหาท่ี
สามารถ
แกปั้ญหาได ้

 
  จากการศึกษาแนวคิดและกลุ่มทฤษฎีหลกัในการสร้างรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างรูปแบบการ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 74 

จดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ เพื่อสร้างองคป์ระกอบดา้นต่างๆ ของรูปแบบไดแ้ก่  ทฤษฎีการสร้าง
ความรู้  ทฤษฎีการประมวลผลขอ้มูล  ทฤษฎีการเรียนรู้ของโรเจอร์ส ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
และทฤษฎีพหุปัญญา ดงัมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

1.ทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivism Theory)ทฤษฎีการสร้างความรู้เช่ือวา่มนุษย ์
สร้างความรู้เก่ียวกบัส่ิงต่าง   ๆ  ท่ีแวดลอ้มตวัเราดว้ยตวัของเราเอง เพราะมนุษยมี์ศกัยภาพในการ
สร้างความรู้จากการมีประสบการณ์ในสภาพการณ์จริง(Richardson 1997:1-18) โดยทฤษฎีสร้าง
ความรู้เห็นวา่ในการสร้างความรู้ท่ีสมเหตุสมผลนั้นจะประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 4 ลกัษณะ คือ 

   1.1 มนุษยเ์ป็นผูส้ร้างความรู้ดว้ยตนเอง  ทฤษฎีสร้างความรู้เช่ือวา่มนุษยมี์ศกัยภาพใน
การสร้างความรู้ความเขา้ใจของตนเองเหมือนแนวความคิดทางปรัชญาญาณวิทยา (Epistemology) 
ซ่ึงไม่ยอมรับการมีอยู่จริงของส่ิงภายนอก หรือไม่ยอมรับการมีอยู่จริงของส่ิงภายนอก หรือไม่
ยอมรับการมีอยูจ่ริงของส่ิงภายนอก หรือไม่ยอมรับว่าการมีอยูจ่ริงของส่ิงภายนอกแยกออกจากการ
รับรู้ของมนุษย์ ความรู้เป็นของผูรู้้มิใช่อยู่ภายนอก  ในการสร้างความรู้นั้ น มนุษย์จะต้องมี
ปฏิสมัพนัธ์กบัส่ิงต่างๆและใชค้วามรู้และประสบการณ์เดิมสร้างความหมายของประสบการณ์ใหม่   

   1.2 มนุษยส์ร้างความรู้ไดดี้เม่ือมีปฏิสมัพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม สภาพแวดลอ้มท่ีเป็นจริง
ท าใหม้นุษยส์ร้างความรู้ไดส้อดคลอ้งกบัสภาพท่ีเป็นจริงมากกว่าสภาพการณ์ท่ีสร้างข้ึนหรือจ าลอง
ข้ึนและมนุษยจ์ะสามารถน าความรู้ท่ีสร้างข้ึนไปอธิบายหรือเขา้ใจสภาพการณ์ท่ีเป็นจริงรอบตวัเอง
ได ้ ความรู้นั้นจึงมีคุณค่าอยา่งแทจ้ริงและมนุษยจ์ะจ าไดน้าน  

  1.3 ความรู้เป็นสหวิทยาการในสภาพการณ์จริงเม่ือมนุษยมี์ปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม 
มนุษยจ์ะมองส่ิงแวดลอ้มนั้นในหลายแง่หลายมุม ทั้งในแง่มุมท่ีเก่ียวกบัตนเอง บุคคลอ่ืน สังคม 
วฒันธรรม เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และแง่มุมอ่ืน ๆ นั่นคือ ในสภาพการณ์เป็นจริงนั้น นักเรียนจะ
เก่ียวขอ้งกบัความรู้ในสาขาวิชาการต่าง ๆ พร้อมกนั โดยไม่ไดแ้ยกสาขาวิชาเฉพาะดงัท่ีเป็นอยู่ใน
โรงเรียน   
  1.4 ความรู้พฒันาจากการร่วมมือกนัท างานเป็นกลุ่มมนุษยอ์ยูร่วมกนัเป็นสงัคมมนุษย ์
มีปฏิสัมพนัธ์กนัทั้งในการคิดและการกระท า  ดงันั้นเม่ือมนุษยแ์ต่ละคนสร้างความรู้ข้ึนมาจากการมี
ปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม  ความรู้ของมนุษยแ์ต่ละคนจะแตกต่างกนัอนัเน่ืองมาจาก ความรู้และ
ประสบการณ์เดิมของแต่ละคน ความสามารถในการแปลความหมายนั้น (Richardson 1994:4) 
เม่ือมนุษยไ์ดแ้ลกเปล่ียนความรู้ ความเขา้ใจและความคิดกนัและกนั ศกัยภาพของมนุษยท์  าใหม้นุษย์
ประเมินความรู้ ความเขา้ใจของตนเองและผูอ่ื้น แลว้น าความเหมือนและความต่างมาปรับเปล่ียน
ความรู้ความเขา้ใจเดิมของตนให้สมเหตุสมผลมากข้ึน ขจดัความขดัแยง้ และท าใหเ้กิดความสมดุล
ของความรู้ข้ึน 
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 สรุปคุณลกัษณะของทฤษฎีการสร้างความรู้ มีดงัน้ี 
 1.  ผูเ้รียนสร้างความรู้ ความเขา้ใจในส่ิงท่ีเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
 2.  การเรียนรู้ส่ิงใหม่ข้ึนกบัความรู้เดิมและความเขา้ใจท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั 
 3.  การมีปฏิสมัพนัธ์ต่อสงัคมมีความส าคญัต่อการเรียนรู้ 
 4.  การจดัส่ิงแวดลอ้ม กิจกรรมท่ีคลา้ยคลึงกบัชีวิตจริง ท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้

อยา่งมีความหมาย 
 2. ทฤษฎีการประมวลผลขอ้มูล    ผูว้ิจยัไดศึ้กษาทฤษฎีการประมวลผลขอ้มูลของคลอสเมียร์ 

(Klausmeier1985:52-108) ไดอ้ธิบายวา่ การเรียนรู้ของมนุษยโ์ดยเปรียบเทียบการท างานของคอมพิวเตอร์
กบัการท างานของสมอง ซ่ึงมีการท างานเป็นขั้นตอนดงัน้ีคือ  

 2.1 การรับขอ้มูล (Input) โดยผา่นทางอุปกรณ์หรือเคร่ืองรับขอ้มูล 
 2.2 การเขา้รหสั (Encoding) โดยอาศยัชุดค าสัง่หรือซอฟตแ์วร์ (Software)  
 2.3 การส่งขอ้มูลออก (Output) โดยผา่นทางอุปกรณ์ 

การประยกุตใ์ชก้บัรูปแบบการจดัการเรียนรู้   ทฤษฎีดงักล่าวเป็นประโยชน์ต่อการ 
จดัการเรียนการสอนหลายประการ คือ 

 1.การรู้จกั (Recognition) มีผลต่อการรับรู้ส่ิงใดส่ิงหน่ึง หากรู้ส่ิงนั้นมาก่อนเรามกัจะ 
เลือกรับรู้ส่ิงนั้นและน าไปเก็บไวใ้นหน่วยความจ าต่อไป  การน าเสนอส่ิงเร้าท่ีผูเ้รียนรู้จกัหรือมี 
ขอ้มูลอยูแ่ลว้จะสามารถช่วยให้ผูเ้รียนหนัมาใส่ใจและรับรู้ส่ิงนั้น ซ่ึงผูส้อนสามารถเช่ือมโยงไปถึง
ส่ิงใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงนั้นได ้

 2.เน่ืองจากความใส่ใจ (Attention) เป็นองคป์ระกอบส าคญัต่อการรับรู้ขอ้มูลเขา้มาไว ้
ในความจ าระยะสั้น ดงันั้นในการจดัการเรียนการสอนจึงควรจดัส่ิงเร้าในการเรียนรู้ใหต้รงกบัความ
สนใจของผูเ้รียน เพราะจะช่วยให้ผูเ้รียนใส่ใจและรับรู้ส่ิงนั้นและน าไปเก็บ บนัทึกไวใ้นความจ า
ระยะสั้นต่อไป 

 3.เน่ืองจากขอ้มูลท่ีผา่นมารับรู้แลว้จะถูกน าไปเกบ็ไวใ้นความจ าระยะสั้น ดงันั้นหาก  
ตอ้งการท่ีจะจ าส่ิงนั้นนานกว่าน้ีก็จ  าเป็นตอ้งใชว้ิธีการต่าง ๆ เช่น การท่องซ ้ ากนัหลายๆคร้ัง หรือ
การจดัส่ิงท่ีจ าใหเ้ป็นหมวดหมู่ ง่ายแก่การจ า เป็นตน้ 

 4.หากตอ้งการจะใหผู้เ้รียนจดจ าเน้ือหาสาระใด ๆไดเ้ป็นเวลานาน สาระนั้นจะตอ้ง 
ไดรั้บการเขา้รหัส(Encoding) เพื่อน าไปเขา้หน่วยความจ าระยะยาว วิธีการเขา้รหัสสามารถท าได้
หลายวิธี เช่น การท่องจ าซ ้ า ๆ การทบทวน หรือ การใชก้ระบวนการขยายความคิด (Elaborative 
Operations Process) ซ่ึงไดแ้ก่ การเรียบเรียง ผสมผสาน ขยายความ และการสัมพนัธ์ความรู้ใหม่กบั
ความรู้เดิม 
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     5.ขอ้มูลท่ีถูกน าไปเกบ็ไวใ้นหน่วยความจ าระยะสั้นหรือระยะยาวแลว้ สามารถเรียก 
ออกมาใชง้านไดโ้ดยผา่น “Effectors” ซ่ึงเป็นตวักระตุน้พฤติกรรมทางวาจาหรือการกระท า (Vocal 
and Motor response Generator) ซ่ึงท าใหบุ้คคลแสดงความคิดภายในออกมาเป็นพฤติกรรมท่ีสังเกตได ้
การท่ีบุคคลไม่สามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลท่ีเก็บไวไ้ดอ้าจจะเป็นเพราะไม่สามารถเรียกขอ้มูล
ใหข้ึ้นถึงระดบัจิตส านึกได ้(Conscious Level) หรือเกิดการลืมข้ึน 

    6.เน่ืองจากกระบวนการต่าง ๆ ของสมองไดรั้บการควบคุมโดยหน่วยบริหารควบคุม 
อีกชั้นหน่ึงซ่ึงเปรียบไดก้บัโปรแกรมสั่งงาน ซ่ึงเป็น “Software” ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ดงันั้น การ
ท่ีผูเ้รียนรู้ตวัและรู้จกับริหารควบคุมกระบวนการทางปัญญา หรือกระบวนการคิดของตนก็จะสามารถ
ท าให้บุคคลนั้นสามารถสั่งงานให้สมองกระท าการต่าง ๆ อนัจะท าให้ผูเ้รียนประสบผลส าเร็จใน
การเรียนรู้ได ้
 3. ทฤษฎีการเรียนรู้ของโรเจอร์ส ผูว้ิจยัไดศึ้กษาทฤษฎีการเรียนรู้ของโรเจอร์ส(Rogers  
1969:1-10) มีความเช่ือวา่มนุษยจ์ะสามารถพฒันาตนเองไดดี้หากอยูใ่นสถานการณ์ท่ีผอ่นคลายและ
เป็นอิสระ การจดับรรยากาศการเรียนท่ีผ่อนคลายและเอ้ือต่อการเรียนรู้ และเน้นให้ผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลาง โดยครูใชว้ิธีการสอนแบบไม่ช้ีแนะ (Non-directive) และท าหนา้ท่ีอ านวยความสะดวกใน
การเรียนรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียน(Facilitator)และการเรียนรู้จะเนน้กระบวนการ(Process Learning)เป็นส าคญั 
 หลกัการจดัการศึกษา/การสอน 

 1.การจดัสภาพแวดลอ้มทางการเรียนรู้ใหอ้บอุ่น ปลอดภยัไม่น่าหวาดกลวั น่าไวว้างใจ 
จะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ 

 2.ผูเ้รียนแต่ละคนมีศกัยภาพและแรงจูงใจท่ีจะพฒันาตนเองอยูแ่ลว้ครูจึงควรสอนแบบ 
ไม่ช้ีแนะ(Non-directive) โดยใหผู้เ้รียนเป็นผูน้ าทางในการเรียนรู้ของตนเอง (Self-directed) และ
คอยช่วยเหลือผูเ้รียนใหเ้รียนอยา่งสะดวกจนบรรลุผล 

 3. การจดัการเรียนการสอนควรเนน้การเรียนรู้กระบวนการ (Process Learning)   เป็น 
ส าคญั เน่ืองจากกระบวนการเรียนรู้เป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีบุคคลใชใ้นการด ารงชีวิตและแสวงหา
ความรู้ต่อไป 
 4. ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ คือ การเรียนรู้เป็นกลุ่ม
ยอ่ยสมาชิกกลุ่มท่ีมีความสามารถแตกต่างกนัประมาณ 3-6 คน ช่วยกนัเรียนรู้เพื่อไปสู่เป้าหมายของ
กลุ่ม   จอหน์สันและจอหน์สัน (Johnson and  Johnson 1994 : 31-32) กล่าวว่า การปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งผูเ้รียน มี 3 ลกัษณะคือ 

 1.ลกัษณะแข่งขนักนัในการเรียนรู้ ผูเ้รียนแต่ละคนจะพยายามเรียนใหไ้ดดี้กวา่คนอ่ืน 
เพื่อใหไ้ดค้ะแนนดีไดรั้บยกยอ่งหรือไดรั้บตอบแทนในลกัษณะต่าง ๆ 
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2. ลกัษณะต่างคนต่างเรียน คือ แต่ละคนต่างกรั็บผดิชอบดูแลตนเองใหเ้กิดการเรียนรู้ 
ไม่ยุง่เก่ียวกบัผูอ่ื้น 

 3.ลกัษณะร่วมมือกนัหรือช่วยกนัเรียนรู้คือ แต่ละคนต่างกรั็บผดิชอบในการเรียนรู้ของ 
ตน และในขณะเดียวกนักต็อ้งช่วยใหส้มาชิกคนอ่ืนเรียนรู้ดว้ย 

 องคป์ระกอบของการเรียนรู้แบบร่วมมือ การเรียนรู้แบบร่วมมือไดมี้องคป์ระกอบท่ี 
ส าคญั 5 ประการ ดงัน้ี 
 1.การพึ่งพาและเก้ือกลูกนั (Positive Interdependence) การเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นการ 
จดักลุ่มช่วยใหผู้เ้รียนมีการพึ่งพาช่วยเหลือเก้ือกลูกนัน้ีท าไดห้ลายทาง เช่น การใหผู้เ้รียนมีเป้าหมาย 
 2.การปรึกษาหารือกนัอยา่งใกลชิ้ด Face-to-Face promotive interaction) ปัจจยัท่ีส่งผล 
ใหผู้เ้รียนมีปฏิสมัพนัธ์ต่อกนัและกนัในทางช่วยใหบ้รรลุเป้าหมาย สมาชิกกลุ่มจะห่วงใย ไวว้างใจ 
ส่งเสริมและช่วยเหลือกนัและกนัในการท างานต่าง ๆ ร่วมกนัส่งผลใหเ้กิดสมัพนัธภาพท่ีดีต่อกนั 
 3.ความรับผดิชอบท่ีตรวจสอบไดข้องสมาชิกแต่ละคน (Individual Accountability)  
 4.การใชท้กัษะการปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและทกัษะการท างานกลุ่มยอ่ย 
(Interpersonal and Small-group Skills) 
 5.การวิเคราะห์กระบวนการกลุ่ม (Group Process) 

 การน าทฤษฎีไปใชใ้นการเรียนการสอน 
1.ก าหนดจุดมุ่งหมายของบทเรียนทั้งดา้นความรู้ และทกัษะกระบวนการต่าง ๆ 
2.ก าหนดขนาดของกลุ่ม กลุ่มควรมีขนาดเลก็ประมาณ 3-6 คน กลุ่มขนาด 4 คนจะเป็น 

ขนาดท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
3.จดัผูเ้รียนเขา้กลุ่มโดยการสุ่ม พิจารณาจากเพศ ความสามารถ ความถนดัเป็นตน้ 
4.ก าหนดบทบาทของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม เพื่อช่วยใหผู้เ้รียนมีปฏิสมัพนัธ์กนัอยา่ง 

ใกลชิ้ดและมีส่วนในการท างานอยา่งทัว่ถึง 
5.จดัสถานท่ี สาระ ส่ือหรืองานใหผู้เ้รียนท าอยา่งชดัเจน 
6. ครูคอยใหค้  าปรึกษาอยา่งใกลชิ้ด 
7.สงัเกตการท างานร่วมกนัของกลุ่ม ช่วยเหลือกลุ่มตามความเหมาะสม สรุปการ 

เรียนรู้ 
8. ประเมินผลการเรียนรู้ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยใชว้ิธีการหลายหลาก 

 5. ทฤษฎีพหุปัญญา  การศึกษาทฤษฎีพหุปัญญา(Theory of Multiple Intelligence) 
ของโฮเวิรด ์กาดร์เนอร์(Howard Gardner 1999:1-20) สรุปไดด้งัน้ี ในปี ค.ศ. 1983 Howard Gardner 
ไดเ้สนอแนวคิดใหม่เก่ียวกบัสติปัญญาไวใ้นหนงัสือเร่ืองโครงสร้างของจิตใจ (The Frames of 
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Mind) ไดนิ้ยามค าว่า “ปัญญา” ว่ามีลกัษณะของความสามารถดงัน้ี คือ แกปั้ญหาท่ีแต่ละคนมีส่วน
เขา้ไปเก่ียวขอ้งในชีวิตจริง สร้างปัญหาใหม่ส าหรับท่ีจะแก ้และท ากิจกรรมบางอยา่งหรือใหบ้ริการ
ท่ีมีคุณค่าในวฒันธรรม หรือบริบทของแต่ละคน และระบุว่า พหุปัญญาประกอบดว้ย 7 ดา้น ไดแ้ก่ 
ดา้นภาษา ดา้นตรรกะและคณิตศาสตร์  ดา้นมิติสัมพนัธ์ ดา้นดนตรี ด้านการเคล่ือนไหวร่างกาย 
ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล และดา้นการรู้จกัและเขา้ใจตนเอง  ในปี ค.ศ. 1993  Howard 
Gardner ไดเ้สนอเพิ่มปัญญาดา้นรอบรู้และเขา้ใจธรรมชาติเป็นดา้นท่ี 8 และต่อมาในปี ค.ศ. 1996  
เขาไดเ้สนอปัญญาอีก สองดา้น ไดแ้ก่ ปัญญาดา้นจิตวิญญาณ และปัญญาดา้นอตัถิภาวะนิยม หรือ
การด ารงอยู ่ซ่ึงพหุปัญญาแต่ละดา้นมีลกัษณะดงัน้ี 

 5.1 ปัญญาดา้นภาษาและการส่ือสาร (Verbal Linguistics Intelligence)    เป็นความ 
สามารถในการใชภ้าษาพูดและภาษาเขียนเพื่อการส่ือความหมาย  ความเขา้ใจให้บรรลุเป้าหมาย
ท่ีตั้ งๆไว้ สามารถบอกเล่าเร่ือง ตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อเร่ืองต่าง ๆ ในบรรยากาศและ
จุดมุ่งหมายต่าง ๆ เช่น การโตแ้ยง้ การชกัชวน การเขียนค าประพนัธ์  การสั่งสอนอบรม คนท่ีมี
ความสามารถดา้นภาษา มกัจะชอบเล่นค าใชส้ านวนและพูดเปรียบเปรยใชเ้วลาในการอ่านไดค้ร้ัง
ละนาน ๆ มีความสามารถในการพูด การฟัง การอ่าน หรือ การเขียน ผูท่ี้ปัญญาเด่นด้านน้ี เช่น 
พิธีกร  นกัการเมือง นกัพดู นกัเขียน นกัประพนัธ์ และกวี เป็นตน้ 

5.2 ปัญญาดา้นตรรกะและคณิตศาสตร์ (Logical-Mathematical Intelligence)   เป็น 
ความสามารถท่ีใชเ้ป็นพื้นฐานในการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คนท่ีใชค้วามสามารถ
ดา้นน้ีจะเน้นความเป็นเหตุผลไดอ้ย่างสัมพนัธ์กนั ท าการทดลองและจดัล าดบัขั้นตอนของการ
ท างานได ้ซ่ึงอาจเรียกว่าเป็นความสามารถในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์(Scientific Way of Thinking) 
ท่ีใชใ้นการแกปั้ญหาอยา่งเป็นขั้นตอนโดยใชต้วัเลขและการคิดค านวณร่วมดว้ย ผูมี้ปัญญาเด่นดา้น
น้ี เช่น นายแพทย ์นกัวิทยาศาสตร์ เป็นตน้ 

 5.3 ปัญญาดา้นมิติสัมพนัธ์และการจินตภาพ(Spatial  Intelligence) เป็นความสามารถ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้การรับรู้ การสร้างสรรค์และการสร้างแบบจ าลองในสมองท่ีดดัแปลงภาพ
จ าลองไปใชไ้ด ้ผูท่ี้มีความสามารถดา้นน้ีจะไวต่อการรับรู้ แมจ้ะมีรายละเอียดเพียงเลก็นอ้ยโดยเขา
สามารถใชเ้สน้ สี รูปร่าง รูปแบบและมิติ เพื่อดดัแปลงค าพดู หรือการแสดงออกในรูปของภาพหรือ
แบบจ าลองท่ีแสดงอยู่ และทิศทางท่ีเห็นไดช้ดัเจนผูมี้ปัญญาเด่นดา้นน้ีเช่นสถาปนิก มณัฑนากร 
ศลัยแพทย ์นกัเดินเรือ นกับิน จิตรกร เป็นตน้ 

 5.4 ปัญญาดา้นดนตรีและจงัหวะ (Musical Intelligence) เป็นความสามารถท่ีเขา้ใจ  
รู้สึกช่ืนชมซาบซ้ึงวิเคราะห์  วิจารณ์ ปรับเปล่ียน สร้างสรรคแ์ละแสดงออกในลกัษณะท่ีไวต่อระดบั
เสียงท่วงท านองจงัหวะ และสีสนัของเสียงดนตรีได ้คนท่ีมีความสามารถดา้นน้ีจะสามารถร้องเพลง
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ไดต้ามจงัหวะและระดบัเสียง  วิเคราะห์ลกัษณะของดนตรีหรือแสดงออกโดยการแต่งเพลงได ้และ
มีความรู้สึกไวต่อเสียงของดนตรีกบัจงัหวะท่ีไดย้ินไดฟั้งทุกวนั ผูมี้ปัญญาเด่นดา้นน้ี เช่น นักแต่ง
เพลง นกัร้องเพลง เป็นตน้ 
  5.5 ปัญญาดา้นร่างกายและการเคล่ือนไหว(Bodily Kinesthetic Intelligence)หมายถึง 
ความสามารถในการใชร่้างกายเพื่อการเคล่ือนไหวท่ีสัมพนัธ์กบัส่ิงท่ีตอ้งการแสดงออก  สามารถ
แกปั้ญหา หรือผลิตผลงานโดยใชร่้างกายทั้งตวั หรือบางส่วน ผูมี้ปัญญาเด่นดา้นน้ี เช่น นักแสดง 
นกัเตน้ร า นกักีฬา ศลัยแพทย ์และ ช่างต่าง ๆ เป็นตน้ 

 5.6 ปัญญาดา้นมนุษยสมัพนัธ์และการเขา้ใจผูอ่ื้น (Interpersonal Intelligence) เป็น 
ความสามารถท่ีจะท างานร่วมกบัผูค้นไดดี้ เพราะมีความเห็นใจและความไวต่อความรู้สึก อารมณ์
และความตอ้งการของคนอ่ืนคนในกลุ่มน้ีจะผกูมิตรกบัคนอ่ืนไดง่้ายและชอบการเขา้สังคม รู้จกัวิธี
ท่ีจะจดัการหรือปรับตวัเขา้กบัคนอ่ืนเพราะมีความเขา้ใจและล่วงรู้ความรู้สึกของผูอ่ื้นไดดี้  คนพวก
น้ีจะเก่งในการท างานเป็นทีมและการเป็นผูจ้ดัการ  รู้จกัควบคุมอารมณ์ของตนเอง  รู้จกัลดความ
โกรธ ความเกลียดชงั พยายามปรับตวัให้เขา้กบัคนอ่ืนให้ไดต้ามความตอ้งการของเขาโดยรู้จกัรอ
คอย พูดให้ผูอ่ื้นเขา้ใจและยอมรับมากกว่าการใชพ้ละก าลงัหรือการโตเ้ถียงอยา่งรุนแรง ผูมี้ปัญญา
เด่นดา้นน้ี เช่น ประชาสมัพนัธ์ นกัขาย พนกังานตอ้นรับ เป็นตน้ 

 5.7 ปัญญาดา้นการรู้จกัและเขา้ใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) เป็นความ 
สามารถท่ีจะรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง ฝึกคิดและติดตามควบคุมอารมณ์ตนเองได ้ บุคคลใน
กลุ่มน้ีเลือกท่ีจะท างานเอง เพราะเขาตระหนกัถึงความตอ้งการและความสามารถของตนเอง โดย
การควบคุมอารมณ์และน าตนเองไปสู่การพฒันาความสามารถท่ีจะสร้างเป้าหมายและคิดท่ีจะเรียนรู้
ไดต้ามท่ีตอ้งการ เป็นผูท่ี้มีวิจารณญาณสามารถควบคุมตนเอง เป็นผูท่ี้มีสุขภาพจิตท่ีดีไม่ฟุ้ งซ่าน
กงัวลใจ มีความคิดและความเช่ือท่ีมัน่คง รู้จกัตนเองเป็นอยา่งดี ชอบอยูเ่งียบ ๆ ตามล าพงั ผูมี้ปัญญา
เด่นดา้นน้ี เช่น นกับวช เป็นตน้ 
 5.8 ปัญญาดา้นการเขา้ใจธรรมชาติ(Naturalist Intelligence)เป็นความสามารถท่ีรอบ
รู้ในเร่ืองวิทยาศาสตร์และส่ิงแวดลอ้ม มีความรักในสัตว ์พืช และสภาพภูมิศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม เช่น 
เมฆ ฝน ดวงดาวและหินชนิดต่าง ๆ ผูท่ี้รอบรู้ในธรรมชาติน้ีจะชอบท างานนอกบา้น และตระหนกั
ในสภาพท่ีปรากฏในธรรมชาติ รักท่ีจะอนุรักษ์ธรรมชาติไว ้ตระหนักในคุณค่าของธรรมชาติ     
โดยพยายามปกป้องการท าลายส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอยู่ไม่ว่าส่ิงนั้นจะเป็นส่ิงมีชีวิต หรือไม่ก็ตาม ผูท่ี้มี
ปัญญาเด่นดา้นน้ี เช่น นกัพฤกษศาสตร์ นกัสตัวศาสตร์ นกัธรณีวิทยา นกันิเวศวิทยา เป็นตน้ 

 ส่วนปัญญาอีกสองดา้น คือ ปัญญาดา้นจิตวิญญาณ(Spiritual Intelligence) และปัญญา 
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ดา้นอตัถิภาวะนิยม หรือการด ารงอยู(่Existential Intelligence) นั้นเป็นเร่ืองท่ีลึกซ้ึงเชิงปรัชญา เช่น 
ถามว่ามนุษยชาติเกิดมาเพื่ออะไร และการด ารงอยู่เพื่ออะไร เป็นตน้ คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยความ
สนใจเน่ืองจากยงัเป็นส่ิงท่ีห่างไกลในชีวิตประจ าวนั ยงัคงเป็นปัญญาท่ีไม่สามารถหาตวัอย่างท่ี
ชดัเจน (สุรางค ์ โคว้ตระกลู  2550; พิมพพ์นัธ์ เดชะคุปต ์และราเชน มีศรี 2544;  ก่ิงฟ้า สินธุวงษ์
และคณะ 2545 ;โกวิท ประวาลพฤกษ ์ม.ป.ป.; วนิษา เรช 2550) 
  แนวคิดส าคญัในทฤษฎีพหุปัญญา    แนวคิดส าคญัในทฤษฎีพหุปัญญา ของ Howard 
Gardnerซ่ึง Thomas Amstrong เขียนไวใ้นหนงัสือ พหุปัญญาในหอ้งเรียน (Multiple Intelligence in 
the Classroom) ไวด้งัน้ี(Thomas Amstrong 2009:5-6) 

  1.คนทุกคนมีปัญญาทั้ง 8 ดา้น เพียงแต่มีมากนอ้ยดา้นใดแตกต่างกนั ซ่ึงบางคนอาจจะ 
มีปัญญา 8 ดา้นสูงมากทุกดา้นแต่บางคนกอ็าจจะมีเพียง หน่ึง หรือ สองดา้น ส่วนดา้นอ่ืนไม่สูงนกั 

 2. ทุกคนสามารถพฒันาแต่ละดา้นใหสู้งข้ึนถึงระดบัท่ีใชก้ารได ้แมว้า่บางคนจะมี 
ความรู้สึกว่าตนมีปัญญาดอ้ยในบางดา้น แต่ถา้มีการให้ก าลงัใจฝึกฝนอบรมก็อาจจะเสริมปัญญา
ดา้นต่าง ๆได ้

 3.ปัญญาดา้นต่าง ๆ ท างานร่วมกนัในวิธีท่ีซบัซอ้น การแยกปัญญาออกเป็นดา้นต่าง ๆ 
นั้นเป็นการอธิบายแต่ละชนิดเพียงน าเอาลกัษณะพิเศษแต่ละชนิดออกมาศึกษา เพื่อหาทางใชใ้ห้
เหมาะสมเท่านั้นจริงแลว้ปัญญาหลายดา้นจะท างานปฏิสัมพนัธ์กนัร่วมกนั  ยกเวน้ในกรณีท่ีมีความ
พิการทางสมอง หรือนักปราชญ์ท่ีมีความฉลาดล ้าเฉพาะดา้น เช่น ในการประกอบอาหาร ก็ตอ้ง
สามารถอ่านวิธีท า(ดา้นภาษา) คิดค านวณปริมาณของส่วนผสม(ดา้นคณิตศาสตร์) เม่ือประกอบ
อาหารเสร็จก็ท าให้สมาชิกทุกคนในบา้นพอใจ(ดา้นมนุษยสัมพนัธ์) และท าให้ตนเองมีความสุข
(ดา้นการเขา้ใจ รู้จกัตนเอง)เป็นตน้ การกล่าวถึงปัญญาแต่ละดา้นเป็นเพียงการน าลกัษณะพิเศษ
ออกมาศึกษาเพื่อหาทางใชใ้หเ้หมาะสม 

 4. ปัญญาในแต่ละดา้นจะมีการแสดงความสามารถท่ีหลากหลาย  เช่น      บางคนไม่มี 
ความสามารถดา้นการอ่าน ก็ไม่ไดห้มายความว่าไม่มีความสามารถทางภาษา เพราะเขา อาจจะเป็น
คนท่ีเล่านิทานและเล่าเร่ืองเก่งใชภ้าษาพูดไดค้ล่องแคล่ว  หรือคนท่ีไม่มีความสามารถทางกีฬา ก็
อาจจะใชร่้างกายไดดี้ในการถกัทอผา้ หรือเล่นหมากรุกไดเ้ก่งซ่ึงจะเห็นไดว้า่แมแ้ต่ในปัญญาดา้นใด
ดา้นหน่ึง กจ็ะมีการแสดงออกถึงความสามารถหลากหลาย 
 การประเมินพหุปัญญา  เฉลียวศรี พิบูลชล( 2548: 23) แปลจากหนงัสือเร่ือง Multiple 
Assessment for Multiple Intelligencesของ James Bellancaและคณะ (1997)       ไดส้รุปยทุธวิธีท่ี
หลากหลายส าหรับการจดัการเรียนการสอนและประเมินตามสภาพจริงในชั้นเรียนพหุปัญญา ดงัน้ี 
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ภาพท่ี 11 ยทุธวิธีท่ีหลากหลายส าหรับการจดัการเรียนการสอนและการประเมินผลตามสภาพจริง 
    ในชั้นเรียน 
ท่ีมา : เฉลียวศรี พิบูลชล, 108วิธีวดัและประเมินพหุปัญญา (กรุงเทพ ฯ: สถาบนัพฒันาคุณภาพ 
วิชาการ, 2548), 10. 
 
 โกวิท ประวาลพฤกษ ์(2551:1-20) กล่าวว่า ในการประเมินโดยใชง้านท่ีเกิดจากการ
ปฏิบติัจริง ครูตอ้งจดัท าค  าอธิบายคุณภาพไวก่้อน แลว้น าผลงานจริงมาเทียบดูว่าตรงกบัลกัษณะใด 
การประเมินตามสภาพจริงท่ีถูกตอ้งครูตอ้งจดัท ามิติคุณภาพไวก่้อนค าอธิบาย  คุณภาพมีทั้งงาน
เด่ียว ๆ และงานท่ีเป็นชุด ถา้คุณภาพเป็นแบบรวม  เช่น โครงงานก็จะตอ้งมีค าอธิบายคุณภาพหลาย
ดา้นท่ีละมิติ ว่าแต่ละมิติมีความเขม้ขน้แบบใด  สรุปลกัษณะส าคญัในการจดักิจกรรมการเรียนรู้
และการประเมิน คือ  สนองความแตกต่างของบุคคล  เพิ่มพนูพหุปัญญา  รวมการประเมินและการ
พฒันาไวด้ว้ยกนั ใชว้ิธีการหลากหลาย ส่ือหลากหลาย และ มุ่งใหผู้เ้รียนพฒันาตนเอง 

การจดัแสดงนิทรรศการ 
(Exhibits) 

การแสดง 
(Performances

) 

โครงงาน 
(Projects) 

การจดัระบบความคิด 
(Graphic Organizers) 

การสาธิต 
(Demonstrations) 

ช้ินงาน 
(Products) 

สมุดอนุทินการเรียนรู้ 
และบนัทึกการเรียนรู้ 
(Journals and Logs) 

ยุทธวธีิ 
พหุปัญญา 

(MI Strategies) 

กระบวนการแกปั้ญหา 
( Problem Solving Process) 
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ภาพท่ี 12 กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีพหุปัญญา  
ท่ีมา : เฉลียวศรี พิบูลชล, 108วิธีวดัและประเมินพหุปัญญา (กรุงเทพ ฯ: สถาบนัพฒันาคุณภาพ 
วิชาการ, 2548), 11. 
 

นิยาม : ปัญญา 
เป็นความสามารถทีจ่ะ 
แกปั้ญหา 
สร้างปัญหาเพื่อแกไ้ข 
และเกิดความรู้ใหม่ 
สร้างผลงานท่ีมีคุณค่า 
เป็นท่ียอมรับของสังคม 

พหุปัญญา 
(Multiple intelligence : MI)  
1.ดา้นภาษาและการส่ือสาร 
2.ดา้นตรรกะและคณิตศาสตร์ 
3.ดา้นดนตรี 
4.ดา้นมิติสัมพนัธ์ 
5.ดา้นร่างกายและการ
เคล่ือนไหว 
6.ดา้นความเขา้ใจตนเอง 
7.ดา้นมนุษยสัมพนัธ์ 
8.ดา้นความเขา้ใจธรรมชาติ 
 

แนวคดิส าคญัในทฤษฎพีหุปัญญา 
1.คนทุกคนมีปัญญาทั้ง 8 ดา้น 
เพียงแต่มีมากนอ้ยดา้นใดแตกต่างกนั 
2.ทุกคนสามารถพฒันาแต่ละดา้นให้
สูงข้ึนถึงระดบัท่ีใชก้ารได ้
3.ปัญญาดา้นต่าง ๆ ท างานร่วมกนัใน
วิธีท่ีซบัซอ้นและมีปฏิสัมพนัธ์
ร่วมกนั 
4.ปัญญาแต่ละดา้นจะมีการแสดง
ความสามารถท่ีหลากหลาย 
 

ใชย้ทุธวธีิท่ีหลากหลายสอดคลอ้งกบัพหุปัญญา เกิดการเรียนรู้และพฒันาพหุปัญญา 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
พฒันาพหุปัญญา 

พนัธุกรรม ส่ิงแวดล  อ
ม 

 

                       Self  Smart 
Word                                                Nature Smart                  
Smart 
Logic                                         
Smart                                                Music Smart 
People                                              Picture Smart 
Smart                     
                        Bodily Smart 
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แนวคดิเกีย่วกบัการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
 ผูว้ิจยัไดศึ้กษารูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีมีการน ามาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน

โดยทัว่ไปเป็นท่ีนิยมโดยเน้นทกัษะปฏิบติัและการจดัประสบการณ์ให้แก่ผูเ้รียนโดยผูว้ิจยัไดน้ า
รูปแบบมาสงัเคราะห์เป็นการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ดงัน้ี 

 
รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบัตขิองแฮร์โรว์ 

 การพฒันาทกัษะปฏิบติัตามล าดบัขั้นตอนท่ีซบัซอ้นนอ้ยไปสู่ซบัซอ้นมาก  5 ขั้นตอน  
ดงัน้ี(Harrow 1972: 96-99, อา้งถึงใน ทิศนา แขมมณี 2550: 37-38)     

  1)    ขั้นการเลียนแบบ ผูเ้รียนสงัเกตการกระท าท่ีตอ้งการใหท้ าได ้รับรู้สงัเกต เห็นว่ามี
ขั้นตอนอะไรบา้งแมจ้ะไม่ละเอียดครบถว้น 

 2)   ขั้นการลงมือท าตามสัง่ ท าตามโดยไม่มีแบบใหเ้ห็น ท าใหไ้ดป้ระสบการณ์ในการ
ลงมือท าอาจคน้พบปัญหาต่าง ๆ ซ่ึงช่วยใหเ้กิดเรียนรู้ และการปรับการกระท าใหถู้กตอ้งสมบูรณ์ข้ึน 
 3)   ขั้นการกระท าอยา่งถูกตอ้งสมบูรณ์ ผูเ้รียนจะตอ้งฝึกฝนจนท าไดถู้กตอ้งสมบูรณ์ 
โดยไม่จ าเป็นตอ้งมีตน้แบบหรือค าสัง่ ท าไดอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นตรง พอดี สมบูรณ์แบบ 
 4)   ขั้นการแสดงออก ผูเ้รียนมีโอกาสไดฝึ้กฝนมากข้ึน จนกระทัง่สามารถท าส่ิงนั้นได้
ถูกตอ้งสมบูรณ์แบบอยา่งคล่องแคล่ว รวดเร็ว ราบร่ืน และดว้ยความมัน่ใจ 

 5)  ขั้นการกระท าอยา่งเป็นธรรมชาติ ท าอยา่งสบาย ๆ อตัโนมติั ไม่ตอ้งใชค้วาม
พยายามเป็นพเิศษ จึงตอ้งอาศยัการปฏิบติับ่อย ๆ ในสถานการณ์ท่ีหลากหลายจนช านาญ 

 เพื่อใหผู้เ้รียนมีความสามารถดา้นทกัษะการปฏิบติั อยา่งถูกตอ้งสมบูรณ์ แสดงออก
และกระท าอยา่งเป็นธรรมชาติ 

 
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคดิการพฒันาทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน 
 ผูเ้รียนไดรั้บการฝึกฝนพฒันาการปฏิบติั หรือท างานท่ีตอ้งอาศยัการเคล่ือนไหวหรือ
การประสานของกลา้มเน้ือทั้งหลายไดอ้ยา่งดี มีขั้นตอนดงัน้ี(Simpson 1972:56-60, อา้งถึงใน ทิศนา 
แขมมณี 2550: 35-37) 

 1) ขั้นการเรียนรู้ สงัเกตการท างาน รับรู้การกระท า 
 2) ขั้นการเตรียมความพร้อม ทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ ใหพ้ร้อมต่อการ

เคล่ือนไหว หรือแสดงทกัษะ 
 3) ขั้นการตอบสนองภายใตก้ารควบคุม อาจใหเ้ลียนแบบหรือลองผดิลองถูกจน

สามารถตอบสนองไดถู้กตอ้ง 
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 4) ขั้นลงมือกระท าจนเป็นกลไกท่ีท าไดเ้อง ช่วยใหป้ระสบความส าเร็จในการปฏิบติั 
และเกิดความเช่ือมัน่ในการท าส่ิงนั้น ๆ 

 5) ขั้นการกระท าอยา่งช านาญ ผูเ้รียนไดฝึ้กฝน จนท าไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว ช านาญ 
เป็นไปโดยอตัโนมติั และดว้ยความเช่ือมัน่ในตนเอง 

 6) ขั้นการปรับปรุงและประยกุตใ์ช ้ช่วยใหผู้เ้รียนปรับปรุงทกัษะหรือการปฏิบติัของ
ตนใหดี้ยิง่ข้ึน และประยกุตใ์ชท้กัษะในสถานการณ์ต่าง ๆ 

 7) ขั้นการริเร่ิม หลงัจากสามารถปฏิบติัอยา่งช านาญ และสามารถประยกุตใ์น
สถานการณ์หลากหลาย จะเกิดความคิดริเร่ิมใหม่ ๆ ท าใหป้รับการปฏิบติัไปตามท่ีตนตอ้งการ 
 เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถปฏิบติัหรือกระท าแสดงออก อยา่งคล่องแคล่ว ถูกตอ้ง ช านาญ 
ในทกัษะท่ีตอ้งการ และช่วยพฒันาความคิดสร้างสรรค ์ ความอดทน การปรับพฒันาทกัษะให้
เช่ียวชาญ มีคุณค่ายิง่ข้ึน 
 

รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบัตขิอง เดวส์ี  
 ทกัษะปฏิบติัส่วนใหญ่จะประกอบดว้ยทกัษะยอ่ยๆจ านวนมาก ฝึกใหผู้เ้รียนสามารถ
ท าทกัษะยอ่ย ๆ ไดก่้อนแลว้ค่อยเช่ือมโยงเป็นทกัษะใหญ่  จะช่วยใหเ้รียนรู้ไดดี้และรวดเร็วข้ึน 
(Davies 1971: 50-56, อา้งถึงใน ทิศนา แขมมณี 2550: 39-40) 

 1) ขั้นสาธิตการกระท า ผูเ้รียนไดเ้ห็นทกัษะหรือการปฏิบติัตั้งแต่ตน้จนจบ อยา่งเป็น
ปกติตามธรรมชาติ ไม่ชา้-เร็วเกินไป ผูเ้รียนควรไดรั้บค าแนะน าท่ีควรเอาใจใส่พิเศษ 

 2) ขั้นสาธิตทกัษะยอ่ย และใหผู้เ้รียนปฏิบติัสงัเกต และท าตามไปทีละส่วนอยา่งชา้ ๆ 
 3) ขั้นใหผู้เ้รียนปฏิบติัทกัษะยอ่ย โดยไม่มีการสาธิตหรือแบบอยา่งใหดู้ มีผูส้อนคอย

ช้ีแนะ ช่วยแกไ้ขจนกระทัง่ผูเ้รียนท าได ้แลว้เร่ิมทกัษะยอ่ยใหม่ 
  4) ขั้นใหเ้ทคนิควิธีการ เม่ือผูเ้รียนปฏิบติัไดแ้ลว้ อาจไดรั้บค าแนะน าเทคนิควิธีการท่ีมี

ประโยชน์เพิม่เติม เช่นท าไดป้ระณีตสวยงามข้ึน รวดเร็วข้ึน ง่ายข้ึน ปลอดภยัข้ึน 
 5) ขั้นใหผู้เ้รียนเช่ือมโยงทกัษะยอ่ย ๆ เป็นทกัษะท่ีสมบูรณ์ต่อเน่ืองจนจบ ฝึกปฏิบติั

จนช านาญ สามารถปฏิบติัทกัษะไดส้มบูรณ์อยา่งสม ่าเสมอ 
 

รูปแบบการจดัการเรียนรู้วฏัจักรการเรียนรู้  4 MAT         
 รูปแบบการจดัการเรียนรู้วฏัจกัรการเรียนรู้4 MAT (McCarthy 1990:50-160, อา้งถึงใน 

ทิศนา  แขมมณี  2550: 262-264) รูปแบบน้ีใชห้ลกัการตอบสนองความแตกต่างของคนในดา้นวธีิ
เรียนรู้ ซ่ึงแตกต่างกนั 4 รูปแบบ ตอบสนองธรรมชาติการเรียนรู้ของคนท่ีการใชส้มองสองซีกท่ีคน
ถนดัต่างกนั ซีกซา้ยถนดัคิดวิเคราะห์ เหตุผลใชต้วัเลข ตวัอกัษรไดดี้ ยดึระเบียบวินยั    สมองซีกขวา 
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ถนดัจินตนาการ มองเห็นภาพรวม การใชอ้วยัวะต่าง ๆ ใชมื้อใชเ้ทา้ไดดี้ เล่นกีฬา ดนตรีเก่ง การไม่
ยดึระเบียบวินยั มุ่งมัน่ ผูเ้รียนท่ีไดรั้บการตอบสนองตรงความถนดัของตนเอง มีดงัน้ี 

 1. เรียนรู้จากจินตนาการคิดไดห้ลากหลาย เห็นภาพรวม ศิลปิน 
 2. เรียนรู้จากการคิดวิเคราะห์ สนใจทฤษฏี หลกัการไม่ชอบปฏิบติั ไม่ชอบประยกุตใ์ช ้
 3. เรียนรู้จากการปฏิบติั แกปั้ญหา ใชส้ามญัส านึกเฉพาะเร่ือง ชอบสรุปวิธีท่ีดีท่ีสุด ใช้

เหตุผลมากกวา่อารมณ์ ชอบท างานกบัวตัถุ ชอบปฏิบติั 
 4. เรียนรู้แบบปรับปรุงประยกุต ์ชอบปฏิบติัทดลอง แกปั้ญหา   ชอบท างานกบัคน 

 
1.ใหแ้ต่ละคน
เห็นคุณ 

 
จินตนาการ 

            ความรู้สึก 
ประสบการณ์รูปธรรม 

 
 

8. แลกเปล่ียนความรู้ 
ความคิดกบัผูอ่ื้น 
เพ่ือประยกุตใ์ช ้

2.วิเคราะห์ 
ประสบการณ์ 

 6. ลงมือท าโดย                
ปรับให้เหมาะสม                  
กบัตนเอง 

3. ปรับประสบการณ์ 
เป็นความคิดรวบยอด  

5. ท าตาม 
แนวคิด 
ตามคู่มือ 
 
 
 
 
แนวคิดตาม
คู่มือ 

4. พฒันา 
ความคิด 
ดว้ยขอ้มูล 

 1.ให้แตล่ะคน 

เหน็คณุคา่ รับ
ประสบการณ์ 

     7. วิเคราะห์ผล 

    R 
R 

      
          L 

 L 

ศึกษาทฤษฏี 
รับรู้ขอ้มูลอยา่ง
ไตร่ตรอง 

ประยุกต์ใช้ 

    R 

  L 

L 
สรุปความคิดรวบยอด 

ปฏิบติัทดลอง 
 

 

 

 

R 

8  ขั้นตอน ของวฏัจกัรการเรียนรู้ 
L- Left 

R- Right 

 
 

 
 
ภาพท่ี 13 รูปแบบการจดัการเรียนรู้วฏัจกัรการเรียนรู้ 4MAT   
ท่ีมา : ทิศนา แขมมณี, ศาสตร์การสอน  : องคค์วามรู้เพื่อการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีมี 
ประสิทธิภาพ พิมพค์ร้ังท่ี6. (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2550), 263. 
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 กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ     การเรียนการสอนตามวฏัจกัรการเรียนรู้ 4 
MAT มีขั้นตอนด าเนินการ 8 ขั้น ดงัน้ี 

 ขั้นท่ี 1 การสร้างประสบการณ์ ผูส้อนเร่ิมตน้จากการจดัประสบการณ์ให้ผูเ้รียนเห็น
คุณค่าของเร่ืองท่ีเรียนดว้ยตนเอง ซ่ึงจะช่วยให้ผูเ้รียนสามารถตอบค าถามไดว้่าท าไมตนจึงตอ้ง
เรียนรู้เร่ืองน้ี 

 ขั้นท่ี 2 การวิเคราะห์ประสบการณ์ หรือสะทอ้นความคิดจากประสบการณ์ ช่วยให้
ผูเ้รียนเกิดความตระหนกัรู้ และยอมรับความส าคญัของเร่ืองท่ีเรียน 

 ขั้นท่ี 3 การพฒันาประสบการณ์เป็นความคิดรวบยอดหรือแนวคิด เม่ือผูเ้รียนเห็น
คุณค่าของเร่ืองท่ีเรียนแลว้ ผูส้อนจึงจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีช่วยให้ผูเ้รียนสามารถสร้างความคิด
รวบยอดข้ึนดว้ยตนเอง 

 ขั้นท่ี 4 การพฒันาความรู้ความคิด เม่ือผูเ้รียนมีประสบการณ์และเกิดความคิดรวบยอด 
หรือแนวคิดพอสมควร ผูส้อนจึงกระตุน้ให้ผูเ้รียนพฒันาความรู้ความคิดของตนเองให้กวา้งขวาง
และลึกซ้ึงข้ึน โดยการให้ผูเ้รียนศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ท่ีหลากหลาย การเรียนรู้ใน
ขั้นท่ี 3 และ 4 น้ี คือ การตอบค าถามวา่ ส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ คือ อะไร 

 ขั้นท่ี 5 การปฏิบติัตามแนวคิดท่ีไดเ้รียนรู้ ขั้นน้ีผูส้อนเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนน าความรู้
ความคิดท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้ในขั้นท่ี 3-4 มาทดลองปฏิบติัจริง และศึกษาผลท่ีเกิดข้ึน 

 ขั้นท่ี 6   การสร้างสรรคช้ิ์นงานของตนเองจากการปฏิบติัตามแนวคิดท่ีไดเ้รียนรู้ในขั้น
ท่ี 5 ผูเ้รียนจะเกิดการเรียนรู้ถึงจุดเด่นจุดดอ้ยของแนวคิด ความเขา้ใจแนวคิดนั้นจะกระจ่างข้ึนในขั้น
น้ีผูส้อนควรกระตุน้ใหผู้เ้รียนพฒันาความสามารถของตน โดยการน าความรู้ความเขา้ใจนั้นไปใช ้
หรือปรับประยกุตใ์ชใ้นการสร้างช้ินงานท่ีเป็นความคิดสร้างสรรคข์องตนเอง ดงันั้นค าถามหลกัท่ี
ใชใ้นขั้นท่ี 5-6 กคื็อ จะท าอยา่งไร 
 ขั้นท่ี 7 การวิเคราะห์ผลงานและแนวทางในการน าไปประยกุตใ์ช ้เม่ือผูเ้รียนได ้
สร้างสรรค ์ช้ินงานของตนตามความถนดัแลว้ ผูส้อนควรเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดแ้สดงผลงานของ
ตนช่ืนชมกบัความส าเร็จและเรียนรู้ท่ีจะวิพากษว์ิจารณ์อยา่งสร้างสรรค ์รับฟังขอ้วิพากษว์ิจารณ์เพื่อ
การปรับปรุงงานของตนใหดี้ข้ึนและการน าไปประยกุตใ์ชต่้อไป 
 ขั้นท่ี 8 การแลกเปล่ียนความรู้ความคิด ขั้นน้ีเป็นขั้นของการขยายขอบข่ายความรู้โดย
การแลกเปล่ียนความรู้ความคิดแก่กนัและกนั และร่วมกนัอภิปรายเพื่อการน าการเรียนรู้ไปเช่ือมโยง
กบัชีวิตจริงและอนาคต ค าถามหลกัในการอภิปรายก็คือ ถา้…? ซ่ึงอาจน าไปสู่การเปิดประเด็นใหม่ 
ส าหรับผูเ้รียนในการเร่ิมตน้วฏัจกัรของการเรียนรู้ในเร่ืองใหม่ต่อไป 
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ตารางท่ี 6 ผลการสงัเคราะห์หลกัการแนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ต่าง ๆและรูปแบบการจดัการเรียนรู้ 
    ต่าง ๆ มาเป็นขั้นการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิง 
    ประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั 

 
 

ขั้นที่ 1 
การให้ความรู้
และการสร้าง

ความ
ตระหนัก 

ขั้นที่ 2 
การสร้าง
เสริม
ความรู้ 

ขั้นที่ 3 
การสร้าง 
ผลงาน 

ขั้นที่ 4  
การ

น าเสนอ
ผลงาน 

ขั้นที่ 5 
การ

ประเมินผล
การเรียนรู้
และการ
สะท้อน
กลบั 

1.ทฤษฎกีารสร้างความรู้(Richardson 1994) 
1.1 มุ่งเนน้ท่ีกระบวนการสร้างความรู้และ
ตระหนกัรู้ในกระบวนการ 
1.2 ผูเ้รียนไดรั้บความรู้ไปสู่กระบวนการแปล
ความหมายท่ีหลากหลาย 
1.3 ผูเ้รียนมีบทบาทในการจดัประสบการณ์ 
ต่าง ๆดว้ยตนเอง 
1.4 สร้างบรรยากาศทางสังคม-จริยธรรมร่วมมือ
แลกเปล่ียนเรียนรู้กนั 
1.5 ผูเ้รียนเป็นผูเ้ลือกส่ิงท่ีตอ้งการเรียน 
1.6 ผูเ้รียนสร้างความรู้เอง 
1.7 การประเมินผลการเรียนรู้ 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ทฤษฎกีารเรียนแบบร่วมมอื 
(Johnson, Johnson and Holubce 1994) 
2.1 วางแผนการจดัการเรียนการสอน ก าหนด
จุดมุ่งหมาย ความรู้และทกัษะ 
2.2  การช้ีแจงงานกลุ่ม 
2.3 การควบคุม ก ากบัและช่วยเหลือกลุ่ม 
2.4 การประเมินผลการเรียนรู้ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

3.ทฤษฎกีารเรียนรู้ของโรเจอร์ส(Rogers 1969) 
3.1 การจดัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ท่ีปลอดภยั  
3.2 ผูเ้รียนเป็นผูน้ าการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
3.3 เนน้การเรียนรู้กระบวนการเป็นส าคญั 

 
 

 
 
 

  
 
 
 

 

                  ขั้นการจัด   
     ประสบการณ์การเรียนรู้ 
 

หลกัการ/แนวคิด/ 
ทฤษฎ/ีรูปแบบ 
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จากตารางท่ี 6 (ต่อ) 

 
 

ขั้นที่ 1 
การให้

ความรู้และ
การสร้าง
ความ

ตระหนัก 

ขั้นที่ 2 
การสร้าง
เสริม
ความรู้ 

ขั้นที่ 3 
การสร้าง 
ผลงาน 

ขั้นที่ 4  
การ

น าเสนอ
ผลงาน 

 

ขั้นที่ 5 
การ

ประเมินผล
การเรียนรู้
และการ
สะท้อน
กลบั 

4.ทฤษฎกีารประมวลผลข้อมูล (Klausmeier 1985) 
4.1 การรู้จกั มีผลต่อการรับรู้ของผูเ้รียน 
4.2 ความสนใจของผูเ้รียน ใส่ใจ เกบ็ขอ้มูล 
4.3 การปฏิบติัซ ้ า 
4.4 การใชก้ระบวนการขยายความคิด ประยกุต์
ทบทวน 
4.5 แสดงความคิดภายในออกมาเป็นพฤติกรรมท่ี
สังเกตได ้
4.6 ผูเ้รียนรู้ตวั และควบคุมกระบวนการทางปัญญา
ของตนเอง 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.ทฤษฏีพหุปัญญา(Gardner 1994) 
5.1 จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมพฒันาการของ
สติปัญญาหลาย ๆ ดา้น 
5.2 จดักิจกรรมการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบัขั้น
พฒันาการในแต่ละดา้นของผูเ้รียน 
5.3 เนน้การส่งเสริมเอกลกัษณ์และผลงานของ
ผูเ้รียน 
5.4 ประเมินผลการเรียนรู้หลาย ๆ ดา้น 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. แนวคดิการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์
เป็นฐาน (Kolb 1984) 
6.1 ขั้นการรับประสบการณ์รูปธรรม 
6.2 ขั้นการสังเกตอยา่งไตร่ตรอง 
6.3 ขั้นการสร้างแนวคิดเชิงนามธรรม 
6.4 ขั้นการทดลองประยกุตห์ลกัการไปใชใ้น
สถานการณ์ใหม่ 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

                  ขั้นการจัด   
     ประสบการณ์การเรียนรู้ 
 

หลกัการ/แนวคิด/ 
ทฤษฎ/ีรูปแบบ 
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จากตารางท่ี 6 (ต่อ) 

 
 

ขั้นที่ 1 
การให้

ความรู้และ
การสร้าง
ความ

ตระหนัก 

ขั้นที่ 2 
การสร้าง
เสริม
ความรู้ 

ขั้นที่ 3 
การสร้าง 
ผลงาน 

ขั้นที่ 4  
การ

น าเสนอ
ผลงาน 

ขั้นที่ 5 
การ

ประเมินผล
การเรียนรู้
และการ
สะท้อน
กลบั 

7.  แนวคดิการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
(Gordon 1998; Dener and Hobbs 2000; 
ทศินา แขมมณี 2550) 
7.1 ผูเ้รียนเผชิญสถานการณ์จริง ร่วมคิดแกปั้ญหา  
7.2 ผูเ้รียนคิดวิเคราะห์ แสดงความรู้ ขอ้มูล 
7.3 ผูเ้รียนตดัสินใจแกปั้ญหาร่วมกนั 
7.4 ผูเ้รียนไดรั้บผลการตดัสินใจและกระท าตาม 
7.5 ผูเ้รียนอภิปรายแลกเปล่ียนความรู้ความเขา้ใจ 
7.6 การวดัและประเมินผล 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

8. แนวคดิการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์การ
เรียนรู้ (Knowles 1997) 
8.1 การมีส่วนร่วมรับผดิชอบกระบวนการเรียนรู้ 
8.2 เปิดโอกาสสร้างประสบการณ์ใหม่ 
8.3 ผูเ้รียนเลือกส่ิงท่ีเรียนและวธีิเรียนดว้ยตนเอง 
8.4 ผูเ้รียนพฒันาคุณสมบติัของตนเอง 
8.5 ผูเ้รียนลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

9. แนวคดิการจัดการเรียนรู้ความเข้าใจ 6 ด้าน 
(Wiggins and McTighe 2004) 
9.1 สามารถอธิบายหลกัการ แสดงเหตุผลขอ้มูล 
9.2 สามารถแปลความหมายเร่ืองราวต่าง ๆและ
สะทอ้นความคิดเห็น 
9.3 สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ สร้างสรรคผ์ลงาน 
9.4 สามารถมองเห็นหรือรับรู้ความคิดต่าง ๆ 
9.5 สามารถบอกคุณค่าในส่ิงต่าง ๆ 
9.6 รู้จกัตนเอง ตระหนกัถึงจุดอ่อน   

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                  ขั้นการจัด   
     ประสบการณ์การเรียนรู้ 
 

หลกัการ/แนวคิด/ 
ทฤษฎ/ีรูปแบบ 
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จากตารางท่ี 6 (ต่อ) 

 
 

ขั้นที่ 1 
การให้

ความรู้และ
การสร้าง
ความ

ตระหนัก 

ขั้นที่ 2 
การสร้าง
เสริม
ความรู้ 

ขั้นที่ 3 
การสร้าง 
ผลงาน 

ขั้นที่ 4  
การ

น าเสนอ
ผลงาน 

ขั้นที่ 5 
การ

ประเมินผล
การเรียนรู้
และการ
สะท้อน
กลบั 

10. รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคดิการ
พฒันาทกัษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน(Simpson 1972) 
10.1 ขั้นรับรู้ 
10.2 ขั้นการเตรียมความพร้อม 
10.3 ขั้นการสนองตอบภายใตก้ารควบคุม 
10.4 ขั้นการลงมือกระท า 
10.5 ขั้นการกระท าอยา่งช านาญ 
10.6 ขั้นการปรับปรุงและประยกุตใ์ช ้
10.7 ขั้นการคิดริเร่ิม 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

11. รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัตขิอง 
แฮร์โรว์(Harrow 1972) 
11.1 ขั้นการเลียนแบบ 
11.2 ขั้นการลงมือกระท าตามค าสั่ง 
11.3 ขั้นการกระท าอยา่งถกูตอ้งสมบูรณ์ 
11.4 ขั้นการแสดงออก 
11.5 ขั้นการกระท าอยา่งเป็นธรรมชาติ 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

12. รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัตขิอง 
เดวสี (Davies 1971) 
12.1 ขั้นสาธิตทกัษะหรือการกระท า 
12.2 ขั้นสาธิตและใหผู้เ้รียนปฏิบติัทกัษะยอ่ย 
12.3 ขั้นใหผู้เ้รียนปฏิบติัทกัษะยอ่ย 
12.4 ขั้นใหเ้ทคนิควธีิการ 
12.5 ขั้นใหผู้เ้รียนเช่ือมโยงทกัษะยอ่ย ๆ 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

                  ขั้นการจัด   
     ประสบการณ์การเรียนรู้ 
 

หลกัการ/แนวคิด/ 
ทฤษฎ/ีรูปแบบ 
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จากตารางท่ี 6 (ต่อ) 

 
 

ขั้นที่ 1 
การให้

ความรู้และ
การสร้าง
ความ

ตระหนัก 

ขั้นที่ 2 
การสร้าง
เสริม
ความรู้ 

ขั้นที่ 3 
การสร้าง 
ผลงาน 

ขั้นที่ 4  
การ

น าเสนอ
ผลงาน 

ขั้นที่ 5 
การ

ประเมินผล
การเรียนรู้
และการ
สะท้อน
กลบั 

13. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามวฏัจักรการเรียนรู้ 
4 MAT (McCarthy 1990) 
13.1 การสร้างประสบการณ์ 
13.2 การวิเคราะห์ประสบการณ์ 
13.3 การพฒันาประสบการณ์เป็นความคิดรวบยอด
หรือแนวคิด 
13.4 การพฒันาความรู้ความคิด 
13.5 การปฏิบติัตามแนวคิดท่ีไดเ้รียนรู้ 
13.6 การสร้างสรรคช้ิ์นงานของตนเอง 
13.7 การวิเคราะห์ผลงาน และแนวทางการน าไป
ประยกุตใ์ช ้
13.8 การแลกเปล่ียนความรู้ ความคิด 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 จากตารางท่ี 6 สรุปผลการสังเคราะห์หลกัการแนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ต่าง ๆและ

รูปแบบการจดัการเรียนรู้ต่าง ๆ มาสังเคราะห์เป็นขั้นการจดัประสบการณ์ของรูปแบบการจดัการ
เรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั  ดงัน้ี ขั้นการ
จดัประสบการณ์ของรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์  

 ขั้นท่ี 1 การให้ความรู้และการสร้างความตระหนักสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการสร้าง
ความรู้   ทฤษฎีการเรียนแบบร่วมมือ    ทฤษฎีการเรียนรู้ของโรเจอร์ส  ทฤษฎีการประมวลผลขอ้มูล  
ทฤษฎีพหุปัญญา แนวคิดการจดัการเรียนรู้แบบเนน้ประสบการณ์เป็นฐาน แนวคิดการจดัการเรียนรู้
ตามสภาพจริง แนวคิดการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์การเรียนรู้  แนวคิดการจดัการเรียนรู้ความ
เขา้ใจ 6 ดา้น รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพฒันาทกัษะปฏิบติัของซิมซ์ซนั รูปแบบ
การเรียนการสอนทกัษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบัติของเดวีส 
รูปแบบการจดัการเรียนรู้ตามวฏัจกัรการเรียนรู้ 4 MAT คือ  มุ่งเนน้ท่ีกระบวนการการสร้างความรู้ 

                  ขั้นการจัด   
     ประสบการณ์การเรียนรู้ 
 

หลกัการ/แนวคิด/ 
ทฤษฎ/ีรูปแบบ 
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และตระหนักในกระบวนการรับรู้  วางแผนการจดัการเรียนการสอนก าหนดจุดมุ่งหมาย ความรู้ 
และทักษะ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมพัฒนาการของสติปัญญาหลาย ๆ ด้าน การรับ
ประสบการณ์รูปธรรม และสร้างแนวคิดเชิงนามธรรม ผูเ้รียนเผชิญสถานการณ์จริง ร่วมคิด
แก้ปัญหา  มีส่วนร่วมรับผิดชอบกระบวนการเรียนรู้ อธิบายหลกัการ แสดงเหตุผลขอ้มูล และ
สามารถบอกคุณค่าในส่ิงต่าง ๆ   มีการสาธิตทกัษะหรือการกระท าและใหผู้เ้รียนปฏิบติัทกัษะยอ่ย   

 ขั้นท่ี 2 การสร้างเสริมความรู้สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการสร้างความรู้ ทฤษฎีการเรียน
แบบร่วมมือ ทฤษฎีการเรียนรู้ของโรเจอร์ส  ทฤษฎีการประมวลผลขอ้มูล  ทฤษฎีพหุปัญญา แนวคิด
การจดัการเรียนรู้แบบเนน้ประสบการณ์เป็นฐาน แนวคิดการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง แนวคิด
การจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์การเรียนรู้  แนวคิดการจดัการเรียนรู้ความเขา้ใจ 6 ดา้น รูปแบบ
การเรียนการสอนตามแนวคิดการพฒันาทกัษะปฏิบติัของซิมซ์ซนั รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะ
ปฏิบติัของแฮร์โรว ์รูปแบบการจดัการเรียนรู้ตามวฏัจกัรการเรียนรู้ 4 MAT  คือ ผูเ้รียนไดรั้บความรู้
ไปสู่การแปลความหมายท่ีหลากหลาย และผูมี้บทบาทในการจดัประสบการณ์ต่าง ๆ ดว้ยตนเอง  
ผูเ้รียนเป็นผูน้ าการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ใส่ใจเก็บขอ้มูล   จดักิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบัขั้น
พฒันาการในแต่ละดา้นของผูเ้รียน ผูเ้รียนสังเกตอย่างไตร่ตรอง คิดวิเคราะห์ แสดงความรู้ ขอ้มูล 
และอภิปรายแลกเปล่ียนความรู้ความเขา้ใจ   ผูเ้รียนเลือกส่ิงท่ีเรียนและวิธีเรียนดว้ยตนเอง สามารถ
แปลความหมายเร่ืองราวต่าง ๆและสะทอ้นความคิดเห็น ส่งเสริมความคิดริเร่ิม รู้จักวิเคราะห์
ประสบการณ์พฒันาไปสู่ความคิดรวบยอดและแลกเปล่ียนความรู้ความคิดซ่ึงกนัและกนั 

 ขั้นท่ี 3 การสร้างผลงาน  สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการสร้างความรู้ ทฤษฎีการเรียนแบบ
ร่วมมือ ทฤษฎีการเรียนรู้ของโรเจอร์ส  ทฤษฎีการประมวลผลขอ้มูล  ทฤษฎีพหุปัญญา แนวคิดการ
จดัการเรียนรู้แบบเนน้ประสบการณ์เป็นฐาน แนวคิดการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง แนวคิดการ
จดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์การเรียนรู้  แนวคิดการจดัการเรียนรู้ความเขา้ใจ 6 ดา้น รูปแบบการ
เรียนการสอนตามแนวคิดการพฒันาทกัษะปฏิบติัของซิมซ์ซัน รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะ
ปฏิบติัของแฮร์โรว์ รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบติัของเดวีส รูปแบบการจดัการเรียนรู้
ตามวฏัจกัรการเรียนรู้ 4 MAT คือ  ผูเ้รียนมีบทบาทในการจดัประสบการณ์ต่าง ๆ ดว้ยตนเอง เนน้
การส่งเสริมเอกลกัษณ์และผลงานผูเ้รียน  ร่วมกนัตดัสินใจและแกปั้ญหาร่วมกนั ลงมือปฏิบติัและ
สร้างสรรคช้ิ์นงานดว้ยตนเอง และกลุ่มอยา่งถูกตอ้งสมบูรณ์  

 ขั้นท่ี 4 การน าเสนอผลงาน สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการสร้างความรู้ ทฤษฎีการเรียนแบบ
ร่วมมือ ทฤษฎีการเรียนรู้ของโรเจอร์ส  ทฤษฎีการประมวลผลขอ้มูล  ทฤษฎีพหุปัญญา แนวคิดการ
จดัการเรียนรู้แบบเนน้ประสบการณ์เป็นฐาน แนวคิดการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์การเรียนรู้  
แนวคิดการจดัการเรียนรู้ความเขา้ใจ 6 ดา้น รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพฒันาทกัษะ
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ปฏิบติัของซิมซ์ซนั รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบติัของแฮร์โรว ์รูปแบบการเรียนการสอน
ทกัษะปฏิบติัของเดวีส รูปแบบการจดัการเรียนรู้ตามวฏัจกัรการเรียนรู้ 4 MAT คือ ผูเ้รียนสร้าง
ความรู้ดว้ยตนเอง ควบคุม ก ากบัและช่วยเหลือกลุ่ม เนน้การเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีส าคญั ขยาย
ความคิดและประยุกต์ใช้โดยการทบทวน ทดลองประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ ๆ แสดงออก
ผลงานและน าเสนอผลงานท่ีเช่ือมโยงกบัทกัษะยอ่ย ๆ  

 ขั้นท่ี 5 การประเมินผลการเรียนรู้และการสะทอ้นกลบั สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ ทฤษฎีการเรียนแบบร่วมมือ ทฤษฎีการประมวลผลขอ้มูล ทฤษฎีพหุปัญญา แนวคิดการ
จดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง แนวคิดการจดัการเรียนรู้ความเขา้ใจ 6 ดา้น รูปแบบการเรียนการสอน
ตามแนวคิดการพฒันาทกัษะปฏิบติัของซิมซ์ซนั คือ ผูเ้รียนรู้จกัตนเอง มีความตระหนกัถึงจุดอ่อน
ของตนเองได ้และควบคุมกระบวนการทางปัญญาของตนเองได ้ผูเ้รียนสามารถประเมินผลการ
เรียนรู้หลาย ๆ ดา้น และสามารถสะทอ้นความคิดของตนเองได ้
 

งานวจิัยเกีย่วกบัการพฒันารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
 

 พรประภสัสร ปริญชาญกล (2546: 1-470) ท าการวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการเรียน 
การสอนเชิงประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างทกัษะการท างาน ส าหรับนกัศึกษาสาขาวิชาศิลปะศาสตร์
ในสถาบนัราชภฏั การวิจยัมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสภาพการจดัการเรียนการสอนเชิงประสบการณ์ 
พฒันารูปแบบการเรียนการสอนเชิงประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างทกัษะการท างาน ส าหรับนกัศึกษา
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ในสถาบนัราชภฏั และศึกษาผลการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนเชิงประสบการณ์
เพื่อเสริมสร้างทกัษะการท างานในดา้นทกัษะปฏิบติั การแกปั้ญหาและการท างานเป็นทีม  กลุ่ม
ตวัอยา่งเป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 คณะวิทยาการจดัการ จ านวน30 คน ผลการวิจยัพบว่า  องคป์ระกอบ
ของรูปแบบการเรียนการสอนเชิงประสบการณ์เป็นการเรียนรู้ท่ีเนน้การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
โดยให้ผูเ้รียนลงมือปฏิบติัจริง ช่วยให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสสร้างเสริมทกัษะกระบวนการและรับรู้
ประสบการณ์ใหม่ ๆ ผูส้อนเป็นผูก้ระตุน้ให้ผูเ้รียนแสดงผลการเรียนรู้ในแฟ้มสะสมงาน วิธีการ
สอนเชิงประสบการณ์ประกอบดว้ยขั้นตอน 4 ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1 การสร้างประสบการณ์จากการ
ปฏิบติักิจกรรมเพื่อให้ผูเ้รียนลงมือหรือท ากิจกรรมจากสภาพจริง ขั้นท่ี 2 การอภิปรายแลกเปล่ียน
ประสบการณ์เพื่อใหผู้เ้รียนน าเสนอและแลกเปล่ียนประสบการณ์โดยใชก้ารพดูและการเขียน ขั้นท่ี 
3 การสรุปโดยสรุปสู่หลกัการหรือสู่มุมมองหรือแบบแผนท่ีกวา้งข้ึน และขั้นท่ี 4 การประยกุตใ์ช้
เป็นขั้นของการน าส่ิงท่ีไดจ้ากการเรียนรู้ไปประยุกตใ์ชโ้ดยโครงงาน กิจกรรม ผลิตเคร่ืองมือและ
ส่ือประชาสัมพนัธ์ซ่ึงน าท่ีผลิตข้ึนไปใชใ้นชีวิตจริงผลการใชรู้ปแบบ พบว่า นกัศึกษามีผลสัมฤทธ์ิ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 94 

ทางการเรียน ความสามารถในการแกปั้ญหา ความสามารถในการท างาน ความสามารถในการ
ปฏิบติั มีความสามารถในดา้นทกัษะการท างาน สูงกว่าก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05  
 ภทัรพร  บวับุตร( 2549 : 1-200) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการเรียนการ
สอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี5มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันารูปแบบการเรียนการสอนโดยใชก้ระบวนการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 และเพื่อเปรียบเทียบ
พฤติกรรมสุขภาพ ดา้นความรู้ เจตคติ และการปฏิบติัระหว่างนกัเรียนกลุ่มควบคุมกบักลุ่มทดลอง
จ านวน 80 คน ผลการวิจยัพบว่า องคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอนโดยใชก้ระบวนการ
เรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาพประกอบดว้ยหลกัปรัชญาการศึกษา จิตวิทยาการเรียน
การสอน หลกัการ แนวคิด วตัถุประสงค ์สาระการเรียนรู้ กระบวนการจดัการเรียนการสอนผลท่ี
คาดว่าจะไดรั้บจากการเรียนการสอนตามรูปแบบ ผลการใชรู้ปแบบพบว่านักเรียนมีพฤติกรรม
สุขภาพดา้นความรู้ เจตคติ และการปฏิบติั สูงกว่ากลุ่มควบคุมท่ีเรียนดว้ยการเรียนการสอนแบบ
ปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 นดัดา  องัสุโวทยั (2550 : 1-250) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการเรียนการ
สอนวิชาเคมีท่ีเนน้กระบวนการเรียนรู้แบบน าตนเองของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มีวตัถุประสงค์
เพื่อการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนวิชาเคมีท่ีเน้นกระบวนการเรียนรู้ แบบน าตนเองของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบในดา้นลกัษณะการเรียนรู้แบบน า
ตนเอง   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี จิตวิทยาศาสตร์ของผูเ้รียน ความพึงพอใจในการจดัการ
เรียนการสอนผลของทกัษะพื้นฐานการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ท่ีมีต่อลกัษณะการเรียนรู้แบบ
น าตนเอง  ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนแบบน าตนเอง
ประกอบดว้ยเพิ่มพลงัแรงใจ  เสริมสร้างกลยทุธ์  ปลูกฝังนิสัย  ถ่ายทอดความรู้  สะทอ้นความคิด
และประเมินการเรียนรู้ มี 3 ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1 การด าเนินการก่อนการเรียน ขั้นท่ี 2 กระบวนการ
เรียนการสอน และ ขั้นท่ี 3การประเมินผล  ผลการใชรู้ปแบบพบวา่ผูเ้รียนมีทกัษะพื้นฐานการเรียนรู้
ระดบัสูงไดพ้ฒันาตนเองใหเ้ป็นผูมี้ลกัษณะการเรียนแบบน าตนเองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 และผลการประเมินเปรียบเทียบกบักลุ่มควบคุมไดค่้าขนาดอิทธิพลไม่นอ้ยกว่า .05 เป็นไปตาม
เกณฑ ์ส่วนกลุ่มทดลองท่ีมีทกัษะพื้นฐานการเรียนรู้ระดบัต ่า พบวา่ ในภาพรวมมีลกัษณะการเรียนรู้
แบบน าตนเองลดลง  
 พิศภรณ์ ไพเราะ(2550 : 1-357) ไดศึ้กษา เร่ือง การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้วิชา
ภาษาไทยโดยใชกิ้จกรรมตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์  
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การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการ มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้วิชา
ภาษาไทยโดยใชกิ้จกรรมตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อน
และหลงัเรียนของนกัเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 เพื่อศึกษาดชันีประสิทธ์ิผลของรูปแบบการจดัการ
เรียนรู้วิชาภาษาไทยโดยใชกิ้จกรรมตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 และเพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ผลการวิจยัพบว่า องคป์ระกอบรูปแบบคือ การใช้
กิจกรรมแนวทฤษฎีพหุปัญญาพฒันาผูเ้รียนทุกดา้นไดแ้ก่ ดา้นภาษา ดา้นตรรกะและคณิตศาสตร์
ดา้นมิติสมัพนัธ์ ดา้นดนตรี ดา้นร่างกายและการเคล่ือนไหว ดา้นการเขา้ใจตนเองและดา้นการเขา้ใจ
ธรรมชาติและร่วมกนัสะทอ้นผลการปฏิบติัหาแนวทางแกไ้ขปัญหา รูปแบบมีขั้นตอน 4 ขั้นตอน 
คือ ขั้นท่ี1 วางแผน ขั้นท่ี 2 ทดลองปฏิบติัการ ขั้นท่ี 3 การสังเกต และ ขั้นท่ี 4 สะทอ้นผลการ
ปฏิบติังาน ผลการใชรู้ปแบบพบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 และนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาภาษาไทย โดยใชกิ้จกรรมตามแนว
ทฤษฎีพหุปัญญาอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
 ชบา  พนัธ์ุศกัด์ิ (2550 : 1-278) ไดว้ิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนเชิง
ประสบการณ์ และการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยการร่วมงานอยา่งร่วมรู้สึกระหว่างผูป้กครองและครู
เพื่อเสริมสร้างทกัษะชีวิตส าหรับเด็กปฐมวยั การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อพฒันารูปแบบการ
เรียนการสอนเชิงประสบการณ์ และการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยการร่วมงานอย่างร่วมรู้สึกระหว่าง
ผูป้กครองและครูเพื่อเสริมสร้างทกัษะชีวิตส าหรับเดก็ปฐมวยั  เพื่อศึกษาผลการใชรู้ปแบบการเรียน
การสอนเชิงประสบการณ์และการเรียนรู้แบบร่วมมือ ผลการวิจยัพบว่า องคป์ระกอบของรูปแบบ
การเรียนการสอนเชิงประสบการณ์ และการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยการร่วมงานอย่างร่วมรู้สึก
ระหว่างผูป้กครองและครูเพื่อเสริมสร้างทกัษะชีวิตส าหรับเด็กปฐมวยั มีองคป์ระกอบส าคญั คือ 
หลกัการ จุดมุ่งหมาย กระบวนการร่วมงานอย่างร่วมรู้สึกระหว่างผูป้กครองและครูโดยการสร้าง
กลุ่มของผูป้กครองและครู การปฏิบติัการของผูป้กครองและครู และการประเมินผลการปฏิบติั 
รูปแบบมีขั้นตอนการจดัการเรียนการสอน 5 ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1 การเตรียมการก่อนรับ
ประสบการณ์ ขั้นท่ี 2 การไดรั้บประสบการณ์จริงเป็นการปฏิบติัของผูเ้รียนดว้ยการสืบสอบแบบ
กลุ่ม ขั้นท่ี 3 การทบทวนความคิด ขั้นท่ี 4 การสรุปขอ้ความรู้ และ ขั้นท่ี 5 การน าไปปฏิบติั ผลการ
ใชรู้ปแบบพบวา่ นกัเรียนมีทกัษะชีวิตสูงกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 วชัรีย ์ ร่วมคิด(2551 : 1-196) ไดว้ิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิดการออกแบบยอ้นกลบัและการเรียนรู้แบบเนน้ประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างความสามารถ
ของครูอนุบาลในการออกแบบและการจดักิจกรรมการเรียนการสอน การวิจยัมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
พฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการออกแบบยอ้นกลับ และการเรียนรู้แบบเน้น
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ประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างความสามารถของครูอนุบาลในการออกแบบ และการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนและ เพื่อหาคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการออกแบบยอ้นกลบั
และการเรียนรู้แบบเนน้ประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างความสามารถของครูอนุบาลในการออกแบบ 
และการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  การด าเนินการวิจยัแบ่งอกเป็น 2  ระยะคือ ระยะท่ี  1 พฒันา
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการออกแบบยอ้นกลบั และการเรียนรู้แบบเนน้ประสบการณ์ 
ระยะท่ี 2 การน ารูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึนไปใชแ้ละปรับปรุงรูปแบบใหมี้ความสมบูรณ์ 
กลุ่มตวัอยา่งเป็นครูชั้นอนุบาลในโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลย เขต 
1 จ านวน 10 คน ใชเ้วลาทดลอง 8 สัปดาห์ ผลการวิจยัพบว่า รูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน 
มีองคป์ระกอบกระบวนการเรียนการสอนหลกั 4 ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1 การก าหนดเป้าหมายการ
เรียนรู้รายหน่วย ประกอบดว้ยการก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ การก าหนดหลกัฐานการเรียนรู้ และ
การวางแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ ขั้นท่ี 2 การก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้รายคาบ 
ประกอบดว้ย การก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ การก าหนดหลกัฐานการเรียนรู้ และการวางแผนการ
จดัประสบการณ์การเรียนรู้ ขั้นท่ี 3 การเรียนรู้ผา่นประสบการณ์ตรงประกอบดว้ยการลงมือปฏิบติั
กิจกรรม  การสะทอ้นความรู้จากการปฏิบติัและการสร้างความคิดรวบยอด ขั้นท่ี 4 การปฏิบติัการ
ใชค้วามรู้ ประกอบดว้ย การน าความรู้ไปใชป้ฏิบติังาน และการสะทอ้นความรู้จากการปฏิบติังาน
ผลการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนพบว่า ครูอนุบาลมีความสามารถในการออกแบบการสอนและ 
มีความสามารถในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  สูงกว่าก่อนทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 ผลผลิตของการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ เอกสารประกอบรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด
การออกแบบยอ้นกลบั และการเรียนรู้แบบเนน้ประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างความสามารถของครู
อนุบาลในการออกแบบ และการจดักิจกรรมการเรียนการสอน แบบประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ 
และแบบประเมินความสามารถในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครูอนุบาล 
 อภิรัตน์  สิงห์ตระหง่าน(2551 : 1-256) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการเรียน
การสอนเพื่อเสริมสร้างลกัษณะการเรียนรู้ด้วยตนเองของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง)
ในมหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย ์การวิจยัมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อ
เสริมสร้างลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยตนเองของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาตรี(ต่อเน่ือง)ในมหาวิทยาลยั
เอเชียอาคเนย ์ การด าเนินการแบ่งเป็น 6 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อ
ก าหนดเป็นกรอบแนวคิดลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 2) ร่างรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อ
เสริมสร้างลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เพื่อก าหนดเป็นกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี 3) สร้างเคร่ืองมือ
ประกอบการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน 4) ตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของร่าง
คู่มือประกอบการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน 5) ทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอนกบักลุ่ม
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ตวัอย่าง 6) ประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอนและปรับปรุงโดยใชว้ิธีการประเมิน 
ผลการวิจยัพบว่า รูปแบบการเรียนการสอน ประกอบดว้ย กิจกรรมการเรียนการสอน 5 ขั้น คือ ขั้น
ท่ี 1 ตรวจสอบประเดน็ท่ีตอ้งการศึกษา ขั้นท่ี 2 วางแผนการเรียน  ขั้นท่ี 3 ด าเนินการคน้ควา้ ขั้นท่ี 4 
สะทอ้นความคิด และขั้นท่ี 5 สังเคราะห์องคค์วามรู้ ผลการใชรู้ปแบบพบว่า  ผลการเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของคะแนนทดสอบความรู้ก่อน และหลงัการทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอน 
พบวา่ คะแนนเฉล่ียหลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนทดลอง ซ่ึงแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01  ผลการวิเคราะห์หาค่าดชันีประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนทุกหน่วยการเรียนสูง
กว่า 0.05  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยตนเองก่อน 
และหลงัการทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอน พบว่า คะแนนเฉล่ียหลงัการทดลองสูงกว่าก่อน
การทดลองซ่ึงแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01    ค่าดชันีประสิทธิผลของทุกหน่วย
การเรียนสูงว่า 0.05 และผลการประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนนกัศึกษามีความพึง
พอใจต่อการเรียนการสอนอยูใ่นระดบัมาก   
 อีเลน เวบ็เบอร์(Ellen Weber 2000 : 5-50) ไดศึ้กษาเร่ือง รูปแบบการสอน 5 ขั้นของ
การสอนแบบแกปั้ญหาโดยใชก้ารสอนแบบพหุปัญญา (Five-Phases To PBL :MITA- Multiple 
Intelligences  Teaching Approach Model for Redesigned Higher Education Classes)  ท่ี UCLA’s 
Higher Education Research Institute โดยการส ารวจนกัศึกษาภาคปกติชั้นปีท่ี 1 จ านวนมากกว่า 
260,000 คน การวิจยัมีวตัถุประสงคเ์พื่อน ารูปแบบการสอนแบบแกปั้ญหา(PBL Model) เขา้มาใช้
และแก้ปัญหาท่ีพบ เพื่อประยุกต์ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา MITA 
(Multiple  Intelligences Teaching Approach) ในการแกปั้ญหาของผูเ้รียนท่ีเฉ่ือย(Passivity) ในชั้น
เรียน ผลการวิจยัพบว่า รูปแบบการสอนแกปั้ญหาท่ีซบัซอ้นในการเรียนรู้ตามสภาพจริงประกอบ 5 
ขั้น คือ ขั้นท่ี 1 ผูส้อนน าเขา้สู่ปัญหาและสนทนาเพื่อจะหาค าส าคญัของปัญหากบัผูเ้รียนโดยทัว่ไป 
ขั้นท่ี 2 ระบุเป้าหมายท่ีชดัเจน อนัเป็นการเรียนรู้ขั้นต ่าซ่ึงตอ้งการให้ผูเ้รียนทั้งหมดไดส้ัมฤทธิผล 
ขั้นท่ี 3 สร้างมิติคุณภาพ ท่ีเป็นเกณฑเ์ฉพาะส าหรับประเมินงานต่าง ๆ ขั้นท่ี 4 ก าหนดการเรียนรู้
และประเมินงานท่ีสัมพนัธ์กบัปัญหาในชีวิตจริง ความสนใจของผูเ้รียนและความสามารถ และ
เน้ือหาท่ีตอ้งการ ขั้นท่ี 5 ผูเ้รียนและครูร่วมกนัสรุปความรู้ท่ีไดรั้บและกระบวนการเรียนรู้ เพื่อสร้าง
ความรู้และปรับโครงสร้างความรู้ช่วยให้มีความเขา้ใจท่ีลึกซ้ึงข้ึน มีส่วนร่วมของผูเ้รียนมากข้ึน 
กระตุน้แรงจูงใจผูเ้รียนหรือบูรณาการเพิ่มความรู้เพื่อแกปั้ญหาท่ีซบัซอ้นข้ึนได ้
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

98 
ตารางท่ี 7 การสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีและผลการวิจยัท่ีเก่ียวกบัรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 

แนวคิด ทฤษฎี 
ผลการวจิยั 

 
 
 
 

 
องคป์ระกอบ
รูปแบบ 

แนวคดิการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ผลการวจิัยทีเ่กีย่วข้องกบัรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 

Kolb 
1984 

Knowes 
1997 

Gordon 
1998, 
Dener 
and 
Hobbs 
2000, 
 

Wiggings 
and 
McTighe 
2004 
 

ทฤษฎี
การ
สร้าง
ความรู้
(Richar
dson 
1997) 
 

ทฤษฎี
การ 
ประมวล
ผลข้อมูล
(Klaus- 
meier 
1985) 
 

ทฤษฎี
การ
เรียนรู้ 
โรเจอร์ส
(Rogers 
1969) 
 

ทฤษฎกีาร
เรียนแบบ
ร่วมมอื
(Johnson 
and 
Johnson 
1994 ) 
 

ทฤษฎี 
พหุปัญญา 
(Gardner  
1999) 
 

พร
ประภัสสร  
ปริญชาญ
กล 
 (2546)   

ภัทรพร  
บวับุตร 
( 2549) 
 

นัดดา  
องัสุ
โวทัย 
(2550) 

พศิ
ภรณ์ 
ไพเราะ
(2550) 

ชบา  
พนัธ์ุ
ศักดิ์ 
(2550) 

วชัรีย์  
ร่วมคดิ
(2551) 

อภิ
รัตน์  
สิงห์
ตระหง่าน

(2551) 

Ellen 
Weber 
(2000) 

1.ดา้นการใหค้วามรู้
และการสร้างความ
ตระหนกั 

                 

2.ดา้นการสร้างเสริม
ความรู้ 

                 

3. ดา้นการสร้าง
ผลงาน 

                 

4.ดา้นการน าเสนอ
ผลงาน 

                 

5.ดา้นการ
ประเมินผลการ
เรียนรู้และการ
สะทอ้นกลบั 
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การสังเคราะห์แนวคดิ ทฤษฎแีละผลการวจัิยทีเ่กีย่วกบัรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
 ผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์แนวคิดการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ของโคลป์ (Kolb 1984) 

โนลส์(Knowes 1997)กอดอน เดนเนอร์และฮอบ(์Gordon 1998 ; Dener and Hobbs 2000) ทิศนา แขมมณี 
(2550)  วิกกินส์ และแมคไทด ์(Wiggings and McTighe 2004) ทฤษฎีการสร้างความรู้(Richardson 
1997) ทฤษฎีการประมวลผลขอ้มูล(Klausmeier 1985) ทฤษฎีการเรียนรู้ของโรเจอร์ส(Rogers 1969) 
ทฤษฎีการเรียนแบบร่วมมือ(Johnson and Johnson  1994 ) ทฤษฎีพหุปัญญา  (Gardner 1999) และ
งานวิจยัทั้งภายในประเทศและต่างประเทศท่ีเก่ียวกบัรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์
ไดแ้ก่ พรประภสัสร ปริญชาญกล (2546)      ภทัรพร  บวับุตร( 2549)    นดัดา  องัสุโวทยั (2550) 
พิศภรณ์ ไพเราะ(2550) ชบา  พนัธ์ุศกัด์ิ (2550) วชัรีย ์ ร่วมคิด(2551) อภิรัตน์  สิงห์ตระหง่าน(2551) 
Ellen Weber (2000) จากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ดงั
ไดเ้สนอในตารางท่ี 7 เพื่อน าไปสู่การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้าง
เสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั  ผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์แนวคิดการจดัการเรียนรู้
เชิงประสบการณ์ของนกัการศึกษา ทฤษฎีการเรียนรู้ของนกัจิตวิทยาการศึกษาท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมใน
ปัจจุบนัน้ีและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัรูปแบบการจดัการเรียนรู้จ านวน8 เร่ืองพบว่า รูปแบบการจดัการ
เรียนรู้เชิงประสบการณ์ แบ่งออกเป็น 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ (1)องคป์ระกอบดา้นการใหค้วามรู้และ
การสร้างความตระหนกั (2) องคป์ระกอบดา้นการสร้างเสริมความรู้ (3) องคป์ระกอบดา้นการสร้าง
ผลงาน (4) องคป์ระกอบดา้นการน าเสนอผลงานและ(5) องคป์ระกอบดา้นการประเมินผลการ
เรียนรู้และการสะทอ้นกลบั แต่ละองคป์ระกอบมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 1.องคป์ระกอบดา้นการให้ความรู้และการสร้างความตระหนัก จากการท่ีผูว้ิจยัได้
ศึกษาแนวคิดการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ของนกัการศึกษาทั้ง 4 คน ไดแ้ก่โคลป์(Kolb 1984) 
โนลส์(Knowes 1997)กอดอน เดนเนอร์และฮอบ(์Gordon 1998; Dener and Hobbs 2000)ทิศนา แขมมณี 
(2550)  วิกกินส์ และแมคไทด ์(Wiggings and McTighe 2004)    และทฤษฎีการเรียนรู้ของโรเจอร์ส  
(Rogers 1969)  จากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งจ านวน 6 เร่ือง ไดแ้ก่  พรประภสัสร ปริญชาญกล (2546)      
ภทัรพร  บวับุตร( 2549)    นดัดา  องัสุโวทยั (2550) ชบา  พนัธ์ุศกัด์ิ (2550) วชัรีย ์ ร่วมคิด(2551)และ 
Ellen Weber (2000) พบวา่ การจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะประกอบดว้ยการ
ใหค้วามรู้และการสร้างความตระหนกัแก่นกัศึกษา ซ่ึงรายละเอียดประกอบการสงัเคราะห์มีดงัน้ี 

 โคลป์(Kolb 1984) ใหแ้นวคิดการจดัการเรียนรู้จากประสบการณ์โดยเป็นการเรียนรู้
จากประสบการณ์ ผูส้อนคอยกระตุน้ใหเ้กิดความตระหนกัร่วมกิจกรรม โนลส์(Knowes 1997)มี
แนวคิดใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ส่วนกอดอน เดนเนอร์และฮอบ(์Gordon 1998; 
Dener and Hobbs 2000)  ทิศนา แขมมณี (2550) มีแนวคิดการเรียนรู้ตามสภาพจริงโดยเนน้การ
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เรียนรู้ท่ีเป็นจริง วิกกินส์ และแมคไทด ์ (Wiggings and McTighe 2004)มีแนวคิดการจดัการเรียนรู้
ความเขา้ใจ 6 ดา้น โดยในดา้นแรกเป็นการอธิบายช้ีแจงเหตุผล(Can explain)เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดความ
ตระหนกัในการเรียนรู้ ส่วนทฤษฎีการเรียนรู้ของโรเจอร์ส(Rogers 1969)เนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง
การเรียนรู้มีอิสระ จดับรรยากาศการเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และสร้างความตระหนกัในการเรียนรู้
ปัญหา รู้จกัคิดแกปั้ญหาไดร่้วมกนั   ส่วนงานวิจยัของพรประภสัสร ปริญชาญกล (2546)     ภทัรพร  
บวับุตร( 2549)    นดัดา  องัสุโวทยั (2550) ชบา  พนัธ์ุศกัด์ิ (2550) วชัรีย ์ ร่วมคิด(2551)และ Ellen 
Weber (2000) พบวา่ การจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ท่ีมีองคป์ระกอบส าคญั คือ การใหค้วามรู้
และสร้างความตระหนกัแก่นกัศึกษา 

 จากแนวคิด  ทฤษฎีและงานวิจยัเก่ียวกับรูปแบบดังกล่าวขา้งตน้สะทอ้นให้เห็นว่าการ
จดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ในองคป์ระกอบดา้นการใหค้วามรู้และการสร้างความตระหนกั เป็น
ปัจจยัส าคญัหน่ึงของรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อให้ผูเ้รียนไดส้ร้างความรู้ดว้ย
ตนเอง และเกิดความตระหนกัต่อส่ิงท่ีตอ้งการแกปั้ญหา รู้จกัคิดแกปั้ญหาเม่ือเกิดสถานการณ์ข้ึน 
 2.องคป์ระกอบดา้นการสร้างเสริมความรู้ จากการท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาตารางสงัเคราะห์
แนวคิดการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ทฤษฎีการเรียนรู้ของนกัจิตวิทยาการศึกษา และงานวจิยั
ท่ีเก่ียวกบัรูปแบบพบวา่ แนวคิดโคลป์(Kolb 1984) โนลส์(Knowes 1997)กอดอน เดนเนอร์
และฮอบ ์ (Gordon 1998;  Dener and Hobbs 2000)  ทิศนา แขมมณี (2550)  วิกกินส์ และแมคไทด ์
(Wiggings and McTighe 2004) มีองคป์ระกอบท่ีส าคญัในดา้นการสร้างเสริมความรู้    ทฤษฎีการ
ประมวลผลขอ้มูล(Klausmeier 1985) มีแนวคิดวา่การเรียนรู้ของมนุษยเ์ปรียบกบัการท างานของ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ กบัการท างานของสมองซ่ึงมีการท างานเป็นขั้นตอนคือ ขั้นการรับขอ้มูล (input) 
ขั้นการเขา้รหสั(encoding)และขั้นการส่งขอ้มูลออกมา(output) เม่ือน ามาประยกุตใ์ชแ้ลว้ผูเ้รียนได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้ แบ่งกลุ่มแลกเปล่ียนประสบการณ์เดิมมาสร้างเป็นประสบการณ์ใหม่ร่วมกนัคิด
เพื่อเสริมความรู้ใหม่ ส่วนงานวิจยัของพรประภสัสร ปริญชาญกล (2546)    ภทัรพร  บวับุตร( 2549)    
นดัดา  องัสุโวทยั (2550) ชบา  พนัธ์ุศกัด์ิ (2550) วชัรีย ์  ร่วมคิด(2551)อภิรัตน์  สิงห์ตระหง่าน
(2551) และ Ellen Weber (2000)ไดใ้หค้วามส าคญัขององคป์ระกอบดา้นการสร้างเสริมความรู้อยูใ่น
รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 

 จากแนวคิด ทฤษฎี   และงานวิจยัเก่ียวกบัรูปแบบดงักล่าวขา้งตน้สะทอ้นใหเ้ห็นวา่การ
จดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ในองคป์ระกอบดา้นการสร้างเสริมความรู้มีความส าคญัองคป์ระกอบ
หน่ึงท่ีขาดไม่ไดท่ี้ผูว้ิจยัไดส้งัเคราะห์แนวคิด  ทฤษฎี   และงานวจิยัท่ีนิยมน ามาใชใ้นรูปแบบการ
จดัการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึน 
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 3.องค์ประกอบด้านการสร้างผลงาน ผูว้ิจัยได้ศึกษาแนวคิดการจัดการเรียนรู้ของ
นกัการศึกษาทั้ง 3 คน ไดแ้ก่ โนลส์(Knowes 1997)      กอดอน เดนเนอร์และฮอบ ์  (Gordon 1998; 
Dener and Hobbs 2000) ทิศนา แขมมณี (2550)  วิกกินส์ และแมคไทด ์(Wiggings and McTighe 
2004) พบวา่ มีองคป์ระกอบท่ีเก่ียวกบัการสร้างผลงานของผูเ้รียนท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดท้ าความ
เขา้ใจส่ิงใหม่ประสบการณ์ใหม่ และสร้างผลงานซ่ึงเป็นหลกัฐานของผลการเรียนท่ีเนน้ความเขา้ใจ
และหลกัฐานมีคุณภาพมาตรฐานตามหลกัวิชา ส่วนทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบน้ี คือ ทฤษฎี
การสร้างความรู้(Constructivism) (Richardson 1997)มีแนวคิดใหผู้เ้รียนสร้างความรู้ ความเขา้ใจใน
ส่ิงท่ีเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้ส่ิงใหม่ข้ึนกบัความรู้เดิมและความเขา้ใจท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั  การมี
ปฏิสมัพนัธ์ต่อสงัคมมีความส าคญัต่อการเรียนรู้ ผูเ้รียนสร้างความรู้ในส่ิงท่ีเรียนรู้สร้างผลงานข้ึนมา
ใหม่ ผูเ้รียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย และผูเ้รียนได้ฝึกปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ตามท่ีก าหนด    
สอดคลอ้งกบังานวิจยัพรประภสัสร ปริญชาญกล(2546)ภทัรพร  บวับุตร( 2549)นดัดา  องัสุโวทยั 
(2550) ) พิศภรณ์ ไพเราะ(2550) อภิรัตน์  สิงห์ตระหง่าน(2551) และ Ellen Weber (2000)ไดใ้ห้
ความส าคญัขององคป์ระกอบดา้นการสร้างผลงานในรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 

  ผูว้ิจยัไดส้งัเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัเก่ียวกบัรูปแบบดงักล่าวขา้งตน้สะทอ้น
เห็นว่าการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ องคป์ระกอบดา้นการสร้างผลงานเป็นองคป์ระกอบท่ี
ส าคญัอีกองคป์ระกอบหน่ึงท่ีทนัสมยั และเนน้ใหผู้เ้รียนไดส้ร้างผลงานของตนเอง หรือกลุ่ม 
 4.องคป์ระกอบดา้นการน าเสนอผลงาน ผูว้ิจยัไดท้  าการสังเคราะห์แนวคิดการจดัการ
เรียนรู้ของนกัการศึกษาทั้ง 3 คนคือโคลป์(Kolb 1984)โนลส์(Knowes 1997)และวิกกินส์และแมคไทด ์
(Wiggings and  McTighe 2004) พบว่าการสร้างแนวคิดเชิงนามธรรมและการทดลองประยกุต์
หลกัการไปใชใ้นสถานการณ์ใหม่ ความรู้ใหม่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  ส่วนทฤษฎีการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ(Theory of Cooperative) (Johnson and Johnson 1994 ) มีแนวคิดการเรียนรู้เป็นกลุ่มยอ่ยโดย
มีสมาชิกกลุ่มท่ีมีความสามารถแตกต่างกนัประมาณ 3-6 คน ช่วยกนัเรียนรู้เพื่อไปสู่เป้าหมายของ
กลุ่มท าให้เกิดผลงานของกลุ่ม ผูเ้รียนหรือกลุ่มไดน้ าเสนอผลงานเพื่อน าไปประยุกตใ์ชก้ารด าเนิน
ชีวิตจริง  งานวิจยัเก่ียวกบัรูปแบบมี 6 เร่ือง ไดแ้ก่  พรประภสัสร ปริญชาญกล (2546)     ภทัรพร  
บวับุตร( 2549)     ชบา  พนัธ์ุศกัด์ิ (2550) วชัรีย ์ ร่วมคิด(2551) อภิรัตน์  สิงห์ตระหง่าน(2551) Ellen 
Weber (2000) พบวา่ องคป์ระกอบท่ีใชใ้นรูปแบบคือ ดา้นการน าเสนอผลงาน   

  ผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัเก่ียวกบัรูปแบบดงักล่าวขา้งตน้สะทอ้น
ให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์องค์ประกอบด้านการน าเสนอผลงานเพื่อน าไป
ประยกุตใ์ชก้บัชีวิตจริง เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีช่วยให้ผูเ้รียนไดแ้สดงศกัยภาพของตนเอง ให้
การน าเสนอผลงานและสามารถน าไปประยกุตใ์ชเ้ม่ือเกิดสถานการณ์ท่ีเป็นจริงในชีวิตประจ าวนั 
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 5.องค์ประกอบดา้นการประเมินผลการเรียนรู้และการสะทอ้นกลบั ผูว้ิจยัไดศึ้กษา
ตารางสังเคราะห์แนวคิดการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ พบว่า มี 2 แนวคิดคือ แนวคิดการ
จดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงของกอดอน เดนเนอร์และฮอบ ์  (Gordon 199; Dener and Hobbs 2000)  
ทิศนา แขมมณี (2550) ท่ีมีองคป์ระกอบของการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ส่วน วิกกินส์ และ
แมคไทด ์(Wiggings and  McTighe 2004) เนน้การบอกคุณค่าในส่ิงต่าง ๆ ดว้ยการประเมินและ
สะทอ้นความคิดท่ีปรากฏ องคป์ระกอบดา้นการประเมินผลการเรียนรู้และการสะทอ้นกลบัมีทฤษฎี
ท่ีให้การสนบัสนุน คือ ทฤษฎีพหุปัญญา(Theory of Multiple Intelligences)(Gardner 1999)ส่ิง
ส าคญัคือระบบการประเมินผลการเรียนรู้หลายด้านเพื่อวดัความสามารถของผูเ้รียนแต่ละด้าน
ประเมินในสภาพการณ์ของปัญหาท่ีสามารถแกปั้ญหาได ้เม่ือผูว้ิจยัสังเคราะห์งานวิจยัเก่ียวกับ
รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ มี 6 เร่ือง ไดแ้ก่ พรประภสัสร ปริญชาญกล (2546)     
นดัดา  องัสุโวทยั (2550) ) พิศภรณ์ ไพเราะ(2550) วชัรีย ์ ร่วมคิด(2551) อภิรัตน์  สิงห์ตระหง่าน
(2551) Ellen Weber (2000) พบว่า องคป์ระกอบท่ีใชใ้นรูปแบบคือดา้นการประเมินผลการเรียนรู้
และการสะทอ้นกลบั 

 จากการท่ีผูว้ิจยัไดท้  าการสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัรูปแบบใน
องคป์ระกอบดา้นการประเมินผลการเรียนรู้และการสะทอ้นกลบั นบัว่ามีความส าคญัองคป์ระกอบ
หน่ึงท่ีผูส้อนจะไดท้ราบความกา้วหนา้หรือพฒันาการของผูเ้รียน โดยใชว้ิธีวดัและประเมินผลการ
เรียนรู้อยา่งหลากหลายเพื่อประเมินผลการเรียนรู้อยา่งครอบคลุมประกอบการประเมินเฉพาะบุคคล 
การประเมินโดยกลุ่มเพื่อน การประเมินโดยผูป้กครอง  ร่วมทั้งการสะทอ้นกลบัอาจใชว้ิธีการจด
บนัทึกช่วยจ าของผูเ้รียนก่อนตดัสินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน  
 

สรุป 
 

 การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับ
นกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏั ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ยศึกษา
แนวคิดเก่ียวกบัสุขภาวะและการสร้างเสริมสุขภาวะ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างเสริมสุขภาวะ
ศึกษา  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัรูปแบบการจดัการเรียนรู้ แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการ
เรียนรู้ในรูปแบบการพฒันาของนกัการศึกษา ไดแ้ก่ การจดัการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์เป็น
ฐานของโคลป์(Kolb 1984)การจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ของโนลส์(Knowes 1997)การจดัการ
เรียนรู้ตามสภาพจริงของกอดอน    เดนเนอร์และฮอบส์(Gordon 1998;Dener  and  Hobbs 2000)  
ทิศนา แขมมณี (2550) และการจดัการเรียนรู้ความเขา้ใจ 6 ดา้นของวิกกินส์ และแมคไทด ์
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(Wiggings and McTighe 2004) ศึกษาทฤษฎีหลกัในการสร้างรูปแบบการจดัการเรียนรู้ ไดแ้ก่ทฤษฎี
การสร้างความรู้  ทฤษฎีการประมวลผลขอ้มูล  ทฤษฎีการเรียนรู้ของโรเจอร์ส ทฤษฎีการเรียนรู้
แบบร่วมมือ ทฤษฎีพหุปัญญา และศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์
ไดแ้ก่ รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบติัของแฮร์โรว์  รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด
การพฒันาทกัษะปฏิบติัของซิมพซ์นั  รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบติัของ เดวีส์ รูปแบบการ
จดัการเรียนรู้วฏัจกัรการเรียนรู้  4 MAT    และงานวิจยัเก่ียวกบัการพฒันารูปแบบจดัการเรียนรู้ 

 จากการท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยั และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
สร้างเสริมสุขภาวะ และตรวจสอบเก่ียวกบัการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์นั้น 
ผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์แนวคิด  ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน ามาสร้างเป็นนิยามการสร้างเสริม
สุขภาวะพฤติกรรมบ่งช้ี แนวทางการพฒันาการสร้างเสริมสุขภาวะ  และองคป์ระกอบของรูปแบบ
การจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ท่ีจะไดด้ าเนินการวิจยัต่อไป 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

บทที่ 3 
 

วธีิด ำเนินกำรวจิัย 
 

 การวิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ 
ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัเป็นกระบวนการวิจยัและพฒันา(Research and Development: 
R&D) ท่ีใชว้ิธีแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) โดยใชว้ิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งเชิง
ปริมาณ และเชิงคุณภาพในลกัษณะแบบสามเส้า (Triangulation) ไดป้ระยกุตใ์ชว้ิธีการเชิงระบบ 
(Systematic Approach) มีระยะด าเนินการวิจยั 4 ระยะ ดงัน้ี  
 

กำรวิจัยระยะที ่1 กำรวิจัย (Research : R1) เพือ่ศึกษำและวเิครำะห์ข้อมูลพืน้ฐำน(Analysis:A) 
 การด าเนินการวิจยัในระยะท่ี 1 การศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ศึกษาขอ้มูลพื้นฐานจากแหล่งขอ้มูลเอกสาร และบุคคลเก่ียวกบัพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะ
เพื่อมาก าหนดนิยามการสร้างเสริมสุภาวะ พฤติกรรมบ่งช้ี  และแนวทางการพฒันาการสร้างเสริม
สุขภาวะส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลการวิจยัแบบ
ผสมผสาน (Mixed Methods Research) คือ จากการวิเคราะห์เอกสาร (Document Analysis) การ
ประเมินความตอ้งการจ าเป็น (Need Assessment) การวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research)  และการ
สงัเคราะห์งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการสร้างเสริมสุขภาวะ(Synthesis  Research)  ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการ ดงัน้ี 

1. ศึกษาขอ้มูลพื้นฐานจากแหล่งขอ้มูลเอกสารและบุคคล 
1.1 การวิเคราะห์เอกสาร (Document Analysis) 
วตัถุประสงค ์ เพื่อก าหนดลกัษณะพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะ 

  วิธีการศึกษา   มีการด าเนินการ ดงัน้ี 
1.   ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลจากเอกสาร ต ารา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ 

จดัการเรียนรู้ รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ และการสร้างเสริมสุขภาวะประกอบดว้ย 
2.    เอกสารนโยบายการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ 

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 (Thai Qualifications Framework for Higher Education) (TQF: 
HEd)ของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา2552 :1-3) 
  3.    เอกสารยทุธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาวะขององคก์ารอนามยัโลก 

4.    เอกสารยทุธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาวะระดบัชาติ  
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5.      เอกสารยทุธศาสตร์การจดัการศึกษาการสร้างเสริมสุขภาวะของมหาวิทยาลยั 
ราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง  

6.   เอกสารแนวคิดเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ของนกัการศึกษาประกอบดว้ย  การ 
จดัการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์เป็นฐานของโคล์ป(Kolb1984) การจัดการเรียนรู้แบบ
ประสบการณ์การเรียนรู้โนลส์ (Knowles 1997)การจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงของ(Gordon 1998; 
Dener and Hobbs 2000; ทิศนา แขมมณี 2550 : 133-137)    และ การจดัการเรียนรู้ความเขา้ใจ 6 ดา้น
ของวิกกินส์และแมคไทค(์ Wiggins and McTighe 2004 :1-6) 

7.    ศึกษาแนวคิดและแนวปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (Best Practices)ของสถาบนัอุดมศึกษา 
เก่ียวกบัการสร้างเสริมสุขภาวะ 

8.    ศึกษาทฤษฎีการสร้างความรู้ (Richardson 1994) ทฤษฎีการประมวลผลขอ้มูล 
(Klausmeier1985)ทฤษฎีการเรียนรู้ของโรเจอร์ส(Rogers1969)ทฤษฎีการเรียนแบบร่วมมือ(Johnson 
and Johnson1994 ) และทฤษฎีพหุปัญญา(Gardner 1999) 

9.    ศึกษาหลกัสูตรรายวิชาสุขภาพและนนัทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต 
                           10.  รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ประกอบดว้ย 4 รูปแบบ ดงัน้ี 

      10.1 รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบติัของ แฮร์โรว(์Harrow 1972) 
      10.2 รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพฒันาทกัษะปฏิบติัของ  

ซิมพซ์นั(Simpson 1972) 
       10.3 รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบติัของ เดวีส์(Davies 1971) 

    10.4 รูปแบบการจดัการเรียนรู้วฏัจกัรการเรียนรู้ 4 MAT ของแมคคาที 
(McCarthy 1990) 

11.งานวิจยัเก่ียวกบัการสร้างเสริมสุขภาวะ (มาเรียม นิลพนัธ์ุ 2545:ก-126;  สุจิตรา  
สุคนธทรัพย ์2545 :1-205 ; นวลอนงค ์บุญจรูญศิลป์2547 : 5-60; อติญาณ์ ศรเกษตรินและคณะ 
2547 : 1-250;  รุ่งทิพย ์ศรพรหมมาศ 2548 : 5-80;นวลฉวี ประเสริฐสุข 2551 : 1-150;โฮลบ์รูค1993 
:0.2735-A) และองคก์ารอนามยัโลก  2006 : 2-3) 

1.2 ศึกษาความตอ้งการจ าเป็น (Need Assessment) 
วตัถุประสงค ์เพื่อก าหนดลกัษณะพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะและแนว 

ทางการพฒันาการสร้างเสริมสุขภาวะ 
วิธีการศึกษา มีการด าเนินการ ดงัน้ี 
1.การสัมภาษณ์บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง มีการด าเนินการ ดงัน้ี 
    1.1ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษา ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารมหาวทิยาลยัท่ีมี 
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นโยบายการสร้างเสริมสุขภาวะ จ านวน 1 คน อาจารยส์าขาวิชาพลศึกษาและนนัทนาการ จ านวน 1 
คน นกัศึกษาท่ีเรียนวิชาศึกษาทัว่ไป (General Education: GE) จ านวน 10 คน  

1.2 ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัการสมัภาษณ์บุคคลจากเอกสารและต ารา 
1.3 สร้างเคร่ืองมือการสมัภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างและแบบเจาะลึกท่ีมีขอ้ 

ค าถามเก่ียวกบันโยบาย  พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะและแนวทางการพฒันา 
1.4 ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือการสมัภาษณ์ท่ีมีขอ้ค าถามเก่ียวกบันโยบาย 

พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะ โดยผูเ้ช่ียวชาญประกอบดว้ย ผูเ้ช่ียวชาญดา้นรูปแบบการจดัการ
เรียนรู้จ านวน1 คน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการเรียนรู้จ านวน 2 คนและผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพลศึกษา 
จ านวน 2 คน  

1.5 ผูว้ิจยัด าเนินการสัมภาษณ์ดว้ยตนเอง ตามแบบบนัทึกของเคร่ืองมือการ 
สมัภาษณ์ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 

1.6 วิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบบนัทึกการสัมภาษณ์ 
2.   การสังเกตพฤติกรรมการสอนของอาจารยส์าขาวิชาพลศึกษาและนนัทนาการ  

ลงในบนัทึกพฤติกรรมการสอนอาจารย ์
3.   การสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษา ลงในบนัทึกพฤติกรรมการเรียน 

ของนกัศึกษา 
แหล่งขอ้มูล 
1.แหล่งขอ้มูลในการสมัภาษณ์ ประกอบดว้ย 
   1.1 ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัท่ีมีนโยบายการสร้างเสริมสุขภาวะ จ านวน 1 คน 
   1.2 อาจารยส์าขาวิชาพลศึกษาและนนัทนาการ จ านวน 1 คน 
   1.3 นกัศึกษาท่ีเรียนวิชาศึกษาทัว่ไป (General Education: GE) จ านวน 10 คน  
2.   แหล่งขอ้มูลในการสงัเกตพฤติกรรมการสอนของอาจารยส์าขาวิชาพลศึกษา 

และนนัทนาการ ท่ีก าลงัสอนนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1ในรายวชิาสุขภาพและนนัทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง จ านวน 3 คน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2553 

3. แหล่งขอ้มูลในการสงัเกตพฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1    ท่ีก าลงั 
เรียนวิชาศึกษาทัว่ไป (General Education: GE) ในรายวชิาสุขภาพและนนัทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง จ านวน 10 คน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2553 
  เคร่ืองมือ 
  1. เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือการสมัภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างท่ีมีขอ้ค าถาม 
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เก่ียวกบันโยบายพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะและแนวทางการพฒันาท่ีผา่นการตรวจสอบ
คุณภาพของ เคร่ืองมือการสัมภาษณ์ โดยผูเ้ช่ียวชาญ ประกอบดว้ย 

1.1 ผูเ้ช่ียวชาญดา้นรูปแบบการจดัการเรียนรู้ จ านวน 1 คน  
1.2 ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการเรียนรู้ จ านวน 2 คน  
1.3 ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพลศึกษา จ านวน 2 คน  

2.แบบบนัทึกการสังเกตพฤติกรรมการสอนของอาจารยส์าขาวิชาพลศึกษาและ 
นนัทนาการเป็นแบบพรรณนาความ 

3.แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษารายวิชาสุขภาพและนนัทนาการ 
เพื่อคุณภาพชีวิตเป็นแบบพรรณนาความ 

1.3 การวิจยัเชิงส ารวจ(Survey Research)  
วตัถุประสงค ์เพื่อก าหนดลกัษณะพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะและแนวทาง 

การศึกษา 
วิธีการศึกษา มีการด าเนินการ ดงัน้ี 
1. ด าเนินการส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ 

ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง 
                       1.4 การสังเคราะห์งานวิจยั (Synthesis Research)  

วตัถุประสงค ์เพื่อก าหนดลกัษณะพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะและแนวทาง 
การศึกษา 

วิธีการศึกษา มีการด าเนินการ ดงัน้ี 
1.การสงัเคราะห์งานวจิยัเก่ียวกบัการสร้างเสริมสุขภาวะของนกัวิจยั นกัการศึกษา 
การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
1.  ผูว้ิจยัด าเนินการประสานงานและส่งประเดน็ค าถามการสมัภาษณ์แบบมี 

โครงสร้างเก่ียวกบั นิยาม องคป์ระกอบ พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะ และแนวทางการพฒันา
โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาค าถามล่วงหนา้และนดัวนัเวลาในการสัมภาษณ์โดยผูว้ิจยัลงมือปฏิบติั 
การสัมภาษณ์ดว้ยตนเอง 
  2. ผูว้ิจยัสงัเกตพฤติกรรมการสอนของอาจารยส์าขาวิชาพลศึกษาและนนัทนาการ
และพฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษา ดงัน้ี 
     2.1 สังเกตพฤติกรรมการสอนของอาจารยส์าขาวิชาพลศึกษาและนนัทนาการซ่ึง
ปฏิบติัการสอนรายวิชาสุขภาพและนนัทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราช
ภฏัหมู่บา้นจอมบึง จ านวน 3 คน ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2553 ในช่วงการเรียน คร้ังละ 30 นาที 
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   2.2 สังเกตและประเมินพฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ท่ีก าลงัเรียน 
วิชาสุขภาพและนนัทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง 
จ านวน 10 คน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2553 ในช่วงการเรียน คร้ังละ 30 นาที 
  การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัท าการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญและ
นักศึกษา การสังเกตพฤติกรรมการสอนของอาจารย์สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ และ
พฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษา และแนวทางการพฒันา ดว้ยวิธีวิเคราะห์การเปรียบเทียบขอ้มูล
ย่อยท่ีได้จากการสัมภาษณ์  การสังเกตพฤติกรรมการสอนของอาจารย์สาขาวิชาพลศึกษาและ
นันทนาการ และพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาเพื่อสร้างเป็นขอ้สรุปรวมเก่ียวกับนโยบาย 
พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะ และแนวทางการพฒันาการสร้างเสริมสุขภาวะนกัศึกษา 

 2. ก าหนดนิยาม พฤติกรรมบ่งช้ี และแนวทางการพฒันาการสร้างเสริมสุขภาวะ 
วตัถุประสงค ์    เพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลเอกสารและขอ้มูลบุคคลเก่ียวกบั 

พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะ แนวทางการพฒันามาเปรียบเทียบเพื่อสร้างเป็นขอ้สรุปยอ่ยและ 
ขอ้สรุปรวมนิยามการสร้างเสริมสุขภาวะ  พฤติกรรมบ่งช้ี  และแนวทางการพฒันาการสร้างเสริม
สุขภาวะนกัศึกษามาวิเคราะห์ 

        วิธีการศึกษา  มีการด าเนินการ ดงัน้ี 
1. วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดม้าจากการสงัเคราะห์ขอ้มูลจากแหล่งเอกสารและขอ้มูลบุคคล 

เก่ียวกบัพฤติกรมการสร้างเสริมสุขภาวะ และแนวทางการพฒันาการสร้างเสริมสุขภาวะนกัศึกษา 
2. น าขอ้มูลมาเปรียบเทียบ เพื่อสร้างเป็นขอ้สรุปยอ่ยและขอ้สรุปรวมเก่ียวกบันิยาม  

การสร้างเสริมสุขภาวะ และพฤติกรรมบ่งช้ีของการสร้างเสริมสุขภาวะ ไดด้งัน้ี 
นิยามการสร้างเสริมสุขภาวะ มีการก าหนดความหมายดงัน้ี 
1. การสร้างเสริมสุขภาวะ หมายถึง กระบวนท่ีจะท าใหผู้เ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ  

ทกัษะและความสามารถในการดูแลตนเองเพื่อไม่ใหโ้รคภยัมาเบียดเบียน และสามารถพฒันาดูแล
สุขภาพของตนเองใหดี้พร้อมหรือเตม็ประสิทธิภาพ  
        2. การสร้างเสริมสุขภาวะนกัศึกษาโดยท าการประเมินตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  
ประกอบดว้ย 6 ดา้น คือ 
   2.1ความรู้การสร้างเสริมสุขภาวะคือระดบัความรู้ของนกัศึกษาเก่ียวกบัความหมาย
ของสุขภาวะ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อสุขภาวะ แนวโนม้ปัญหาสุขภาพของคนไทย การดูแลสุขภาพของ
ตนเอง กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะ การออกก าลงักาย การพกัผ่อน การเล่นกีฬา การพกัผ่อน 
และการบริโภคอาหาร 

     2.2ความรับผดิชอบ คือ ระดบัความรับผดิชอบต่อการปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บ 
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มอบหมายเป็นแบบอย่างท่ีดีในการสร้างเสริมสุขภาวะ  การให้ความร่วมมือในการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ี
ไดรั้บมอบหมาย  มีความสามารถจดัการปัญหาท่ีเกิดข้ึนดา้นคุณธรรม จริยธรรม และความส าเร็จใน
การปฏิบติังานในการสร้างเสริมสุขภาวะ 
         2.3 ทกัษะกระบวนการ คือ ความสามารถในการคน้หาขอ้มูล การท าความเขา้ใจ
ขอ้มูล และการประเมินผลขอ้มูลในการสร้างเสริมสุขภาวะเชิงสร้างสรรคท่ี์มีพื้นฐานมาจากความรู้
ทางทฤษฎี มีประสบการณ์จากการปฏิบติั และผลท่ีเกิดจากการปฏิบติั รวมทั้งมีความสามารถการ
สร้างผลงานในการสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับตนเองได ้
                             2.4 ทกัษะมนุษยสัมพนัธ์   คือ ระดบัความสามารถเพื่อช่วยเหลือและแกปั้ญหาเพื่อน
ภายในกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ แสดงออกซ่ึงภาวะผูน้ าในสถานการณ์ท่ีตอ้งกลา้ตดัสินใจ รู้จกั
แกปั้ญหา และเป็นบุคคลท่ีมองโลกในแง่ดี 

      2.5 พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะ คือ ระดบัพฤติกรรมทางสุขภาวะท่ีดีเพื่อใหเ้กิด 
ความสมดุลในทุกดา้นและครอบคลุมถึงการด าเนินชีวิตท่ีเหมาะสมของบุคคลเป็นส าคญัและมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 
      2.6 เจตคติการสร้างเสริมสุขภาวะ    คือ ระดบัการเห็นคุณค่าและความส าคญัของ 
ตนเองในการสร้างเสริมสุขภาวะ รักการออกก าลงักาย รักการเล่นเกมกีฬาขั้นพื้นฐาน มีน ้ าใจ
นกักีฬา สามารถดูแลสุขภาพของตนเองและผูอ่ื้นได ้ โดยแสดงออกทางพฤติกรรมการสร้างเสริม
สุขภาวะของตนเองไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
                      3.  ก าหนดแนวทางการพฒันาพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะจากการศึกษาและ 
วิเคราะห์เอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างเสริมสุขภาวะในรูปแบบและลกัษณะต่าง ๆ  

4.  ตรวจสอบเพื่อยนืยนันิยาม องคป์ระกอบและพฤติกรรมบ่งช้ี ในแต่ละองคป์ระกอบ 
และแนวทางการพฒันาพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะ 

 วตัถุประสงค ์เพื่อตรวจสอบยนืยนันิยาม องคป์ระกอบ และพฤติกรรมบ่งช้ี ใน 
แต่ละองคป์ระกอบและแนวทางการพฒันาพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะ 
  วิธีการศึกษา มีการด าเนินการ ดงัน้ี 

1. ก าหนดวตัถุประสงคข์องการตรวจสอบ 
2. สร้างเคร่ืองมือการตรวจสอบ ประกอบดว้ย แบบสมัภาษณ์ก่ึงโครงสร้างและ 

แบบประเมินความสอดคลอ้ง 
3. ผูว้ิจยัท าการสัมภาษณ์เชิงลึก(In- depth  Interview) กบัผูเ้ช่ียวชาญทางดา้น 
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รูปแบบการจดัการเรียนรู้  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการเรียนรู้  และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพลศึกษา ดว้ย
แบบสมัภาษณ์มีโครงสร้างท่ีมีค  าถามเก่ียวกบันิยามการสร้างเสริมสุขภาวะ และพฤติกรรมบ่งช้ีและ
แนวทางการพฒันาการสร้างเสริมสุขภาวะ แลว้น าขอ้มูลมาวิเคราะห์ดว้ยการสร้างขอ้สรุปจากการ
วิเคราะห์เน้ือหา 

4. ผูว้ิจยัส่งแบบประเมินความสอดคลอ้งของนิยามการสร้างเสริมสุขภาวะ 
พฤติกรรมบ่งช้ีและแนวทางการพฒันาการสร้างเสริมสุขภาวะให้ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นรูปแบบการ
จดัการเรียนรู้ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการเรียนรู้ และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพลศึกษาประเมินความ
สอดคลอ้ง 

5. ปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้มูลและขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ 
แหล่งขอ้มูล ผูว้ิจยัเลือกผูเ้ช่ียวชาญแบบเจาะจงดว้ยการก าหนดคุณสมบติัท่ีมี 

ประสบการณ์ในการปฏิบติังานดา้นรูปแบบ  การจดัการเรียนรู้และการพลศึกษากบันกัศึกษา ไม่ต ่า
กวา่ 5 ปี 

เคร่ืองมือ  เคร่ืองมือการตรวจสอบประกอบดว้ย 
1. เคร่ืองมือการตรวจสอบท่ีใชใ้นการตรวจสอบเพื่อยนืยนันิยาม  องคป์ระกอบ 

และพฤติกรรมบ่งช้ี โดยใชแ้บบสมัภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง ประกอบดว้ยค าถาม 3 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1 ค าถามเก่ียวกบันิยามการสร้างเสริมสุขภาวะ 
ตอนท่ี 2 ค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมบ่งช้ีการสร้างเสริมสุขภาวะ 
ตอนท่ี 3 ค าถามเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาการสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับ 

นกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั 
ตอนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะ 

2. เคร่ืองมือการตรวจสอบท่ีใชใ้นการตรวจสอบความสอดคลอ้งของนิยามการ 
สร้างเสริมสุขภาวะ  พฤติกรรมบ่งช้ีการสร้างเสริมสุขภาวะและแนวทางการพฒันาการสร้างเสริม
สุขภาวะส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั โดยใชแ้บบประเมินความสอดคลอ้ง 
  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัด าเนินการสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญทุกคน และส่งแบบ
ประเมินใหผู้เ้ช่ียวชาญท า การประเมินความสอดคลอ้ง 
  การวิเคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจยัท าการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบันิยามการสร้างเสริมสุขภาวะ 
และพฤติกรรมบ่งช้ีการสร้างเสริมสุขภาวะและแนวทางการพฒันาการสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับ
นกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั  ดงัน้ี 

1. ผูว้ิจยัน าขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกมาวิเคราะห์ดว้ยการสร้างขอ้สรุปจาก 
การวิเคราะห์เน้ือหา(Content Analysis) 
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2. ผูว้ิจยัน าขอ้มูลจากแบบประเมินความเหมาะสมโดยผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัความ 
สอดคลอ้งของนิยามการสร้างเสริมสุขภาวะ พฤติกรรมบ่งช้ีการสร้างเสริมสุขภาวะและแนวทาง 
พฒันาการสร้างเสริมสุขภาวะนกัศึกษามาพิจารณาเกณฑค์วามสอดคลอ้ง(Index of Congruence) ผล
การประเมินของผูเ้ช่ียวชาญแต่ละคนน ามาหาค่า IOC จากสูตร 

N
R

IOC 
  

 เม่ือ IOC   =    ดชันีความสอดคลอ้ง 
  R  =    ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
      N   =   จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
  ผลการประเมินผูเ้ช่ียวชาญแต่ละคนน ามาแปลงเป็นคะแนน ดงัน้ี 
   มีความเห็นวา่สอดคลอ้งกนั ก าหนดใหค้ะแนน  + 1 
   มีความเห็นวา่ไม่แน่ใจ ก าหนดใหค้ะแนน      0 
   มีความเห็นวา่ไม่สอดคลอ้งกนั ก าหนดใหค้ะแนน    -1 

 จากนั้นน าคะแนนการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญมาแทนค่าในสูตรดชันีความสอดคลอ้ง 
ถา้ค่าดชันีความสอดคลอ้งมีค่ามากกว่า  > 0.50 ข้ึนไป ถือว่านิยามการสร้างเสริมสุขภาวะ พฤติกรรม
บ่งช้ีการสร้างเสริมสุขภาวะและแนวทาง พัฒนาการสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนักศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสามารถน าไปก าหนดได ้จากผลการประเมินไดค่้าดชันีความสอดคลอ้งอยูร่ะหวา่ง 
0.80-1.00 ซ่ึงแสดงว่านิยามการสร้างเสริมสุขภาวะ พฤติกรรมบ่งช้ีการสร้างเสริมสุขภาวะและ
แนวทางพฒันาการสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั มีความสอดคลอ้งกนั 

3.  ปรับปรุงแกไ้ขขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์เน้ือหาจากการประเมินความ 
สอดคลอ้ง และขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญเพื่อใหไ้ดนิ้ยามการสร้างเสริมสุขภาวะ  พฤติกรรมบ่งช้ี
ของการสร้างเสริมสุขภาวะและแนวทางการพฒันาการสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัท่ีมีความสมบูรณ์ 
 
จากการวิจยัระยะท่ี 1 การวิจยั (Research:R1)เพื่อศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน (Analysis :A) 
สามารถแสดงไดด้งัภาพท่ี 14 ต่อไปน้ี 
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กำรวิจัยระยะที ่1 กำรวจิัย (Research :R1)เพือ่ศึกษำ
และวเิครำะห์ข้อมูลพืน้ฐำน (Analysis :A) 

ศึกษำและวเิครำะห์ข้อมูล
พืน้ฐำน 

กำรวเิครำะห์เอกสำร(Document Analysis) 

 ขอ้มูลเก่ียวกบัแนวคิด เอกสาร ต ารา  
และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้
เชิงประสบการณ์ รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ 

กำรประเมนิควำมต้องกำรจ ำเป็น 
(Need Assessment) 

 สัมภาษณ์ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั 
ท่ีมหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง 
สัมภาษณ์อาจารย ์และนกัศึกษา 
 สังเกตการณ์พฤติกรรมสอนของ 
อาจารยส์าขาวิชาพลศึกษาและ
นนัทนาการ คณะครุศาสตร์ 
 สังเกตพฤติกรรมการเรียนของ

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1  
 
 

ก ำหนดนิยำม  พฤตกิรรมบ่งช้ี และแนวทำงกำรพฒันำกำรสร้ำงเสริมสุขภำวะ 
วตัถุประสงค ์เพื่อก าหนดเป็นนิยาม  พฤติกรรมบ่งช้ี และแนวทางการพฒันาการสร้างเสริม
สุขภาวะในการวิจยั 

ตรวจสอบเพือ่ยนืยนันิยาม องค์ประกอบ และพฤตกิรรมบ่งช้ี และ
แนวทางการพฒันาการสร้างเสริมสุขภาวะใน 

แต่ละองค์ประกอบโดยผู้เช่ียวชาญ 

ภาพท่ี 14 การวิจยัระยะท่ี 1 การศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน  

กำรวจิัยเชิงส ำรวจ (Survey Research) ส ารวจ
ความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมการสร้างเสริม
สุขภาวะของนกัศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏั 
การสังเคราะห์(Synthesis Research) งานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการสร้างเสริมสุขภาวะ 
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 กำรวิจัยระยะที ่ 2 กำรพฒันำ (Development  : D1) เพือ่ออกแบบและกำรพฒันำ
รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงประสบกำรณ์เพือ่สร้ำงเสริมสุขภำวะส ำหรับนักศึกษำ มหำวทิยำลยั
รำชภัฏ (Design and Development :D1 and D2) 

 ในการวิจยัระยะน้ี ผูว้ิจยัไดพ้ฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้าง
เสริมสุขภาวะ ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั    มีจุดมุ่งหมายเพื่อก าหนดกรอบในการสร้าง
โครงร่างรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ ไดด้ าเนินการดงัน้ี 
 1.พฒันาโครงร่างรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ 
ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั    
 วตัถุประสงค ์มีวตัถุประสงคด์งัน้ี 

  1.เพื่อก าหนดกรอบแนวคิดสร้างโครงร่างรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั 

 2.เพื่อสร้างรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ ส าหรับ 
นกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั 

   วิธีการศึกษา ไดด้ าเนินการ ดงัน้ี 
 1.  ศึกษาแนวคิดท่ีไดจ้ากการศึกษา   และวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานท่ีประกอบดว้ยขอ้มูล 

พื้นฐานทางเอกสาร และบุคคลในการวิจยัระยะท่ี 1 เพื่อมาก าหนดกรอบแนวคิดรูปแบบการจดัการ
เรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั 

 2.  สร้างรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ      ส าหรับ 
นกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั จากแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง น าขอ้มูลมาเปรียบเทียบเพื่อสร้าง
เป็นขอ้สรุปยอ่ยและขอ้สรุปรวมเก่ียวกบัความเหมาะสม และขั้นตอนของรูปแบบการจดัการเรียนรู้
เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ ส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั ซ่ึงผลจากการ
สังเคราะห์ขอ้มูลเป็นโครงร่างรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ 
ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั มีดงัน้ี 

 รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษา  
มหาวิทยาลยัราชภฏั หมายถึง การจดัการเรียนรู้ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั ท่ีมุ่งเนน้การ
สร้างเสริมสุขภาวะท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน ประกอบดว้ย จุดมุ่งหมาย กระบวนการจดัการเรียนรู้ ส่ือการ
เรียนรู้ และการจดัสภาพแวดลอ้ม และวิธีประเมินผลการเรียนรู้ โดยกระตุน้ให้นักศึกษาได้ใช้
กระบวนการทางปัญญา น าความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ท่ีมีอยูม่าพฒันาคุณภาพชีวิตนกัศึกษาซ่ึง
มีความแตกต่างกบัรูปแบบเดิม และสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ในการจดัการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริม
สุขภาวะประกอบดว้ย 5 ขั้น เรียกรูปแบบน้ีว่า KAECPAR Model โดยแต่ละขั้นตอนประกอบดว้ย
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ขั้นตอนยอ่ย ๆของการพฒันาเป็น 3 ขั้นยอ่ย หรือท่ีเรียกว่า PDS ไดแ้ก่ ขั้นเตรียมการ (Preparing :P) 
ขั้นปฏิบติั(Doing : D) และขั้นสรุป(Summarizing : S) ดงัน้ี 
 ขั้นท่ี 1 การให้ความรู้และการสร้างความตระหนกั (Knowledge and Awareness) 
หมายถึง การสร้างความรู้ท่ีเช่ือมโยงกบัประสบการณ์เดิมกบัเหตุการณ์หรือกรณีศึกษาเพื่อสร้าง
ความตระหนกัแก่ผูเ้รียน ประกอบดว้ยขั้นตอนยอ่ย ดงัน้ี 

1.1 เตรียมผูเ้รียนโดยแจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ (P) 
1.2 ท าการทดสอบก่อนเรียน (D) 
1.3 ตั้งค  าถามหรือประเดน็ปัญหาใหผู้เ้รียนคิด เพื่อสรุปหาแนวทางแกปั้ญหา(S) 

 ขั้นท่ี 2 การสร้างเสริมความรู้ (Enhancement) ระดมความคิดเห็นให้ผูเ้รียนได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้กับกลุ่มเพื่อนเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่และองค์ความรู้ใหม่ ประกอบด้วย
ขั้นตอนยอ่ย ดงัน้ี 
  2.1 เตรียมเสริมความรู้ สร้างความเขา้ใจในการสร้างเสริมสุขภาวะ (P) 

2.1 จดักิจกรรมเพื่อใหผู้เ้รียนไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ส่ิงท่ีไดค้น้ควา้มากบัเพื่อน (D)  
2.2 สรุปเป็นองคค์วามรู้โดยสรุปคนเดียวสรุปร่วมกบัเพื่อนสรุปร่วมกบัผูส้อน(S) 

 ขั้นท่ี 3 การสร้างผลงาน (Construction) หมายถึง การวางแผนแนวปฏิบติัของกลุ่มเพื่อ
สร้างผลงานตามท่ีกลุ่มมีขอ้ตกลงกนั ประกอบดว้ยขั้นตอนยอ่ย ดงัน้ี 
  3.1 เตรียมแบ่งผูเ้รียนออกเป็นกลุ่ม ๆละประมาณ 4-6 คน (P) 

3.2 ร่วมกนัวางแผนฝึกปฏิบติัช่วยกนัสร้างสรรคผ์ลงาน (D) 
3.3 สรุปผลงานท่ีสร้างสรรคข์องแต่ละกลุ่ม (S) 

 ขั้นท่ี 4 การน าเสนอผลงาน (Presentation) หมายถึง การน าเสนอผลงาน/ช้ินงานท่ีได้
สร้างสรรคข้ึ์นและน าผลงานมาเสนอในหอ้งเรียน ประกอบดว้ยขั้นตอนยอ่ย ดงัน้ี 

4.1 เตรียมตวัแทนกลุ่มน าเสนอผลงาน (P)  
4.2 ตวัแทนออกมาน าเสนอผลงานของกลุ่ม (D) 
4.3 สรุปผลงานเพื่อประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั(S) 

 ขั้นท่ี 5 การประเมินผลการเรียนรู้และการสะทอ้นกลบั (Assessment and Reflection) 
หมายถึง การประเมินผลการเรียนรู้และสะทอ้นความคิดและการน าไปใชโ้ดยเพื่อน และอาจารย ์
ประกอบดว้ยขั้นตอนยอ่ย ดงัน้ี 

5.1 เตรียมประเมินผลงานการน าเสนอ และประโยชน์ท่ีได ้(P) 
5.2 สะทอ้นความคิดผลงาน /ช้ินงาน (D) 
5.3 สรุปผลงานเพื่อเผยแพร่ใหผู้ท่ี้สนใจไดท้ราบ(S) 
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 2.  ตรวจสอบเพื่อยนืยนัความเหมาะสมของโครงร่างรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิง 
ประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั   
 วตัถุประสงค ์ มีวตัถุประสงคด์งัน้ี 

 1.เพื่อตรวจสอบและยนืยนัความเหมาะสมของโครงร่างรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิง 
ประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั   

 2.เพื่อปรับปรุงรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ  
ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั   
 วิธีการศึกษา  มีการด าเนินการ ดงัน้ี 

 1.ประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อสะทอ้นกลบั (Feedback Workshop) ส าหรับอาจารยท่ี์สอน 
รายวิชาพลศึกษา มีดงัน้ี 

 1.1 ก าหนดวตัถุประสงคข์องการตรวจสอบเพื่อประเมินความเหมาะสมและความ 
สอดคลอ้งของรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ ส าหรับนกัศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏั   
 1.2 สร้างเคร่ืองมือประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของรูปแบบการ
จดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั โดย
ศึกษารายละเอียดของรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ฉบบัร่าง แลว้น ามาก าหนดประเด็น
ความเหมาะสม และความสอดคลอ้งท่ีตอ้งการใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบมาเขียนเป็นขอ้ค าถามต่อไป 

 1.3 จดัประชุมเชิงปฏิบติัการส าหรับอาจารยท่ี์สอนรายวิชาพลศึกษาสงักดัมหาวิทยาลยั 
ราชภฏักาญจนบุรี ส าหรับศึกษาน าร่อง จ านวน 3 คนและอาจารยผ์ูท้ดลองใชรู้ปแบบการจดัการ
เรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั จ านวน 3 คน 
โดยน าขอ้ค าถามท่ีจะใช้ในการตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคล้องมาประชุมเชิง
ปฏิบติัการอาจารยท่ี์สอนรายวิชาพลศึกษา 

 1.4 ปรับปรุงแกไ้ขเคร่ืองมือ โดยขอ้อภิปรายจากการประชุมเชิงปฏิบติัการส าหรับ 
อาจารยก์ลุ่มเลก็เก่ียวกบัขอ้ค าถามในแบบประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของรูปแบบ
การจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ มาปรับปรุงแกไ้ขต่อไป 

 2.ตรวจสอบเพื่อยนืยนัความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของรูปแบบการจดัการ
เรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั 

 3.น าผลการประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องมาวิเคราะห์ข้อมูลและ
ปรับปรุงแกไ้ขความหมายและกระบวนการของรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้าง
เสริมสุขภาวะ ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ 
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 แหล่งขอ้มูล ผูว้ิจยัเลือกแหล่งขอ้มูลแบบเจาะจง ตามคุณสมบติั มีดงัน้ี 
1. ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 7 คน ประกอบดว้ย 

1.1 ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการเรียนรู้    จ านวน 2 คน   
1.2 ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล    จ านวน 1 คน  
1.3 ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพลศึกษา     จ านวน 2 คน  
1.4 ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์  

จ านวน  2 คน  
 2.อาจารยท่ี์เขา้ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการ ประกอบดว้ยอาจารยท่ี์สอนรายวิชาพลศึกษา  

มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี จ านวน 3 คนเป็นผูท้ดลองใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์
เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั จ านวน 3 คน 
 เคร่ืองมือ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินความสอดคลอ้งของรูปแบบการจดัการเรียนรู้
เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั ประกอบดว้ย 

1. แบบตรวจสอบความสอดคลอ้งของรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์มี 
ลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดบั ใหผู้เ้ช่ียวชาญตดัสินวา่แต่ละองคป์ระกอบของรูปแบบ
การจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ คือ สอดคลอ้งกนั ไม่แน่ใจ และไม่สอดคลอ้ง 

2. แบบตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์มี 
ลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ใหผู้เ้ช่ียวชาญตดัสินวา่แต่ละองคป์ระกอบของรูปแบบ
การจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ คือ มีความเหมาะสมมากท่ีสุด   มาก    ปานกลาง    นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด 

 3.     แบบบนัทึกการประชุมเชิงปฏิบติัการ 
 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
 1.ผูว้ิจยัเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากการบนัทึกผลการสมัมนาผูเ้ช่ียวชาญ และน าแบบ 

ประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้งใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบ 
 2.ผูว้ิจยัเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากการประชุมเชิงปฏิบติัการและการอภิปรายเน้ือหา  
 การวิเคราะห์ขอ้มูล 
 1.วิเคราะห์ขอ้มูลจากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้ง ดงัน้ี 

            1.1วิเคราะห์ความสอดคลอ้งขององคป์ระกอบรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิง 
ประสบการณ์วิเคราะห์ขอ้มูลไดจ้ากแบบประเมินความสอดคลอ้งของรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์พิจารณาเกณฑค์วามสอดคลอ้งดว้ยดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective 
Congruence: IOC)  ผลจากการประเมินไดค่้าดชันีความสอดคลอ้งอยูร่ะหว่าง 0.86-1.00 ซ่ึงแสดงว่า 
รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์สามารถน าไปใชไ้ด ้
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            1.2 วิเคราะห์ความเหมาะสมของรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์โดยใช้
แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์  แบบมาตรส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบัคือมากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อยและนอ้ยท่ีสุดโดยผูต้อบเลือกระดบัความ
เหมาะสมท่ีตรงกบัความรู้สึกของตนเองโดยก าหนดค่าระดบัความเหมาะสมแต่ละช่วงคะแนนและ
ความหมาย ดงัน้ี 
    ระดบั  5 หมายถึง มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
    ระดบั  4 หมายถึง มีความเหมาะสมมาก 
    ระดบั  3 หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง 
    ระดบั  2 หมายถึง มีความเหมาะสมนอ้ย 
    ระดบั  1 หมายถึง มีความเหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 
   ส าหรับการใหค้วามหมายของค่าท่ีวดัได ้ ผูว้ิจยัไดก้ าหนดเกณฑท่ี์ใชใ้นการให้
ความหมายโดยไดจ้ากแนวคิดของเบสท ์  (Best 1986: 195) การใหค้วามหมายโดยการใหค่้าเฉล่ีย
เป็นรายขอ้ ดงัน้ี 
    4.51 - 5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
    3.51 - 4.50 หมายถึง มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 
    2.51 - 3.50 หมายถึง มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง  
    1.51 - 2.50 หมายถึง มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบันอ้ย 
    1.00 - 1.50 หมายถึง มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

 1.3 วิเคราะห์ขอ้มูลจากการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) จากการประชุมเชิง 
ปฏิบติัการของอาจารยส์าขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี จ านวน 3 คน พบว่า
รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ มีขั้นตอนการจดัการเรียนรู้เหมาะสมสอดคลอ้งกนัมาก
ท่ีสุดควรน าไปทดลองใชต่้อไปได ้
 3.  สร้างและตรวจสอบเคร่ืองมือประกอบการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์
เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั 

  วตัถุประสงค ์ มีวตัถุประสงคด์งัน้ี 
 1.เพื่อสร้างเคร่ืองมือประกอบการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อ 

สร้างเสริมสุขภาวะ ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั 
 2.เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือประกอบการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้เชิง 

ประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั 
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 3.เพื่อปรับปรุงแกไ้ขเคร่ืองมือประกอบการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ 

 3.1 การจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ตามรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์
เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั ประกอบดว้ยตวัอยา่งแผนการจดัการ
เรียนรู้ และคู่มืออาจารย ์ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
                   3.1.1 ตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรู้ 

วตัถุประสงค ์เพื่อจดัท าตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัรูปแบบ 
การจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั   
      วิธีการศึกษา  มีการด าเนินการ ดงัน้ี 

1.ศึกษาเอกสารและคู่มือการใชห้ลกัสูตรการศึกษาทัว่ไปเก่ียวกบัหลกัการ  
จุดมุ่งหมาย โครงสร้างรายวิชาการศึกษาทัว่ไป คุณลกัษณะของบณัฑิต แหล่งเรียนรู้ และการ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

2.ศึกษารายวิชาสุขภาพและนนัทนาการเพือ่คุณภาพชีวิต เก่ียวกบัค าอธิบาย 
รายวิชา จุดประสงคก์ารเรียนรู้  เน้ือหาสาระ แนวการจดักระบวนการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ และการ
วดัประเมินผลการเรียนรู้  

3.ศึกษากรอบแนวคิดโครงร่างรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อ 
สร้างเสริมสุขภาวะ ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั   

4.สร้างตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรู้ตามกรอบแนวคิดรูปแบบการจดัการ 
เรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั ท่ีผูว้ิจยัสร้าง
ข้ึน ประกอบด้วยช่ือหน่วย  เร่ือง  เวลา สาระส าคญั จุดประสงค์การเรียนรู้  สาระการเรียนรู้ 
กระบวนการจดัการเรียนรู้  ส่ือการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล และบนัทึกหลงัสอน ใบความรู้ ใบ
กิจกรรม จ านวน 6 แผน  

     3.1.2 คู่มืออาจารยก์ารใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริม 
สุขภาวะ ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั   
  วตัถุประสงค ์ เพื่อใหอ้าจารยส์ามารถจดัการเรียนรู้ไดต้ามกรอบแนวคิดรูปแบบ
การจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษา   มหาวิทยาลยัราชภฏัไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ 
  วิธีการศึกษา มีการด าเนินการ ดงัน้ี 

1.ศึกษากรอบแนวคิดรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริม 
สุขภาวะ ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั  ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนและเอกสาร ต ารา เก่ียวกบัการ 
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จดัการเรียนรู้เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ 
2.ก าหนดโครงสร้างของคู่มืออาจารย ์ประกอบดว้ย ค  าน า   ค  าช้ีแจง    ความเป็นมา 

และความส าคญั  แนวคิด และทฤษฎีพื้นฐานท่ีรองรับรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
องคป์ระกอบของรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์  วตัถุประสงค ์โครงสร้างและเน้ือหา
รายวิชาการสร้างเสริมสุขภาวะ เวลาท่ีใช ้  คุณสมบติัของผูเ้ขา้ร่วมการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 
การด าเนินการจดัประสบการณ์การเรียนรู้    รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ อุปกรณ์/ส่ือ
การจดัการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล การน ารูปแบบไปใช ้หลกัการตอบสนอง ระบบสังคม และ
ระบบสนบัสนุน 

3.ด าเนินการสร้างคู่มืออาจารยส์ าหรับรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั   

      3.1.3ประเมินความความสอดคลอ้งและความเหมาะสมของตวัอยา่งแผนการจดัการ
เรียนรู้และคู่มืออาจารยก์ารใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับ
นกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั  โดยผูเ้ช่ียวชาญ 
  วตัถุประสงค ์ เพื่อปรับปรุงแกไ้ขตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรู้ และคู่มืออาจารย์
การใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏัใหมี้ความสมบูรณ์ 
  วิธีการศึกษา  มีการด าเนินการ ดงัน้ี 

1.น าตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรู้และคู่มืออาจารยก์ารใชรู้ปแบบการจดัการ 
เรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัใหผู้เ้ช่ียวชาญ
ตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคลอ้ง 

2.วิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้งจาก 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

3.ปรับปรุงแกไ้ขตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรู้และคู่มืออาจารยก์ารใชรู้ปแบบ 
การจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั 
ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ 
  แหล่งขอ้มูล  ผูเ้ช่ียวชาญ ประกอบดว้ย 

1.   ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการเรียนรู้    จ านวน 2 คน   
2.  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล    จ านวน 1 คน  
3.  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพลศึกษา     จ านวน 2 คน  
เคร่ืองมือ เคร่ืองมือส าหรับการตรวจสอบเคร่ืองมือประกอบการจดัการเรียนรู้เชิง 
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ประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั โดยใชแ้บบประเมิน
ความสอดคลอ้งและแบบประเมินความเหมาะสมของตวัอย่างแผนการจดัการเรียนรู้ และคู่มือ
อาจารยก์ารใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ ส าหรับนกัศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัท่ีท าการประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญ  จ านวน 5 คน 

การเกบ็รวบรวมขอ้มูล     ผูว้ิจยัส่งโครงร่างรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ ส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั พร้อมทั้งตวัอย่างแผนการจดัการ
เรียนรู้และคู่มืออาจารยก์ารใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ 
ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัใหผู้เ้ช่ียวชาญทุกคน และติดตามเกบ็ขอ้มูลดว้ยตนเอง 
  การวิเคราะห์ขอ้มูล 
  1. วิเคราะห์ขอ้มูลจากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้ง ดงัน้ี 

     1.1วิเคราะห์ความสอดคลอ้งของตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรู้และคู่มืออาจารย ์ 
ผูว้ิจยัพิจารณาจากเกณฑ์ความสอดคลอ้งดว้ยดชันีความสอดคลอ้ง(Index of Item Objective 
Congruence: IOC) ผลจากการประเมินตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรู้ไดค่้าดชันีความสอดคลอ้งอยู่
ระหว่าง 0.80-1.00 และค่าดชันีความสอดคลอ้งของคู่มืออาจารยก์ารใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั   ไดค่้าดชันีความ
สอดคลอ้งอยู่ระหว่าง 0.80-1.00 ซ่ึงแสดงว่า ตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรู้และคู่มืออาจารยก์ารใช้
รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ ส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลยั
ราชภฏัมีความสอดคลอ้งกนัสามารถน าไปใชใ้นการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ
ส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัได ้จากนั้นน ามาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะและความ
คิดเห็นเพิ่มเติมท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญ 

         1.2 วเิคราะห์ความเหมาะสมตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบประเมินความ
เหมาะสมของตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรู้เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดบัคือมากท่ีสุด 
มาก ปานกลาง นอ้ยและนอ้ยท่ีสุด โดยผูต้อบเลือกระดบัความเหมาะสมท่ีตรงกบัความรู้สึกของ
ตนเองโดยก าหนดค่าระดบัความเหมาะสมแต่ละช่วงคะแนนและความหมาย ดงัน้ี 
    ระดบั  5 หมายถึง มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
    ระดบั  4 หมายถึง มีความเหมาะสมมาก 
    ระดบั  3 หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง 
    ระดบั  2 หมายถึง มีความเหมาะสมนอ้ย 
    ระดบั  1 หมายถึง มีความเหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 
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   ส าหรับการใหค้วามหมายของค่าท่ีวดัได ้ ผูว้ิจยัไดก้ าหนดเกณฑท่ี์ใชใ้นการให้
ความหมายโดยไดจ้ากแนวคิดของเบสท ์  (Best 1986: 195) การใหค้วามหมายโดยการใหค่้าเฉล่ีย
เป็นรายขอ้ ดงัน้ี 
    4.51 - 5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
    3.51 - 4.50 หมายถึง มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 
    2.51 - 3.50 หมายถึง มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง  
    1.51 - 2.50 หมายถึง มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบันอ้ย 
    1.00 - 1.50 หมายถึง มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 ขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมท่ีไดรั้บจากผูเ้ช่ียวชาญ 
 1. ตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรู้ 
    1.1 เขียนจุดประสงคก์ารเรียนรู้เชิงพฤติกรรมควรใหส้อดคลอ้งกบัรูปแบบการจดัการ
เรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั 
  1.2 จุดประสงคก์ารเรียนรู้เชิงพฤติกรรมในบางขอ้ควรระบุเกณฑ ์
 2. คู่มือการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับ
นกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั 
 การน ารูปแบบไปใชค้วรเนน้การสร้างเสริมสุขภาวะของนกัศึกษาใหช้ดัเจน 
 การจดักิจกรรมยอ่ยในรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ควรจดัให ้
เป็นขั้นตอนยอ่ยอยา่งชดัเจน 
 การวดัและประเมินผลควรอธิบายวิธีการวดัและประเมิน เคร่ืองมือและการจด 
บนัทึกใหช้ดัเจน 

 3.2เคร่ืองมือประเมินผลการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริม 
สุขภาวะส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั 
  วตัถุประสงค ์ เพื่อสร้างเคร่ืองมือส าหรับประเมินการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้
เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั  ดงัน้ี 
  แบบประเมินอาจารยส์าขาวิชาพลศึกษาและนนัทนาการ ประกอบดว้ย 
  1.แบบทดสอบความรู้ความเขา้ใจของอาจารยเ์ก่ียวกบัรูปแบบการจดัการเรียนรู้ 
เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั 
  2.แบบประเมินความสามารถในการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ตามรูปแบบ 
การจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั 
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  3.แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อ
สร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั 
  1.แบบทดสอบความรู้ความเขา้ใจของอาจารยเ์ก่ียวกบัรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั 
  วตัถุประสงค ์ มีวตัถุประสงคด์งัน้ี 
  1. เพื่อประเมินการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริม 
สุขภาวะส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั 
  2. เพื่อทดสอบความรู้ความเขา้ใจของอาจารยส์าขาวิชาพลศึกษาและนนัทนาการ 
  วิธีการศึกษา มีการด าเนินการดงัน้ี 
  1.ศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทดสอบความรู้ความเขา้ใจของ
อาจารย ์
  2. ศึกษาองคป์ระกอบของรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ท่ีสร้างข้ึน 
ได้แก่ หลักการ วัตถุประสงค์ สาระการเรียนรู้ท่ีส าคัญ และการจัดประสบการณ์ท่ีส าคัญ 
กระบวนการจดัการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ การจดัสภาพแวดลอ้ม และการประเมินผลการเรียนรู้  
  3.  ก าหนดวตัถุประสงคข์องการทดสอบความรู้ความเขา้ใจของอาจารย ์
  4. น าขอ้มูลมาสร้างแบบทดสอบความรู้ความเขา้ใจของอาจารยมี์ลกัษณะเป็นขอ้ 
ค าถามแบบปรนยั มีตวัเลือก 4 ตวัเลือกคือ ตอบถูกตอ้งได ้1 คะแนน ตอบผดิได ้0 คะแนนรวม 20 
คะแนน โดยมีเกณฑก์ารประเมินผล คือ 18-20 คะแนน ระดบัดีมาก  15-17 คะแนน ระดบั ดี 12-14 
คะแนน ระดบั พอใช ้และ 9-11 คะแนน ระดบัปรับปรุง 
  5. น าแบบทดสอบความรู้ความเขา้ใจของอาจารยท่ี์ผูว้ิจยัสร้างข้ึนใหผู้เ้ช่ียวชาญ 
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างและประเมินความสอดคลอ้งดว้ยดชันีความสอดคลอ้ง 
  6. ปรับปรุงแกไ้ขแบบทดสอบความรู้ความเขา้ใจของอาจารยโ์ดยผูว้ิจยัน าผลการ 
ประเมินของผูเ้ช่ียวชาญจากแบบประเมินความสอดคลอ้งมาวิเคราะห์ขอ้มูลและปรับปรุงแกไ้ข 
  7. น าแบบทดสอบความรู้ความเขา้ใจของอาจารยไ์ปทดลองใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่ง
กบัอาจารยส์าขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึง
กบัอาจารยส์าขาวิชาพลศึกษาและนนัทนาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึงท่ี
ใชรู้ปแบบเพื่อทดสอบความรู้ความเขา้ใจของอาจารยใ์นสถานการณ์การทดลอง (tryout) 
  8. ปรับปรุงแกไ้ขแบบทดสอบความรู้ความเขา้ใจของอาจารย ์โดยผูว้ิจยัน าผล 
การศึกษาน าร่องมาพิจารณาปรับปรุงแกไ้ขแบบทดสอบความรู้ความเขา้ใจของอาจารย ์
  แหล่งขอ้มูล  ประกอบดว้ย 
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  1. อาจารยส์าขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี  
ส าหรับศึกษาน าร่องการใชแ้บบประเมินความรู้ความเขา้ใจของอาจารย ์จ านวน 3 คน 
  2. ขอ้มูลเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทดสอบ 
  3. ขอ้มูลเก่ียวกบัองคป์ระกอบของรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อ 
สร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั 
  4. คู่มืออาจารยส์ าหรับรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 

5. ผูเ้ช่ียวชาญ ประกอบดว้ย ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการเรียนรู้จ านวน 2 คน 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผลจ านวน 1 คนผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพลศึกษา จ านวน 2 คน  
  เคร่ืองมือ ประกอบดว้ย แบบประเมินความสอดคลอ้ง 
  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล  ผูว้ิจยัเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากการประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญ
ดว้ยตนเอง 
  การวิเคราะห์ขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลจากการประเมินความสอดคลอ้งของ
แบบทดสอบความรู้ความเขา้ใจของอาจารยเ์ก่ียวกบัรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อ
สร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั  ผูว้ิจยัพิจารณาเกณฑค์วามสอดคลอ้งดว้ย
ดชันีความสอดคลอ้ง ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งอยู่ระหว่าง 0.80-1.00 ซ่ึงแสดงว่า แบบทดสอบ
ความรู้ความเขา้ใจของอาจารย ์จากนั้นน าแบบทดสอบความรู้ความเขา้ใจของอาจารยม์าปรับปรุง
แกไ้ขตามขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผูเ้ช่ียวชาญ 
  ขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมท่ีไดรั้บจากผูเ้ช่ียวชาญ 
  1. ภาษาท่ีใชค้วรใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจท่ีตรงกนั  
  2. ค าตอบบางขอ้ควรปรับใหต้รงกบัจุดประสงคข์องค าถาม  
 2.แบบประเมินความสามารถในการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ตามรูปแบบ 
การจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั 
  วตัถุประสงค ์ มีวตัถุประสงคด์งัน้ี 
  1. เพื่อประเมินการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริม 
สุขภาวะส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั 

2.เพือ่ประเมินความสามารถในการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ตามรูปแบบ 
การจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั 
  วิธีการศึกษา มีการด าเนินการดงัน้ี 
  1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินความสามารถของอาจารย ์
  2. ศึกษาองคป์ระกอบของรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ท่ีสร้างข้ึน 
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ได้แก่ หลักการ วัตถุประสงค์ สาระการเรียนรู้ท่ีส าคัญ และการจัดประสบการณ์ท่ีส าคัญ 
กระบวนการจดัการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ การจดัสภาพแวดลอ้ม และการประเมินผลการเรียนรู้  

3. ศึกษาตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรู้และคู่มืออาจารยส์ าหรับการใชรู้ปแบบการ 
จดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน 

4. ก าหนดวตัถุประสงคข์องการประเมินความสามารถในการจดัการเรียนรู้ตาม 
วตัถุประสงคแ์ละกรอบแนวคิด 

5.  น าขอ้มูลมาสร้างแบบประเมินความสามารถในการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
ตามรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษามหาวิทยาลยั
ราชภฏั มีลกัษณะเป็นแบบอนัดบัคุณภาพมาตราส่วนโดยใชเ้กณฑก์ารใหค้ะแนน 3 ระดบั คือ ระดบั 
3 หมายถึง มีความสามารถมาก ระดบั 2 มีความสามารถปานกลาง ระดบั 1 มีความสามารถนอ้ย และ
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมของผูใ้ชแ้บบประเมินท าการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียของคะแนนความสามารถในการ
จดัการเรียนรู้มาแปลความหมายการประเมินผลตามเกณฑ ์ดงัน้ี 
  2.50-3.00 หมายถึง มีความสามารถในการจดัการเรียนรู้อยูใ่นระดบัมาก 
  1.50-2.49 หมายถึง มีความสามารถในการจดัการเรียนรู้อยูใ่นระดบัปานกลาง 
  1.00-1.49 หมายถึง มีความสามารถในการจดัการเรียนรู้อยูใ่นระดบันอ้ย 
  6. น าแบบประเมินความสามารถในการจดัการเรียนรู้ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนให ้
ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียวตรงเชิงโครงสร้างและประเมินความสอดคลอ้งดว้ยดชันีความ
สอดคลอ้ง ประกอบดว้ยผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการเรียนรู้จ านวน 2 คนผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและ
ประเมินผลจ านวน 1 คนผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพลศึกษา จ านวน 2 คน  

7.ปรับปรุงแกไ้ขแบบประเมินความสามารถในการจดัการเรียนรู้ ผูว้ิจยัน าผลการ 
ประเมินของผูเ้ช่ียวชาญจากแบบประเมินความสอดคลอ้งมาวิเคราะห์ขอ้มูล และปรับปรุงแกไ้ขตาม
ขอ้เสนอแนะ 
  แหล่งขอ้มูล  ประกอบดว้ย 
  1. อาจารยส์าขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี  
 ส าหรับศึกษาน าร่องการใชแ้บบประเมินความสามารถในการจดัการเรียนรู้ จ  านวน 3 คน 
  2. ขอ้มูลเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมิน 
  3. ขอ้มูลเก่ียวกบัองคป์ระกอบของรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อ 
สร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั 
  4. คู่มืออาจารยส์ าหรับรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 

5. ผูเ้ช่ียวชาญ ประกอบดว้ย ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการเรียนรู้จ านวน 2 คน 
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ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผลจ านวน 1 คนผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพลศึกษา จ านวน 2 คน  
  เคร่ืองมือ ประกอบดว้ยแบบประเมินความสอดคลอ้ง 
  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล  ผูว้ิจยัเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากการประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญ
ดว้ยตนเอง 
  การวิเคราะห์ขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลจากการประเมินความสอดคลอ้งของแบบ
ประเมินความสามารถในการจดัการเรียนรู้ ผูว้ิจยัพิจารณาเกณฑ์ความสอดคลอ้งดว้ยดชันีความ
สอดคลอ้งไดค่้าดชันีความสอดคลอ้งอยูร่ะหว่าง 0.80-1.00 ซ่ึงแสดงว่า แบบประเมินความสามารถ
ในการจดัการเรียนรู้สามารถน าไปใชไ้ด ้จากนั้นน าแบบประเมินความสามารถในการจดัการเรียนรู้
มาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผูเ้ช่ียวชาญ 
  ขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมท่ีไดรั้บจากผูเ้ช่ียวชาญ 
  1. ระดบัความคิดเห็นควรมีแนวทางการประเมินท่ีชดัเจน สมบูรณ์มากท่ีสุด 
  2. ควรเขียนใหค้รอบคลุมทั้งความรู้ ทกัษะและเจตคติ 
  3. ควรเพิ่มรายการประเมินเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ไดต้รงตามจุดประสงคก์าร 
เรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัการประเมินผล 
 3. แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั 
  1.เพื่อประเมินการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริม 
สุขภาวะส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั 

2.เพื่อประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั 
  วิธีการศึกษา มีการด าเนินการดงัน้ี 
   1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ 
  2. ศึกษาองคป์ระกอบของรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ท่ีสร้างข้ึน 
ไดแ้ก่หลกัการ วตัถุประสงค ์สาระการเรียนรู้ท่ีส าคญัและการจดัประสบการณ์ท่ีส าคญั กระบวนการ
จดัการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ การจดัสภาพแวดลอ้ม และการประเมินผลการเรียนรู้  

3. ศึกษาคู่มืออาจารยส์ าหรับการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ท่ี 
ผูว้ิจยัสร้างข้ึน 

4.  ก าหนดวตัถุประสงคข์องการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ 
วตัถุประสงคแ์ละกรอบแนวคิดการวดั 
  5. น าขอ้มูลมาสร้างแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
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ตอนท่ี  1 ขอ้มูลผูต้อบแบบประเมิน ประกอบดว้ย เพศ อาย ุประสบการณ์ในการ 
สอน และระดบัการศึกษา 
  ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของอาจารยใ์นการประเมินความเหมาะสมของการใช ้ 
รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั เป็นแบบอนัดบั
คุณภาพมาตราส่วน โดยใชเ้กณฑก์ารให้คะแนน 3 ระดบั คือ ระดบั 3 หมายถึง มีความเหมาะสม
มาก ระดบั 2 หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง และระดบั 1 มีความเหมาะสมนอ้ย ท าการ
วิเคราะห์ค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็นของอาจารยม์าแปลความหมายการประเมินผลตามเกณฑ์
ดงัน้ี   
   2.50-3.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
   1.50-2.49 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
   1.00-1.49 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ย 
  ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกบัการน ารูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั เป็นแบบสอบถามปลายเปิด ใหผู้ต้อบ
แสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 
  6.น าแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนใหผู้เ้ช่ียวชาญ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างและประเมินความสอดคลอ้งดว้ยดชันีความสอดคลอ้ง  

7. ปรับปรุงแกไ้ขแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบผูว้ิจยัน าผลการประเมิน 
ของผูเ้ช่ียวชาญจากแบบประเมินความสอดคลอ้งมาวิเคราะห์ขอ้มูลปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ 
  แหล่งขอ้มูล  ประกอบดว้ย 
  1. อาจารยส์าขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี  
 ส าหรับศึกษาน าร่องการใชแ้บบประเมินความสามารถในการจดัการเรียนรู้ จ  านวน 3 คน 
  2. ขอ้มูลเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมิน 
  3. ขอ้มูลเก่ียวกบัองคป์ระกอบของรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อ 
สร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั 
  4. คู่มืออาจารยส์ าหรับรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 

5. ผูเ้ช่ียวชาญ ประกอบดว้ย ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการเรียนรู้จ านวน 2 คน 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผลจ านวน 1 คนผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพลศึกษา จ านวน 2 คน  
  เคร่ืองมือ ประกอบดว้ยแบบประเมินความสอดคลอ้ง 
  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากการประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญ
ดว้ยตนเอง 
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  การวิเคราะห์ขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลจากการประเมินความสอดคลอ้งของแบบ
ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ ผูว้ิจยัพิจารณาเกณฑค์วามสอดคลอ้งดว้ยดชันีความสอดคลอ้ง
ไดค่้าดชันีความสอดคลอ้งอยู่ระหว่าง 0.80-1.00 แสดงว่า แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ
สามารถน าไปใช้ได้ จากนั้ นน าแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบมาปรับปรุงแก้ไขตาม
ขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผูเ้ช่ียวชาญ 
  ขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมท่ีไดรั้บจากผูเ้ช่ียวชาญ 
  1. ควรระบุเกณฑร์ะดบัคุณภาพของการประเมิน 3  2 และ 1 มีเกณฑอ์ยา่งไร 
  2. การเขียนขอ้ยอ่ยควรใหค้รอบคลุมดา้นความรู้ ทกัษะ และเจตคติใหช้ดัเจน 
  แบบประเมินนกัศึกษา  ประกอบดว้ย  

1. แบบทดสอบความรู้การสร้างเสริมสุขภาวะ 
  2. แบบประเมินความรับผดิชอบ 

3. แบบประเมินทกัษะกระบวนการ 
4. แบบประเมินทกัษะมนุษยสมัพนัธ์ 
5. แบบสอบถามเจตคติการสร้างเสริมสุขภาวะ 
6. แบบสอบถามพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะ 
7. แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 

ของอาจารย ์
1. แบบทดสอบความรู้การสร้างเสริมสุขภาวะ 
วตัถุประสงคเ์พื่อทดสอบความรู้การสร้างเสริมสุขภาวะของนกัศึกษา มหาวิทยาลยั 

ราชภฏั 
  วิธีการศึกษา  มีการด าเนินการ ดงัน้ี 

1. ศึกษาเอกสาร ต ารา งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัรูปแบบการจดัการเรียนรู้ การ 
จดัการเรียนรู้ และการจดัการเรียนรู้แบบเนน้ประสบการณ์ 

2. ศึกษาองคป์ระกอบของรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ท่ีผูว้ิจยัสร้าง 
ข้ึนได้แก่ หลักการ วตัถุประสงค์ สาระการเรียนรู้ท่ีส าคัญ และการจัดประสบการณ์ท่ีส าคัญ 
กระบวนการจดัการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ การจดัสภาพแวดลอ้ม และการประเมินผลการเรียนรู้ 

3. ศึกษาคู่มืออาจารยส์ าหรับรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อ 
สร้างเสริมสุขภาวะ ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน 

4. ก าหนดวตัถุประสงคข์องการประเมินความรู้การสร้างเสริมสุขภาวะตาม 
วตัถุประสงคแ์ละกรอบแนวคิด 
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5. สร้างแบบทดสอบความรู้การสร้างเสริมสุขภาวะ เป็นแบบทดสอบ จ านวน 2  
ชุดส าหรับใชก่้อนการทดลอง และหลงัทดลองเป็นแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก มีลกัษณะเป็นคู่ขนาน 

6. น าไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา 
(Content Validity) ภาษาท่ีใชแ้ละการประเมินท่ีถูกตอ้ง และน ามาหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของ
เคร่ืองมือ IOC (Index of Item Objectives Congruence) มีสูตร ดงัน้ี 
 

N
R

IOC 
  

  เม่ือ IOC   =    ดชันีความสอดคลอ้ง 
  R  =    ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
      N   =   จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
  ผลการประเมินผูเ้ช่ียวชาญแต่ละคนน ามาแปลงเป็นคะแนน ดงัน้ี 
   มีความเห็นวา่สอดคลอ้งกนั ก าหนดใหค้ะแนน  + 1 
   มีความเห็นวา่ไม่แน่ใจ ก าหนดใหค้ะแนน      0 
   มีความเห็นวา่ไม่สอดคลอ้งกนั ก าหนดใหค้ะแนน    -1 

แลว้น าผลจากการตรวจสอบของผูเ้ช่ียวชาญมาค านวณค่าดชันีความสอดคลอ้งโดยไดค่้าไม่ต ่ากวา่
เท่ากบั 0.50 และท าการปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ 

7.น าแบบทดสอบความรู้ไปทดลองกบันกัศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาชั้นปีท่ี1 คณะ 
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี จ านวน 30 คน โดยการสุ่มตวัอย่างเพื่อหาค่าอ านาจ
จ าแนก   ค่าความยากง่าย และหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบความรู้การสร้างเสริมสุขภาวะ
และน าไปปรับปรุงแกไ้ข 

8.    น าขอ้มูลมาวิเคราะห์เพือ่ประเมินค่าความเช่ือมัน่ แลว้จดัท าเป็นแบบทดสอบ 
ความรู้การสร้างเสริมสุขภาวะ ฉบบัสมบูรณ์เพื่อน าไปทดลองใชก้บักลุ่มเป้าหมายต่อไป 
  แหล่งขอ้มูล  ประกอบดว้ย 

1. นกัศึกษาส าหรับศึกษาน าร่องใชแ้บบทดสอบ 30 คน 
2. ขอ้มูลเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทดสอบ 
3. ขอ้มูลเก่ียวกบัองคป์ระกอบของรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 

เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั 
4. คู่มืออาจารย ์
5. ผูเ้ช่ียวชาญ 5 คนประกอบดว้ยผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการเรียนรู้จ านวน 2 คน 
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ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผลจ านวน 1 คนผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพลศึกษา จ านวน 2 คน  
เคร่ืองมือ ประกอบดว้ย แบบประเมินความสอดคลอ้ง และแบบทดสอบความรู้ 

การสร้างเสริมสุขภาวะ มีการหาค่า ดงัน้ี 
1. การหาค่าความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างโดยพิจารณาค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
2. การหาค่าความยากง่าย และค่าอ านาจจ าแนก 
3. การหาค่าความเช่ือมัน่ 
การเกบ็รวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากการทดสอบความรู้และจาก 

การประเมินของผูเ้ช่ียวชาญดว้ยตนเอง 
การวิเคราะห์ขอ้มูล มีการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
1.การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบประเมินความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างสอดคลอ้งของ 

แบบทดสอบความรู้การสร้างเสริมสุขภาวะ ท่ีทดลองใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์
เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั โดยผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาเกณฑ์ดว้ย
ดชันีความสอดคลอ้งไดค่้าดชันีความสอดคลอ้งอยูร่ะหว่าง 0.80-1.00 แสดงว่า แบบทดสอบความรู้
การสร้างเสริมสุขภาวะสามารถน าไปใชไ้ด ้จากนั้นน าแบบทดสอบความรู้การสร้างเสริมสุขภาวะ
มาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผูเ้ช่ียวชาญ  

2.การประเมินค่าความยากง่าย (P) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบ 
ความรู้การสร้างเสริมสุขภาวะ  ผูว้ิจยัพิจารณาเกณฑค์่าความยากง่ายรายขอ้ระหว่าง 0.20-0.80 และ
พิจารณาค่าอ านาจจ าแนกท่ีมีค่าตั้งแต่ 0.20 ข้ึนไป จากผลการประเมินค่าความยากง่ายพบว่า 
แบบทดสอบความรู้การสร้างเสริมสุขภาวะอยูร่ะหว่าง 0.23-0.78 และค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.23 
ข้ึนไป แสดงวา่ แบบทดสอบความรู้การสร้างเสริมสุขภาวะสามารถน าไปใชไ้ด ้

3. การประเมินค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบความรู้การสร้าง 
เสริมสุขภาวะโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา(-Coefficient) ตามสูตรของครอนบคั (Cronbach) 
พิจารณาค่าความเช่ือมัน่ตั้งแต่ 0.70 ข้ึนไป จากผลการประเมินค่าความเช่ือมัน่พบว่า แบบทดสอบ
ความรู้การสร้างเสริมสุขภาวะมีค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.87 แสดงว่าแบบทดสอบความรู้การสร้าง
เสริมสุขภาวะสามารถน าไปใชไ้ด ้

2. แบบประเมินความรับผดิชอบ 
วตัถุประสงค ์ เพื่อประเมินความรับผิดชอบของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏั 

  วิธีการศึกษา   มีการด าเนินการ ดงัน้ี 
1.ศึกษาเอกสาร ต ารา งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัรูปแบบการจดัการเรียนรู้ การ 

จดัการเรียนรู้ และการจดัการเรียนรู้แบบเนน้ประสบการณ์ 
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2. ศึกษาองคป์ระกอบของรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์    ท่ีผูว้ิจยั 
สร้างข้ึน ไดแ้ก่ หลกัการ วตัถุประสงค ์สาระการเรียนรู้ท่ีส าคญั และการจดัประสบการณ์ท่ีส าคญั 
กระบวนการจดัการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ การจดัสภาพแวดลอ้ม และการประเมินผลการเรียนรู้ 

3. ศึกษาคู่มืออาจารยส์ าหรับรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อ 
สร้างเสริมสุขภาวะ ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน 

 4. ก าหนดวตัถุประสงคข์องการประเมินความรับผดิชอบตามวตัถุประสงคแ์ละ 
กรอบแนวคิด 

5.น าขอ้มูลมาสร้างแบบประเมินความรับผดิชอบของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏั  
เป็นแบบอนัดบัคุณภาพมาตราส่วน โดยใชเ้กณฑก์ารใหค้ะแนน 4ระดบั คือ ระดบั 4 หมายถึง ดีมาก 
ระดบั 3 หมายถึง ดี ระดบั 2 หมายถึง พอใช ้และระดบั 1 หมายถึง ปรับปรุง   

6. น าแบบประเมินความรับผดิชอบท่ีสร้างข้ึนใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบความ 
เท่ียงตรงเชิงโครงสร้างและประเมินความสอดคลอ้งดว้ยดชันีความสอดคลอ้ง(IOC)  

7.น าแบบประเมินความรับผดิชอบท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบความ 
เท่ียงตรงเชิงโครงสร้างและประเมินความสอดคลอ้งดว้ยดชันีความสอดคลอ้ง 

8. ปรับปรุงแกไ้ขแบบประเมินความรับผดิชอบ ผูว้ิจยัน าผลการประเมินของ 
ผูเ้ช่ียวชาญจากแบบประเมินความสอดคลอ้งมาวิเคราะห์ขอ้มูลและปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ 

9.น าแบบประเมินความรับผดิชอบไปทดลองกบันกัศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาชั้นปี 
ท่ี1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี จ านวน 30 คน 
  แหล่งขอ้มูล  ประกอบดว้ย 

1. นกัศึกษาส าหรับศึกษาน าร่องใชแ้บบประเมิน 30 คน 
2. ขอ้มูลเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมิน 
3. ขอ้มูลเก่ียวกบัองคป์ระกอบของรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 

เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั 
4. คู่มืออาจารย ์
5. ผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน 
เคร่ืองมือ  ประกอบดว้ย แบบประเมินความสอดคลอ้งและแบบประเมินความ 

รับผดิชอบ 
การเกบ็รวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากการประเมินความรับผดิชอบ 

และจากการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญดว้ยตนเอง 
การวิเคราะห์ขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลจากการประเมินความสอดคลอ้งของแบบ 
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ประเมินความรับผิดชอบ ผูว้ิจยัพิจารณาเกณฑค์วามสอดคลอ้งดว้ยดชันีความสอดคลอ้งไดค้่าดชันี
ความสอดคลอ้งอยูร่ะหวา่ง 0.80-1.00 ซ่ึงแสดงวา่ แบบประเมินความรับผดิชอบสามารถน าไปใชไ้ด ้
จากนั้นน าแบบประเมินความรับผิดชอบมาปรับปรุงแก้ไขตามขอ้เสนอแนะและความคิดเห็น
เพิ่มเติมจากผูเ้ช่ียวชาญ 

ขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมท่ีไดรั้บจากผูเ้ช่ียวชาญ 
1. ตอ้งชดัเจนในเร่ืองเกณฑก์ารประเมินประเภทดีมาก/อยา่งดี/พอใช/้นอ้ย 
2. ขอ้ 3 น่าจะเป็นดา้นสติปัญญาควรปรับใหม่ 

    3. แบบประเมินทกัษะกระบวนการ 
วตัถุประสงค ์เพื่อประเมินทกัษะกระบวนการของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏั 

  วิธีการศึกษา   มีการด าเนินการ ดงัน้ี 
1. ศึกษาเอกสาร ต ารา งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัรูปแบบการจดัการเรียนรู้  การ 

จดัการเรียนรู้ และการจดัการเรียนรู้แบบเนน้ประสบการณ์ 
2. ศึกษาองคป์ระกอบของรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์    ท่ีผูว้ิจยั 

สร้างข้ึน ไดแ้ก่ หลกัการ วตัถุประสงค ์ สาระการเรียนรู้ท่ีส าคญั และการจดัประสบการณ์ท่ีส าคญั 
กระบวนการจดัการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ การจดัสภาพแวดลอ้ม และการประเมินผลการเรียนรู้ 

3. ศึกษาคู่มืออาจารยส์ าหรับรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อ 
สร้างเสริมสุขภาวะ ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน 
   4. ก าหนดวตัถุประสงคข์องการประเมินทกัษะกระบวนการตามวตัถุประสงคแ์ละ 
กรอบแนวคิด 

5. น าขอ้มูลมาสร้างแบบประเมินทกัษะกระบวนการของนกัศึกษา มหาวิทยาลยั 
ราชภฏั เป็นแบบอนัดบัคุณภาพมาตราส่วน โดยใชเ้กณฑก์ารใหค้ะแนน 3ระดบั คือ ระดบั 3 
หมายถึง ดี ระดบั 2 หมายถึง พอใช ้และระดบั 1 หมายถึง ปรับปรุง ผูว้ิจยัท าการวเิคราะห์ค่าเฉล่ีย
ของคะแนนทกัษะกระบวนการมาแปลความหมายการประเมินผลตามเกณฑด์งัน้ี   
   2.51 - 3.00 หมายถึง มีทกัษะกระบวนการอยูใ่นระดบัดี 
   1.51 - 2.50 หมายถึง มีทกัษะกระบวนการอยูใ่นระดบัปานกลาง 
   1.00 - 1.50 หมายถึง มีทกัษะกระบวนการอยูใ่นระดบัปรับปรุง 

6. น าแบบประเมินทกัษะกระบวนการท่ีสร้างข้ึนใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบความ 
เท่ียงตรงเชิงโครงสร้างและประเมินความสอดคลอ้ง  

7.น าแบบประเมินทกัษะกระบวนการท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบ 
ความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างและประเมินความสอดคลอ้งดว้ยดชันีความสอดคลอ้ง 
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8. ปรับปรุงแกไ้ขแบบประเมินทกัษะกระบวนการ ผูว้จิยัน าผลการประเมินของ 
ผูเ้ช่ียวชาญจากแบบประเมินความสอดคลอ้งมาวิเคราะห์ขอ้มูลและปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ 

9.น าแบบประเมินทกัษะกระบวนการไปทดลองกบันกัศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาชั้น 
ปีท่ี1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี จ านวน 30 คน 
  แหล่งขอ้มูล  ประกอบดว้ย 

1. นกัศึกษาส าหรับศึกษาน าร่องใชแ้บบประเมิน 30 คน 
2. ขอ้มูลเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมิน 
3. ขอ้มูลเก่ียวกบัองคป์ระกอบของรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 

เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั 
4. คู่มืออาจารย ์
5. ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน 
เคร่ืองมือ ประกอบดว้ย แบบประเมินความสอดคลอ้ง และแบบประเมินทกัษะ 

กระบวนการ 
การเกบ็รวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากการประเมินทกัษะ 

กระบวนการและจากการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญดว้ยตนเอง 
การวิเคราะห์ขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลจากการประเมินความสอดคลอ้งของแบบ 

ประเมินทกัษะกระบวนการ ผูว้ิจยัพิจารณาเกณฑ์ความสอดคลอ้งดว้ยดชันีความสอดคลอ้งไดค่้า
ดชันีความสอดคลอ้งอยู่ระหว่าง 0.80-1.00 ซ่ึงแสดงว่า แบบประเมินทกัษะกระบวนการ สามารถ
น าไปใชไ้ด ้น าแบบประเมินทกัษะกระบวนการมาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะจากผูเ้ช่ียวชาญ 

ขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมท่ีไดรั้บจากผูเ้ช่ียวชาญ 
1. ควรคิดถึงสภาพการปฏิบติังานจริงท่ีเกิดข้ึนวา่เป็นไปไดห้รือไม่ 

 4. แบบประเมินทกัษะมนุษยสมัพนัธ์ 
วตัถุประสงคเ์พื่อประเมินทกัษะมนุษยสมัพนัธ์ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏั 

  วิธีการศึกษา   มีการด าเนินการ ดงัน้ี 
1. ศึกษาเอกสาร ต ารา งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัรูปแบบการจดัการเรียนรู้  การ 

จดัการเรียนรู้ และการจดัการเรียนรู้แบบเนน้ประสบการณ์ 
2. ก าหนดวตัถุประสงคข์องการประเมินทกัษะมนุษยสมัพนัธ์ตามวตัถุประสงค ์

และกรอบแนวคิด 
3.   น าขอ้มูลมาสร้างแบบประเมินทกัษะมนุษยสมัพนัธ์ของนกัศึกษา มหาวิทยาลยั 
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ราชภฏั เป็นแบบอนัดบัคุณภาพมาตราส่วน โดยใชเ้กณฑก์ารใหค้ะแนน 3ระดบั คือ ระดบั 3 
หมายถึง ดี ระดบั 2 หมายถึง พอใช ้และระดบั 1 หมายถึง ปรับปรุง ผูว้ิจยัท าการวเิคราะห์ค่าเฉล่ีย
ของคะแนนทกัษะมนุษยสมัพนัธ์มาแปลความหมายการประเมินผลตามเกณฑด์งัน้ี   
   2.51 - 3.00 หมายถึง มีทกัษะมนุษยสมัพนัธ์อยูใ่นระดบัดี 
   1.51 - 2.50 หมายถึง มีทกัษะมนุษยสมัพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง 
   1.00 - 1.50 หมายถึง มีทกัษะมนุษยสมัพนัธ์อยูใ่นระดบัปรับปรุง 

4.   น าแบบประเมินทกัษะมนุษยสมัพนัธ์ท่ีสร้างข้ึนใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบความ 
เท่ียงตรงเชิงโครงสร้างและประเมินความสอดคลอ้งดว้ยดชันีความสอดคลอ้ง(IOC)  

5.น าแบบประเมินทกัษะมนุษยสมัพนัธ์ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบ 
ความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างและประเมินความสอดคลอ้งดว้ยดชันีความสอดคลอ้ง 

6. ปรับปรุงแกไ้ขแบบประเมินทกัษะมนุษยสมัพนัธ์ ผูว้ิจยัน าผลการประเมินของ 
ผูเ้ช่ียวชาญจากแบบประเมินความสอดคลอ้งมาวิเคราะห์ขอ้มูลและปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ 

7.น าแบบประเมินทกัษะมนุษยสมัพนัธ์ไปทดลองกบันกัศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา 
ชั้นปีท่ี1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี จ านวน 30 คน 
  แหล่งขอ้มูล  ประกอบดว้ย 

1. นกัศึกษาส าหรับศึกษาน าร่องใชแ้บบประเมิน 30 คน 
2. ขอ้มูลเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมิน 
3. ขอ้มูลเก่ียวกบัองคป์ระกอบของรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 

เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั 
4. คู่มืออาจารย ์
5. ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน 
เคร่ืองมือ ประกอบดว้ยแบบประเมินความสอดคลอ้งและแบบประเมินทกัษะ 

มนุษยสมัพนัธ์ 
การเกบ็รวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากการประเมินทกัษะมนุษย 

สัมพนัธ์และจากการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญดว้ยตนเอง 
การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลจากการประเมินความสอดคลอ้งของแบบ 

ประเมินทกัษะมนุษยสัมพนัธ์ ผูว้ิจยัพิจารณาเกณฑค์วามสอดคลอ้งดว้ยดชันีความสอดคลอ้งไดค่้า
ดชันีความสอดคลอ้งอยูร่ะหว่าง 0.80-1.00 ซ่ึงแสดงว่า แบบประเมินทกัษะมนุษยสัมพนัธ์สามารถ
น าไปใชไ้ด ้จากนั้นน าแบบประเมินทกัษะมนุษยสัมพนัธ์มาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะและ
ความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผูเ้ช่ียวชาญ 
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 5. แบบสอบถามเจตคติการสร้างเสริมสุขภาวะ 
วตัถุประสงคเ์พื่อสอบถามเจตคติการสร้างเสริมสุขภาวะของนกัศึกษามหาวิทยาลยั 

ราชภฏั 
  วิธีการศึกษา   มีการด าเนินการ ดงัน้ี 

1. ศึกษาเอกสาร ต ารา งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัรูปแบบการจดัการเรียนรู้ การ 
จดัการเรียนรู้ และการจดัการเรียนรู้แบบเนน้ประสบการณ์ 

2. ก าหนดวตัถุประสงคข์องการสอบถามเจตคติการสร้างเสริมสุขภาวะตาม 
วตัถุประสงคแ์ละกรอบแนวคิด 

3.น าขอ้มูลมาสร้างแบบสอบถามเจตคติการสร้างเสริมสุขภาวะของนกัศึกษา  
มหาวิทยาลยัราชภฏั โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดบัคือ มากท่ีสุด  
มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุดโดยผูต้อบเลือกระดบัเจตคติการสร้างเสริมสุขภาวะท่ีตรงกบั 
ความรู้สึกของตนเองมากท่ีสุด  

ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิดใหผู้ต้อบแสดงความคิดเห็นและ 
ขอ้เสนอแนะ 

4.   น าแบบสอบถามเจตคติการสร้างเสริมสุขภาวะท่ีสร้างข้ึนใหผู้เ้ช่ียวชาญ 
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างและประเมินความสอดคลอ้งดว้ยดชันีความสอดคลอ้ง(IOC)  

5.น าแบบสอบถามเจตคติการสร้างเสริมสุขภาวะท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนใหผู้เ้ช่ียวชาญ 
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างและประเมินความสอดคลอ้งดว้ยดชันีความสอดคลอ้ง 

6. ปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามเจตคติการสร้างเสริมสุขภาวะ ผูว้ิจยัน าผลการ 
ประเมินของผูเ้ช่ียวชาญจากแบบประเมินความสอดคลอ้งมาวิเคราะห์ขอ้มูล และปรับปรุงแกไ้ข 

7.น าแบบสอบถามเจตคติการสร้างเสริมสุขภาวะไปทดลองกบันกัศึกษาสาขาวิชา 
พลศึกษาชั้นปีท่ี1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี จ านวน 30 คน 
  แหล่งขอ้มูล  ประกอบดว้ย 

1. นกัศึกษาส าหรับศึกษาน าร่องใชแ้บบประเมิน 30 คน 
2. ขอ้มูลเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมิน 
3. ขอ้มูลเก่ียวกบัองคป์ระกอบของรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 

เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั 
4. คู่มืออาจารย ์
5. ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน 
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เคร่ืองมือ ประกอบดว้ย แบบประเมินความสอดคลอ้งและ แบบสอบถามเจตคติ 
การสร้างเสริมสุขภาวะ 

การเกบ็รวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากการสอบถามเจตคติการสร้าง 
เสริมสุขภาวะและจากการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญดว้ยตนเอง 

การวิเคราะห์ขอ้มูล 
1.การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบประเมินความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างสอดคลอ้งของ 

แบบสอบถามเจตคติการสร้างเสริมสุขภาวะ ท่ีทดลองใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์
เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั โดยผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาเกณฑ์ดว้ย
ดชันีความสอดคลอ้งไดค่้าดชันีความสอดคลอ้งอยูร่ะหว่าง 0.80-1.00 แสดงว่า แบบสอบถามเจตคติ
การสร้างเสริมสุขภาวะสามารถน าไปใชไ้ด ้จากนั้นน าแบบสอบถามเจตคติการสร้างเสริมสุขภาวะ
มาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผูเ้ช่ียวชาญ  

2. การประเมินค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามเจตคติการสร้าง 
เสริมสุขภาวะโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา(-Coefficient) ตามสูตรของครอนบคั (Cronbach) 
พิจารณาค่าความเช่ือมัน่ตั้งแต่ 0.70 ข้ึนไป จากผลการประเมินค่าความเช่ือมัน่พบว่า แบบสอบถาม
เจตคติการสร้างเสริมสุขภาวะมีค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.88 แสดงว่าแบบสอบถามเจตคติการสร้าง
เสริมสุขภาวะสามารถน าไปใชไ้ด ้
  3.การวิเคราะห์แบบสอบถามเจตคติการสร้างเสริมสุขภาวะเป็นแบบมาตรส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบัคือมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ยและนอ้ยท่ีสุด โดยผูต้อบเลือกระดบัเจตคติ
การสร้างเสริมสุขภาวะท่ีตรงกบัความรู้สึกของตนเองมากท่ีสุดโดยก าหนดค่าระดบัเจตคติแต่ละช่วง
คะแนนและความหมาย ดงัน้ี 
    ระดบั  5 หมายถึง มีเจตคติมากท่ีสุด 
    ระดบั  4 หมายถึง มีเจตคติมาก 
    ระดบั  3 หมายถึง มีเจตคติปานกลาง 
    ระดบั  2 หมายถึง มีเจตคตินอ้ย 
    ระดบั  1 หมายถึง มีเจตคตินอ้ยท่ีสุด 
   ส าหรับการใหค้วามหมายของค่าท่ีวดัได ้ ผูว้ิจยัไดก้ าหนดเกณฑท่ี์ใชใ้นการให้
ความหมายโดยไดจ้ากแนวคิดของเบสท ์  (Best 1986: 195) การใหค้วามหมายโดยการใหค่้าเฉล่ีย
เป็นรายขอ้ ดงัน้ี 
    4.51 - 5.00 หมายถึง มีเจตคติอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
    3.51 - 4.50 หมายถึง มีเจตคติอยูใ่นระดบัมาก 
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    2.51 - 3.50 หมายถึง มีเจตคติอยูใ่นระดบัปานกลาง  
    1.51 - 2.50 หมายถึง มีเจตคติอยูใ่นระดบันอ้ย 
    1.00 - 1.50 หมายถึง มีเจตคติอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 6. แบบสอบถามพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะ 

วตัถุประสงค ์เพื่อสอบถามพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะของนกัศึกษา  
มหาวิทยาลยัราชภฏั 
  วิธีการศึกษา   มีการด าเนินการ ดงัน้ี 

1. ศึกษาเอกสาร ต ารา งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัรูปแบบการจดัการเรียนรู้ การ 
จดัการเรียนรู้ และการจดัการเรียนรู้แบบเนน้ประสบการณ์ 

2. ศึกษาองคป์ระกอบของรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์    ท่ีผูว้ิจยั 
สร้างข้ึน ไดแ้ก่ หลกัการ วตัถุประสงค ์สาระการเรียนรู้ท่ีส าคญั และการจดัประสบการณ์ท่ีส าคญั 
กระบวนการจดัการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ การจดัสภาพแวดลอ้ม และการประเมินผลการเรียนรู้ 

3. ศึกษาคู่มืออาจารยส์ าหรับรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อ 
สร้างเสริมสุขภาวะ ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน 

4. ก าหนดวตัถุประสงคข์องการสอบถามพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะ 
ตามวตัถุประสงคแ์ละกรอบแนวคิด 

5.น าขอ้มูลมาสร้างแบบสอบถามพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะของนกัศึกษา  
มหาวิทยาลยัราชภฏั โดยแบ่งออกเป็น 2ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามพฤติกรรมการปฏิบติัแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5  
ระดบั คือ ปฏิบติัมากท่ีสุด ปฏิบติัมาก  ปฏิบติัปานกลาง ปฏิบติัน้อย ปฏิบติัน้อยท่ีสุดโดยผูต้อบ
เลือกระดบัการปฏิบติัการสร้างเสริมสุขภาวะท่ีตรงกบัความรู้สึกของตนเองมากท่ีสุด  
   ส่วนท่ี 2เป็นแบบสอบถามปลายเปิดใหผู้ต้อบแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 

6.น าไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา 
(Content Validity) ภาษาท่ีใชแ้ละการประเมินท่ีถูกตอ้ง และน ามาหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของ
เคร่ืองมือ (IOC)  

7.น าแบบสอบถามพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนให ้
ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างและประเมินความสอดคลอ้งดว้ยดชันีความ
สอดคลอ้ง 

8. ปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะ ผูว้ิจยัน าผลการ 
ประเมินของผูเ้ช่ียวชาญจากแบบประเมินความสอดคลอ้งมาวิเคราะห์ขอ้มูล และปรับปรุงแกไ้ข 
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9.น าแบบสอบถามพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะไปทดลองกบันกัศึกษา 
สาขาวิชาพลศึกษาชั้นปีท่ี1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี จ านวน 30 คน 
  แหล่งขอ้มูล  ประกอบดว้ย 

1. นกัศึกษาส าหรับศึกษาน าร่องใชแ้บบประเมิน 30 คน 
2. ขอ้มูลเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมิน 
3. ขอ้มูลเก่ียวกบัองคป์ระกอบของรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 

เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั 
4. คู่มืออาจารย ์
5. ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน 
เคร่ืองมือประกอบดว้ย แบบประเมินความสอดคลอ้งและแบบสอบถามพฤติกรรม 

การสร้างเสริมสุขภาวะ 
การเกบ็รวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากการสอบถามพฤติกรรมการ 

สร้างเสริมสุขภาวะและจากการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญดว้ยตนเอง 
การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
1.การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบประเมินความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างสอดคลอ้งของ 

แบบสอบถามพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะ ท่ีทดลองใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์
เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั โดยผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาเกณฑ์ดว้ย
ดชันีความสอดคลอ้งไดค่้าดชันีความสอดคลอ้งอยู่ระหว่าง 0.80-1.00 แสดงว่า แบบสอบถาม
พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะสามารถน าไปใชไ้ด ้จากนั้นน าแบบสอบถามพฤติกรรมการสร้าง
เสริมสุขภาวะมาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผูเ้ช่ียวชาญ  

2. การประเมินค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามพฤติกรรมการสร้าง 
เสริมสุขภาวะโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา(-Coefficient) ตามสูตรของครอนบคั (Cronbach) 
พิจารณาค่าความเช่ือมัน่ตั้งแต่ 0.70 ข้ึนไป จากผลการประเมินค่าความเช่ือมัน่พบว่า แบบสอบถาม
พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะมีค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.88 แสดงว่าแบบสอบถามพฤติกรรม
การสร้างเสริมสุขภาวะสามารถน าไปใชไ้ด ้
  3.การวิเคราะห์แบบสอบถามพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะเป็นแบบมาตรส่วน
ประมาณค่า5 ระดบัคือมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ยและนอ้ยท่ีสุด โดยผูต้อบเลือกระดบัปฏิบติัการ
สร้างเสริมสุขภาวะท่ีตรงกบัความรู้สึกของตนเองมากท่ีสุด โดยก าหนดค่าระดบัปฏิบติัแต่ละช่วง
คะแนนและความหมาย ดงัน้ี 
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    ระดบั  5 หมายถึง มีการปฏิบติัมากท่ีสุด 
    ระดบั  4 หมายถึง มีการปฏิบติัมาก 
    ระดบั  3 หมายถึง มีการปฏิบติัปานกลาง 
    ระดบั  2 หมายถึง มีการปฏิบติันอ้ย 
    ระดบั  1 หมายถึง มีการปฏิบติันอ้ยท่ีสุด 
    ส าหรับการให้ความหมายของค่าท่ีวดัไดผู้ว้ิจยัไดก้ าหนดเกณฑ์ท่ีใชใ้นการให้
ความหมายจากแนวคิดของเบสท(์Best 1986: 195) การใหค้วามหมายโดยการใหค่้าเฉล่ียเป็นรายขอ้ ดงัน้ี 
    4.51 - 5.00 หมายถึง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
    3.51 - 4.50 หมายถึง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
    2.51 - 3.50 หมายถึง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง  
    1.51 - 2.50 หมายถึง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ย 
    1.00 - 1.50 หมายถึง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 7. แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของ 
อาจารย ์

วตัถุประสงค ์ เพื่อสอบถามความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดัประสบการณ์ 
การเรียนรู้ของอาจารย ์
  วิธีการศึกษา  มีการด าเนินการ ดงัน้ี 

1.   ศึกษาเอกสาร ต ารา งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัรูปแบบการจดัการเรียนรู้ การ 
จดัการเรียนรู้ และการจดัการเรียนรู้แบบเนน้ประสบการณ์ 

2.   ก าหนดวตัถุประสงคข์องการประเมินความคิดเห็นของนกัศึกษาตาม 
วตัถุประสงคแ์ละกรอบแนวคิด 

3.    น าขอ้มูลมาสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดั 
ประสบการณ์การเรียนรู้ของอาจารย ์โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก  
 ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด  โดยผูต้อบเลือกระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัประสบการณ์การเรียนรู้
ของอาจารยท่ี์ตรงกบัความรู้สึกของตนเองมากท่ีสุด   

ส่วนท่ี 2เป็นแบบสอบถามปลายเปิดใหผู้ต้อบแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 
4. น าแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีสร้างข้ึนใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบความ 

เท่ียงตรงเชิงโครงสร้างและประเมินความสอดคลอ้งดว้ยดชันีความสอดคลอ้ง(IOC) 
5.  ปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถาม ผูว้ิจยัน าผลการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญจากแบบ 
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ประเมินความสอดคลอ้งมาวิเคราะห์ขอ้มูล และปรับปรุงแกไ้ข 
6. ประเมินการศึกษาน าร่องของแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัศึกษาไป 

ทดลองก่อนน าไปใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่งมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบันกัศึกษาท่ีเรียนรายวชิาศึกษาทัว่ไป
ในสถานการณ์ทดลองน าร่อง 

7.   ปรับปรุงแกไ้ขแบบประเมิน ผูว้ิจยัไดน้ าผลการศึกษาน าร่องมาพิจารณา 
ปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของ
อาจารยใ์หมี้ความสมบูรณ์ 
  แหล่งขอ้มูล   ประกอบดว้ย 

1. นกัศึกษาส าหรับศึกษาน าร่องใชแ้บบสอบถาม 30 คน 
2. ขอ้มูลเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอบถาม 
3. ขอ้มูลเก่ียวกบัองคป์ระกอบของรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 

เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั 
4. คู่มืออาจารย ์
5. ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน 
เคร่ืองมือ ประกอบดว้ย แบบประเมินความสอดคลอ้ง และแบบสอบถามความ 

คิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของอาจารย ์
การเกบ็รวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากการประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญ 

ดว้ยตนเอง 
การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
1.การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบประเมินความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างสอดคลอ้งของ 

แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของอาจารย ์ท่ีทดลอง
ใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยั
ราชภฏั  โดยผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาเกณฑ์ด้วยดัชนีความสอดคลอ้งได้ค่าดัชนีความสอดคลอ้งอยู่
ระหว่าง 0.80-1.00 แสดงว่าแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้ของอาจารยส์ามารถน าไปใชไ้ด ้จากนั้นน าแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อการ
จดัประสบการณ์การเรียนรู้ของอาจารย ์มาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม
จากผูเ้ช่ียวชาญ  

2. การประเมินค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามความคิดเห็นของ 
นักศึกษาท่ีมีต่อการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของอาจารย ์โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา(-
Coefficient) ตามสูตรของครอนบคั (Cronbach) พิจารณาค่าความเช่ือมัน่ตั้งแต่ 0.70 ข้ึนไป จากผล
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การประเมินค่าความเช่ือมัน่พบวา่แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดัประสบการณ์
การเรียนรู้ของอาจารยมี์ค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.86 แสดงวา่แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัศึกษา
ท่ีมีต่อการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของอาจารยส์ามารถน าไปใชไ้ด ้

 4.   ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิง 
ประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั   ประกอบดว้ยการ
ด าเนินการ  3 ขั้นดงัน้ี 

 4.1   ประชุมเชิงปฏิบติัการ เพื่อการศึกษาน าร่อง 
        วตัถุประสงค ์มีดงัน้ี 

1.  เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิง 
ประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัหลงัการศึกษาน าร่อง 
 2.  เพื่อประเมินความสามารถในการจดัการเรียนรู้ของอาจารยท่ี์ท าการศึกษาน าร่อง 
การใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏั หลงัการศึกษาน าร่อง 
 วิธีการศึกษา  มีการด าเนินการ ดงัน้ี 
 1.   ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งเป็นอาจารยท่ี์สอนรายวิชาพลศึกษา   สงักดัคณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี จ านวน 3 คน และจดัเตรียมเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ประกอบดว้ย คู่มืออาจารย ์แผนการจดัการเรียนรู้ แบบทดสอบความรู้การสร้างเสริมสุขภาวะ แบบ
ประเมินความรับผิดชอบ แบบประเมินทกัษะกระบวนการ แบบประเมินทกัษะมนุษยสัมพนัธ์ 
แบบสอบถามเจตคติการสร้างเสริมสุขภาวะ แบบสอบถามพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะและ
แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ของอาจารย ์
 2.    ประชุมเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิง 
ประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ผูว้ิจัยได้อธิบาย
วตัถุประสงคข์องการวิจยั ขั้นการจดัการเรียนรู้และให้อาจารยไ์ดต้รวจสอบคู่มืออาจารย ์แนวการ
จดัการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ และแบบประเมินต่างๆ เพื่อให้เกิดความเขา้ใจและสะทอ้น
ความคิด ก่อนน าไปทดลองสอนในขั้นการศึกษาน าร่อง 
 3. ประเมินผลการประชุมเชิงปฏิบติัการโดยใชแ้บบบนัทึกผลการประชุมท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน 
 4. ผูว้ิจยัปรับปรุงแกไ้ขโดยน าผลการประเมินการประชุมเชิงปฏิบติัการมาปรับปรุง 
แกไ้ขไดรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ท่ีมีความเหมาะสมขั้นก่อนน าไปศึกษาน าร่อง 
 แหล่งขอ้มูล ผูว้ิจยัเลือกแหล่งขอ้มูลแบบเจาะจง ตามคุณสมบติัดงัน้ี 
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 1.  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี มีการจดัการศึกษาทัว่ไปและการ
จดัการเรียนรู้คลา้ยคลึงกบัคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง 
 2.    อาจารยท่ี์สอนรายวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี 
จ านวน 3 คน 
 3.    นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ท่ีก าลงัศึกษารายวชิาพลศึกษา จ านวน 30 คน  
 เคร่ืองมือ  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการตรวจสอบความเป็นไปไดข้องรูปแบบการจดัการ
เรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัและเคร่ืองมือ
ประกอบ การใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนักศึกษา 
มหาวิทยาลยั ราชภฏั ในขั้นตอนการประชุมปฏิบติัให้อาจารยศึ์กษาคู่มืออาจารย ์แผนการจดัการ
เรียนรู้ แบบทดสอบความรู้การสร้างเสริมสุขภาวะ    แบบประเมินความรับผิดชอบ แบบประเมิน
ทกัษะกระบวนการ แบบประเมินทกัษะมนุษยสมัพนัธ์  แบบสอบถามเจตคติการสร้างเสริมสุขภาวะ 
แบบสอบถามพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะ และแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัการ
เรียนรู้เชิงประสบการณ์ของอาจารย ์ และการวิเคราะห์เอกสารดว้ยแบบวิเคราะห์เอกสาร 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบบนัทึกผลการสังเกตการณ์
สอน บนัทึกพฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษา และจากแบบประเมินและแบบสอบถาม ผูว้ิจยัไดเ้ก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากขอ้เสนอแนะระหวา่งการประชุมเชิงปฏิบติัการ 
 การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลการบรรยายความ และสรุปความจาก
แบบทดสอบความรู้การสร้างเสริมสุขภาวะ แบบประเมินความรับผิดชอบ แบบประเมินทกัษะ
กระบวนการ แบบประเมินทกัษะมนุษยสัมพนัธ์ แบบสอบถามเจตคติการสร้างเสริมสุขภาวะ       
แบบสอบถามพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะและแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัการ
เรียนรู้เชิงประสบการณ์ของอาจารย ์  
 4.2 การศึกษาน าร่อง (Pilot Study) 

วตัถุประสงค ์ มีวตัถุประสงคด์งัน้ี 
1.  เพื่อตรวจสอบความเป็นไปไดข้องรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อ 

สร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั ก่อนไปทดลองจริงกบักลุ่มเป้าหมาย 
  วิธีการศึกษา  มีการด าเนินการ ดงัน้ี 
  1.  ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งส าหรับการศึกษาน าร่อง ประกอบดว้ย 
   1.1 นกัศึกษาภาคปกติท่ีก าลงัศึกษาอยูช่ั้นปีท่ี 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั
กาญจนบุรี มีการจดัการศึกษารายวิชาพลศึกษา ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2553 จ านวน 30 คน 
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   1.2 อาจารยท่ี์สอนรายวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2553 จ านวน 3 คน ท่ีสมคัรใจเขา้ร่วมการศึกษาน าร่อง ระยะท่ี 1, 2 และ 3  
  2.   จดัเตรียมเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลประกอบดว้ย     เคร่ืองมือการใช ้
รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราช
ภฏั ไดแ้ก่ คู่มืออาจารย ์และแผนการจดัการเรียนรู้ เคร่ืองมือประเมินผลการใชรู้ปแบบการจดัการ
เรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้แก่
แบบทดสอบความรู้การสร้างเสริมสุขภาวะ แบบประเมินความรับผิดชอบ แบบประเมินทกัษะ
กระบวนการ แบบประเมินทกัษะมนุษยสัมพนัธ์ แบบสอบถามเจตคติการสร้างเสริมสุขภาวะ  
แบบสอบถามพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะ และแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัการ
เรียนรู้เชิงประสบการณ์ของอาจารย ์  

 3   คู่มืออาจารยท่ี์ผูว้ิจยัสร้างข้ึน 
 4.  ด าเนินการศึกษาน าร่องกบันกัศึกษาใน 3 ระยะ ดงัน้ี 
     ศึกษาน าร่อง ระยะท่ี 1 เป็นการศึกษากบันกัศึกษาภาคปกติท่ีก าลงัศึกษาอยูช่ั้นปีท่ี 1  

สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2553 
จ านวน 30 คนเป็นกลุ่มท่ี 1 เป็นเวลา 1 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 วนั ๆละ 1 แผนการจดัการเรียนรู้ และ
ประเมินผลโดยใชแ้บบทดสอบความรู้การสร้างเสริมสุขภาวะ แบบประเมินทกัษะกระบวนการ 
แบบประเมินทกัษะมนุษยสัมพนัธ์ และแบบสอบถามพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะท่ีผูว้ิจยั
สร้างข้ึน  หลงัการสอนรวบรวมผลการศึกษาน าร่อง ระยะท่ี 1 จากปัญหา ความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแกไ้ขก่อนน าไปศึกษาน าร่อง ระยะท่ี 2 ต่อไป  
  ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแกไ้ข 

1. การด าเนินการจดักระบวนการเรียนรู้ควรมีความยดืหยุน่กิจกรรมกบัระยะเวลาการ 
ปฏิบติักิจกรรมใหมี้เวลามากข้ึน 

2. กิจกรรมท่ีจดัใหค้วรใหผู้เ้รียนไดมี้อิสระในการแสดงความคิดสร้างสรรคม์ากข้ึน 
 ศึกษาน าร่อง ระยะท่ี 2   เป็นการศึกษากบันกัศึกษาภาคปกติท่ีก าลงัศึกษาอยูช่ั้นปีท่ี 1 

สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2553 
จ านวน 30 คนเป็น กลุ่มเดียวกบักลุ่มท่ี 1 เป็นเวลา 1 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 วนั ๆละ 1 แผนการ
จดัการเรียนรู้ และประเมินผลโดยการสังเกตพฤติกรรมสอนของอาจารย ์และสังเกตและประเมิน
พฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษา หลงัการสอน ผูว้ิจยัเกบ็รวบรวมผลการศึกษาน าร่อง ระยะท่ี 2 จาก
ปัญหา ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแกไ้ขก่อนน าไปศึกษาน าร่อง ระยะท่ี 3 ต่อไป 
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  ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแกไ้ข 
1. ส่ือการเรียนรู้โดยเฉพาะกระดาษส าหรับออกแบบกิจกรรมควรมีขนาดใหญ่ข้ึน 

เพื่อใหน้กัศึกษาท่ีอยูห่ลงัหอ้งไดม้องเห็นโดยทัว่ถึง 
2. แบบทดสอบผลการเรียนรู้ควรจดัใหน้กัศึกษาเป็นชุดไวเ้ลย จะไดไ้ม่เสียเวลาการ 

แจกเอกสารแบบประเมินผลการเรียนรู้อีก 
  3.  ควรใหน้กัศึกษาช่วยกนัสรุปบทเรียนอีกคร้ังหน่ึง จะไดเ้ขา้ใจมากยิง่ข้ึน 

 ศึกษาน าร่องระยะท่ี 3 เป็นการศึกษากบันกัศึกษาภาคปกติท่ีก าลงัศึกษาอยูช่ั้นปีท่ี 1  
สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2553 
จ านวน 30 คนเป็นกลุ่มเดียวกบักลุ่มท่ี 1 เป็นเวลา 1 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 วนั ๆ ละ 1 ผูว้ิจยัใช้
แผนการจดัการเรียนรู้ แบบสอบถามเจตคติการสร้างเสริมสุขภาวะ และแบบสอบถามความคิดเห็น
ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ของอาจารย ์หลงัการสอน ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมผลการศึกษา
น าร่อง ระยะท่ี 3 จากปัญหาความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแกไ้ขก่อนน าไปใชจ้ริงกบั
กลุ่มตวัอยา่ง 
  แหล่งขอ้มูล  ประกอบดว้ย 
   1. นกัศึกษาภาคปกติท่ีก าลงัศึกษาอยูช่ั้นปีท่ี 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั
กาญจนบุรี มีการจดัการศึกษารายวิชาพลศึกษา ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2553 จ านวน 30 คน แบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่ม ๆละ 10 คน ไดม้าโดยการคดัเลือกแบบเจาะจง ส าหรับการศึกษาน าร่องระยะท่ี 1, 2 
และ ระยะท่ี 3 ทั้ง 3 ระยะ ใชน้กัศึกษากลุ่มเดียวกนั 
   2. อาจารยท่ี์สอนรายวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี ภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2553 จ านวน 3 คน ท่ีสมคัรใจเขา้ร่วมการศึกษาน าร่อง ระยะท่ี 1, 2 และ 3  
   เคร่ืองมือ  ประกอบดว้ย ดงัน้ี 
   1.  แบบทดสอบความรู้การสร้างเสริมสุขภาวะ 
   2.  แบบประเมินความรับผดิชอบ 
   3.  แบบประเมินทกัษะกระบวนการ 
   4.  แบบประเมินทกัษะมนุษยสมัพนัธ ์
   5.  แบบสอบถามเจตคติการสร้างเสริมสุขภาวะ 
   6.  แบบสอบถามพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะ 
  7. แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ของอาจารย ์  
 ขั้นตอนการศึกษาน าร่อง 3 ระยะไดแ้สดงภาพท่ี 15 ดงัน้ี 
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ศึกษำน ำร่อง ระยะที ่1  

อาจารยส์อนวิชาพลศึกษา 
นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1, 10 คน 

อาจารยส์อนวิชาพลศึกษา 
นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1, 10 คน 

อาจารยส์อนวิชาพลศึกษา 
นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1, 10 คน 
 

ประเมินผลและปรับปรุงแกไ้ข คร้ังท่ี 1 

ศึกษำน ำร่อง ระยะที ่2  
 

ประเมินผลและปรับปรุงแกไ้ข คร้ังท่ี 2 
 

ศึกษำน ำร่อง ระยะที ่3  
 

อาจารยส์อนวิชาพลศึกษา 
นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1, 10 คน 
 

อาจารยส์อนวิชาพลศึกษา 
นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1, 10 คน
คน 
 

อาจารยส์อนวิชาพลศึกษา 
นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1, 10 คน 
 

อาจารยส์อนวิชาพลศึกษา 
นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1, 10 คน 
 

ประเมินผลและปรับปรุงแกไ้ข คร้ังท่ี 3 
 

อาจารยส์อนวิชาพลศึกษา 
นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1, 10 คน 
 

อาจารยส์อนวิชาพลศึกษา 
นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1, 10 คน 
 

ภาพท่ี 15 แสดงขั้นตอนการศึกษาน าร่อง 3 ระยะ 
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  การวิเคราะห์ขอ้มูล มีการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
  1.การวิเคราะห์ขอ้มูลจากเน้ือหาผลการศึกษาน าร่องทั้ง 3 ระยะ 
  2.การวิเคราะห์ขอ้มูลจากการประเมินการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั โดยการแจกแจงความถ่ี
จากค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวเิคราะห์เน้ือหาจาก
ผลการศึกษาน าร่องจ านวน 3 ระยะ  
  4.3   ประเมินผลการศึกษาน าร่อง 
  วตัถุประสงคเ์พื่อปรับปรุงแกไ้ขรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์และ
เคร่ืองมือประกอบการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับ
นกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏั 
  วิธีการศึกษา  มีการด าเนินการ ดงัน้ี 
  1.ผูว้ิจยัน าผลจากการประเมินการศึกษาน าร่องของการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้
เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัทั้ง3 ระยะมา
ประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค่้าเฉล่ีย ( x ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.)แลว้ตรวจสอบ
เพื่อประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้งโดยผูเ้ช่ียวชาญ 
  2. ผูว้ิจยัน าผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลมาปรับปรุงเคร่ืองมือประกอบการใชรู้ปแบบการ
จดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั ให้มี
ความสมบูรณ์มากข้ึน ก่อนน าไปทดสอบประสิทธิภาพ 
  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
  1.   ผูว้ิจยัเกบ็ขอ้มูลจากอาจารยแ์ละนกัศึกษาตามแบบประเมินท่ีก าหนดไว ้
ประกอบการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏั 
  2.  ผูว้ิจยัเกบ็ขอ้มูลจากบนัทึกขอ้เสนอแนะของอาจารย ์ผูท้ดลองใชรู้ปแบบการจดัการ
เรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั ในระหวา่ง
การศึกษาน าร่อง ระยะท่ี 1, 2 และ 3 
  การวิเคราะห์ขอ้มูล  มีการด าเนินการ ดงัน้ี 
  1.   การวิเคราะห์ขอ้มูลเน้ือหาผลการประเมินจากแบบประเมินหลงัส้ินสุดการประชุม 
เชิงปฏิบติัการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏั 
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  2. วิเคราะห์ขอ้มูลจากผลการศึกษาน าร่องทั้ง 3 ระยะ มาประมวลผลสรุปและวิเคราะห์
ขอ้มูลโดยใชค่้าเฉล่ีย ( x ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 
 
 
 
 

กำรวจิัยระยะที ่2 กำรพฒันำ (Development  : D1) เพือ่พฒันำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เชิง
ประสบกำรณ์เพือ่สร้ำงเสริมสุขภำวะส ำหรับนักศึกษำ มหำวทิยำลยัรำชภัฏ (Design and Development 

:D1 and D2) 

 ศึกษาแนวคิดจากการศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานในระยะท่ี 1 น ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการ
สร้างโครงร่างรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 

 ตรวจสอบเพื่อยนืยนัความเหมาะสมของโครงร่างรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ดงัน้ี 

ประชุมเชิงปฏิบติัการ 
(Feedback  Workshop)
กบัอาจารยพ์ลศึกษา 

ประเมินผล 
ปรับปรุง/แกไ้ข 

ตรวจสอบโดย
ผูเ้ช่ียวชาญและกลุ่ม
ตวัอยา่ง 

ประเมินผล  
ปรับปรุง/แกไ้ข 

 สร้างเอกสารประกอบการจดัการเรียนรู้ ไดแ้ก่ คู่มืออาจารย ์ แผนการจดัการเรียนรู้ตวัอยา่ง 
 สร้างเคร่ืองมือส าหรับอาจารย ์ไดแ้ก่  แบบทดสอบความรู้ความเขา้ใจส าหรับอาจารย ์ แบบประเมิน 

ความสามารถในการจดัการเรียนรู้ แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
แบบสังเกตการสอนของอาจารยแ์ละแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบการจดัการเรียนรู้ฯ 
 สร้างเคร่ืองมือแบบทดสอบความรู้การสร้างเสริมสุขภาวะ แบบประเมินความรับผดิชอบ  
แบบประเมินทกัษะกระบวนการ แบบประเมินทกัษะมนุษยสัมพนัธ์ แบบสอบถามเจตคติการ 
สร้างเสริมสุขภาวะ แบบสอบถามพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะ และแบบสอบถามความคิดเห็น 
ท่ีมีต่อการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ตรวจสอบความเหมาะสมเคร่ืองมือประกอบการจดัการเรียนรู้และเคร่ืองมือ
ประเมินประสิทธิผลโดยผูเ้ช่ียวชาญ 

 

 ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบการจดัการเรียนรู้ การศึกษาน าร่อง(Pilot Study) 

ประชุมช้ีแจงอาจารย์
พลศึกษา 3 คน 

ด าเนินการศึกษาน าร่อง
(Pilot Study) 3ระยะ 

ภาพท่ี 16 การวจิยัระยะท่ี 2 พฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับ
นกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั  

ประเมินผลการศึกษาและ
ปรับปรุงรูปแบบตามผลการศึกษา 
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 กำรวิจัยระยะที ่3 กำรวิจัย (Research : R2)เพือ่ทดลองใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เชิง 
ประสบกำรณ์เพือ่สร้ำงเสริมสุขภำวะ ส ำหรับนักศึกษำ มหำวทิยำลยัรำชภัฏ   (Implementation : I) 

 ในการวิจยัระยะน้ีผูว้ิจยัไดด้ าเนินการทดลองใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั ท่ีพฒันาข้ึนโดยใชว้ิธีกรณีศึกษา(Case 
Study) กบัมหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อน าผลการทดลองไปประเมิน
ประสิทธิผลของรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการดงัน้ี 

 ประชุมช้ีแจงอาจารยส์าขาวิชาพลศึกษาและนนัทนาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยั 
ราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง มีคุณสมบติัสอนมานานเกิน 5 ปี  
  วตัถุประสงค ์   มีวตัถุประสงคด์งัน้ี 

 1. เพื่อประชุมช้ีแจงการทดลองใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้าง 
เสริมสุขภาวะ ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั 
 วิธีการศึกษา  มีการด าเนินการดงัน้ี 

1.ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งใชใ้นการทดลองคือ อาจารยส์าขาวิชาพลศึกษาและนนัทนาการ 
เป็นผูท้ดลองใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ ส าหรับนกัศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏั ซ่ึงปฏิบติัการสอนรายวิชาสุขภาพและนนัทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต ในระดบั
ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง จ านวน  3 คน ในภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2553 และจดัเตรียมเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ประกอบดว้ย คู่มืออาจารย ์
แผนการจดัการเรียนรู้ แบบทดสอบความรู้ แบบประเมินความรับผิดชอบ แบบประเมินทกัษะ
กระบวนการ แบบประเมินทกัษะมนุษยสัมพนัธ์   แบบสอบถามเจตคติการสร้างเสริมสุขภาวะ           
แบบสอบถามพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะ และแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัการ
เรียนรู้เชิงประสบการณ์ของอาจารย ์  

 2.   ด าเนินการประชุมช้ีแจงอาจารยส์าขาวิชาพลศึกษาและนนัทนาการเก่ียวกบัการ 
จดัการเรียนรู้ตามรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ ส าหรับนกัศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏั จ านวน 3 คน โดยจดัท าหนงัสือเชิญประชุม ผูว้ิจยัเป็นผูบ้รรยายใหค้วามรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ พร้อมแจกเอกสารคู่มืออาจารย ์แผนการ
จดัการเรียนรู้ แบบทดสอบความรู้ความเขา้ใจของอาจารยเ์ก่ียวกบัรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ แบบประเมินความสามารถในการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ และแบบประเมิน
ความเหมาะสมของรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ หลงัจากนั้นมีการสรุปอภิปรายแสดง
ความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้เชิิงประสบการณ์  
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 3. ให้อาจารยส์าขาวิชาพลศึกษาและนนัทนาการ ไดท้ดลองด าเนินการจดัการเรียนรู้
ตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีก าหนดประมาณ 1 แผนและให้ขอ้มูลยอ้นกลบั (Feedback) ผูว้ิจยัได้
ตรวจสอบความถูกตอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้ ก่อนใหอ้าจารยน์ าไปจดัการเรียนรู้ในขั้นต่อไป 

 4.ประเมินผลการประชุมอาจารยส์าขาวิชาพลศึกษาและนนัทนาการโดยใชแ้บบบนัทึก
ผลการประชุมท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน 

 5. ผูว้ิจยัน าผลการบนัทึกการประชุมอาจารยส์าขาวิชาพลศึกษาและนนัทนาการมา 
ปรับปรุงแกไ้ขและด าเนินการช้ีแจงใหข้อ้เสนอแนะก่อนอาจารยส์าขาวชิาพลศึกษาและนนัทนาการ
น าไปด าเนินการทดลองในสภาพการณ์จริงต่อไป 
 แหล่งขอ้มูล ผูว้ิจยัเลือกแหล่งขอ้มูลแบบเจาะจง ดงัน้ี 

1. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึงส าหรับการทดลองใชรู้ปแบบ 
การจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั 
 2.  อาจารยส์าขาวิชาพลศึกษาและนนัทนาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั
หมู่บา้นจอมบึงผูป้ฏิบติัการสอนรายวิชาสุขภาพและนนัทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต จ านวน 3 คน 
 เคร่ืองมือ  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการตรวจสอบประสิทธิผลของรูปแบบการจดัการเรียนรู้
เชิงประสบการณ์ เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั ประกอบดว้ย 
  1.  แบบทดสอบความรู้การสร้างเสริมสุขภาวะ 
  2.  แบบประเมินความรับผดิชอบ 
  3.  แบบประเมินทกัษะกระบวนการ 
  4.  แบบประเมินทกัษะมนุษยสมัพนัธ์ 
  5.  แบบสอบถามเจตคติการสร้างเสริมสุขภาวะ 
  6.  แบบสอบถามพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะ 
  7.  แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ของอาจารย ์
 การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบประเมินต่าง ๆ ในการใช้
รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยั
ราชภฏั และเก็บรวบรวมจากขอ้เสนอแนะระหว่างการทดลองของอาจารยส์าขาวิชาพลศึกษาและ
นนัทนาการ 

2. ทดลองใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ  
ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั 
 วตัถุประสงค ์มีวตัถุประสงคด์งัน้ี 
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 1. เพื่อทดลองใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ 
ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั ท่ีสร้างข้ึน 
 วิธีการศึกษา  มีการด าเนินการดงัน้ี 
 1. ก าหนดกลุ่มประชากรในการทดลอง คือ  
       1.1 นกัศึกษาภาคปกติท่ีก าลงัศึกษาอยูช่ั้นปีท่ี 1 คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลบัราชภฏั
หมู่บา้นจอมบึง ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2553 จ านวน 809 คน ท าการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้น
อยา่งเป็นสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) (มาเรียม นิลพนัธ์ุ 2549: 129) ได ้
กลุ่มตวัอยา่งส าหรับการทดลอง ดงัน้ี 
   1.1.1 นกัศึกษาภาคปกติชั้นปีท่ี1 คณะครุศาสตร์จ านวน 60 คน  
   1.1.2 นกัศึกษาภาคปกติชั้นปีท่ี1 คณะวิทยาการจดัการ จ านวน 16 คน  
   1.1.3 นกัศึกษาภาคปกติชั้นปีท่ี1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจ านวน 17 คน  
   1.1.4 นกัศึกษาภาคปกติชั้นปีท่ี1คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์จ านวน 21 คน  
   รวม 114 คน 
  1.2 อาจารยส์าขาวิชาพลศึกษาและนนัทนาการ ผูป้ฏิบติัการสอนรายวิชาสุขภาพและ
นนัทนาการเพื่อคุณภารชีวิต ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2553 จ านวน 3 คน 
  2. แบบแผนการวิจยั การทดลองเพื่อประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั ใชแ้บบแผนการวิจยั คือ 
แบบกลุ่มเดียว การทดสอบก่อนทดลองและการทดสอบหลงัการทดลอง (The One Group Pretest-
Posttest Design)   (มาเรียม นิลพนัธ์ุ 2549: 144)  

กำรทดสอบก่อนกำรทดลอง รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้
เชิงประสบกำรณ์ ฯ 

กำรทดสอบหลงักำรทดลอง 

T1 X T2 

 T1 แทน การทดสอบก่อนการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั 

  X แทน การใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริม 
สุขภาวะ ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั 

 T2 แทน การทดสอบหลงัการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั 
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 การด าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2553 เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ 
ตามแบบแผนการทดลอง ดงัน้ี 
   สัปดาห์ท่ี 1 อาจารยส์าขาวิชาพลศึกษาและนนัทนาการ ด าเนินการทดสอบนกัศึกษา
ก่อนการใชรู้ปแบบดว้ยการทดสอบความรู้การสร้างเสริมสุขภาวะ ประเมินทกัษะกระบวนการ 
ทกัษะมนุษยสมัพนัธ์ สอบถามพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะและสอบถามเจตคติการสร้างเสริม
สุขภาวะดว้ยแบบทดสอบความรู้การสร้างเสริมสุขภาวะ แบบประเมินทกัษะกระบวนการ แบบ
ประเมินทกัษะมนุษยสมัพนัธ์ แบบสอบถามพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะและแบบสอบถาม
เจตคติการสร้างเสริมสุขภาวะ 
 สัปดาห์ท่ี 2 – 10 อาจารยส์าขาวิชาพลศึกษาและนนัทนาการด าเนินการจดัการเรียนรู้ 
ตามคู่มืออาจารยแ์ละแผนการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้าง
เสริมสุขภาวะ ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัท่ีก าหนดไว ้สัปดาห์ละ 1 วนัๆละ 3 ชัว่โมง 
ผูว้ิจยัจดบนัทึกพฤติกรรมสอนของอาจารย ์และประเมินพฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษาดว้ยแบบ
บนัทึกการสังเกตพฤติกรรมสอนของอาจารยแ์ละแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษา 
 สัปดาห์ท่ี 11   อาจารยส์าขาวิชาพลศึกษาและนนัทนาการด าเนินการทดสอบนกัศึกษา
หลงัการใช้รูปแบบดว้ยการทดสอบความรู้การสร้างเสริมสุขภาวะ ประเมินทกัษะกระบวนการ 
ประเมินทกัษะมนุษยสัมพนัธ์ และสอบถามพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะ ดว้ยแบบทดสอบ
ความรู้การสร้างเสริมสุขภาวะ  แบบประเมินทกัษะกระบวนการ  แบบประเมินทกัษะมนุษยสมัพนัธ์
และแบบสอบถามพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะเป็นการทดสอบหลงัการใชรู้ปแบบ 
 สัปดาห์ท่ี 12 อาจารยส์าขาวิชาพลศึกษาและนนัทนาการ ด าเนินการสอบถามเจตคติ
การสร้างเสริมสุขภาวะ และความรับผิดชอบ ดว้ยแบบสอบถามเจตคติการสร้างเสริมสุขภาวะและ
แบบประเมินความรับผิดชอบ ให้นักศึกษาตอบแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ของอาจารยแ์ละสัมภาษณ์ความคิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบของอาจารยเ์ป็นการ
ทดสอบหลงัการใชรู้ปแบบ 
 จากการวิจยัระยะท่ี 3 การวิจยั (Research: R2) เพื่อทดลองใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้
เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏั (Implementation : I) 
 สามารถแสดงไดด้งัภาพท่ี 17 ดงัน้ี 
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ภาพท่ี 17 การวิจยัระยะท่ี 3 ทดลองใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริม 
สุขภาวะส าหรับนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏั  
 
 
 

กำรวิจัยระยะที ่3 กำรวิจัย (Research : R2)เพือ่ทดลองใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เชิง 
ประสบกำรณ์เพือ่สร้ำงเสริมสุขภำวะส ำหรับนักศึกษำมหำวทิยำลยัรำชภัฏ 

(Implementation : I) 
 

ประชุมช้ีแจงอำจำรย์สำขำวชิำพลศึกษำและนันทนำกำรทดลองใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้
เชิงประสบกำรณ์เพือ่สร้ำงเสริมสุขภำวะ ส ำหรับนักศึกษำ มหำวทิยำลยัรำชภฏั 
กลุ่มตวัอยา่ง  คือ อาจารยส์าขาวิชาพลศึกษาและนนัทนาการ ท่ีปฏิบติัการสอนรายวิชา
สุขภาพและนนัทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต จ านวน 3 คนและนกัศึกษา จ านวน 114 คน 

 

กำรทดลองใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงประสบกำรณ์เพือ่สร้ำงเสริมสุขภำวะ ส ำหรับ
นักศึกษำ มหำวิทยำลยัรำชภฏั 

กลุ่มตัวอย่ำง 
1. อาจารยส์าขาวิชาพลศึกษาและนนัทนาการ ท่ีปฏิบติัการสอนรายวิชาสุขภาพและ

นนัทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต จ านวน 3 คน 
2. นกัศึกษาภาคปกติท่ีก าลงัศึกษาอยูช่ั้นปีท่ี1 จ านวน 114 คน 
 

สัปดำห์ที ่ 1 2-11 12 

กจิกรรม ทดสอบก่อนกำร
ทดลอง 

ทดลองใช้รูปแบบ 
KAECPAR Model 

ทดสอบหลงักำร
ทดลอง 
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กำรวจิัยระยะที ่4 กำรพฒันำ (Development:  D2) เพือ่ประเมนิผลกำรใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ 
เชิงประสบกำรณ์เพือ่สร้ำงเสริมสุขภำวะส ำหรับนักศึกษำ  มหำวทิยำลยัรำชภัฏ (Evaluation : E) 

 การวิจยัระยะน้ี ผูว้ิจยัไดป้ระเมินผลการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์
เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั โดยวิธีการประเมินผลผลิต (Product) 
ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการดงัน้ี 
 วตัถุประสงค ์ มีวตัถุประสงคด์งัน้ี 

 1. เพื่อประเมินผลการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริม 
สุขภาวะส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั 

 2. เพื่อปรับปรุงแกไ้ข และตรวจสอบขั้นสุดทา้ยใหไ้ดรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้เชิง 
ประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั 

 วิธีการศึกษา  มีการด าเนินการ ดงัน้ี 
 1. รวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประเมินผลการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้เชิง 

ประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั 
              1.1 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์

เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ ส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั โดยผูเ้ช่ียวชาญ จากแบบประเมิน
ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของรูปแบบ 

              1.2 ผลการประเมินจากนกัศึกษา ประกอบดว้ย 
   1.2.1เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความรู้การสร้างเสริมสุขภาวะของ 

นกัศึกษาใชรู้ปแบบก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบจากแบบทดสอบความรู้การสร้างเสริมสุขภาวะ 
 1.2.2เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะของ
นกัศึกษาใชรู้ปแบบก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบจากแบบสอบถามพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะ 
         1.2.3เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการใชท้กัษะกระบวนการของนกัศึกษาใช้
รูปแบบก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบจากแบบประเมินทกัษะกระบวนการ 
  1.2.4เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการใชท้กัษะมนุษยสมัพนัธ์ของนกัศึกษา
ใชรู้ปแบบก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบจากแบบประเมินทกัษะมนุษยสมัพนัธ์ 
 1.2.5 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนเจตคติการสร้างเสริมสุขภาวะของ 
นกัศึกษาใชรู้ปแบบก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบจากแบบสอบถามเจตคติการสร้างเสริมสุขภาวะ 
               1.2.6 ค่าร้อยละของคะแนนความรับผดิชอบของกลุ่มนกัศึกษาจากแบบประเมิน
ความรับผดิชอบสูงกวา่เกณฑร้์อยละ 80 
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 1.2.7ค่าเฉล่ียความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดัประสบการณ์การเรียนรู้
ของอาจารยจ์ากแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของ
อาจารย ์

 1.3 ผลการประเมินจากอาจารย ์ประกอบดว้ย 
       1.3.1 จากการสังเกตพฤติกรรมสอนของอาจารย ์
       1.3.1 จากการสมัภาษณ์ความคิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบการจดัการเรียนรู้ 
    1.4 ผลการประเมินจากผูว้ิจยั ประกอบดว้ย ขอ้มูลจากการจดบนัทึกพฤติกรรมการ 
สอนของอาจารย ์บนัทึกพฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษา และบนัทึกจากการสัมภาษณ์อาจารยแ์ละ
นกัศึกษาระหว่างการทดลองใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ 
ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั  

 ผูว้ิจยัด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดงัน้ี 
 1. ขอ้มูลเชิงปริมาณจากแบบทดสอบความรู้การสร้างเสริมสุขภาวะ      แบบประเมิน 

ความรับผดิชอบ แบบประเมินทกัษะกระบวนการ แบบประเมินทกัษะมนุษยสมัพนัธ์ แบบสอบถาม
เจตคติการสร้างเสริมสุขภาวะ  แบบสอบถามพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะและแบบสอบถาม
ความคิดเห็นการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของอาจารยม์าวิเคราะห์โดยใชค้่าเฉล่ีย( x ) และ ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  (S.D.) เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนของนกัศึกษาจากแบบทดสอบความรู้การสร้าง
เสริมสุขภาวะ   แบบประเมินทกัษะกระบวนการ   แบบประเมินทกัษะมนุษยสัมพนัธ์และแบบสอบถาม
พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะ น ามาวิเคราะห์โดยใชค่้าเฉล่ีย ( x ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)   

2. ขอ้มูลเชิงคุณภาพจากแบบบนัทึกพฤติกรรมการสอน การสัมภาษณ์ของอาจารย ์
และนกัศึกษาและแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษาน ามาวิเคราะห์เน้ือหาจากขอ้มูลการ
บนัทึกของผูว้ิจยั 

3.ปรับปรุงแกไ้ขรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ  
ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั ดว้ยตนเอง 
  เคร่ืองมือ   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินผลการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั ประกอบดว้ย 

 1.  แบบทดสอบความรู้การสร้างเสริมสุขภาวะ 
 2.  แบบประเมินความรับผดิชอบ 
  3.  แบบประเมินทกัษะกระบวนการ 
 4.  แบบประเมินทกัษะมนุษยสมัพนัธ์ 
 5.  แบบสอบถามเจตคติการสร้างเสริมสุขภาวะ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 154 

 6.  แบบสอบถามพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะ 
 7. แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของอาจารย ์

 การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพจากแบบบนัทึกพฤติกรรม
การสอนของอาจารย ์แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษา และแบบบนัทึกการสัมภาษณ์
อาจารยแ์ละนกัศึกษาดว้ยตนเอง และขอ้เสนอแนะระหว่างการทดลองใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้
เชิงประสบการณ์ เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะของอาจารยส์าขาวิชาพลศึกษาและนนัทนาการ  ส่วนการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณจากแบบทดสอบความรู้การสร้างเสริมสุขภาวะ แบบประเมินความ
รับผิดชอบ    แบบประเมินทกัษะกระบวนการ  แบบประเมินทกัษะมนุษยสัมพนัธ์ แบบสอบถาม
เจตคติการสร้างเสริมสุขภาวะ แบบสอบถามพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะ และแบบสอบถาม
ความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของอาจารย ์  โดยผูว้ิจยัและอาจารยผ์ูส้อน
ร่วมกนัเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากนกัศึกษากลุ่มเป้าหมาย 
 

 จากการวิจยัระยะท่ี 4  การพฒันา  (Development : : D2) เพื่อประเมินผลการใชรู้ปแบบ
การจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั 
(Evaluation : E)   สามารถแสดงไดด้งัภาพท่ี 18 ดงัน้ี 
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ภาพท่ี 18 การวิจยัระยะท่ี 4 ประเมินผลการใชข้องรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อ 
สร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั  

 การด าเนินการวิจยัพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ เพื่อสร้างเสริม 
สุขภาวะ ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั โดยใชก้ระบวนการวิจยัและพฒันา(Research and 
Development:R & D ) มีการด าเนินการ 4 ระยะ สามารถสรุปไดด้งัภาพท่ี 19 ดงัน้ี 

กำรวิจัยระยะที ่4 กำรพฒันำ (Development:  D2) เพือ่ประเมินผลกำรใช้ของรูปแบบกำร
จัดกำรเรียนรู้เชิงประสบกำรณ์เพือ่สร้ำงเสริมสุขภำวะ ส ำหรับนักศึกษำ มหำวทิยำลยัรำชภัฏ 

(Evaluation: E) 

ผลกำรประเมนินักศึกษำจำกกำรทดลองใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงประสบกำรณ์เพือ่สร้ำงเสริมสุขภำวะ
ส ำหรับนักศึกษำ มหำวทิยำลยัรำชภัฏ 

 
1.เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความรู้การสร้างเสริมสุขภาวะของนกัศึกษาก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบ 
2.เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะของนกัศึกษาก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบ 
3.เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนทกัษะกระบวนการของนกัศึกษาก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบ 
4.เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนทกัษะมนุษยสัมพนัธ์ของนกัศึกษาก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบ 
5.เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนเจตคติการสร้างเสริมสุขภาวะของนกัศึกษาก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบ 
6.ค่าร้อยละของคะแนนความรับผิดชอบของนกัศึกษาสูงกวา่เกณฑร้์อยละ 80 
7.ค่าเฉล่ียความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของอาจารย ์

ตรวจสอบ ปรับปรุงและแกไ้ขรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 

รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงประสบกำรณ์เพือ่สร้ำงเสริมสุขภำวะ 
ส ำหรับนักศึกษำ มหำวิทยำลยัรำชภฏั 

 

ขยายผลโดยการน ารูปแบบไปใชก้บัอาจารยแ์ละนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครปฐมเพื่อเผยแพร่รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
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                 ระยะที ่ 1 การวจิัย                                                              ระยะที ่2 การพฒันา                                                ระยะที ่3 การวจิัย                             ระยะที ่4 การพฒันา 
                   (Research  : R1)                                                               (Development: D1)                                                  (Research: R2)                                (Development: D2) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ศึกษาและวเิคราะห์( Analysis : A)  
1.1 การวิเคราะห์เอกสาร มีดงัน้ี 
1.1.1นโยบายการจดัการศึกษาตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา 
1.1.2ยทุธศาสตร์การสร้างเสริม 
สุขภาวะจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา  
1.1.3ยทุธศาสตร์การสร้างเสริม 
สุขภาวะขององคก์ารอนามยัโลก 
1.1.4ยทุธศาสตร์การสร้างเสริม 
สุขภาวะของชาติและมหาวทิยาลยั 
ราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง   
1.1.5แนวคิดและแนวปฏิบติัท่ีดีเลิศ 
(Best Practices) ของสถาบนัอุดมศึกษา 
1.1.6ทฤษฎีการเรียนรู้ ต่างๆ 
1.1.7หลกัสูตรรายวิชาสุขภาพและ
นนัทนาการ เพ่ือคุณภาพชีวิต 
1.1.8รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ 
 
 
 
 
 

 
 

2.พฒันารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
(Design and Development : D1,D2) 
2.1   ระบุเป้าหมายและผลลพัธ์ท่ีพึงประ สงคข์อง
รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ฯ 
2.2 ร่างรูปแบบตน้แบบ เรียกวา่ รูปแบบการ
จดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ฯ เรียกวา่ รูปแบบ 
KAECPAR Model มี 3 องคป์ระกอบ คือ  
1. องคป์ระกอบของหลกัการและวตัถุประสงค ์ 
2. องคป์ระกอบของกระบวนการมี 5 ขั้น คือ 
ขั้นท่ี 1 การใหค้วามรู้และการสร้างความตระหนกั 
( Knowledge and Awareness) 
ขั้นท่ี 2 การสร้างเสริมความรู้ (Enhancement) 
ขั้นท่ี 3 การสร้างผลงาน (Construction) 
ขั้นท่ี 4 การน าเสนอผลงาน (Presentation) 
ขั้นท่ี 5 การประเมินผลการเรียนรู้และการสะทอ้น
กลบั (Assessment and Reflection ) 
3. องคป์ระกอบเง่ือนไขการน ารูปแบบไปใช ้คือ
หลกัการตอบสนอง ระบบสังคมและระบบสนบัสนุน 
 

 
 
 

3.ทดลองใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ เชิงประสบการณ์   
(Implement : I) 
3.1 น ารูปแบบท่ีปรับปรุงแลว้จดั
ประชุมช้ีแจงอาจารยพ์ลศึกษาฯ
ท่ีสอนรายวชิาสุขภาพและ
นนัทนาการจ านวน 3 คนเพื่อให้
มีความรู้ความเขา้ใจและสามารถ
จดัการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบ 
KECPAR ได ้
3.2 ทดลองใชรู้ปแบบกบักลุ่ม
ทดลองโดยใชแ้บบแผนการวิจยั
แบบ The One Group Pretest –
Posttest Design ดงัน้ี 
 
 
 
 

4.ประเมินผลการใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์
(Evaluation:E) 
4.1 รวบรวบขอ้มูลจากการ
ประเมินผลการใชรู้ปแบบฯ ไดแ้ก่ 
4.1.1 ความรู้การสร้างเสริม 
สุขภาวะ 
4.1.2 ความรับผิดชอบ 
4.1.3 การใชท้กัษะกระบวนการ 
4.1.4 การใชท้กัษะมนุษย
สัมพนัธ์ 
4.1.5 เจตคติการสร้างเสริม 
สุขภาวะ 
4.1.6 พฤติกรรมการสร้างเสริม
สุขภาวะ 
4.1.7 ความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพท่ี 19 กรอบด าเนินการวิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ 

T1 X T2 
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                 ระยะที ่ 1 การวจิัย                                                              ระยะที ่2 การพฒันา                                                ระยะที ่3 การวจิัย                             ระยะที ่4 การพฒันา 
                   (Research  : R1)                                                               (Development: D1)                                                  (Research: R2)                                (Development: D2)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 ศึกษาความตอ้งการจ าเป็น จากการ
สัมภาษณ์บุคคลไดแ้ก่ผูบ้ริหาร 
มหาวิทยาลยัราชภฏั อาจารยส์าขาวิชา
พลศึกษาและนกัศึกษาท่ีเรียนวิชาศึกษา
ทัว่ไป สังเกตพฤติกรรมการสอน
อาจารย ์ประเมินพฤติกรรมการเรียน
ของนกัศึกษา 
1.3การวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) 
โดยการส ารวจความคิดเห็นพฤติกรรม
การสร้างเสริมสุขภาวะของนกัศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏั 
1.4 การสังเคราะห์ขอ้มูล (Synthesis  
 Research)โดยการศึกษางานวิจยัการ
สร้างเสริมสุขภาวะของหน่วยงาน 
นกัวิชาการศึกษา และนกัวิจยั 
1.5 ตรวจสอบเพื่อยนืยนันิยาม
องคป์ระกอบพฤติกรรมบ่งช้ีและแนว
ทางการพฒันาการสร้างเสริมสุขภาวะ 
1.6 ประเมินความสอดคลอ้งและความ
เหมาะสมจากแบบประเมิน 
 

 
 

2.3เตรียมการพฒันาส่ือ/เทคโนโลย ี
 2.4 เตรียมการและพฒันาเคร่ืองมือวดัและประเมินผล 
2.5 ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของรูปแบบ
ตน้แบบและเคร่ืองมือวจิยัโดยผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 
7 คน น ามาปรับปรุงแกไ้ข  
2.6 น าร่างรูปแบบตน้แบบฯตรวจสอบความ
เหมาะสมโดยจดัประชุมเชิงปฏิบติัการ (Feedback 
Workshop) กบัอาจารยส์าขาวชิาพลศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี จ านวน 3 คน 
2.7 ศึกษาน าร่อง (Pilot Study) รูปแบบโดยให้
อาจารยส์าขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั
กาญจนบุรี จ านวน 3 คนน ารูปแบบไปทดลองใช้
กบันกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 สังกดัมหาวทิยาลยัราชภฏั
กาญจนบุรีจ านวน 30 คน และปรับปรุงแกไ้ขรูปแบบ 
2.8 ประเมินผลการศึกษาน าร่อง 
2.9 น าส่ือ /เทคโนโลยท่ีีใชใ้นการจดัการเรียนรู้
และเคร่ืองมือวจิยัท่ีผา่นการตรวจสอบจาก
ผูเ้ช่ียวชาญไปทดลองใช ้(Tryout)กบันกัศึกษา 30 
คนสังกดัมหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุรี 
 

 
 
 

3.3 ประเมินการสร้างเสริม 
สุขภาวะนกัศึกษา 6 ดา้น คือ 
3.3.1ความรู้การสร้างเสริมสุขภาวะ 
3.3.2 ความรับผิดชอบ 
3.3.3 ทกัษะกระบวนการ 
3.3.4 ทกัษะมนุษยสัมพนัธ์ 
3.3.5เจตคติการสร้างเสริมสุขภาวะ 
3.3.6 พฤติกรรมการสร้างเสริม 
สุขภาวะ 
3.4 สอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อ
รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ 
3.5 ประเมินสังเกตการณ์สอนของ
อาจารยผ์ูส้อน 
3.6 สังเกตและประเมินพฤติกรรม
การเรียนของนกัศึกษา 
3.7 สัมภาษณ์การสอนอาจารย ์
3.8 ปรับปรุงและแกไ้ขรูปแบบให้
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4.2 วิเคราะห์ขอ้มูลจากการ
ประเมินผลการใชรู้ปแบบฯ 
4.3 ปรับปรุง แกไ้ขและ
ตรวจสอบขั้นสุดทา้ย 
4.4 น ารูปแบบ ฯไปขยายผล
ใหก้บัอาจารยแ์ละนกัศึกษา 
ม.ราชภฏันครปฐม  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์เพือ่สร้างเสริม 
สุขภาวะส าหรับนักศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏ 
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 จากภาพท่ี 19 แสดงถึงกรอบด าเนินการวิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้
เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั การด าเนินการวิจยัมี
ระยะ 4 ระยะสามารถน ามาแสดงเป็นระยะของวิธีด าเนินการวิจยัดว้ยกระบวนการวิจยัและพฒันา
ทดลอง ดงัไดเ้สนอในตารางท่ี 8 

 

ตารางท่ี 8 ระยะของวิธีด าเนินการวิจยัดว้ยกระบวนการวิจยัและพฒันาทดลอง รูปแบบการจดัการ 
     เรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั 
 
ระยะการวจิัย วตัถุประสงค์ 

การวจิัย 
วธีิการศึกษา แหล่งข้อมูล 

กลุ่มเป้าหมาย 
เคร่ืองมอื การ

วเิคราะห์
ข้อมูล 

ผลทีไ่ด้รับ 

ระยะที ่1 
การวจิัย
(Research:R) 
เพือ่ศึกษาและ
วเิคราะห์
ข้อมูลพืน้ฐาน 
(Analysis) 
1.ศึกษาขอ้มูล
พื้นฐานจาก
แหล่งขอ้มูล
เอกสารและ
บุคคล
ประกอบดว้ย 
1.1 การ
วิเคราะห์ 
เอกสาร 
(Document 
Analysis) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
เพื่อก าหนด
ลกัษณะ
พฤติกรรมของ
การพฒันาการ
สร้างเสริม 
สุขภาวะ 

 
 
 
 
 

 
 

1.ศึกษาและ
วิเคราะห์
เอกสาร ต ารา
และงานวิจยัท่ี
เก่ียวกบัการ
จดัการเรียนรู้
รูปแบบและ
การสร้าง
เสริม 
สุขภาวะ 
2.วิเคราะห์
พฤติกรรม
การสร้าง
เสริม 
สุขภาวะ 

 
 
 
 
 
 

 
เอกสาร  นโยบาย
ต ารา และงานวิจยั
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัการเรียนรู้ 
รูปแบบการ
จดัการเรียนรู้  
และการสร้าง
เสริมสุขภาวะ 

 

 
 
 
 
 
 

 
1.แบบ
วิเคราะห์
เอกสาร 

 

 
 
 
 
 
 

 
1.การ
วิเคราะห์
เอกสาร 
2.การ
พรรณนา
ความ 

 

 
 
 
 
 
 
 
ลกัษณะ
พฤติกรรม
การสร้าง
เสริม 
สุขภาวะ 
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ตารางท่ี 8 (ต่อ) 
ระยะการวจิัย วตัถุประสงค์ 

การวจิัย 
วธีิการศึกษา แหล่งข้อมูล 

กลุ่มเป้าหมาย 
เคร่ืองมอื การ

วเิคราะห์
ข้อมูล 

ผลทีไ่ด้รับ 

1.2 ศึกษา
ความตอ้งการ
จ าเป็น(Need 
Assessment) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 การวจิยั
เชิงส ารวจ
(Survey 
Research) 
 
 
 
1.4 การ
สังเคราะห์
งานวิจยั
(Synthesis 
Research) 
 

เพื่อก าหนด
ลกัษณะของ
พฤติกรรมการ
สร้างเสริม 
สุขภาวะและ
แนวทาง
พฒันา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพื่อก าหนด
ลกัษณะของ
พฤติกรรมการ
สร้างเสริม 
สุขภาวะและ
แนวทาง
พฒันา 
เพื่อก าหนด
ลกัษณะของ
พฤติกรรมการ
สร้างเสริม 
สุขภาวะและ
แนวพฒันา 

1.สัมภาษณ์
บุคคลท่ี
เก่ียวขอ้ง
ไดแ้ก่ 
ผูบ้ริหาร 
อาจารย ์
นกัศึกษา 
2.สังเกต
พฤติกรรม
การสอนของ
อาจารย ์
3.สังเกต
พฤติกรรม
การเรียนของ
นกัศึกษา 
 
 
1. การส ารวจ
ความคิดเห็น
เก่ียวกบั
พฤติกรรม
การสร้างสุข
ภาวะ 
1.สังเคราะห์
งานวิจยัท่ี
เก่ียวกบัการ
สร้างเสริม 
สุขภาวะจาก 
นกัการศึกษา 

1.บุคคลในการ
สัมภาษณ์ ไดแ้ก่
ผูบ้ริหาร
มหาวิทยาลยั 
อาจารย ์
นกัศึกษา 
นกัการศึกษา 
2.บุคคลในการ
สังเกต
พฤติกรรม 
ไดแ้ก่ นกัศึกษา 
อาจารย ์
 
 
 
 
 
1. นกัศึกษาชั้น
ปีท่ี 1 -4 สังกดั
มหาวิทยาลยั 
ราชภฏัหมู่บา้น
จอมบึง 676 คน 
 
1. งานวิจยัการ
สร้างเสริม 
สุขภาวะของ
นกัวจิยั 

1.แบบ
สัมภาษณ์
แบบมี
โครงสร้าง 
2.แบบ
บนัทึกการ
สัมภาษณ์ 
3.แบบ
วิเคราะห์
ขอ้มูลการ
สัมภาษณ์ 
4.แบบ
บนัทึก
พฤติกรรม
การสอน
ของอาจารย ์
5.แบบ
บนัทึก
พฤติกรรม
การเรียน 
 1. แบบ
ส ารวจ
ความคิด
เห็น 
1. บนัทึก
การ
สังเคราะห์
งานวิจยั 

1.
วิเคราะห์
ขอ้มูลจาก
แบบ
บนัทึก
การ
สัมภาษณ์
จากแบบ
บนัทึก
พฤติกรร
มการ
สอนของ
อาจารย ์
จากแบบ
บนัทึก
พฤติกรรม
การเรียน
ของ
นกัศึกษา 
1. 
วิเคราะห์
ขอ้มูลจาก
แบบ
ส ารวจ 
1. 
สังเคราะ
ห์งานวิจยั 

ลกัษณะ
พฤติกรรม
การสร้าง
เสริม 
สุขภาวะ
และแนว
ทางการ
พฒันา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลกัษณะ
พฤติกรรม
การสร้าง
เสริม 
สุขภาวะ
และแนว
ทางการ
พฒันา 
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ตารางท่ี 8 (ต่อ) 
ระยะการวจิัย วตัถุประสงค์ 

การวจิัย 
วธีิการศึกษา แหล่งข้อมูล 

กลุ่มเป้าหมาย 
เคร่ืองมอื การ

วเิคราะห์
ข้อมูล 

ผลทีไ่ด้รับ 

2.ก าหนด
นิยาม 
องคป์ระกอบ 
พฤติกรรม
บ่งช้ี และแนว
การพฒันาการ
สร้างเสริม 
สุขภาวะ  

1.เพื่อวิเคราะห์
ขอ้มูลจาก
แหล่งขอ้มูล
เอกสารและ
บุคคลมา
เปรียบเทียบ
เพื่อสร้าง
ขอ้สรุปยอ่ยมา
ก าหนดนิยาม 
องคป์ระกอบ
และพฤติกรรม
บ่งช้ีแต่ละ
องคป์ระกอบ 

1.ผูว้ิจยั
วิเคราะห์
ขอ้มูล จาก
ขอ้มูลเอกสาร
และขอ้มูล
บุคคล 
2. น าขอ้มูลมา
เปรียบเทียบ
เพื่อสร้าง
ขอ้สรุปยอ่ย
และขอ้สรุป
ในภาพรวม 

1. 
แหล่งขอ้มูลท่ี
ไดม้าจาก
เอกสาร 
2. 
แหล่งขอ้มูลท่ี
ไดม้าจาก
บุคคล 

แบบ
วิเคราะห์
เอกสาร 

1. การ
วิเคราะห์
เอกสาร 
2. การ
สังเคราะห์
ขอ้มูล 

1.นิยาม
องคป์ระกอบ 
2.พฤติกรรม
บ่งช้ี 
3. แนว
ทางการ
พฒันาการ
สร้างเสริม 
สุขภาวะ 

 2.เพื่อก าหนด
แนวทางการ
พฒันาการ
สร้างเสริม 
สุขภาวะ 

3. ก าหนด
แนวทางการ
พฒันาการ
สร้างเสริมสุข
ภาวะ 

    

3. ตรวจสอบ
เพื่อยนืยนั
นิยาม  
องคป์ระกอบ
พฤติกรรม
บ่งช้ีและแนว
ทางการ
พฒันาการ
สร้างเสริม 
สุขภาวะ 

เพื่อตรวจสอบ
เพื่อยนืยนั
นิยาม 
องคป์ระกอบ 
พฤติกรรมบ่งช้ี
และแนว
ทางการพฒันา 
การสร้างเสริม
สุขภาวะ 

1. ผูว้ิจยัท า
การสัมภาษณ์
เชิงลึก 
2. ผูเ้ช่ียวชาญ
ตรวจสอบ
ความ
เหมาะสม 
และความ
สอดคลอ้ง 
3. วิเคราะห์
เน้ือหาและ
ปรับปรุง 

1. ผูเ้ช่ียวชาญ
ประกอบดว้ย 
ดา้นรูปแบบ 
จ านวน 1 คน 
ดา้นการ
จดัการเรียนรู้ 
จ านวน 2 คน 
ดา้นพลศึกษา 
จ านวน 2 คน 

1.แบบ
สัมภาษณ์
แบบมี
โครงสร้าง 
2. แบบ
ประเมิน
ความ
เหมาะสม
และความ
สอดคลอ้ง 

1.ประเมิน
ความ
เหมาะสม 
ใชค้่าเฉล่ีย 
และค่า
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
2.ประเมิน
ความ
สอดคลอ้ง
ใชค้่า IOC 

นิยาม 
องคป์ระกอบ
พฤติกรรม
บ่งช้ีและแนว
ทางการ
พฒันาการ
สร้างเสริม 
สุขภาวะ 
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ตารางท่ี 8 (ต่อ) 
ระยะการวจิัย วตัถุประสงค์ 

การวจิัย 
วธีิการศึกษา แหล่งข้อมูล 

กลุ่มเป้าหมาย 
เคร่ืองมอื การ

วเิคราะห์
ข้อมูล 

ผลทีไ่ด้รับ 

ระยะที ่2  
การพฒันา 
(Development : 
D) 

เพือ่พฒันา
รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้
เชิง
ประสบการณ์
เพือ่สร้างเสริม 
สุขภาวะ  
(Design and 
Development 
: D1,D2) 
1.พฒันาโครง
ร่างรูปแบบฯ 

1.เพื่อก าหนด
กรอบแนวคิด 
โครงร่าง
รูปแบบฯ 
2.เพื่อสร้าง
รูปแบบการ
จดัการเรียนรู้ 

1.ศึกษา
แนวคิดจาก
การศึกษาและ
วิเคราะห์
ขอ้มูลพื้นฐาน
ใน 
ระยะท่ี 1 
2. สร้างโครง
ร่างรูปแบบ
การจดัการ
เรียนรู้ 

1.การศึกษา
และวเิคราะห์
ขอ้มูลใน
ระยะท่ี 1 
 

แบบ
วิเคราะห์
เอกสาร 
 

1.การ
วเิคราะห์
เอกสาร 
2.การ
พรรณนา
ความ  
 

1.กรอบ
แนวคิด
โครงร่าง
รูปแบบการ
จดัการ
เรียนรู้ฯ 
2.โครงร่าง
รูปแบบการ
จดัการ
เรียนรู้ 

2. ตรวจสอบ
เพื่อยนืยนั
ความ
เหมาะสมของ
โครงร่าง
รูปแบบการ
จดัการเรียนรู้ 

1.เพ่ือ
ตรวจสอบเพื่อ
ยนืยนัความ
เหมาะสมของ
โครงร่าง
รูปแบบการ
จดัการเรียนรู้ 
2.เพ่ือปรับปรุง
รูปแบบการ
จดัการเรียนรู้
ใหมี้
ประสิทธิภาพ 

1.ประชุมเชิง
ปฏิบติัการ
(Feedback 
Workshop) 
2. ตรวจสอบ
เพื่อยนืยนั
ความ
เหมาะสมของ
รูปแบบการ
จดัการเรียนรู้ 
3.ปรับปรุง
แกไ้ขรูปแบบ
การจดัการ
เรียนรู้ 

1.อาจารยท่ี์
สอนพลศึกษา 
สังกดั
มหาวิทยาลยั
ราชภฏั
กาญจนบุรี
จ านวน 3 คน 
2. ผูเ้ช่ียวชาญ 
จ านวน 7 คน 

1.แบบ
บนัทึกการ
ประชุมเชิง
ปฏิบติัการ 
2. แบบ
ประเมิน
ความ
เหมาะสม 
3. แบบ
วิเคราะห์
เน้ือหา 

1.วิเคราะห์
และสรุปผล
การ
อภิปรายเชิง
เน้ือหาจาก
การประชุม
เชิง
ปฏิบติัการ
อาจารย ์
2. ประเมิน
ความ
เหมาะสม 

ผลการ
ตรวจสอบ
คุณภาพของ
รูปแบบการ
จดัการ
เรียนรู้เชิง
ประสบ- 
การณ์ท่ี
พฒันาข้ึน 
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ตารางท่ี 8 (ต่อ) 
ระยะการวจิัย วตัถุประสงค์ 

การวจิัย 
วธีิการศึกษา แหล่งข้อมูล 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

เคร่ืองมอื การ
วเิคราะห์

ข้อมูล 

ผลทีไ่ด้รับ 

3.สร้างและ
ตรวจสอบ
ความ
เหมาะสม
ของเคร่ืองมือ
ประกอบการ
ใชรู้ปแบบ
การจดัการ
เรียนรู้ 
เชิง
ประสบการณ์ 

1.เพ่ือสร้าง
เคร่ืองมือ
ประกอบการ
ใชรู้ปแบบ
การจดัการ
เรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ 
2. เพ่ือ
ตรวจสอบ
คุณภาพของ
เคร่ืองมือ 
3.เพ่ือ
ปรับปรุง
แกไ้ข
เคร่ืองมือ 

1.ศึกษาเอกสาร
กรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุ
อุดมศึกษา 
2.ศึกษาเอกสาร
หลกัสูตร
รายวิชาศึกษา
ทัว่ไป 
3. ศึกษากรอบ
โครงร่าง
รูปแบบท่ีผูว้ิจยั
สร้างข้ึน 
4.ศึกษาเอกสาร
งานวิจยัท่ี
เก่ียวกบั
เคร่ืองมือ 

1.เอกสาร
กรอบ
มาตรฐาน
คุณวฒิุระดบั 
อุดมศึกษา 
2.เอกสาร
หลกัสูตร
รายวิชาศึกษา
ทัว่ไป 
3.โครงร่าง
รูปแบบ 
4.เอกสาร
งานวิจยัท่ี
เก่ียวกบั
เคร่ืองมือ 

1. แบบ
ประเมิน
ความ
เหมาะสม 
2.แบบ
ประเมิน
ความ
สอดคลอ้ง 
3.วิเคราะห์
ขอ้มูลและ
พรรณนา
ความ 

1. ประเมิน
ความ
เหมาะสม 
ใชค้่าเฉล่ีย
และค่า
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
2. ประเมิน
ความ
สอดคลอ้ง
ใชค้่าดชันี
ความ
สอดคลอ้ง
IOC 
3.ประเมิน
ความยาก
ง่าย(P)และ
ค่าอ  านาจ
จ าแนก(r) 
4.ประเมิน
ค่าความ
เช่ือมัน่ 
5.วิเคราะห์
ขอ้มูล 
 

1.คู่มืออาจารย ์
2.แผนการ
จดัการเรียนรู้ 
3.แบบ 
ทดสอบ
ความรู้ 
4.แบบ
ประเมินความ
รับผดิชอบ 
5.
แบบสอบถาม 
เจตคติ 
6.แบบ
ประเมิน
ทกัษะ
กระบวนการ 
7.แบบ
ประเมิน
ทกัษะมนุษย
สัมพนัธ์ 
8.
แบบสอบถาม
พฤติกรรม 
9.
แบบสอบถาม
ความคิดเห็น 
ท่ีมีต่อการจดั
ประสบการณ์
การเรียนรู้
ของอาจารย ์
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ตารางท่ี 8 (ต่อ) 
ระยะการวจิัย วตัถุประสงค์ 

การวจิัย 
วธีิการศึกษา แหล่งข้อมูล 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

เคร่ืองมอื การ
วเิคราะห์

ข้อมูล 

ผลทีไ่ด้รับ 

  5.สร้าง
เคร่ืองมือ
ประกอบการ
จดัการเรียนรู้ 
6. สร้าง
เคร่ืองมือ
ประเมิน
ประสิทธิภาพ
ของรูปแบบการ
จดัการเรียนรู้ 
7.ตรวจสอบ
คุณภาพของ
เคร่ืองมือ 
8.ปรับปรุง
แกไ้ขเคร่ืองมือ 

5.
ผูเ้ช่ียวชาญ
ประกอบดว้ย
นกัการ
ศึกษาดา้น
หลกัสูตร
และการ
จดัการ
เรียนรู้  
ดา้นการวดั
และ
ประเมินผล  
ดา้นการพล
ศึกษา 
รวม 5 คน  

   

4.ตรวจสอบ
ความ
เหมาะสม
และความ
เป็นไปได้
ของรูปแบบ
การจดัการ
เรียนรู้โดย
การศึกษาน า
ร่อง(Pilot 
Study) 
  4.1 ประชุม
ช้ีแจงอาจารย ์
 

1.เพื่อให้
อาจารยมี์
ความรู้
ความสามารถ
ในการจดัการ
เรียนรู้ไดต้าม
รูปแบบการ
จดัการเรียนรู้ 

1.ก าหนดกลุ่ม
ประชากร
ส าหรับศึกษา 
น าร่องและ 
จดัเตรียม
เคร่ืองมือ 
 2. ประชุม
ช้ีแจงอาจารย ์
3. ประเมินผล
การฝึกอบรม 
4. ปรับปรุง
แกไ้ข 

1. นกัศึกษา
ชั้นปีท่ี 1 
มหาวิทยาลยั
ราชภฏั
กาญจนบุรี 
จ านวน 30 
คน 
2. อาจารย ์
จ านวน3 
คน 

1.คู่มืออาจารย ์
2.แผนการ
จดัการเรียนรู้ 
3.
แบบทดสอบ
ความรู้ความ
เขา้ใจ 
4.แบบ
ประเมิน
ความสามารถ
5.แบบ
ประเมินความ
เหมาะสมของ
รูปแบบ 

การบรรยาย
ความและ
สรุปความ
ตามแบบ 
ทดสอบ
ความรู้
ความเขา้ใจ 
ความ 
สามารถ 
และความ
เหมาะสม
ของรูปแบบ 

ความรู้ความ
เขา้ใจ ความ 
สามารถและ
ความ
เหมาะสมของ
รูปแบบการ
จดัการเรียนรู้ 
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ตารางท่ี 8 (ต่อ) 
ระยะการวจิัย วตัถุประสงค์ 

การวจิัย 
วธีิการศึกษา แหล่งข้อมูล 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

เคร่ืองมอื การ
วเิคราะห์

ข้อมูล 

ผลทีไ่ด้รับ 

4.2ศึกษาน า
ร่อง(Pilot 
Study) 
 

1.เพ่ือ
ตรวจสอบ
ความ
เหมาะสม 
ของรูปแบบ
การจดัการ
เรียนรู้ 
2.เพื่อตรวจ 
สอบความ
เหมาะสมของ
เคร่ืองมือ
ประกอบการ
ใชรู้ปแบบ
ก่อน ใชก้บั
กลุ่มตวัอยา่ง 

1.ก าหนดกลุ่ม
ตวัอยา่งศึกษา
น าร่อง 
2.จดัเตรียม
เคร่ืองมือ 
3.อาจารยท่ี์
สอนวชิาพล
ศึกษา  
4. นกัศึกษา
ชั้นปีท่ี 1  
5. ด าเนิน
การศึกษาน า
ร่อง 3 ระยะ 

1. นกัศึกษา
ชั้นปีท่ี 1 
มหาวิทยาลยั
ราชภฏั
กาญจนบุรี 
จ านวน 30 
 คน 
2. อาจารย ์
จ านวน3 คน 

1.คู่มืออาจารย ์
2.แผนการ
จดัการเรียนรู้ 
3.แบบสังเกต
พฤติกรรม
การสร้าง
เสริม 
สุขภาวะ 

1.การ
วิเคราะห์
เน้ือหาผล
จาก
การศึกษา 
2.วิเคราะห์
จากการแจก
แจงความถ่ี 
ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ียและ
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ขอ้มูลซ่ึงเป็น
ผลจากการ
ประเมิน
การศึกษาน า
ร่อง 

4.3
ประเมินผล
การศึกษาน า
ร่อง (Pilot 
Study 
Evaluation) 
 

เพื่อปรับปรุง
แกไ้ขรูปแบบ
การจดัการ
เรียนรู้และ
เคร่ืองมือก่อน
น าไปใชจ้ริง
กบัประชากร
และกลุ่ม
ตวัอยา่ง 

1.ผูว้ิจยัน าผล
การศึกษาน า
ร่อง3 ระยะมา
วิเคราะห์และ
ตรวจสอบ
โดย
ผูเ้ช่ียวชาญ 
2.ปรับปรุง
แกไ้ขรูปแบบ
การจดัการ
เรียนรู้ใหมี้
ความสมบูรณ์
มากข้ึนก่อน
น าไปทดสอบ
ประสิทธิภาพ 

ขอ้มูลซ่ึงเป็น
ผลจาก
การศึกษา 
น าร่อง
ประกอบดว้ย 
1.อาจารย ์
2.นกัศึกษา 
3.ผูว้ิจยั 
 

1.แบบสังเกต
พฤติกรรม
การสร้าง
เสริม 
สุขภาวะ 
2.แบบบนัทึก
พฤติกรรม
การสอนของ
อาจารยแ์ละ
นกัศึกษา 

ขอ้มูล
อาจารยแ์ละ
ผูว้ิจยั 
วิเคราะห์
เน้ือหาและ
บรรยาย
ความ 
ขอ้มูลจาก
นกัศึกษา 
ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
 

1.รูปแบบการ
จดัการเรียนรู้ 
2.เคร่ืองมือ
ประกอบ 
การจดัการ
เรียนรู้ 
3.เคร่ืองมือ
ประเมินการ
ใชข้อง
รูปแบบการ
จดัการเรียนรู้ 
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ตารางท่ี 8 (ต่อ) 
ระยะการวจิัย วตัถุประสงค์ 

การวจิัย 
วธีิการศึกษา แหล่งข้อมูล 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

เคร่ืองมอื การ
วเิคราะห์

ข้อมูล 

ผลทีไ่ด้รับ 

ระยะที ่3 
การวจิัย 
(Research:R) 

เพือ่ทดลอง
ใช้รูปแบบ
การจัดการ
เรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ 
(Implement: I) 

1.ประชุม
ช้ีแจงอาจารย์
สาขาวิชา 
พลศึกษาและ
นนัทนาการ 
คณะครุ
ศาสตร์ 
 

1.เพื่อให้
อาจารยมี์
ความรู้ความ
เขา้ใจ 
สามารถใน
การจดัการ
เรียนรู้และ
ความคิดเห็น
ตามรูปแบบ
การจดัการ
เรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ 
2.เพื่อให้
อาจารยไ์ดใ้ห้
ขอ้เสนอแนะ
เพื่อปรับปรุง
รูปแบบ 

1.ก าหนดกลุ่ม
ประชากรและ
ตวัอยา่ง
ส าหรับการ
ทดลองและ
จดัเตรียม
เคร่ืองมือ
ประกอบการ
ใชรู้ปแบบ
การจดัการ
เรียนรู้ฯ 
2.จดัประชุม
ช้ีแจงอาจารย์
สาขาวิชาพล
ศึกษาและ
นนัทนาการ 
 

1.อาจารย์
สาขาวิชาพล
ศึกษาและ
นนัทนาการ 
จ านวน 3 คน 
2.นกัศึกษาท่ี
ก าลงัศึกษาอยู่
ชั้นปีท่ี 1ทั้ง 4 
คณะ จ านวน
114 คน
มหาวิทยาลยั
ราชภฏั
หมู่บา้นจอม
บึง  
 

1.คู่มืออาจารย ์
2.แผนการ
จดัการเรียนรู้ 
3. แบบบนัทึก
ผลการ
ประชุม
อาจารย ์

การ
วิเคราะห์
ขอ้มูล 

1.ความรู้ 
ความเขา้ใจ
เก่ียวกบั
รูปแบบการ
จดัการเรียนรู้ 
2.ความ 
สามารถการ
จดั
ประสบการณ์
การเรียนรู้ 
3.ความ
เหมาะสมของ
รูปแบบการ
จดัการเรียนรู้ 

2.ทดลองใช้
รูปแบบการ
จดัการเรียนรู้
เชิง
ประสบการณ์
เพื่อสร้าง
เสริม 
สุขภาวะ 

เพื่อทดลองใช้
รูปแบบการ
จดัการเรียนรู้
เชิง
ประสบการณ์
เพื่อสร้าง
เสริมสุขภาวะ 

1.ออกแบบ
การวจิยัเชิง
ทดลอง 
2.สุ่มกลุ่ม
ตวัอยา่งใน
การทดลอง 
3.จดัเตรียม
เคร่ืองมือวจิยั 
4.ทดลองใช้
รูปแบบการ
จดัการเรียนรู้ 

1.คณะครุ
ศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั
ราชภฏั
หมู่บา้นจอม
บึง 
2.นกัศึกษา
ภาคปกติชั้นปี
ท่ี 1ทั้ง 4 คณะ
114คน 
3.อาจารย์
สาขาวิชาพล
ศึกษาฯ 3 คน 

1.คู่มืออาจารย ์
2.แผนการ
จดัการเรียนรู้
3.
แบบทดสอบ
ความรู้ความ
เขา้ใจของ
อาจารย์
เก่ียวกบั
รูปแบบการ
จดัการเรียนรู้ 

1.พรรณนา
ความ 
2.ค่าเฉล่ีย
และค่า
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
3.ค่าร้อยละ 

ขอ้มูลเป็นผล
จากการ
ทดลองใช้
รูปแบบฯ
ไดแ้ก่ 
1.ค่าเฉล่ียของ
คะแนน
ความรู้ความ
เขา้ใจของ
อาจารย์
เก่ียวกบั
รูปแบบ ฯ 
เรียนรู้ 
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ตารางท่ี 8 (ต่อ) 
ระยะการวจิัย วตัถุประสงค์ 

การวจิัย 
วธีิการศึกษา แหล่งข้อมูล 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

เคร่ืองมอื การ
วเิคราะห์

ข้อมูล 

ผลทีไ่ด้รับ 

  ท่ีพฒันาข้ึน
กบักลุ่ม
ตวัอยา่ง 
5.ประเมิน
และสังเกต
พฤติกรรม
การเรียนของ
นกัศึกษาและ
พฤติกรรม
การสอนของ
อาจารย ์
6.บนัทึก
พฤติกรรม
อาจารยแ์ละ
นกัศึกษาโดย
ผูว้ิจยั 

 เชิง
ประสบการณ์ 
4.แบบ
ประเมิน
ความสามารถ
ในการจดั 
ประสบการณ์
การเรียนรู้ 
5. แบบ
ประเมินความ
เหมาะสมของ
รูปแบบการ
จดัการเรียนรู้
เชิง
ประสบการณ์ 

 2.ค่าเฉล่ียของ
ความสามารถ
ในการจดัการ
เรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ 
ตามรูปแบบฯ 
3.ค่าเฉล่ีย
ความ
เหมาะสมของ
รูปแบบ ฯ 

ระยะที ่4  
การพฒันา 
(Development 
: D) 

เพือ่ประเมิน 
ผลการใช้
รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้
เชิง
ประสบการณ์ 
(Evaluation 
:E) 

1.เพ่ือ
ประเมินผล 
การใช้
รูปแบบการ
จดัการเรียนรู้
เพื่อสร้าง
เสริม 
สุขภาวะฯ 
2.เพ่ือ
ปรับปรุง 
แกไ้ขและ
ตรวจสอบ 
ขั้นสุดทา้ย 

1.รวบรวม
ขอ้มูลจากการ
ประเมินการ
ใชรู้ปแบบฯ 
ความ
เหมาะสมของ
รูปแบบฯ 
เปรียบเทียบ
ค่าเฉล่ียของ 
คะแนน
ความรู้ 
ทกัษะ
กระบวนการ 

1.ผลการ 
ตรวจสอบ
ความ
เหมาะสมของ
รูปแบบการ
จดัการเรียนรู้
เชิง
ประสบการณ์ 
2.ผลการ
วิเคราะห์
ขอ้มูลท่ีได้
จากการ
ทดลองใช ้

1.แบบ 
ทดสอบ 
ความรู้ 
2.แบบ
ประเมินความ
รับผดิชอบ 
3.แบบ
ประเมิน
ทกัษะ
กระบวนการ 
 
 

1.ขอ้มูลจาก 
แบบ
ประเมิน 
จ านวน 7
แบบ 
โดยใช ้
ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
 
 

1.ผลการ
ประเมิน 
การใช้
รูปแบบการ
จดัการเรียนรู้ 
2. รูปแบบ
การจดัการ
เรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ 
ฉบบัสมบูรณ์ 
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ตารางท่ี 8 (ต่อ) 
ระยะการ

วจิัย 
วตัถุประสงค์ 

การวจิัย 
วธีิการศึกษา แหล่งข้อมูล 

กลุ่มเป้าหมาย 
เคร่ืองมอื การ

วเิคราะห์
ข้อมูล 

ผลทีไ่ด้รับ 

  ทกัษะมนุษย
สัมพนัธ์ 
ระดบัพฤติกรรม 
ระดบัเจตคติการ
สร้างเสริม 
สุขภาวะ 
ค่าร้อยละความ
รับผดิชอบ 
ระดบัความ
คิดเห็นท่ีมีต่อการ
จดัประสบการณ์
การเรียนรู้ 
สังเกตพฤติกรรม
การสอนอาจารย ์
การสัมภาษณ์ 
สังเกตและ
ประเมิน
พฤติกรรมการ
สร้างเสริม 
สุขภาวะนกัศึกษา 
2.ผูว้ิจยัวิเคราะห์
ขอ้มูลเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ 
3.ปรับปรุงแกไ้ข
และตรวจสอบ
รูปแบบ 

รูปแบบการ
จดัการเรียนรู้
เชิง
ประสบการณ์
เพื่อสร้าง
เสริม 
สุขภาวะฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.แบบ
ประเมิน
ทกัษะมนุษย
สัมพนัธ์ 
5.แบบ 
สอบถาม
พฤติกรรม
การสร้าง
เสริม 
สุขภาวะ 
7.แบบ 
สอบถาม 
เจตคติ 
8.แบบ 
สอบถาม
ความคิดเห็น
ท่ีมีต่อการจดั
ประสบการณ์
การเรียนรู้
ของอาจารย ์
9.แบบ
วิเคราะห์
เอกสาร 
10.แบบ
วิเคราะห์
เน้ือหาการ
สัมภาษณ์ 
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สรุป 
 

 การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับ
นกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน 
เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ ส าหรับนักศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏั เพื่อทดลองใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ
ส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั และเพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั  ประชากรท่ีใชใ้นการ
วิจยัไดแ้ก่ อาจารยส์าขาวิชาพลศึกษาและนนัทนาการ จ านวน 6 คน และนกัศึกษามหาวิทยาลยัราช 
ภฏัหมู่บา้นจอมบึง จ านวน 809  คน กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่อาจารยส์าขาวิชาพลศึกษาและนนัทนาการ 
จ านวน 3 คน และนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง จ านวน 114 คน เคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ .แบบทดสอบความรู้การสร้างเสริมสุขภาวะ แบบประเมินความรับผดิชอบ แบบ
ประเมินทกัษะกระบวนการ แบบประเมินทกัษะมนุษยสมัพนัธ์  แบบสอบถามเจตคติการสร้างเสริม
สุขภาวะ   แบบสอบถามพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะ  แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการ
จดัประสบการณ์การเรียนรู้  แบบบนัทึกการสังเกตพฤติกรรมสอนของอาจารย์  แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษา และแบบบนัทึกการสัมภาษณ์อาจารยแ์ละนกัศึกษา สถิติท่ีใชใ้น
การวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)    ค่าเฉล่ีย(x ) และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน   (S.D.) 
ค่าร้อยละ(%)และ การวิเคราะห์เน้ือหา(Content Analysis) จากการสังเกตการสอนของอาจารย ์จาก
การสัมภาษณ์อาจารย ์และจากการสงัเกตการเรียนของนกัศึกษา 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทที่ 4 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

  การวิจยั เร่ือง การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริม 
สุขภาวะส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั มีผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากวิธีด าเนินการวิจยั 4 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 การวิจยั (Research: R1) เพื่อศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน (Analysis: A)  

 ตอนท่ี 2 การพฒันา (Development: D1) เพื่อพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิง 
ประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั (Design and Development 
:D1 and D2) 

 ตอนท่ี 3 การวิจยั (Research: R2) เพื่อทดลองใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้เชิง 
ประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั   (Implementation : I) 

 ตอนท่ี 4 การพฒันา (Development: D2) เพื่อประเมินผลการใชรู้ปแบบการจดัการ
เรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั (Evaluation : E)   
 

ตอนที ่1 การวิจัย (Research: R1) เพือ่ศึกษาและวเิคราะห์ข้อมูลพืน้ฐาน (Analysis :A) 
  

 การด าเนินการวิจยัระยะท่ี1เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานจากแหล่งขอ้มูลเอกสารและ
บุคคลมาก าหนดนิยามการสร้างเสริมสุขภาวะพฤติกรรมบ่งช้ี และแนวทางการพฒันาการสร้างเสริม
สุขภาวะส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั เพื่อออกแบบรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลการวิจยัแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) คือ 
จากการวิเคราะห์เอกสาร(Document Analysis)การประเมินความตอ้งการจ าเป็น (Need Assessment)  
ไดแ้ก่ การสัมภาษณ์ การสังเกตพฤติกรรมการสอนของอาจารย ์  และการสังเกตพฤติกรรมการเรียน
ของนกัศึกษา  การวิจยัเชิงส ารวจ(Survey Research)และการสงัเคราะห์งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการสร้าง
เสริมสุขภาวะ(Synthesis  Research)  ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการ ดงัน้ี 

 
ผลการศึกษาข้อมูลพืน้ฐานจากแหล่งข้อมูลเอกสารและบุคคล 
 ผลการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานจากแหล่งขอ้มูลเอกสาร ประกอบดว้ย นโยบายการจดัการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ยทุธศาสตร์การสร้าง
เสริมสุขภาวะของประเทศไทย       ยทุธศาสตร์การจดัการศึกษาการสร้างเสริมสุขภาวะของมหาวิทยาลยั 
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ราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ของนกัการศึกษา แนวปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ(Best 
Practices) ของสถาบันอุดมศึกษาเก่ียวกับการสร้างเสริมสุขภาวะ ทฤษฎีการสร้างความรู้
(Richardson 1994) ทฤษฎีการประมวลผลขอ้มูล (Klausmeier1985)ทฤษฎีการเรียนรู้ของโรเจอร์ส
(Rogers1969)ทฤษฎีการเรียนแบบร่วมมือ(Johnson and Johnson1994 ) และทฤษฎีพหุปัญญา
(Gardner 1999) หลกัสูตรรายวิชาสุขภาพและนนัทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต     รูปแบบการจดัการ
เรียนรู้เชิงประสบการณ์และงานวิจยัเก่ียวกบัการสร้างเสริมสุขภาวะ ผูว้ิจยัท าการศึกษาและวิเคราะห์
ขอ้มูลใหผ้ลดงัน้ี 

 1.  ผูว้ิจยัวิเคราะห์เอกสารเก่ียวกบันโยบายการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาตามกรอบ 
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 (Thai Qualifications Framework for Higher 
Education) (TQF : HEd)  พบว่า กระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศใชก้รอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552   โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหส้ถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา ใชเ้ป็น
แนวทางการพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน และพฒันาคุณภาพการจดั
การศึกษาให้สามารถผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ เพื่อประโยชน์ต่อการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิใน
ระดบัอุดมศึกษาทุกระดบั คุณภาพของบณัฑิตทุกระดบัตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีสะทอ้น
คุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค์โดยตอ้งครอบคลุมอยา่งนอ้ย 5 ดา้นคือ ดา้นคุณธรรม จริยธรรม  
ดา้นความรู้  ดา้นทกัษะทางปัญญา ดา้นทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ และ 
ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข  การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลย ี ส าหรับสาขา/สาขาวิชาท่ีเนน้
ทกัษะทางปฏิบติัตอ้งเพิ่มมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดา้นทกัษะพิสัยดว้ย จากการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูล
เก่ียวกับนโยบายการจดัการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 พบว่า สถานศึกษาระดบัอุดมศึกษามีความพร้อมในการพฒันาและปรับปรุง
หลกัสูตร การจัดการเรียนการสอน และพฒันาคุณภาพบัณฑิตในทุกระดับทุกหลักสูตรให้ได้
มาตรฐานสากล และก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการได้ ผูว้ิจัยจึง
น ามาใชเ้ป็นแนวคิดในการพฒันาหลกัสูตรรายวิชาการสร้างเสริมสุขภาวะและก าหนดมาตรฐานผล
การเรียนรู้ในหลกัสูตรรายวิชาการสร้างเสริมสุขภาวะซ่ึงมี 6 ดา้น คือ ดา้นความรับผิดชอบ ดา้น
ความรู้การสร้างเสริมสุขภาวะ ดา้นทกัษะกระบวนการ  ดา้นทกัษะมนุษยสัมพนัธ์  ดา้นเจตคติการ
สร้างเสริมสุขภาวะและดา้นพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อใหเ้กิดความสมดุลในทุกดา้นและ
ครอบคลุมถึงการด าเนินชีวิตท่ีเหมาะสมของนกัศึกษาเพือ่ใหมี้คุณภาพชีวิตท่ีดี  
 2.ผูว้ิจยัวิเคราะห์เอกสารเก่ียวกบัยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาวะของประเทศไทย 
พบวา่ ประเทศไทยไดใ้หค้วามส าคญักบัการพฒันาคนไทยเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่า และเป็นแรงงาน
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ท่ีมีคุณภาพ(แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10  พ.ศ. 2550-2554 : 10-12)ดว้ยการ
ก าหนดวิสัยทศัน์ประเทศไทยมุ่งพฒันาสู่ “สังคมอยู่เยน็เป็นสุขร่วมกนั(Green and Happiness 
Society)” คนไทยมีคุณธรรมน าความรู้ รอบรู้เท่าทนัโลก มีครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเขม้แขง็ สังคม
สันติสุข เศรษฐกิจมีเสถียรภาพและเป็นธรรม  ส่ิงแวดลอ้มมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติท่ีย ัง่ยนื
อยูภ่ายใตร้ะบบบริหารจดัการประเทศท่ีมีธรรมาภิบาลด ารงไว ้ซ่ึงระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษตัริย์
เป็นประมุขและอยู่ในประชาคมโลกไดอ้ย่างมีศกัด์ิศรี โดยมีเป้าหมายการพฒันาคุณภาพคนให้มี
ความพร้อมทั้งทางดา้นร่างกาย สติปัญญา มีความสามารถในการแกปั้ญหา มีทกัษะในการ
ประกอบอาชีพของตนเอง    มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูร่่วมกันอย่างมีความสุขได้นั้ นตอ้งค านึงถึง
การมีสุขภาวะที่ดีและการดูแลสุขภาวะของตนเอง  ซ่ึงประเทศไทยไดใ้ห้ความส าคญักบัการ
สร้างเสริมสุขภาวะโดยสร้างหลกัประกนัสุขภาพให้แก่คนไทย การพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตร 
การจัดการเรียนการสอนเก่ียวกับการสร้างเสริมสุขภาวะให้แก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา การ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีมีผลดีต่อสุขภาวะ     การเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพท่ีมีผลต่อ
สุขภาวะ การดูแลสุขภาวะของตนเอง การป้องกนัและควบคุมโรคและการสร้างเสริมสุขภาวะใหแ้ก่
เยาวชนและประชาชน  ผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิดมาใชใ้นการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่นกัศึกษา
เพื่อนักศึกษา เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภาวะท่ีมีผลดีต่อการสร้างเสริมสุขภาวะและ
สามารถดูแลสุขภาวะของตนเองไดซ่ึ้งจะส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 3. ผูว้ิจยัวิเคราะห์ยทุธศาสตร์การจดัการศึกษาการสร้างเสริมสุขภาวะของมหาวิทยาลยั 
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์เป็น 
มหาวิทยาลยัสร้างเสริมสุขภาวะ ไดก้ าหนดเน้ือหารายวิชาสุขภาพและนนัทนาการเพื่อคุณภาพไวใ้น
หลกัสูตรศึกษาทัว่ไป (General Education: GE)  เป็นวิชาบงัคบัและมอบหมายใหส้าขาวิชาพลศึกษาและ
นันทนาการ คณะครุศาสตร์เป็นผูรั้บผิดชอบจัดการเรียนการสอน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้
นักศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกับความส าคญั  ความจ าเป็นและประโยชน์ของสุขภาวะทั้ ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา สังคมและจิตวิญญาณสามารถปฏิบติักิจกรรมการออกก าลงักาย กีฬาและ
นนัทนาการ  และการสร้างเสริมสุขภาวะสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้หเ้ป็นประโยชน์และมีคุณค่าต่อ
การพฒันาคุณภาพชีวิตไดแ้ละสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข  ผูว้ิจยัจึงใช้ยุทธศาสตร์
ดงักล่าวมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงพฒันาให้เป็นหลกัสูตรรายวิชาการสร้างเสริมสุขภาวะท่ีมี
เน้ือหาสาระกวา้งขวางและครอบคลุมพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษามากข้ึน  

 4. ผู ้วิจัยวิ เคราะห์ เอกสารแนวคิดเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ของนักการศึกษา 
ประกอบดว้ย การจดัการเรียนรู้แบบเนน้ประสบการณ์เป็นฐานของโคลป์ (Kolb 1984) การจดัการ
เรียนรู้แบบประสบการณ์การเรียนรู้ของโนลส์ (Knowles 1997) การจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง
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(Gordon 1998; Dener and Hobbs 2000; ทิศนา แขมมณี  2550)   และการจดัการเรียนรู้ความเขา้ใจ 6 
ดา้นของวิกกินส์และแมคไทค(์ Wiggins  and McTighe 2004 ) ใหผ้ลดงัน้ี 

   4.1 การจดัการเรียนรู้แบบเนน้ประสบการณ์เป็นฐานของโคลป์ (Kolb 1984) สรุปได ้
ดงัน้ีการจดัการเรียนรู้แบบเนน้ประสบการณ์เป็นฐานหรือการเรียนรู้โดยการลงมือกระท า (Learning 
by doing) โดยการดึงเอาประสบการณ์จากตวัผูเ้รียนแลว้กระตุน้ให้ผูเ้รียนสะทอ้นความคิดเก่ียวกบั
ประสบการณ์นั้นออกมาเพื่อพฒันาความคิดใหม่  เจตคติใหม่ และทกัษะใหม่ไปสู่ความรู้ใหม่  การ
เรียนรู้แบบเนน้ประสบการณ์เป็นฐานมีกระบวนการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์เป็นรูปธรรม  
ผูเ้รียนสะทอ้นความคิดจากประสบการณ์ดว้ยมุมมองท่ีหลายหลาก ผูเ้รียนสรุปความรู้จากการสังเกต
และการสะทอ้นความคิดเป็นความคิดรวบยอดซ่ึงเป็นนามธรรม  และสรุปเป็นหลกัการท่ีไดจ้าก
การบูรณาการการสังเกตกบัทฤษฎี และผูเ้รียนน าหลกัการนั้นไปประยุกตใ์ชห้รือทดลองใชใ้น
สถานการณ์ต่าง ๆ สามารถน ามาจดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียนได ้โดยผูเ้รียนจะเป็น
ผูส้ร้างความรู้ของตนเอง เกิดการปรับเปล่ียนความรู้เดิมให้เป็นความรู้ใหม่ ซ่ึงจะเป็นความรู้ท่ีมี
ความหมายต่อผูเ้รียนสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดใ้นชีวิตประจ าวนัท าใหผู้เ้รียนมีประสบการณ์ใน
การคิดและการกระท าจนก่อให้เกิดการเรียนรู้วิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์ ซ่ึงแนวคิดดงักล่าว
ผูว้ิจยัไดน้ ามาใชเ้ป็นแนวการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อช่วยสร้างเสริมสุขภาวะใหแ้ก่นกัศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏั 

    4.2 การจดัการเรียนรู้แบบประสบการณ์การเรียนรู้ของโนลส์ (Knowles 1997) สรุป 
ไดด้งัน้ีการจดัการเรียนรู้แบบประสบการณ์การเรียนรู้ของโนลส์ จะเนน้ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ไดม้าก
ข้ึนหากมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็นกระบวนการภายในอยู่ใน
ความควบคุมของผูเ้รียนแต่ละคน  ผูเ้รียนจะน าประสบการณ์ ความรู้ ทกัษะและค่านิยมต่าง ๆเขา้มา
สู่การเรียนรู้ของตน ผูเ้รียนจะเรียนรู้ไดดี้หากมีอิสระท่ีจะเรียนในส่ิงท่ีตนตอ้งการดว้ยวิธีการท่ีตน
พอใจและเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่า ส่งเสริมพฒันาความเป็นเอกตับุคคลของตนผูเ้รียนมีความสามารถในการ
ตดัสินใจไดอ้ย่างอิสระเสรีเลือกกระท าส่ิงต่าง ๆ ตามท่ีตนพอใจ และรับผิดชอบในผลของการ
กระท านั้น  การจดัการเรียนการสอนจึงควรให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในกระบวนการเรียนรู้
เพื่อจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี ควรเปิดโอกาสและส่งเสริมให้ผูเ้รียนน าประสบการณ์
ความรู้ ทกัษะ เจตคติและค่านิยมต่าง ๆ ของตนเขา้มาใชใ้นการท าความเขา้ใจส่ิงใหม่ ประสบการณ์
ใหม่ เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดเ้ลือกส่ิงท่ีเรียนและวิธีเรียนดว้ยตนเอง ส่งเสริมความแตกต่างระหว่าง  
บุคคล ผูเ้รียนตดัสินใจดว้ยตนเอง  ลงมือกระท า และยอมรับผลของการตดัสินใจหรือการกระท านั้น
จากแนวคิดดงักล่าวผูว้ิจยัไดน้ ามาใชเ้ป็นแนวการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ
ใหแ้ก่นกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั 
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 4.3 การจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง(Gordon 1998 ;Dener and Hobbs 2000; ทิศนา 
แขมมณี  2550 ) สรุปไดด้งัน้ี การจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง  เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีช่วยใหผู้เ้รียน
เกิดการเรียนรู้โดยการให้ผูเ้รียนไดเ้ผชิญปัญหาในสภาพจริง ปัญหาจริง ในบริบทจริง และร่วมกนั
ศึกษาเรียนรู้แสวงหาความรู้และขอ้มูลและวิธีการต่าง ๆ เพื่อจะแกปั้ญหานั้นผลการแกไ้ขปัญหา
สอดคลอ้งกับสภาพจริง ทั้งน้ีการจดัการเรียนการสอนอาจท าไดโ้ดยใช้สถานการณ์จ าลองหรือ
สะทอ้นความเป็นจริงให้ผูเ้รียนได้ร่วมกันคิดแก้ปัญหา หรือเขา้ใจสวมบทบาทในสถานการณ์
จ าลองเพื่อเรียนรู้จากสถานการณ์เช่ือมโยงสู่สภาพจริง ซ่ึงการแกปั้ญหาจากสถานการณ์จริงหรือ
จ าลองดังกล่าวจะเป็นการฝึกทักษะการคิด การสนทนา การอภิปรายแลกเปล่ียนแนวคิด การ
ตดัสินใจ และน าไปสู่การน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้ จากแนวคิดดงักล่าวผูว้ิจยัไดน้ ามาใชเ้ป็น
แนวการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะใหแ้ก่นกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั 

 4.4  การจดัการเรียนรู้ความเขา้ใจ 6 ดา้นของวิกกินส์และแมคไทค ์(Wiggins and 
McTighe 2004 ) สรุปไดด้งัน้ี การจดัการเรียนรู้ความเขา้ใจ 6 ดา้นเป็นแนวทางการจดัการเรียนรู้ท่ี
สร้างสรรคใ์ห้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสคน้หาความรู้ดว้ยตนเอง รู้จกัการแกปั้ญหาดว้ยนวตักรรม และการ
คิดอยา่งมีวิจารณญาณดว้ยหลกัการของความรู้ท่ีมีอยูใ่นตนเองอยา่งเขา้ใจ โดยการเช่ือมโยงระหว่าง
การประเมินผลและการเรียนรู้ท่ีจะน าไปสู่การพฒันาความเขา้ใจ เนน้การแสวงหาความรู้มากกว่า
การปูพรมให้ครอบคลุม และมุ่งเน้นการสร้างความเขา้ใจในแนวคิดหลกั ค  านึงถึงความเขา้ใจผิด
ของผูเ้รียนท่ีเกิดข้ึนบ่อย ๆ ในการออกแบบหลกัสูตร  การประเมินผลกบัการเรียนการสอน โดยใช้
แนวทางการประเมินความเขา้ใจในระดบัต่าง ๆ มีมาตรฐานในการออกแบบหลกัสูตรเพื่อประกนั
คุณภาพของหลกัสูตรและการประเมินผล ดงันั้นการออกแบบการเรียนรู้แบบยอ้นกลบั (Backward 
Design) เพื่อแกปั้ญหาความไม่เช่ือมโยงระหว่างหลกัสูตรและการประเมินผล  ความเขา้ใจจึงมี
ความหมายวา่ ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้มากกวา่ความรู้ท่ีบรรจุในหนงัสือเรียนหรือทกัษะพื้นฐาน ผูเ้รียนตอ้ง
มีความเขา้ใจท่ีลึกซ้ึง(Insights) และมีความสามารถในการแสดงออกในผลงานตามบริบทต่าง ๆ  ท่ี
ครูไดอ้อกแบบหลกัสูตร จดัประสบการณ์การเรียนรู้ ออกแบบเคร่ืองมือประเมินผลเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายท่ีตั้งไว ้จากแนวคิดดงักล่าวผูว้ิจยัไดน้ ามาใชเ้ป็นแนวการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อ
สร้างเสริมสุขภาวะใหแ้ก่นกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั 

 5. ผูว้ิจยัวิเคราะห์เอกสารแนวคิดเก่ียวกบัแนวปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (Best Practices)   ของ 
สถาบนัอุดมศึกษาเก่ียวกบัการสร้างเสริมสุขภาวะ พบว่า มหาวิทยาลยัส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบั
การสร้างเสริมสุขภาวะแก่นกัศึกษา อาจารย ์เจา้หนา้ท่ี และบุคลากรของมหาวิทยาลยัโดยไดก้ าหนด
ไวใ้นวิสยัทศัน์ แผนยทุธศาสตร์ คู่มือ แนวปฏิบติัการสร้างสุขภาวะ โครงการและกิจกรรมการสร้าง
สุขภาพ เพราะเป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ    เพื่อสนบัสนุนและพฒันาให้มหาวิทยาลยั
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ต่าง ๆ ให้เป็นมหาวิทยาลยัสร้างเสริมสุขภาวะโดยใชว้ิธีการการแลกเปล่ียนเรียนรู้ วิธีการปฏิบติั
กิจกรรมเพื่อลดปัจจยัเส่ียง และสร้างเสริมสุขภาวะใหแ้ก่นกัศึกษา อาจารย ์ เจา้หนา้ท่ี และบุคลากร
ของมหาวิทยาลยัโดยเฉพาะปัญหาการด่ืมสุรา การสูบบุหร่ี การไม่สวมหมวกกนัน็อก ส่ือลามก เกม
รุนแรงท่ีมอมเมาเยาวชนใหห้ลงผดิได ้เหล่าน้ีเป็นปัจจยัเส่ียงท่ีก าลงัคุกคามสุขภาพคนไทย ส่วนการ
จดัการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาวะมหาวิทยาลยัมีการจดัตั้งคณะ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
หลกัสูตรการสร้างเสริมสุขภาวะให้แก่นกัศึกษา ผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิดการจดัประสบการณ์การเรียนรู้
การสร้างเสริมสุขภาวะมาใชเ้ป็นแนวทางการด าเนินการวิจยั (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
ธนบุรี 2553 : 1-12;  มหาวิทยาลยัเวสเทริน์ 2553 : 1-10; วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนี  ชลบุรี 2553 : 
1-20; มหาวิทยาลยัทกัษิณ 2553 : 1-40; มหาวิทยาลยัราชภฏั 24 มหาวิทยาลยัสร้างสุข 2553 : 1-2) 

  6.ผูว้ิจยัวิเคราะห์เอกสารเก่ียวกบัแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้ (Richardson 1994)  
ทฤษฎีการประมวลผลขอ้มูล (Klausmeier1985) ทฤษฎีการเรียนรู้ของโรเจอร์ส (Rogers1969) 
ทฤษฎีการเรียนแบบร่วมมือ (Johnson and Johnson 1994 ) และทฤษฎีพหุปัญญา (Gardner 1999) 
ใหผ้ลดงัน้ี 
       6.1 ทฤษฎีการสร้างความรู้ (Richardson 1994) สรุปไดด้งัน้ี ทฤษฎีน้ีเช่ือวา่มนุษย์
มีศกัยภาพในการสร้างความรู้ความเขา้ใจของตนเองซ่ึงไม่ยอมรับการมีอยูจ่ริงของส่ิงภายนอก แยก
ออกจากการรับรู้ของมนุษยค์วามรู้เป็นของผูรู้้มิใช่อยูภ่ายนอก  ในการสร้างความรู้นั้น มนุษยจ์ะตอ้ง
มีปฏิสมัพนัธ์กบัส่ิงต่าง ๆ ใชค้วามรู้และประสบการณ์เดิมสร้างความหมายของประสบการณ์ใหม่  
มนุษยส์ร้างความรู้ไดดี้เม่ือมีปฏิสมัพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม สภาพแวดลอ้มท่ีเป็นจริงท าใหม้นุษยส์ร้าง
ความรู้ไดส้อดคลอ้งกบัสภาพท่ีเป็นจริงมากกวา่สภาพการณ์ท่ีสร้างข้ึน หรือจ าลองข้ึนและมนุษยจ์ะ
สามารถน าความรู้ท่ีสร้างข้ึนไปอธิบาย หรือมีความเขา้ใจสภาพการณ์ท่ีเป็นจริงรอบตวัเองไดค้วามรู้ 
นั้นจึงมีคุณค่าอยา่งแทจ้ริงและมนุษยจ์ะจ าไดน้าน  ความรู้เป็นสหวิทยาการในสภาพการณ์ท่ีเป็นจริง 
เม่ือมนุษยมี์ปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม มนุษยจ์ะมองเห็นส่ิงแวดลอ้มนั้นในหลายแง่หลายมุมทั้งใน
แง่มุมท่ีเก่ียวกบัตนเอง บุคคลอ่ืน สังคม วฒันธรรม เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และแง่มุมอ่ืน ๆ นัน่คือ 
ในสภาพการณ์เป็นจริงนั้น ผูเ้รียนจะเก่ียวขอ้งกบัความรู้ในสาขาวิชาการต่าง ๆ พร้อมกนั โดยไม่ได้
แยกสาขาวิชาเฉพาะดงัท่ีเป็นอยู่ในสถานศึกษาต่าง ๆ ความรู้พฒันาจากการร่วมมือกนัท างานเป็น
กลุ่ม มนุษยอ์ยู่รวมกนัเป็นสังคมมนุษยมี์ปฏิสัมพนัธ์กนัทั้งในการคิดและการกระท า ดงันั้นเม่ือ
มนุษยแ์ต่ละคนสร้างความรู้ข้ึนมาจากการมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม ความรู้ของมนุษยแ์ต่ละคน
จะแตกต่างกนัอนัเน่ืองมาจาก ความรู้และประสบการณ์เดิมของแต่ละคน  ความสามารถในการแปล
ความหมายนั้นได ้เม่ือมนุษยไ์ดแ้ลกเปล่ียนความรู้ ความเขา้ใจและความคิดซ่ึงกนัและกนั ศกัยภาพ
ของมนุษยท์ าใหม้นุษยป์ระเมินความรู้ ความเขา้ใจของตนเองและผูอ่ื้นได ้แลว้น าความเหมือนและ
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ความต่างมาปรับเปล่ียนความรู้ความเขา้ใจเดิมของตนใหส้มเหตุสมผลมากข้ึน ขจดัความขดัแยง้และ
ท าใหเ้กิดความสมดุลของความรู้ข้ึน สรุปทฤษฎีการสร้างความรู้ คือ ผูเ้รียนสร้างความรู้ ความเขา้ใจ
ในส่ิงท่ีเรียนรู้ดว้ยตนเอง  การเรียนรู้ส่ิงใหม่ข้ึนกบัความรู้เดิมและความเขา้ใจท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัการมี
ปฏิสมัพนัธ์ต่อสงัคมมีความส าคญัต่อการเรียนรู้และการจดัส่ิงแวดลอ้ม กิจกรรมท่ีคลา้ยคลึงกบัชีวิต
จริงท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดอ้ย่างมีความหมาย    ผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิดดงักล่าวมาใช้ในการ
สร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนักศึกษา  
มหาวิทยาลยัราชภฏัไดต้ามวตัถุประสงคข์องการวิจยั 

 6.2 ทฤษฎีการประมวลผลขอ้มูล (Klausmeier 1985) สรุปไดด้งัน้ี การเรียนรู้ของ
มนุษยโ์ดยเปรียบเทียบการท างานของคอมพิวเตอร์กบัการท างานของสมอง เพื่อน ามาประยุกตใ์ช้
กบัรูปแบบการจดัการเรียนรู้ การรู้จกัมีผลต่อการรับรู้ส่ิงใดส่ิงหน่ึง หากรู้ส่ิงนั้นมาก่อนเรามกัจะ
เลือกรับรู้ส่ิงนั้นและน าไปเก็บไวใ้นหน่วยความจ าต่อไป  การน าเสนอส่ิงเร้าท่ีผูเ้รียนรู้จกัหรือมี 
ขอ้มูลอยูแ่ลว้จะสามารถช่วยใหผู้เ้รียนหนัมาใส่ใจและรับรู้ส่ิงนั้น ซ่ึงสามารถเช่ือมโยงไปถึงส่ิงใหม่
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงนั้นไดด้ว้ยความเอาใส่ใจเป็นองคป์ระกอบส าคญัต่อการรับรู้เขา้มาไวใ้นความจ า
ระยะสั้น ดงันั้นในการจดัการเรียนการสอนจึงควรจดัส่ิงเร้าในการเรียนรู้ใหต้รงกบัความสนใจของ
ผูเ้รียน เพราะจะช่วยให้ผูเ้รียนเอาใส่ใจและรับรู้ส่ิงนั้น และน าไปเก็บบนัทึกไวใ้นความจ าระยะสั้น
ต่อไป เน่ืองจากขอ้มูลท่ีผา่นมารับรู้แลว้จะถูกน าไปเก็บไวใ้นความจ าระยะสั้นตอ้งใชว้ิธีการต่าง ๆ 
เช่น การท่องจ าซ ้ ากนัหลายๆคร้ัง หรือการจดัส่ิงท่ีจ าให้เป็นหมวดหมู่ ง่ายแก่การจ า เป็นตน้ หาก
ตอ้งการจะให้ผูเ้รียนจดจ าเน้ือหาสาระใดไดเ้ป็นเวลานานสาระนั้นจะตอ้งไดรั้บการเขา้รหัส เพื่อ
น าไปเขา้หน่วยความจ าระยะยาว วิธีการเขา้รหัสสามารถท าไดห้ลายวิธี เช่น การท่องจ าซ ้ า ๆ การ
ทบทวน หรือ การใชก้ระบวนการขยายความคิด  ซ่ึงไดแ้ก่ การเรียบเรียง ผสมผสาน ขยายความ 
และการสัมพนัธ์ความรู้ใหม่กบัความรู้เดิม ขอ้มูลท่ีถูกน าไปเก็บไวใ้นหน่วยความจ าระยะสั้นหรือ
ระยะยาวแลว้ สามารถเรียกออกมาใชง้านไดโ้ดยผา่นตวักระตุน้พฤติกรรมทางวาจาหรือการกระท า 
ซ่ึงท าให้บุคคลแสดงความคิดภายในออกมาเป็นพฤติกรรมท่ีสังเกตได ้การท่ีบุคคลไม่สามารถใช้
ประโยชน์จากขอ้มูลท่ีเก็บไวไ้ดอ้าจจะเป็นเพราะไม่สามารถเรียกขอ้มูลใหข้ึ้นถึงระดบัจิตส านึกได ้ 
หรือเกิดการลืมข้ึน เน่ืองจากกระบวนการต่าง ๆ ของสมองไดรั้บการควบคุมโดยหน่วยบริหาร
ควบคุมอีกชั้นหน่ึงซ่ึงเปรียบได้กับโปรแกรมสั่งงาน การท่ีผูเ้รียนรู้ตวัและรู้จกับริหารควบคุม
กระบวนการทางปัญญาหรือกระบวนการคิดของตนก็จะสามารถท าให้บุคคลนั้นสามารถสั่งงานให้
สมองกระท าการต่าง ๆ อนัจะท าให้ผูเ้รียนประสบผลส าเร็จในการเรียนรู้ได ้ จากแนวคิดดงักล่าว
ผูว้ิจยัไดน้ ามาใชใ้นการสร้างรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ 
ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั ไดต้ามวตัถุประสงคข์องการวิจยั 
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 6.3 ทฤษฎีการเรียนรู้ของโรเจอร์ส (Rogers 1969) สรุปไดด้งัน้ี มนุษยจ์ะสามารถ
พฒันาตนเองไดดี้หากอยู่ในสถานการณ์ท่ีผ่อนคลายและเป็นอิสระ การจดับรรยากาศการเรียนรู้ท่ี
ผอ่นคลายเอ้ือต่อการเรียนรู้ เนน้ผูเ้รียนและกระบวนการเรียนรู้เป็นส าคญั การเรียนรู้ท่ีท าให้ผูเ้รียน
ประสบความส าเร็จ คือ การจดัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ให้อบอุ่นปลอดภยัไม่น่าหวาดกลวั น่า
ไวว้างใจจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ ผูเ้รียนแต่ละคนมีศกัยภาพและแรงจูงใจท่ีจะพฒันา
ตนเองอยูแ่ลว้ให้ผูเ้รียนเป็นผูน้ าทางในการเรียนรู้ของตนเอง และคอยช่วยเหลือผูเ้รียนให้เรียนอยา่ง
สะดวกจนบรรลุผลโดยเนน้กระบวนการเรียนรู้เป็นส าคญั เน่ืองจากกระบวนการเรียนรู้เป็นเคร่ืองมือ
ส าคญัท่ีบุคคลใช้ในการด ารงชีวิต และแสวงหาความรู้ตลอดเวลา  จากทฤษฎีดงักล่าวผูว้ิจยัได้
น ามาใชใ้นการสร้างรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ ส าหรับ
นกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัไดต้ามวตัถุประสงคข์องการวิจยั 

 6.4 ทฤษฎีการเรียนแบบร่วมมือ (Johnson and Johnson 1994 ) สรุปไดด้งัน้ี  การ
เรียนรู้เป็นกลุ่มยอ่ยโดยมีสมาชิกกลุ่มท่ีมีความสามารถแตกต่างกนัประมาณ 4-6 คน ช่วยกนัเรียนรู้
เพื่อน าไปสู่เป้าหมายของกลุ่ม   ซ่ึงมีลกัษณะการเรียนรู้ คือ ลกัษณะแข่งขนักนัในการเรียนรู้ ผูเ้รียน
แต่ละคนจะพยายามเรียนใหไ้ดดี้กวา่คนอ่ืนเพื่อใหไ้ดค้ะแนนดีไดรั้บยกยอ่งหรือไดรั้บการตอบแทน
ในลกัษณะต่าง ๆ  ลกัษณะต่างคนต่างเรียน คือ แต่ละคนต่างก็รับผิดชอบดูแลตนเองให้เกิดการ
เรียนรู้ไม่ยุง่เก่ียวกบัผูอ่ื้น และลกัษณะร่วมมือกนัหรือช่วยกนัเรียนรู้ คือ แต่ละคนต่างกรั็บผดิชอบใน
การเรียนรู้ของตน ในขณะเดียวกนัก็ตอ้งช่วยให้สมาชิกคนอ่ืนเรียนรู้ไดก้ล่าวโดยสรุปควรมีการ
ก าหนดจุดมุ่งหมายของบทเรียนทั้งดา้นความรู้ และทกัษะกระบวนการต่าง ๆ ก าหนดขนาดของ
กลุ่ม กลุ่มควรมีขนาดเลก็ประมาณ 4-6 คน กลุ่มขนาด 4 คนจะเป็นขนาดท่ีเหมาะสมท่ีสุด จดัผูเ้รียน
เขา้กลุ่มโดยการสุ่ม พิจารณาจากเพศ ความสามารถ ความถนดั ก าหนดบทบาทของสมาชิกแต่ละคน
ในกลุ่ม เพื่อช่วยให้ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์กนัอย่างใกลชิ้ดและมีส่วนในการท างานอย่างทัว่ถึง จดั
สถานท่ี สาระ ส่ือหรืองานใหผู้เ้รียนท าอยา่งชดัเจน ครูคอยให้ค  าปรึกษาอยา่งใกลชิ้ด สังเกตการณ์
ท างานร่วมกนัของกลุ่ม ช่วยเหลือกลุ่มตามความเหมาะสม สรุปผลการเรียนรู้ ประเมินผลการเรียนรู้
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย  ซ่ึงผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิดดงักล่าวมาใชใ้นการ
สร้างรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลยั
ราชภฏัไดต้ามวตัถุประสงคข์องการวิจยั 

 6.5ทฤษฎีพหุปัญญา (Gardner  1999)สรุปไดด้งัน้ี   ทฤษฎีพหุปัญญาเป็นแนวคิดใหม่ 
เก่ียวกบัสติปัญญา และความสามารถทางปัญญา คือ สามารถแก้ปัญหาท่ีแต่ละคนมีส่วนเขา้ไป
เก่ียวขอ้งในชีวิตจริงและท ากิจกรรมบางอย่างหรือให้บริการท่ีมีคุณค่าทางวฒันธรรม หรือบริบท
ของแต่ละคน คนทุกคนมีปัญญาทั้ง 8 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นภาษา ดา้นตรรกะและคณิตศาสตร์  ดา้นมิติ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

177 

177 

สัมพนัธ์ ดา้นดนตรี ดา้นการเคล่ือนไหวร่างกาย ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ดา้นการรู้จกัและ
เขา้ใจตนเอง และดา้นความเขา้ใจธรรมชาติ เพียงแต่มีมากนอ้ยดา้นใดดา้นหน่ึงแตกต่างกนั ซ่ึงบาง
คนอาจจะมีปัญญาทั้ง 8 ดา้นสูงมากทุกดา้น แต่บางคนก็อาจจะมีเพียงหน่ึง หรือ สองดา้น  ส่วนดา้น
อ่ืนไม่สูงนัก ทุกคนสามารถพฒันาแต่ละด้านให้สูงข้ึนถึงระดับท่ีใช้การได้ แมว้่าบางคนจะมี 
ความรู้สึกว่าตนมีปัญญาดอ้ยในบางดา้น แต่ถา้มีการให้ก าลงัใจฝึกฝนอบรมก็อาจจะเสริมปัญญา
ดา้นต่าง ๆได ้ ปัญญาดา้นต่าง ๆ ท างานร่วมกนัในวิธีท่ีซบัซอ้น  การแยกปัญญาออกเป็นดา้นต่าง  ๆ 
นั้นเป็นการอธิบายแต่ละชนิดเพียงน าเอาลกัษณะพิเศษแต่ละชนิดออกมาศึกษา เพื่อหาทางใชใ้ห้
เหมาะสมเท่านั้นจริงแลว้ปัญญาหลายดา้นจะท างานปฏิสัมพนัธ์กนัร่วมกนั  ยกเวน้ในกรณีท่ีมีความ
พิการทางสมอง หรือนักปราชญ์ท่ีมีความฉลาดล ้าเฉพาะดา้น เช่น ในการประกอบอาหาร ก็ตอ้ง
สามารถอ่านวิธีท า(ดา้นภาษา) คิดค านวณปริมาณของส่วนผสม(ดา้นคณิตศาสตร์)   เม่ือประกอบ
อาหารเสร็จก็ท าให้สมาชิกทุกคนในบา้นพอใจ(ดา้นมนุษยสัมพนัธ์) และท าให้ตนเองมีความสุข
(ดา้นการเขา้ใจ รู้จกัตนเอง)เป็นตน้ การกล่าวถึงปัญญาแต่ละดา้นเป็นเพียงการน าลกัษณะพิเศษ
ออกมาศึกษาเพื่อหาทางใชใ้หเ้หมาะสม ปัญญาแต่ละดา้นจะมีการแสดงความสามารถท่ีหลากหลาย 
เช่น บางคนไม่มีความสามารถด้านการอ่าน ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีความสามารถทางภาษา 
เพราะเขาอาจจะเป็นคนท่ีเล่านิทานและเล่าเร่ืองเก่งใชภ้าษาพูดไดค้ล่องแคล่ว  หรือคนท่ีไม่มี
ความสามารถทางกีฬา ก็อาจจะใชร่้างกายไดดี้ในการถกัทอผา้ หรือเล่นหมากรุกไดเ้ก่งซ่ึงจะเห็นได้
ว่าแมแ้ต่ในปัญญาดา้นใดดา้นหน่ึง ก็จะมีการแสดงออกถึงความสามารถท่ีหลากหลาย    ดงันั้นครู
ควรมีการประเมินโดยมีการสร้างเคร่ืองมือวดัท่ีหลากหลายให้เหมาะสมกบัการจดัการเรียนรู้ท่ี
หลากหลายตามพหุปัญญา ของผูเ้รียน เคร่ืองมือวดัผลท่ีดีจะช่วยให้เขา้ใจถึงกระบวนการแต่ละคน
มากข้ึน ซ่ึงผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิดดงักล่าวมาใชใ้นการสร้างรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์
เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัไดต้ามวตัถุประสงคข์องการวิจยั 

 7.ผูว้ิจัยวิเคราะห์เอกสารรายวิชาสุขภาพและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต  พบว่า 
มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึงไดก้ าหนดรายวิชาสุขภาพและนนัทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต เป็นวิชา
ศึกษาทัว่ไปท่ีสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยั และไดม้อบหมายให้อาจารยส์าขาวิชาพลศึกษา
และนนัทนาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึงไดท้ าการสอนรายวิชาน้ี แต่จากการ
สังเกตการณ์สอนของอาจารยพ์บว่า ส่วนใหญ่ยงัสอนแบบบรรยาย มีการปฏิบติักิจกรรมน้อย ไม่มี
รูปแบบการสอนท่ีชดัเจนท าใหน้กัศึกษาไม่ค่อยสนใจเรียนเท่าท่ีควร ไม่มีส่ือประกอบการสอนและ
การวดัและประเมินผลยงัไม่ชดัเจน ขาดการปลูกฝังการดูแลสุขภาพท าให้นักศึกษาไม่ค่อยสนใจ
ดูแลสุขภาพของตนเองสอดคลอ้งกบัการสมัภาษณ์นกัศึกษาชั้นปีท่ี1ท่ีก าลงัเรียนรายวิชาสุขภาพและ
นนัทนาการเพื่อคุณภาพชีวิตพบวา่ปัญหาส าคญัของนกัศึกษา คือ ส่วนใหญ่ขาดการดูแลสุขภาพของ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

178 

178 

ตนเอง ขาดการออกก าลงักายและเล่นกีฬาเน่ืองจากตอ้งท างานส่งอาจารยแ์ละเรียนหนกั  ไม่มีเวลา
การสร้างเสริมสุขภาวะของตนเอง ขาดสมาธิในการเรียน พกัผอ่นไม่เพียงพอและมีความเครียดเม่ือ
เวลาใกลส้อบ  ผูว้ิจยัจึงไดน้ าขอ้คน้พบดงักล่าวมาใชใ้นการสร้างรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์
เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัไดต้ามวตัถุประสงคข์องการวิจยั 

 8.ผูว้ิจยัวิเคราะห์แนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ท่ีไดพ้ฒันาข้ึน 
จาก 4 รูปแบบ ประกอบดว้ย   รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบติัของ แฮร์โรว์  (Harrow 1972)
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพฒันาทกัษะปฏิบติัของซิมพซ์ัน(Simpson 1972)   
รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบติัของเดวีส์(Davies 1971)และรูปแบบการจดัการเรียนรู้วฏัจกัร
การเรียนรู้  4 MAT  ของแมคคาที (McCarthy 1990)  

 ผลการวิเคราะห์สรุปไดว้่า รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ เป็นรูปแบบท่ีมี
การพฒันามาจากรูปแบบการเรียนการสอนท่ีนกัการศึกษา นกัวิชาการ  อาจารย ์และครู นิยมน าใช้
ในการเรียนการสอนและการจดัการเรียนรู้ รวมทั้งมีการด าเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพฒันา
รูปแบบการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ทุกรูปแบบจะมีลกัษณะร่วมกนั คือ ดา้น
การให้ความรู้และการสร้างความตระหนกั ดา้นการสร้างเสริมความรู้   ดา้นการสร้างผลงาน  ดา้น
การน าเสนอผลงานและดา้นการประเมินผลและการสะทอ้นกลบั ซ่ึงในแต่ละรูปแบบมีลกัษณะ
คลา้ยคลึงกนั คือ ผูเ้รียนเป็นผูมี้ส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้ดว้ยตนเองทุกขั้นตอนท าใหผู้เ้รียนเกิด
ประสบการณ์เรียนรู้สามารถสร้างองคค์วามรู้ใหม่ท่ีมีความหลากหลายดว้ยวิธีการต่าง ๆเกิดผลงาน
เชิงสร้างสรรค ์สามารถน าเสนอแนวคิด ผลงานของกลุ่มเพื่อน าไปประยกุตไ์ปใชใ้นชีวิตประจ าวนั
ไดซ่ึ้งมีรายละเอียดดงัน้ี   

8.1 ขั้นการใหค้วามรู้แลการสร้างความตระหนกั (Knowledge and Awareness)  
ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์จากรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพฒันาทกัษะปฏิบติัของซิมพซ์นั 
(Simpson 1972) เป็นรูปแบบท่ีมี 7 ขั้น ประกอบดว้ย การรับรู้ การเตรียมความพร้อม การสนองตอบ
ภายใตก้ารควบคุม การลงมือกระท า การกระท าอยา่งช านาญ การปรับปรุงและประยกุตใ์ช ้และการ
คิดริเร่ิม และมีบางขั้นตอนท่ีสามารถน ามาก าหนดไวใ้นรูปแบบของการวิจยั ผูว้ิจยัจึงไดส้ังเคราะห์
มาเป็นขั้นการใหค้วามรู้และสร้างความตระหนกั เป็นขั้นท่ีผูส้อนคอยกระตุน้เร้าความสนใจโดยการ
ทบทวนความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิมเช่ือมโยงกบัสถานการณ์หรือเร่ืองท่ีตอ้งเรียนรู้ใหม่ และ
สร้างความตระหนกัใหแ้ก่นกัศึกษา 

  8.2 ขั้นการสร้างเสริมความรู้(Enhancement)ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์จากรูปแบบการจดั 
การเรียนรู้วฏัจกัรการเรียนรู้ 4 MAT ของแมคคาที (McCarthy 1990)เป็นรูปแบบท่ีมี 8  ขั้นตอน  
ประกอบดว้ยการสร้างประสบการณ์ วิเคราะห์ประสบการณ์ การพฒันาประสบการณ์เป็นความคิด
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รวบยอด พฒันาความรู้ความคิด ปฏิบติัตามแนวคิดท่ีไดเ้รียนรู้ สร้างช้ินงานของตนเอง การวิเคราะห์
ผลงานและแนวทางการน าไปประยกุตใ์ช ้  แลกเปล่ียนความรู้และความคิดรูปแบบน้ีเป็นรูปแบบท่ี
ครู อาจารย ์ ในสถานศึกษานิยมน ามาทดลองใชส้อนในรายวิชาต่าง ๆ ผูว้ิจยัจึงไดส้ังเคราะห์และ 
น ามาก าหนดไวใ้นรูปแบบการวิจยัคือขั้นการสร้างเสริมความรู้เป็นขั้นท่ีนกัศึกษาระดมความคิดเห็น
ของตนเองไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้กบักลุ่มเพื่อนเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่และองคค์วามรู้ใหม่ 

     8.3 ขั้นการสร้างผลงาน(Construction) ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์จากรูปแบบการเรียนการ
สอนตามแนวคิดการพฒันาทกัษะปฏิบติัของซิมพซ์นั (Simpson 1972) เป็นรูปแบบท่ีมี 7 ขั้น 
ประกอบดว้ย การรับรู้  การเตรียมความพร้อม  การสนองตอบภายใตก้ารควบคุม  การลงมือกระท า  
การกระท าอยา่งช านาญ  การปรับปรุงและประยกุตใ์ช ้ และการคิดริเร่ิม รูปแบบการเรียนการสอน
ทกัษะปฏิบติัของแฮร์โรว ์(Harrow 1972)เป็นรูปแบบท่ีมีขั้นตอน 5 ขั้น ประกอบดว้ย การเลียนแบบ   
การลงมือกระท าตามค าสัง่ การกระท าอยา่งถูกตอ้งสมบูรณ์ การแสดงออก และการกระท าอยา่งเป็น
ธรรมชาติ  และรูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบติัของ เดวีส์(Davies 1971)ประกอบดว้ย การ
สาธิตทกัษะหรือการกระท า การสาธิตและใหผู้เ้รียนปฏิบติัทกัษะยอ่ยการใหผู้เ้รียนปฏิบติัทกัษะยอ่ย 
การใหเ้ทคนิควิธีการ และการใหผู้เ้รียนเช่ือมโยงทกัษะยอ่ย ๆ ผูว้ิจยัไดท้  าการสังเคราะห์รูปแบบการ
เรียนการสอนทั้ง 3 รูปแบบมาก าหนดไวใ้นรูปแบบของการวิจยั คือ ขั้นการสร้างผลงาน เป็นขั้นการ
ปฏิบติังานกลุ่มท่ีใชท้กัษะกระบวนการกลุ่ม หรือกระบวนการทางปัญญาเพื่อช่วยกนัสร้างสรรคผ์ลงาน
ของกลุ่มนกัศึกษา 
    8.4 ขั้นการน าเสนอผลงาน (Presentation)   ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์จากรูปแบบการเรียน
การสอนตามแนวคิดการพฒันาทกัษะปฏิบติัของซิมพซ์นั (Simpson 1972) เป็นรูปแบบท่ีมี 7 ขั้น 
ประกอบดว้ย การรับรู้  การเตรียมความพร้อม  การสนองตอบภายใตก้ารควบคุม  การลงมือกระท า  
การกระท าอยา่งช านาญ  การปรับปรุงและประยกุตใ์ช้ และการคิดริเร่ิม รูปแบบการเรียนการสอน
ทกัษะปฏิบติัของแฮร์โรว ์(Harrow 1972)เป็นรูปแบบท่ีมีขั้นตอน 5 ขั้น ประกอบดว้ย การเลียนแบบ   
การลงมือกระท าตามค าสัง่ การกระท าอยา่งถูกตอ้งสมบูรณ์ การแสดงออก และการกระท าอยา่งเป็น
ธรรมชาติ  และรูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบติัของ เดวีส์(Davies 1971)ประกอบดว้ย การ
สาธิตทกัษะหรือการกระท า การสาธิตและให้ผูเ้รียนปฏิบติัทกัษะยอ่ย การให้ผูเ้รียนปฏิบติัทกัษะ
ยอ่ย การใหเ้ทคนิควิธีการ และการใหผู้เ้รียนเช่ือมโยงทกัษะยอ่ย ๆ และรูปแบบการจดัการเรียนรู้วฏั
จกัรการเรียนรู้  4 MAT  ของแมคคาที (McCarthy 1990)เป็นรูปแบบท่ีมี 8  ขั้นตอน  ประกอบดว้ย 
การสร้างประสบการณ์ การวิเคราะห์ประสบการณ์ การพฒันาประสบการณ์เป็นความคิดรวบยอด
หรือแนวคิด  การพฒันาความรู้ความคิด  การปฏิบติัตามแนวคิดท่ีไดเ้รียนรู้   สร้างช้ินงานของ
ตนเอง  การวิเคราะห์ผลงาน และแนวทางการน าไปประยกุตใ์ช ้ การแลกเปล่ียนความรู้และความคิด  
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ผูว้ิจยัไดท้  าการสังเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนทั้ง 4 รูปแบบมาก าหนดไวใ้นรูปแบบของการ
วิจยั คือ ขั้นการน าเสนอผลงาน เป็นขั้นการน าเสนอผลงาน/ช้ินงานท่ีไดส้ร้างข้ึนโดยกลุ่มนกัศึกษา
เป็นผูด้  าเนินการหลกั  เปิดโอกาสใหน้กัศึกษาทุกคนร่วมกนัอภิปราย  วิเคราะห์  เปรียบเทียบวิธีการ 
และกระบวนการ  โดยสรุปทกัษะกระบวนการ หรือกระบวนการทางปัญญา ของทุกกลุ่ม 

    8.5 ขั้นการประเมินผลและการสะทอ้นกลบั (Assessment and Reflection) ผูว้ิจยัได้
วิเคราะห์จากรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพฒันาทกัษะปฏิบติัของซิมพซ์นั (Simpson 
1972) เป็นรูปแบบท่ีมี 7 ขั้น ประกอบดว้ย การรับรู้  การเตรียมความพร้อม  การสนองตอบภายใต้
การควบคุม  การลงมือกระท า  การกระท าอยา่งช านาญ  การปรับปรุงและประยกุตใ์ช้ และการคิด
ริเร่ิม  ผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์และน ามาก าหนดไวใ้นรูปแบบการวิจยั คือ ขั้นการประเมินผลและการ
สะทอ้นกลบั เป็นขั้นท่ีมีการประเมินผลการเรียนรู้ท่ีให้นักศึกษาได้ประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผลงาน/ช้ินงาน และสะทอ้นความคิดเห็นเก่ียวกบัผลงาน/ช้ินงานท่ีไดส้ร้างสรรคข้ึ์นดว้ยตนเอง   

 จากรูปแบบการเรียนการสอนของนกัศึกษาทั้ง 4 รูปแบบดงักล่าว ผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์
และสรุปขั้นตอนท่ีสอดคลอ้งกบันักศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั เพื่อน ามาพฒันาเป็นรูปแบบการ
จดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ท่ีเรียกวา่ KAECPAR Model  

 9. ผูว้ิจยัศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการสร้างเสริมสุขภาวะ สรุปไดว้่า    การสร้างเสริม 
สุขภาวะเป็นกระบวนการเพิ่มสมรรถนะท่ีใหค้นมีความสามารถควบคุมและสร้างเสริมสุขภาวะของ
ตนเองใหดี้ข้ึนสามารถดูแลสุขภาพตนเองไม่ใหมี้โรคภยัมาเบียดเบียน และพฒันาสุขภาพของตนเอง
ให้ดีพร้อมหรือเต็มประสิทธิภาพได ้     สามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพของตนเองได้การ
ปฏิบติัตนตามกลุ่มเพื่อนมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสุขภาวะ ผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิดมาพฒันาเป็นกระบวนการ
จดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ มีการให้ความรู้การสร้างเสริมสุขภาวะ การแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อ
สร้างองคค์วามรู้และความตระหนกั การสร้างเสริมความรู้ การสร้างผลงาน การน าเสนอผลงานและ
ประเมินผลการเรียนรู้ นกัศึกษาช่วยกนัสะทอ้นความคิดเก่ียวกบัการสร้างเสริมสุขภาวะของตนเอง 
  ผลการศึกษาความตอ้งการจ าเป็น(Need Assessment) จากแหล่งขอ้มูลบุคคล ประกอบดว้ย
การสัมภาษณ์บุคคล การสังเกตการณ์พฤติกรรมสอนของอาจารยส์าขาวิชาพลศึกษาและนนัทนาการ
และการสังเกตและประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนวิชาศึกษาทัว่ไป ผูว้ิจัยได้
ท าการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลใหผ้ลดงัน้ี 

  1.  การสัมภาษณ์บุคคล   แหล่งขอ้มูลการสมัภาษณ์บุคคล เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ 
ความตอ้งการจ าเป็นประกอบด้วย ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั  อาจารย์สาขาวิชาพลศึกษาและ
นนัทนาการ นกัศึกษาท่ีก าลงัเรียนวิชาศึกษาทัว่ไป จ านวน 10 คน โดยมีค าถามการสัมภาษณ์ 7 ขอ้ 
ดงัน้ี  ความคิดเห็นเก่ียวกบัยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาวะของมหาวิทยาลยั  ความคิดเห็น
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เก่ียวกบัสภาพปัญหาของนกัศึกษาเก่ียวกบัการดูแลสุขภาวะ  ความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัหลกัสูตร
การเรียนการสอนการสร้างเสริมสุขภาวะของมหาวิทยาลยั  ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส าคญัท่ีมีผล
ต่อการจดัการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาวะ  ความคิดเห็นเก่ียวกบัการสร้างเสริมสุขภาวะให้แก่
นกัศึกษา ความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการจดัการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาวะและขอ้คิดเห็นอ่ืน ๆ
เก่ียวกบัพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะของนกัศึกษา ผูว้ิจยัไดบ้นัทึกขอ้มูลการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร
เพื่อน ามาวิเคราะห์ สรุปผลไดด้งัน้ี 

         1.1 ความคิดเห็นเก่ียวกบัยทุธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาวะของมหาวิทยาลยั   
มหาวิทยาลยัมียุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาวะท่ีเขียนไวใ้นแผนพฒันามหาวิทยาลยัราชภฏั
หมู่บา้นจอมบึง 4 ปี พ.ศ. 2552-2556 โดยอาศยักระบวนการมีส่วนร่วมของคณะผูบ้ริหาร
มหาวิทยาลยัดว้ยการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม(SWOT Analysis) เช่ือมโยงสอดคลอ้งกบัแผนบริหาร
ราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2552-2554 ซ่ึงยทุธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาวะจะปรากฏอยูใ่นยทุธศาสตร์
ท่ี 5 การสร้างภาพลกัษณ์ท่ีโดดเด่นและสร้างคุณค่าต่อสังคมเป็นมหาวิทยาลยัสร้างเสริมสุขภาวะ
และก าหนดแผนยทุธศาสตร์ใหมี้โครงการ กิจกรรมและผูรั้บผดิชอบอยา่งชดัเจนพบว่ามหาวิทยาลยั
ให้ความส าคญักบัการสร้างเสริมสุขภาวะของบุคลากรในมหาวิทยาลยัโดยการจดัสรรงบประมาณ
เพื่อจดัโครงการกีฬาภายในคณะต่าง ๆ  โครงการกีฬาระหว่างอาจารยก์บับุคลากร โครงการจอมบึง
มาราธอนและจกัรยานเสือภูเขา จดักิจกรรมการออกก าลงักาย ข่ีจักรยานท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
วฒันธรรม จดักิจกรรมแข่งขนัมวยไทยและมวยสากลภายในมหาวิทยาลยั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความ
คิดเห็นของผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั อาจารยส์าขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการและนักศึกษาให้
ความเห็นไวว้า่ 
  “มหาวิทยาลยัใหค้วามส าคญักบัการสร้างเสริมสุขภาวะของทุกคนในมหาวิทยาลยั 

โดยเฉพาะสุขภาวะของนกัศึกษา บุคลากร เจา้หนา้ท่ีและคณาจารยทุ์กคนดว้ยการจดั 
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เก่ียวกบัการสร้างเสริมสุขภาวะไวห้ลายโครงการลงในแผน 
ยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัท าใหทุ้กคนมีส่วนร่วม มีสุขภาวะท่ีดีและเห็นความส าคญัของ 
การสร้างเสริมสุขภาวะ” (สัมภาษณ์ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั) 
 

  “มหาวิทยาลยัมียทุธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาวะและใหค้วามส าคญักบัการดูแล 
สุขภาวะแก่นกัศึกษาและอาจารยทุ์กคนเห็นไดจ้ากโครงการจอมบึงมาราธอนและจกัรยาน 
เสือภูเขาท่ีมหาวิทยาลยัจดักิจกรรมน้ีเป็นประจ าทุกปีเพือ่ใหน้กัศึกษา อาจารย ์และ 
ประชาชนทัว่ไปไดมี้การออกก าลงักาย มีสุขภาวะท่ีดี และพฒันาสภาพแวดลอ้มใหเ้ป็น 
ธรรมชาติมีการปลูกตน้ไมอ้ยูเ่สมอ” (สัมภาษณ์อาจารยส์าขาวิชาพลศึกษาและนนัทนาการ) 
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“มหาวิทยาลยัไดมี้การจดัโครงการส่งเสริมสุขภาพแก่นกัศึกษา มีการจดักิจกรรม
การออกก าลงักาย ข่ีจกัรยานท่องเท่ียว สภาพแวดลอ้มของมหาวิทยาลยัร่มร่ืนเป็นธรรมชาติ
มาก อาจเป็นนโยบายของมหาวิทยาลยัท่ีตอ้งการใหน้กัศึกษามีสุขภาวะท่ีดีควรใหก้ารดูแล
และส่งเสริมสุขภาวะอยา่งต่อเน่ือง” (สัมภาษณ์นกัศึกษา) 
 

  1.2ความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพปัญหาของนกัศึกษาเก่ียวกบัการดูแลสุขภาวะใน 
ปัจจุบนั ผลจากการบนัทึกและวิเคราะห์ค าสัมภาษณ์ได ้ พบวา่  ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการขาดการ
ดูแลสุขภาวะของตนเอง เช่น  นอนต่ืนสาย บางคนสูบบุหร่ี ด่ืมสุรา  เท่ียวกลางคืน เกิดความเครียด
เม่ือไม่มีเงินมาซ้ืออาหารรับประทาน เรียนหนกั เป็นตน้ บางกลุ่มชอบฟุ่ มเฟือยรักสวยรักงาม  รู้จกั
การแต่งตวั  ขาดความรู้ความเขา้ใจในการสร้างเสริมสุขภาวะดว้ยตนเอง ขาดความตระหนกัต่อการ
ดูแลสุขภาวะของตนเองสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั    อาจารยส์าขาวิชาพลศึกษา
และนนัทนาการและนกัศึกษาใหค้วามเห็นไวว้า่ 
 

“สภาพปัญหาของนกัศึกษาในการดูแลสุขภาวะของตนเอง พบวา่เกิดจาก 
พฤติกรรมของนกัศึกษาท่ีไม่ค่อยสนใจดูแลตนเอง นกัศึกษาบางคนมีพฤติกรรมการสูบ 
บุหร่ี ด่ืมสุรา และนอนต่ืนสายท าใหเ้กิดปัญหาในการเรียน บางคนท างานส่งอาจารยไ์ม่ทนั 
กท็ างานดึก อดนอนท าใหเ้กิดความเครียด ผลการเรียนตกต ่าลงได”้ (สัมภาษณ์ผูบ้ริหาร 
มหาวิทยาลยั) 
 

“พฤติกรรมการดูแลสุขภาวะของนกัศึกษาอาจเกิดจากไม่มีคนคอยช้ีแนะให้
ค  าปรึกษาและคอยส่งเสริมสุขภาวะของนกัศึกษายอ่มท าใหเ้กิดผลเสียต่อสุขภาพได ้ 
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการดูแลสุขภาวะควรจดัใหมี้การเรียนการสอนเป็นรายวิชาการ
สร้างเสริมสุขภาวะเพื่อสร้างองคค์วามรู้ ทกัษะและเจตคติใหแ้ก่นกัศึกษาทุกคน 
ในมหาวิทยาลยัราชภฏัและควรมีรูปแบบการจดัการเรียนรู้ใหน้กัศึกษาอยา่งชดัเจน” 
(สัมภาษณ์อาจารยส์าขาวิชาพลศึกษาและนนัทนาการ) 
 
 

 “ส่วนใหญ่นกัศึกษาใหค้วามส าคญักบัการดูแลสุขภาวะและการสร้างเสริม 
สุขภาวะของตนเองอยูต่ลอดเวลาอยูแ่ลว้ แต่บางคร้ังการจดัการเรียนการสอนเก่ียวกบัวิชา
สุขภาพและนนัทนาการเพื่อคุณภาพชีวิตไม่ไดเ้นน้การสร้างเสริมสุขภาวะ แต่เนน้การออก
ก าลงักาย อาจเป็นเพราะขาดความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีเรียนเกิดสภาพปัญหาการดูแลสุขภาวะ
ของตนเอง ดงันั้นควรใหค้วามรู้เก่ียวกบัการสร้างเสริมสุขภาวะหรือจดัโครงการ กิจกรรม
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ต่าง ๆ เพื่อให ้ นกัศึกษาทุกคนมีความรู้และเกิดความตระหนกั ใหค้วามส าคญัแก่การดูแล
สุขภาวะของตนเองมากยิง่ข้ึน” (สมัภาษณ์นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1ท่ีเรียนวิชาศึกษาทัว่ไป) 
 
  1.3ความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัหลกัสูตรการเรียนการสอนการสร้างเสริม 

สุขภาวะของมหาวิทยาลยั ผลจากการบนัทึกและวิเคราะห์ค าใหส้ัมภาษณ์ พบว่า มหาวิทยาลยัควรมี 
การพฒันาหลกัสูตรเป็นรายวิชาการสร้างเสริมสุขภาวะบรรจุไวใ้นรายวิชาศึกษาทัว่ไป(General 
Education : GE)  เพื่อพฒันานกัศึกษาใหมี้ความรู้  ความเขา้ใจ   มีทกัษะและเจตคติท่ีดีในการดูแล
สุขภาวะและสร้างเสริมสุขภาวะของตนเองได ้ควรมีการปรับหลกัสูตรจากรายวิชาสุขภาพและ
นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิตท่ีมีเน้ือหาครอบคลุมทุกดา้นเช่น การฝึกสมาธิ   ความรู้การบริโภค
อาหาร ประโยชน์และโทษของการบริโภคอาหาร  เป็นตน้ ปรับปรุงเน้ือหาสาระให้สอดคลอ้งกบั
มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติของสกอ.  ดงัค าใหส้ัมภาษณ์ของบุคคล ดงัน้ี 
 

 “ในปัจจุบนัมหาวิทยาลยัไดจ้ดัการเรียนการสอนรายวิชาสุขภาพและนนัทนาการ
เพื่อคุณภาพชีวิตไวใ้นหมวดรายวิชาศึกษาทัว่ไปซ่ึงเป็นรายวิชาตามแผนยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลยัและไดม้อบหมายใหค้ณะครุศาสตร์และอาจารยส์าขาวิชาพลศึกษาและ
นนัทนาการเป็นผูด้  าเนินการจดัการเรียนการสอนใหแ้ก่นกัศึกษาชั้นปีท่ี1ทุกคนไดศึ้กษา 
แต่เน้ือหาสาระในรายวิชาสุขภาพอาจจะไม่ครอบคลุมทุกดา้น ซ่ึงส านกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาไดป้ระกาศใหทุ้กมหาวิทยาลยัปรับปรุงหลกัสูตรท่ีมีอยูใ่หไ้ดม้าตรฐาน
คุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ และปรับปรุงมาตรฐานผลการเรียนรู้ จึงเห็นดว้ยท่ีควรมี
ปรับปรุงรายวิชาสุขภาพและนนัทนาการเพือ่คุณภาพชีวิต ใหเ้ป็นวิชาการสร้างเสริม 
สุขภาวะตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ” (สัมภาษณ์ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั) 
 
 “ไดด้ าเนินการสอนรายวิชาสุขภาพและนนัทนาการเพื่อคุณภาพชีวิตตาม
ยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัและไดส้อนมาแลว้มากกวา่ 5 ปี รู้สึกวา่เป็นวิชาท่ีใหน้กัศึกษา
ไดมี้สุขภาวะท่ีดี ไดอ้อกก าลงักาย เล่นกีฬา เกิดความสนุกสนานไม่เครียดกบัการเรียนมาก
เกินไปแต่ควรปรับปรุงเน้ือหาสาระใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติของสกอ.ท่ีประกาศใหทุ้กมหาวิทยาลยัปรับปรุงหลกัสูตร”(สัมภาษณ์อาจารย์
สาขาวิชาพลศึกษาและนนัทนาการ) 
 

 “ไดล้งทะเบียนเรียนรายวิชาสุขภาพและนนัทนาการเพื่อคุณภาพชีวิตเพราะเป็น
วิชาศึกษาทัว่ไป จ านวน 3 หน่วยกิต เรียนทุกวนัจนัทร์ตอนเชา้ รู้สึกวา่เรียนแลว้สนุกดี ชอบ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

184 

184 

มากกบัอาจารยผ์ูส้อนท าใหไ้ม่เครียด เป็นวิชาท่ีดีมาก แต่ถา้จะปรับปรุงเน้ือหาควรเพิม่การ
ท ากิจกรรมนนัทนาการ การฝึกสมาธิ และการเล่นกีฬามาก ๆ” (สมัภาษณ์นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1
ท่ีเรียนวิชาศึกษาทัว่ไป) 
 
  1.4 ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อการจดัการเรียนรู้การสร้างเสริม 

สุขภาวะ ผลจากการบนัทึกขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารมหาวิทยาลัย 
อาจารยส์าขาวิชาพลศึกษาและนนัทนาการ และนกัศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการเรียนรู้
การสร้างเสริมสุขภาวะ พบว่า ปัจจยัส าคญัในการจดัการเรียนรู้แก่นกัศึกษา คือ การให้ความรู้และ
สร้างความตระหนักแก่นักศึกษา นักศึกษาควรไดฝึ้กปฏิบติัจริงดว้ยตนเอง เพื่อให้เกิดทกัษะและ
ประสบการณ์ดว้ยตนเอง ควรส่งเสริมการสร้างผลงานเชิงสร้างสรรค ์และมีการประเมินผลการ
เรียนรู้ รวมทั้งการสะทอ้นความคิด  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค าใหส้ัมภาษณ์ของบุคคลต่าง ๆ ดงัน้ี 

 

 “ปัจจยัท่ีส าคญัในการจดัการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาวะ คือ การใหค้วามรู้แก่
นกัศึกษาเพื่อสร้างความตระหนกัเก่ียวกบัสุขภาวะก่อน ควรใหน้กัศึกษาฝึกปฏิบติักิจกรรม
การเรียนรู้ดว้ยตนเองเพื่อใหเ้กิดประสบการณ์ดว้ยตนเอง และควรมีการน าเสนอผลงานท่ี 
ไดส้ร้างข้ึนเพือ่น าไปใชเ้ป็นแนวปฏิบติัของตนเองใหก้ารสร้างเสริมสุขภาวะ”(สัมภาษณ์
ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั) 
 

 “ปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อการจดัการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาวะ คือ อาจารยค์วร
จดัการเรียนรู้ใหน้กัศึกษาไดฝึ้กปฏิบติัดว้ยตนเอง มีการแสดงผลงานท่ีดีเลิศ การยกยอ่ง
ชมเชย และควรเนน้การประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองวา่มีสุขภาวะอยา่งไร”(สัมภาษณ์
อาจารยส์าขาวิชาพลศึกษาและนนัทนาการ) 
 

 “ปัจจยัส าคญัอยากใหอ้าจารยส์อนใหค้วามรู้ก่อน และจึงฝึกปฏิบติัตามกิจกรรมท่ี
ไดว้างไวค้วรใหน้กัศึกษาประเมินตนเองเก่ียวกบัการสร้างเสริมสุขภาวะ”  
(สมัภาษณ์นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1ท่ีเรียนวิชาศึกษาทัว่ไป) 
 

  1.5ความคิดเห็นเก่ียวกบัการสร้างเสริมสุขภาวะใหแ้ก่นกัศึกษาจากการวิเคราะห์ 
ขอ้มูลการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั อาจารยส์าขาวิชาพลศึกษาและนนัทนาการ และนกัศึกษา
เก่ียวกบัการสร้างเสริมสุขภาวะ พบว่า ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั อาจารย ์และนกัศึกษาให้ความส าคญั
กบัการสร้างเสริมสุขภาวะ มีความตระหนกัต่อการดูแลสุขภาพของตนเอง นกัศึกษาตอ้งลงทะเบียน
เรียนวิชาน้ีเพราะเป็นวิชาศึกษาทัว่ไปท่ีมหาวิทยาลยับงัคบัให้เรียน    โดยปกตินกัศึกษาสนใจดูแล
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สุขภาวะของตนเองอยู่แลว้แต่ยงัขาดกระบวนการเรียนรู้ท่ีจะท าให้นกัศึกษาเกิดประสบการณ์การ 
เรียนรู้ท่ีสามารถสร้างเสริมสุขภาวะของตนเองไดท่ี้จะท าใหผู้เ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะ เจตคติ 
และความสามารถในการดูแลตนเองและสามารถพฒันาดูแลสุขภาพของตนเองใหดี้พร้อมมีคุณภาพท่ี
ดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค าใหส้ัมภาษณ์ของบุคคลต่าง ๆ ดงัน้ี 
 

 “การสร้างเสริมสุขภาวะใหแ้ก่นกัศึกษามีความจ าเป็นและมีความส าคญัมากซ่ึงเป็น
นโยบายระดบัชาติ และมหาวิทยาลยัไดน้ านโยบายดงักล่าวมาจดัท าเป็นแผนยทุธศาสตร์
ของมหาวิทยาลยัเพื่อใชเ้ป็นแนวทางการพฒันานกัศึกษาใหมี้ผลการเรียนรู้ไดต้ามมาตรฐาน
หลกัสูตรก าหนด” (สัมภาษณ์ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั) 
 

 “การสร้างเสริมสุขภาวะใหแ้ก่นกัศึกษาไดมี้การจดัการเรียนการสอนไวใ้นรายวิชา
สุขภาพและนนัทนาการเพื่อคุณภาพชีวิตท่ีนกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนเรียนทุกคนซ่ึงการสร้าง
เสริมสุขภาวะจะเป็นกระบวนการสร้างสุขภาวะใหแ้ก่นกัศึกษาโดยการใชกิ้จกรรมเป็นส่ือ 
ดงันั้นจึงควรจดักิจกรรมท่ีหลากหลายเพื่อใหบ้รรลุจุดประสงคก์ารเรียนการสอน” 
(สัมภาษณ์อาจารยส์าขาวิชาพลศึกษาและนนัทนาการ) 
 

 “โดยปกตินกัศึกษาสนใจดูแลสุขภาวะของตนเองอยูแ่ลว้ แต่ยงัขาด 
กระบวนการเรียนรู้ท่ีจะท าใหน้กัศึกษาเกิดประสบการณ์การเรียนรู้สามารถสร้างเสริม 
สุขภาวะของตนเองได”้ (สมัภาษณ์นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1ท่ีเรียนวิชาศึกษาทัว่ไป) 
 
  1.6 ความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการจดัการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาวะ ว่ามี

ความจ าเป็นตอ้งมีรูปแบบการจดัการเรียนรู้ในรายวิชาการสร้างเสริมสุขภาวะหรือไม่ รูปแบบท่ี
เหมาะสมควรเป็นอย่างไรบา้ง ผลจากการเก็บขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า ควรมีรูปแบบการ
จดัการเรียนรู้เก่ียวกบัการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีมีขั้นตอนการสอนท่ีชดัเจนอาจารยท่ี์สอนวิชา
น้ีจะไดน้ าไปทดลองใชใ้ห้เกิดประโยชน์ในการจดัการเรียนการสอน ควรมีการปรับเปล่ียนรายวิชา
เดิมท่ีเรียนอยู่ให้ครอบคลุมเน้ือหามากยิ่งข้ึน หากเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้จะท าให้
นกัศึกษาเกิดความสนใจเรียน สนใจสุขภาพของตนเองมากข้ึน ดงัค าใหส้ัมภาษณ์ของบุคคล ดงัน้ี  

  “รายวิชาการสร้างเสริมสุขภาวะ ควรมีรูปแบบการจดัการเรียนรู้เก่ียวกบัการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีมีขั้นตอนการสอนท่ีชดัเจนควรเป็นรูปแบบท่ีใชใ้นการจดัเรียน
การสอนไดส่้วนรายวิชาการสร้างเสริมสุขภาวะเป็นรายวิชาใหม่ท่ีควรปรับปรุงจากรายวิชา
สุขภาพและนนัทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต”(สัมภาษณ์ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั) 
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 “การเรียนการสอนรายวิชาน้ีควรมีรูปแบบการจดัการเรียนรู้และกิจกรรมควบคู่กนั
ไปซ่ึงจะท าใหน้กัศึกษาเกิดประสบการณ์การเรียนรู้ดว้ยตนเองได”้(สัมภาษณ์อาจารย์
สาขาวิชาพลศึกษาและนนัทนาการ) 
 

 “การเรียนดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้ ยงัไม่มีในการเรียน แต่หากมีรูปแบบการ
จดัการเรียนรู้ส าหรับนกัศึกษากจ็ะเป็นการดีมาก นกัศึกษาจะไดส้นใจเรียนมากยิง่ข้ึนท าให้
ไม่เบ่ือหน่ายจากการฟังบรรยายอยา่งเดียว” (สมัภาษณ์นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1ท่ีเรียนวิชาศึกษา
ทัว่ไป) 
 

 สรุปผลจากขอ้มูลการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั อาจารยส์าขาวิชาพลศึกษาและ 
นนัทนาการ และนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 เรียนวิชาศึกษาทัว่ไปเก่ียวกบัยทุธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาวะ
สภาพปัญหาของนักศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภฏัเก่ียวกบัการดูแลสุขภาวะ การจดัหลกัสูตรการ
เรียนการสอนการสร้างเสริมสุขภาวะ   ปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลการจดัการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาวะ 
รูปแบบการจดัการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อน าขอ้มูลมาใชใ้นการพฒันารูปแบบการจดัการ
เรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั ขอ้มูลดงักล่าว
ขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดส้รุปดงัน้ี 

 ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาวะเป็นยุทธศาสตร์ระดับชาติท่ีมหาวิทยาลัยทุก
มหาวิทยาลยัตอ้งใหค้วามส าคญักบัการสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตใหแ้ก่นกัศึกษาทุกคน 

 สภาพปัญหาของนักศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภฏัเก่ียวกบัการดูแลสุขภาวะ นกัศึกษา
ส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัการดูแลสุขภาวะของตนเอง แต่พฤติกรรมการดูแลสุขภาวะตอ้งไดรั้บ
การจดัประสบการณ์การเรียนรู้อยา่งทัว่ถึงทุกคน 

  การจัดหลกัสูตรการสร้างเสริมสุขภาวะเป็นหลกัสูตรการศึกษาทัว่ไปตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ของชาติ และมหาวิทยาลัยควรจัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีนักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติ
กิจกรรมเพื่อใหเ้กิดประสบการณ์การเรียนรู้ 

 การสร้างเสริมสุขภาวะ เป็นกระบวนการสร้างสุขภาวะท่ีจะท าใหผู้เ้รียนมีความรู้ ความ
เขา้ใจ ทกัษะ เจตคติ และความสามารถในการดูแลตนเองและ สามารถพฒันาดูแลสุขภาพของตนเอง
ใหดี้พร้อมมีคุณภาพท่ีดี 

 ปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อการจดัการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาวะ  คือ การใหค้วามรู้แก่
นกัศึกษาเพื่อสร้างความตระหนกัเก่ียวกบัสุขภาวะ  ควรใหน้กัศึกษาไดฝึ้กปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้
ดว้ยตนเองเพื่อให้เกิดประสบการณ์ดว้ยตนเอง และควรมีการน าเสนอผลงานท่ีไดส้ร้างข้ึนเพื่อ
น าไปใชเ้ป็นแนวปฏิบติัส าหรับตนเองเก่ียวกบัการสร้างเสริมสุขภาวะ 
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 รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ควรมีรูปแบบการจดัการเรียนรู้เก่ียวกบัการ
จดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีมีขั้นตอนการสอนท่ีชดัเจน และควรจดักิจกรรมควบคู่กนัไปจะท าให้
นกัศึกษาเกิดประสบการณ์การเรียนรู้ดว้ยตนเองได ้นกัศึกษาจะไดส้นใจเรียนมากยิง่ข้ึน 

2.   จากการสังเกตพฤติกรรมการสอนของอาจารยส์าขาวิชาพลศึกษาและนนัทนาการ 
แหล่งขอ้มูล คือ อาจารยส์าขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั
หมู่บา้นจอมบึงท่ีปฏิบติัการสอนในรายวิชาสุขภาพและนนัทนาการเพื่อคุณภาพชีวิตใหแ้ก่นกัศึกษา
ชั้นปีท่ี 1 จ านวน 3 คน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง ระยะเวลาการสังเกตการ
สอน จ านวน 1 ภาคเรียนในปีการศึกษา 2553 ในช่วงการเรียน คร้ังละ 30 นาที ประกอบดว้ย การ
เตรียมการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ การจดักระบวนการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ พฤติกรรมทัว่ไป 
และขอ้เสนอแนะ ผูว้ิจยัไดบ้นัทึกการสังเกตพฤติกรรมการสอนของอาจารยเ์พื่อน ามาวิเคราะห์ สรุป
ผลไดด้งัน้ี 

    2.1 การเตรียมการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ จากการสังเกตของผูว้ิจยั พบว่า 
อาจารยไ์ดใ้ชแ้ผนการจดัการเรียนรู้เป็นบางคร้ังก่อนท าการสอนและบางคนไม่มีแผนการจดัการ
เรียนรู้    มีการแจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ท่ีจะสอนทุกคร้ัง มีการ
ก าหนดเน้ือหาสาระก่อนท าการสอนและก าหนดกระบวนการจดัการเรียนรู้ตามความสามารถของ
ผูเ้รียนทุกคร้ังก่อนท าการสอน 

      2.2     การจดักระบวนการจดัการเรียนรู้ จากการสังเกตของผูว้ิจยัพบวา่ก่อนด าเนินการ 
สอนอาจารยมี์การน าเขา้สู่บทเรียนโดยใชก้ารทบทวนความรู้เดิม หรือ การเล่นเกมก่อนด าเนินการ
สอน อาจารยเ์ป็นผูน้ ากิจกรรมดว้ยการสนทนา มีการใชค้  าถามท่ีหลากหลายเนน้ค าถามปลายเปิด มี
การจดักิจกรรมทั้งภายในและภายนอกหอ้งเรียน กิจกรรมท่ีสงัเกตพบ ไดแ้ก่  อาจารยผ์ูส้อนไดมี้การ
ทบทวนความรู้เดิมและประสบการณ์เดิมอยู่บ่อยคร้ัง บางคร้ังจะเล่าเหตุการณ์ส าคญัเก่ียวกบัการ
ดูแลสุขภาพ การเกิดโรคภยัต่าง ๆ ท่ีก าลงัเกิดข้ึนในปัจจุบนัเพื่อสร้างความตระหนกัแก่นกัศึกษา มี
การแจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ ทดสอบความรู้และการตั้งค  าถามในบางประเด็นเพื่อให้นกัศึกษาได้
คิดวิเคราะห์และช่วยกนัแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน  มีการสอบถามความคิดเห็นจากนกัศึกษาบ่อยคร้ังเพื่อ
ระดมความคิดเห็นจากนกัศึกษาช่วยกนัสร้างผลงาน เช่น จดัท าป้ายประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัสุขภาวะ 
กิจกรรมการเขียนเรียงความเก่ียวกบัสุขภาพ กิจกรรมฝึกสมาธิ  กิจกรรมการออกก าลงักาย เกม และ
นันทนาการ การจดัอาหารครบ 5 หมู่ มีการให้นักศึกษาน าเสนอผลงานท่ีไดส้ร้างสรรคไ์วใ้ห้
นักศึกษาและกลุ่มได้ช่ืนชม และวิพากษ์วิจารณ์ผลงานซ่ึงกันและกัน มีการจดัท าแบบทดสอบ
ความรู้ แบบประเมินผลงาน/กิจกรรม แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่มเพื่อให้นักศึกษาได้
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ประเมินตนเองและอาจารยเ์ป็นผูป้ระเมิน และได้ให้นักศึกษาช่วยสะทอ้นความคิดเห็นท่ีมีต่อ
ผลงานในแต่ละกลุ่มเพื่อน าไปปรับปรุงต่อไป 

 ในการด าเนินการกระบวนการจดัการเรียนรู้พบว่า มีการสอนสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมในขณะท าการสอน เช่น แนะน าการแต่งกายท่ีเป็นระเบียบเรียบร้อย การมาเรียนตรงเวลา 
การต่ืนนอน การดูแลสุขภาพของตนเอง ความรับผดิชอบต่อการเรียน ในการสอนแต่ละคร้ังอาจารย์
และนกัศึกษาจะช่วยกนัสรุปบทเรียน และมีการประเมินผลเป็นระยะเพื่อใหน้กัศึกษาต่ืนตวักบัการเรียน 
 2.3 ส่ือการเรียนรู้ พบว่า   อาจารยบ์างคนยงัไม่มีการใชส่ื้อการเรียนรู้ทั้งของจริงและ
ของจ าลองในห้องเรียนและนอกห้องเรียนท่ีสอดคลอ้งกับสาระการเรียนรู้และจุดประสงค์การ
เรียนรู้เพื่อสร้างความสนใจและความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ขาดส่ือเทคโนโลยปีระกอบการ
สอนตามบทเรียน ขาดส่ือการเรียนการสอนท่ีใช้ในการสอนตามเน้ือหาสาระให้นักศึกษามีการ
ปฏิบติักิจกรรมโดยตรงโดยไม่ใชส่ื้อการเรียนรู้  
 2.4 พฤติกรรมทัว่ไป จากการสังเกตพบว่า อาจารยมี์ความตั้งใจท าการสอนนกัศึกษา
อย่างทัว่ถึง มีการสร้างบรรยากาศท่ีเหมาะสมกับสภาพการเรียนรู้ บางคร้ังจัดการสอนในโรง
ยิมเนเซียมโดยเฉพาะเร่ืองการออกก าลงักาย การเล่นเกม และนันทนาการเพราะต้องใช้พื้นท่ี
ภาคสนาม มีการมอบหมายงานใหน้กัศึกษาปฏิบติัอยา่งชดัเจน  
 สรุปผลขอ้มูลจากการสังเกตพฤติกรรมการสอนของอาจารยส์าขาวิชาพลศึกษาและ
นนัทนาการ พบว่า พฤติกรรมการสอนของอาจารยด์า้นการเตรียมการจดัประสบการณ์การเรียนรู้
อาจารย ์มีการเตรียมการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ล่วงหนา้ก่อนท าการสอน 1 สัปดาห์ มีการจดั
กระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น นักศึกษามีการสร้าง
ผลงาน กลา้แสดงออกและมีการประเมินผลการเรียนรู้ บางคร้ังก็มีส่ือการเรียนรู้และใชแ้หล่งเรียนรู้
ท่ีสอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ท่ีสอน แต่ขาดการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง เช่น การ
สังเกต การประเมินผลงาน เป็นตน้ 
 3. การประเมินและสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษา แหล่งขอ้มูลคือ นกัศึกษาชั้น
ปีท่ี 1 ท่ีเรียนวิชาศึกษาทัว่ไปในรายวิชาสุขภาพและนนัทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต  จ  านวน 10 คน 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง ระยะเวลาการสังเกตพฤติกรรม จ านวน 1 ภาค
เรียนในปีการศึกษา 2553 ในช่วงการเรียน คร้ังละ 30 นาที โดยใชแ้บบระเมินสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของนกัศึกษาประกอบดว้ย ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ความสนใจในการเรียนรู้ ความ
เช่ือมัน่และกลา้แสดงออกและความสนุกสนานขณะเรียนรู้ ผูว้ิจยัเป็นผูป้ระเมินและบนัทึกการ
สงัเกตพฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษาและน ามาวิเคราะห์ สรุปผลไดด้งัน้ี 
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 3.1 ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ พบว่า นกัศึกษาอาสาท ากิจกรรมการเรียนรู้ใน
ดา้นช่วยกระตุน้เพื่อนให้ปฏิบติังานจนส าเร็จ ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานในเสร็จตามก าหนดและ
ติดตามงานท่ีไดรั้บมอบหมายอยูใ่นระดบัดีมากทุกดา้น 
 3.2 ความสนใจในการเรียนรู้ พบวา่ นกัศึกษามีความสนใจเขา้ร่วมกิจกรรม ในดา้น
การคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเองมีการสร้างผลงาน มีการประเมินผลงานดว้ยความช่ืนชมอยูใ่นระดบั
ดีมากทุกดา้น 
 3.3 ความเช่ือมัน่และกลา้แสดงออก พบวา่ นกัศึกษากลา้แสดงออกโดยการตั้งค  าถาม
ดว้ยความมัน่ใจในดา้นการรับอาสาเป็นตวัแทนน าเสนอ ยอมรับค าวิจารณ์จากเพื่อน และน าผลงาน
มาปรับปรุงแกไ้ข อยูใ่นระดบัดีมากทุกดา้น 
 3.4 ความสนุกสนานขณะเรียนรู้พบวา่ นกัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมดว้ยความสนุกสนาน 
ในดา้นช่วยกนัท างานของผูอ่ื้นและกลุ่มดว้ยความพึงพอใจ นกัศึกษาสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และ
มีความรู้สึกท่ีดีในการร่วมกิจกรรม อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 
 สรุปผลขอ้มูลจากการประเมินและสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา  พบว่า 
ส่วนใหญ่นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้  มีความสนใจในการเรียนรู้  มีความเช่ือมัน่
และกลา้แสดงออก และมีความสนุกสนานขณะเรียนรู้อยูใ่นระดบัดีมากทุกดา้น 
 4.  การวิจยัเชิงส ารวจ จากการวิจยัเชิงส ารวจเร่ือง การมีส่วนร่วมกิจกรรมสุขภาพและ
ความตอ้งการบริการสร้างเสริมสุขภาพของนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง ประจ าปี
การศึกษา 2550  ผลการวิจยั พบว่า ระดบัการมีส่วนร่วมกิจกรรมสุขภาพของนักศึกษาโดยภาพ
รวมอยูใ่นระดบัปานกลาง หากพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นการจดัใหม้หาวทิยาลยัเป็นศูนยก์ลาง
ในการประสานงานดา้นกิจกรรมสุขภาพ ดา้นจิตใจ คุณธรรม จริยธรรม ดา้นการใหบ้ริการกิจกรรม
สุขภาพ ดา้นประชาสมัพนัธ์และดา้นการเขา้ร่วมกิจกรรมสุขภาพของนกัศึกษาอยูใ่นระดบัปานกลาง
ทุกดา้น  ส่วนระดบัความตอ้งการบริการสร้างเสริมสุขภาพของนกัศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก หากพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นบริการสุขภาพ ดา้นสถานท่ี อุปกรณ์ และเคร่ืองอ านวย
ความสะดวก ดา้นกิจกรรมสร้างเสเริมสุขภาพและดา้นบุคลากรใหบ้ริการสุขภาพมีความตอ้งการอยู่
ในระดบัมาก ส่วนดา้นวิชาการสุขภาพและดา้นกิจกรรมการออกก าลงักายมีความตอ้งการอยู่ใน
ระดบัปานกลาง(กิตติคม คาวีรัตน์ 2550 :1-123)  
 สรุปผลจากการวิจยัเชิงส ารวจโดยภาพรวมพบวา่ ระดบัการมีส่วนร่วมกิจกรรมสุขภาพ
ของนกัศึกษาอยูใ่นระดบัปานกลางทุกดา้น และระดบัความตอ้งการบริการสร้างเสริมสุขภาพของ
นกัศึกษา อยูใ่นระดบัมาก 
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 5. การสังเคราะห์งานวิจยั ผูว้ิจยัไดท้  าการสังเคราะห์งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้าง
เสริมสุขภาวะทั้งในประเทศและต่างประเทศจ านวน10 เร่ือง ไดแ้ก่ มาเรียม นิลพนัธ์ุและคณะ(2545 
:126) สุจิตรา  สุคนธทรัพย(์2545 : 1-205)นวลอนงค ์บุญจรูญศิลป์(2547 : 1-250)รุ่งทิพย ์ศรพรหมมาศ 
(2548 : 50-80)  อีเวอร์สัน ซอนยา เร (Iverson Sonya Rae. 1974 : 1195-A) คอลลิน (Callins. 1976 : 
211) ไรซ์ (Rice. 1978 : 3863-A)     เจมส์ เดวิด เคนเนดี(James David Kennedy.1986 : 1916-A) 
คาธี  คริสไต(Katy Christie 2005 : 1-107) และ เซียติ เซน และคณะ (Xiadi Chen and Others 2005 : 
1-148)      เพื่อน าผลการวิจยัมาสังเคราะห์เป็นแนวคิดในการนิยามการสร้างเสริมสุขภาวะพบว่า
ส่วนใหญ่งานวิจยัเก่ียวกบัการสร้างนโยบายเพื่อสุขภาพ การสร้างส่ิงแวดลอ้มเพื่อสุขภาพ การสร้าง
ส่ิงแวดลอ้มเพื่อสุขภาพ  การสร้างความเขม้แขง็ชุมชน การพฒันาทกัษะกระบวนการบุคคลในการ
สร้างสุขภาวะ การปรับระบบบริการการแพทย ์ ผลการเรียนรู้สุขภาพ  ทกัษะมนุษยสัมพนัธ์  เจตคติ
การสร้างสุขภาพ พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ ความรับผดิชอบทางสุขภาพ และความมีระเบียบ
วินยัตนเองเก่ียวสุขภาพ  

 สรุปผลการสังเคราะห์นิยามการสร้างเสริมสุขภาวะได ้6 ดา้น ประกอบดว้ยดา้นทกัษะ
กระบวนการ  ดา้นความรู้การสร้างเสริมสุขภาวะ ดา้นทกัษะมนุษยสัมพนัธ์ ดา้นเจตคติการสร้าง
เสริมสุขภาวะ ดา้นพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะ และดา้นความรับผดิชอบ 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลจากการศึกษาแหล่งขอ้มูลเอกสาร และ
ขอ้มูลบุคคลเก่ียวกบัการสร้างเสริมสุขภาวะ และแนวทางการพฒันามาเปรียบเทียบแลว้สร้างเป็น
ขอ้สรุปยอ่ยและขอ้สรุปรวมมาก าหนดเป็นนิยาม องคป์ระกอบ พฤติกรรมการบ่งช้ีและแนวทางการ
พฒันาพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั 

 ตรวจสอบเพื่อยืนยนันิยาม องค์ประกอบ พฤติกรรมบ่งช้ีและแนวทางการพฒันา
พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก
ดว้ยแบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง และการประเมินความสอดคลอ้งให้ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกดว้ย
แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้างเกี่ยวกบันิยาม องคป์ระกอบ พฤติกรรมบ่งช้ีการสร้างเสริมสุขภาวะ 
และแนวทางการพฒันาการสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั จากผูเ้ช่ียวชาญ 
จ านวน 5 คน สรุปผลไดด้งัน้ี 
  1.นิยามการสร้างเสริมสุขภาวะเป็นยุทธศาสตร์ส าคญัทั้ งของรัฐและมหาวิทยาลัย
เก่ียวกับการสร้างเสริมสุขภาวะให้แก่คนไทยและนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัทุกคนเพื่อให้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีจึงไดก้ าหนดเป็นวิชาเรียนในรายวิชาศึกษาทัว่ไปของมหาวิทยาลยัและผูเ้ช่ียวชาญไดใ้ห้
ขอ้เสนอแนะควรปรับค านิยามการสร้างเสริมสุขภาวะให้เป็นรูปธรรมเขา้ใจง่าย สามารถน าไป
ปฏิบติัได ้ดงัค  าใหส้มัภาษณ์ของผูเ้ช่ียวชาญคนหน่ึง ดงัน้ี 
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 “ยทุธศาสตร์ส าคญัทั้งของรัฐและมหาวิทยาลยัเก่ียวกบัการสร้างเสริมสุขภาวะ
ใหแ้ก่คนไทยและนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัทุกคนเพื่อใหมี้คุณภาพชีวิตท่ีดีจึงไดก้ าหนด
เป็นวิชาเรียนในรายวิชาศึกษาทัว่ไปของมหาวิทยาลยั”  
 

  2. การสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั ผูเ้ช่ียวชาญเห็นดว้ยกบั
การสร้างเสริมสุขภาวะทั้ง 6 ดา้นมีความสอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552  ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ระดบัปริญญาตรีทั้ง 6 ดา้นประกอบดว้ย ดา้นความ
รับผิดชอบ ดา้นความรู้การสร้างเสริมสุขภาวะ ดา้นทกัษะกระบวนการ ดา้นทกัษะมนุษยสัมพนัธ์ 
ดา้นเจตคติการสร้างเสริมสุขภาวะและดา้นพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะ ผูเ้ช่ียวชาญไดใ้ห้
ขอ้เสนอแนะ คือ ควรแยกแยะพฤติกรรมในแต่ละดา้นให้ชดัเจนเพื่อสะดวกในการวดัประเมินผล
การเรียนรู้ ดงัค  าใหส้มัภาษณ์ของผูเ้ช่ียวชาญคนหน่ึง ดงัน้ี 

 
 “มาตรฐานการเรียนรู้ระดบัปริญญาตรีรายวิชาการสร้างเสริมสุขภาวะ ควรมีความ
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาทั้ง 6 ดา้นท่ีกระทรวงศึกษาไดป้ระกาศไว้
อยา่งชดัเจนเพือ่ใหส้ามารถประเมินผลการเรียนรู้ได”้  

 
  3. พฤติกรรมบ่งช้ีการสร้างเสริมสุขภาวะผูเ้ช่ียวชาญไดใ้หข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัการ 
ระบุพฤติกรรมใหมี้ความชดัเจนเกิดความเขา้ใจท่ีตรงกนัเป็นรูปธรรมควรใชค้  าท่ีง่ายสามารถปฏิบติั
ไดแ้ละประเมินพฤติกรรมไดด้งัค  าใหส้มัภาษณ์ของผูเ้ช่ียวชาญคนหน่ึง ดงัน้ี 
 
  “การก าหนดพฤติกรรมบ่งช้ีการสร้างเสริมสุขภาวะควรก าหนดใหเ้ป็นรูปธรรม 
 สามารถวดัและประเมินผลไดแ้ละใหเ้ป็นแนวทางการพฒันาการสร้างเสริมสุขภาวะของ 
 นกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัไดต่้อไป” (สมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ) 
 
 สรุปผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกบันิยาม องคป์ระกอบ พฤติกรรมบ่งช้ีของการสร้าง
เสริมสุขภาวะและแนวทางการพฒันาการสร้างเสริมสุขภาวะนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั จาก
ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน ผูว้ิจยัจึงไดน้ าเสนอในตารางท่ี 9 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ตารางท่ี 9 พฤติกรรมบ่งช้ีการสร้างเสริมสุขภาวะ 
การสร้างเสริมสุขภาวะ พฤติกรรมบ่งช้ี 

ความรู้การสร้างเสริม 

สุขภาวะ  
 

ระดบัความรู้ของนกัศึกษาท่ีเก่ียวกบัความหมายของสุขภาวะ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อสุขภาวะ แนวโนม้ปัญหาสุขภาพของคนไทย  
การดูแลสุขภาพของตนเอง กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะ  การออกก าลงักาย การเล่นกีฬา การพกัผอ่น กิจกรรมนนัทนาการ
และการบริโภคอาหาร 

ความรับผดิชอบ ระดบัความรับผิดชอบต่อการปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นแบบอย่างท่ีดีในการสร้างเสริมสุขภาวะ  การให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย  มีความสามารถจดัการปัญหาท่ีเกิดข้ึนดา้นคุณธรรม จริยธรรม และความส าเร็จ
ในการปฏิบติังานในการสร้างเสริมสุขภาวะของตนเอง 

ทกัษะกระบวนการ ความสามารถในการคน้หาขอ้มูล การท าความเขา้ใจขอ้มูล และการประเมินผลขอ้มูลในการสร้างเสริมสุขภาวะเชิงสร้างสรรค์
ท่ีมีพื้นฐานมาจากความรู้ทางทฤษฎี มีประสบการณ์จากการปฏิบติั และผลท่ีเกิดจากการปฏิบติั รวมทั้งมีความสามารถการสร้าง
ผลงานในการสร้างเสริม 

สุขภาวะส าหรับตนเองได ้
 

ทกัษะมนุษยสมัพนัธ์ ระดบัความสามารถเพื่อช่วยเหลือและแกปั้ญหาเพื่อนภายในกลุ่มไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์แสดงออกถึงภาวะผูน้ าในสถานการณ์ท่ี
ตอ้งกลา้ตดัสินใจ รู้จกัแกปั้ญหา และเป็นบุคคลท่ีมองโลกในแง่ดี 

พฤติกรรมการสร้างเสริม 

สุขภาวะ 
ระดบัพฤติกรรมทางสุขภาวะท่ีดี เพื่อใหเ้กิดความสมดุลในทุกดา้นและครอบคลุมถึงการด าเนินชีวิตท่ีเหมาะสมของบุคคลเป็น
ส าคญัและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

เจตคติการสร้างเสริม 

สุขภาวะ     
ระดบัการเห็นคุณค่าและความส าคญัของตนเองในการสร้างเสริม 

สุขภาวะ รักตนเอง รักการออกก าลงักาย รักการเล่นเกมกีฬา มีน ้ าใจนกักีฬา สามารถดูแลสุขภาพของตนเองและผูอ่ื้นได ้โดย
แสดงออกทางพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะของตนเองไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
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 4. แนวทางการพฒันาการสร้างเสริมสุขภาวะสาํหรับนักศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั 
ผูเ้ช่ียวชาญไดใ้หข้อ้เสนอแนะดงัน้ี“การปฏิบติัในแต่ละกิจกรรมควรใชค้าํสั่งใหช้ดัเจน และควรเปิด
โอกาสให้นักศึกษาไดแ้สดงความคิดเห็นในทุกขั้นของกิจกรรมทุกกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาเกิด

ความเขา้ใจและสามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  บางกิจกรรมมีการจบัคู่กบัเพื่อนควรดาํเนินกิจกรรม
ตามท่ีกาํหนดไว  ้และกิจกรรมท่ีปฏิบัติเป็นกลุ่มควรปลูกฝังเร่ืองการวางแผน การลงมือ การ
ตรวจสอบและการปรับปรุงแกไ้ขใหเ้กิดทกัษะจนชาํนาญทุกคร้ัง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อใหน้กัศึกษา
ไดบ้รรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ระดบัอุดมศึกษา  อีกทั้งตอ้งจดัสภาพแวดลอ้มท่ีสร้างแรงจูงใจการ
สร้างเสริมสุขภาวะก่อใหเ้กิดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์แก่นกัศึกษา”   
  จากขอ้มูลดงักล่าวผูว้ิจยัไดน้าํมาใชก้าํหนดนิยาม องค์ประกอบ พฤติกรรมบ่งช้ีการ
สร้างเสริมสุขภาวะและแนวทางการพฒันาการสร้างเสริมสุขภาวะสาํหรับนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏั

จากผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 5 คน  นาํมากาํหนดนิยาม องคป์ระกอบใหเ้ป็นรูปธรรมเขา้ใจง่ายสามารถนาํไป
ปฏิบติัได ้สะทอ้นถึงพฤติกรรมบ่งช้ีการสร้างเสริมสุขภาวะมีการสร้างเกณฑก์ารประเมินให้ชดัเจน 
การใชภ้าษาท่ีง่ายและมีความเขา้ใจตรงกนัและแนวทางการพฒันาการสร้างเสริมสุขภาวะนกัศึกษา 
ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะไวใ้นการปฏิบติักิจกรรมแต่ละกิจกรรมควรใช้คาํสั่งท่ีชัดเจน เปิดโอกาสให้
นกัศึกษาไดแ้สดงความคิดเห็นทุกกิจกรรมสามารถปรับเปล่ียนไดอ้ย่างเหมาะสมเพื่อให้นักศึกษา

เกิดความเขา้ใจและสามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ควรจดัสภาพแวดลอ้มท่ีสร้างแรงจูงใจการสร้าง
เสริมสุขภาวะเพื่อใหน้กัศึกษาเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง   
 

 

ตอนที ่2 การพฒันา (Development: D1) เพือ่พฒันารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิง 
ประสบการณ์เพือ่สร้างเสริมสุขภาวะสําหรับนักศึกษา มหาวทิยาลยัราชภัฏ (Design and  
Development :D1 and D2) 
 
ผลการพฒันาโครงร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพือ่สร้างเสริมสุขภาวะ 
  

 การพฒันาโครงร่างรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพ่ือสร้างเสริมสุขภาวะ 
สาํหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั ในระยะท่ี 2 เป็นผลการศึกษาแนวคิดท่ีไดจ้ากการศึกษาและ
วิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานจากเอกสารและบุคคลในระยะท่ี 1 เพื่อนาํขอ้มูลมากาํหนดกรอบแนวคิดและ
พฒันาโครงร่างรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ ใหผ้ลดงัน้ี 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

194 

1. ผลการศึกษาแนวคิดท่ีไดจ้ากการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานจากเอกสารและ 
บุคคลในระยะท่ี 1 เพื่อนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์และกาํหนดกรอบแนวคิดของรูปแบบการจดัการเรียนรู้
เชิงประสบการณ์ใหมี้ความสอดคลอ้งกบัหลกัการ แนวคิด และทฤษฎี ดงัน้ี การสร้างเสริมสุขภาวะ 
ให้แก่นกัศึกษามีความจาํเป็นและมีความสาํคญัมากเพื่อใชเ้ป็นแนวทางการพฒันานกัศึกษาให้มีผล

การเรียนรู้ไดต้ามมาตรฐานหลกัสูตรกาํหนด      ปัจจยัท่ีสาํคญัในการจดัการเรียนรู้การสร้างเสริม
สุขภาวะ คือ การให้ความรู้แก่นักศึกษาเพื่อสร้างความตระหนักเก่ียวกับสุขภาวะก่อน  ควรให้
นกัศึกษาไดฝึ้กปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยตนเองเพ่ือให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
และควรมีการนาํเสนอผลงานท่ีไดส้ร้างข้ึน ควรมีรูปแบบการจดัการเรียนรู้ ควรมีการจดักิจกรรม
ควบคู่กนัไปทาํใหน้กัศึกษาเกิดประสบการณ์การเรียนรู้ดว้ยตนเองได ้

 2. ผลการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์       จากการท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษา 
และวเิคราะห์แนวคิด  ทฤษฎี กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553 ระดบั
ปริญญาตรี พบวา่ การสร้างเสริมสุขภาวะใหแ้ก่นกัศึกษามีความจาํเป็น และมีความสาํคญัท่ีสามารถ
ใชเ้ป็นแนวทางการพฒันาคุณภาพชีวติใหแ้ก่นกัศึกษาได ้ จากนั้นผูว้จิยัจึงไดท้าํการศึกษาวิเคราะห์

แนวคิด ทฤษฎี งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและหลกัการท่ีเก่ียวกบัการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิง

ประสบการณ์ ไดแ้ก่ แนวคิดการพฒันารูปแบบจดัการเรียนรู้  ทฤษฎีการสร้างความรู้ ทฤษฎีการ
ประมวลผลขอ้มูล ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ  ทฤษฎีพหุปัญญา ทฤษฎีการเรียนรู้ของโรเจอร์ส  
และหลกัการของรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ผูว้ิจยัไดท้าํการสงัเคราะห์องคป์ระกอบ
ในแต่ละขั้นตอนข้ึนเป็นร่างโครงร่างรูปแบบนาํไปใหผู้เ้ช่ียวชาญทั้ง7คนตรวจสอบความสอดคลอ้ง
และความเหมาะสมพบวา่ ระดบัความสอดคลอ้งและระดบัความเหมาะสมอยูใ่นระดบัสูง กวา่เกณฑ์
ท่ีกาํหนด ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญไปปรับแกไ้ขรูปแบบเพิ่มเติม  นาํร่างรูปแบบไป
ทาํการศึกษานาํร่อง(Pilot Study)กบัอาจารยแ์ละนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลยั
ราชภฏักาญจนบุรี พบวา่ ร่างรูปแบบดงักล่าวมีความเหมาะสมสามารถนาํไปทดลองใชไ้ด ้  จากนั้น
ผูว้ิจยัไดน้าํร่างรูปแบบมาปรับปรุง แกไ้ขขั้นตอนยอ่ยใหมี้ความเหมาะสมยิง่ข้ึนแลว้จึงนาํไปทดลอง
ใชก้บัอาจารยแ์ละนกัศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง พบวา่ รูปแบบ
ดงักล่าวมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลอยูใ่นระดบัสูง สามารถนาํไปเผยแพร่ใหแ้ก่มหาวิทยาลยั

ราชภฏัอ่ืนทัว่ประเทศไทยไดท้ดลองใชต่้อไป  
  รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสําหรับนักศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเรียกวา่KAECPAR   Model ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ คือ องคป์ระกอบของ
หลกัการ และวตัถุประสงค ์องคป์ระกอบของกระบวนการ และองคป์ระกอบของเง่ือนไขการนาํ
รูปแบบไปใช ้ดงัน้ี 
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1.  องคป์ระกอบของหลกัการและวตัถุประสงค ์  ประกอบดว้ย ดงัน้ี 
หลกัการ คือ การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้โดยการปฏิบติัจริง  

เป็นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพ่ือนาํไปสู่การสร้างองคค์วามรู้ใหม่   
วตัถุประสงค ์คือ เพื่อใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการจดัประสบการณ์เรียนรู้ร่วมกนัทาํใหมี้ 

คุณภาพชีวิตท่ีดี 
  2.  องคป์ระกอบกระบวนการ ประกอบดว้ยขั้นตอนหลกั 5ขั้นในแต่ละขั้นตอนหลกัจะ 
มีขั้นยอ่ย ๆ เป็นกระบวนการดาํเนินการ 3 ขั้นท่ีเรียกว่า PDS ไดแ้ก่ ขั้นเตรียมการ (Preparing : P) 
ขั้นปฏิบติั(Doing : D) และขั้นสรุป(Summarizing : S) ดงัน้ี 
 ขั้นท่ี 1 การให้ความรู้และการสร้างความตระหนกั (Knowledge and Awareness) 
หมายถึง การสร้างความรู้ท่ีเช่ือมโยงกบัประสบการณ์เดิมกบัเหตุการณ์หรือกรณีศึกษาเพ่ือสร้าง
ความตระหนกัแก่ผูเ้รียน ประกอบดว้ยขั้นตอนยอ่ย ดงัน้ี 

1.1 เตรียมผูเ้รียนโดยแจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ (P) 
1.2 ทาํการทดสอบก่อนเรียน (D) 
1.3 ตั้งคาํถามหรือประเดน็ปัญหาใหผู้เ้รียนคิด เพื่อสรุปหาแนวทางแกปั้ญหา(S) 

 ขั้นท่ี 2 การสร้างเสริมความรู้ (Enhancement) ระดมความคิดเห็นให้ผูเ้รียนได้

แลกเปล่ียนเรียนรู้กับกลุ่มเพื่อนเพ่ือสร้างประสบการณ์ใหม่และองค์ความรู้ใหม่ ประกอบด้วย
ขั้นตอนยอ่ย ดงัน้ี 
  2.1 จดัเตรียมเสริมความรู้ สร้างความเขา้ใจในการสร้างเสริมสุขภาวะ (P) 

2.1 จดักิจกรรมเพ่ือใหผู้เ้รียนไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ส่ิงท่ีไดค้น้ควา้มากบัเพื่อน (D)  
2.2 สรุปเป็นองคค์วามรู้โดยสรุปคนเดียวสรุปร่วมกบัเพื่อนสรุปร่วมกบัผูส้อน(S) 

 ขั้นท่ี 3 การสร้างผลงาน (Construction) หมายถึง การวางแผนแนวปฏิบติัของกลุ่มเพื่อ
สร้างผลงานตามท่ีกลุ่มมีขอ้ตกลงกนั ประกอบดว้ยขั้นตอนยอ่ย ดงัน้ี 
  3.1 จดัเตรียมแบ่งผูเ้รียนออกเป็นกลุ่ม ๆละประมาณ 4-6 คน (P) 

3.2 ร่วมกนัวางแผนฝึกปฏิบติัช่วยกนัสร้างสรรคผ์ลงาน (D) 
3.3 สรุปผลงานท่ีสร้างสรรคข์องแต่ละกลุ่ม (S) 

 ขั้นท่ี 4 การนาํเสนอผลงาน (Presentation) หมายถึง การนาํเสนอผลงาน/ช้ินงานท่ีได้
สร้างข้ึนและนาํผลงานมาเสนอในหอ้งเรียน ประกอบดว้ยขั้นตอนยอ่ย ดงัน้ี 

4.1 จดัเตรียมตวัแทนกลุ่มนาํเสนอผลงาน (P)  
4.2 ตวัแทนออกมานาํเสนอผลงานของกลุ่ม (D) 
4.3 สรุปผลงานเพ่ือประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั(S) 
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 ขั้นท่ี 5 การประเมินผลการเรียนรู้และการสะทอ้นกลบั (Assessment and Reflection) 
หมายถึง การประเมินผลการเรียนรู้และสะทอ้นความคิดและการนาํไปใชโ้ดยเพื่อน และอาจารย ์
ประกอบดว้ยขั้นตอนยอ่ย ดงัน้ี 

5.1 ประเมินผลงาน การนาํเสนอ และประโยชน์ท่ีได ้(P) 
5.2 สะทอ้นความคิดผลงาน /ช้ินงาน (D) 
5.3 สรุปผลงานเพ่ือเผยแพร่ใหผู้ท่ี้สนใจไดท้ราบ(S) 

 3. องคป์ระกอบของเง่ือนไขการนาํรูปแบบไปใช ้ ประกอบดว้ย หลกัการตอบสนอง 
ระบบสงัคม และระบบสนบัสนุน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
  3.1 หลกัการตอบสนอง คือ การกระตุน้ใหน้กัศึกษาร่วมปฏิบติักิจกรรมตลอดเวลา
ใหน้กัศึกษาร่วมกนัรับผดิชอบงานท่ีไดรั้บมอบหมาย และใหน้กัศึกษาร่วมกนัคิดสร้างผลงาน 
  3.2 ระบบสงัคม คือ การใหน้กัศึกษาไดส้ร้างความร่วมมือกนั (Collaborative) มี
การปฏิสมัพนัธ์กนั (Relationship) และส่งเสริมใหน้กัศึกษาทาํงานเป็นทีม (Teamwork)  
  3.3 ระบบสนบัสนุน คือ การจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ใหเ้พียงพอต่อการจดักิจกรรม 
จดัหาส่ือการเรียนการสอน และจดักิจกรรมใหมี้ความยดืหยุน่ไดม้ากข้ึน 

 ผลการพฒันาไดรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ

สาํหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั มีรายละเอียด แสดงในภาพท่ี 20 
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หลกัการ : การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ช่วยให้ผู้เรียนเกดิการเรียนรู้โดยปฏิบัติจริง เป็นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพือ่น าไปสู่การสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ 
วตัถุประสงค์ : เพือ่ให้ผู้เรียนมส่ีวนร่วมในจัดประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกนัท าให้มีคุณภาพชีวติทีด่ ี
 
 

 

ขั้นที ่3 การสร้างผลงาน(Construction : C) 
การปฏิบตัิงานกลุ่มทีใ่ช้ทกัษะกระบวนการของกลุ่ม 
กระบวนการทางปัญญาช่วยกนัสร้างสรรค์ผลงาน 
ของกลุ่มนักศึกษา 
 
 
ขั้นที ่4 การน าเสนอผลงาน (Presentation : P) 
การน าเสนอผลงานทีไ่ด้สร้างสรรค์โดยกลุ่มนักศึกษา 
เปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนร่วมอภิปราย วเิคราะห์  
เปรียบเทยีบและกระบวนการและสรุป 
  
 
 

ขั้นที ่5 การประเมนิผลการเรียนรู้และการสะท้อนกลบั 
 (Assessment and Reflection : AR) 
นักศึกษาประเมนิผลการเรียนรู้ของตนเองและผลงาน 
 และสะท้อนความคดิเห็นเกีย่วกบัผลงานทีไ่ด้สร้างขึน้ 
  
 
 

ขั้นที ่2 การสร้างเสริมความรู้(Enhancement :E) 
การระดมความคดิเห็นของนักศึกษาได้แลกเปลีย่นเรียนรู้ 
กบักลุ่มเพือ่นเพือ่สร้างประสบการณ์และองค์ความรู้ใหม่ 
 
 
  
 
 ระบบสังคม 

1.สร้างความร่วมมอืกนั   
2.การมปีฏิสันพนัธ์กนั 
3. การท างานเป็นทมี  
  
 
 

หลกัการตอบสนอง 

1.กระตุ้นให้นักศึกษาปฏิบตัิ
กจิกรรม 
2.นักศึกษาร่วมกนัรับผดิชอบ 
3.นักศึกษาร่วมคดิสร้างผลงาน 
 
 

ระบบสนับสนุน 
1. จัดเตรียมวสัดุอุปกรณ์ 
2. จัดหาส่ือการเรียนการสอน 
3. จัดกจิกรรมให้มคีวาม
ยดืหยุ่นกบัเวลาทีก่ าหนด 

เงือ่นไขการน ารูปแบบไปใช้ 
 
 
 

ขั้นที ่1  การให้ความรู้และการสร้างความตระหนัก 
(Knowledge and Awareness :KA)  
การกระตุ้นเร้าความสนใจโดยทบทวนความรู้และ 
ประสบการณ์เดมิและสร้างความตระหนักให้แก่นักศึกษา 
  
 
 

 

 

ขั้นที่ 1  การให้ความรู้และการสร้างความตระหนัก 
 

ขั้นที่ 2 การสร้าง
เสริมความรู้ 

ขั้นที่ 3 การสร้างผลงาน ขั้นที่ 4 การน าเสนอผลงาน 

ขั้นที่ 5 การ
ประเมินผล
การเรียนรู้
และการ
สะท้อนกลบั 

ภาพท่ี 20 รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั 

 

ขั้นตอนกระบวนการ 
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ผลการตรวจสอบเพือ่ยนืยนัโครงร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพือ่สร้างเสริม 
สุขภาวะส าหรับนักศึกษา มหาวทิยาลยัราชภัฏ  
 1.  ผลการประเมินความสอดคล้องของโครงร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั  ผลการประเมินความ
สอดคลอ้งของโครงร่างรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับ
นักศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั พบว่า โครงร่างของรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
จ านวน 12 รายการ มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง อยูร่ะหว่าง0.86 -1.00ซ่ึงเป็นค่าแสดงหลกัฐานของ
ความสอดคลอ้งอยูใ่นระดบัมากสามารถน าไปใชไ้ด ้
 1.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อน าขอ้มูลมาปรับปรุง
โครงร่างรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ มีดงัน้ี 

1.1.1 ขั้นการใหค้วามรู้และการสร้างความตระหนกั รู้สึกวา่ขอ้ความควรให ้
ชดัเจน  ในการวดัผลอาจตดัออกหรือลองพิจารณาอีกคร้ังหน่ึง 

1.1.2 ขั้นการสร้างเสริมความรู้ รู้ไดอ้ยา่งไรวา่ขั้นน้ีมีความสอดคลอ้งกบั 
กระบวนการทางปัญญาแกปั้ญหาได ้ 

1.1.3 ขั้นการน าเสนอผลงาน ในขอ้ความวิเคราะห์เปรียบเทียบไม่แน่ใจวา่ 
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์ดในรูปแบบเพราะดูจากนิยามศพัทแ์ลว้ยงัไม่ไดร้ะบุถึงขั้นการวิเคราะห์ 
  จากผลการวิเคราะห์เอกสารและการตรวจสอบเพื่อยนืยนัความสอดคลอ้งของโครงร่าง
รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์และขอ้เสนอแนะจากผูเ้ช่ียวชาญ ผูว้ิจยัน ามาตรวจสอบ
ปรับปรุงและแกไ้ขโครงร่างใหมี้ความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน ก่อนน าไปใชใ้นการวิจยัต่อไป 

 2.ผลการตรวจสอบความเหมาะสมโครงร่างรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั ผูว้ิจยัไดน้ าโครงร่างท่ีพฒันาข้ึนซ่ึง
ประกอบดว้ย แนวคิด ทฤษฎี องคป์ระกอบของรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์  หลกัการ  
วตัถุประสงค ์ โครงสร้างและเน้ือหารายวิชาการสร้างเสริมสุขภาวะ เวลาท่ีใช ้  คุณสมบติัของ
ผูเ้ขา้ร่วมการจดัการเรียนรู้ การด าเนินการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ ขั้นของรูปแบบการจดัการ
เรียนรู้เชิงประสบการณ์ อุปกรณ์/ส่ือการจดัการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล การน ารูปแบบไปใช ้
หลกัการตอบสนอง ระบบสังคม ระบบสนบัสนุน ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 7 คนประเมินตรวจสอบความ
เหมาะสมโครงร่างรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ พบวา่ มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด (X  > 3.50, S.D. < 1.00) 
 3.ผลการประเมินความสอดคลอ้งของตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรู้ ผลการประเมิน
ความสอดคลอ้งของตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรู้ พบว่า ตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรู้ จ  านวน 6 
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รายการ มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง อยู่ระหว่าง 0.80 -1.00 ซ่ึงเป็นค่าแสดงหลกัฐานของความ
สอดคลอ้งอยูใ่นระดบัมาก สามารถน าตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรู้ไปทดลองใชไ้ด ้
     3.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ 

      3.1.1 เขียนจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมควรใหส้อดคลอ้งกบัรูปแบบการจดัการ 
เรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ เพราะง่ายส าหรับครูและผูนิ้เทศ 

      3.1.2 จุดประสงคก์ารเรียนรู้เชิงพฤติกรรมในบางขอ้ควรระบุเกณฑ ์
 4. ผลการตรวจสอบความเหมาะสมตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรู้ ผูว้ิจยัไดน้ าตวัอยา่ง
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึนประกอบดว้ย สาระส าคญั จุดประสงคก์ารเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
กระบวนการจดัการเรียนรู้ ขั้นของรูปแบบ ส่ือการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล และขอ้เสนอแนะ
ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน ไดป้ระเมินตรวจสอบความเหมาะสมของตวัอยา่งแผนการจดัการ
เรียนรู้ พบวา่ มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X  > 3.50, S.D. < 1.00) 
 
ผลการศึกษาน าร่อง 
  ผูว้ิจยัไดน้ าโครงร่างรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ
ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั ไปทดลองใชใ้นการศึกษาน าร่อง ไดผ้ลดงัน้ี 
 1. ผลการทดสอบความรู้ความเขา้ใจของอาจารยส์าขาวิชาพลศึกษา   คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี  จ  านวน 3 คนเก่ียวกบัรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อ
สร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั จ านวน 20 ขอ้ พบว่า อาจารยมี์ความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัอยู่ในระดบัดีมาก โดยเฉล่ียอาจารยมี์ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัรูปแบบการ
จดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั อยู่ใน
ระดบัดีมาก (18-20 คะแนน หมายถึง ระดบัดีมาก) 

 2.   ผลการประเมินความสามารถในการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ตามรูปแบบการ 
จดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัใน
ระหว่างการศึกษาน าร่อง โดยใชแ้บบประเมินความสามารถในการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์
ตามรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษามหาวิทยาลยั
ราชภฏั พบว่า อาจารย ์จ านวน 3 คน มีความสามารถในการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ตาม
รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษามหาวิทยาลยัราช
ภฏั ประกอบดว้ย การเตรียมความพร้อมในการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์  สร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้ในห้องเรียน การจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ส่ือการเรียนรู้ และการประเมินผลโดย
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ภาพรวม มีความสามารถอยูใ่นระดบัมาก (X  = 2.67, S.D. = 0.52 ) และจากการสัมภาษณ์อาจารย์
เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ไดใ้ชว้ิธีการจดัท่ียึดนักศึกษาเป็นส าคญั ส่วนการจดั
กิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ใหแ้ก่นกัศึกษาไดม้อบหมายใหก้ลุ่มนกัศึกษาเป็นผูด้  าเนินการ
เอง และการวดัผลการเรียนรู้ใช้แนวทางของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของสกอ . 
อาจารยใ์ชค้  าถาม และการจดับรรยากาศการเรียนรู้เพื่อให้นกัศึกษาสนใจเรียนรู้มากข้ึน นอกจากน้ี
อาจารยต์อ้งคอยกระตุน้ใหน้กัศึกษาสนใจเรียนและแสดงความคิดเห็นมากข้ึนดว้ย 

3. ผลการศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้าง 
เสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏั โดยใชแ้บบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ
การจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั  
หลงัการศึกษาน าร่อง ปรากฏผลดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาขอ้มูลคุณสมบติัของอาจารยส์ าหรับการศึกษาน าร่อง พบว่า 
อาจารยจ์  านวน 3 คน เป็นชายทั้ง 3 คน มีอายเุฉล่ียมากกวา่ 35 ปี มีประสบการณ์ในการสอนมากกว่า 
10 ปี ทั้ง 3 คน และมีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาโท ทั้ง 3 คน  

 ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาความประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิง 
ประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั   ใชแ้บบประเมินความ
เหมาะสมของรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์หลงัการศึกษาน าร่อง  พบวา่ หลงัการศึกษา
น าร่องผลประเมินโดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก (X  = 2.83, S.D. =0.40)  

 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของเคร่ืองมือประกอบการใช้รูปแบบ  ผลการ
ตรวจสอบความเหมาะสมของเคร่ืองมือประกอบการใช้รูปแบบ  ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการตรวจสอบ
ความเหมาะสมของเคร่ืองมือประกอบการใชรู้ปแบบกบันกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ท่ีก าลงัเรียนวิชาพลศึกษา  
สังกดัมหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี จ านวน 30 คน ท าการศึกษาน าร่อง 3 ระยะ ๆละ 1 สัปดาห์ 
รวม 3 สัปดาห์ โดยอาจารยจ์ดัประสบการณ์การเรียนรู้ตามตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีผูว้ิจยั
สร้างข้ึนท าการประเมินโดยใชเ้คร่ืองมือประกอบการใชรู้ปแบบแยกออกเป็นเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ  ไดแ้ก่ เคร่ืองมือเชิงปริมาณ คือ แบบทดสอบความรู้การสร้างเสริมสุขภาวะ แบบประเมิน
ความรับผดิชอบ แบบประเมินทกัษะกระบวนการ แบบประเมินทกัษะมนุษยสมัพนัธ์ แบบสอบถาม
พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะ  แบบสอบถามเจตคติการสร้างเสริมสุขภาวะและแบบสอบถาม
ความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์  ส่วนเคร่ืองมือเชิงคุณภาพ คือ แบบบนัทึก
การสังเกตพฤติกรรมสอนอาจารย ์แบบบนัทึกการสัมภาษณ์ และแบบประเมินและสงัเกตพฤติกรรม
การเรียนของนกัศึกษา  มีผลการประเมินตามตารางท่ี 10  ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 10 ผลการประเมินการสร้างเสริมสุขภาวะของนกัศึกษาท่ีไดรั้บการจดัประสบการณ์การ 
      เรียนรู้ระหวา่งการศึกษาน าร่อง (n = 30 คน) 
 

การสร้างเสริมสุขภาวะ สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 3 

X  S.D. X  S.D. 
1. ความรู้การสร้างเสริมสุขภาวะ 

(35 คะแนน) 
21.47 

ระดบัปานกลาง 
3.06 30.43 

ระดบัดีมาก 
2.67 

2. ความรับผดิชอบ (4 ระดบั) 2.41 0.54 3.70 0.58 
ระดบัปานกลาง ระดบัดีมาก 

3. ทกัษะกระบวนการ (3 ระดบั) 1.56 0.78 2.55 
ระดบัดี 

0.77 
ระดบัปานกลาง 

4. ทกัษะมนุษยสมัพนัธ์ (3 ระดบั) 2.20 0.55 2.67 
ระดบัดี 

0.50 
ระดบัปานกลาง 

5. พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะ
(5 ระดบั) 

2.78 0.60 3.56 0.67 
ระดบัปานกลาง ระดบัมาก 

6. เจตคติการสร้างเสริมสุขภาวะ 
(5 ระดบั) 

- - 4.50 0.45 
ระดบัมาก 

7. ความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัการ
เรียนรู้เชิงประสบการณ์ (5 ระดบั) 

- - 3.80 0.78 
ระดบัมาก 

  

  จากตารางท่ี 10 ผลการประเมินการสร้างเสริมสุขภาวะของนกัศึกษาท่ีไดรั้บการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ระหว่างการศึกษาน าร่องสัปดาห์ท่ี 1 พบว่า ความรู้การสร้างเสริมสุขภาวะ 
อยูใ่นระดบัปานกลาง(X  = 21.47, S.D. = 3.06)  ความรับผดิชอบ อยูใ่นระดบัปานกลาง (X  = 
2.41, S.D. = 0.54)ทกัษะกระบวนการอยูใ่นระดบัปานกลาง(X  = 1.56, S.D. = 0.78)  ทกัษะมนุษย
สัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง(X  = 2.20, S.D. = 0.55)   พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะอยูใ่น
ระดบัปานกลาง(X  = 2.78, S.D. = 0.60)     ผลการประเมินสัปดาห์ท่ี 3 พบว่า ความรู้การสร้างเสริม
สุขภาวะ อยูใ่นระดบัดีมาก(X  = 30.43, S.D. = 2.67)   ความรับผดิชอบอยูใ่นระดบัดีมาก (X  = 3.70, 
S.D. = 0.58)  ทกัษะกระบวนการอยูใ่นระดบัดี(X  = 2.55, S.D. = 0.77) ทกัษะมนุษยสัมพนัธ์ อยูใ่น
ระดบัดี (X  = 2.67, S.D. = 0.50) เจตคติการสร้างเสริมสุขภาวะอยูใ่นระดบัมาก (X  = 4.50, S.D. = 
0.45)  พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะอยูใ่นระดบัมาก (X  = 3.56, S.D. = 0.67) และความคิดเห็น
ของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ อยูใ่นระดบัมาก (X  = 3.80, S.D. = 0.78)  
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       ผลการประเมินศึกษาน าร่องในสปัดาห์ท่ี 2 ดงัน้ี 
 การสังเกตพฤติกรรมสอนของอาจารย ์ผลจากการวิเคราะห์บนัทึกการสังเกตพฤติกรรม

สอนของอาจารย ์พบว่า อาจารยมี์ความตั้งใจท าการสอนนกัศึกษาเป็นอยา่งดี มีการเตรียมการสอน
และส่ือการสอนไว ้มีการตั้งค  าถามขณะท าการสอนและด าเนินการสอนตามรูปแบบการจดัการ
เรียนรู้ท่ีปรากฏอยูใ่นตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีก าหนด 

 การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา  ผลจากการวิเคราะห์แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษา พบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการเรียนรู้มีระยะเวลา ราว 1 
ชัว่โมง ถึง 1 ชัว่โมง 30 นาที   มีความตอ้งการท ากิจกรรมร่วมกนัเป็นกลุ่มเพื่อสร้างผลงานใหเ้ป็นท่ี
ยอมรับของกลุ่มนักศึกษาสามารถปฏิบติักิจกรรม ไดต้ามกระบวนการจดัการเรียนรู้ตามขั้นของ
รูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีอาจารยก์ าหนดไว ้

 สภาพปัญหาและขอ้เสนอแนะจากการศึกษาน าร่อง ผูว้ิจยัไดร้วบรวมขอ้มูลสภาพ
ปัญหาท่ีเกิดจากการศึกษาน าร่องในการทดลองใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์และ 
ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลสภาพปัญหาใหผ้ล ดงัน้ี 

 สัปดาห์ท่ี 1 นักศึกษามีความสนใจท่ีจะเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาวะ มีการศึกษา
เอกสารคู่มือนกัศึกษาและรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ท่ีแจกใหมี้ความพร้อมท่ีจะเขา้
ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีจดัให ้ 

 สัปดาห์ท่ี 2 นกัศึกษาส่วนใหญ่ไดใ้หค้วามร่วมมือกิจกรรม บางคนไม่เขา้ร่วมกิจกรรม
เพราะไม่มีการใหค้ะแนนกิจกรรม นกัศึกษาบางคนมาสายจึงท าใหติ้ดตามการเรียนไม่ทนัเพื่อน    

 สัปดาห์ท่ี 3 นกัศึกษาส่วนใหญ่สนใจเขา้ร่วมกิจกรรมมากข้ึนเพราะเป็นประโยชน์กบั
ตนเอง มีความสนุกสนานในขณะปฏิบติักิจกรรมกลุ่มท่ีก าหนดไวใ้นตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรู้ 

 ผลจากการศึกษาน าร่องทดลองใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ผูว้ิจยัได้
วิเคราะห์ขอ้มูลต่าง ๆ เพื่อปรับปรุง แกไ้ขในขั้นทั้ง 5 ขั้น ผูว้ิจยัไดก้ าหนดกระบวนการยอ่ยในขั้น
หลกั เป็น 3 ขั้นยอ่ย หรือท่ีเรียกว่า PDS ไดแ้ก่ ขั้นเตรียมการ (Preparing :P) ขั้นปฏิบติั(Doing : D) 
และขั้นสรุป(Summarizing : S) ส่วนในขั้นการให้ความรู้และการสร้างความตระหนกั ผูว้ิจยัได้
เพิ่มเติมการน าเขา้สู่บทเรียนดว้ยการเพิ่มเติมการเล่นเกม ร้องเพลง หรือเล่านิทานก่อนการแจง้
จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพื่อใหน้กัศึกษาเกิดความสนใจ  ส่วนในขั้นการสร้างผลงาน ผูว้ิจยัพบว่าการ
จดัเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ไม่เพียงพอกบัจ านวนนกัศึกษา จึงไดก้ าหนดไวใ้นองคป์ระกอบของเง่ือนไข
การน ารูปแบบไปใช้ให้ชัดเจนข้ึน  ส่วนในขั้นการประเมินผลและการสะทอ้นกลบั พบว่า การ
ประเมินผลควรมีเคร่ืองมือเพิ่มเติม คือ แบบสังเกตพฤติกรรมการน างานกลุ่ม และการให้นกัศึกษา
ไดส้ะทอ้นความคิดโดยการอภิปรายผลงานของกลุ่มในแต่ละกลุ่มเพื่อน าไปปรับปรุงแกไ้ขต่อไป 
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 ตอนที่ 3 การวิจัย (Research: R2) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์เพือ่สร้างเสริมสุขภาวะ ส าหรับนักศึกษา มหาวทิยาลยัราชภัฏ (Implementation : I) 

 การด าเนินการในระยะท่ี 3 เพื่อทดลองใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์
เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั ผูว้ิจยัไดน้ ารูปแบบการจดัการเรียนรู้
เชิงประสบการณ์ใหอ้าจารยผ์ูส้อนสาขาวิชาพลศึกษาและนนัทนาการ   มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้น
จอมบึงจ านวน 3 คนไดท้ดลองใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ
ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั โดยมีจุดประสงคเ์พื่อทดสอบความรู้ความเขา้ใจของอาจารย์
เก่ียวกบัรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ประเมินความสามารถในการจดัประสบการณ์
การเรียนรู้ตามรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ และประเมินความเหมาะสมของการใช้
รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ใหผ้ลสรุปไดด้งัน้ี 

 1. ผลการทดสอบความรู้ความเขา้ใจของอาจารย ์เก่ียวกบัรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิง 
ประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั ใชแ้บบทดสอบความรู้
ความเขา้ใจของอาจารยเ์ก่ียวกบัรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ
ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั ดงัแสดงในตารางท่ี 11 
ตารางท่ี 11 ความรู้ความเขา้ใจของอาจารยเ์ก่ียวกบัรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อ 
      สร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั 
 

คนที ่ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ ค่าร้อยละ ผลการประเมิน 
1 20 19 95 ดีมาก 
2 20 19 95 ดีมาก 
3 20 18 90 ดีมาก 
ผลประเมินโดยภาพรวม 18.67 93.35 ดีมาก 

 

 จากตารางท่ี 11 พบว่า โดยภาพรวมความรู้ความเขา้ใจของอาจารยเ์ก่ียวกบัรูปแบบการ
จดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั อยูใ่น
ระดบัดีมาก (ร้อยละ 93.35)  

 

 2.    ผลประเมินความสามารถในการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ตามรูปแบบการจดัการ 
เรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัใชแ้บบประเมิน
ความสามารถในการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ตามรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์
เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏั ดงัแสดงในตารางท่ี 12 
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ตารางท่ี 12   ความสามารถในการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ตามรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิง 
        ประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั 

 
รายการประเมิน ผลการประเมิน 

X  S.D. ความหมาย 
1.การเตรียมความพร้อมในการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 2.67 0.52 มาก 
2. สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในหอ้งเรียน 2.50 0.55 มาก 
3. การจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
3.1 จดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ตามล าดบัขั้นของรูปแบบ
การจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ
ส าหรับนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏั 5 ขั้น 

 
2.50 

 
0.55 

 
มาก 

3.2 ใชค้  าถามเพือ่กระตุน้เร้าความสนใจและสร้างความ
ตระหนกั 

2.67 0.52 มาก 

3.3 อาจารยส์นใจตอบค าถามและสนบัสนุนใหน้กัศึกษาถาม
และแสดงความคิดเห็น 

2.83 0.40 มาก 

3.4 ใหน้กัศึกษามีอิสระในการคิดสร้างสรรคผ์ลงานดว้ย
ความสามารถและความสนใจ 

2.83 0.40 มาก 

3.5  สนบัสนุนใหน้กัศึกษาปฏิบติักิจกรรมสร้างสรรคต์าม
ขอ้ตกลงของกลุ่ม 

2.00 0.89 ปานกลาง 

3.6 เคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของนกัศึกษา 2.00 0.89 ปานกลาง 
4. ส่ือการเรียนรู้ 2.83 0.40 มาก 
5. การประเมินผล 2.33 0.51 ปานกลาง 
ผลประเมินโดยภาพรวม 2.51 0.54 มาก 
  
 จากตารางท่ี 12 พบวา่ โดยภาพรวมความสามารถในการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์
ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนักศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏั อยูใ่นระดบัมาก (X = 2.51, S.D. =0.54) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
อาจารย์สนใจตอบค าถามและสนับสนุนให้นักศึกษาถามและแสดงความคิดเห็น อาจารย์ให้
นักศึกษามีอิสระในการคิดสร้างสรรค์ผลงานด้วยความสามารถและความสนใจและอาจารยมี์
ความสามารถในการใชส่ื้อการเรียนรู้ อยูใ่นระดบัมาก (X = 2.83, S.D. =0.40) เช่นกนั 
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 3.   ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อ
สร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั โดยใชแ้บบประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลยั
ราชภฏั ผลการประเมินมีดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาขอ้มูลคุณสมบติัของอาจารย ์ พบวา่ อาจารยจ์  านวน 3 คน เป็น
ชาย 3 คน มีอายเุฉล่ียมากกวา่ 35 ปี ทั้ง 3 คน มีประสบการณ์ในการสอนมากกวา่ 10 ปี ทั้ง 3 คน 
และมีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาโท ทั้ง 3 คน  

 ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของอาจารยใ์นการประเมินความเหมาะสมของการ 
ใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยั
ราชภฏั  ดงัแสดงในตารางท่ี 13 
 
ตารางท่ี 13 ความเหมาะสมของรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ 
      ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั  
 

รายการประเมิน ผลการประเมิน 

X  S.D. ความหมาย 
1. ความเป็นมาและความส าคญั 
   1.1ความเป็นมาและความส าคญัของรูปแบบการ
จดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริม 
สุขภาวะส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั 

 
2.67 

 
0.51 

 
เหมาะสมมาก 

2. หลกัการ 
    2.1หลกัการเก่ียวกบัรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับ
นกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั 

 
2.50 

 
0.55 

 
เหมาะสมมาก 

3. วตัถุประสงค ์
     3.1 การก าหนดวตัถุประสงคข์องรูปแบบการ
จดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริม 
สุขภาวะ ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั 

 
2.33 

 
0.52 

 
เหมาะสมปานกลาง 
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ตารางท่ี 13 (ต่อ) 
รายการประเมิน ผลการประเมิน 

X  S.D. ความหมาย 
4. กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
   4.1การวางแผนการจดัการเรียนรู้เป็นไปตามรูปแบบ
การจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ เพื่อสร้างเสริม 
สุขภาวะ ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั 

 
2.60 

 
0.54 

 
เหมาะสมมาก 

  4.2 ความชดัเจนของขั้นตอนในการจดัการเรียนรู้ 
เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับ
นกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั(KAECPAR)  

2.83 0.40 เหมาะสมมาก 

   4.3 การสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษาท่ีเกิดจาก
การจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ ส าหรับนกัศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏั 

2.83 0.40 เหมาะสมมาก 

5. ตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรู้ 
    5.1 ตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบ 
การจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ เพื่อสร้างเสริม 
สุขภาวะ ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั   

 
2.50 

 
0.54 

 
เหมาะสมมาก 

6.  ประโยชนข์องการน ารูปแบบไปใช ้
  6.1 รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ เพื่อ
สร้างเสริมสุขภาวะสามารถสร้างเสริมสุขภาวะของ
นกัศึกษา 

 
2.83 

 
0.40 

 
เหมาะสมมาก 

  6.2 รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะมีความสอดคลอ้งกบัธรรมชาติ
การเรียนรู้ ความตอ้งการและศกัยภาพของนกัศึกษา 

2.17 0.75 เหมาะสมปานกลาง 

  6.3 รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อ 
สร้างเสริมสุขภาวะสามารถน าไปปฏิบติัและประเมิน
ตามสภาพจริง 

2.83 0.40 เหมาะสมมาก 

ผลประเมินโดยภาพรวม 2.61 0.64 เหมาะสมมาก 
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 จากตารางท่ี 13    พบวา่ โดยภาพรวมรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อ 
สร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก( X = 
2.61, S.D. =0.64) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นความเป็นมาและความส าคญั   ดา้นหลกัการ 
ดา้นกระบวนการจดัการเรียนรู้   ดา้นตวัอย่างแผนการจดัการเรียนรู้และดา้นประโยชน์ของการน า
รูปแบบไปใชมี้ความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากแสดงว่ารูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์
เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัมีความเหมาะสมสามารถน าไปใชใ้น
การจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ไดต่้อไป 
 
ผลการศึกษาความคดิเห็นและข้อเสนอแนะ 

1.ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เป็นรูปแบบการ 
จดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั มี
ขั้นตอนทั้ง 5 ขั้น ซ่ึงมีความเหมาะสมและเป็นไปไดส้ามารถน าไปใชเ้พื่อเกิดประโยชน์ต่อไปได้
อยา่งแน่นอน ดงัค าใหส้ัมภาษณ์ของอาจารยท่์านหน่ึง ดงัน้ี 
 “รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ดงักล่าว มีขั้นตอนทั้ง 5 ขั้น ในแต่ละขั้น 
 สามารถใหน้กัศึกษาท ากิจกรรมไดอ้ยา่งดี ไม่เกิดความสบัสนในขั้นตอนต่าง ๆ” 

  2.ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัขอ้ดีและขอ้จ ากดัส าหรับการน ารูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิง 
ประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัไปใช ้ขอ้ดีสามารถสร้าง
ความตระหนกัและการน าไปใชป้ฏิบติัในการแสดงพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะได ้ขอ้จ ากดั
ควรส่งเสริมความรู้โดยยึดผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางจึงจะสามารถท าให้เกิดประโยชน์ได ้ ดงัค าให้
สมัภาษณ์ของอาจารยท่์านหน่ึง  ดงัน้ี 
  “ขอ้ดีของการน ารูปแบบไปใชจ้ะไดจ้ดัระบบการสอนใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน ไม่ได ้
  สอนแบบบรรยายอยา่งเดียว อาจารยค์วรมีรูปแบบการจดัการเรียนรู้หลาย ๆ แบบเพื่อ 
  ใชใ้นแต่ละสถานการณ์ของการจดัการเรียนรู้ในมหาวิทยาลยั” 

3.ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางหรือวิธีการท าใหรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้เชิง 
ประสบการณ์บรรลุวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

ด้านตวัผูส้อน ตอ้งเขา้ใจว่าเป็นการสอนโดยยึดผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ผูส้อน 
ตอ้งศึกษาขั้นต่าง ๆ ในรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ให้เขา้ใจและพยายามฝึกปฏิบติั
กิจกรรมโดย ให้นักศึกษาฝึกเป็นผูน้ าและผูต้าม ควรให้นักศึกษาได้ฝึกคิดวิเคราะห์ด้วยการใช้
ค  าถามบ่อยและให้นักศึกษาใชป้ระสบการณ์เดิมมาตอบค าถามเพื่อเช่ือมโยงกบัความรู้ใหม่ให้ได ้
ค  าถามควรเป็นค าถามท่ีทา้ทายความสามารถของนกัศึกษา 
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ดา้นแผนการจดัการเรียนรู้    ควรใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการวางแผนการจดัการ 
เรียนรู้ กระบวนการจดัการเรียนรู้ และการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ จุดประสงคก์ารเ รียนรู้ควร
เขียนให้สามารถวดัและประเมินผลได้อย่างชัดเจน ควรมีการตั้ งเกณฑ์ไวด้้วย ช่วงเวลาการจัด
กระบวนการเรียนรู้ควรใหเ้วลามากข้ึนและการน าเสนอผลงานดว้ย 

ดา้นเทคนิคการจดักิจกรรม    จดักิจกรรมท่ีใหน้กัศึกษาไดป้ฏิบติัไดจ้ริง ๆ   ตอ้งมี 
ความเหมาะสมกบัจ านวนของนกัศึกษา ผูส้อนควรส่งเสริมความคิดสร้างสรรคใ์หน้กัศึกษาเขา้ใจดี
เสียก่อน      ควรมีเทคนิคการจดักิจกรรมท่ีหลากหลายและสามารถน าไปปฏิบติัได้ ควรมีการ
กระตุน้เร้าท่ีสร้างความสนใจนกัศึกษา เช่น การร้องเพลง เล่าเกมทางทีวี  กรณีศึกษา เล่นละคร ก่อน
ท าการสอน ควรมีการสร้างสถานการณ์จ าลองบางในบางคร้ังเพื่อให้นักศึกษาไม่เบ่ือเรียน และ
กิจกรรมการออกก าลงักายควรจดัให้ฝึกปฏิบติัออกก าลงักาย และควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
นกัศึกษาในแต่ละกลุ่มใหก้ารท างานกลุ่มเพื่อสร้างผลงานของกลุ่ม 

ดา้นการประเมินผล   ควรใหมี้การประเมินผลหลากหลายรูปแบบ เช่น การสังเกต  
การสอบถาม การประเมินผลงาน การบนัทึกพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะ เป็นการประเมินตาม
สภาพจริง  ผูส้อนไม่ควรล าเอียงการให้คะแนนและควรจ าช่ือนกัศึกษาให้ไดทุ้กคนตอ้งติดตามผล
การปฏิบติัตนต่อการเปล่ียนแปลพฤติกรรมสุขภาพของนกัศึกษา ดงัค าให้สัมภาษณ์ของอาจารยท่ี์
สอดคลอ้งกบัขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
 
  “อาจารยท่ี์ท าหนา้ท่ีสอนตอ้งคอยกระตุน้ใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการท า 
 กิจกรรมตลอดเวลาและควรเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั การด าเนินตามรูปแบบน้ี 
 จึงจะไดผ้ลจริง”  
 

    “การด าเนินกิจกรรมตามแผนการจดัการเรียนรู้มีความยดืหยุน่ดี แต่ควรให ้
   เวลาการปฏิบติักิจกรรมกลุ่มมากข้ึน เพราะบางกลุ่มใชเ้วลานาน บางกลุ่ม 
   ใชเ้วลานอ้ยในการปฏิบติักิจกรรม ตอ้งคอยกนัเพื่อน าเสนอผลงานพร้อมกนั”   
 

     “เทคนิคการจดักิจกรรมมีความหลากหลายมาก อาจารยท่ี์ท าการสอนจะ 
      ตอ้งคอยกระตุน้ความคิดสร้างสรรคผ์ลงานของกลุ่มมากข้ึน และตอ้ง 
      ประเมินการเรียนรู้ของผลงานโดยใหน้กัศึกษาเป็นผูป้ระเมินหรือเพื่อ 
      เป็นผูป้ระเมินกไ็ด ้จะดีมาก”  
 

   สรุปประเด็นจากการใหส้ัมภาษณ์ของอาจารยท์ั้ง 3 คน พบว่า การด าเนินกิจกรรมตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ อาจารย์ต้องคอยกระตุ้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม
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ตลอดเวลา การจดักิจกรรมของอาจารยค์วรมีความยืดหยุน่ให้เวลาการปฏิบติักิจกรรมกลุ่มมากข้ึน
เพราะบางกลุ่มอาจใชเ้วลาปฏิบติักิจกรรมนาน บางกลุ่มอาจใชเ้วลาปฏิบติักิจกรรมนอ้ย อาจารยค์วร
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์องกลุ่มมากข้ึนและมีการประเมินผลการเรียนรู้ผลงานกลุ่ม 

4.รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัมีความเหมาะสมกบัการพฒันาสุขภาวะของนกัศึกษามีขอ้เสนอแนะว่ารูปแบบ
ดงักล่าวมีความเหมาะสมอยา่งยิง่ ขั้นตอนทั้ง 5 ขั้น สามารถน าไปสู่การปฏิบติัไดจ้ริง เป็นรูปแบบท่ี
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรคแ์ละสร้างผลงานของกลุ่ม ดงัค  าใหส้มัภาษณ์ของอาจารยท่์านหน่ึง ดงัน้ี 
 “รูปแบบดงักล่าวจะช่วยพฒันาสุขภาวะนกัศึกษาไดจ้ริงและสามารถปรับพฤติกรรม 
 การดูแลสุขภาพของนกัศึกษาใหห้นัมาสนใจตนเองมากข้ึน”  

5.ความรู้ ความเขา้ใจและความสามารถจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ตามรูปแบบการ 
จดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏั หลงัการ
ทดลอง    อาจารยมี์ความรู้ความเขา้ใจเพิ่มมากข้ึนเพราะวา่ไดศึ้กษาและทดลองน าไปปฏิบติัจึงท าให้
เกิดทกัษะและความรู้เพิ่มมากข้ึน การจดัการเรียนรู้ตอ้งเป็นไปตามขั้นตอนจึงจะไดผ้ลมาก ดงัค าให้
สมัภาษณ์ของอาจารยท่์านหน่ึง ดงัน้ี 
 “รูปแบบดงักล่าวท าใหอ้าจารยมี์ความรู้ความเขา้ใจและสามารถจดัการเรียนรู้ 
 ท่ีใหน้กัศึกษาเกิดประสบการณ์ใหม่ข้ึนได ้เพราะนกัศึกษามีประสบการณ์เดิม 
 อยูแ่ลว้” 

6.รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏั สามารถน าไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ
ของนักศึกษาไดจ้ริง อาจารยส์ามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง เพราะมีขั้นตอนท่ีให้นกัศึกษาไดแ้สดงออก
และสร้างสรรค์ผลงานด้วย  บางคร้ังอาจตอ้งช้ีแนะการน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัของ
นกัศึกษาเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระท่ีไดเ้รียน ดงัค าใหส้มัภาษณ์ของอาจารยท่์านหน่ึง ดงัน้ี 
 “อาจารยท่ี์น ารูปแบบน้ีไปใชค้วรไดศึ้กษาคู่มือการใชรู้ปแบบใหเ้ขา้ใจเสียก่อน 
 จะเขา้ใจมากข้ึน เพราะมีขั้นตอนท่ีมีรายละเอียดต่าง ๆ อยู”่ 

7.หลงัการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับ 
นกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั นกัศึกษามีพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะเปล่ียนแปลงไปในทางท่ี
ดีข้ึน นักศึกษาส่วนใหญ่เห็นความส าคญัของการดูแลสุขภาพของตนเอง  ขยนัออกก าลงักาย เล่น
กีฬามากข้ึน มีพฤติกรรมดูแลรักษาสุขภาพไดเ้ป็นอยา่งดี ไม่เท่ียวกลางคืน ไม่นอนดึก สูบบุหร่ี ดงั
ค าใหส้มัภาษณ์ของอาจารยท่์านหน่ึง ดงัน้ี 
 “นกัศึกษามีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของตนเองใหมี้สุขภาวะท่ีดีข้ึนเพราะการสร้าง 
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 ความตระหนกัใหแ้ก่นกัศึกษาก่อน จึงเกิดความเกรงกลวัวา่จะมีสุขภาวะไม่ดี” 
8.ขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม นกัศึกษาส่วนนอ้ยมกัจะคิดสร้างสรรคน์อ้ย 

และแสดงออกไดไ้ม่ดีเท่าท่ีควร อาจารยต์อ้งคอยกระตุน้ใหน้กัศึกษาเกิดความคิดสร้างสรรคม์ากข้ึน
และใหป้ฏิบติักิจกรรมเป็นกลุ่มจึงจะเกิดผลงานได ้  ดงัค  าใหส้มัภาษณ์ของอาจารยท่์านหน่ึง ดงัน้ี 
 “ส่วนใหญ่นกัศึกษาไม่ค่อยสนใจเรียนเท่าไร มีความคิดสร้างสรรคน์อ้ยเพราะไม่ค่อย 
 ไดรั้บการส่งเสริมเท่าท่ีควร แต่ถา้มีรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ท่ี 
 น่าสนใจท าใหน้กัศึกษาสนใจเรียนมากข้ึน เกิดความคิดสร้างสรรคม์ากข้ึนเช่นกนั”  
 สรุปผลการวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์ในภาพรวม พบว่า การน ารูปแบบการจดัการ
เรียนรู้เชิงประสบการณ์ไปใชค้วรค านึงถึงหลกัการท่ีช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้โดยการปฏิบติัจริง 
เป็นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อน าไปสู่การสร้างองคค์วามรู้ใหม่ การปฏิบติักิจกรรม คือ อาจารย์
ตอ้งคอยกระตุน้ให้นักศึกษาปฏิบติักิจกรรมตลอดเวลา กิจกรรมควรมีความยืดหยุ่นให้เวลาการ
ท างานกลุ่มพอสมควร และส่งเสริมการท างานเป็นทีมเพื่อสร้างผลงานของกลุ่ม  กระบวนการเรียนรู้
ขั้นตอนหลกั 5 ขั้นเป็นไปตามธรรมชาติการเรียนรู้ท าให้เกิดประสบการณ์เรียนรู้แก่นกัศึกษาได ้      
ดังนั้ นรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนักศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏั จึงมีความเหมาะสมอยา่งดียิง่สามารถน าไปใชจ้ดัประสบการณ์การเรียนรู้ไดจ้ริง  
 ตอนที่ 4   การพฒันา (Development  : D2) เพือ่ประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
เชิงประสบการณ์เพือ่สร้างเสริมสุขภาวะ ส าหรับนักศึกษา มหาวทิยาลยัราชภัฏ (Evaluation : E)  มีผลดงัน้ี 

1. ผลการเปรียบเทียบความรู้การสร้างเสริมสุขภาวะของนกัศึกษาก่อนและหลงัการ 
ใชรู้ปแบบ 
  

ตารางท่ี 14   ผลการเปรียบเทียบความรู้การสร้างเสริมสุขภาวะของนกัศึกษาก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบ  
 

ความรู้การสร้างเสริม 
สุขภาวะ 

ก่อนการใช้รูปแบบ หลงัการใช้รูปแบบ 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
1.ความหมายของสุขภาวะ 3.32 1.86 ปานกลาง 5.00 0.45 มากท่ีสุด 
2.การสร้างเสริมสุขภาวะ 3.45 1.11 ปานกลาง 4..68 0.55 มากท่ีสุด 
3.แนวโนม้ปัญหาสุขภาวะ   2.50 1.85 ปานกลาง 4.88 0.67 มากท่ีสุด 
 4.การออกก าลงักาย  
การเล่นกีฬา  การพกัผอ่น 

2.67 0.92 ปานกลาง 4.52 0.89 มากท่ีสุด 

5.การบริโภคอาหาร 2.57 0.69 ปานกลาง 4.89 077 มากท่ีสุด 
ผลประเมินโดยภาพรวม 2.90 1.46 ปานกลาง 4.79 0.56 มากทีสุ่ด 
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  จากตารางท่ี 14 โดยภาพรวมผลการเปรียบเทียบความรู้การสร้างเสริมสุขภาวะของ 
นักศึกษาก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ
ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั พบว่า  ก่อนการใชรู้ปแบบนกัศึกษามีความรู้การสร้างเสริม
สุขภาวะอยูใ่นระดบัปานกลาง(X =2.90, S.D.=1.46)    แต่หลงัการใชรู้ปแบบนกัศึกษามีความรู้การ
สร้างเสริมสุขภาวะอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด(X =4.79, S.D.=0.56)   เม่ือพิจารณาความรู้การสร้างเสริม
สุขภาวะของนักศึกษาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษามีความรู้ด้านความหมายสุขภาวะ  ด้านการ
บริโภคอาหาร    ดา้นแนวโน้มปัญหาสุขภาวะของคนไทย   ดา้นการสร้างเสริมสุขภาวะ ดา้นการ
ออกก าลงักาย การเล่นกีฬาและการพกัผอ่น อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น 
 

2. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะของนกัศึกษาก่อนและ 
หลงัการใชรู้ปแบบ 
 

ตารางท่ี 15    ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะของนกัศึกษาก่อนและหลงัการ 
 ใชรู้ปแบบ  
 

พฤติกรรม 
การสร้างเสริมสุขภาวะ 

ก่อนการใช้รูปแบบ หลงัการใช้รูปแบบ 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
1.กิจกรรมการสร้างเสริม 
สุขภาวะ 

2.32 0.45 นอ้ย 4.55 0.59 มากท่ีสุด 

2.การออกก าลงักาย 2.45 0.55 นอ้ย 4.67 0.66 มากท่ีสุด 
3.กิจกรรมนนัทนาการ 2.52 0.80 ปานกลาง 4.57 0.78 มากท่ีสุด 
4.การบริโภคอาหาร 2.67 0.92 ปานกลาง 4.61 0.77 มากท่ีสุด 
ผลประเมินโดยภาพรวม 2.49 0.67 น้อย 4.60 0.75 มากทีสุ่ด 
 
 จากตารางท่ี 15 โดยภาพรวมผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะของ  
นักศึกษาก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ
ส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั พบว่า  ก่อนการใชรู้ปแบบนักศึกษามีพฤติกรรมการสร้าง
เสริมสุขภาวะอยูใ่นระดบันอ้ย(X =2.49, S.D.=0.67)   แต่หลงัการใชรู้ปแบบนกัศึกษามีพฤติกรรม
การสร้างเสริมสุขภาวะอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด(X =4.60, S.D. =0.75) เม่ือพิจารณาพฤติกรรมการ
สร้างเสริมสุขภาวะของนกัศึกษาเป็นรายดา้น พบว่า นกัศึกษามีการออกก าลงักาย  นนัทนาการการ
บริโภคอาหารและกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น 
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3. ผลการเปรียบเทียบทกัษะกระบวนการของนกัศึกษาก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบ 
 
ตารางท่ี 16   ผลการเปรียบเทียบทกัษะกระบวนการของนกัศึกษาก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบ  
 

ทักษะกระบวนการ ก่อนการใช้รูปแบบ หลงัการใช้รูปแบบ 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
1.ความสามารถใชท้กัษะ
กระบวนการการสร้างเสริม 
สุขภาวะ 

1.52 0.86 ปานกลาง 2.90 0.55 ดี 

2.ความสามารถใชท้กัษะ
กระบวนการการสร้างเสริม 
สุขภาวะไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์

2.15 0.57 ปานกลาง 2.89 0.45 ดี 

3.ความสามารถใชท้กัษะ
กระบวนการเพื่อผลิตผลงาน
สร้างสรรคใ์นการสร้างเสริม 
สุขภาวะ 

2.43 0.85 ปานกลาง 2.88 0.40 ดี 

ผลประเมินโดยภาพรวม 2.03 0.67 ปานกลาง 2.89 0.45 ดี 
 
 จากตารางท่ี 16 โดยภาพรวมผลการเปรียบเทียบทกัษะกระบวนการของนกัศึกษาก่อน
และหลงัการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ ส าหรับนกัศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏั พบวา่  ก่อนการใชรู้ปแบบนกัศึกษามีทกัษะกระบวนการอยูใ่นระดบัปานกลาง 
(X =2.03, S.D. =0.67)แต่หลงัการใชรู้ปแบบนกัศึกษามีทกัษะกระบวนการอยูใ่นระดบัดี (X =2.89, 
S.D.=0.45) เม่ือพิจารณาทกัษะกระบวนการของนกัศึกษาเป็นรายดา้น พบวา่  นกัศึกษาความสามารถ
ใชท้กัษะกระบวนการการสร้างเสริมสุขภาวะอยูใ่นระดบัดี(X =2.90,S.D.=0.55) มีความสามารถใช้
ทกัษะกระบวนการไดอ้ยา่งสร้างสรรคอ์ยูใ่นระดบัดี(X =2.89,S.D.=0.45)และมีความสามารถใชท้กัษะ
กระบวนการเพื่อผลิตผลงานสร้างสรรคใ์นการสร้างเสริมสุขภาวะอยูใ่นระดบัดี    (X =2.88,S.D.=0.40) 
ทุกดา้น 
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 4.ผลการเปรียบเทียบทกัษะมนุษยสมัพนัธ์ของนกัศึกษาก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบ 
 

ตารางท่ี 17   ผลการเปรียบเทียบทกัษะมนุษยสมัพนัธ์ของนกัศึกษาก่อนและหลงัการใช ้
 รูปแบบ  
 
 

การใช้ทกัษะมนุษยสัมพนัธ์ ก่อนการใช้รูปแบบ หลงัการใช้รูปแบบ 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
1.ความสามารถในการใชท้กัษะ
มนุษยสมัพนัธ์ช่วยเหลือเพื่อน
ภายในกลุ่ม 

2.02 0.60 ปานกลาง 2.87 0.49 ดี 

2.ความสามารถในการใชท้กัษะ
มนุษยสมัพนัธ์ในการแกปั้ญหา
ในกลุ่มไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์

2.15 0.82 ปานกลาง 2.77 0.69 ดี 

3.ความสามารถในการใชท้กัษะ
มนุษยสมัพนัธ์ในการแสดง
ออกเป็นผูน้ ากลุ่ม 

2.30 0.58 ปานกลาง 2.80 0.52 ดี 

ผลประเมินโดยภาพรวม 2.16 0.57 ปานกลาง 2.81 0.65 ดี 
 
 จากตารางท่ี 17 โดยภาพรวมผลการเปรียบเทียบการใชท้กัษะมนุษยสัมพนัธ์ของ
นักศึกษาก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ
ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั พบวา่  ก่อนการใชรู้ปแบบนกัศึกษามีทกัษะมนุษยสัมพนัธ์อยู่
ในระดบัปานกลาง(X =2.16, S.D.=0.57)  แต่หลงัการใชรู้ปแบบนกัศึกษามีทกัษะมนุษยสัมพนัธ์อยู่
ในระดบัดี(X =2.81, S.D.=0.65) เม่ือพิจารณาการใชท้กัษะมนุษยสัมพนัธ์ของนกัศึกษาเป็นรายดา้น 
พบว่า  นกัศึกษามีความสามารถในการใชท้กัษะมนุษยสัมพนัธ์ช่วยเหลือเพื่อนภายในกลุ่มอยูใ่น
ระดบัดี(X =2.87, S.D.=0.49)   มีความสามารถในการใชท้กัษะมนุษยสัมพนัธ์ในการแกปั้ญหาใน
กลุ่มไดอ้ยา่งสร้างสรรคอ์ยูใ่นระดบัดี(X =2.77, S.D.=0.69)   และมีความสามารถในการใชท้กัษะ
มนุษยสมัพนัธ์ในการแสดงออกเป็นผูน้ ากลุ่ม อยูใ่นระดบัดี(X =2.80, S.D.=0.5)ทุกดา้น 
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5.ผลการเปรียบเทียบเจตคติการสร้างเสริมสุขภาวะของนกัศึกษาก่อนและหลงัการใช ้
รูปแบบ 

 

ตารางท่ี 18   ผลการเปรียบเทียบเจตคติการสร้างเสริมสุขภาวะของนกัศึกษาก่อนและหลงัการใช ้
 รูปแบบ  
 

เจตคติการสร้างเสริม 
สุขภาวะ 

ก่อนการใช้รูปแบบ หลงัการใช้รูปแบบ 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
1.ความส าคญัต่อการ
ด าเนินชีวิตประจ าวนัของ
ตนเอง 

3.53 0.88 มาก 4.78 0.55 มากท่ีสุด 

2.การรักการออกก าลงักาย 
เล่นกีฬา 

3.68 0.65 มาก 4.76 0.67 มากท่ีสุด 

3.การมีน ้าใจนกักีฬา 3.51 0.78 มาก 4.65 0.70 มากท่ีสุด 
4.ความคิดสร้างสรรค ์ 3.59 0.56 มาก 4.54 0.78 มากท่ีสุด 
5.การดูแลสุขภาวะของ
ตนเองและผูอ่ื้น 

3.06 0.89 ปานกลาง 4.70 0.63 มากท่ีสุด 

6.การน าไปประยกุตใ์ชก้บั
ชีวิตประจ าวนั 

4.00 0.80 มาก 4.60 0.54 มากท่ีสุด 

7.การเกิดประสบการณ์
การเรียนรู้การสร้างเสริม
สุขภาวะ 

3.56 0.83 มาก 4.56 0.56 มากท่ีสุด 

8.การแสดงออกทาง
พฤติกรรมการสร้างเสริม
สุขภาวะ 

3.76 0.54 มาก 4.51 0.61 มากท่ีสุด 

ผลประเมินโดยภาพรวม 3.59 0.56 มาก 4.64 0.74 มากทีสุ่ด 
 
 

 จากตารางท่ี 18 โดยภาพรวมผลการเปรียบเทียบเจตคติการสร้างเสริมสุขภาวะของ 
นักศึกษาก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ
ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั พบว่า   ก่อนการใชรู้ปแบบนกัศึกษามีเจตคติการสร้างเสริม
สุขภาวะ อยู่ในระดบัมาก (X =3.59,S.D.=0.56) และการดูแลสุขภาวะของตนเองและผูอ่ื้นอยู่ใน
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ระดบัปานกลาง( X =3.06, S.D.=0.89)       แต่หลงัการใชรู้ปแบบนกัศึกษามีเจตคติการสร้างเสริม
สุขภาวะ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด(X =4.64,S.D.=0.74) เม่ือพิจารณาเจตคติการสร้างเสริมสุขภาวะของ
นกัศึกษาเป็นรายดา้น พบวา่  นกัศึกษาใหค้วามส าคญัต่อการด าเนินชีวิตประจ าวนัของตนเอง การรัก
การออกก าลงักาย เล่นกีฬา และการดูแลสุขภาวะของตนเองและผูอ่ื้น การมีน ้ าใจนกักีฬา การน าไป
ประยุกต์ใชก้บัชีวิตประจ าวนั  การเกิดประสบการณ์การเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาวะ ความคิด
สร้างสรรคแ์ละการแสดงออกทางพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น 
 
 6. ผลการประเมินความรับผดิชอบของนกัศึกษา  
 

ตารางท่ี 19 ผลการประเมินความรับผดิชอบของนกัศึกษา  
 

ความรับผดิชอบ ผลการประเมิน 

X  S.D. ค่าร้อยละ ความหมาย 
1.ความรับผดิชอบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี 
ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

3.79 0.56 94.75 ดีมาก 

2. การใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติัหนา้ท่ี 3.56 0.78 89.00 ดีมาก 
3. ความสามารถในการจดัการกบัปัญหา 3.02 0.55 75.50 ดี 
4. ความส าเร็จในการปฏิบติังาน 3.78 0.58 94.50 ดีมาก 
ผลประเมินโดยภาพรวม 3.53 0.50 88.44 ดีมาก 
 
 จากตารางท่ี 19 ผลการประเมินความรับผดิชอบของกลุ่มนกัศึกษา พบว่า โดยภาพรวม
นกัศึกษามีความรับผิดชอบอยูใ่นระดบัดีมาก มีค่าร้อยละ 88.44 สูงกว่าเกณฑท่ี์ตั้งไว ้(ร้อยละ 80) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้โดยเรียงจากมากไปหาน้อย พบว่า ความรับผิดชอบต่อการปฏิบติัหน้าท่ี
ตามท่ีไดรั้บมอบหมายอยู่ในระดบัดีมาก มีค่าร้อยละ 94.75 รองลงมาไดแ้ก่ ความส าเร็จในการ
ปฏิบติังานอยูใ่นระดบัดีมาก มีค่าร้อยละ 94.50 การใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติัหนา้ท่ีอยูใ่นระดบั
ดีมากมีค่าร้อยละ 89.00และ ความสามารถในการจดัการกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนอยูใ่นระดบัดีมีค่าร้อยละ 
75.50 ตามล าดบั 
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 7. ผลการสอบถามความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของ
อาจารย ์ 
 
ตารางท่ี 20 ผลการสอบถามความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของ 
       อาจารย ์ 
 
ความคดิเห็นของนักศึกษาทีม่ีต่อการจัดประสบการณ์

การเรียนรู้ของอาจารย์ 
ผลการสอบถาม 

X  S.D. ความหมาย 
1.การน าเขา้สู่บทเรียน 4.96 0.48 มากท่ีสุด 
2. การช้ีแจจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 4.52 0.62 มากท่ีสุด 
3.การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 
    3.1 ขั้นการใหค้วามรู้และการสร้างความตระหนกั 

 
4.89 

 
0.53 

 
มากท่ีสุด 

    3.2 ขั้นการสร้างเสริมความรู้ 4.59 0.59 มากท่ีสุด 
    3.3 ขั้นการสร้างผลงาน 4.77 0.57 มากท่ีสุด 
    3.4 ขั้นการน าเสนอผลงาน 4.58 0.59 มากท่ีสุด 
    3.5 ขั้นการประเมินผลการเรียนรู้และสะทอ้นกลบั 4.88 0.53 มากท่ีสุด 
4.การน ารูปแบบไปใช ้ 4.57 0.55 มากท่ีสุด 
ผลประเมินโดยภาพรวม 4.72 0.85 มากทีสุ่ด 
 

 จากตารางท่ี 20 โดยภาพรวมความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้ของอาจารย ์พบวา่อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X = 4.72, S.D. = 0.85) หากพิจารณาเป็นรายขอ้โดย
เรียงจากมากไปหานอ้ย พบวา่ การน าเขา้สู่บทเรียน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X = 4.96, S.D. = 0.48)
รองลงมาไดแ้ก่  การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ในขั้นการใชค้วามรู้และการสร้างความตระหนกัอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด(X = 4.89, S.D. = 0.53) ขั้นการประเมินผลการเรียนรู้และการสะทอ้นกลบัอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด (X = 4.88, S.D. = 0.53)ขั้นการสร้างผลงานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด(X = 4.77, S.D. = 
0.57) ขั้นการสร้างเสริมความรู้อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด(X = 4.59, S.D. = 0.59)ขั้นการน าเสนอผลงาน
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด(X = 4.58, S.D. = 0.59)การน ารูปแบบไปใชใ้นระดบัมากท่ีสุด(X = 4.57, 
S.D. = 0.55) และการช้ีแจจุดประสงคก์ารเรียนรู้ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด(X = 4.52, S.D. = 0.62) 
ตามล าดบั 
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 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมจากนกัศึกษา มีดงัน้ี 
 ผลจากการวิเคราะห์ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมจากนกัศึกษาพบวา่นกัศึกษาได้
เขา้ร่วมจดัประสบการณ์การเรียนรู้กบัอาจารย ์ท าใหเ้กิดความสนุกสนาน น่าสนใจรวมทั้งไดร่้วมกนั
สร้างสรรคผ์ลงานของกลุ่ม มีการจดักิจกรรมท่ีหลากหลาย และเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาไดแ้สดง
ความคิดเห็นอยา่งอิสระ ดงัค าใหส้มัภาษณ์ของนกัศึกษาทั้ง 3 คน ดงัน้ี 
 “รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษา   
 มหาวิทยาลยัราชภฏั มีขอ้ดีท่ีนกัศึกษาไดร่้วมจดัประสบการณ์การเรียนรู้กบัอาจารย ์
 และร่วมกบัเพื่อน ๆ  ดว้ยกนัท าใหเ้กิดความสนใจ สนุกสนาน มีการสร้างสรรคผ์ลงาน 
 ในการท ากิจกรรม”  
 

 “อาจารยท่ี์สอนใหค้วามส าคญักบัสุขภาพมาก มีความรู้ ทกัษะ มีความตั้งใจในการสอน 
 ในการจดัการเรียนรู้ใหแ้ก่นกัศึกษา ท าใหน้กัศึกษาไม่เบ่ือหน่ายเพราะมีกิจกรรมท่ี 
 หลากหลาย” 
 

 “การท ากิจกรรมควรเพิ่มเวลาใหม้ากข้ึนเพราะตอ้งใชเ้วลา ตอ้งประชุมกนั 
 ภายในกลุ่มก่อนแลว้จึงวางแผนออกแบบกิจกรรมท่ีก าหนด ทุกคนช่วยกนั 
 แสดงความคิดเห็น แลว้จึงด าเนินกิจกรรมตามท่ีไดต้กลงกนัไว”้ 
 

 สรุปผลจากการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนกัศึกษา พบวา่ รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัเป็นรูปแบบท่ีท าให้
นกัศึกษาสนใจเรียน  เกิดความสนุกสนาน มีการสร้างผลงานจากการจดักิจกรรมกลุ่มท าให้ไม่เกิด
ความเบ่ือหน่ายเพราะมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย  การจัดกิจกรรมกลุ่มช่วยให้มีการประชุมกลุ่ม 
วางแผนออกแบบกิจกรรมและนกัศึกษาไดแ้สดงความคิดเห็นในการด าเนินกิจกรรมตามท่ีไดต้กลง
กนัไวอ้ยา่งชดัเจน 
 

ผลการขยายรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนักศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภัฏเพือ่น า ไปใช้อาจารย์และนักศึกษา  
 ภายหลงัจากผูว้ิจยัไดด้ าเนินงานวิจยัเสร็จเรียบร้อยแลว้   ผูว้ิจยัไดน้ ารูปแบบการจดัการ
เรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั ประกอบดว้ย 
คู่มืออาจารยก์ารใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์  คู่มือนักศึกษาการเรียนรู้เพื่อสร้าง
เสริมสุขภาวะส าหรับตนเอ ง และเคร่ืองมือวิจยัน าไปใชก้บัอาจารยแ์ละนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราช 
ภฏันครปฐม  อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม  เพื่อตรวจสอบความคงทน และขยายผลของรูปแบบการ
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จดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ท่ีสร้างข้ึนท่ีสอดคลอ้งกบัการวิจยัท่ีไดท้  าการศึกษาไวเ้พื่อเผยแพร่
งานวิจยัดงักล่าวต่อไป   โดยผูว้ิจยัไดน้ ารูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ไปใช ้ปรากฏผล
ดงัต่อไปน้ี 
 กลุ่มเป้าหมายท่ีน ารูปแบบไปใช้ ได้แก่ อาจารยส์าขาวิชาพลศึกษา สังกัดคณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม จ านวน 3 คน และนกัศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาก าลงัศึกษาอยู่
ระดบัปริญญาตรี จ านวน 30 คน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม ในภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2553 โดยท าการศึกษาในช่วงเดือนมีนาคม 2554  
 ผลท่ีเกิดจากการน ารูปแบบไปใชก้บัอาจารยส์าขาวิชาพลศึกษา  ผลท่ีเกิดจากการน า
รูปแบบไปใชก้บัอาจารยส์าขาวิชาพลศึกษา  ปรากฏผลดงัน้ี 

1. ผลการทดสอบความรู้ความเขา้ใจของอาจารยส์าขาวิชาพลศึกษาสงักดัคณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม จ านวน 3 คน โดยใชแ้บบทดสอบความรู้ความเขา้ใจของอาจารย์
เก่ียวกบัการใชรู้ปแบบเชิงประสบการณ์ จ านวน 20 ขอ้ พบว่า อาจารยมี์ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราช
ภฏั  อยูใ่นระดบัดีมาก (ค่าร้อยละ 95 )   

2. ผลการประเมินความสามารถในการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ตามรูปแบบ 
การจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั  
โดยใช้แบบประเมินความสามารถในการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ตามรูปแบบการจดัการ
เรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏั จ านวน  5 ขอ้ 
พบว่า อาจารย ์มีความสามารถในการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ตามรูปแบบการจดัการเรียนรู้
เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏั ประกอบดว้ย การ
เตรียมความพร้อมในการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในห้องเรียน 
การจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ส่ือการเรียนรู้ และการประเมินผลโดยภาพรวม มีความสามารถ
อยูใ่นระดบัมาก (X  = 3.00 ) 

3.ผลการศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้าง 
เสริมสุขภาวะส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏ โดยใช้แบบประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลยั
ราชภฏั พบวา่  รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก (X  = 2.80)  
 นอกจากน้ี ผูว้ิจัยได้สัมภาษณ์อาจารยเ์ก่ียวกับการใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั  และไดว้ิเคราะห์ความ
คิดเห็นของอาจารย ์ ดงัค  าใหส้มัภาษณ์ของอาจารยท์ั้ง 3 ท่าน ดงัน้ี 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 219 

 “เป็นรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ท่ีดีมาก น่าสนใจมาก มีกิจกรรมและ 
 ใหน้กัศึกษาไดท้ ากิจกรรมท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั นกัศึกษาไดฝึ้กปฏิบติัจริง ท าใหไ้ด ้
 แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเพื่อนนกัศึกษาภายในกลุ่ม อีกทั้งยงัสร้างผลงานท่ีน าไปใชเ้ป็น 
 แนวทางการพฒันาสุขภาวะของตนเองและกลุ่มได”้ 
 

 “นกัศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมตลอดเวลา เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียน 
 เป็นส าคญั จดัสถานท่ีท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ท าใหง่้ายต่อการเรียนรู้ของนกัศึกษา” 
 

 “การสร้างแรงใจในรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ตลอดเวลาเป็นส่ิงท่ีดี 
 มาก นกัศึกษาจะไดรั้บการกระตุน้ใหส้นใจเรียนรู้มากข้ึนรูปแบบน้ีมีขั้นตอนท่ีสามารถ 
 น าไปใชไ้ดก้บันกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัอ่ืนได”้  
 สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของอาจารย์สาขาวิชาพลศึกษา พบว่า  ในการใช้
รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราช
ภฏั อาจารยจ์ะตอ้งคอยกระตุน้ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมตลอดเวลา มีความเป็นกนัเองกบั
นกัศึกษาเป็นอยา่งดี   จดัสถานท่ีท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนกัศึกษา อาจารยต์อ้งคอยแนะน าการสร้าง
ผลงานให้นกัศึกษาได้ปฏิบติักนัเป็นทีม   อาจารยค์วรสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ประกอบการใช้
รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ตลอดเวลา  รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ น้ี
สามารถน าไปใชไ้ดจ้ริงกบันกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัอ่ืน 
 ผลท่ีเกิดจากการน ารูปแบบไปใชก้บันกัศึกษา  ปรากฏผลดงัน้ี 
 1. ผลการทดสอบความรู้การสร้างเสริมสุขภาวะก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบการ
จดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั โดยใช้
แบบทดสอบความรู้การสร้างเสริมสุขภาวะ จ านวน 35   ขอ้ คะแนนเตม็ 35 คะแนน พบวา่ นกัศึกษา
มีความรู้การสร้างเสริมสุขภาวะ หลงัการใชรู้ปแบบ สูงกวา่การทดสอบคร้ังแรก (X  > 3.50, S.D. < 1.00)   
 2. ผลจากการสอบถามความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดัประสบการณ์การเรียนรู้
ของอาจารย ์โดยใชแ้บบสอบถามความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดัประสบการณ์การเรียนรู้
ของอาจารย ์จ านวน 13 ขอ้ พบวา่โดยภาพรวมความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดัประสบการณ์
การเรียนรู้ของอาจารย ์อยูใ่นระดบัมาก (X  = 3.85, S.D. = 0.77)   
  นอกจากน้ี ผูว้ิจยัไดส้ัมภาษณ์นกัศึกษาเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อ
สร้างเสริมสุขภาวะ ดงัค าใหส้มัภาษณ์ของนกัศึกษาทั้ง 3 คน ดงัน้ี 
 “ไดเ้รียนรู้กิจกรรมท่ีอาจารยจ์ดัใหท้ าใหเ้กิดความรู้เห็นความส าคญัของการสร้างเสริม 
 สุขภาวะส าหรับตนเอง รู้เร่ืองหลายอยา่งท่ีเก่ียวกบัสุขภาพจะไดห้าทางป้องกนัโรคท่ี 
 เกิดข้ึนได”้  
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 “กระผมไดรั้บประสบการณ์การเรียนรู้เก่ียวกบัสุขภาพของตนเองและเพื่อนได ้
 แลกเปล่ียนความรู้กบัเพื่อน กิจกรรมสนุกสนามมากควรจดัแบบน้ีบ่อย ๆ จะได ้
 รับประสบการณ์จากเพื่อนดว้ยกนั”  
 

 “เป็นการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบท่ีดีมากครับ มีคู่มือนกัศึกษาใชส้ร้างเสริมสุขภาวะ 
 ของตนเองได ้เป็นแบบอยา่งท่ีดีน่าสนใจมาก นกัศึกษาท่ีท ากิจกรรมกลุ่มสามารถ 
 สร้างสรรคผ์ลงานท่ีเกิดจากการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีจดัใหอ้อยา่งดี”  
 สรุปผลการสัมภาษณ์ พบว่า  กิจกรรมการน าเขา้สู่บทเรียนนกัศึกษามีความสนใจมาก 
เน่ืองจากใช้เกมเป็นส่ือและการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละขั้นตอน น่าสนใจมาก นักศึกษา
สนุกสนาน ไม่เบ่ือหน่าย  ในขั้นการสร้างผลงานนักศึกษาให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมเป็น
อยา่งดี ในภาพรวมนกัศึกษาตอบสนองกบัรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เป็นอยา่งดียิง่ 

ขอ้คน้พบจากการท่ีผูว้ิจยัไดน้ ารูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริม 
สุขภาวะส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั ไปทดลองใช้กบัอาจารยส์าขาวิชาพลศึกษา และ
นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ระดบัปริญญาตรี  มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง และน ารูปแบบดงักล่าวไป
ขยายผลกบัอาจารยส์าขาวิชาพลศึกษา และนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลยัราช
ภฏันครปฐม อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม พบวา่รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้าง
เสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั   มีองคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีมีความเหมาะสมกบั
การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ใหแ้ก่นกัศึกษา และสามารถน าไปใชจ้ดัประสบการณ์การเรียนรู้กบั
รายวิชาศึกษาทัว่ไป  และรายวิชาอ่ืนได ้  องคป์ระกอบท่ีส าคญัมี 3 องคป์ระกอบ คือ องคป์ระกอบ
แรกเป็นองคป์ระกอบของหลกัการและวตัถุประสงค์ องคป์ระกอบท่ีสอง คือ องคป์ระกอบของ
กระบวนการท่ีมีขั้นตอนทั้ง 5 ขั้น และในแต่ละขั้นตอนจะมีขั้นตอนยอ่ยอีก 3 ขั้น และองคป์ระกอบ
ท่ีสาม คือ องคป์ระกอบของเง่ือนไขการน ารูปแบบไปใช้ ประกอบดว้ย 3 ลกัษณะ คือ หลกัการ
ตอบสนอง ระบบสังคม และระบบสนบัสนุน  ผูว้ิจยัจะไดน้ าเสนอรายละเอียดและจุดเด่นท่ีส าคญั
ในแต่ละองคป์ระกอบดงัน้ี 
 องคป์ระกอบท่ี 1 องคป์ระกอบของหลกัการและวตัถุประสงค ์มีดงัน้ี 

หลกัการ คือ การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้โดยการปฏิบติัจริง 
เป็นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อน าไปสู่การสร้างองคค์วามรู้ใหม่   

วตัถุประสงค ์คือ เพื่อใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการจดัประสบการณ์เรียนรู้ร่วมกนัท าใหมี้ 
คุณภาพชีวิตท่ีดี 
   จุดเด่นขององคป์ระกอบน้ี คือ  การจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ท าให้ผูเ้รียนไดใ้ช้
ประสบการณ์เดิมของผูเ้รียนโดยเช่ือมโยงกบัประสบการณ์ใหม่ดว้ยการปฏิบติักิจกรรมท่ีอาจารย ์
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เป็นผูก้  าหนดใหแ้ละใหผู้เ้รียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีจดัไวใ้ห้ซ่ึงเป็นหลกัการส าคญัในการ
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
  องคป์ระกอบท่ีสอง คือ องคป์ระกอบของกระบวนการท่ีมีขั้นตอนทั้ง 5 ขั้นคือ ขั้นท่ี 1 
การใหค้วามรู้และการสร้างความตระหนกั (Knowledge and Awareness) ขั้นท่ี 2 การสร้างเสริม
ความรู้ (Enhancement) ขั้นท่ี 3 การสร้างผลงาน (Construction)ขั้นท่ี 4 การน าเสนอผลงาน 
(Presentation) และขั้นท่ี 5 การประเมินผลการเรียนรู้และการสะทอ้นกลบั (Assessment and 
Reflection) ในแต่ละขั้นตอนหลกัจะมีขั้นย่อยอีก 3 ขั้นท่ีเรียกว่า PDS ไดแ้ก่ ขั้นเตรียมการ 
(Preparing : P) ขั้นปฏิบติั(Doing : D) และขั้นสรุป(Summarizing : S)  
  จุดเด่นขององคป์ระกอบน้ี คือ กระบวนการเรียนรู้ทั้ง 5 ขั้นสอดคลอ้งกบัธรรมชาติการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน โดยเฉพาะขั้นท่ี 1 การให้ความรู้และการสร้างความตระหนัก เป็นขั้นท่ีมี
ความส าคญัมากท่ีสุดเพราะการให้ความรู้แก่ผูเ้รียนได้เกิดการเรียนรู้ตามประสบการณ์เดิมของ
ผูเ้รียนจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้รวดเร็วข้ึน มีความสุขกบัการเรียนและเกิดความตระหนักใน
เน้ือหาสาระท่ีจะเรียนรู้ อีกทั้งมีขั้นตอนยอ่ยในขั้นตอนหลกัท่ีด าเนินการอยา่งเป็นระบบ 
 องคป์ระกอบของเง่ือนไขการน ารูปแบบไปใชป้ระกอบดว้ย หลกัการตอบสนอง ระบบ
สงัคม และระบบสนบัสนุน มีดงัน้ี  
 หลกัการตอบสนอง คือ การกระตุน้ให้นักศึกษาร่วมปฏิบติักิจกรรมตลอดเวลาให้
นกัศึกษาร่วมกนัรับผดิชอบงานท่ีไดรั้บมอบหมาย และใหน้กัศึกษาร่วมคิดสร้างผลงาน  
 ระบบสังคม คือ การให้นักศึกษาไดส้ร้างความร่วมมือกนั (Collaborative) มีการ
ปฏิสมัพนัธ์กนั (Relationship) และส่งเสริมใหน้กัศึกษาท างานเป็นทีม (Teamwork)  
 ระบบสนบัสนุน คือ การจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ใหเ้พียงพอต่อการจดักิจกรรม จดัหาส่ือ
การเรียนการสอน และจดักิจกรรมใหมี้ความยดืหยุน่ไดม้ากข้ึน 
  จุดเด่นขององคป์ระกอบน้ี คือ  การท่ีจะท าให้รูปแบบดงักล่าวประสบความส าเร็จได ้
ตอ้งค านึงถึงเง่ือนไขการน ารูปแบบไปใชเ้พราะหลกัการตอบสนอง  อาจารยจ์ะตอ้งคอยกระตุน้ให้
นกัศึกษาปฏิบติักิจกรรมอยูต่ลอดเวลา มีการมอบหมายงานให้รับผิดชอบอยา่งชดัเจน นกัศึกษาทุก
คนร่วมมือการท างาน การมีปฏิสัมพนัธ์ช่วยเหลือกนัและการท างานเป็นทีม โดยตอ้งจดัเตรียมวสัดุ
อุปกรณ์ ส่ือการเรียนการสอนให้พร้อมรวมทั้งการให้เวลาปฏิบติักิจกรรมอย่างเพียงพอเพื่อปฏิบติั
กิจกรรมไดส้ าเร็จ  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทที่ 5 

 
สรุปผลการวจัิย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยั เร่ือง การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ  

ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั ใชว้ิธีการด าเนินการวิจยัลกัษณะการวิจยัและพฒันา(Research 
and Development) โดยใชร้ะเบียบวิธีการวิจยัแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research ) ดว้ย
การศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ(Quantitative Methods) ดว้ยเคร่ืองมือวิจยั ไดแ้ก่ แบบทดสอบ แบบ
ประเมิน แบบสอบถาม ร่วมกบัการวิจยัเชิงคุณภาพ(Qualitative Methods)จากแบบสังเกตและแบบ
บนัทึกการสัมภาษณ์  เพื่อตอบค าถามการวิจยัใหค้รอบคลุมวตัถุประสงคข์องการวิจยัท่ีก าหนดข้ึน 4 
ประการ ดังน้ี เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน  เพื่อพฒันารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั   เพื่อทดลองใชรู้ปแบบ
การจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั  และ  
เพื่อประเมินการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับ
นกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั  

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีใชแ้บบแผนการวิจยัแบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนและ
การทดสอบหลงัการทดลอง(The One Group Pretest-Posttest Design) (มาเรียม นิลพนัธ์ุ  2549: 129-
144)  โดยท าการทดลองใชรู้ปแบบ KAECPAR กลุ่มตวัอยา่ง ประกอบดว้ยอาจารยส์าขาวิชาพลศึกษา
และนนัทนาการซ่ึงปฏิบติัการสอนอยู่ในระดบัปริญญาตรีจ านวน 3 คน สังกดัคณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึงและนกัศึกษาภาคปกติท่ีก าลงัศึกษาอยูช่ั้นปีท่ี1จากคณะ4 คณะ 
ได้แก่ คณะครุศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังกดัมหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง  ในภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2553 จ านวน 114 คน ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณดว้ยค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ( X ) ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)   และการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีไดจ้ากการสังเกตและการสัมภาษณ์
น ามาวิเคราะห์เน้ือหา(Content Analysis) เพื่อตอบค าถามการวิจยัดว้ยขอ้มูลท่ีไดจ้ากผลการวิจยัทั้ง
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพร่วมกนั ผูว้ิจยัไดส้รุปผลการวิจยั  อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะการวิจยั
ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
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สรุปผลการวจัิย 
 
 ผลการวิจยั เร่ือง การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ  
ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 1. ผลการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน ประกอบดว้ย ขอ้มูลพื้นฐานเอกสาร และขอ้มูล
พื้นฐานบุคคล เพื่อน ามาก าหนดนิยาม องคป์ระกอบ พฤติกรรมบ่งช้ีของการสร้างเสริมสุขภาวะและ
แนวทางการพฒันาการสร้างเสริมสุขภาวะพบว่า นิยามการสร้างเสริมสุขภาวะ  เป็นกระบวนการท่ี
จะท าใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจ มีทกัษะกระบวนการ ทกัษะมนุษยสมัพนัธ์มีพฤติกรรมการสร้าง
เสริมสุขภาวะ เจตคติท่ีดีต่อการสร้างเสริมสุขภาวะ และความรับผิดชอบในการดูแลตนเองและ
สามารถพฒันาดูแลสุขภาวะของตนเองให้ดีพร้อมมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  องค์ประกอบท่ีน ามาร่าง
รูปแบบตน้แบบ ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ คือ องคป์ระกอบของหลกัการและวตัถุประสงค ์
องค์ประกอบของกระบวนการ และองค์ประกอบของเง่ือนไขในการน ารูปแบบไปใช้ และ
พฤติกรรมบ่งช้ีการสร้างเสริมสุขภาวะ ไดแ้ก่  ความรู้การสร้างเสริมสุขภาวะ ความรับผิดชอบ  
ทกัษะกระบวนการ  ทกัษะมนุษยสัมพนัธ์  พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะ  และเจตคติการสร้าง
เสริมสุขภาวะและแนวทางการพฒันาใชก้ระบวนการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 

2.   ผลการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์    พบวา่ ไดอ้งคป์ระกอบของ 
รูปแบบ  3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ องคป์ระกอบแรก คือ หลกัการและวตัถุประสงค ์ หลกัการ คือ การ
เรียนรู้เชิงประสบการณ์ช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้โดยการปฏิบติัจริง เป็นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่   ว ัตถุประสงค์ คือ เพื่อให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ร่วมกนัท าให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  องคป์ระกอบท่ีสอง คือ กระบวนการ 
ประกอบดว้ยขั้นตอน 5 ขั้น คือ  ขั้นท่ี 1 การใหค้วามรู้และการสร้างความตระหนกั(Knowledge and 
Awareness :KA)หมายถึง การสร้างความรู้ท่ีเช่ือมโยงกบัประสบการณ์เดิมกบัเหตุการณ์หรือ
กรณีศึกษาเพื่อสร้างความตระหนกัแก่ผูเ้รียน ขั้นท่ี 2 การสร้างเสริมความรู้ (Enhancement :E )
หมายถึง การระดมความคิดเห็นใหผู้เ้รียนไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้กบักลุ่มเพื่อนเพื่อสร้างประสบการณ์
ใหม่และองคค์วามรู้ใหม่ ขั้นท่ี 3 การสร้างผลงาน (Construction :C) หมายถึง การวางแผนแนว
ปฏิบติัของกลุ่มเพื่อสร้างสรรค์ผลงานตามท่ีกลุ่มมีขอ้ตกลงกัน ขั้นท่ี 4 การน าเสนอผลงาน 
(Presentation :P)หมายถึง การน าเสนอผลงาน/ช้ินงานท่ีไดส้ร้างสรรคข้ึ์นและน าผลงานมาเสนอใน
หอ้งเรียน  ขั้นท่ี 5 การประเมินผลการเรียนรู้และการสะทอ้นกลบั (Assessment and Reflection 
:AR) หมายถึง การประเมินผลการเรียนรู้และสะทอ้นความคิดและการน าไปใช้โดยเพื่อน และ
อาจารย ์และในแต่ละขั้นตอนมีขั้นย่อย ๆ ของการด าเนินการ  3  ขั้นเรียกว่า PDS ไดแ้ก่ ขั้น
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เตรียมการ(Preparing :P)ขั้นปฏิบติั(Doing :D) ขั้นสรุป(Summarizing :S)  ส่วนองคป์ระกอบท่ีสาม 
คือ เง่ือนไขในการน ารูปแบบไปใช ้มี  3 องคป์ระกอบยอ่ย คือ หลกัการตอบสนอง เป็นการกระตุน้
ให้นกัศึกษาร่วมปฏิบติักิจกรรมตลอดเวลา นกัศึกษาร่วมกนัรับผิดชอบงานท่ีไดรั้บมอบหมายและ
ร่วมกนัคิดสร้างผลงานระบบสังคมการให้นกัศึกษาไดส้ร้างความร่วมมือกนั (Collaborative)มีการ
ปฏิสัมพนัธ์กนั(Relationship)และส่งเสริมการท างานเป็นทีม (Teamwork)  และระบบสนบัสนุน
เป็นการจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการจดักิจกรรม จดัหาส่ือการเรียนการสอน และจดั
กิจกรรมใหมี้ความยดืหยุน่ไดม้ากข้ึน 

  3. ผลการตรวจสอบเพื่อยนืยนัความสอดคลอ้งและความเหมาะสมของโครงร่าง 
รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์  โดยผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 7 คนพิจารณาไดผ้ลการประเมิน
ค่าดชันีความสอดคลอ้ง พบว่า มีค่าดชันีความสอดคลอ้งอยู่ในระดบัสูงและผลการประเมินความ
เหมาะสมโครงร่างรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ พบว่า มีความเหมาะสมอยู ่ในระดบั
มากโดยองคป์ระกอบแต่ละดา้นมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสุด มีรายละเอียดดงัน้ี 
     3.1 ผลการศึกษาน าร่อง พบว่า อาจารยมี์ความรู้ความเขา้ใจของอาจารยเ์ก่ียวกบั
รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ โดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัดีมาก   อาจารยมี์ความสามารถในการ
จดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ตามรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ยู่ในระดบัมากและ 
ความเหมาะสมของรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก   
ผลการประเมินนกัศึกษาในสปัดาห์ท่ี 3  พบวา่ คะแนนความรู้การสร้างเสริมสุขภาวะอยูใ่นระดบัสูง 
ความรับผดิชอบ   ทกัษะกระบวนการและทกัษะมนุษยสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัดี เช่นกนั  ส่วนพฤติกรรม
การสร้างเสริมสุขภาวะและเจตคติการสร้างเสริมสุขภาวะอยู่ในระดับมากและความคิดเห็นของ
นกัศึกษาท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์อยูใ่นระดบัมาก  

     3.2 ผลการทดลองใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ พบว่า    ความรู้ความ
เขา้ใจของอาจารยเ์ก่ียวกบัรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ มีผลการประเมินเฉล่ียโดยรวมอยู่
ในระดบัดีมาก   ความสามารถในการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ตามรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์มีผลการประเมินเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ความเหมาะสมของรูปแบบการจดัการ
เรียนรู้เชิงประสบการณ์มีผลการประเมินเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 4. ผลการประเมินการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ พบวา่ 
      4.1 ความรู้การสร้างเสริมสุขภาวะของนกัศึกษาก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบการ
จัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ พบว่า หลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์   
นกัศึกษามีความรู้การสร้างเสริมสุขภาวะโดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด สูงกว่าก่อนการใชรู้ปแบบ
การจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
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      4.2 พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะของนกัศึกษาก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบการ
จัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ พบว่า หลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
นกัศึกษามีพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะโดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด สูงกว่าก่อนการใชรู้ปแบบ
การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
   4.3 ทกัษะกระบวนการของนักศึกษาก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้
เชิงประสบการณ์ พบว่า หลงัการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ นักศึกษามีทกัษะ
กระบวนการโดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัดี สูงกวา่ก่อนการใชรู้ปแบบการจดัเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
   4.4 ทกัษะมนุษยสัมพนัธ์ของนกัศึกษาก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้
เชิงประสบการณ์ พบว่าหลงัการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ นักศึกษามีทกัษะ
มนุษยสมัพนัธ์โดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัดี สูงกวา่ก่อนการใชรู้ปแบบการจดัเรียนรู้เชิงประสบการณ์  
   4.5 เจตคติการสร้างเสริมสุขภาวะของนักศึกษาก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบการ
จัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ พบว่าหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
นกัศึกษามีเจตคติการสร้างเสริมสุขภาวะโดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด สูงกว่าก่อนใชรู้ปแบบการ
จดัเรียนรู้เชิงประสบการณ์  
  4.6 ความรับผิดชอบของนักศึกษาท่ีใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
พบวา่ หลงัการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์นกัศึกษามีความรับผดิชอบโดยเฉล่ียอยู่
ในระดบัดีมาก สูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไวร้้อยละ 80  
  4.7 ความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของอาจารย ์พบว่า 
โดยภาพรวมมีความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของอาจารย ์ตามรูปแบบการ
จดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษา   มหาวิทยาลยัราชภฏั อยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด 

อภิปรายผล 
 

 การวิจยั เร่ือง การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ  
ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั มีผลการวิจยัท่ีน ามาอภิปรายดงัน้ี 
 1. ผลการวิจยัพบว่ารูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์มีความเหมาะสมอยูใ่น
ระดับมากถึงดีมาก อีกทั้ งผลการประเมินจากผูเ้ ช่ียวชาญพบว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ความสอดคลอ้งอยูใ่นระดบัสูงและมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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(KAECPAR) ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบหลกั คือ องคป์ะกอบของหลกัการและวตัถุประสงค์
องคป์ระกอบของกระบวนการและองคป์ระกอบของเง่ือนไขการน ารูปแบบไปใช ้ดงัน้ี 
 องค์ประกอบของหลกัการและวตัถุประสงค์ ไดแ้ก่ หลกัการ คือ การเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้โดยปฏิบติัจริง เป็นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อน าไปสู่
การสร้างองคค์วามรู้ใหม่ วตัถุประสงค ์คือ เพื่อให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในจดัประสบการณ์การเรียนรู้
ร่วมกนัท าให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีสอดคลอ้งกบัแนวคิดของโคล์ป(Kolb 984) ท่ีให้แนวคิดว่าการ
จดัการเรียนรู้ท่ีให้ความรู้หรือการสอนทกัษะต่าง ๆ ผูเ้รียนมีประสบการณ์เดิมอยู่ก่อนแลว้ผูส้อน
พยายามกระตุ้นให้ผูเ้รียนดึงประสบการณ์เดิมของตวัเองออกมาใช้ในการเรียนรู้และสามารถแบ่งปัน
ประสบการณ์ท่ีเหมือนหรือแตกต่างไปจากตนเองใหเ้พื่อนได ้
 องคป์ระกอบของกระบวนการ คือ ขั้นตอนกระบวนการ 5 ขั้น ประกอบดว้ย ขั้นการ
ให้ความรู้และการสร้างความตระหนัก ขั้นการสร้างเสริมความรู้ ขั้นการสร้างผลงาน ขั้นการ
น าเสนอผลงาน และขั้นการประเมินผลการเรียนรู้และการสะทอ้นกลบั สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการ
เรียนรู้ของโรเจอร์ส(Rogers 1969)มีแนวคิดว่า มนุษยส์ามารถพฒันาตนเองไดดี้หากอยูใ่นสภาวะท่ี
ผอ่นคลายและเป็นอิสระ การจดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัโดยผูส้อน
เป็นผู ้ช้ีแนะและคอยอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้แก่ผู ้เ รียนและการเรียนรู้จะเน้น
กระบวนการการเรียนรู้เป็นส าคญั  สอดคลอ้งกบัแนวคิดของโคลป์(Kolb 984) ท่ีกล่าวว่าการจดัการ
เรียนรู้ท่ีให้ความรู้หรือการสอนทกัษะต่าง ๆ ผูเ้รียนมีประสบการณ์เดิมอยู่ก่อนแลว้ผูส้อนพยายาม
กระตุน้ให้ผูเ้รียนดึงประสบการณ์เดิมของตวัเองออกมาใช้ในการเรียนรู้และ สามารถแบ่งปัน
ประสบการณ์ท่ีเหมือนหรือแตกต่างไปจากตนเองให้เพื่อนได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของโนลส์
(Knowles 1997) กล่าวว่าผูเ้รียนจะเรียนรู้ไดม้ากหากมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้
ผูเ้รียนเป็นกระบวนการภายในอยู่ในความควบคุมของผูเ้รียนแต่ละคน ผูเ้รียนน าประสบการณ์  
ความรู้ ทกัษะและค่านิยมต่าง ๆ เขา้มาสู่การเรียนการสอน ดงันั้นบทบาทของผูส้อนควรเปิดโอกาส
และส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมรับผิดชอบร่วมกนัในกระบวนการเรียนรู้ เพื่อสร้างความตระนัก
และช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการประมวลผลขอ้มูลของคลอสเมียร์
(Klausmeier 1985)ท่ีใหแ้นวคิดว่า การน าเสนอส่ิงเร้าท่ีผูเ้รียนรู้จกัหรือมีขอ้มูลอยูจ่ะสามารถช่วยให้
ผูเ้รียนหันมาใส่ใจและรับรู้ส่ิงท่ีจะเรียนรู้ให้ตรงกบัความสนใจของผูเ้รียน ผูส้อนควรสอนให้ฝึกจ า
โดยใชว้ิธีการท่ีหลากหลายหากตอ้งใหผู้เ้รียนจดจ าเน้ือหาสาระใดๆไดเ้ป็นเวลานาน สอดคลอ้งกบั
การจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง(ทิศนา แขมมณี 2550 : 133-137) การด าเนินการช่วยใหผู้เ้รียนเกิด
การเรียนรู้โดยการให้ผูเ้รียนเขา้ไปเผชิญปัญหาในสภาพจริง ปัญหาจริงในบริบทจริงร่วมกนัศึกษา
เรียนรู้แสวงหาความรู้และขอ้มูล และวิธีการต่าง ๆ เพื่อท่ีจะแกปั้ญหานั้น ผูเ้รียนไดแ้ลกเปล่ียน
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เรียนรู้ประสบการณ์เดิมซ่ึงกนัและกนัมาสร้างเป็นประสบการณ์ใหม่ร่วมคิดเพื่อเสริมความรู้ใหม่ 
สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการสร้างความรู้(Richardson 1997) ท่ีมีแนวคิดการเรียนรู้ท่ีดีเกิดจากการสร้าง
พลงัความรู้ในตนเอง ผูเ้รียนมีโอกาสสร้างความคิดและน าความคิดของตนเองไปสร้างสรรค์
ผลงาน/ช้ินงานโดยอาศยัส่ือและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมจะท าใหค้วามคิดเห็นเป็นรูปธรรมมากยิง่ข้ึน
ผูเ้รียนมีบทบาทในการจัดประสบการณ์ต่าง ๆ ดว้ยตนเองเน้นการส่งเสริมเอกลกัษณ์และผลงาน
ของผูเ้รียน ร่วมตดัสินใจและแกปั้ญหาร่วมกนัลงมือปฏิบติัและสร้างสรรคผ์ลงานดว้ยตนเองและ
กลุ่มท าให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้อย่างมีความหมาย (ทิศนา แขมมณี 2550 : 133-137) สอดคลอ้งกบั
แนวคิดการจดัการเรียนรู้ความเขา้ใจ 6 ดา้น(Wiggings and McTighe 2004 : 1-6)สอดคลอ้งกบั
ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ(John and John 1994) ท่ีมีแนวคิดการเรียนรู้เกิดจากกลุ่มยอ่ยโดยมี
สมาชิกกลุ่มท่ีมีความสามารถแตกต่างกนัประมาณ4–6 คน ช่วยกนัเรียนรู้เพื่อไปสู่เป้าหมายของ
กลุ่ม   โดยผูเ้รียนมี ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกนัในลกัษณะแข่งขนักนัต่างคนต่างเรียนรู้และร่วมมือกนั
ช่วยกนัการเรียนรู้ของกลุ่มผูเ้รียนสร้างความรู้ดว้ยตนเองควบคุม ก ากบัและช่วยเหลือกลุ่ม เนน้การ
เรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีส าคญั ขยายความคิดและประยกุตใ์ชโ้ดยการทบทวน ทดลองประยกุตใ์ช้
ในสถานการณ์ใหม่ ๆ แสดงออกผลงานและน าเสนอผลงานท่ีเช่ือมโยงกับทักษะย่อย ๆ การ
แสดงออกความสามารถต่าง ๆ 
 องค์ประกอบของเ ง่ือนไขการน ารูปแบบไปใช้  พบว่า มีองค์ประกอบย่อย 3 
องคป์ระกอบท่ีช่วยใหก้ารน ารูปแบบไปใชป้ระสบผลส าเร็จ ไดแ้ก่ หลกัการตอบสนองท่ีมีหลกัการ 
3 หลกัการคือ หลกัการแรก คือ การกระตุน้ให้นกัศึกษามีส่วนร่วมปฏิบติักิจกรรม หลกัการท่ีสอง
คือนกัศึกษาร่วมกนัรับผดิชอบและหลกัการท่ีสาม คือ นกัศึกษาร่วมกนัคิดสร้างผลงาน  ส่วนระบบ
สังคมประกอบดว้ย  การสร้างความร่วมมือ (Collaborative)  การมีปฏิสัมพนัธ์กนั(Relationship) 
และส่งเสริมการท างานเป็นทีม(Team work)  และส าหรับระบบสนบัสนุน ประกอบดว้ย การ
จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ให้เพียงพอกบัจ านวนนกัศึกษา  การจดัหาส่ือการเรียนการสอน และการจดั
กิจกรรมท่ีมีความยืดหยุน่ไดส้อดคลอ้งกบัแนวคิดของโนลส์(Knowles 1997) กล่าวว่าผูเ้รียนจะ
เรียนรู้ไดม้ากหากมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้ผูเ้รียนเป็นกระบวนการภายในอยู่
ในความควบคุมของผูเ้รียนแต่ละคน ผูเ้รียนน าประสบการณ์  ความรู้ ทกัษะและค่านิยมต่าง ๆ เขา้มา
สู่การเรียนการสอน ดังนั้นบทบาทของผูส้อนควรเปิดโอกาสและส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วม
รับผดิชอบร่วมกนัในกระบวนการเรียนรู้ เพื่อสร้างความตระนกัและช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ได้
ดี สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ(John and John 1994) ท่ีมีแนวคิดการเรียนรู้เกิดจาก
กลุ่มย่อยโดยมีสมาชิกกลุ่มท่ีมีความสามารถแตกต่างกนัประมาณ4–6 คน ช่วยกนัเรียนรู้เพื่อไปสู่
เป้าหมายของกลุ่ม   โดยผูเ้รียนมี ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกนัในลกัษณะแข่งขนักนัต่างคนต่างเรียนรู้
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และร่วมมือกันช่วยกันการเรียนรู้ของกลุ่มผูเ้รียนสร้างความรู้ด้วยตนเองควบคุม ก ากับและ
ช่วยเหลือกลุ่ม เน้นการเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีส าคญั ขยายความคิดและประยุกต์ใช้โดยการ
ทบทวน ทดลองประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ใหม่ ๆ แสดงออกผลงานและน าเสนอผลงานท่ีเช่ือมโยง
กับทักษะย่อย ๆ การแสดงออกความสามารถต่าง ๆ สอดคล้องกับทฤษฎีการสร้างความรู้
(Richardson 1997) ท่ีมีแนวคิดการเรียนรู้ท่ีดีเกิดจากการสร้างพลงัความรู้ในตนเอง ผูเ้รียนมีโอกาส
สร้างความคิดและน าความคิดของตนเองไปสร้างสรรคผ์ลงาน/ช้ินงานโดยอาศยัส่ือและเทคโนโลยี
ท่ีเหมาะสมจะท าใหค้วามคิดเห็นเป็นรูปธรรมมากยิง่ข้ึนผูเ้รียนมีบทบาทในการจดัประสบการณ์ต่าง 
ๆ ดว้ยตนเองเน้นการส่งเสริมเอกลกัษณ์และผลงานของผูเ้รียน ร่วมตดัสินใจและแกปั้ญหาร่วม
กนัลงมือปฏิบติัและสร้างสรรคผ์ลงานดว้ยตนเองและกลุ่มท าใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้อยา่งมีความหมาย 
 2.  ผลการประเมินการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ โดยการน าผลการ
จดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรูเชิงประสบการณ์มาอภิปรายพบขอ้ดี ดงัน้ี 
  2.1 ผลการวิจยัในองคป์ระกอบของกระบวนการทั้ง 5 ขั้น ผูว้ิจยัไดค้น้พบขอ้ดีของ    
ขั้นตอนยอ่ยท่ีมีกระบวนการด าเนินการอยา่งเป็นระบบในทุกขั้นตอนหลกัเพื่อช่วยพฒันาการเรียนรู้
ให้แก่นักศึกษาได้ประสบผลส าเร็จมากยิ่งข้ึนในแต่ละขั้นท่ีเรียกว่า PDS คือ ขั้นเตรียมการ 
(Preparing :P) คือ การเตรียมความพร้อมของนกัศึกษาเพื่อใหพ้ร้อมท่ีจะเรียนรู้โดยแจง้จุดประสงค์
การเรียนรู้ การเตรียมการเสริมความรู้โดยใช้ใบความรู้และใบกิจกรรม  การเตรียมแบ่งกลุ่ม
นกัศึกษา การจดัเตรียมตวัแทนนกัศึกษาเพื่อออกมาน าเสนอผลงาน และการเตรียมเอกสารเพื่อการ
ประเมินผลการเรียนรู้ รวมทั้งการเตรียมส่ือการเรียนการสอน วสัดุอุปกรณ์ให้เพียงพอกบัจ านวน
นกัศึกษาในหอ้งเรียน   ขั้นปฏิบติั (Doing :D) คือ นกัศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน  
นักศึกษาปฏิบติักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ในส่ิงท่ีไดศึ้กษาคน้ควา้มากบัเพื่อน การวางแผนสร้าง
ผลงาน  การน าเสนอผลงาน การประเมินผลการเรียนรู้และสะทอ้นความคิดเห็นของผลงานหรือ
ช้ินงานท่ีกลุ่มสร้างข้ึน   ขั้นสรุป (Summarizing :S) คือ  การตั้งค  าถามหรือประเด็นปัญหาให ้
นักศึกษาไดคิ้ดวิเคราะห์เพื่อสรุปหาแนวทางแกไ้ขปัญหา การสรุปองค์ความรู้ร่วมกนักบัเพื่อน
ภายในกลุ่ม สรุปผลงานท่ีสร้างข้ึน และสรุปผลการน าผลงานไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั  
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของโคลป์(Kolb 984) ท่ีกล่าวว่าการจดัการเรียนรู้ท่ีให้ความรู้หรือการสอน
ทกัษะต่าง ๆ ผูเ้รียนมีประสบการณ์เดิมอยูก่่อนแลว้ผูส้อนพยายามกระตุน้ใหผู้เ้รียนดึงประสบการณ์
เดิมของตวัเองออกมาใชใ้นการเรียนรู้และ สามารถแบ่งปันประสบการณ์ท่ีเหมือนหรือแตกต่างไป
จากตนเองให้เพื่อนไดเ้ป็นการเตรียมความพร้อมของผูเ้รียน สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการสร้างความรู้
(Richardson 1997) ท่ีมีแนวคิดการเรียนรู้ท่ีดีเกิดจากการสร้างพลงัความรู้ในตนเอง ผูเ้รียนมีโอกาส
สร้างความคิดและน าความคิดของตนเองไปสร้างสรรคผ์ลงาน/ช้ินงานโดยอาศยัส่ือและเทคโนโลยี
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ท่ีเหมาะสมจะท าให้ความคิดเห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน ผูเ้รียนมีบทบาทในการจดัประสบการณ์
ต่าง ๆ ดว้ยตนเองเนน้การส่งเสริมเอกลกัษณ์และผลงานของผูเ้รียน ร่วมตดัสินใจและแกปั้ญหาร่วม
กนัลงมือปฏิบติัและสร้างสรรคผ์ลงานดว้ยตนเองและกลุ่มท าใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้อยา่งมีความหมาย 
  2.2 การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะของนกัศึกษา ผูว้ิจยัพบขอ้ดี
ของการน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ท่ีพฒันาข้ึนไปใช้ท าให้นักศึกษามีการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะและมีการดูแลสุขภาวะของตนเองมากข้ึน  เพราะ
กระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีปรากฏในแผนการจดัการเรียนรู้ตั้งแต่แผนท่ี 1 ถึง 6 มีกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ท่ีให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง สร้างความตระหนักจากกรณีศึกษาใน
สถานการณ์เก่ียวกบัปัญหาทางสุขภาพ จดักิจกรรมการท างานท่ีใชท้กัษะกระบวนการและทกัษะ
มนุษยสัมพนัธ์ร่วมกนัระหว่างเพื่อนนักศึกษาลงมือปฏิบติัจริงเน้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ไดมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ตามเน้ือหาสาระท่ีก าหนด มีการสะทอ้นความคิดผลงานท่ีกลุ่มได้
น าเสนอผลงาน รวมทั้งการประเมินผลการเรียนรู้ท่ีหลากหลายท่ีก าหนดไวใ้นแผนการจดัการเรียนรู้   
นบัว่าเป็นการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของนกัศึกษาให้หันมาให้ความสนใจดูแลสุขภาวะของตนเองมาก
ข้ึน      หลงัจากไดจ้ดักระบวนการเรียนรู้ตามรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้าง
สุขภาวะให้แก่นักศึกษาแลว้ สามารถใชก้ระบวนการกลุ่มในการเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้แบบเพื่อน
ช่วยเพื่อน ร่วมกนัวางแผนการสร้างผลงาน มีการแลกเปล่ียนความรู้เพื่อเสริมความรู้ใหแ้ก่เพื่อนร่วม
ห้องเรียน มีการน าเสนอผลงานของกลุ่มดว้ยความช่ืนชม ยอมรับการสะทอ้นความคิดและการ
ประเมินผลของเพื่อนร่วมห้องเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัริชาดร์สัน(Richardson 1997:1-18) โรเจอร์ส  
(Rogers 1969:1-10)  คลอสเมียร์ (Klausmeier 1985 : 52-108)  จอหน์สันและจอหน์สัน(Johnson 
and  Johnson 1994 : 31-32) ท่ีมีความเช่ือว่า การเรียนรู้ท่ีดีเกิดจากการสร้างพลงัความรู้ในตนเอง 
หากผูเ้รียนมีโอกาสไดส้ร้างความคิด และน าความคิดของตนเองไปสร้างผลงานโดยอาศยัส่ือและ
เทคโนโลยท่ีีเหมาะสมท าใหค้วามคิดนั้นเป็นรูปธรรม ซ่ึงอยูภ่ายในสถานการณ์หรือบรรยากาศการ
เรียนรู้ท่ีผ่อนคลายเอ้ือต่อการเรียนรู้และเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัผูเ้รียนจะเรียนรู้ไดดี้ถา้เป็นกลุ่มย่อย
เพื่อช่วยกันเรียนรู้ กลุ่มช่วยกันปฏิบติักิจกรรมท าให้ผูเ้รียนเกิดประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ท่ี
สามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมของตนเองให้ดีข้ึน     ซ่ึงสอดคลอ้งกบัมาเรียม นิลพนัธ์ุและคณะ 
(2545:ก-126)  สุจิตรา สุคนธทรัพย ์(2545: 1-205)    นวลอนงค ์บุญจรูญศิลป์(2547:1-250) รุ่งทิพย ์
ศรพรหมมาศ (2548 : 50-80) คอลลิน (Callins. 1976 : 211) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมสุขภาพของ
นกัศึกษา พบว่านกัศึกษามีพฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพทั้ง 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความปลอดภยั  ดา้นการ
สูบบุหร่ีและการใชส้ารเสพยติ์ด ดา้นการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ดา้นการมีเพศสัมพนัธ์    ดา้นการ
รับประทานอาหาร และดา้นการออกก าลงักาย โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และมีพฤติกรรมเส่ียง
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สูง ไดแ้ก่ ดา้นการสูบบุหร่ี หากไดน้กัศึกษามีการดูแลสุขภาพของตนเองและใหค้วามส าคญักบัการ
ดูแลสุขภาพกจ็ะท าใหมี้พฤติกรรมสุขภาพท่ีดีข้ึนไม่มีอะไรส าคญัเท่ากบัการมีสุขภาพดี  
 2..3 ผลการเปรียบเทียบความรู้การสร้างเสริมสุขภาวะหลงัใชรู้ปแบบสูงกว่าก่อนใช้
รูปแบบอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดสอดคลอ้งกบัสุทธิชยั จิตะพนัธ์กุล(2545 :1-2)กล่าวว่าการสร้างเสริม
สุขภาวะ  คือ การให้ความรู้สุขภาวะ เป็นกระบวนการให้ขอ้มูลข่าวสารท่ีมุ่งให้เกิดการสร้างเสริม
สุขภาวะโดยอาศยักลวิธีต่างๆไดแ้ก่การสอนกลุ่ม การมีส่วนร่วม (Iverson Sonya Rae. 1974 : 1195-
A)และเซียติ เซน และคณะ (Xiadi Chen and Others 2005 : 1-148) มีผลการวิจยัเก่ียวกบัการให้
ความรู้ทางสุขภาวะแก่ผูเ้รียนมีความส าคญัและจ าเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้   ความเขา้ใจ 
ทักษะเก่ียวกับการสร้างเสริมสุขภาวะและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สรุปว่านักศึกษาท่ีได้รับการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ตามรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ท าให้นักศึกษาเกิดความรู้ 
ความเขา้ใจในการสร้างเสริมสุขภาวะของตนเองท่ีมีสร้างองคค์วามรู้ใหม่และมีระดบัความรู้ท่ีสูงข้ึน 
  2.4 ผลการเปรียบเทียบการใชท้กัษะกระบวนการหลงัใชรู้ปแบบสูงกว่าก่อนใช้
รูปแบบอยูใ่นระดบัดี สอดคลอ้งกบัเดวีส์(Davies 1971:50-56 อา้งถึงในทิศนา แขมมณี 2550:39-40) 
ได้กล่าวว่า ทกัษะปฏิบัติส่วนใหญ่จะประกอบด้วยทักษะย่อย ๆจ านวนมาก การฝึกให้ผูเ้รียน
สามารถปฏิบัติทักษะย่อย ๆ ได้ก่อนแล้วค่อยเช่ือมโยงเป็นทักษะใหญ่ จนเกิดเป็นทักษะ
กระบวนการจะช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้ไดดี้และรวดเร็วข้ึน สอดคลอ้งกบัพรประภสัสร ปริญชาญกล
(2546:1-470) ท าการวิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนเชิงประสบการณ์เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะการท างาน ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะศาสตร์ ในสถาบันราชภัฏ พบว่า การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้เน้นประสบการณ์จริงโดยให้ผูเ้รียนลงมือปฏิบติัจริงช่วยให้ผูเ้รียนไดมี้
โอกาสสร้างเสริมทกัษะกระบวนการและรับรู้ประสบการณ์ใหม่ ๆจากการสังเกตในระหว่างการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ พบว่า นักศึกษามีการใชท้กัษะกระบวนการอยู่ในระดบัสูงเม่ือไดมี้การ
ประชุมกลุ่มเพื่อวางแผนการปฏิบติังานของกลุ่ม ช่วยกนัสร้างผลงานของกลุ่มจนเป็นยอมรับของ
เพื่อนภายในกลุ่ม   สรุปไดว้่าการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาสามารถพฒันาทกัษะ
กระบวนการการสร้างเสริมสุขภาวะของนกัศึกษาได ้ 
  2.5 ผลการเปรียบเทียบการใช้ทกัษะมนุษยสัมพนัธ์หลงัใชรู้ปแบบสูงกว่าก่อนใช้
รูปแบบอยูใ่นระดบัดี  สอดคลอ้งกบัแนวคิดของริชาดร์สัน(Richardson 1997:1-18)กล่าวว่า มนุษย์
สามารถสร้างความรู้ได้ดีเม่ือมีการปฏิสัมพนัธ์กับส่ิงแวดลอ้มในสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นจริง ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัมนัส ยอดค า(2548:2) ไดใ้ห้ความหมายของสุขภาพทางสังคมว่า การมีสัมพนัธภาพ
กบัผูอ่ื้น มีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี เสียสละเพื่อส่วนรวม มีจิตสาธารณะและมีบทบาทและหนา้ท่ีในสังคม
ช่วยท าให้เกิดการเรียนรู้ทางสุขภาพไดดี้  สรุปผลรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ เป็น 
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รูปแบบท่ีท าให้นักศึกษาไดเ้กิดทกัษะมนุษยสัมพนัธ์โดยเกิดจากการท างานกลุ่ม การแลกเปล่ียน
เรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั  การเขา้ร่วมกิจกรรมเกม นนัทนาการและการเล่นกีฬา  
  2.6 ผลการเปรียบเทียบเจตคติการสร้างเสริมสุขภาวะหลงัใชรู้ปแบบสูงกวา่ก่อนใช้
รูปแบบอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบัแนวคิดของโคลป์(Kolb 1984:1-2) กล่าวว่า ผูเ้รียนจะได้
แสดงความคิดเห็นและความรู้สึกของตนเองในการแลกเปล่ียนกบัสมาชิกภายในกลุ่มท าให้ได้
ขอ้สรุปท่ีหลากหลาย มีการควบคุมตนเองและยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้นช่วยใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันา
ความรู้และเจตคติในเร่ืองท่ีจะอภิปรายกนั สอดคลอ้งกบัทิศนา แขมมณี(2550: 133-137) กล่าวว่า 
การเรียนรู้ตามสภาพจริง ผูเ้รียนจะน าความรู้ ทักษะ เจตคติเดิมมาใช้ในการแก้ปัญหาหรือ
สถานการณ์ และเกิดการเรียนรู้  สรุปผลจากการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท าให้นกัศึกษามีเจตคติ
ท่ีดีต่อการสร้างเสริมสุขภาวะของตนเองได ้
  2.7 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะหลงัใชรู้ปแบบสูงกว่า
ก่อนใชรู้ปแบบอยู่ในระดบัมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบัริชาดร์สัน(Richardson 1997:1-18),โรเจอร์ส  
(Rogers 1969:1-10) , คลอสเมียร์ (Klausmeier 1985 : 52-108),  จอหน์สันและจอหน์สัน(Johnson 
and  Johnson 1994 : 31-32) ท่ีมีความเช่ือว่า การเรียนรู้ท่ีดีเกิดจากการสร้างพลงัความรู้ในตนเอง 
หากผูเ้รียนมีโอกาสไดส้ร้างความคิด และน าความคิดของตนเองไปสร้างสรรคผ์ลงานมีบรรยากาศ
การเรียนรู้ท่ีผอ่นคลายเอ้ือต่อการเรียนรู้และเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัสอดคลอ้งกบัมาเรียม นิลพนัธ์ุและ
คณะ (2545:ก-126), สุจิตรา สุคนธทรัพย(์2545: 1-205), นวลอนงค ์บุญจรูญศิลป์(2547:1-250), รุ่งทิพย ์
ศรพรหมมาศ (2548 : 50-80), คอลลิน (Callins. 1976 : 211)  ท่ีศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมสุขภาพของ
นกัศึกษา พบว่านกัศึกษามีพฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพทั้ง 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความปลอดภยั  ดา้นการ
สูบบุหร่ีและการใชส้ารเสพยติ์ด ดา้นการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ดา้นการมีเพศสัมพนัธ์    ดา้นการ
รับประทานอาหาร และดา้นการออกก าลงักาย หากไดน้กัศึกษามีการดูแลสุขภาพของตนเองและให้
ความส าคัญกับการดูแลสุขภาพก็จะท าให้มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดีข้ึน  สรุปได้ว่า  การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ใหแ้ก่นกัศึกษาสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะได ้
  2.8 ผลการประเมินความรับผดิชอบของนกัศึกษาอยูใ่นระดบัดีมาก  สอดคลอ้งกบั
แนวคิดของโนลส์ (Knowles 1997:1-2) ไดก้ล่าวว่า มนุษยเ์ป็นผูมี้ความสามารถและเสรีภาพท่ีจะ
ตดัสินใจ และเลือกกระท าส่ิงต่าง ๆ ตามท่ีตนพอใจ และมีความรับผดิชอบในผลของการกระท านั้น
สอดคลอ้งกบัสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ไรซ์ (Rice. 1978 : 3863-A), เจมส์ เดวิด เคนเนดี(James 
David Kennedy.1986 : 1916-A)  พบว่า ส่ิงส าคญัของการจดัประสบการณ์การเรียนรู้คือความ
รับผดิชอบ  มีวินยัในตนเอง ดงันั้น การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ใหแ้ก่นกัศึกษาช่วยพฒันาความ 
รับผิดชอบให้สูงกว่าเกณฑ ์เป็นปัจจยัส าคญัในการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 232 

ประสบการณ์ท่ีสนับสนุนให้นักศึกษาท างานร่วมกนั แบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบการท างานกนัภายใน
กลุ่ม ฝึกการเป็นผูน้ าและผูต้าม กลา้แสดงความคิดเห็นในหอ้งเรียน 

  2.9 ผลการประเมินความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อการการจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้ของอาจารย ์อยู่ในระดบัมากท่ีสุดสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Kolb (1984:1-15)  Knowles 
(1997:1-2) ทิศนา แขมมณี(2550: 133-137) แสดงว่า การกระตุน้เร้าความสนใจก่อนใหค้วามรู้ทาง
สุขภาวะแก่ผูเ้รียนมีความส าคญัและจ าเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้   ความเขา้ใจ ทกัษะ
เก่ียวกบัการสร้างเสริมสุขภาวะและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของเซียติ เซน และ
คณะ (Xiadi Chen and Others 2005 : 1-148)  การสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ความเป็น
อิสรเสรีภาพท่ีจะตดัสินใจ และเลือกกระท าส่ิงต่าง ๆ ตามท่ีตนพอใจ และมีความรับผิดชอบในผล
ของการกระท านั้นท าใหผู้เ้รียนเกิดความสบายใจช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ข้ึน  
 

ข้อเสนอแนะ 
 

 จากผลการวิจยั เร่ือง รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ
ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1.  มหาวิทยาลยัทุกมหาวิทยาลยัควรก าหนดนโยบายมหาวิทยาลยัสร้างเสริมสุขภาวะ 
เพื่อสร้างความโดดเด่นการสร้างเสริมสุขภาวะและจดัใหมี้หลกัสูตรรายวิชาการสร้างเสริมสุขภาวะ
บรรจุไวใ้นหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป(General Education: GE) เพื่อจดัประสบการณ์การเรียนรู้ใหแ้ก่
นิสิต นกัศึกษา   

2.  มหาวิทยาลยัควรน ารูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ 
ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั  ไปประยกุตใ์ชเ้พื่อเป็นแนวทางการพฒันาการเรียนการสอน  
รายวิชาการสร้างเสริมสุขภาวะและรายวิชาศึกษาทัว่ไปใหแ้ก่นกัศึกษาทุกมหาวิทยาลยั 

3. ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)    รวมทั้งหน่วยงานเอกชนท่ี 
เก่ียวขอ้งกบัการสร้างเสริมสุขภาวะควรมีการรณรงครั์กษสุ์ขภาวะและจดัสรรงบประมาณเพื่อการ
วิจยัเก่ียวกบัรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เก่ียวกบัสุขภาวะมากยิง่ข้ึน  
 
ข้อเสนอแนะในการน ารูปแบบไปใช้ 

1. รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษา  
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มหาวิทยาลยัราชภฏั ขั้นท่ีควรให้ความส าคญัมากท่ีสุด คือ ขั้นการให้ความรู้และการสร้างความ
ตระหนัก เพราะเป็นขั้นการให้ความรู้แก่นักศึกษาท่ีเกิดจากการเช่ือมโยงประสบการณ์เดิม กับ
ประสบการณ์ใหม่เพื่อสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ และควรเน้นการสร้างความตระหนักให้แก่
นกัศึกษาไดเ้ห็นความส าคญัของการสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อใหมี้พฤติกรรมสุขภาวะท่ีดี 

 2.     ผลการศึกษาวิจยั พบวา่ รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริม 
สุขภาวะส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัเรียกว่า KAECPAR Model  มีหลกัการส าคญัท่ีท าให้
รูปแบบประสบผลส าเร็จ คือ การให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้โดยการปฏิบติัจริง เนน้การเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วมใช้แนวทางสร้างความร่วมมือ(Collaborative)การมีปฏิสัมพนัธ์(Relationship)และการ
ท างานเป็นทีม (Teamwork) มาช่วยในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ โดยทุกขั้นตอนในรูปแบบ
ควรใหน้กัศึกษาไดมี้การเตรียมการ การปฏิบติัและการสรุปเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ของ
ผูเ้รียนใหม้ากท่ีสุด 
    3.   ผลจากการศึกษาวิจยั พบว่าการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ในรูปแบบการจดัการ
เรียนรู้เชิงประสบการณ์ส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั มีคุณภาพดีถึงดีมาก เน่ืองมาจาก
องคป์ระกอบของเง่ือนไขการน ารูปแบบไปใช ้ดา้นหลกัการตอบสนองท่ีคอยกระตุน้ให้นกัศึกษามี
ส่วนร่วมปฏิบติักิจกรรมอยู่ตลอดเวลา ส่งเสริมความรับผิดชอบของนกัศึกษาและร่วมกนัคิดสร้าง
ผลงาน ซ่ึงท าให้การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ตามรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อ
สร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั ประสบผลส าเร็จยิ่งมากข้ึน จึงควรมีการ 
ก าหนดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้แก่นกัศึกษาไดป้ฏิบติักิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะอย่างต่อเน่ือง 
เช่น กิจกรรมวิ่งเดินเพื่อสร้างสุขภาวะ กิจกรรมวิ่งมาราธอน หรือ มินิมาราธอน กิจกรรมขบัข่ี
จกัรยานเพื่อสร้างสุขภาวะและท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ เป็นตน้  
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
 ผลการวิจยัคร้ังน้ี มีประเดน็ท่ีน่าจะศึกษาคน้ควา้ต่อไป ดงัน้ี 
 1.  ควรมีการศึกษาและพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริม
สุขภาวะส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั ดา้นอ่ืน ๆ เช่น ดา้นการใช้ทกัษะทางปัญญา ดา้น
คุณธรรม จริยธรรม และดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

2. ควรมีการศึกษาวิจยัเปรียบเทียบรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อ 
สร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัเก่ียวกบัตวัแปรกลางไดแ้ก่ คณะ เพศ สาขา
วิชาเอก ระหวา่งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

 3.   ควรมีการศึกษาและพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ท่ีเก่ียวกบัการ 
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ใชกิ้จกรรมเกม หรือ กิจกรรมนนัทนาการ หรือ กีฬาอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อใหมี้รูปแบบการจดัการ
เรียนรู้เชิงประสบการณ์ท่ีหลากหลายสามารถไปใชไ้ดใ้นกิจกรรมต่าง ๆ 

 4.    ควรมีการศึกษาวจิยัเพื่อการนิเทศ ติดตามผลและประเมินผลการใชรู้ปแบบการ 
จดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั 

 5.   ควรมีการศึกษาและพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้าง 
เสริมสุขภาวะให้แก่กลุ่มประชากรอ่ืน ๆ เช่น กลุ่มผูสู้งอาย ุ กลุ่มเยาวชน กลุ่มนกัเรียนและกลุ่มเด็ก
ปฐมวยั ท่ีมีวยัแตกต่างกนัโดยตอ้งประยกุตข์ั้นตอนในรูปแบบใหส้ะดวกต่อการปฏิบติักิจกรรม  
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ภาคผนวก ก 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
………………………………… 

1. ช่ือ – นามสกุล ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชาญชยั ยมดิษฐ ์
     สถานท่ีท างาน มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง  อ าเภอจอมบึง 
                             จงัหวดัราชบุรี 
ความเช่ียวชาญ  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพลศึกษา 
 
2. ช่ือ – นามสกุล อาจารย ์ดร.วชิรา   เครือค าอา้ย  
     สถานท่ีท างาน คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  อ าเภอเมือง 
                             จงัหวดัเชียงใหม่ 
ความเช่ียวชาญ  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการเรียนรู้ 
 
3. ช่ือ – นามสกุล อาจารย ์ดร.เกรียงศกัด์ิ สงัขช์ยั 
     สถานท่ีท างาน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต  1 อ าเภอนครปฐม 
                        จงัหวดันครปฐม 
ความเช่ียวชาญ  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการเรียนรู้ 
 
4. ช่ือ – นามสกุล อาจารย ์ดร.พรศกัด์ิ สุจริตรักษ ์
     สถานท่ีท างาน คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง  อ าเภอจอมบึง 
                             จงัหวดัราชบุรี 
ความเช่ียวชาญ  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
 
5. ช่ือ – นามสกุล ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ธีระศกัด์ิ แสงสมัฤทธ์ิ 
    สถานท่ีท างาน  คณะวิทยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง อ าเภอจอมบึง 
   จงัหวดัราชบุรี 
ความเช่ียวชาญ  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
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6. ช่ือ – นามสกุล อาจารย ์ดร.สุนทร เทียนงาม 
     สถานท่ีท างาน มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต  วิทยาเขตสุพรรณบุรี อ าเภอเมือง 

จงัหวดัสุพรรณบุรี 
ความเช่ียวชาญ  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผลการศึกษา 
 
7. ช่ือ – นามสกุล อาจารย ์ดร.วรยทุธ์    ทิพยเ์ท่ียงแท ้
     สถานท่ีท างาน โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์  อ าเภอเมืองราชบุรี 

จงัหวดัราชบุรี 
ความเช่ียวชาญ  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพลศึกษา 
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ภาคผนวก ข 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 

 
1. ช่ือ – นามสกุล อาจารย ์ดร.สุนทร เทียนงาม 
     สถานท่ีท างาน มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต  วิทยาเขตสุพรรณบุรี อ าเภอเมือง 

จงัหวดัสุพรรณบุรี 
ความเช่ียวชาญ  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผลการศึกษา 
 
2. ช่ือ – นามสกุล ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชาญชยั ยมดิษฐ ์
     สถานท่ีท างาน มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง  อ าเภอจอมบึง 
                             จงัหวดัราชบุรี 
ความเช่ียวชาญ  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพลศึกษา 
 
3. ช่ือ – นามสกุล อาจารย ์ดร. วชิรา   เครือค าอา้ย  
     สถานท่ีท างาน คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  อ าเภอเมือง 
                             จงัหวดัเชียงใหม่ 
ความเช่ียวชาญ  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการเรียนรู้ 
 
4. ช่ือ – นามสกุล อาจารย ์ดร.เกรียงศกัด์ิ สงัขช์ยั 
     สถานท่ีท างาน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต  1 อ าเภอนครปฐม 
                        จงัหวดันครปฐม 
ความเช่ียวชาญ  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการเรียนรู้ 

 
5. ช่ือ – นามสกุล อาจารย ์ดร.วรยทุธ์    ทิพยเ์ท่ียงแท ้
     สถานท่ีท างาน โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์  อ าเภอเมือง 

จงัหวดัราชบุรี 
ความเช่ียวชาญ  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพลศึกษา 
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ภาคผนวก ค 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเคร่ืองมือการวิจัย 
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ภาคผนวก ง 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ทดลองเคร่ืองมือวิจัย 
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ภาคผนวก จ 
การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
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ค่าสถิติแสดงค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสัมภาษณ์เพือ่วิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นของ
ผู้บริหารมหาวทิยาลยัราชภฏั  

รายการประเมิน คะแนนความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ IOC ความหมาย 

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

1.ความสอดคลอ้งของประเดน็การ 
สมัภาษณ์เก่ียวกบัยทุธศาสตร์การสร้าง
เสริมสุขภาวะของมหาวิทยาลยัราชภฏั 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
 

สอดคลอ้ง 

2.ความสอดคลอ้งของประเดน็การ 
สัมภาษณ์เก่ียวกบัสภาพปัญหาการดูแล 
สุขภาวะนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั 

+1 
 

+1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

3.ความสอดคลอ้งของประเดน็การ
สัมภาษณ์เก่ียวกบัปัจจยัส าคญัท่ีส่งผล
ต่อการสร้างเสริมสุขภาวะของนกัศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
 

สอดคลอ้ง 

4. ความสอดคลอ้งของประเดน็การ
สัมภาษณ์เก่ียวกบัปัญหาการจดัการเรียน
การสอนรายวิชาสุขภาพและ
นนัทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต 

+1 
 
 

+1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

5.ความสอดคลอ้งของประเดน็การ
สัมภาษณ์เก่ียวกบัแนวคิดการจดั
หลกัสูตรการสร้างเสริมสุขภาวะ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
 

สอดคลอ้ง 

6.ความสอดคลอ้งของประเดน็การ
สัมภาษณ์เก่ียวกบัวิธีการการสร้างเสริม
สุขภาวะของนกัศึกษา 

+1 
 

+1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

7.ความสอดคลอ้งของประเดน็การ
สัมภาษณ์เก่ียวกบัพฤติกรรมการสร้าง
เสริมสุขภาวะของนกัศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

260 

ค่าสถิติแสดงค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสัมภาษณ์เพือ่วิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นของ
อาจารย์สาขาวชิาพลศึกษาและนันทนาการ  

รายการประเมิน คะแนนความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ IOC ความหมาย 

คนที่  
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

1.ความสอดคลอ้งของประเดน็การสัมภาษณ์ 
เก่ียวกบัยทุธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาวะ
ของมหาวิทยาลยัราชภฏัในปัจจุบนั 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

2.ความสอดคลอ้งของประเดน็การสัมภาษณ์
เก่ียวกบัปัญหาการจดัการเรียนการสอน
รายวิชาสุขภาพและนนัทนาการเพื่อคุณภาพ
ชีวิต 

+1 
 

+1 +1 +1 +1 1.00 
 

สอดคลอ้ง 

3.ความสอดคลอ้งของประเดน็การสัมภาษณ์
เก่ียวกบัแนวการจดัหลกัสูตรการสร้างเสริม
สุขภาวะ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

4. ความสอดคลอ้งของประเดน็การสัมภาษณ์
เก่ียวกบัปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อการสร้างเสริม
สุขภาวะของนกัศึกษา 

+1 
 
 

+1 +1 +1 +1 1.00 
 

สอดคลอ้ง 

5.ความสอดคลอ้งของประเดน็การสัมภาษณ์
เก่ียวกบัการสร้างเสริมสุขภาวะท่ีช่วยให้
นกัศึกษามีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา สังคมและจิตวญิญาณ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

6.ความสอดคลอ้งของประเดน็การสัมภาษณ์
เก่ียวกบัรูปแบบการจดัการเรียนรู้รายวิชาการ
สร้างเสริมสุขภาวะ 

+1 
 

+1 +1 +1 +1 1.00 
 

สอดคลอ้ง 

7.ความสอดคลอ้งของประเดน็การสัมภาษณ์
เก่ียวกบัพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะของ
นกัศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
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ค่าสถิติแสดงค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสัมภาษณ์เพือ่วิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นของ
นักศึกษาที่เรียนวชิาศึกษาทัว่ไป(General Education : GE)  

 

รายการประเมิน คะแนนความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ IOC ความหมาย 

คนที่  
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

1.ความสอดคลอ้งของประเดน็การ
สมัภาษณ์เก่ียวกบัสภาพปัญหาการสร้าง
เสริมสุขภาวะของนกัศึกษาในปัจจุบนั 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
 

สอดคลอ้ง 

2.ความสอดคลอ้งของประเดน็การ
สัมภาษณ์เก่ียวกบัปัญหาการเรียนรู้
รายวิชาศึกษาทัว่ไป 
(General Education : GE)  

+1 
 

+1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

3.ความสอดคลอ้งของประเดน็การ
สัมภาษณ์เก่ียวกบัรูปแบบการจดัการ
เรียนรู้รายวิชาการสร้างเสริมสุขภาวะ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
 

สอดคลอ้ง 

4. ความสอดคลอ้งของประเดน็การ
สัมภาษณ์เก่ียวกบัการพฒันา
กระบวนการจดัการเรียนรู้ของอาจารย์
ผูส้อนรายวิชาสุขภาพและนนัทนาการ
เพื่อคุณภาพชีวิต 

+1 
 
 

+1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

5.ความสอดคลอ้งของประเดน็การ
สัมภาษณ์เก่ียวกบัการพฤติกรรมการ
สร้างเสริมสุขภาวะของนกัศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
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ค่าสถิติแสดงค่าดัชนีความสอดคล้องของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
เพือ่สร้างเสริมสุขภาวะ ส าหรับนักศึกษา มหาวทิยาลยัราชภัฏ 

รายการประเมนิ คะแนนความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ IOC ความหมาย 

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

คนที่ 
6 

คนที่ 
7 

1.ความสอดคลอ้งระหวา่ง 
หลกัการของรูปแบบการ
จดัการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์เพื่อสร้าง
เสริมสุขภาวะส าหรับ
นกัศึกษา มหาวิทยาลยัราช
ภฏั กบัแนวคิดทฤษฎี
พื้นฐาน 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

2. ความสอดคลอ้งระหวา่ง
วตัถุประสงคข์องรูปแบบ
การจดัการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์เพื่อสร้าง
เสริมสุขภาวะส าหรับ
นกัศึกษา มหาวิทยาลยัราช
ภฏั กบัแนวคิดทฤษฎี
พื้นฐาน 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

3. ความสอดคลอ้งระหวา่ง
ขั้นตอนกระบวนการจดัการ
เรียนรู้ในรูปแบบการ
จดัการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์เพื่อสร้าง
เสริมสุขภาวะส าหรับ
นกัศึกษา มหาวิทยาลยัราช
ภฏั กบัแนวคิดทฤษฎี
พื้นฐาน 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
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รายการประเมนิ คะแนนความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ IOC ความหมาย 

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

คนที่ 
6 

คนที่ 
7 

4. ความสอดคลอ้งระหวา่ง
การน ารูปแบบการจดัการ
เรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อ
สร้างเสริมสุขภาวะส าหรับ
นกัศึกษา มหาวิทยาลยัราช
ภฏั กบัแนวคิดทฤษฎี
พื้นฐาน 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

5. ความสอดคลอ้งระหวา่ง
ขั้นตอนการจดั
ประสบการณ์เรียนรู้กบั
วตัถุประสงค ์

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

6.ความสอดคลอ้งระหวา่ง
การวดัและประเมินผลของ
การจดักระบวนการเรียนรู้
กบัวตัถุประสงค ์

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

7. ความสอดคลอ้งระหวา่ง
ขั้นการใหค้วามรู้และการ
สร้างความตระหนกักบัการ
ใหค้วามรู้แก่นกัศึกษาและ
สร้างความตระหนกั 

+1 +1 +1 +1 0 +1 +1 0.86 สอดคลอ้ง 

8.ความสอดคลอ้งระหวา่ง
ขั้นการสร้างเสริมความรู้กบั
กระบวนการทางปัญญา
หรือกระบวนการการ
แกปั้ญหาส าหรับนกัศึกษา 

+1 0 +1 +1 +1 +1 +1 0.86 สอดคลอ้ง 
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รายการประเมนิ คะแนนความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ IOC ความหมาย 

คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

คนที ่
4 

คนที ่
5 

คนที ่
6 

คนที ่
7 

9.ความสอดคลอ้งระหวา่ง
ขั้นการสร้างสรรคผ์ลงาน 
กบัการท าใหน้กัศึกษาสร้าง
ผลงาน/ช้ินงานไดต้รงตาม
วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

10.ความสอดคลอ้งระหวา่ง
ขั้นการแสดงออก กบัการ 
ท าใหน้กัศึกษาน าเสนอ
ผลงาน/ช้ินงานและ
อภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู้
เพื่อใหส้ามารถน าไป
ประยกุตใ์ชไ้ด ้

+1 +1 +1 0 +1 +1 +1 0.86 สอดคลอ้ง 

11.ความสอดคลอ้งระหวา่ง
ขั้นการประเมินผลการ
เรียนรู้และการสะทอ้นกลบั
กบัการประเมินผลและ
สะทอ้นกลบัไดต้รงตาม
วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

12.ความสอดคลอ้งระหวา่ง
การน ารูปแบบการจดัการ
เรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อ
สร้างเสริมสุขภาวะ ส าหรับ
นกัศึกษามหาวิทยาลยัราช
ภฏัไปใชก้บัหลกัการ
ตอบสนอง ระบบสงัคม 
และส่ิงสนบัสนุน 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
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ข้อเสนอแนะและความคดิเห็นเพิม่เติม 
1. ขั้นการใหค้วามรู้และการสร้างความตระหนกั รู้สึกวา่ขอ้ความหรือค าเป็นส่ิงท่ีท ากบั 

ส่ิงท่ีท าไดช้ดัเจนไปไหม 
2. ขั้นการสร้างเสริมความรู้ รู้ไดอ้ยา่งไรวา่ขั้นน้ีมีความสอดคลอ้งกบักระบวนการทาง 

ปัญญาแกปั้ญหาได ้ 
3. ขั้นการใหค้วามรู้และการสร้างความตระหนกัในขอ้ความเป็นอยา่งดีเป็นไดแ้ค่ไหน 

อยา่งไรในการวดัผลอาจตดัออกหรือลองพิจารณาอีกคร้ังหน่ึง 
4. ขั้นการแสดงออก ในขอ้ความวิเคราะห์เปรียบเทียบไม่แน่ใจวา่สอดคลอ้งกบั 

วตัถุประสงคใ์ดในรูปแบบเพราะดูจากนิยามศพัทแ์ลว้ยงัไม่ไดร้ะบุถึงขั้นการวิเคราะห์เปรียบเทียบ 
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ค่าสถิติแสดงค่าดัชนีความสอดคล้องของคู่มืออาจารย์การใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์เพือ่สร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนักศึกษา มหาวทิยาลยัราชภัฏ 

 

รายการประเมิน คะแนนความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ IOC ความหมาย 

คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

คนที ่
4 

คนที ่
5 

1. ความเป็นมาและความส าคญั  
1.1 ความเป็นมาและความส าคญัท่ี
แสดงถึงความจ าเป็นของการสร้างเสริม
สุขภาวะส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยั
ราชภฏั 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 

2. แนวคดิและทฤษฎพีืน้ฐานทีร่องรับ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานมีขอ้มูล
ครบถว้นและเหมาะสม 
2.2 สาระของแนวคิดและทฤษฎีพื้นฐาน
มีรายละเอียดชดัเจน 
2.3  แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานมีความ
ชดัเจนท่ีสามารถน าไปก าหนดแนวการ
จดัประสบการณ์การเรียนรู้เพือ่สร้าง
เสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษา 

 
 
 
 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
 
 
 
+1 

 
+1 

 
0 

 
 
 
 
+1 

 
+1 

 
+1 

 

 
 
 
 
+1 

 
+1 

 
+1 

 

 
 
 
 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
 
 
 
1.00 
 
1.00 
 
0.80 

 
 
 
 

สอดคลอ้ง 
 

สอดคลอ้ง 
 

สอดคลอ้ง 

 

3. องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
3.1 หลกัการมีรายละเอียดครบถว้น 
3.2วตัถุประสงคมี์ความชดัเจนครบถว้น 
3.3โครงสร้างและเน้ือหารายวชิาการ
สร้างเสริมสุขภาวะมีโครงสร้างและ
เน้ือหาชดัเจนครบถว้น 

 
 
+1 
+1 
+1 

 
 
+1 
+1 
+1 

 
 
+1 
+1 
+1 

 
 
+1 
+1 
+1 

 
 
+1 
+1 
+1 

 
 
1.00 
1.00 
1.00 

 
 
สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง 
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รายการประเมิน คะแนนความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ IOC ความหมาย 

คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

คนที ่
4 

คนที ่
5 

4. การด าเนินการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ 
4.1 การด าเนินการจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้แสดงถึงบทบาทครูอยา่งชดัเจน 
4.2 การด าเนินการจดัประสบการณ์การ 
เรียนรู้แสดงถึงวิธีการจดันกัศึกษาเขา้กลุ่ม
ยอ่ยมีรายละเอียดชดัเจนเหมาะสม 

 
 
+1 

 
+1 

 

 
 
+1 

 
+1 

 

 
 
+1 

 
+1 

 

 
 
+1 

 
+1 

 
 
+1 

 
+1 

 
 
1.00 
 
1.00 

 
 
สอดคลอ้ง 
 
สอดคลอ้ง 

5. รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ 
5.1 แสดงล าดบัขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ท่ี
สอดคลอ้งกบันกัศึกษา 
5.2 แสดงถึงการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

 
 
+1 

 
+1 

 
 
+1 

 
+1 

 
 
+1 

 
+1 

 
 
+1 

 
+1 

 
 
+1 

 
+1 

 
 
1.00 
 
1.00 

 
 
สอดคลอ้ง 
 
สอดคลอ้ง 

6. อุปกรณ์/ส่ือการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ 
6.1 แสดงอุปกรณ์/ส่ือการจดัประสบการณ์
เรียนรู้ท่ีใชช้ดัเจน 

 
 
+1 

 
 
+1 

 
 
+1 

 
 
+1 

 
 
+1 

 
 
1.00 

 
 
สอดคลอ้ง 

7. การวดัและประเมินผล 
7.1 วิธีการวดัและปะเมินผลสอดคลอ้งกบั
นกัศึกษา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 

8.การน ารูปแบบไปใช้ 
8.1 การน ารูปแบบไปใชส้อดคลอ้งกบั
หลกัการตอบสนองอยา่งเหมาะสม 
8.2 การน ารูปแบบไปใชส้อดคลอ้งกบั
ระบบสงัคมอยา่งเหมาะสม 
8.3 การน ารูปแบบไปใชมี้ความสอดคลอ้ง
กบัส่ิงสนบัสนุนอยา่งเหมาะสม 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
0 
 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 
 
0.80 
 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 
 
สอดคลอ้ง 
 
สอดคลอ้ง 
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ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิม่เติม 
1. การน ารูปแบบไปใชค้วรเนน้การสร้างเสริมสุขภาวะของนกัศึกษาใหช้ดัเจน 
2. การจดักิจกรรมยอ่ยในรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ควรจดัใหเ้ป็น 

ขั้นตอนยอ่ยอยา่งชดัเจน 
3. การวดัและประเมินผลควรอธิบายวิธีการวดัและประเมิน เคร่ืองมือและการจดบนัทึก 

ใหช้ดัเจน 
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ค่าสถิติแสดงค่าดัชนีความสอดคล้องของตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

รายการประเมิน คะแนนความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ IOC ความหมาย 

คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

คนที ่
4 

คนที ่
5 

1. สาระส าคญั  
สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 

2. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
2.1 สอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ 
2.2 สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ 
2.3  สอดคลอ้งกบัการวดัและ
ประเมินผล และส่ือการเรียนรู้ 

 
+1 
+1 
+1 

 
+1 
+1 
+1 

 
+1 
+1 
+1 

 

 
+1 
0 
+1 

 

 
+1 
+1 
+1 

 
1.00 
0.80 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง 
 

3. สาระการเรียนรู้สอดคลอ้งกบั
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 

4 กิจกรรมการเรียนรู้ 
4.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
4.3 สอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ 
4.3 สอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล 

 
+1 
+1 
+1 

 
+1 
+1 
+1 

 
+1 
+1 
+1 

 
0 
+1 
+1 

 
+1 
+1 
+1 

 
0.80 
1.00 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง 

5. ส่ือการเรียนรู้ 
สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 

6. การวดัและประเมินผล 
6.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
6.2 สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ 

 
+1 
+1 

 
+1 
+1 

 
+1 
+1 

 
+1 
+1 

 
+1 
+1 

 
1.00 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง 

 

 

ข้อเสนอแนะและความคดิเห็นเพิม่เติม 
1.เขียนจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมควรใหส้อดคลอ้งกบัรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิง 

ประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ เพราะง่ายส าหรับครูและผูนิ้เทศ 
2. จุดประสงคก์ารเรียนรู้เชิงพฤติกรรมในบางขอ้ควรระบุเกณฑ ์
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ค่าสถิติแสดงค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบความรู้การสร้างเสริมสุขภาวะ 

รายการประเมิน คะแนนความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ IOC ความหมาย 

คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

คนที ่
4 

คนที ่
5 

ขอ้ 1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
ขอ้ 2 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
ขอ้ 3 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
ขอ้ 4 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
ขอ้ 5 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
ขอ้ 6 +1 +1 +1 0 +1 0.80 สอดคลอ้ง 
ขอ้ 7 1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
ขอ้ 8 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
ขอ้ 9 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
ขอ้ 10 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
ขอ้ 11 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
ขอ้ 12 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
ขอ้ 13 +1 +1 +1 0 +1 0.80 สอดคลอ้ง 
ขอ้ 14 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
ขอ้ 15 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
ขอ้ 16 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
ขอ้ 17 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
ขอ้ 18 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
ขอ้ 19 +1 +1 +1 0 +1 0.80 สอดคลอ้ง 
ขอ้ 20 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
ขอ้ 21 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
ขอ้ 22 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
ขอ้ 23 +1 +1 +1 0 +1 0.80 สอดคลอ้ง 
ขอ้ 24 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
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รายการประเมิน คะแนนความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ IOC ความหมาย 

คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

คนที ่
4 

คนที ่
5 

ขอ้ 25 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
ขอ้ 26 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
ขอ้ 27 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
ขอ้ 28 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
ขอ้ 29 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
ขอ้ 30 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
ขอ้ 31 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
ขอ้ 32 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
ขอ้ 33 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
ขอ้ 34 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
ขอ้ 35 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 
ค่าสถติิแสดงค่าความยากง่าย และอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวดัความรู้การสร้างเสริมสุขภาวะ 

ข้อ P r ข้อ p r ข้อ p r ข้อ p r 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

0.58 
0.61 
0.44 
0.47 
0.72 
0.55 
0.45 
0.58 
0.78 
0.60 

0.41 
0.32 
0.33 
0.25 
0.45 
0.24 
0.40 
0.35 
0.51 
0.43 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

0.56 
0.55 
0.29 
0.56 
0.65 
0.78 
0.52 
0.23 
0.55 
0.30 

0.23 
0.44 
0.26 
0.28 
0.40 
0.24 
0.27 
0.29 
0.30 
0.40 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

0.67 
0.45 
0.56 
0.67 
0.50 
0.35 
0.48 
0.43 
0.68 
0.62 

0.35 
0.34 
0.50 
0.56 
0.30 
0.25 
0.32 
0.28 
0.25 
0.26 

31 
32 
33 
34 
35 

0.60 
0.58 
0.62 
0.66 
0.62 

0.36 
0.25 
0.35 
0.27 
0.25 
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ค่าสถิติแสดงค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินความรับผดิชอบ 
 

รายการประเมิน คะแนนความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ IOC ความหมาย 

คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

คนที ่
4 

คนที ่
5 

1.มีความสอดคลอ้งกบัความ
รับผดิชอบต่อการปฏิบติังานตามท่ี
ไดรั้บมอบหมายเป็นแบบอยา่งท่ีดี
ความรับผดิชอบต่อการปฏิบติังาน
ตามท่ีไดรั้บมอบหมายเป็น
แบบอยา่งท่ีดี 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

2.มีความสอดคลอ้งกบัการให้
ความร่วมมือในการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 

+1 0 +1 +1 +1 0.80 สอดคลอ้ง 

3.มีความสอดคลอ้งกบั
ความสามารถจดัการกบัปัญหาท่ี
เกิดข้ึนดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

0 +1 +1 +1 +1 0.80 สอดคลอ้ง 

4.มีความสอดคลอ้งกบัความส าเร็จ
ในการปฏิบติังาน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 
ข้อเสนอแนะและความคดิเห็นเพิม่เติม 

1. ตอ้งชดัเจนในเร่ืองเกณฑก์ารประเมินประเภทดีมาก/อยา่งดี/พอใช/้นอ้ย 
2. ขอ้ 3 น่าจะเป็นดา้นสติปัญญาควรปรับใหม่ 
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ค่าสถิติแสดงค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินทักษะกระบวนการ 
 

รายการประเมิน คะแนนความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ IOC ความหมาย 

คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

คนที ่
4 

คนที ่
5 

1.มีความสอดคลอ้งกบั
ความสามารถใชท้กัษะ
กระบวนการการสร้างเสริม 
สุขภาวะ ประกอบดว้ย 3 ขอ้ 
1.1 คน้หาขอ้มูล 
1.2 ท าความเขา้ใจขอ้มูล 
1.3  ประเมินผลขอ้มูล 

+1 +1 +1 0 +1 0.80 สอดคลอ้ง 

2.มีความสอดคลอ้งกบั
ความสามารถใชท้กัษะ
กระบวนการการสร้างเสริม 
สุขภาวะไดอ้ยา่งสร้างสรรคโ์ดย
มีองคป์ระกอบ 3 ขอ้ คือ 
2.1 ความรู้ทางทฤษฎี 
2.2 ประสบการณ์ทางภาคปฏิบติั 
2.3 ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

3.มีความสอดคลอ้งกบั
ความสามารถใชท้กัษะ
กระบวนการเพื่อผลิตผลงาน
สร้างสรรคใ์นการสร้างเสริม 

สุขภาวะ 

+1 +1 +1 0 +1 0.80 สอดคลอ้ง 

 

ข้อเสนอแนะและความคดิเห็นเพิม่เติม 
1. ควรคิดถึงสภาพการปฏิบติังานจริงท่ีเกิดข้ึนวา่เป็นไปไดห้รือไม่ 
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ค่าสถิติแสดงค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินทกัษะมนุษยสัมพนัธ์ 
 

รายการประเมิน คะแนนความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ IOC ความหมาย 

คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

คนที ่
4 

คนที ่
5 

1.มีความสอดคลอ้งกบั
ความสามารถใชท้กัษะมนุษย
สมัพนัธ์ช่วยเหลือเพื่อนภายใน
กลุ่ม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

2.มีความสอดคลอ้งกบั
ความสามารถใชท้กัษะมนุษย
สมัพนัธ์ในการแกปั้ญหาใน
กลุ่มไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

3.มีความสอดคลอ้งกบั
ความสามารถใชท้กัษะมนุษย
สัมพนัธ์ในการแสดงออกเป็น
ผูน้ ากลุ่ม 
โดยมีองคป์ระกอบ 3 ขอ้ คือ  
1. กลา้ตดัสินใจ  
2. รู้จกัแกปั้ญหาและ  
3. มองโลกในแง่ดี 

+1 +1 +1 0 +1 0.80 สอดคลอ้ง 

 

 

 

 
       - 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

275 

ค่าสถิติแสดงค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะ 
รายการประเมิน คะแนนความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ IOC ความหมาย 

คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

คนที ่
4 

คนที ่
5 

1.ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตนเอง
ใหมี้ความสมบูรณ์แขง็แรง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

2.รู้จกัสร้างเสริมสุขภาวะของตนเองจน
เป็นนิสยั 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

3.รู้จกัสร้างเสริมสุขภาวะของตนเอง
ช่วยท าใหเ้กิดความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้น 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

4.รู้จกัสร้างเสริมสุขภาวะท าใหต้นเองมี
คุณธรรม จริยธรรมมีน ้าใจนกักีฬา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

5.มีสติปัญญารู้จกัแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนมี
ความรอบครอบ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

6.เขา้ร่วมกิจกรรมการสร้างเสริม 
สุขภาวะ  ในสังคมทุกคร้ังท่ีมีโอกาส 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

7.ออกก าลงักายอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง 
อยา่งนอ้ยสปัดาห์ละ3 วนัๆละ 30 นาที 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

8.มีนิสยัรักการออกก าลงักาย เล่นกีฬา
และ นนัทนาการ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

9.รู้จกัใชเ้วลาวา่งในการท างานอดิเรก 
เช่น เล้ียงสตัว ์ปลูกตน้ไม ้อ่านหนงัสือ 
ฟังเพลง หรือชมรายการบนัเทิงใน
โทรทศัน ์

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

10.รู้จกัรับประทานอาหารหลกัครบ 5 
หมู่ทุกวนั 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

11.รู้จกัรับประทานอาหารท่ีสะอาด 
ปลอดสารพิษท่ีอนัตราย 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
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รายการประเมิน คะแนนความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ IOC ความหมาย 

คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

คนที ่
4 

คนที ่
5 

12.ท างานโดยใชแ้รงกายของตนเอง
อยูเ่ป็นประจ าทุกวนั 

+1 +1 +1 0 +1 0.80 สอดคลอ้ง 

13.สามารถพดูคุยกบัสมาชิกใน
ครอบครัว เพื่อนบา้นในชุมชนอยา่ง
เปิดเผยตรงไปตรงมาโดยไม่ปิดบงั
ซ่อน ความรู้สึกนึกคิด 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

14.รู้สึกพึงพอใจในครอบครัวตนเอง 
และชุมชนมีความอบอุ่นทั้งทางดา้น
จิตใจและอารมณ์ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

15.เตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมการสร้าง
เสริมสุขภาวะทุกคร้ังท่ีมีโอกาส 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
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ค่าสถิติแสดงค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามเจตคติการสร้างเสริมสุขภาวะ 
รายการประเมิน คะแนนความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ IOC ความหมาย 

คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

คนที ่
4 

คนที ่
5 

1.การสร้างเสริมสุขภาวะมีความส าคญั
ต่อการด าเนินชีวิตประจ าวนัของตนเอง 

+1 +1 +1 +1 0 0.80 สอดคลอ้ง 

2.การสร้างเสริมสุขภาวะช่วยท าให้
นกัศึกษามีสุขภาวะท่ีดีข้ึนส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิต 

+1 +1 +1 +1 0 0.80 สอดคลอ้ง 

3.การสร้างเสริมสุขภาวะท าใหน้กัศึกษา
รักการออกก าลงักายมากข้ึน 

+1 +1 +1 +1 0 0.80 สอดคลอ้ง 

4.การสร้างเสริมสุขภาวะ ท าให้
นกัศึกษารักการเล่นเกมกีฬาขั้นพื้นฐาน 

+1 +1 +1 +1 0 0.80 สอดคลอ้ง 

5.การสร้างเสริมสุขภาวะท าใหน้กัศึกษา
มีน ้าใจนกักีฬา 

+1 +1 +1 +1 0 0.80 สอดคลอ้ง 

6.การสร้างเสริมสุขภาวะท าใหน้กัศึกษา
เกิดความคิดสร้างสรรคข์องตนเอง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

7.การสร้างเสริมสุขภาวะท าใหน้กัศึกษา
กลา้แสดงออก 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

8.การสร้างเสริมสุขภาวะท าใหส้ามารถ
ดูแลสุขภาวะของตนเองและผูอ่ื้นได ้

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

9.การสร้างเสริมสุขภาวะนกัศึกษา
สามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บั
ชีวิตประจ าวนัการสร้างเสริมสุขภาวะ
นกัศึกษาสามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บั
ชีวิตประจ าวนั 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

10.การสร้างเสริมสุขภาวะท าให้
นกัศึกษาเกิดประสบการณ์ในการเรียนรู้
สร้างเสริมสุขภาวะ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
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รายการประเมิน คะแนนความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ IOC ความหมาย 

คนที ่
1 

คนที่ 
2 

คนที ่
3 

คนที ่
4 

คนที ่
5 

11.นกัศึกษาสามารถน าความรู้ไป
เผยแพร่/ถ่ายทอดใหแ้ก่ผูส้นใจได ้

+1 +1 +1 0 +1 0.80 สอดคลอ้ง 

12.นกัศึกษาสามารถน าความรู้ไป
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการสร้างเสริม
สุขภาวะของตนเองได ้

+1 +1 +1 +1 0 0.80 สอดคลอ้ง 

 

 

ข้อเสนอแนะและความคดิเห็นเพิม่เติม 
 1. ควรยดึทฤษฎีการวดัเจตคติอยา่งนอ้ย 1 ทฤษฎี เช่น ทฤษฎีของ Zanuu and Deopel  หรือ 
ทฤษฎีของ Fishboin and Ajzon มี 3 องคป์ระกอบ คือ  

1. Cognitive Component  
2. Affective Component   
3. Behavioral Component 
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ค่าสถิติแสดงค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามความคดิเห็นทีมี่ต่อการจัดการเรียนรู้ 
เชิงประสบการณ์ของอาจารย์ 

 

รายการประเมิน คะแนนความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ IOC ความหมาย 

คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

คนที ่
4 

คนที ่
5 

1.อาจารยน์ าเขา้สู่บทเรียนก่อนเพื่อ
กระตุน้การเรียนรู้ของนกัศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

2.อาจารยบ์อกจุดประสงคก์ารเรียนรู้ให้
นกัศึกษาทราบก่อนเรียนทุกคร้ัง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

3.อาจารยไ์ดท้บทวนความรู้เดิมหรือ
ประสบการณ์เดิม 

+1 +1 0 +1 +1 0.80 สอดคลอ้ง 

4.อาจารยใ์ชค้  าถามถามนกัศึกษาเพื่อให้
นกัศึกษาตอบค าถามอยา่งมีเหตุผล 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

5.อาจารยเ์ปิดโอกาสใหน้กัศึกษาได้
ตอบค าถามอยา่งทัว่ถึง 

+1 0 +1 +1 +1 0.80 สอดคลอ้ง 

6.อาจารยใ์หน้กัศึกษาไดย้กตวัอยา่ง
เหตุการณ์ท่ีเคยพบเห็นอยูเ่สมอ 

+1 0 +1 +1 +1 0.80 สอดคลอ้ง 

7.อาจารยเ์สริมความรู้โดยเปิดโอกาสให้
นกัศึกษาไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเพื่อน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

8.อาจารยใ์หน้กัศึกษาไดส้ร้างสรรค์
ผลงาน/ช้ินงานของตนเองและกลุ่ม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

9.อาจารยใ์หน้กัศึกษาไดอ้อกมา
น าเสนอ/แสดงผลงานหนา้ชั้นเรียนและ
อภิปรายร่วมกบัเพื่อนนกัศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

10.อาจารยส์นบัสนุนใหน้ าเสนอผลงาน
เพื่อน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
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รายการประเมิน คะแนนความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ IOC ความหมาย 

คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

คนที ่
4 

คนที ่
5 

11.อาจารยฝึ์กใหน้กัศึกษาแกไ้ข
ปัญหาในการปฏิบติักิจกรรมท่ีเป็น
ผลงานดว้ยตนเอง 

+1 0 +1 +1 +1 0.80 สอดคลอ้ง 

12.อาจารยไ์ดต้รวจสอบ
ความกา้วหนา้ของผลงานในแต่ละ
กลุ่มเพื่อดูวา่กา้วหนา้มากนอ้ย
เพียงใด 

0 +1 +1 +1 +1 0.80 สอดคลอ้ง 

13.อาจารยใ์หน้กัศึกษาท าแบบ
ประเมินเพื่อวดัผลการเรียนรู้และ
สะทอ้นความคิด 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 

ข้อเสนอแนะและความคดิเห็นเพิม่เติม 
1. ควรปรับการถามเน่ืองจากการเปรียบเทียบผลงานแต่ละกลุ่มเพื่อดูความกา้วหนา้ ขอ้ 12 
2. จุดเด่นอยูท่ี่การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ แต่ Item ท่ีสร้างนั้นเป็นประเดน็ของการคิด 

วิเคราะห์มากกวา่ โดยเฉพาะการยกตวัอยา่ง/เปรียบเทียบแกปั้ญหา    อาจารยใ์หเ้พิ่มเติมประเดน็ท่ีมี
จุดเด่นเนน้ไปท่ีการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเสริมสร้างสุขภาวะ 
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ค่าสถิติแสดงค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบบันทกึพฤติกรรมการสอน 
 

รายการประเมิน คะแนนความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ IOC ความหมาย 

คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

คนที ่
4 

คนที ่
5 

การเตรียมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
1.มีแผนการจดัการเรียนรู้เป็นระบบ +1 +1 +1 0 +1 0.80 สอดคลอ้ง 
2.จุดประสงคก์ารเรียนรู้สอดคลอ้งตาม
สาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

3.ก าหนดสาระการเรียนรู้เหมาะสมกบั
ผูเ้รียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

4.ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
ความสามารถของผูเ้รียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

ขั้นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
5.การน าเขา้สู่บทเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
6.การจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ
การจดัการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

7.ขั้นท่ี 1 การใหค้วามรู้และการสร้าง
ความตระหนกั 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

8.ขั้นท่ี 2 การสร้างเสริมความรู้ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
9.ขั้นท่ี 3  การสร้างผลงาน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
10.ขั้นท่ี 4   การน าเสนอผลงาน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
11.ขั้นท่ี 5  การประเมินผลการเรียนรู้
และการสะทอ้นกลบั 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

12.มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
ในขณะสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

13.มีการสรุปประเมินผลการเรียนการ
สอนชดัเจน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

14.มีการประเมินผลเป็นระยะ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
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รายการประเมิน คะแนนความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ IOC ความหมาย 

คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

คนที ่
4 

คนที ่
5 

ส่ือการเรียนรู้ 
15.สอดคลอ้งเหมาะสมกบัสาระการ
เรียนรู้ และจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

16.ส่ือท่ีใชช้ดัเจนเร้าความสนใจผูเ้รียน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
พฤติกรรมทัว่ไป 
17.ใหค้วามสนใจผูเ้รียนอยา่งทัว่ถึง +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
18.จดับรรยากาศเหมาะสม สอดคลอ้ง
กบักิจกรรมการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

19.การมอบหมายงานชดัเจนเหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
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ค่าสถิติแสดงค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
 

รายการประเมิน คะแนนความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ IOC ความหมาย 

คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

คนที ่
4 

คนที ่
5 

1.มีความสอดคลอ้งกบัความ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

2.มีความสอดคลอ้งกบัความ
สนใจในการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

3.มีความสอดคลอ้งกบัความ
เช่ือมัน่และกลา้แสดงออก 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

4.มีความสอดคลอ้งกบัความ
สนุกสนานขณะเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
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ค่าสถิติแสดงค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจของอาจารย์เกีย่วกบั 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพือ่สร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนักศึกษา  

มหาวิทยาลยัราชภฏั 
รายการประเมิน คะแนนความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ IOC ความหมาย 

คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

คนที ่
4 

คนที ่
5 

ขอ้ 1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
ขอ้ 2 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
ขอ้ 3 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
ขอ้ 4 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
ขอ้ 5 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
ขอ้ 6 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
ขอ้ 7 1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
ขอ้ 8 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
ขอ้ 9 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
ขอ้ 10 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
ขอ้ 11 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
ขอ้ 12 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
ขอ้ 13 +1 +1 +1 0 +1 0.80 สอดคลอ้ง 
ขอ้ 14 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
ขอ้ 15 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
ขอ้ 16 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
ขอ้ 17 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
ขอ้ 18 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
ขอ้ 19 +1 +1 +1 0 +1 0.80 สอดคลอ้ง 
ขอ้ 20 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
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ค่าสถิติแสดงค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพือ่สร้างเสริมสุขภาวะส าหรับ

นักศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั 
 

รายการประเมิน คะแนนความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ IOC ความหมาย 

คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

คนที ่
4 

คนที ่
5 

1.มีความสอดคลอ้งกบัการเตรียม
ความพร้อมในการจดัการเรียนรู้
เชิงประสบการณ์ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

2.มีความสอดคลอ้งกบัการสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ในหอ้งเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

3.มีความสอดคลอ้งกบัการจดัการ
เรียนรู้เชิงประสบการณ์ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

4.มีความสอดคลอ้งกบัส่ือการ
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

5.มีความสอดคลอ้งกบัการ
ประเมินผล 

0 +1 +1 +1 +1 0.80 สอดคลอ้ง 
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 ค่าสถิติแสดงค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมนิความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
เชิงประสบการณ์เพือ่สร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนักศึกษา มหาวทิยาลยัราชภัฏ 
รายการประเมิน คะแนนความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ IOC ความหมาย 

คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

คนที ่
4 

คนที ่
5 

1.มีความสอดคลอ้งกบัความเป็นมาและ
ความส าคญัของรูปแบบการจดัการ
เรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริม
สุขภาวะส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยั
ราชภฏั 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

2.มีความสอดคลอ้งกบัหลกัการเก่ียวกบั
รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ
ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

3.มีความสอดคลอ้งกบัการก าหนด
วตัถุประสงคข์องรูปแบบการจดัการ
เรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริม
สุขภาวะส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยั
ราชภฏั 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

4.มีความสอดคลอ้งกบัการวางแผนการ
จดัการเรียนรู้เป็นไปตามรูปแบบการ
จดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้าง
เสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏั 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

5.มีความสอดคลอ้งกบัความชดัเจนของ
ขั้นตอนในรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ
ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั 

0 +1 +1 +1 +1 0.80 สอดคลอ้ง 
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รายการประเมิน คะแนนความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ IOC ความหมาย 

คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

คนที ่
4 

คนที ่
5 

6.มีความสอดคลอ้งกบัการสร้างเสริม
สุขภาวะส าหรับนกัศึกษาท่ีเกิดจากการ
จดัการตามรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ
ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

7.  มีความสอดคลอ้งกบัตวัอยา่ง
แผนการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบการ
จดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้าง
เสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏั 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

8.มีความสอดคลอ้งกบัรูปแบบการ
จดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้าง
เสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏั 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

9.ความสอดคลอ้งของรูปแบบการ
จดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้าง
เสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏักบัธรรมชาติการ
เรียนรู้ ความตอ้งการและศกัยภาพของ
นกัศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

10.ความสอดคลอ้งของรูปแบบการ
จดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้าง
เสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏั กบัความสามารถ
น าไปปฏิบติัและประเมินตามสภาพจริง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

288 

ค่าสถิติแสดงค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบและแบบสอบถาม จ านวน 4 ฉบับ 
 

ล าดับที ่ ช่ือเคร่ืองมือวิจัย ค่าความเช่ือมัน่ 
 

1. 
2. 
3. 
4. 

 
แบบทดสอบความรู้การสร้างเสริมสุขภาวะ 
แบบสอบถามพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะ 
แบบสอบถามเจตคติการสร้าเสริมสุขภาวะ 
แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้ของอาจารย ์
 

 
0.87 
0.88 
0.88 
0.86 
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ภาคผนวก ฉ 
เคร่ืองมือประเมินความสอดคล้อง  
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบวิเคราะห์เอกสาร 
-------------------------- 

 
ค าช้ีแจง   
 ให้ผูป้ระเมินเขียนเคร่ืองหมาย  แสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อแบบวิเคราะห์เอกสาร โดยมี
เกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 
       +1  หมายถึง   ประเดน็ท่ีน าเสนอมีความสอดคลอ้งกบัการวิเคราะห์เอกสาร 

        0   หมายถึง  ประเดน็ท่ีน าเสนอไม่แน่ใจวา่มีความสอดคลอ้งกบัการวิเคราะห์เอกสาร 
       -1  หมายถึง   ประเดน็ท่ีน าเสนอไม่มีความสอดคลอ้งกบัการวิเคราะห์เอกสาร 

 
ประเด็นการประเมิน ระดับคะแนนความสอดคล้อง ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1 
ความสอดคลอ้งของประเดน็ขอ้ค าถาม     

 
ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ  และข้อเสนอแนะเพิม่เติม 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสัมภาษณ์(Interview) ของผู้บริหารมหาวทิยาลยั 
ราชภัฏ เร่ือง การพฒันารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพือ่สร้างเสริมสุขภาวะ ส าหรับ

นักศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั 
-------------------- 

ค าช้ีแจง :  ใหผู้ป้ระเมินเขียนเคร่ืองหมาย( ) แสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อแบบสมัภาษณ์(Interview) 
ของผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัราชภฏั โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 
 +1 หมายถึง แน่ใจวา่ประเดน็ท่ีน าเสนอมีความสอดคลอ้งกบัแบบสมัภาษณ์ 
   0 หมายถึง ไม่แน่ใจวา่ประเดน็ท่ีน าเสนอมีความสอดคลอ้งกบัแบบสมัภาษณ์ 
 -1 หมายถึง แน่ใจวา่ประเดน็ท่ีน าเสนอไม่มีความสอดคลอ้งกบัแบบสมัภาษณ์ 

ประเด็นการประเมิน ระดับคะแนนความ
สอดคล้อง 

บันทกึรายละเอยีด
เพิม่เติม 

+1 0 -1 
ขอ้ท่ี 1 มีความสอดคลอ้งของประเดน็การ
สัมภาษณ์ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อ
วิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็น 

    

ขอ้ท่ี 2 มีความสอดคลอ้งของประเดน็การ
สัมภาษณ์ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อ
วิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็น 

    

ขอ้ท่ี 3 มีความสอดคลอ้งของประเดน็การ
สัมภาษณ์ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อ
วิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็น 

    

ขอ้ท่ี 4 มีความสอดคลอ้งของประเดน็การ
สัมภาษณ์ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อ
วิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็น 

    

ขอ้ท่ี 5 มีความสอดคลอ้งของประเดน็การ
สัมภาษณ์ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อ
วิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็น 
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ประเด็นการประเมิน ระดับคะแนนความ

สอดคล้อง 
บันทกึรายละเอยีด

เพิม่เติม 

+1 0 -1 
ขอ้ท่ี 6 มีความสอดคลอ้งของประเดน็การ
สัมภาษณ์ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อ
วิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็น 

    

ขอ้ท่ี 7 มีความสอดคลอ้งของประเดน็การ
สัมภาษณ์ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อ
วิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็น 

    

 
ข้อเสนอแนะและข้อคดิเห็นอืน่ ๆ เพิม่เติม(โปรดระบุ)……………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
       ขอขอบคุณท่านทีใ่ห้ความร่วมมือ 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสัมภาษณ์(Interview) ของอาจารย์สาขาวชิาพลศึกษา
และนันทนาการ เร่ือง การพฒันารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพือ่สร้างเสริมสุขภาวะ 

ส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั 
-------------------- 

ค าช้ีแจง :  ใหผู้ป้ระเมินเขียนเคร่ืองหมาย(  ) แสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อแบบสมัภาษณ์(Interview) 
ของผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัราชภฏั โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 
 +1 หมายถึง แน่ใจวา่ประเดน็ท่ีน าเสนอมีความสอดคลอ้งกบัแบบสมัภาษณ์ 
   0 หมายถึง ไม่แน่ใจวา่ประเดน็ท่ีน าเสนอมีความสอดคลอ้งกบัแบบสมัภาษณ์ 
 -1 หมายถึง แน่ใจวา่ประเดน็ท่ีน าเสนอไม่มีความสอดคลอ้งกบัแบบสมัภาษณ์ 

ประเด็นการประเมิน ระดับคะแนนความ
สอดคล้อง 

บันทกึรายละเอยีด
เพิม่เติม 

+1 0 -1 
ขอ้ท่ี 1 มีความสอดคลอ้งของประเดน็การ
สัมภาษณ์อาจารยส์าขาวิชาพลศึกษาและ
นนัทนาการเพื่อวิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็น 

    

ขอ้ท่ี 2 มีความสอดคลอ้งของประเดน็การ
สัมภาษณ์อาจารยส์าขาวิชาพลศึกษาและ
นนัทนาการเพื่อวิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็น 

    

ขอ้ท่ี 3 มีความสอดคลอ้งของประเดน็การ
สัมภาษณ์อาจารยส์าขาวิชาพลศึกษาและ
นนัทนาการเพื่อวิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็น 

    

ขอ้ท่ี 4 มีความสอดคลอ้งของประเดน็การ
สัมภาษณ์อาจารยส์าขาวิชาพลศึกษาและ
นนัทนาการเพื่อวิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็น 

    

ขอ้ท่ี 5 มีความสอดคลอ้งของประเดน็การ
สัมภาษณ์อาจารยส์าขาวิชาพลศึกษาและ
นนัทนาการเพื่อวิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็น 
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ประเด็นการประเมิน ระดับคะแนนความ
สอดคล้อง 

บันทกึรายละเอยีด
เพิม่เติม 

+1 0 -1 
ขอ้ท่ี 6 มีความสอดคลอ้งของประเดน็การ
สัมภาษณ์อาจารยส์าขาวิชาพลศึกษาและ
นนัทนาการเพื่อวิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็น 

    

ขอ้ท่ี 7 มีความสอดคลอ้งของประเดน็การ
สัมภาษณ์อาจารยส์าขาวิชาพลศึกษาและ
นนัทนาการเพื่อวิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็น 

    

 
ข้อเสนอแนะและข้อคดิเห็นอืน่ ๆ เพิม่เติม(โปรดระบุ)……………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
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       ขอขอบคุณท่านทีใ่ห้ความร่วมมือ 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสัมภาษณ์(Interview) ของนักศึกษาที่เรียนวชิา 
ศึกษาทั่วไป(General Education :GE)เร่ือง การพฒันารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์

เพือ่สร้างเสริมสุขภาวะ ส าหรับนักศึกษา มหาวทิยาลยัราชภัฏ 
-------------------- 

ค าช้ีแจง :  ใหผู้ป้ระเมินเขียนเคร่ืองหมาย(  ) แสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อแบบสมัภาษณ์(Interview) 
ของผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัราชภฏั โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 
 +1 หมายถึง แน่ใจวา่ประเดน็ท่ีน าเสนอมีความสอดคลอ้งกบัแบบสมัภาษณ์ 
   0 หมายถึง ไม่แน่ใจวา่ประเดน็ท่ีน าเสนอมีความสอดคลอ้งกบัแบบสมัภาษณ์ 
 -1 หมายถึง แน่ใจวา่ประเดน็ท่ีน าเสนอไม่มีความสอดคลอ้งกบัแบบสมัภาษณ์ 

ประเด็นการประเมิน ระดับคะแนนความ
สอดคล้อง 

บันทกึรายละเอยีด
เพิม่เติม 

+1 0 -1 
ขอ้ท่ี 1 มีความสอดคลอ้งของประเดน็การ 
สมัภาษณ์นกัศึกษาท่ีเรียนวิชาศึกษาทัว่ไป
(GE)เพื่อวิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็น 

    

ขอ้ท่ี 2 มีความสอดคลอ้งของประเดน็การ
สมัภาษณ์นกัศึกษาท่ีเรียนวิชาศึกษาทัว่ไป
(GE)เพื่อวิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็น 

    

ขอ้ท่ี 3 มีความสอดคลอ้งของประเดน็การ
สมัภาษณ์นกัศึกษาท่ีเรียนวิชาศึกษาทัว่ไป
(GE)เพื่อวิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็น 

    

ขอ้ท่ี 4 มีความสอดคลอ้งของประเดน็การ
สมัภาษณ์นกัศึกษาท่ีเรียนวิชาศึกษาทัว่ไป
(GE)เพื่อวิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็น 

    

ขอ้ท่ี 5 มีความสอดคลอ้งของประเดน็การ
สมัภาษณ์นกัศึกษาท่ีเรียนวิชาศึกษาทัว่ไป
(GE)เพื่อวิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็น 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
เพือ่สร้างเสริมสุขภาวะ ส าหรับนักศึกษา มหาวทิยาลยัราชภัฏ 

-------------------- 
ค าช้ีแจง   1. นิยามปฏิบติัการ รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพือ่สร้างเสริมสุขภาวะ
ส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ หมายถึงกระบวนการในการจดัการเรียนรู้ส าหรับนกัศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัท่ีมุ่งเนน้การสร้างเสริมสุขภาวะนกัศึกษาท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนประกอบดว้ยหลกัการ 
แนวคิด จุดมุ่งหมาย กระบวนการจดัการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ และการจดัสภาพแวดลอ้ม และวิธี
ประเมินผลการเรียนรู้ โดยกระตุน้ให้นกัศึกษาไดใ้ชก้ระบวนการทางปัญญา น าความรู้ ทกัษะและ
ประสบการณ์ท่ีมีอยูม่าพฒันาคุณภาพชีวิตนกัศึกษา และสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ในการจดัการเรียนรู้
เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะไดโ้ดยเรียกรูปแบบน้ีวา่ KAECPAR Model ประกอบดว้ย 5 ขั้น คือ  ขั้นท่ี 1  
การใหค้วามรู้และการสร้างความตระหนกั ขั้นท่ี 2 การสร้างเสริมความรู้ ขั้นท่ี 3 การสร้างสรรค์
ผลงาน ขั้นท่ี 4 การแสดงออก (Presentation) และ ขั้นท่ี 5 การประเมินผลการเรียนรู้และการสะทอ้นกลบั 

2.  ผูป้ระเมินเขียนเคร่ืองหมาย() แสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั โดยมีเกณฑก์ารให้
คะแนน ดงัน้ี 
 +1 หมายถึง แน่ใจวา่ประเดน็ท่ีน าเสนอมีความสอดคลอ้งกบัแบบสมัภาษณ์ 
   0 หมายถึง ไม่แน่ใจวา่ประเดน็ท่ีน าเสนอมีความสอดคลอ้งกบัแบบสมัภาษณ์ 
 -1 หมายถึง แน่ใจวา่ประเดน็ท่ีน าเสนอไม่มีความสอดคลอ้งกบัแบบสมัภาษณ์ 

ประเด็นการประเมิน ระดับคะแนนความ
สอดคล้อง 

บันทกึรายละเอยีด
เพิม่เติม 

+1 0 -1 
ขอ้ท่ี 1. หลกัการของรูปแบบการจดัการเรียนรู้
เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ ส าหรับ
นกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั มีความสอดคลอ้ง
กบัแนวคิด ทฤษฎีพื้นฐาน 

    

ขอ้ท่ี 2. วตัถุประสงคข์องรูปแบบการจดัการ
เรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ 
ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั มีความ
สอดคลอ้งกบัแนวคิด ทฤษฎีพื้นฐาน 

    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

298 

ประเด็นการประเมิน ระดับคะแนนความ
สอดคล้อง 

บันทกึรายละเอยีด
เพิม่เติม 

+1 0 -1 
ขอ้ท่ี 3. ขั้นตอนกระบวนการจดัการเรียนรู้ใน
รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อ
สร้างเสริมสุขภาวะ ส าหรับนกัศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏั มีความสอดคลอ้งกบั
แนวคิด ทฤษฎีพื้นฐาน 

    

ขอ้ท่ี 4. การน ารูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ ส าหรับ
นกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัไปใช ้มีความ
สอดคลอ้งกบัแนวคิด ทฤษฎีพื้นฐาน 

    

ขอ้ท่ี 5. ขั้นตอนการจดักระบวนการเรียนรู้ มี
ความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์

    

ขอ้ท่ี 6. การวดัและประเมินผลของการจดั
กระบวนการเรียนรู้มีความสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงค ์

    

ขอ้ท่ี 7. ขั้นการใหค้วามรู้และการสร้างความ
ตระหนกัมีความเหมาะสมท่ีจะใหค้วามรู้กบั
นกัศึกษาและสร้างความตระหนกั 

    

ขอ้ท่ี 8. ขั้นการสร้างเสริมความรู้มีความ
เหมาะสมสอดคลอ้งกบักระบวนการทางปัญญา
หรือกระบวนการการแกปั้ญหาส าหรับนกัศึกษา 

    

ขอ้ท่ี9. ขั้นการสร้างผลงานสามารถท าให้
นกัศึกษาสร้างผลงานไดต้รงตามวตัถุประสงค์
การเรียนรู้ 

    

ขอ้ท่ี 10. ขั้นการน าเสนอผลงาน สามารถท าให้
นกัศึกษาน าเสนอผลงานและอภิปรายแลกเปล่ียน
เรียนรู้เพื่อใหส้ามารถน าไปประยกุตใ์ช ้
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ประเด็นการประเมิน ระดับคะแนนความ
สอดคล้อง 

บันทกึรายละเอยีด
เพิม่เติม 

+1 0 -1 
ขอ้ท่ี 11. ขั้นการประเมินผลการเรียนรู้และการ
สะทอ้นกลบัสามารถประเมินผลและสะทอ้น
กลบัไดต้รงตามวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

    

ขอ้ท่ี 12. การน ารูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับ
นกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัไปใชมี้ความ
เหมาะสมกบัหลกัการตอบสนอง ระบบสงัคม 
และส่ิงสนบัสนุน 
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………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
       ขอขอบคุณท่านทีใ่ห้ความร่วมมือ 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของคู่มืออาจารย์การใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิง 
ประสบการณ์เพือ่สร้างเสริมสุขภาวะ ส าหรับนักศึกษา มหาวทิยาลยัราชภัฏ 

-------------------- 
ค าช้ีแจง   1. นิยามปฏิบติัการ คู่มืออาจารย์การใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อ
สร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ หมายถึงคู่มือการจดัการเรียนรู้ส าหรับ
อาจารยม์หาวิทยาลยัราชภฏั ท่ีมุ่งเน้นการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้าง
เสริมสุขภาวะส าหรับนักศึกษาท่ีผูว้ิจัยสร้างข้ึนประกอบด้วย ค  าน า ค  าช้ีแจง ความเป็นมาและ
ความส าคญั แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานท่ีรองรับรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ องคป์ระกอบ 
หลกัการ ระยะเวลา โครงสร้างและเน้ือหารายวิชาการสร้างเสริมสุขภาวะ คุณสมบติัของผูเ้ขา้ร่วม
การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ การด าเนินการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ บทบาทอาจารย ์วิธีจดั
นกัศึกษาเขา้กลุ่ม รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ อุปกรณ์/ส่ือการจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้ การวดัและประเมินผล การน ารูปแบบไปใช ้หลกัการตอบสนอง ระบบสงัคม และส่ิงสนบัสนุน 

2.  ผูป้ระเมินเขียนเคร่ืองหมาย() แสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ ส าหรับนกัศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏั โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 
 +1 หมายถึง แน่ใจวา่ประเดน็ท่ีน าเสนอมีความสอดคลอ้งกบัแบบสมัภาษณ์ 
   0 หมายถึง ไม่แน่ใจวา่ประเดน็ท่ีน าเสนอมีความสอดคลอ้งกบัแบบสมัภาษณ์ 
 -1 หมายถึง แน่ใจวา่ประเดน็ท่ีน าเสนอไม่มีความสอดคลอ้งกบัแบบสมัภาษณ์ 

ประเด็นการประเมิน ระดับคะแนนความ
สอดคล้อง 

บันทกึรายละเอยีด
เพิม่เติม 

+1 0 -1 

1. ความเป็นมาและความส าคญั  
1.1 ความเป็นมาและความส าคญัท่ีแสดงถึงความ
จ าเป็นของการสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับ
นกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั 

    

2. แนวคดิและทฤษฎพีืน้ฐานทีร่องรับรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานมีขอ้มูลชดัเจน 
2.2 สาระของแนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานมี
รายละเอียดชดัเจน 
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ประเด็นการประเมิน ระดับคะแนนความ
สอดคล้อง 

บันทกึรายละเอยีด
เพิม่เติม 

+1 0 -1 
2.3  แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานมีความชดัเจนท่ี
สามารถน าไปก าหนดแนวการจดัประสบการณ์
การเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษา 

    

3. องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ 
3.1 หลกัการมีรายละเอียดครบถว้น 
3.2วตัถุประสงคมี์ความชดัเจนครบถว้น 
3.3โครงสร้างและเน้ือหารายวิชาการสร้างเสริม
สุขภาวะมีโครงสร้างและเน้ือหาชดัเจนครบถว้น 

    

4. การด าเนินการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
4.1 การด าเนินการจดัประสบการณ์การเรียนรู้
แสดงถึงบทบาทครูอยา่งชดัเจน 
4.4 การด าเนินการจดัประสบการณ์การ 
เรียนรู้แสดงถึงวิธีการจดันกัศึกษาเขา้กลุ่มยอ่ยมี
รายละเอียดชดัเจนเหมาะสม 

    

5. รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
5.1 แสดงล าดบัขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ท่ี
สอดคลอ้งกบันกัศึกษา 
5.2 แสดงถึงการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสม 

    

6. อุปกรณ์/ส่ือการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
6.1 แสดงอุปกรณ์/ส่ือการจดัประสบการณ์เรียนรู้
ท่ีใชช้ดัเจน 

    

7. การวัดและประเมินผล 
7.1 วิธีการวดัและปะเมินผลสอดคลอ้งกบันกัศึกษา 
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ประเด็นการประเมิน ระดับคะแนนความ
สอดคล้อง 

บันทกึรายละเอยีด
เพิม่เติม 

+1 0 -1 

8.การน ารูปแบบไปใช้ 
8.1 การน ารูปแบบไปใชส้อดคลอ้งกบัหลกัการ
ตอบสนองอยา่งเหมาะสม 
8.2 การน ารูปแบบไปใชส้อดคลอ้งกบัระบบ
สงัคมอยา่งเหมาะสม 
8.3 การน ารูปแบบไปใชมี้ความสอดคลอ้งกบัส่ิง
สนบัสนุนอยา่งเหมาะสม 

    

 

ข้อเสนอแนะและข้อคดิเห็นอืน่ ๆ เพิม่เติม(โปรดระบุ)……………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
       ขอขอบคุณท่านทีใ่ห้ความร่วมมือ 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ 
-------------------- 

ค าช้ีแจง    1. นิยามปฏิบติัการ แผนการจัดการเรียนรู้หมายถึงแผนการจดัการเรียนรู้ส าหรับนกัศึกษา  
มหาวิทยาลยัราชภฏัท่ีมุ่งเนน้การสร้างเสริมสุขภาวะนกัศึกษาท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนประกอบดว้ยช่ือหน่วย  
เร่ือง  เวลา สาระส าคญั จุดประสงคก์ารเรียนรู้  สาระการเรียนรู้ กระบวนการจดัการเรียนรู้  ส่ือการ
เรียนรู้ การวดัและประเมินผล บนัทึกหลงัสอน ใบความรู้และใบกิจกรรม 

2.   ใหผู้ป้ระเมินเขียนเคร่ืองหมาย(  )  แสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อแผนการจดัการเรียนรู้ 
โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 
 +1 หมายถึง แน่ใจวา่ประเดน็ท่ีน าเสนอมีความสอดคลอ้งกบัแผนการจดัการเรียนรู้ 
   0 หมายถึง ไม่แน่ใจวา่ประเดน็ท่ีน าเสนอมีความสอดคลอ้งกบัแผนการจดัการเรียนรู้ 
 -1 หมายถึง แน่ใจวา่ประเดน็ท่ีน าเสนอไม่มีความสอดคลอ้งกบัแผนการจดัการเรียนรู้ 

ประเด็นการประเมิน ระดับคะแนนความ
สอดคล้อง 

บันทกึรายละเอยีด
เพิม่เติม 

+1 0 -1 
ขอ้ท่ี 1. สาระส าคญัสอดคลอ้งกบัจุดประสงค์
การเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ 

    

ขอ้ท่ี 2. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
2.1 สอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ 
2.2 สอดคลอ้งกบักระบวนการจดัการเรียนรู้ 
2.3  สอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล  
และส่ือการเรียนรู้ 

    

ขอ้ท่ี 3. สาระการเรียนรู้ 
สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

    

ขอ้ท่ี 4 กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
4.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
4.5 สอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ 
4.6 สอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล 

    

ขอ้ท่ี 5. ส่ือการเรียนรู้ 
สอดคลอ้งกบักระบวนการจดัการเรียนรู้ 
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ประเด็นการประเมิน ระดับคะแนนความ
สอดคล้อง 

บันทกึรายละเอยีด
เพิม่เติม 

+1 0 -1 
ขอ้ท่ี 6. การวดัและประเมินผล 
6.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 

    

 
ข้อเสนอแนะและข้อคดิเห็นอืน่ ๆ เพิม่เติม(โปรดระบุ)……………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
      ขอขอบคุณท่านทีใ่ห้ความร่วมมือ 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบความรู้การสร้างเสริมสุขภาวะ 
-------------------- 

ค าช้ีแจง  
 1. นิยามปฏิบติัการ  ความรู้การสร้างเสริมสุขภาวะ คือ ระดบัความรู้ในสาขาวิชาอยา่ง
กวา้งขวางและเป็นระบบ ตระหนกัรู้หลกัการและทฤษฎีในองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตรการ
สร้างเสริมสุขภาวะแบบทดสอบความรู้การสร้างเสริมสุขภาวะท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน     

2. ใหผู้ป้ระเมินเขียนเคร่ืองหมาย (  ) แสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อแบบทดสอบความรู้การ
สร้างเสริมสุขภาวะ โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 
 +1 หมายถึง แน่ใจวา่ประเดน็ท่ีน าเสนอมีความสอดคลอ้งกบัแบบทดสอบความรู้ 
   0 หมายถึง ไม่แน่ใจวา่ประเดน็ท่ีน าเสนอมีความสอดคลอ้งกบัแบบทดสอบความรู้ 
 -1 หมายถึง แน่ใจวา่ประเดน็ท่ีน าเสนอไม่มีความสอดคลอ้งกบัแบบทดสอบความรู้ 

ประเด็นการประเมิน ระดับคะแนนความ
สอดคล้อง 

บันทกึรายละเอยีด
เพิม่เติม 

ข้อ ระดับพฤติกรรม +1 0 -1 
1 ความรู้ความจ า     
2 ความรู้ความจ า     
3 ความรู้ความจ า     
4 ความรู้ความจ า     
5 ความรู้ความจ า     
6 ความเขา้ใจ     
7 การวิเคราะห์     
8 การวิเคราะห์     
9 ความเขา้ใจ     
10 ความรู้ความจ า     
11 การวิเคราะห์     
12 การวิเคราะห์     
13 ความเขา้ใจ     
14 ความรู้ความจ า     
15 การวิเคราะห์     
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ประเด็นการประเมิน ระดับคะแนนความ
สอดคล้อง 

บันทกึรายละเอยีด
เพิม่เติม 

+1 0 -1 

ข้อ ระดับพฤติกรรม     
16 การวิเคราะห์     
17 ความเขา้ใจ     
18 ความเขา้ใจ     
19 ความเขา้ใจ     
20 ความเขา้ใจ     
21 การวิเคราะห์     
22 การน าไปใช ้     
23 ความเขา้ใจ     
24 ความรู้ความจ า     
25 การน าไปใช ้     
26 การน าไปใช ้     
27 ความเขา้ใจ     
28 การวิเคราะห์     
29 การวิเคราะห์     
30 การวิเคราะห์     
31 การวิเคราะห์     
32 การวิเคราะห์     
33 ความรู้ความจ า     
34 ความเขา้ใจ     
35 การน าไปใช ้     
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ข้อเสนอแนะและข้อคดิเห็นอืน่ ๆ เพิม่เติม(โปรดระบุ)……………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
       ขอขอบคุณท่านทีใ่ห้ความร่วมมือ 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินความรับผดิชอบ 
-------------------- 

ค าช้ีแจง 1. นิยามปฏิบติัการ ความรับผิดชอบ คือ ระดบัความสามารถจดัการปัญหาทางคุณธรรม 
จริยธรรมและวิชาชีพโดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สึกของผูอ่ื้น ค่านิยมพื้นฐาน และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมทางดา้นคุณธรรม จริยธรรม ดว้ยความรับผิดชอบเป็น
แบบอยา่งท่ีดี เขา้ใจผูอ่ื้น และเขา้ใจโลก โดยใชแ้บบประเมินความรับผดิชอบท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน 

2.ใหผู้ป้ระเมินเขียนเคร่ืองหมาย (  ) แสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อแบบประเมินความ
รับผดิชอบ โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 
 +1 หมายถึง แน่ใจวา่ประเดน็ท่ีน าเสนอมีความสอดคลอ้งกบัแบบประเมินความ
รับผดิชอบ 
   0 หมายถึง ไม่แน่ใจวา่ประเดน็ท่ีน าเสนอมีความสอดคลอ้งกบัแบบประเมินความ
รับผดิชอบ 
 -1 หมายถึง แน่ใจวา่ประเดน็ท่ีน าเสนอไม่มีความสอดคลอ้งกบัแบบประเมินความ
รับผดิชอบ  

ประเด็นการประเมิน ระดับคะแนนความ
สอดคล้อง 

บันทกึรายละเอยีด
เพิม่เติม 

+1 0 -1 
ขอ้ท่ี 1. มีความสอดคลอ้งของประเดน็การ
ประเมินความรับผดิชอบ 

    

ขอ้ท่ี 2. มีความสอดคลอ้งของประเดน็การ
ประเมินความรับผดิชอบ 

    

ขอ้ท่ี 3. มีความสอดคลอ้งของประเดน็การ
ประเมินความรับผดิชอบ 

    

ขอ้ท่ี 4. มีความสอดคลอ้งของประเดน็การ
ประเมินความรับผดิชอบ 

    

ข้อเสนอแนะและข้อคดิเห็นอืน่ ๆ เพิม่เติม(โปรดระบุ)……………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………. 
       ขอขอบคุณท่านทีใ่ห้ความร่วมมือ 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินทักษะกระบวนการ 
 -------------------- 

ค าช้ีแจง    
 1.นิยามปฏิบติัการ ทักษะกระบวนการ คือระดบัความสามารถในการใชท้กัษะกระบวนการ
ค้นหาข้อเท็จจริง  ท าความเข้าใจและสามารถประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐานใหม่จาก
แหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย และใชข้อ้มูลท่ีไดใ้นการแกไ้ขปัญหาและงานอ่ืน ๆ ดว้ยตนเอง สามารถ
ศึกษาปัญหาท่ีค่อนขา้งซบัซอ้นและเสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขไดอ้ยา่งสร้างสรรคโ์ดยค านึงถึง
ความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ทางภาคปฏิบติั และผลกระทบจากการตดัสินใจสามารถใช้
ทกัษะกระบวนการในการผลิตผลงาน โดยใชแ้บบประเมินทกัษะกระบวนการท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน 

2.ใหผู้ป้ระเมินเขียนเคร่ืองหมาย (  ) แสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อแบบประเมินทกัษะ
กระบวนการ โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 
 +1 หมายถึง แน่ใจวา่ประเดน็ท่ีน าเสนอมีความสอดคลอ้งกบัแบบประเมินทกัษะ
กระบวนการ 
   0 หมายถึง ไม่แน่ใจวา่ประเดน็ท่ีน าเสนอมีความสอดคลอ้งกบัแบบประเมินทกัษะ
กระบวนการ  
 -1 หมายถึง แน่ใจวา่ประเดน็ท่ีน าเสนอไม่มีความสอดคลอ้งกบัแบบประเมินทกัษะ
กระบวนการ  

ประเด็นการประเมิน ระดับคะแนนความ
สอดคล้อง 

บันทกึรายละเอยีด
เพิม่เติม 

+1 0 -1 
ขอ้ท่ี 1. มีความสอดคลอ้งของประเดน็การ
ประเมินทกัษะกระบวนการ 

    

ขอ้ท่ี 2. มีความสอดคลอ้งของประเดน็การ
ประเมินทกัษะกระบวนการ 

    

ขอ้ท่ี 3. มีความสอดคลอ้งของประเดน็การ
ประเมินทกัษะกระบวนการ 

    

ข้อเสนอแนะและข้อคดิเห็นอืน่ ๆ เพิม่เติม(โปรดระบุ)……………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………. 
       ขอขอบคุณท่านทีใ่ห้ความร่วมมือ 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินทกัษะมนุษยสัมพนัธ์ 
 -------------------- 

ค าช้ีแจง    
1. นิยามปฏิบติัการ ทกัษะมนุษยสัมพนัธ์ คือระดบัความสามารถช่วยเหลือและเอ้ือต่อการ 

 แกปั้ญหาในกลุ่มไดอ้ยา่งสร้างสรรคไ์ม่ว่าจะเป็นผูน้ าหรือสมาชิกของกลุ่มสามารถแสดงออกภาวะ
ผูน้ าในสถานการณ์ท่ีไม่ชดัเจนและตอ้งใชน้วตักรรมใหม่ๆในการแกปั้ญหามีความคิดริเร่ิมในการ
วิเคราะห์ปัญหาไดอ้ย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุ่มโดยใชแ้บบประเมินทกัษะ
มนุษยสมัพนัธ์ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน 

2. ใหผู้ป้ระเมินเขียนเคร่ืองหมาย (  ) แสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อแบบประเมินทกัษะ
มนุษยสมัพนัธ์ โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 
 +1 หมายถึง แน่ใจวา่ประเดน็ท่ีน าเสนอมีความสอดคลอ้งกบัแบบประเมินทกัษะ 
มนุษยสมัพนัธ์ 
   0 หมายถึง ไม่แน่ใจวา่ประเดน็ท่ีน าเสนอมีความสอดคลอ้งกบัแบบประเมินทกัษะ
มนุษยสมัพนัธ์ 
 -1 หมายถึง แน่ใจวา่ประเดน็ท่ีน าเสนอไม่มีความสอดคลอ้งกบัแบบประเมินทกัษะ
มนุษยสมัพนัธ์  

ประเด็นการประเมิน ระดับคะแนนความ
สอดคล้อง 

บันทกึรายละเอยีด
เพิม่เติม 

+1 0 -1 
ขอ้ท่ี 1. มีความสอดคลอ้งของประเดน็การ
ประเมินทกัษะมนุษยสมัพนัธ ์

    

ขอ้ท่ี 2. มีความสอดคลอ้งของประเดน็การ
ประเมินทกัษะมนุษยสมัพนัธ์ 

    

ขอ้ท่ี 3. มีความสอดคลอ้งของประเดน็การ
ประเมินทกัษะมนุษยสมัพนัธ์ 

    

ข้อเสนอแนะและข้อคดิเห็นอืน่ ๆ เพิม่เติม(โปรดระบุ)……………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
       ขอขอบคุณท่านทีใ่ห้ความร่วมมือ 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะ 
-------------------- 

ค าช้ีแจง   
 1.นิยามปฏิบติัการ    พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะ    คือ   ระดบัพฤติกรรมสุขภาวะท่ีดี 
เพื่อใหเ้กิดความสมดุลในทุกดา้นและครอบคลุมถึงการด าเนินชีวิตท่ีเหมาะสมของบุคคลเป็นส าคญั
และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีโดยใชแ้บบสอบถามพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน 

2. ใหผู้ป้ระเมินเขียนเคร่ืองหมาย () แสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อแบบสอบถามพฤติกรรม 
การสร้างเสริมสุขภาวะ โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 
 +1 หมายถึง แน่ใจวา่ประเดน็ท่ีน าเสนอมีความสอดคลอ้งกบัแบบสอบถามพฤติกรรม 
การสร้างเสริมสุขภาวะ 
   0 หมายถึง ไม่แน่ใจวา่ประเดน็ท่ีน าเสนอมีความสอดคลอ้งกบัแบบสอบถาม
พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะ  
 -1 หมายถึง แน่ใจวา่ประเดน็ท่ีน าเสนอไม่มีความสอดคลอ้งกบัแบบสอบถาม
พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะ  
 

ข้อที ่ ประเด็นการประเมิน 
ระดับคะแนนความ

สอดคล้อง 
ข้อเสนอแนะ 

+ 1 0 - 1 
 1 มีความสอดคลอ้งของประเดน็การ

สอบถามพฤติกรรมการสร้างเสริม 
สุขภาวะ 

    

2 มีความสอดคลอ้งของประเดน็การ
สอบถามพฤติกรรมการสร้างเสริม 
สุขภาวะ 

    

3 มีความสอดคลอ้งของประเดน็การ
สอบถามพฤติกรรมการสร้างเสริม 
สุขภาวะ 
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ข้อที ่ ประเด็นการประเมิน 
ระดับคะแนนความ

สอดคล้อง 
ข้อเสนอแนะ 

+ 1 0 - 1 
4 มีความสอดคลอ้งของประเดน็การ

สอบถามพฤติกรรมการสร้างเสริม 
สุขภาวะ 

    

5 มีความสอดคลอ้งของประเดน็การ
สอบถามพฤติกรรมการสร้างเสริม 
สุขภาวะ 

    

6 มีความสอดคลอ้งของประเดน็การ
สอบถามพฤติกรรมการสร้างเสริม 
สุขภาวะ 

    

7 มีความสอดคลอ้งของประเดน็การ
สอบถามพฤติกรรมการสร้างเสริม 
สุขภาวะ 

    

 8 มีความสอดคลอ้งของประเดน็การ
สอบถามพฤติกรรมการสร้างเสริม 
สุขภาวะ 

    

 9 มีความสอดคลอ้งของประเดน็การ
สอบถามพฤติกรรมการสร้างเสริม 
สุขภาวะ 

    

 10 มีความสอดคลอ้งของประเดน็การ
สอบถามพฤติกรรมการสร้างเสริม 
สุขภาวะ 

    

 11 มีความสอดคลอ้งของประเดน็การ
สอบถามพฤติกรรมการสร้างเสริม 
สุขภาวะ 

    

12 มีความสอดคลอ้งของประเดน็การ
สอบถามพฤติกรรมการสร้างเสริม 
สุขภาวะ 

    

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

313 

ข้อที ่ ประเด็นการประเมิน 
ระดับคะแนนความ

สอดคล้อง 
ข้อเสนอแนะ 

+ 1 0 - 1 
13 มีความสอดคลอ้งของประเดน็การ

สอบถามพฤติกรรมการสร้างเสริม 
สุขภาวะ 

    

 14 มีความสอดคลอ้งของประเดน็การ
สอบถามพฤติกรรมการสร้างเสริม 
สุขภาวะ 

    

 15 มีความสอดคลอ้งของประเดน็การ
สอบถามพฤติกรรมการสร้างเสริม 
สุขภาวะ 

    

 
ข้อเสนอแนะและข้อคดิเห็นอืน่ ๆ เพิม่เติม(โปรดระบุ)……………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
       ขอขอบคุณท่านทีใ่ห้ความร่วมมือ 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามเจตคติการสร้างเสริมสุขภาวะ 
-------------------- 

ค าช้ีแจง  
 1. นิยามปฏิบติัการ  เจตคติการสร้างเสริมสุขภาวะ    คือ ระดบัการเห็นคุณค่าและ
ความส าคญัของตนเองในการสร้างเสริมสุขภาวะ รักการออกก าลงักาย รักการเล่นเกมกีฬาขั้น
พื้นฐาน มีน ้ าใจนกักีฬา สามารถดูแลสุขภาพของตนเองและผูอ่ื้นได ้โดยแสดงออกทางพฤติกรรม
อยา่งต่อเน่ือง สม ่าเสมอ โดยใชแ้บบสอบถามเจตคติการสร้างเสริมสุขภาวะท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน 

2. ใหผู้ป้ระเมินเขียนเคร่ืองหมาย (  ) แสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อแบบสอบถามเจตคติ 
การสร้างเสริมสุขภาวะ โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 
 +1 หมายถึง แน่ใจวา่ประเดน็ท่ีน าเสนอมีความสอดคลอ้งกบัแบบสอบถามเจตคติ 
การสร้างเสริมสุขภาวะ 
   0 หมายถึง ไม่แน่ใจวา่ประเดน็ท่ีน าเสนอมีความสอดคลอ้งกบัแบบสอบถามเจตคติ
การสร้างเสริมสุขภาวะ  
 -1 หมายถึง แน่ใจวา่ประเดน็ท่ีน าเสนอไม่มีความสอดคลอ้งกบัแบบสอบถามเจตคติ
การสร้างเสริมสุขภาวะ  
 

ข้อที ่ ประเด็นการประเมิน 
ระดับคะแนนความ

สอดคล้อง 
ข้อเสนอแนะ 

+ 1 0 - 1 
 1 มีความสอดคลอ้งของประเดน็การ

สอบถามเจตคติการสร้างเสริม 
สุขภาวะ 

    

2 มีความสอดคลอ้งของประเดน็การ
สอบถามเจตคติการสร้างเสริม 
สุขภาวะ 

    

3 มีความสอดคลอ้งของประเดน็การ
สอบถามเจตคติการสร้างเสริม 
สุขภาวะ 
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ข้อที ่ ประเด็นการประเมิน 
ระดับคะแนนความ

สอดคล้อง 
ข้อเสนอแนะ 

+ 1 0 - 1 
4 มีความสอดคลอ้งของประเดน็การ

สอบถามเจตคติการสร้างเสริม 
สุขภาวะ 

    

5 มีความสอดคลอ้งของประเดน็การ
สอบถามเจตคติการสร้างเสริม 
สุขภาวะ 

    

6 มีความสอดคลอ้งของประเดน็การ
สอบถามเจตคติการสร้างเสริม 
สุขภาวะ 

    

7 มีความสอดคลอ้งของประเดน็การ
สอบถามเจตคติการสร้างเสริม 
สุขภาวะ 

    

 8 มีความสอดคลอ้งของประเดน็การ
สอบถามเจตคติการสร้างเสริม 
สุขภาวะ 

    

 9 มีความสอดคลอ้งของประเดน็การ
สอบถามเจตคติการสร้างเสริม 
สุขภาวะ 

    

 10 มีความสอดคลอ้งของประเดน็การ
สอบถามเจตคติการสร้างเสริม 
สุขภาวะ 

    

 11 มีความสอดคลอ้งของประเดน็การ
สอบถามเจตคติการสร้างเสริม 
สุขภาวะ 

    

12 มีความสอดคลอ้งของประเดน็การ
สอบถามเจตคติการสร้างเสริม 
สุขภาวะ 
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ข้อเสนอแนะและข้อคดิเห็นอืน่ ๆ เพิม่เติม(โปรดระบุ)……………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
       ขอขอบคุณท่านทีใ่ห้ความร่วมมือ 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

317 

แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามความคดิเห็นที่มีต่อ 
การจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ของอาจารย์ 

-------------------- 
ค าช้ีแจง    

1. นิยามปฏิบติัการ ความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ของอาจารย์ คือ 
ความคิดเห็นในการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ของอาจารยเ์ก่ียวกบัทกัษะการ
สอนตามขั้นตอนของรูปแบบ บุคลิกภาพ การแก้ปัญหา การใช้ส่ือการสอน และการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้โดยใชแ้บบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ท่ีผูว้ิจยั
สร้างข้ึน 

2. ใหผู้ป้ระเมินเขียนเคร่ืองหมาย () แสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อแบบสอบถามความคิดเห็น 
ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ของอาจารย ์ โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 

 +1 หมายถึง แน่ใจวา่ประเดน็ท่ีน าเสนอมีความสอดคลอ้งกบัแบบสอบถามความ 
คิดเห็นของนกัศึกษา 

   0 หมายถึง ไม่แน่ใจวา่ประเดน็ท่ีน าเสนอมีความสอดคลอ้งกบัแบบสอบถามความ 
คิดเห็นของนกัศึกษา 

 -1 หมายถึง แน่ใจวา่ประเดน็ท่ีน าเสนอไม่มีความสอดคลอ้งกบัแบบสอบถามความ 
คิดเห็นของนกัศึกษา 

ข้อที ่ ประเด็นการประเมิน 
ระดับคะแนนความ

สอดคล้อง 
ข้อเสนอแนะ 

+ 1 0 - 1 
 1 มีความสอดคลอ้งของประเดน็ดา้นการ

จดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
    

2 มีความสอดคลอ้งของประเดน็ดา้นการ
จดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 

    

3 มีความสอดคลอ้งของประเดน็ดา้นการ
จดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 

    

4 มีความสอดคลอ้งของประเดน็ดา้นการ
จดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
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ข้อที ่ ประเด็นการประเมิน 
ระดับคะแนนความ

สอดคล้อง 
ข้อเสนอแนะ 

+ 1 0 - 1 
5 มีความสอดคลอ้งของประเดน็ดา้นการ

จดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
    

6 มีความสอดคลอ้งของประเดน็ดา้นการ
จดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 

    

7 มีความสอดคลอ้งของประเดน็ดา้นการ
จดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 

    

8 มีความสอดคลอ้งของประเดน็ดา้นการ
จดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 

    

 9 มีความสอดคลอ้งของประเดน็ดา้นการ
จดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 

    

 10 มีความสอดคลอ้งของประเดน็ดา้นการ
จดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 

    

 11 มีความสอดคลอ้งของประเด็นดา้นการ
จดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 

    

 12 มีความสอดคลอ้งของประเดน็ดา้นการ
จดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 

    

13 มีความสอดคลอ้งของประเดน็ดา้นการ
จดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 

    

 
ข้อเสนอแนะและข้อคดิเห็นอืน่ ๆ เพิม่เติม(โปรดระบุ)……………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
       ขอขอบคุณท่านทีใ่ห้ความร่วมมือ 
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  แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของแบบบันทึกพฤตกิรรมการสอน 
………………………………….. 

ค าช้ีแจงใหผู้ป้ระเมินเขียนเคร่ืองหมาย()แสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อแบบบนัทึกพฤติกรรมการสอน 
โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 
 +1 หมายถึง แน่ใจวา่ประเดน็ท่ีน าเสนอมีความสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการสอน 
   0 หมายถึง ไม่แน่ใจวา่ประเดน็ท่ีน าเสนอมีความสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการสอน  
 -1 หมายถึง แน่ใจวา่ประเดน็ท่ีน าเสนอไม่มีความสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการสอน  
 

ข้อที ่ ประเด็นการประเมิน 
ระดับคะแนนความสอดคล้อง ข้อเสนอแนะ 

+ 1 0 - 1 

การเตรียมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  
1 มีแผนการจดัการเรียนรู้เป็นระบบ     
2 จุดประสงคก์ารเรียนรู้สอดคลอ้งตาม

สาระการเรียนรู้ 
    

3 ก าหนดสาระการเรียนรู้เหมาะสมกบั
ผูเ้รียน 

    

4 ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
ความสามารถของผูเ้รียน 

    

ขั้นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
5 การน าเขา้สู่บทเรียน     
6 การจดักิจกรรมการเรียนรู้ตาม

รูปแบบการจดัการเรียนรู้ 
    

7 ขั้นท่ี 1 การใหค้วามรู้และการสร้าง
ความตระหนกั 

    

8 ขั้นท่ี 2 การสร้างเสริมความรู้     
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ข้อที ่ ประเด็นการประเมิน 
ระดับคะแนนความสอดคล้อง ข้อเสนอแนะ 

+ 1 0 - 1 

ขั้นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  
9 ขั้นท่ี 3  การสร้างผลงาน     
10 ขั้นท่ี 4   การน าเสนอผลงาน     
11 ขั้นท่ี 5  การประเมินผลการเรียนรู้

และการสะทอ้นกลบั 
    

12 มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
ในขณะสอน 

    

13 มีการสรุปประเมินผลการเรียนการ
สอนชดัเจน 

    

14  มีการประเมินผลเป็นระยะ     

ส่ือการเรียนรู้   
15 สอดคลอ้งเหมาะสมกบัสาระการ

เรียนรู้ และจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
    

16 ส่ือท่ีใชช้ดัเจนเร้าความสนใจผูเ้รียน     

พฤติกรรมทัว่ไป 
17 ใหค้วามสนใจผูเ้รียนอยา่งทัว่ถึง     
18 จดับรรยากาศเหมาะสม สอดคลอ้ง

กบักิจกรรมการเรียนรู้ 
    

19 การมอบหมายงานชดัเจนเหมาะสม     

 
ข้อเสนอแนะและข้อคดิเห็นอืน่ ๆ เพิม่เติม(โปรดระบุ) 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

 
ขอขอบคุณท่านทีใ่ห้ความร่วมมือ 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
-------------------- 

ค าช้ีแจง :    ใหผู้ป้ระเมินเขียนเคร่ืองหมาย (  ) แสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อแบบประเมินพฤติกรรม 
การเรียนของนกัศึกษา โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 
 +1 หมายถึง แน่ใจวา่ประเดน็ท่ีน าเสนอมีความสอดคลอ้งกบัแบบประเมินพฤติกรรม 
การเรียนของนกัศึกษา 
   0 หมายถึง ไม่แน่ใจวา่ประเดน็ท่ีน าเสนอมีความสอดคลอ้งกบัแบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษา  
 -1 หมายถึง แน่ใจวา่ประเดน็ท่ีน าเสนอไม่มีความสอดคลอ้งกบัแบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษา  

ข้อที ่ ประเด็นการประเมิน 
ระดับคะแนนความ

สอดคล้อง 
ข้อเสนอแนะ 

+ 1 0 - 1 
 1 มีความสอดคลอ้งของประเดน็การ

ประเมินพฤติกรรมการเรียนของ
นกัศึกษา 

    

2 มีความสอดคลอ้งของประเดน็การ
ประเมินพฤติกรรมการเรียนของ
นกัศึกษา 

    

3 มีความสอดคลอ้งของประเดน็การ
ประเมินพฤติกรรมการเรียนของ
นกัศึกษา 

    

4 มีความสอดคลอ้งของประเดน็การ
ประเมินพฤติกรรมการเรียนของ
นกัศึกษา 

    

ข้อเสนอแนะและข้อคดิเห็นอืน่ ๆ เพิม่เติม(โปรดระบุ)……………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
       ขอขอบคุณท่านทีใ่ห้ความร่วมมือ 
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ภาคผนวก ช 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิยเร่ือง การพฒันารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
เพือ่สร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนักศึกษามหาวทิยาลยัราชภัฏ แบ่งออกเป็น 5 ขั้นดังนี ้

   ขั้นที ่1  ขั้นการใหค้วามรู้และการสร้างความตระหนกั 
   ขั้นที ่2  ขั้นการสร้างเสริมความรู้ 
   ขั้นที ่3  ขั้นการสร้างผลงาน 
   ขั้นที ่4  ขั้นการน าเสนอผลงาน 
   ขั้นที ่5  ขั้นการประเมินผลการเรียนรู้และการสะทอ้นกลบั 
 ซ่ึงเคร่ืองมือการวิจยัไดผ้า่นการตรวจสอบคุณภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คนทั้งหมด 16 ฉบบั   

ศึกษาเพิ่มเติมไดจ้าก Link web http://www.mcru.ac.th/e-Learning  
ผู้วจัิย : นายกติติคม  คาวรัีตน์ 

นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจันทร์ 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน 
2. เพื่อพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับ 

นกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั  
3. เพื่อทดลองใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ 

ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั  
4. เพื่อประเมินผลการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริม 

สุขภาวะส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั โดยมีวตัถุประสงคย์อ่ยของการประเมิน ดงัน้ี 
4.1 เพื่อเปรียบเทียบความรู้การสร้างเสริมสุขภาวะก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบ 
4.2 เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบ 
4.3  เพือ่เปรียบเทียบการใชท้กัษะกระบวนการก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบ 

         4.4  เพื่อเปรียบเทียบการใชท้กัษะมนุษยสัมพนัธก่์อนและหลงัการใชรู้ปแบบ 
        4.5 เพื่อเปรียบเทียบเจตคติการสร้างเสริมสุขภาวะก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบ 

4.6 เพื่อประเมินความรับผดิชอบหลงัการใชรู้ปแบบสูงกวา่เกณฑร้์อยละ 80 
         4.7 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของอาจารย ์
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://www.mcru.ac.th/e-Learning
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เคร่ืองมือวิจัย ผู้ใช้เคร่ืองมือวจัิย ระยะเวลาทีใ่ช้ หมายเหตุ 
1.แบบสัมภาษณ์เพื่อวิเคราะห์ความ
ตอ้งการจ าเป็น(Needs Assessment)
ของผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั 

ผูว้ิจยั ด าเนินการก่อนการ
วิจยัเพื่อเป็นขอ้มูล
พื้นฐานในการท าวิจยั 

 

2.แบบสัมภาษณ์เพื่อวิเคราะห์ความ
ตอ้งการจ าเป็น(Needs Assessment)
ของอาจารยส์าขาวิชาพลศึกษาและ
นนัทนาการ คณะครุศาสตร์ 

ผูว้ิจยั ด าเนินการเกบ็ขอ้มูล
พื้นฐานและวิเคราะห์
ความตอ้งการจ าเป็น
ในการท าวิจยั 

 

3.แบบสัมภาษณ์เพื่อวิเคราะห์ความ
ตอ้งการจ าเป็น(Needs Assessment)
ของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ท่ีเรียนวิชา
ศึกษาทัว่ไป 

ผูว้ิจยั ด าเนินการเกบ็ขอ้มูล
พื้นฐานและวิเคราะห์
ความตอ้งการจ าเป็น
ในการท าวิจยั 

 

4.แบบทดสอบความรู้ความเขา้ใจของ
อาจารยเ์ก่ียวกบัรูปแบบการจดัการ
เรียนรู้เชิงประสบการณ์ฯ 

อาจารยผ์ูส้อน
สาขาวิชาพลศึกษา
และนนัทนาการ 

ด าเนินการในระหวา่ง
การทดลองเคร่ืองมือ
วิจยั 

 

5.แบบประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ฯ  

อาจารยผ์ูส้อน
สาขาวิชาพลศึกษา
และนนัทนาการ 

ด าเนินการหลงัการ
ทดลองเคร่ืองมือวิจยั 

 

6.แบบประเมินความสามารถในการ
จดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ตาม
รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ฯ 

อาจารยผ์ูส้อน
สาขาวิชาพลศึกษา
และนนัทนาการ 

ด าเนินการหลงัการ
ทดลองเคร่ืองมือวิจยั 

 

7.แบบทดสอบความรู้การสร้างเสริม
สุขภาวะ 

อาจารยผ์ูส้อน
สาขาวิชา 

พลศึกษาและ
นนัทนาการ 

ด าเนินการในการ
ขณะก่อนและหลงั
การจดัการเรียนรู้ตาม
รูปแบบ 

 

8.แบบประเมินความรับผดิชอบ อาจารยผ์ูส้อน
สาขาวิชา 

พลศึกษาและ
นนัทนาการ 

ด าเนินการในการ
ขณะก่อนและหลงั
การจดัการเรียนรู้ตาม
รูปแบบ 
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เคร่ืองมือวิจัย ผู้ใช้เคร่ืองมือวจัิย ระยะเวลาทีใ่ช้ หมาย
เหตุ 

9.แบบประเมินทกัษะ
กระบวนการ 

อาจารยผ์ูส้อนสาขาวิชา 
พลศึกษาและนนัทนาการ 

ด าเนินการในการขณะก่อนและ
หลงัการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบ 

 

10.แบบประเมินทกัษะมนุษย
สมัพนัธ์ 

อาจารยผ์ูส้อนสาขาวิชา 
พลศึกษาและนนัทนาการ 

ด าเนินการในการขณะก่อนและ
หลงัการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบ 

 

11.แบบสอบถามเจตคติการ
สร้างเสริมสุขภาวะ 

อาจารยผ์ูส้อนสาขาวิชา 
พลศึกษาและนนัทนาการ 

ด าเนินการในการขณะก่อนและ
หลงัการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบ 

 

12.แบบสอบถามพฤติกรรมการ
สร้างเสริมสุขภาวะ 

อาจารยผ์ูส้อนสาขาวิชา 
พลศึกษาและนนัทนาการ 

ด าเนินการในการขณะก่อนและ
หลงัการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบ 

 

13. แบบสอบถามความคิดเห็น
ท่ีมีต่อการจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้ของอาจารย์ 

อาจารยผ์ูส้อนสาขาวิชา 
พลศึกษาและนนัทนาการ 

ด าเนินการหลงัการจดัการเรียนรู้
ตามรูปแบบ 

 

14.แบบบนัทึกการสงัเกต
พฤติกรรมการสอนของอาจารย ์

ผูว้ิจยั ด าเนินการในขณะท าการสอน
ตามรูปแบบการจดัการเรียนรู้ของ
อาจารย ์

 

15.แบบประเมินพฤติกรรมการ
เรียนของนกัศึกษา 

ผูว้ิจยั ด าเนินการในขณะท าการสอน
ตามรูปแบบการจดัการเรียนรู้ของ
อาจารย ์

 

16. แบบบนัทึกการสมัภาษณ์ 
การใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้
เชิงประสบการณ์    

ผูว้ิจยั ด าเนินการหลงัจากการจดัรูปแบบ
การจดัการเรียนรู้ของอาจารย ์

 

 

 หมายเหตุ เคร่ืองมือการวิจยัไดผ้า่นการตรวจสอบคุณภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน 
       ศึกษาเพิ่มเติมไดจ้าก Link web http://www.mcru.ac.th/e-Learning  
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แบบสัมภาษณ์(Interview) เพือ่วิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น (Need Assessment) ของผู้บริหาร
มหาวิทยาลยัราชภฏั เร่ือง การพฒันารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพือ่สร้างเสริม 

สุขภาวะ ส าหรับนักศึกษา มหาวทิยาลยัราชภัฏ 
แบบสมัภาษณ์น้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดข้อ้มูล(Actual) จากผูใ้หส้ัมภาษณ์ (ตวัแทนผูใ้ห้

ขอ้มูล) เก่ียวกบัยทุธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาวะของมหาวิทยาลยั    สภาพปัญหาของนกัศึกษาใน
มหาวิทยาลยัราชภฏัเก่ียวกบัการดูแลสุขภาวะ   การจดัหลกัสูตรการเรียนการสอนการสร้างเสริม 
สุขภาวะ และความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมการสุขภาวะของนกัศึกษา โดยการสมัภาษณ์ท่ีมีขอบข่าย ดงัน้ี 

1. ยทุธศษสตร์การสร้างเสริมสุขภาวะของมหาวิทยาลยั 
2. สภาพปัญหาของนกัศึกษาเก่ียวกบัการดูแลสุขภาวะ 
3. การจดัหลกัสูตรการเรียนการสอนการสร้างเสริมสุขภาวะของมหาวิทยาลยั 

 
ประเด็นการสัมภาษณ์ 

1. ท่านมีความคิดวา่ยทุธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาวะของมหาวิทยาลยัราชภฏัในปัจจุบนั 
เป็นอยา่งไร 

2. ท่านคิดวา่สภาพปัญหาของนกัศึกษา  มหาวทิยาลยัราชภฏัเก่ียวกบัการดูแลสุขภาวะใน 
ปัจจุบนัเป็นอยา่งไร 

3. ท่านคิดวา่มีปัจจยัส าคญัอะไรท่ีส่งผลกระทบต่อการสร้างเสริมสุขภาวะของนกัศึกษา 
4. ท่านคิดวา่การจดัการเรียนการสอนรายวิชาสุขภาพและนนัทนาการเพื่อคุณภาพชีวิตมี 

ปัญหาหรืออุปสรรคอยา่งไรบา้ง 
5. ท่านคิดวา่ควรมีหลกัสูตรการจดัการเรียนการสอนการสร้างเสริมสุขภาวะหรือไม่ และ 

จะมีแนวทางการจดัการเรียนการสอนอยา่งไร 
6. ท่านคิดวา่รูปแบบการจดัการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาวะควรมีรูปแบบใดบา้ง 
7. ท่านมีขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆเก่ียวกบัพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะของ 

นกัศึกษาเพิ่มเติมอยา่งไรบา้ง 
                                                                     ขอขอบคุณท่านทีใ่ห้ความอนุเคราะห์ 

ช่ือ ผู้ให้ข้อมูล………………………………………………… 
ช่ือผู้สัมภาษณ์………………………………………………… 
วนั  เดือน  ปีทีสั่มภาษณ์…………………………………………. 
สถานที่สัมภาษณ์……………………………………………… 
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แบบสัมภาษณ์(Interview) เพือ่วิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น (Need Assessment) ของอาจารย์
สาขาวชิาพลศึกษาและนันทนาการ เร่ือง การพฒันารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพือ่

สร้างเสริมสุขภาวะ ส าหรับนักศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏั 
แบบสมัภาษณ์น้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดข้อ้มูล(Actual) จากผูใ้หส้ัมภาษณ์ (ตวัแทนผูใ้ห้

ขอ้มูล) เก่ียวกบัยทุธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาวะของมหาวิทยาลยั    สภาพปัญหาของนกัศึกษาใน
มหาวิทยาลยัราชภฏัเก่ียวกบัการดูแลสุขภาวะ   การจดัหลกัสูตรการเรียนการสอนการสร้างเสริม 
สุขภาวะ และความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมการสุขภาวะของนกัศึกษา โดยการสมัภาษณ์ท่ีมีดงัน้ี 

1.  ยทุธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาวะของมหาวิทยาลยั 
2.  สภาพปัญหาของนกัศึกษาเก่ียวกบัการดูแลสุขภาวะ 
3.  การจดัหลกัสูตรการเรียนการสอนการสร้างเสริมสุขภาวะของมหาวิทยาลยั 

 
ประเด็นการสัมภาษณ์ 

1. ท่านมีความคิดวา่ยทุธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาวะของมหาวิทยาลยัราชภฏัในปัจจุบนัเป็น 
อยา่งไร 

2. ท่านคิดวา่สภาพปัญหาของนกัศึกษา  มหาวทิยาลยัราชภฏัเก่ียวกบัการดูแลสุขภาวะใน 
ปัจจุบนัเป็นอยา่งไร 

3. ท่านคิดวา่มีปัจจยัส าคญัอะไรท่ีส่งผลกระทบต่อการสร้างเสริมสุขภาวะของนกัศึกษา 
4. ท่านคิดวา่การจดัการเรียนการสอนรายวิชาสุขภาพและนนัทนาการเพื่อคุณภาพชีวิตมี 

ปัญหาหรืออุปสรรคอยา่งไรบา้ง 
5. ท่านคิดวา่ควรมีหลกัสูตรการจดัการเรียนการสอนการสร้างเสริมสุขภาวะหรือไม่ และ 

จะมีแนวทางการจดัการเรียนการสอนอยา่งไร 
6. ท่านคิดวา่รูปแบบการจดัการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาวะควรมีรูปแบบใดบา้ง 
7. ท่านมีขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆเก่ียวกบัพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะของ 

นกัศึกษาเพิ่มเติมอยา่งไรบา้ง 
                                                                     ขอขอบคุณท่านทีใ่ห้ความอนุเคราะห์ 

ช่ือ ผู้ให้ข้อมูล……………………………………………… 
ช่ือผู้สัมภาษณ์……………………………………………… 
วนั  เดือน  ปีทีสั่มภาษณ์………………………………………. 
สถานทีสั่มภาษณ์…………………………………………… 
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แบบสัมภาษณ์(Interview) เพือ่วิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น (Need Assessment) ของนักศึกษาที่
เรียนวชิาศึกษาทัว่ไป(General Education :GE)เร่ือง การพฒันารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิง

ประสบการณ์เพือ่สร้างเสริมสุขภาวะ ส าหรับนักศึกษา มหาวทิยาลยัราชภัฏ 
แบบสมัภาษณ์น้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดข้อ้มูล(Actual) จากผูใ้หส้ัมภาษณ์ (ตวัแทนผูใ้ห้

ขอ้มูล) เก่ียวกบัยทุธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาวะของมหาวิทยาลยั    สภาพปัญหาของนกัศึกษาใน
มหาวิทยาลยัราชภฏัเก่ียวกบัการดูแลสุขภาวะ   การจดัหลกัสูตรการเรียนการสอนการสร้างเสริม 
สุขภาวะ และความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมการสุขภาวะของนกัศึกษา โดยการสมัภาษณ์ท่ีมีดงัน้ี 

1.  ยทุธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาวะของมหาวิทยาลยั 
2.  สภาพปัญหาของนกัศึกษาเก่ียวกบัการดูแลสุขภาวะ 
3.  การจดัหลกัสูตรการเรียนการสอนการสร้างเสริมสุขภาวะของมหาวิทยาลยั 

 
ประเด็นการสัมภาษณ์ 

1. ท่านมีความคิดวา่ยทุธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาวะของมหาวิทยาลยัราชภฏัใน 
ปัจจุบนัเป็นอยา่งไร 

2. ท่านคิดวา่สภาพปัญหาของนกัศึกษา  มหาวทิยาลยัราชภฏัเก่ียวกบัการดูแลสุขภาวะใน 
ปัจจุบนัเป็นอยา่งไร 

3. ท่านคิดวา่มีปัจจยัส าคญัอะไรท่ีส่งผลกระทบต่อการสร้างเสริมสุขภาวะของนกัศึกษา 
4. ท่านคิดวา่การจดัการเรียนการสอนรายวิชาสุขภาพและนนัทนาการเพื่อคุณภาพชีวิตมี 

ปัญหาหรืออุปสรรคอยา่งไรบา้ง 
5. ท่านคิดวา่ควรมีหลกัสูตรการจดัการเรียนการสอนการสร้างเสริมสุขภาวะหรือไม่ และ 

จะมีแนวทางการจดัการเรียนการสอนอยา่งไร 
6. ท่านคิดวา่รูปแบบการจดัการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาวะควรมีรูปแบบใดบา้ง 
7. ท่านมีขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆเก่ียวกบัพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะของ 

นกัศึกษาเพิ่มเติมอยา่งไรบา้ง 
                                                                      ขอขอบใจนักศึกษาที่ให้ความร่วมมือ 

ช่ือ ผู้ให้ข้อมูล……………………………………………… 
ช่ือผู้สัมภาษณ์……………………………………………… 
วนั  เดือน  ปีทีสั่มภาษณ์………………………………………. 
สถานทีสั่มภาษณ์…………………………………………… 
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แบบทดสอบความรู้การสร้างเสริมสุขภาวะ   
*************** 

ค าช้ีแจง   แบบทดสอบเป็นแบบปรนยัเลือกตอบ ก  ข  ค  และ ง  ใหน้กัศึกษาเลือกค าตอบท่ีดีท่ีสุด
เพียงขอ้เดียวกาเคร่ืองหมายกากบาท( X ) ลงในตวัอกัษร ขอ้สอบมีจ านวน 35 ขอ้  ๆละ 1 คะแนน
รวม  35  คะแนน ดงัน้ี 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. นายสมชายเป็นคนขยนัขนัแขง็ มีร่างกายแขง็แรง ชอบท างานช่วยเหลือเพื่อนอยูเ่สมอ  
เพื่อน ๆ มกัจะบอกวา่เขาเป็นคนมีสุขภาพทางกายดี ตรงกบัความหมายขอ้ใดมากท่ีสุด 
     ก.มีทกัษะชีวิต  

    ข. มีเมตตาธรรม 

    ค. มีนิสยัร่าเริง แจ่มใส          
    ง. ปราศจากโรคภยัไขเ้จบ็ 

2.  นางสาวสุภาพมีนิสัยชอบเขา้สงัคม มีเพื่อนมากมาย มีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีต่อคนอ่ืน ๆ  
เพื่อนบอกวา่เธอเป็นคนมีสุขภาพทางสังคมท่ีดี ตรงกบัความหมายขอ้ใดมากท่ีสุด 
     ก.  มีโลกทศัน์  

     ข. เรียนรู้ตลอดชีวิต 
     ค. อยากใหผู้อ่ื้นพน้ทุกข ์  
     ง. รู้จกัเสียสละเพื่อส่วนรวม  
3.  นายเมตตา เป็นคนมีน ้าใจต่อเพื่อน ๆ ยิม้แยม้แจ่มใส มีความเมตตากรุณาต่อคนอ่ืนและสตัวอ์ยู่
เสมอเพื่อนบอกวา่เขาเป็นคนมีสุขภาพทางจิตใจดี ตรงกบัความหมายขอ้ใดมากท่ีสุด 
     ก. ไม่พิการ 
    ข. มีมนุษยธรรม 

    ค. มองโลกในแง่ดี 
    ง. กลา้แสดงออกต่อหนา้ชุมชน  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

330 

4. เดก็หญิงเจ๊ียบเป็นหวัหนา้หอ้ง ชอบช่วยสอนการบา้นเพื่อน ๆ มีความเป็นผูน้ าและสามารถแกไ้ข
ปัญหาต่าง ๆไดเ้ป็นอยา่งดี เพื่อน ๆ บอกวา่เขาเป็นคนมีสุขภาพทางสติปัญญาดีตรงกบัขอ้ใดมาก
ท่ีสุด 
     ก. มีคุณธรรม 

     ข. มีไหวพริบดี 
     ค. ไม่วิตกกงัวล   

     ง. อยากมีส่วนร่วม  

5. เดก็หญิงล าดวนเป็นคนมีน ้าใจ เพื่อนยกยอ่งวา่เป็นคนมีสุขภาพทางจิตวญิญาณ ตรงกบัขอ้ใดมาก
ท่ีสุด 
    ก. มีโลกทศัน์ดี 
    ข. มีเมตตาธรรม 

     ค.มีน ้ าใจนกักีฬา 
     ง. มีนิสยัร่าเริง แจ่มใส 

6. ปัจจัยทีมี่อทิธิพลต่อสุขภาพภายในตนเองมากทีสุ่ด คืออะไร 
ก. อาย ุ
ข. ความรับผดิชอบ 

ค. ความมีวนิยัต่อตนเอง 
ง. การบ าเพญ็ประโยชน์ต่อส่วนรวม 

7. การด าเนินวถีิชีวิตของคนเราในแต่ละวนัเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองใดมากทีสุ่ด 
ก. บา้น 
ข. สถานท่ีท างาน 
ค. การเดินทางไปสถานท่ีต่าง ๆ 
ง. การช่วยเหลือเพื่อน ๆและสงัคม 

8. การด าเนินชีวิตท่ีดีส่งผลต่อการมีสุขภาพดีตรงกบัขอ้ใดมากทีสุ่ด 
ก.   การรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
ข.  มีระบบบริการสุขภาพท่ีดี 
ค.  การสร้างเครือข่ายทางสงัคม 
ง.   การออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอ 
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9.  ในปัจจุบนัคนไทยเสียชีวิตมากมาจากโรคมะเร็ง เกิดจากสาเหตุใดมากท่ีสุด 
ก.   พอ่แม่ไม่ไดส้ัง่สอนการดูแลสุขภาพ 
ข. รับประทานอาหารท่ีไม่ถูกสุขลกัษณะ 
ค.  ขาดการออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอ 
ง.    ท างานอยูใ่นสถานท่ีท่ีมีฝุ่ นละอองมากเกินไป 

10.  แนวโนม้ปัญหาสุขภาพของคนไทยในอนาคตโรคท่ีเกิดมากข้ึนเป็นอนัดบั 1 คอืโรคอะไร 
ก. โรคอหิวาตกโรค 
ข. โรคติดเช้ือจากวคัซีน 
ค. โรคทุพพลโภชนาการ 
ง.  โรคระบบไหลเวียนโลหิต 

11.  การดูแลสุขภาพในยามทีไ่ม่เจ็บป่วยของคนเรา จะท าใหมี้ร่างกายแขง็แรงสมบูรณ์ ปราศจาก
โรคภยัต่าง ๆ ได ้เราควรดูแลสุขภาพอยา่งไรท่ีไดผ้ลมากท่ีสุด  

ก. การงดด่ืมสุรา 
ข. การพกัผอ่นใหเ้พียงพอ 
ค. การจดัส่ิงแวดลอ้มรอบตวัเรา 
ง. การบริโภคอาหารครบทั้ง 5 หมู่ 

12. นโยบายของรัฐตอ้งการท่ีใหน้กัศึกษามีสุขภาพดี โดยการมีจดักิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะ 
ใหแ้ก่นกัศึกษาซ่ึงมีความหมายตรงกบัขอ้ใดมากท่ีสุด 

ก. การรู้จกัป้องกนัโรคภยัไขเ้จบ็ 
ข. การสร้างเสริมร่างกายใหแ้ขง็แรง 
ค. การรับประทานอาหารอยา่งถูกวิธี 
ง. กระบวนการสร้างสุขภาพอยา่งถูกวิธี 

13.นายสมบติั เป็นคนชอบออกก าลงักายอยูเ่สมอ จึงมีรูปร่างดี ในบางคร้ังเขาจะออกก าลงักายโดย 
ไม่หายใจเลยในชัว่ระยะเวลาหน่ึงอยากทราบวา่เขาออกก าลงักายประเภทใด 

ก. การเดิน 
ข. การวา่ยน ้า 
ค. วิ่ง 100  เมตร 
ง. การกระโดดเชือก 
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14. การออกก าลงักายแบบแอโรบิกควรใชเ้วลาการออกก าลงักายอยา่งนอ้ยนานกีน่าท ี
ก. 5  นาที 
ข. 10 นาที 
ค. 20 นาที 
ง. 30 นาที 

15. แนวปฏิบตัิการสร้างสุขภาวะของคนไทย ท่ีส่งผลต่อการมีสุขภาพดีควรมีปฏิบติัตนอยา่งไร 
ก.     ขยนัเรียน 
ข.   ไม่สูบบุหร่ี 

       ค.    แข่งขนักีฬาอยา่งสม ่าเสมอ 
       ง.   เขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่มอยา่งต่อเน่ือง 
16. กิจกรรมท่ีตอ้งมีการใชอ้อกซิเจนช่วยในการหายใจจ านวนมากอยูต่ลอดเวลา 
ควรเป็นกจิกรรมประเภทอะไรบ้าง 

ก. วา่ยน ้า 
ข. วิ่งระยะกลาง 
ค. กระโดดเชือก 
ง. การเล่นฟุตบอล 

17. ปัจจัยทีไ่ม่ส าคญัในการพิจารณาเลือกเล่นกีฬาหรือออกก าลงักายใหเ้หมาะสมกบัคนเรา 
คือปัจจยัอะไร 

ก. วยั 
ข. เวลา 
ค. เพศ 
ง. พนัธุกรรม 

18. การเล่นกีฬา หรือการออกก าลงักายประเภทใดท่ีช่วยผอ่นคลายความตึงเครียดไดด้ีทีสุ่ด 
ก. วิ่ง 
ข. เตน้ร า 
ค. ชกมวย 
ง. ยกน ้าหนกั 
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19.  ประเทศไทยไดป้ระกาศนโยบายเมืองไทยแข็งแรง(Healthy Thailand)  นโยบายของรัฐในขอ้
ใดท่ีเกิดผลดีต่อคนไทยมากท่ีสุด 

ก. คนไทยมีงานท าทุกคน 
ข. คนไทยต่ืนนอนก่อนเวลา 06.00 น. 
ค. คนไทยมีหลกัประกนัสุขภาพทุกคน 
ง. คนไทยมีอาชีพเก่ียวกบัสุขภาพทุกคน 

20. อตัราการเตน้ของหวัใจขณะพกัผอ่นของผูท่ี้ออกก าลงักายควรเต้นกีค่ร้ังต่อนาที 
ก. 50-60  คร้ังต่อนาที 
ข. 70-80  คร้ังต่อนาที 
ค. 90-100 คร้ังต่อนาที 
ง. 110-120 คร้ังต่อนาที 

21. ผูท่ี้ออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอจะมีลกัษณะของหลอดเลือดเป็นอย่างไรบ้าง 
ก. มีลกัษณะยดืหยุน่ดี 
ข. มีลกัษณะยดืหยุน่นอ้ย 
ค. มีลกัษณะแตกเปราะง่าย 
ง. มีลกัษณะผนงัหลอดเลือดบาง 

22. เวลาใดท่ีมีความเหมาะสมในการออกก าลงักายของคนเรามากทีสุ่ด 
ก.    เวลาเชา้ 
ข.    เวลากลางวนั 
ค. เวลาเยน็ 
ง. เวลาใกลค้  ่า 

23. นายกิตติเป็นคนรูปร่างอว้นทว้ม น ้าหนกัเกินมาตรฐาน เกดิจากสาเหตุอะไรมากทีสุ่ด 
ก. สภาพแวดลอ้ม 
ข. การใชย้ากระตุน้ 
ค. ความผดิปกติทางจิต 
ง. รับประทานอาหารมากเกินไป 
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24. ความดนัโลหิตของผูใ้หญ่ปกติควรมีค่าประมาณเท่าไร 
ก.   130/90 ม.ม.ปรอท 
ข.   90/70 ม.ม.ปรอท 
ค.   140/80 ม.ม.ปรอท 
ง.    120/80 ม.ม.ปรอท 

25. เราจะมีวิธีการอยา่งไรท่ีสามารถลดน ้าหนกัตวัลงไดอ้ยา่งเหมาะสมมากทีสุ่ด 
ก. การควบคุมอาหาร 
ข. การกินยาลดความอว้น 
ค. การผา่ตดัเอาไขมนัออก 
ง. การควบคุมอาหารควบคู่กบัออกก าลงักาย 

26. ผลดีของการพกัผอ่นอยา่งเพียงพอท าใหเ้กิดอะไรข้ึนแก่ตวัเรามากท่ีสุด 
ก. ช่วยลดอุบติัเหตุ  
ข. ท าใหท้ างานไดเ้พิ่มมากข้ึน 
ค. ท าใหไ้ดใ้กลชิ้ดกบัครอบครัว 
ง. ท าใหมี้ก าลงักายดีและตา้นทานโรค 

27. นายสมนึกตอ้งการลดความอว้น อาหารท่ีนายสมนึกควรหลกีเลีย่งมากทีสุ่ดคอือาหารประเภทใด 
       ก.    อาหารประเภทไขมนั 
  ข.    อาหารประเภทโปรตีน 
  ค.    อาหารประเภทวิตามิน 
      ง.     อาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต 
28.  นางสาวส าลี มกัมีปัญหาเร่ืองการมีสิว ดงันั้นอาหารท่ีวยัรุ่นไม่ควรรับประทานใหม้ากข้ึน  
คือ อาหารจ าพวกใด 
 ก.     เน้ือสตัวต่์าง ๆ 
 ข.     ผกัและผลไมต่้าง ๆ 
 ค.     อาหารจ าพวกทอด 
 ง.      ขนมและอาหารจ าพวกแป้ง 
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29.  นายมานพ ใหค้วามส าคญักบัการรับประทานอาหารท่ีถูกสุขลกัษณะ เพื่อใหมี้ร่างกายแขง็แรง 
และปราศจากโรคต่าง ๆ อยากทราบวา่ การรับประทานอาหารทีถู่กสุขลกัษณะเป็นอย่างไร 

ก. การรับประทานอาหารท่ีตนเองชอบ 
ข. การรับประทานอาหารท่ีสุกอยูเ่สมอ 
ค. การรับประทานอาหารท่ีลา้งน ้าสะอาด 
ง. การรับประทานอาหารท่ีมีสารอาหารครบถว้น 

30.  นายสมยศ ชอบอาหารท่ีใหพ้ลงังานแก่ร่างกาย ท าใหท้ างานไดท้ั้งวนัโดยไม่อ่อนเพลีย  
ก.    กินผกัและผลไมส้ด 
ข.    กินเน้ือหมู  เน้ือปลา 
ค.    กินขา้วและ ก๋วยเต๋ียว  
ง.    กินวิตามินและเกลือแร่      

31. การศึกษาสุขภาวะเป็นปัจจยัส าคญัในการพฒันาสังคม ท าไมการศึกษาจึงมีอทิธิพลต่อสุขภาวะ 
ก. เพราะการศึกษาช่วยใหค้นมีงานท า 
ข. เพราะตอ้งด าเนินตามนโยบายของรัฐ 
ค. เพราะมีความเช่ือมัน่ในการจดัการศึกษา 
ง. เพราะการศึกษาท าใหเ้กิดความรู้เก่ียวกบัสุขภาพ 

32. นายสุชาตไิม่ชอบออกก าลงักายเลย จึงท าใหร่้างการอ่อนแอทรุดโทรมลง หากท่านตอ้งการให ้
นายสุชาติเป็นคนชอบออกก าลงักายกลบัมามีสุขภาพดี ท่านควรท าอยา่งไรมากท่ีสุด  
 ก.    พดูคุยใหค้วามรู้ความเขา้ใจ 
 ข. พานายสุชาติไปวิ่งออกก าลงักาย 
 ค. พานายสุชาติไปพบแพทยส์ัง่ใหอ้อกก าลงักาย 
 ง. ฝึกทกัษะนายสุชาติในการเล่นกีฬาและออกก าลงักายมากข้ึน 
33. นายกิตติ ไปตรวจสุขภาพท่ีโรงพยาบาลแห่งหน่ึง คุณหมอบอกวา่คุณกิตติมีน ้าหนกัไดม้าตรฐาน
ท่ีก าหนด การมีน า้หนักได้มาตรฐานมีความหมายอย่างไร 
 ก. มีน ้ าหนกัอยูใ่นช่วง 15-18  กก/ตรม. 
 ข. มีน ้ าหนกัอยูใ่นช่วง 18.5- 24.9 กก/ตรม. 
 ค. มีน ้ าหนกัอยูใ่นช่วง 25- 29.9 กก/ตรม. 
 ง. มีน ้ าหนกัอยูใ่นช่วง 30- 34.9 กก/ตรม. 
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34.  การวา่ยน ้า เป็นการออกก าลงักายส่วนใดบา้ง 
 ก. แขน และขา 
 ข. แขน ขา และหนา้อก 
 ค. แขน ขา หนา้อกและไหล่ 
 ง.   แขน ขา หนา้อก ไหล่และศีรษะ 
35.  นางสาวสมดี ดูหนงัสือก่อนสอบเพื่อหวงัวา่จะสอบใหไ้ดค้ะแนนดีจนขาดการพกัผอ่นไม่ได้
หลบันอนเป็นเวลาหลายวนั ผลจากการไม่ไดพ้กัผอ่นท าให้เกดิผลต่อนางสาวสมดีอย่างไรบ้าง 
 ก. ท าใหส้อบไดค้ะแนนดีข้ึน 
 ข. ท าใหส้มองมึนงงในขณะสอบ 
 ค. ท าใหร่้างกายขาดแรงตา้นทานโรค 
 ง. ท าใหเ้กิดอุบติัเหตุในการเดินทางได ้
 

--------------------------- 
         
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

337 

แบบประเมินความรับผดิชอบ 
ค าช้ีแจง  ใหผู้ส้อนประเมินความรับผดิชอบ โดยใหก้าเคร่ืองหมาย()  ลงในกล่องส่ีเหล่ียม (  )
ใหต้รงกบัระดบัคุณภาพ 
รายการประเมนิ ระดบัคุณภาพ 

4 (ดมีาก) 3 (ด)ี 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 
1.ความ
รับผดิชอบต่อ
การปฏิบติังาน
ตามท่ีไดรั้บ
มอบหมายเป็น
แบบอยา่งท่ีดี 

 ปฏิบติัหนา้ท่ี
ความรับผดิชอบ
ตามท่ีไดรั้บ
มอบหมายเป็น
แบบอยา่งท่ีดี 
คิดเป็น 100 % 

 ปฏิบติัหนา้ท่ี
ความรับผดิชอบ
ตามท่ีไดรั้บ
มอบหมายเป็น
แบบอยา่งท่ีดี 
คิดเป็น 80% 

 ปฏิบติัหนา้ท่ี
ความรับผดิชอบ
ตามท่ีไดรั้บ
มอบหมายเป็น
แบบอยา่งท่ีดี 
คิดเป็น 60% 

 รับมอบหมาย
หนา้ท่ีความ
รับผดิชอบปฏิบติั
หนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บ
มอบหมายเพียง 
40 %  

2. การใหค้วาม
ร่วมมือในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 

 ใหค้วามร่วมมือ
ในการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ี
ไดรั้บมอบหมายกบั
กลุ่มตนเอง 100% 

 ใหค้วามร่วมมือ
ในการปฏิบติัหนา้ท่ี
ท่ีไดรั้บมอบหมาย
กบักลุ่มตนเองเพียง 
80% 

 ใหค้วามร่วมมือ
ในการปฏิบติัหนา้ท่ี
ท่ีไดรั้บมอบหมาย
กบักลุ่มตนเองเพียง 
60% 

การปฏิบติังาน
อยูค่นเดียวไม่ยุง่
เก่ียวกบักลุ่มตนเอง 

3.ความสามารถ
จดัการกบัปัญหา
ท่ีเกิดข้ึนดา้น
คุณธรรม 
จริยธรรม 

 มีความสามารถ
จดัการกบั ปัญหาท่ี
เกิดข้ึนดา้นคุณธรรม
จริยธรรมไดม้ากกวา่ 
80% 

 มีความสามารถ
จดัการกบัปัญหาท่ี
เกิดข้ึนดา้น
คุณธรรมจริยธรรม
ไดเ้พียง 60 % 

 มีความสามารถ
จดัการกบัปัญหาท่ี
เกิดข้ึนดา้น
คุณธรรม จริยธรรม
ไดเ้พียง  40 % 

 มีความสามารถ
จดัการกบัปัญหาท่ี
เกิดข้ึนดา้น
คุณธรรม จริยธรรม
ไดเ้พียง 20% 

4. ความส าเร็จ
ในการ
ปฏิบติังาน 

 ปฏิบติังานเกิด
ความส าเร็จบรรลุ
ตามวตัถุประสงค ์
 คิดเป็น 100% 

 ปฏิบติังานเกิด
ความส าเร็จบรรลุ
ตามวตัถุประสงค์
คิดเป็น 70 % 

 ปฏิบติังานเกิด
ความส าเร็จตาม
บรรลุวตัถุประสงค์
คิดเป็น 40% 

 ปฏิบติังานไม่
ประสบความ 
ส าเร็จและไม่บรรลุ
วตัถุประสงค ์

 

เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพความรับผดิชอบ 
 3.51 - 4.00  หมายถึง มีความรับผดิชอบอยูใ่นระดบัดีมาก 
 2.51 - 3.50 หมายถึง  มีความรับผดิชอบอยูใ่นระดบัดี 
 1.51 - 2.50 หมายถึง  มีความรับผดิชอบอยูใ่นระดบัพอใช ้
 1.00 - 1.50 หมายถึง  มีความรับผดิชอบอยูใ่นระดบัปรับปรุง 
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แบบประเมินทกัษะกระบวนการ 
ค าช้ีแจง   ใหผู้ส้อนประเมินทกัษะกระบวนการ โดยใหก้าเคร่ืองหมาย()  ลงในกล่องส่ีเหล่ียม  
(  ) ใหต้รงกบัระดบัคุณภาพ   

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ระดบั 3( ดี) ระดบั 2(พอใช)้ ระดบั1(ปรับปรุง) 

1. ความสามารถใชท้กัษะ
กระบวนการประกอบดว้ย3ขอ้ 
1.1คน้หาขอ้มลู 
1.2ท าความเขา้ใจขอ้มูล 
1.3ประเมินผลขอ้มูล 

 มีความสามารถใน
การใชท้กัษะครบ 
ทั้ง 3 ขอ้ 

มีความสามารถ
ในการใชท้กัษะ
กระบวนการได้
เพียง 2 ขอ้ 

มีความสามารถ
ในการใชท้กัษะ
กระบวนการได้
เพียง 1 ขอ้ 

2. ความสามารถใชท้กัษะ
กระบวนการไดอ้ยา่ง
สร้างสรรคโ์ดยมี
องคป์ระกอบ 3 ขอ้ คือ 
2.1 ความรู้ทางทฤษฎี 
2.2 ประสบการณ์ทาง
ภาคปฏิบติั 
2.3 ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

 มีความสามารถใน
การใชท้กัษะ
กระบวนการไดอ้ยา่ง
สร้างสรรคโ์ดยมี
องคป์ระกอบครบทั้ง 
3 ขอ้  

 มีความสามารถ
ในการใชท้กัษะ
กระบวนการได้
อยา่งสร้างสรรค์
โดยมีองคป์ระกอบ 
2 ขอ้  
 

 มีความสามารถ
ในการใชท้กัษะ
กระบวนการได้
อยา่งสร้างสรรคโ์ดย
มีองคป์ระกอบเพียง  
1  ขอ้  

3. ความสามารถใชท้กัษะ
กระบวนการเพื่อสร้าง
ผลงาน 

 มีความสามารถใช้
ทกัษะกระบวนการ 
เพื่อสร้างผลงานได้
100% 

 มีความสามารถ
ใชท้กัษะ
กระบวนการ 
เพื่อสร้างผลงานได ้
50 % 

 มีความสามารถ
ใชท้กัษะ
กระบวนการ 
เพื่อสร้างผลงานได้
เพียง 10% 

 
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพทกัษะกระบวนการ 
 2.51 - 3.00 หมายถึง  มีทกัษะกระบวนการอยูใ่นระดบัดี 
 1.51 - 2.50 หมายถึง  มีทกัษะกระบวนการอยูใ่นระดบัพอใช ้
 1.00 - 1.50 หมายถึง  มีทกัษะกระบวนการอยูใ่นระดบัปรับปรุง 
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แบบประเมินทกัษะมนุษยสัมพนัธ์ 
ค าช้ีแจง  ใหผู้ส้อนประเมินทกัษะมนุษยสมัพนัธ์ โดยใหก้าเคร่ืองหมาย()  ลงในกล่องส่ีเหล่ียม  
(  ) ใหต้รงกบัระดบัคุณภาพ   

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ระดบั 3( ดี) ระดบั 2(พอใช)้ ระดบั1(ปรับปรุง) 

1.ความสามารถในการใช้
ทกัษะมนุษยสมัพนัธ์
ช่วยเหลือเพื่อนภายใน
กลุ่ม 

  มีความสามารถ
ในการใชท้กัษะมนุษย
สมัพนัธ์ช่วยเหลือ
เพื่อนภายในกลุ่มได ้
8-10 คน 

  มีความสามารถใน
การใชท้กัษะมนุษย
สมัพนัธ์ช่วยเหลือเพื่อน
ภายในกลุ่มได ้ 
4-5 คน 

  มีความสามารถ
ในการใชท้กัษะมนุษย
สมัพนัธ์ช่วยเหลือ
เพื่อนภายในกลุ่มได ้ 
1-2 คน 

2. ความสามารถในการ
ใชท้กัษะมนุษยสมัพนัธ์
ในการแกปั้ญหาในกลุ่ม
ไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์

 มีความสามารถใน
การใชท้กัษะมนุษย
สัมพนัธ์ในการ
แกปั้ญหาในกลุ่มได้
อยา่งสร้างสรรค ์
คิดเป็น 100 % 

 มีความสามารถใน
การใชท้กัษะมนุษย
สมัพนัธ์ในการแกปั้ญหา
ในกลุ่มไดอ้ยา่ง
สร้างสรรค ์
คิดเป็น 50 % 

 มีความสามารถใน
การใชท้กัษะมนุษย
สัมพนัธ์ในการ
แกปั้ญหาในกลุ่มได้
อยา่งสร้างสรรค ์
คิดเป็น 10 % 

3. ความสามารถในการ
ใชท้กัษะมนุษยสมัพนัธ์
ในการแสดงออกเป็น
ผูน้ ากลุ่มมีองคป์ระกอบ 
3 ขอ้ คือ 
3.1 กลา้ตดัสินใจ 
3.2 รู้จกัแกปั้ญหา 
3.3 มองโลกในแง่ดี 

 มีความสามารถใน
การใชท้กัษะมนุษย
สัมพนัธ์ในการแสดง
ออกเป็นผูน้ ากลุ่ม
อยา่งชดัเจนโดยมี
องคป์ระกอบครบทั้ง 
3 ขอ้ 

 มีความสามารถใน
การใชท้กัษะมนุษย
สัมพนัธ์ในการแสดง
ออกเป็นผูน้ าอยา่งชดัเจน
โดยมีองคป์ระกอบครบ
ทั้ง 2 ขอ้ 

 มีความสามารถใน
การใชท้กัษะมนุษย
สัมพนัธ์ในการ
แสดงออกทางภาวะ
ผูน้ าโดยมี
องคป์ระกอบเพียง 
1 ขอ้ 

 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพทกัษะมนุษยสัมพนัธ์ 
 2.51 - 3.00 หมายถึง  มีทกัษะมนุษยสมัพนัธอ์ยูใ่นระดบัดี 
 1.51 - 2.50 หมายถึง  มีทกัษะมนุษยสมัพนัธ์อยูใ่นระดบัพอใช ้
 1.00 - 1.50 หมายถึง  มีทกัษะมนุษยสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปรับปรุง 
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แบบสอบถามพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะ 

ค าช้ีแจง 

1. แบบสอบถามพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า  
(Rating  Scale)  5  ระดบั  โดยพิจารณาจากเกณฑร์ะดบัปฏิบติัดงัน้ี 
 ระดบัคะแนน 5 หมายถึง  ปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
     4 หมายถึง  ปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
     3 หมายถึง  ปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
     2 หมายถึง  ปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ย 
     1 หมายถึง  ปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 2. แบบสอบถามน้ีไม่มีค  าตอบท่ีถูกหรือผดิ  แต่ละคนความคิดเห็นแตกต่างกนั  และ
ไม่ตอ้งการทราบวา่ใครคือผูต้อบแบบสอบถามน้ี  จึงไม่มีผลกระทบต่อนกัศึกษาใหน้กัศึกษาอ่าน
และใชค้วามคิดตดัสินใจดว้ยตนเอง 
 
ค าส่ัง โปรดท าเคร่ืองหมาย    ลงในช่องวา่งขวามือ  เพยีงช่องใดช่องหน่ึงตรงตาม 
ความรู้สึกและความคิดเห็นของนกัศึกษามากท่ีสุด 
 
 
ตัวอย่าง 
 

ข้อที ่ รายการประเมิน 

ระดับปฏิบตั ิ

มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
 (3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

 
1. 

 
นกัศึกษามีนิสยัรักการกีฬา 
 

 
............. 

 
............. 

 
............. 

 
............. 

 
............. 
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ข้อที ่ รายการประเมิน 

ระดับปฏิบัต ิ

มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

1 ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตนเองให้
มีความสมบูรณ์แขง็แรง 

     

2 รู้จกัสร้างเสริมสุขภาวะของตนเอง 
จนเป็นนิสัย 

     

3 รู้จกัสร้างเสริมสุขภาวะของตนเองช่วย
ท าใหเ้กิดความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้น 

     

4 รู้จกัสร้างเสริมสุขภาวะท าใหต้นเองมี
คุณธรรม จริยธรรมมีน ้าใจนกักีฬา 

     

5 มีสติปัญญารู้จกัแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนมี
ความรอบครอบ 

     

6 เขา้ร่วมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะ  
ในสงัคมทุกคร้ังท่ีมีโอกาส 

     

7 ออกก าลงักายอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง 
อยา่งนอ้ยสปัดาห์ละ3 วนัๆละ 30 นาที 

     

8 มีนิสัยรักการออกก าลงักาย เล่นกีฬา
และ นนัทนาการ 

     

9 รู้จกัใชเ้วลาวา่งในการท างานอดิเรก 
เช่น เล้ียงสตัว ์ปลูกตน้ไม ้อ่านหนงัสือ 
ฟังเพลง หรือชมรายการบนัเทิงใน
โทรทศัน์ 

     

10 รู้จกัรับประทานอาหารหลกัครบ 5 หมู่ 
ทุกวนั 

     

11 รู้จกัรับประทานอาหารท่ีสะอาด ปลอด
สารพิษท่ีอนัตราย 
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ข้อที ่ รายการประเมิน 

ระดับปฏิบัต ิ

มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

12 ท างานโดยใชแ้รงกายของตนเองอยูเ่ป็น
ประจ าทุกวนั 

     

13 สามารถพดูคุยกบัสมาชิกในครอบครัว 
เพื่อนบา้นในชุมชนอยา่งเปิดเผย
ตรงไปตรงมาโดยไม่ปิดบงัซ่อน 
ความรู้สึกนึกคิด 

     

14 รู้สึกพึงพอใจในครอบครัวตนเอง และ
ชุมชนมีความอบอุ่นทั้งทางดา้นจิตใจ
และอารมณ์ 

     

15 เตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมการสร้างเสริม 
สุขภาวะทุกคร้ังท่ีมีโอกาส 

     

 
ข้อเสนอแนะและข้อคดิเห็นอืน่ ๆ เพิม่เติม(โปรดระบุ)……………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
       ขอขอบคุณท่านทีใ่ห้ความร่วมมือ 
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แบบสอบถามเจตคติการสร้างเสริมสุขภาวะ 
ค าช้ีแจง โปรดพิจารณาแบบสอบถามเจตคติการสร้างเสริมสุขภาวะของนกัศึกษา ใน 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
ดา้นการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ ดา้นสาระการเรียนรู้ และดา้นการน าไปประยกุตใ์ช ้ ลกัษณะ
สอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดบั ใหน้กัศึกษาใส่เคร่ืองหมาย(  ) ลงในช่องวา่ง
ดงัต่อไปน้ี 
 ระดบัคะแนน 5  หมายถึง  มากท่ีสุด 
   4 หมายถึง  มาก 
   3  หมายถึง ปานกลาง 
   2  หมายถึง  นอ้ย 
   1  หมายถึง  นอ้ยท่ีสุด 
ข้อที ่ รายการประเมิน  ระดับความคดิเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

 ปาน
กลาง
(3) 

 น้อย 
 

(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
 (1) 

1 การสร้างเสริมสุขภาวะมีความส าคญัต่อการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนัของตนเอง 

     

2 การสร้างเสริมสุขภาวะช่วยท าใหน้กัศึกษามี 
สุขภาวะท่ีดีข้ึนส่งผลต่อคุณภาพชีวติ 

     

3 การสร้างเสริมสุขภาวะท าใหน้กัศึกษารักการ 
ออกก าลงักายมากข้ึน 

     

4 การสร้างเสริมสุขภาวะ ท าใหน้กัศึกษารักการเล่น
เกมกีฬาขั้นพื้นฐาน 

     

5 การสร้างเสริมสุขภาวะท าใหน้กัศึกษามีน ้าใจ
นกักีฬา 

     

6 การสร้างเสริมสุขภาวะท าใหน้กัศึกษาเกิดความคิด
สร้างสรรคข์องตนเอง 

     

7 การสร้างเสริมสุขภาวะท าใหน้กัศึกษากลา้
แสดงออก 
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ข้อที ่ รายการประเมิน  ระดับความคดิเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

 ปาน
กลาง
(3) 

 น้อย 
 

(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
 (1) 

8 การสร้างเสริมสุขภาวะท าใหส้ามารถดูแลสุขภาวะ
ของตนเองและผูอ่ื้นได ้

     

9 การสร้างเสริมสุขภาวะนกัศึกษาสามารถน าไป
ประยกุตใ์ชก้บัชีวิตประจ าวนั 

     

10 การสร้างเสริมสุขภาวะท าใหน้กัศึกษาเกิด
ประสบการณ์ในการเรียนรู้สร้างเสริมสุขภาวะ 

     

11 นกัศึกษาสามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอด
ใหแ้ก่ผูส้นใจได ้

     

12 นกัศึกษาสามารถน าความรู้ไปปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะของตนเองได ้

     

 
ข้อเสนอแนะและข้อคดิเห็นอืน่ ๆ เพิม่เติม(โปรดระบุ)……………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 

ขอขอบคุณท่านทีใ่ห้ความร่วมมือ 
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แบบสอบถามความคดิเห็นที่มีต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของอาจารย์ 
(ส าหรับ : นักศึกษา) 

------------------------------------ 

ค าช้ีแจง 

แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ของอาจารยเ์ป็น 
แบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating  Scale)  5  ระดบั  โดยพิจารณาจากเกณฑร์ะดบัปฏิบติัดงัน้ี 
 ระดบัคะแนน 5 หมายถึง  มากท่ีสุด 
     4 หมายถึง  มาก 
     3 หมายถึง  ปานกลาง 
     2 หมายถึง  นอ้ย 
     1 หมายถึง  นอ้ยท่ีสุด 
 2. แบบสอบถามน้ีไม่มีค  าตอบท่ีถูกหรือผดิ  แต่ละคนความคิดเห็นแตกต่างกนั  และ
ไม่ตอ้งการทราบวา่ใครคือผูต้อบแบบสอบถามน้ี  จึงไม่มีผลกระทบต่อนกัศึกษาใหน้กัศึกษาอ่าน
และใชค้วามคิดตดัสินใจดว้ยตนเอง 
 
ค าส่ัง โปรดท าเคร่ืองหมาย    ลงในช่องวา่งขวามือ  เพยีงช่องใดช่องหน่ึง 
 ตรงตามความรู้สึกและความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีสุด 
 
ตัวอย่าง 
 

ข้อที ่ รายการแสดงความคิดเห็น 

ระดับความคดิเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
 (3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

 
1. 

 
ครูใหโ้อกาสแสดงความคิดเห็น 
 

 
............ 

 
............. 

 
............. 

 
............. 

 
............. 
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ข้อที ่ รายการแสดงความคิดเห็น 

ระดับความคดิเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

1 อาจารยน์ าเขา้สู่บทเรียนก่อนเพื่อ
กระตุน้การเรียนรู้ของนกัศึกษา 

     

2 อาจารยบ์อกจุดประสงคก์ารเรียนรู้ให้
นกัศึกษาทราบก่อนเรียนทุกคร้ัง 

     

3 อาจารยไ์ดท้บทวนความรู้เดิมหรือ
ประสบการณ์เดิม 

     

4 อาจารยใ์ชค้  าถามถามนกัศึกษาเพื่อให้
นกัศึกษาตอบค าถามอยา่งมีเหตุผล 

     

5 อาจารยเ์ปิดโอกาสใหน้กัศึกษาไดต้อบ
ค าถามอยา่งทัว่ถึง 

     

6 อาจารยใ์หน้กัศึกษาไดย้กตวัอยา่ง
เหตุการณ์ท่ีเคยพบเห็นอยูเ่สมอ 

     

7 อาจารยเ์สริมความรู้โดยเปิดโอกาสให้
นกัศึกษาไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเพื่อน 

     

8 อาจารยใ์หน้กัศึกษาไดส้ร้างผลงาน/
ช้ินงานของตนเองและกลุ่ม 

     

9 อาจารยใ์หน้กัศึกษาไดน้ าเสนอ/แสดง
ผลงานหนา้ชั้นเรียนและอภิปราย
ร่วมกบัเพื่อนนกัศึกษา 

     

10 อาจารยส์นบัสนุนใหน้ าเสนอผลงาน
เพือ่น าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั 

     

11 อาจารยฝึ์กใหน้กัศึกษาแกไ้ขปัญหาใน
การปฏิบติักิจกรรมท่ีเป็นผลงานดว้ย
ตนเอง 
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ข้อที ่ รายการแสดงความคิดเห็น 

ระดับความคดิเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

12 อาจารยเ์ปรียบเทียบผลงานของแต่ละ
กลุ่มเพื่อดูความกา้วหนา้ของผลงาน 

     

13 อาจารยใ์หน้กัศึกษาท าแบบประเมิน
เพื่อวดัผลการเรียนรู้และสะทอ้น
ความคิด 

     

 
ข้อเสนอแนะและข้อคดิเห็นอืน่ ๆ เพิม่เติม(โปรดระบุ)……………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
       ขอขอบใจนักศึกษาที่ให้ความร่วมมือ 
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แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการสอน 
 
แผนการจดัการเรียนรู้………………………เร่ือง……………………………………………… 
ผูรั้บการสังเกตช่ือ………………………ช่ือสกุล……………………………สอนชั้น………… 
ผูส้ังเกตช่ือ…………………………………ช่ือสกุล……………………………..วนั/เดือน/ปี  ท่ี
สอน…………………………………………………………………………………………… 
ช่วงเวลาสงัเกต……………………………น.              ถึง……………………………น. 
1.การเตรียมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
 1.1 มีแผนการจดัการเรียนรู้เป็นขั้นตอน 
    ………………………………………………………………………………………………… 
   ……………………………………………………………………………………………………. 
  1.2 จุดประสงคก์ารเรียนรู้สอดคลอ้งตามสาระการเรียนรู้ 
    …………………………………………………………………………………………………… 
   ……………………………………………………………………………………………………. 
 1.3ก าหนดสาระการเรียนรู้เหมาะสมกบัผูเ้รียน 
    …………………………………………………………………………………………………… 
   ……………………………………………………………………………………………………. 
 1.4 ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัความสามารถของผูเ้รียน 
    ………………………………………………………………………………………………… 
   ……………………………………………………………………………………………………. 
2.ขั้นตอนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
 2.1การน าเขา้สู่บทเรียน 
    ………………………………………………………………………………………………… 
   ……………………………………………………………………………………………………. 
 2.2 การจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการจดัการเรียนรู้  
    …………………………………………………………………………………………………… 
   ……………………………………………………………………………………………………. 
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ขั้นที ่1 การให้ความรู้และการสร้างความตระหนัก 
      ………………………………………………………………………………………………… 
     …………………………………………………………………………………………………. 

ขั้นที ่2 การสร้างเสริมความรู้ 
      ..…………………………………………………………………………………………………. 
      ….………………………………………………………………………………………………. 
 

ขั้นที ่3  การสร้างผลงาน 
    …………………………………………………………………………………………………… 
   ……………………………………………………………………………………………………. 

ขั้นที ่4   การน าเสนอผลงาน 
      ………………………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………… 

ขั้นที ่5  การประเมินผลการเรียนรู้และการสะท้อนกลบั 
      ………………………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………… 
 
 2.3 มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในขณะสอน 
    …………………………………………………………………………………………………… 
   ……………………………………………………………………………………………………. 
 2.4 มีการสรุปประเมินผลการเรียนรู้ชดัเจน 
    …………………………………………………………………………………………………… 
   …………………………………………………………………………………………………… 
 2.5 มีการประเมินผลเป็นระยะ 
    ……………………………………………………………………………………………………. 
   ……………………………………………………………………………………………………. 
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3.ส่ือการเรียนรู้  
  3.1 สอดคลอ้งเหมาะสมกบัสาระการเรียนรู้ และจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
    …………………………………………………………………………………………………… 
   ……………………………………………………………………………………………………. 
 3.2 ส่ือท่ีใชช้ดัเจนเร้าความสนใจผูเ้รียน 
    …………………………………………………………………………………………………… 
   ……………………………………………………………………………………………………. 
4.พฤติกรรมทัว่ไป 
 4.1 ใหค้วามสนใจผูเ้รียนอยา่งทัว่ถึง 
    …………………………………………………………………………………………………… 
   ……………………………………………………………………………………………………. 
 4.2 จดับรรยากาศเหมาะสม สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ 
    …………………………………………………………………………………………………… 
   ……………………………………………………………………………………………………. 
 4.3 การมอบหมายงานชดัเจนเหมาะสม 
    …………………………………………………………………………………………………… 
   ……………………………………………………………………………………………………. 
5.ข้อเสนอแนะ 
    …………………………………………………………………………………………………… 
   ……………………………………………………………………………………………………. 
    …………………………………………………………………………………………………… 
   ……………………………………………………………………………………………………. 
    …………………………………………………………………………………………………… 
    

 ลงช่ือ…………………………………….  
              (นายกิตติคม  คาวีรัตน์) 

                                  ผูส้ังเกตการสอน  
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แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
รายวชิา…………………………………………………………………ช้ัน…………………. 
แผนการจัดการเรียนรู้ที…่……………………………กจิกรรม…………………………….. 
ค าช้ีแจง :  ใหผู้ส้อนสังเกตและประเมินคุณภาพการเรียนตามแนวทางการประเมินในแต่ละระดบั
คุณภาพโดยให ้(  ) ลงในกล่องส่ีเหล่ียม (  ) ท่ีก าหนดไวด้งัน้ี   

รายการที่
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 
1. ความ
กระตือรือร้นใน
การเรียนรู้ 

 อาสาท า
กิจกรรมการ
เรียนรู้  
1.1ช่วยกระตุน้
เพื่อนให้
ปฏิบติังานส าเร็จ 
1.2ช่วยเหลือ
ผูร่้วมงานใหเ้สร็จ
ตามก าหนด 
1.3ติดตามงานท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 

 อาสาท า
กิจกรรมการ
เรียนรู้  
1.1ช่วยกระตุน้
เพื่อนให้
ปฏิบติังานส าเร็จ 
1.2ช่วยเหลือ
ผูร่้วมงานใหเ้สร็จ
ตามก าหนด 
 

 อาสาท า
กิจกรรมการ
เรียนรู้  
1.1 ช่วยกระตุน้
เพื่อนให้
ปฏิบติังานส าเร็จ 

 อาสาท า
กิจกรรมการ
เรียนรู้  
 

2. ความสนใจใน
การเรียนรู้ 

มีความเตม็ใจ
เขา้ร่วมกิจกรรม 
2.1 คน้ควา้หา
ความรู้ดว้ยตนเอง 
2.2สร้างสรรค์
ผลงาน 
2.3ประเมินผล
งานดว้ยความ 
ช่ืนชม 

 มีความเตม็ใจ
เขา้ร่วมกิจกรรม 
2.1คน้ควา้หา
ความรู้ดว้ยตนเอง 
2.2 สร้างสรรค์
ผลงาน 
 

มีความเตม็ใจ
เขา้ร่วมกิจกรรม 
2.1 คน้ควา้หา
ความรู้ดว้ยตนเอง 
 

 เขา้ร่วม
กิจกรรม 
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รายการที่
ประเมนิ 

ระดับคุณภาพ 

4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ควรปรับปรุง) 
3. ความเช่ือมัน่
และกลา้
แสดงออก 

 กลา้ตั้งค  าถาม
ดว้ยความมัน่ใจ 
3.1รับอาสาเป็น
ตวัแทนน าเสนอ
ผลงาน 
3.2 ยอมรับค า
วิจารณ์จากเพือ่น 
3.3 น าผลงานมา
ปรับปรุงแกไ้ข 

 กลา้ตั้งค  าถาม
ดว้ยความมัน่ใจ 
3.1รับอาสาเป็น
ตวัแทนน าเสนอ
ผลงาน 
3.2 ยอมรับค า
วิจารณ์จากเพือ่น 
 

 กลา้ตั้งค  าถาม
ดว้ยความมัน่ใจ 
3.1รับอาสาเป็น
ตวัแทนน าเสนอ
ผลงาน 
 

 ตั้งค  าถาม 
ตามท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 
 

4 .ความ
สนุกสนานขณะ
เรียนรู้ 

 เขา้ร่วม
กิจกรรมดว้ย
ความสนุกสนาน 
4.1ช่วยท างาน
ของผูอ่ื้น/กลุ่ม
ดว้ยความพึง
พอใจ 
4.2สร้าง
บรรยากาศการ
เรียนรู้ 
4.3 มีความรู้สึกท่ี
ดีในการร่วม
กิจกรรม 

 เขา้ร่วม
กิจกรรมดว้ย
ความสนุกสนาน 
4.1 ช่วยท างาน
ของผูอ่ื้น/กลุ่ม
ดว้ยความพึง
พอใจ 
4.2 สร้าง
บรรยากาศการ
เรียนรู้ 
 

 เขา้ร่วม
กิจกรรมดว้ย
ความสนุกสนาน 
4.1ช่วยท างาน
ของผูอ่ื้น/กลุ่ม
ดว้ยความพึง
พอใจ 

 เขา้ร่วม
กิจกรรมกลุ่ม 
 

 

เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
 3.51 - 4.00  หมายถึง พฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษาอยูใ่นระดบัดีมาก 
 2.51 - 3.50 หมายถึง พฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษาอยูใ่นระดบัดี 
 1.51 - 2.50 หมายถึง พฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษาอยูใ่นระดบัพอใช ้
 1.00 - 1.50 หมายถึง พฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษาอยูใ่นระดบัปรับปรุง 
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แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจของอาจารย์เกีย่วกบัรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
เชิงประสบการณ์เพือ่สร้างเสริมสุขภาวะ ส าหรับนักศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏั 

……………………………………. 
ค าช้ีแจง  

1. แบบทดสอบฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการท าวิทยานิพนธ์ระดบัดุษฏีบณัฑิต เร่ือง  
การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ ส าหรับนกัศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏั ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

2. แบบทดสอบฉบบัน้ีสร้างข้ึนเพื่อตอ้งการวดัความรู้ความเขา้ใจของอาจารยส์าขาวิชา 
พลศึกษาตามรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ ส าหรับนกัศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏั 

3. แบบทดสอบฉบบัน้ีเป็นขอ้ค าถามแบบปรนยั ประกอบดว้ย 4 ตวัเลือก คือ ก,ข,ค  
และ ง จ านวน 20 ขอ้ ขอ้ละ 1 คะแนน รวมคะแนนทั้งส้ิน 20 คะแนน 

4. เกณฑก์ารประเมินผลจากแบบทดสอบมี 4 ระดบั ดงัน้ี 
   18 – 20  คะแนน  ระดบั ดีมาก 
 15 -  17 คะแนน  ระดบั ดี 
 12 – 14 คะแนน  ระดบั พอใช ้
 9 -    11 คะแนน  ระดบั ปรับปรุง 
5. ขอใหท่้านไดศึ้กษาแบบทดสอบและเลือกค าตอบท่ีพิจารณาเห็นวา่ถูกตอ้งท่ีสุดเพื่อ 

ประโยชน์ในการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ ส าหรับ
นกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั 
 
 
 
 
    ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่าน 
                    กติติคม  คาวรัีตน์ 
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ค าส่ัง   กรุณาเลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุดและใส่เคร่ืองหมายกากบาท(X) ลงในขอ้ ก, ข, ค หรือ ง ลงใน
กระดาษค าตอบ 

1. ข้อใดเป็นความหมายของค าว่า “สุขภาวะ”ทีถู่กต้องทีสุ่ด 
ก.    ความมีเมตตาธรรม 
ข.    การรับประทานอาหารได ้  
ค. รู้จกัเสียสละเพื่อส่วนรวม 
ง. การปราศจากโรคภยัไขเ้จบ็ 

2. การด าเนินชีวติทีด่ีส่งผลต่อการมีสุขภาวะดีตรงกบัข้อใดมากทีสุ่ด 
ก.    การรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
ข.    มีระบบบริการสุขภาพท่ีดี 
ค.    การสร้างเครือข่ายทางสงัคม 
ง.     การออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอ 

       3.    ข้อใดคอืสุขภาพแบบองค์ประกอบรวมถูกต้องทีสุ่ด 
 ก.    การมีร่างกายแขง็และจิตใจดี 
 ข.    การมีร่างกาย จิตใจ สติปัญญาดี 
 ค.    การมีร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และสงัคมดี 
 ง.    การมีร่างกาย จิตใจ สติปัญญา จิตวิญญาณ และสงัคมดี 
       4.    ข้อใดเป็นความหมายของค าว่า “การสร้างเสริมสุขภาวะ” ทีถู่กต้องมากทีสุ่ด 

ก.    การป้องกนัโรคภยัไขเ้จบ็ 
ข.    การสร้างร่างกายใหแ้ขง็แรง 
ค.    การควบคุมอาหารอยา่งถูกวิธี 
ง.    กระบวนการสร้างสุขภาพทั้ง 4 มิติ 

 5.    ข้อใดเป็นเหตุผลทีต้่องมีการสร้างเสริมสุขภาวะของนักศึกษา 
  ก.    เพราะนกัศึกษาเป็นวยัท่ีมีความขยนัมานะอดทน 
  ข.    เพราะนกัศึกษาเป็นวยัท่ีมีสุขภาพสมบูรณ์แขง็แรงท่ีสุด 
  ค.    เพราะนกัศึกษามีความสามารถในการดูแลสุขภาวะของตนเอง 
  ง.     เพราะนกัศึกษามกัมีพฤติกรรมเส่ียงและไม่สนใจสุขภาวะของตนเอง 
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 6.    ข้อใดเป็นการแสดงพฤตกิรรมสร้างเสริมสุขภาวะของนักศึกษาได้ถูกต้องทีสุ่ด 
  ก.     นกัศึกษาช่วยเหลือตนเองได ้
  ข.     นกัศึกษามีความรู้ทางสุขภาพ 
  ค.     นกัศึกษาพดูและอธิบายเก่ียวกบัสุขภาวะได ้
  ง.      นกัศึกษาปฏิบติักิจกรรมการสร้างสุขภาวะได ้
 7.    หลกัการเรียนรู้ในข้อใดทีช่่วยท าให้นักศึกษามีความสามารถในการสร้างเสริมสุขภาวะ 
  ก.     การใหมี้ส่ือการเรียนรู้อยา่งหลากหลาย 
  ข.     อาจารยเ์ป็นผูก้  าหนดกิจกรรมใหน้กัศึกษา 
  ค.      ก าหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้โดยนกัศึกษา 
  ง.      นกัศึกษาไดเ้ช่ือมโยงประสบการณ์กบัความรู้ใหม่ 
 8.    บทบาทของอาจารย์ในการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาทีถู่กต้อง 
  ก.      คอยแนะน าใหน้กัศึกษาปฏิบติัตาม 
  ข.      ใหค้วามเป็นกนัเองกบันกัศึกษามากท่ีสุด 
  ค.       คอยอ านวยความสะดวกในการจดัหาแหล่งเรียนรู้ 
  ง.       พยายามใหน้กัศึกษาปฏิบติักิจกรรมตามค าสัง่มากท่ีสุด 
 9.    ข้อใดไม่ใช่หลกัการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
  ก.      เรียนรู้ดว้ยการบอกเล่าเร่ืองราว 
  ข.      เรียนรู้ดว้ยการคน้พบดว้ยตนเอง 
  ค.      เรียนรู้ดว้ยการสืบคน้ขอ้มูลดว้ยตนเอง 
  ง.       เรียนรู้ดว้ยการปฏิบติักิจกรรมกบัเพือ่น 
 10.  ความรู้การสร้างเสริมสุขภาวะ ตรงกบัข้อใดมากทีสุ่ด 
  ก.      ความสามารถในการดูแลตนเอง 
  ข.      มีความตระหนกัในการสร้างเสริมสุขภาวะ 
  ค.      สามารถพฒันาสุขภาวะของตนเองและผูอ่ื้นได ้
  ง.      เกิดองคค์วามรู้ในการสร้างเสริมสุขภาวะของตนเอง 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

356 

 11.  ความรับผดิชอบ ตรงกบัข้อใดมากทีสุ่ด 
  ก.      รู้จกัเสียสละต่อส่วนรวม 
  ข.      ความสามารถในการควบคุมตนเอง 
  ค.      สามารถจดัการปัญหาท่ีอยูร่อบตวัได ้
  ง.      แสดงออกทางพฤติกรรมทางดา้นคุณธรรม 
 12.  การใช้ทกัษะกระบวนการ ตรงกบัข้อใดมากทีสุ่ด 
  ก.      ความสามารถในการสืบคน้ขอ้มูลได ้
  ข.       ความสามารถในการด ารงสุขภาวะเป็นปกติ 
  ค.      ความสามารถในการดูแลสุขภาวะของตนเอง 
  ง.      ความสามารถใหก้ารใชท้กัษะกระบวนการ 
 13.  การใช้ทกัษะมนุษยสัมพนัธ์ ตรงกบัข้อใดมากทีสุ่ด 
  ก.      การบ าเพญ็ประโยชนเ์พื่อส่วนรวม 
  ข.     การดูแลรักษาสุขภาวะของตนเอง 
  ค.      มีความสามารถในการสืบคน้ขอ้มูล 
  ง.     มีความสามารถช่วยเหลือและแกปั้ญหาดา้นสุขภาวะได ้
 14.   การมีเจตติทีด่ีต่อการสร้างเสริมสุขภาวะ ตรงกบัข้อใดมากทีสุ่ด 
  ก.     ใหค้  าแนะน าเพื่อนในการออกก าลงักาย 
  ข.     รักการออกก าลงักายและเล่นกีฬาอยา่งต่อเน่ือง 
  ค.      ประเมินผลการสร้างเสริมสุขภาวะอยา่งต่อเน่ือง 
  ง.      คอยอ านวยความสะดวกต่าง ๆในการออกก าลงักาย 
 15.   ข้อใดเป็นองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์เพือ่สร้างเสริมสุขภาวะ ส าหรับนักศึกษา มหาวทิยาลยัราชภัฏ 
  ก.     สาระการเรียนรู้  จุดประสงคก์ารเรียนรู้ กิจกรรม 
  ข.     การประเมินผล จุดประสงคก์ารเรียนรู้ สาระส าคญั 
  ค.     สาระส าคญั  จุดประสงคก์ารเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
  ง.      จุดประสงคก์ารเรียนรู้ สาระส าคญั ประเมินผล กิจกรรม 
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 16.   ข้อใดเป็นขั้นตอนของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพือ่สร้างเสริมสุขภาวะ
ส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั (KAECPAR) 
  ก.      ความรู้และความตระหนกั  สร้างเสริมความรู้ สร้างผลงาน น าเสนอผลงาน ประเมิน 
  ข.      ความรู้และความตระหนกั  สร้างผลงาน สร้างเสริมความรู้ น าเสนอผลงาน ประเมิน 
  ค.      ความรู้และความตระหนกั น าเสนอผลงาน สร้างผลงาน สร้างเสริมความรู้ ประเมิน 
  ง.       ความรู้และความตระหนกั ประเมิน น าเสนอผลงาน สร้างผลงาน สร้างเสริมความรู้ 

17. ข้อใดเป็นวธีิการในขั้นการสร้างเสริมความรู้ ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิง 
ประสบการณ์เพือ่สร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนักศึกษา มหาวทิยาลยัราชภัฏ  
  ก.    การน าเสนอผลงานของกลุ่ม 
  ข.    การกระตุน้เร้าดว้ยการทบทวนความรู้ 
  ค.    การสะทอ้นความคิดเห็นเก่ียวกบัผลงาน 
  ง.     การระดมความคิดเห็นเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้กนั 

18. ข้อใดเป็นวธีิการในขั้นการน าเสนอผลงาน ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
เพือ่สร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนักศึกษา มหาวทิยาลยัราชภัฏ 
  ก.    การน าเสนอผลงานของกลุ่ม 
  ข.    การกระตุน้เร้าดว้ยการทบทวนความรู้ 
  ค.    การสะทอ้นความคิดเห็นเก่ียวกบัผลงาน 
  ง.     การระดมความคิดเห็นเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้กนั 
 19.   ข้อใดเป็นวธีิการในขั้นการประเมินผลการเรียนรู้ 
  ก.     การใชแ้บบทดสอบ 
  ข.     การประเมินผลงาน 
  ค.     การสะทอ้นความคิดเห็น 
  ง.      ถูกทุกขอ้ 

20.  ข้อใดช่วยสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิง 
ประสบการณ์เพือ่สร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนักศึกษา มหาวทิยาลยัราชภัฏ 

ก. แผนการจดัการเรียนรู้ 
ข. นกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม 
ค. บุคลิกภาพของอาจารยผ์ูส้อน 
ง. ขอ้ค าถาม ส่ือ และสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ 
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กระดาษค าตอบ 
ช่ือ …………………..………..ช่ือสกุล……………………… สอนชั้นปี………………………. 

ขอ้ท่ี 1 ก ข ค ง 
ขอ้ท่ี 2 ก ข ค ง 
ขอ้ท่ี 3 ก ข ค ง 
ขอ้ท่ี 4 ก ข ค ง 
ขอ้ท่ี 5 ก ข ค ง 
ขอ้ท่ี 6 ก ข ค ง 
ขอ้ท่ี 7 ก ข ค ง 
ขอ้ท่ี 8 ก ข ค ง 
ขอ้ท่ี 9 ก ข ค ง 
ขอ้ท่ี 10 ก ข ค ง 
ขอ้ท่ี 11 ก ข ค ง 
ขอ้ท่ี 12 ก ข ค ง 
ขอ้ท่ี 13 ก ข ค ง 
ขอ้ท่ี 14 ก ข ค ง 
ขอ้ท่ี 15 ก ข ค ง 
ขอ้ท่ี 16 ก ข ค ง 
ขอ้ท่ี 17 ก ข ค ง 
ขอ้ท่ี 18 ก ข ค ง 
ขอ้ท่ี 19 ก ข ค ง 
ขอ้ท่ี 20 ก ข ค ง 

   คะแนนเต็ม  20 คะแนน   รวม คะแนน………………คะแนน 
         ผลการประเมิน    

 O18 – 20 คะแนน  ระดบั ดีมาก 

 O 15 - 17 คะแนน  ระดบั ดี 

 O 12 – 14 คะแนน  ระดบั พอใช ้

 O   9 -  11 คะแนน  ระดบั ปรับปรุง 
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แบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
เชิงประสบการณ์เพือ่สร้างเสริมสุขภาวะ ส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั 

 
ช่ือผู้ถูกสังเกต…………………………………………….ปฏิบัติการสอนช้ัน…………………….. 
ผู้ท าการสังเกต…………………………………………….วนั/เดือน/ปี…………………………… 
กจิกรรมที่สังเกต……………………………………………………………………………………. 
 
ค าช้ีแจง 

1.     แบบประเมินฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการท าวิทยานิพนธ์ระดบัดุษฏีบณัฑิต เร่ือง  
การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ ส าหรับนกัศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏั ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 2.      แบบประเมินฉบบัน้ีสร้างข้ึนเพื่อตอ้งการวดัความสามารถในการจดัการเรียนรู้เชิง 
ประสบการณ์ตามรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ ส าหรับ
นกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั 

 3.       แบบประเมินฉบบัน้ีเป็นแบบบนัทึกผลการสังเกตและประเมินผลการปฏิบติั 
โดยใชเ้กณฑก์ารประเมินคุณภาพการปฏิบติั (Rating Scale)  3 ระดบั ดงัน้ี 

   ระดบั  3 หมายถึง   มีความสามารถมาก 
   ระดบั  2 หมายถึง   มีความสามารถปานกลาง 
   ระดบั  1 หมายถึง   มีความสามารถนอ้ย 

 4.    ขอใหท่้านไดศึ้กษาแบบประเมินก่อนแลว้จึงท าการสงัเกตอาจารยผ์ูส้อน และบนัทึก
คะแนนโดยเขียนเคร่ืองหมาย( ) ลงในช่องระดบัการประเมินให้ตรงกบัความคิดเห็นของท่าน
มากท่ีสุดและกรุณาให้ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมผลการประเมินคร้ังน้ีจกัเป็นประโยชน์ต่อการพฒันา
รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ ส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลยั
ราชภฏั ใหมี้ความสมบูรณ์มากท่ีสุด 
 
 
 
    ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่าน 
                    กติติคม  คาวรัีตน์ 
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รายการประเมิน ระดับคุณภาพ แนวทางการประเมิน 

3 2 1 

1.การเตรียมความพร้อมในการ
จัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
1.1 ศึกษาและจดัเตรียมแผนการ
จดัการเรียนรู้ล่วงหนา้ 1 สัปดาห์ 
1.2 จดัสภาพแวดลอ้มในหอ้งเรียน 
สร้างแรงจูงใจใหน้กัศึกษาสนใจ
อยากรู้อยากเห็น 
1.3 จดัเตรียมส่ือการเรียนรู้ไว้
ล่วงหนา้สามารถน ามาใชส้อนและ
น าเสนอไดส้ะดวก 

   3 หมายถึง มีการเตรียมความ
พร้อมในการจดัการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ไดค้รบถว้นตามขอ้ 
1.1 -1.3 
2 หมายถึง มีการเตรียมความ
พร้อมในการจดัการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ไดต้ามขอ้ 1.1 -1.3 
เพียง 2 ขอ้ 
1 หมายถึง มีการเตรียมความ
พร้อมในการจดัการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ไดต้ามขอ้ 1.1 -1.3 
เพียง 1 ขอ้ 
 

2. สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ใน
ห้องเรียน 
2.1 ยิม้แยม้ แจ่มใส เป็นเองกบั
นกัศึกษา 
2.2 มีปฏิสมัพนัธ์เชิงบวก เช่น ให้
ค  าชมเชย ยกยอ่ง ตบมือ 
2.3 จดัหอ้งเรียนสะอาด โปร่ง มี
แสงสวา่งเพยีงพอเหมาะสมในการ
ท ากิจกรรมไดส้ะดวก 

   3 หมายถึง มีการสร้างบรรยากาศ 
การเรียนรู้ในหอ้งเรียนได้
ครบถว้น ตามขอ้ 2.1-2.3 
2 หมายถึง มีการสร้างบรรยากาศ 
การเรียนรู้ในหอ้งเรียนไดต้ามขอ้ 
2.1-2.3 เพียง 2 ขอ้ 
1 หมายถึง มีการสร้างบรรยากาศ 
การเรียนรู้ในหอ้งเรียนไดต้ามขอ้ 
2.1-2.3 เพียง 1 ขอ้ 
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รายการประเมิน ระดับคุณภาพ แนวทางการประเมิน 

3 2 1 

3. การจัดการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ 
3.1 จดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์
ตามล าดบัขั้นของรูปแบบการ
จดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อ
สร้างเสริมสุขภาวะส าหรับ
นกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏั 5 ขั้น  

   3 หมายถึง จดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์
ตามล าดบัขั้นของรูปแบบครบทั้ง 5 ขั้น 
2 หมายถึง จดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์
ตามล าดบัขั้นของรูปแบบเพียง  3-4  ขั้น 
3 หมายถึง จดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์
ตามล าดบัขั้นของรูปแบบเพียง  1-2  ขั้น 

3.2 ใชค้  าถามเพื่อกระตุน้เร้าความ
สนใจและสร้างความตระหนกั 

   3 หมายถึง จดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์
โดยใชค้  าถามเพื่อกระตุน้เร้าความสนใจ
และสร้างความตระหนกั 
2 หมายถึง จดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์
โดยใชค้  าถามเพื่อกระตุน้เร้าความสนใจ 
1 หมายถึง จดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์
โดยไม่ใชค้  าถามกระตุน้เร้าความสนใจ 

3.3 อาจารยส์นใจตอบค าถามและ
สนบัสนุนใหน้กัศึกษาถามและ
แสดงความคิดเห็น 

   3 หมายถึง อาจารยส์นใจตอบค าถามและ
สนบัสนุนใหถ้ามและแสดงความคิดเห็น
ทุกคร้ัง 
2 หมายถึง อาจารยส์นใจตอบค าถามและ
สนบัสนุนใหถ้ามและแสดงความคิดเห็น
บางคร้ัง 
1 หมายถึง อาจารยส์นใจตอบค าถามและ
สนบัสนุนใหถ้ามและแสดงความคิดเห็น
เม่ือนกัศึกษาตอ้งการ 
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รายการประเมิน ระดับคุณภาพ แนวทางการประเมิน 

 

3 2 1 
3.4 ใหน้กัศึกษามีอิสระในการคิด
สร้างสรรคผ์ลงานดว้ย
ความสามารถและความสนใจ 

   3 หมายถึง ใหน้กัศึกษามีอิสระในการคิด
สร้างสรรคผ์ลงานดว้ยความสามารถ
และความสนใจทุกคร้ัง 
2 หมายถึง ใหน้กัศึกษามีอิสระในการคิด
สร้างสรรคผ์ลงานดว้ยความสามารถ
และความสนใจบางคร้ัง 
1 หมายถึง ใหน้กัศึกษามีอิสระในการคิด
สร้างสรรคผ์ลงานโดยอาจารยเ์ป็น 
ผูก้  าหนด  

3.5  สนบัสนุนใหน้กัศึกษาปฏิบติั
กิจกรรมสร้างสรรคต์ามขอ้ตกลง
ของกลุ่ม 

   3 หมายถึง สนบัสนุนใหน้กัศึกษาปฏิบติั
กิจกรรมสร้างสรรคต์ามขอ้ตกลงของ
กลุ่ม 
2 หมายถึง สนบัสนุนใหน้กัศึกษาปฏิบติั
กิจกรรมสร้างสรรคต์ามขอ้ตกลงของ
ตนเอง 
1 หมายถึง สนบัสนุนใหน้กัศึกษาปฏิบติั
กิจกรรมสร้างสรรคต์ามท่ีก าหนดไว ้

3.6 เคารพและยอมรับฟังความ
คิดเห็นของนกัศึกษา 

   3 หมายถึง ใหค้วามเคารพและยอมรับ
ฟังความคิดเห็นของนกัศึกษาทุกคร้ัง 
2 หมายถึง ใหค้วามเคารพและยอมรับ
ฟังความคิดเห็นของนกัศึกษาบางคร้ัง 
1 หมายถึง ใหค้วามเคารพและยอมรับ
ฟังความคิดเห็นของนกัศึกษาเม่ือ
นกัศึกษาตอ้งการ 
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รายการประเมิน ระดับคุณภาพ แนวทางการประเมิน 

3 2 1 

4. ส่ือการเรียนรู้ 
4.1 จดัส่ือการเรียนรู้หลายประเภท
และมีจ านวนเพียงพอกบันกัศึกษา 
4.2 ส่ือมีความน่าสนใจ และ
กระตุน้ใหน้กัศึกษาอยากเรียนรู้ 
4.3 ส่ือมีความเหมาะสมกบัวยัของ
นกัศึกษา ประหยดัและคุม้ค่า 

   3 หมายถึง จดัเตรียมส่ือการเรียนรู้ได้
ครบถว้นตามขอ้ 4.1-4.3 
2 หมายถึง จดัเตรียมส่ือการเรียนรู้ได้
ตามขอ้ 4.1-4.3 เพียง 2 ขอ้ 
1 หมายถึง จดัเตรียมส่ือการเรียนรู้ได้
ตามขอ้ 4.1-4.3 เพียง 1 ขอ้ 

5. การประเมินผล 
5.1 ใชว้ิธีการประเมินผลท่ีมากกวา่ 
หน่ึงวิธี 
5.2 ใชว้ิธีการประเมินผลท่ี
สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์าร
เรียนรู้ 
5.3 ใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล 

   3 หมายถึง มีการประเมินผลโดยยดึการ
ประเมินขอ้ 5.1-5.3 รวม3 ขอ้ 
2 หมายถึง มีการประเมินผลโดยยดึการ
ประเมินเพียง 2 ขอ้ 
1 หมายถึง มีการประเมินผลโดยยดึการ
ประเมินเพียง 1 ขอ้ 

 
ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 
    ลงช่ือ…………………………………………………. 
                (นายกติติคม คาวรัีตน์) 
           ผู้ท าการสังเกต 
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แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพือ่สร้างเสริมสุขภาวะ 

ส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั 
(ส าหรับอาจารย์) 

………………………….. 
ค าช้ีแจง 

1.     แบบประเมินฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการท าวิทยานิพนธ์ระดบัดุษฏีบณัฑิต เร่ือง  
การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ ส าหรับนักศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏั ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 2.      แบบประเมินฉบบัน้ีสร้างข้ึนเพื่อตอ้งการวดัความคิดเห็นของอาจารยท่ี์มีต่อการ 
จดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ตามรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริม 
สุขภาวะ ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั 

 3.      แบบประเมินฉบบัน้ีแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
   ตอนท่ี  1 ขอ้มูลผูต้อบแบบประเมิน 
   ตอนท่ี  2 ความเหมาะสมของการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์  

ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั 
   ตอนท่ี  3 ความคิดเห็นเก่ียวกบัการน ารูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์  

ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั ไปใช ้
 ขอใหท่้านไดศึ้กษาแบบประเมินก่อนและใหข้อ้มูลตามความคิดเห็นท่ีเป็นจริงของท่าน
มากท่ีสุดพร้อมทั้งใหข้อ้เสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ต่อการพฒันารูปแบบ
การจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั ให้
มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 
 
 
    ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่าน 
                    กติติคม  คาวรัีตน์ 
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ตอนที ่  1  ข้อมูลผู้ตอบแบบประเมิน 
 
ค าช้ีแจง  กรุณาใส่เคร่ืองหมาย / ลงในช่อง           เป็นขอ้มูลของท่าน 
 

1. เพศ 
 ชาย   หญิง 
 
2. อายุ 
                  ต ่ากวา่ 25 ปี  25- 30 ปี 
 
 30 – 35 ปี  มากกวา่ 35 ปี 
 
3.  ประสบการณ์ในการสอน 
                  ต ่ากวา่ 3 ปี  3- 5 ปี 
 
 5 – 10 ปี  มากกวา่ 10 ปี 
 
4.  ระดับการศึกษา 
                  ปริญญาตรี  ปริญญาโท 
 
 อ่ืน ๆ โปรดระบุ…………………………….   
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ตอนที ่ 2    ความเหมาะสมของการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ส าหรับนักศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏั 
 
ค าช้ีแจง 

1. กรุณาอ่านรายงานการประเมินแต่ละรายการของรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิง 
ประสบการณ์ เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั แลว้เขียน / แสดงความ
คิดเห็นท่ีเป็นจริงมากท่ีสุด 

2. แบบประเมินฉบบัน้ีเป็นแบบจดัอนัดบัคุณภาพมาตราส่วนประมาณค่า แบ่ง 
ออกเป็น 3 ระดบั ดงัน้ี 

ระดบั  3 หมายถึง มีความเหมาะสมมาก 
ระดบั  2 หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง 
ระดบั  1 หมายถึง มีความเหมาะสมนอ้ย 

3. กรุณาเขียนขอ้ความคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงรูปแบบใหมี้คุณภาพ 
สูงข้ึน 

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ แนวทางการประเมิน 

3 2 1 

1. ความเป็นมาและความส าคญั
ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์เพือ่สร้างเสริม 
สุขภาวะส าหรับนักศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏั 

   3 หมายถึง เขียนถึงความเป็นมาและ
ความส าคญัของรูปแบบโดยมีขอ้มูล
อา้งอิงทั้งในดา้นนโยบาย และการ
ปฏิบติัมากกวา่ 5 แหล่ง 
2 หมายถึง เขียนถึงความเป็นมาและ
ความส าคญัของรูปแบบโดยมีขอ้มูล
อา้งอิงเพียงดา้นนโยบายและการปฏิบติั
มากกวา่ 5 แหล่ง 
1 หมายถึง เขียนถึงความเป็นมาและ
ความส าคญัของรูปแบบโดยมีขอ้มูล
อา้งอิงเพียงดา้นนโยบาย และการปฏิบติั
นอ้ยกวา่ 5 แหล่ง 
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รายการประเมิน ระดับคุณภาพ แนวทางการประเมิน 
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2. หลกัการเกีย่วกบัรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพือ่
สร้างเสริมสุขภาวะส าหรับ
นักศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั 
2.1 จดัการเรียนการสอนเป็นระบบ
ตามล าดบัขั้นตอนสอดคลอ้งกบั
จุดมุ่งหมาย 
2.2 ฝึกสร้างความรู้จาก
กระบวนการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ 
2.3 ท ากิจกรรมร่วมกนัโดยยดึ
ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง 

   3 หมายถึง หลกัการเก่ียวกบัรูปแบบ
ประกอบดว้ยจดัการเรียนการสอนเป็น
ระบบตามล าดบัขั้นตอน ฝึกสร้างความรู้ 
ท ากิจกรรมร่วมกนัโดยยดึผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลางน าไปใชไ้ดค้รบถว้น 
2 หมายถึง หลกัการเก่ียวกบัรูปแบบ
ประกอบดว้ยจดัการเรียนการสอนเป็น
ระบบตามล าดบัขั้นตอน ฝึกสร้างความรู้ 
ท ากิจกรรมร่วมกนัโดยยดึผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลางน าไปใชไ้ดเ้พียง 75 % 
1 หมายถึง หลกัการเก่ียวกบัรูปแบบ
ประกอบดว้ยจดัการเรียนการสอนเป็น
ระบบตามล าดบัขั้นตอน ฝึกสร้างความรู้ 
ท ากิจกรรมร่วมกนัโดยยดึผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลางน าไปใชไ้ดเ้พียง 50 % 

3. การก าหนดวตัถุประสงค์ของ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิง 
ประสบการณ์ เพือ่สร้างเสริม 
สุขภาวะ ส าหรับนักศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏั ประกอบดว้ย 
3.1 ความรู้ ความเขา้ใจ 
3.2 เจตคติ 
3.3 ทกัษะการปฏิบติั 

   3 หมายถึง วตัถุประสงคข์องรูปแบบมี
องคป์ระกอบครบทั้ง 3 ดา้น 
2 หมายถึง วตัถุประสงคข์องรูปแบบมี
องคป์ระกอบเพียง 2  ดา้น 
1 หมายถึง วตัถุประสงคข์องรูปแบบมี
องคป์ระกอบเพียง 1 ดา้น 
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รายการประเมิน ระดับคุณภาพ แนวทางการประเมิน 
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4. การวางแผนการจัดการเรียนรู้
เป็นไปตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้
เชิงประสบการณ์ เพือ่สร้างเสริมสุข
ภาวะ ส าหรับนักศึกษา มหาวทิยาลยั
ราชภฏั ประกอบดว้ย 
4.1 ศึกษารูปแบบการจดัการเรียนรู้
เชิงประสบการณ์ 
4.2 เขียนแผนการจดัการเรียนรู้และ
ตรวจสอบแผนการจดัการเรียนรู้ 
4.3 จดัเตรียมส่ือการเรียนรู้และ
เคร่ืองมือประเมิน 

   3 หมายถึง การวางแผนการจดัการเรียนรู้
สามารถปฏิบติัไดค้รบตามขั้นตอนและ
มีความสมบูรณ์ 
2 หมายถึง การวางแผนการจดัการเรียนรู้
สามารถปฏิบติัไดค้รบตามขั้นตอนแต่
ไม่มีความสมบูรณ์ 
1 หมายถึง การวางแผนการจดัการเรียนรู้
สามารถปฏิบติัไดบ้างขั้นตอนและไม่มี
ความสมบูรณ์ 

5. ความชัดเจนของขั้นตอนในการ
จัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพือ่
สร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนักศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภฏั(KAECPAR)  
5.1 ขั้นท่ี  1 การใหค้วามรู้และการ
สร้างความตระหนกั(Knowledge and 
Awareness : KA) 
5.2 ขั้นท่ี 2 การสร้างเสริมความรู้ 
(Enhancement : E) 
5.3 ขั้นท่ี 3 การสร้างผลงาน 
(Construction : C) 
5.4 ขั้นท่ี 4 การน าเสนอผลงาน 
(Presentation :P) 
5.5 ขั้นท่ี 5 การประเมินผลการเรียนรู้
และการสะทอ้นกลบั 
(Assessment and Reflection :AR) 

   3 หมายถึง ขั้นท่ี 1-5 มีความชดัเจนและ
สามารถน าไปจดักิจกรรมใหน้กัศึกษา
ไดป้ฏิบติัไดจ้ริง 
2 หมายถึง มีเพียง 3 ขั้น มีความชดัเจน
และสามารถน าไปจดักิจกรรมให้
นกัศึกษาไดป้ฏิบติัไดจ้ริง 
1 หมายถึง มีเพียง 1 ขั้น มีความชดัเจน
และสามารถน าไปจดักิจกรรมให้
นกัศึกษาไดป้ฏิบติัไดจ้ริง 
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รายการประเมนิ ระดับคุณภาพ แนวทางการประเมิน 
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6. การสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับ
นักศึกษาทีเ่กดิจากการจัดการเรียนรู้
ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ เพือ่สร้างเสริมสุขภาวะ 
ส าหรับนักศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏั  
6 ด้านคอื 
6.1 ความรู้การสร้างเสริมสุขภาวะ 
6.2 ความรับผดิชอบ 
6.3 ทกัษะกระบวนการ 
6.4 ทกัษะมนุษยสมัพนัธ์  
6.5 พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะ 
6.6 เจตคติการสร้างเสริมสุขภาวะ 

   3 หมายถึง การสร้างเสริมสุขภาวะดา้นท่ี 
1-6  เป็นพฤติกรรมท่ีสามารถสงัเกตและ
ประเมินไดจ้ากการจดัการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ 
2 หมายถึง มีเพียง 3 ดา้น  เป็นพฤติกรรม
ท่ีสามารถสงัเกตและประเมินไดจ้ากการ
จดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
1 หมายถึง มีเพียง 1  เป็นพฤติกรรมท่ี
สามารถสงัเกตและประเมินไดจ้ากการ
จดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 

7.ตวัอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 
ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ เพือ่สร้างเสริม 
สุขภาวะ ส าหรับนักศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภฏั  ประกอบด้วย 
7.1 สาระส าคญั 
7.2 จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
7.3 สาระการเรียนรู้ 
7.4 กิจกรรมการเรียนรู้ 
7.5 ส่ือการเรียนรู้ 
7.6 การประเมินผล 

   3 หมายถึง แผนการจดัการเรียนรู้เขียน
ไดช้ดัเจนครบตามหวัขอ้ทั้ง 6 ขอ้ 
2 หมายถึง แผนการจดัการเรียนรู้เขียน
ไดช้ดัเจนครบตามหวัขอ้เพยีง 3-4 ขอ้ 
1 หมายถึง แผนการจดัการเรียนรู้เขียน
ไดช้ดัเจนครบตามหวัขอ้เพยีง 1-2 ขอ้ 
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8.รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ เพือ่สร้างเสริม 
สุขภาวะ ส าหรับนักศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏั สามารถสร้าง
เสริมสุขภาวะของนักศึกษา 
ประกอบด้วย 
8.1 ความรู้การสร้างเสริมสุขภาวะ 
8.2 ความรับผดิชอบ 
8.3 ทกัษะกระบวนการ  
8.4 ทกัษะมนุษยสมัพนัธ์ 
8.5 พฤติกรรมการสร้างเสริม 
สุขภาวะ 
8.6 เจตคติการสร้างเสริมสุขภาวะ 

   3  หมายถึง รูปแบบสามารถสร้างเสริม
สุขภาวะของนกัศึกษา มหาวทิยาลยั 
ราชภฏั ครบทั้ง 6 ดา้น 
2  หมายถึง รูปแบบสามารถสร้างเสริม
สุขภาวะของนกัศึกษา มหาวทิยาลยั 
ราชภฏั ไดเ้พียง 3-4  ดา้น 
1  หมายถึง รูปแบบสามารถสร้างเสริม
สุขภาวะของนกัศึกษา มหาวทิยาลยั 
ราชภฏั ไดเ้พียง  1-2  ดา้น 

9. รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ เพือ่สร้างเสริม 
สุขภาวะ ส าหรับนักศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏั มีความ
สอดคล้องกบัธรรมชาติการเรียนรู้ 
ความต้องการ  และศักยภาพของ
นักศึกษา 

   3 หมายถึง รูปแบบมีความสอดคลอ้งกบั
ธรรมชาติการเรียนรู้ ความตอ้งการและ
ศกัยภาพของนกัศึกษาครบทุกดา้น 
2 หมายถึง รูปแบบมีความสอดคลอ้งกบั
ธรรมชาติการเรียนรู้ ความตอ้งการและ
ศกัยภาพของนกัศึกษาเพียง 2 ใน 3  
1 หมายถึง รูปแบบมีความสอดคลอ้งกบั
ธรรมชาติการเรียนรู้ ความตอ้งการและ
ศกัยภาพของนกัศึกษาเพียง 1 ใน 3 
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รายการประเมิน ระดับคุณภาพ แนวทางการประเมิน 
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10. รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ เพือ่สร้างเสริม 
สุขภาวะ ส าหรับนักศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภฏั สามารถน าไป
ปฏิบัติและประเมินตามสภาพจริง 

   3 หมายถึง รูปแบบสามารถน าไปปฏิบติั
และประเมินตามสภาพจริงไดม้ากกวา่
ร้อยละ 85 
2 หมายถึง รูปแบบสามารถน าไปปฏิบติั
และประเมินตามสภาพจริงไดม้ากกวา่
ร้อยละ 75 
1 หมายถึง รูปแบบสามารถน าไปปฏิบติั
และประเมินตามสภาพจริงไดม้ากกวา่
ร้อยละ 65 

 
ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
       ขอขอบคุณในความกรุณา 
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ตอนที ่ 3 ความคดิเห็นเกีย่วกบัการน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ส าหรับนักศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏั ไปใช้ 
 
ค าช้ีแจง  กรุณาเขียนขอ้เสนอแนะตามความคิดเห็นของท่านท่ีมีต่อการน ารูปแบบการจดัการเรียนรู้
เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั 
 
1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพือ่สร้างเสริมสุขภาวะ ส าหรับนักศึกษา มหาวทิยาลยั
ราชภัฏ  มีข้อดี และข้อจ ากดัส าหรับการน าไปใช้อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
2. ถ้าท่านต้องน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพือ่สร้างเสริมสุขภาวะ ส าหรับ
นักศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัไปใช้ ท่านมีแนวทาง หรือวธีิการอย่างไรให้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
เชิงประสบการณ์นีบ้รรลุวตัถุประสงค์อย่างดีทีสุ่ด 
 ด้านตัวผู้สอน 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 ด้านแผนการจัดการเรียนรู้ 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 ด้านเทคนิคการจัดกจิกรรม 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 ด้านการประเมินผล 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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3. ท่านคดิว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพือ่สร้างเสริมสุขภาวะ ส าหรับนักศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏั มีความเหมาะสมกบัการพฒันาสุขภาวะของนักศึกษาหรือไม่เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
4. หลงัจากการศึกษา และทดลองใช้ ท่านมีความรู้ ความเข้าใจและความสามารถจัดการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ตามรูปแบบเพิม่มากขึน้หรือไม่ เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
5. ท่านคดิว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพือ่สร้างเสริมสุขภาวะ ส าหรับนักศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภฏั สามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพือ่สร้างเสริมสุขภาวะ
ของนักศึกษาได้จริงหรือไม่ เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
6. ท่านคดิว่าหลงัการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพือ่สร้างเสริมสุขภาวะ ส าหรับ
นักศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัแล้ว นักศึกษามีพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะเปลีย่นแปลง
อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
7. ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ ที่ได้จากการสังเกตการสอน 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ซ 
คู่มืออาจารย์ 
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คู่มอือาจารย์ 
การใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพือ่สร้างเสริมสุขภาวะ 

ส าหรับนักศึกษา มหาวทิยาลยัราชภัฏ  

 
 
 
 

จัดท าโดย 
นายกติติคม คาวรัีตน์ 

นักศึกษาระดบัปริญญาดุษฏีบัณฑติ  
สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน กลุ่มหลกัสูตรและการนิเทศ 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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ค าน า 
 คู่มืออาจารยก์ารใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ 

ส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ  เ รียกว่ารูปแบบ"KAECPAR"เ ล่มน้ีจัดท า ข้ึนโดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อให้อาจารยท่ี์ตอ้งการน ารูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริม
สุขภาวะ ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั ไปใชท้ราบถึงส่ิงท่ีตอ้งศึกษาและจดัเตรียมเพื่อให้
การด าเนินการเรียนการสอนเป็นไปอยา่งราบร่ืน  และบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้น  
อาจารย ์จึงควรศึกษาคู่มือการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ให้เขา้ใจก่อนท่ีจะน า
รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ไปใชซ่ึ้งประกอบดว้ย หลกัการ แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้  
แผนการจดัการเรียนรู้  มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกนั และปฏิบติักิจกรรมทุก
กิจกรรมอยา่งสร้างสรรค ์  

 หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่เอกสารคู่มือการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อ
สร้างเสริมสุขภาวะ ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั ส าหรับอาจารยเ์ล่มน้ีจะเป็นประโยชน์
ส าหรับอาจารย ์และผูส้นใจโดยทัว่ไป 
 
 
 
 
                                                                                                                กติติคม  คาวรัีตน์ 
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ค าช้ีแจง 
การใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพือ่สร้างเสริมสุขภาวะ ส าหรับ

นักศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏั  หรือ  "KAECPAR" 
 

ข้อควรปฏิบัติก่อนด าเนินการสอน 
 1.  ศึกษารายละเอียดในส่วนต่าง ๆ ของคู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ ดงัน้ี 
  1.1  ศึกษาค าช้ีแจงการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์    ประกอบกบั
การศึกษาส่วนอ่ืน ๆ ในคู่มือการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
  1.2  ศึกษาความเป็นมาของรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์  ทฤษฎีและ
แนวคิดพื้นฐานท่ีรองรับรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์  องคป์ระกอบของรูปแบบการ
จดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ และแผนการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์  และเพื่อท าความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิด  ทฤษฎีอนัเป็นท่ีมาของรูปแบบการจดัการ
เรียนรู้เชิงประสบการณ์น้ี  ซ่ึงจะช่วยใหเ้ห็นภาพรวม  เห็นความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบต่าง ๆ ใน
รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์  รวมทั้งมีความเขา้ใจในศพัทเ์ฉพาะต่าง ๆ 
  1.3  ศึกษาแผนการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์   
จากแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองความรู้เก่ียวกบัสุขภาวะ   การสร้างเสริมสุขภาวะ  การพฒันาคุณภาพ
ชีวิตดา้นจิตใจ  กิจกรรมการออกก าลงักาย  กิจกรรมนนัทนาการและเกม และการบริโภคอาหารเพื่อ
สุขภาวะ ในคู่มือเล่มน้ี  ซ่ึงมีลกัษณะดงัน้ี 
   1)  แผนการจดัการเรียนรู้แต่ละแผนมีลกัษณะส าเร็จรูปและยืดหยุ่นในตวั  
ผูว้ิจยัไดก้ าหนดส่ิงท่ีจ าเป็นในการสอนไวอ้ย่างครบถว้น  ประกอบดว้ยช่ือแผนการจดัการเรียนรู้  
จ  านวนคาบเวลาท่ีใชส้อน   สาระส าคญั  จุดประสงค์การเรียนรู้ทัว่ไป  จุดประสงคก์ารเรียนรู้เชิง
พฤติกรรม  สาระการเรียนรู้  กระบวนการจัดการเรียนรู้  ส่ือการเรียนรู้  และการประเมินผล  
กระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีก าหนดไวใ้นแผนการจดัการเรียนรู้มีขั้นตอนท่ีแน่นอน  แต่จะใหอิ้สระ
แก่นกัศึกษาอยา่งมากในการดึงส่ิงท่ีอยู่ในประสบการณ์ของนกัศึกษาเองมาใชป้ระกอบการด าเนิน
กระบวนการจดัการเรียนรู้ตามขั้นตอนเหล่านั้น ในกรณีท่ีอาจารยต์อ้งการสอนเน้ือหาในสาขาวิชา
เดียวกนั  หรือต่างสาขาวิชา  อาจารยส์ามารถปรับกระบวนการจดัการเรียนรู้ได ้ หลงัจากท่ีไดศึ้กษา
คู่มือครบทุกส่วน  และจดัเตรียมส่ือการเรียนรู้ตามท่ีระบุไวใ้นแผนการจดัการเรียนรู้แลว้  ก็สามารถ
ปฏิบติัการสอนตามกระบวนการจดัการเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้ได้เลย  ส่วนในกรณีท่ี
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อาจารยต์อ้งการสอนเน้ือหาอ่ืนท่ีไม่ไดอ้ยู่ในแผนการจดัการเรียนรู้เหล่านั้น  เม่ือศึกษาคู่มือเล่มน้ี
ครบทุกส่วนแลว้กอ็าจสร้างแผนการจดัการเรียนรู้น้ีข้ึนใชเ้องได ้
   2)  แผนการจดัการเรียนรู้แต่ละแผนเนน้การจดัเรียนรู้เชิงประสบการณ์  โดย
ก าหนดกระบวนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นให้นักศึกษาปฏิบติังานเป็นกลุ่ม  และบุคคลแล้วให้
นักศึกษาสะทอ้นความรู้ท่ีเกิดจากการปฏิบติั  เพื่อสร้างความรู้และประสบการณ์ใหม่ได ้ ดงันั้น  
กระบวนการจดัการเรียนรู้ในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้จึงประกอบดว้ยขั้นหลกั 5 ขั้น  ไดแ้ก่  (1) 
ขั้นการใหค้วามรู้และการสร้างความตระหนกั (Knowledge and Awareness) (2) ขั้นการสร้างเสริม
ความรู้(Enhancement) (3) ขั้นการสร้างผลงาน(Construction) (4) ขั้นการน าเสนอผลงาน
(Presentation)  และ (5)ขั้นการประเมินผลการเรียนรู้และการสะทอ้นกลบั(Assessment and 
Reflection) 
 2.  จดัเตรียมส่ิงท่ีจ าเป็นในการสอน  เม่ือไดศึ้กษาส่วนต่าง ๆ ในคู่มือการใชรู้ปแบบ
ครบแลว้  ควรด าเนินการก่อนสอนดงัน้ี 
  2.1  ศึกษาแผนการจดัการเรียนรู้อยา่งละเอียด 
  2.2  ศึกษาและจัดเตรียมส่ือการเรียนรู้ท่ีเสนอไวใ้นแผนการจัดการเรียนรู้ให้
เพียงพอกบัจ านวนนกัศึกษา   
  2.3  ศึกษาและจดัเตรียมเคร่ืองมือเก่ียวกบัการวดัและประเมินผลการเรียนการสอน
จากองคป์ระกอบดา้นการวดัและประเมินผล  ตวัอย่างการสอนตามรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์  และแบบทดสอบความรู้การสร้างเสริมสุขภาวะ    แบบประเมินความรับผิดชอบ 
แบบประเมินทกัษะกระบวนการ แบบประเมินทกัษะมนุษยสัมพนัธ์  แบบสอบถามเจตคติการสร้าง
เสริมสุขภาวะ  แบบสอบถามพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะและแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมี
ต่อการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ของอาจารย์  แบบสังเกตพฤติกรรมการสอน และแบบ
ประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา ตามจุดมุ่งหมายของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ 
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การพฒันารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพือ่สร้างเสริมสุขภาวะ ส าหรับนักศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏั 

ความเป็นมาและความส าคญั 
 การศึกษาในศตวรรษท่ี  21  มีจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันาการศึกษาและคุณภาพชีวิตของ
ประชากรในแต่ละประเทศโดยการตั้งปณิธานเพื่อน าไปสู่การมีชีวิตท่ีดีข้ึนเพื่อใหทุ้กคนไดมี้โอกาส 
เรียนรู้ตลอดชีวิต  การศึกษาจึงมีบทบาทในการพฒันาคนและสงัคมอีกทั้งเป็นกญุแจหลกัท่ีจะช่วย
แกปั้ญหาความขดัแยง้ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในโลก เพื่อน ามวลมนุษยชาติไปสู่ความไพบูลยแ์ละความเป็น
ปึกแผน่ของสงัคมโลก(John and Sons 2009 : 1-2) แต่การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ และสงัคมโลก 
รวมทั้งความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยหีรือแมแ้ต่กระแสโลกาภิวตัน์เป็นสาเหตุส าคญัท่ีท าใหป้ระเทศ
ต่าง ๆ ตอ้งเผชิญกบัสภาวะการแข่งขนัสูงจึงตอ้งมีการเร่งพฒันาคนของตนใหเ้ป็นทรัพยากรมนุษย์
ท่ีมีคุณภาพ เพือ่ใหส้ามารถรับมือกบัส่ิงทา้ทายดงักล่าวได ้ 

 ดงันั้นสถาบนัอุดมศึกษาไดจ้ดัใหมี้รายวิชาศึกษาทัว่ไปเก่ียวกบัการสร้างเสริมสุขภาวะ 
ท่ีมีความส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิง่ต่อความเจริญงอกงาม และพฒันาการทุก  ๆ  ดา้นของมนุษย ์ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ระดบัอุดมศึกษา(TQF : HEd) ในการสร้างเสริมสุขภาวะซ่ึงมี 5 ดา้น คือ (1) 
ดา้นความรับผิดชอบ (2)ดา้นความรู้การสร้างเสริมสุขภาวะ (3)ดา้นทกัษะกระบวนการ (4)ดา้น
ทกัษะมนุษยสัมพนัธ์ และ (5)ดา้นพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะ เพื่อให้เกิดความสมดุลในทุก
ดา้นและครอบคลุมถึงการด าเนินชีวิตท่ีเหมาะสมของบุคคลเป็นส าคญัและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  
แนวคดิและทฤษฎพีืน้ฐานทีร่องรับรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 

 รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ ส าหรับนกัศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏั มีแนวคิดทฤษฎีพื้นฐาน ดงัน้ี 

 แนวคิดของนกัการศึกษาในการจดัการเรียนรู้ 4 แบบ คือ (1) การจดัการเรียนรู้แบบเนน้
ประสบการณ์ (Kolb 1984:1-20) (2) การจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์การเรียนรู้ (Knowes 1997 
:1-15)    (3) การจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง(Gordon 1998: 6; Dener and Hobbs 2000:3; ทิศนา 
แขมมณี 2550:133-137) และ (4) การจดัการเรียนรู้ความเขา้ใจ 6 ดา้น (Wiggings and McTighe 
2004:1-192)  
 แนวคิดรูปแบบการพฒันาทกัษะปฏิบติัของซิมพซ์นั (Simpson 1972)  รูปแบบการ
เรียนการสอนทกัษะปฏิบติัของแฮร์โรว(์Harrow 1972) รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบติัของ
เดวีส (Davies 1971) รูปแบบการจดัการเรียนรู้ตามวฏัจกัรการเรียนรู้ 4 MAT ของแมค็คาที 
(McCarthy 1990) และประกอบดว้ย 
ทฤษฎีการเรียนรู้สมยัใหม่ ดงัน้ี 
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 1.   ทฤษฎีการสร้างความรู้(Constructivism)(Richardson 1997:1-191) เช่ือการเรียนรู้ท่ี
ดีเกิดจากการสร้างพลงัความรู้ในตนเอง  หากผูเ้รียนมีโอกาสไดส้ร้างความคิดและน าความคิดของ
ตนเองไปสร้างสรรคช้ิ์นงานโดยอาศยัส่ือ และเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกจ็ะท าใหค้วามคิดเห็นนั้นเป็น
รูปธรรมมากยิง่ข้ึน     

 2.  ทฤษฎีการประมวลผลขอ้มูล (Information Processing Theory) (Klausmeier 
1985:105) อธิบายการท างานของสมองมนุษยมี์ความคลา้ยคลึงกบัการท างานของคอมพิวเตอร์
หลกัการจดัการเรียนการสอนตามทฤษฏีน้ี  คือ  การน าเสนอส่ิงเร้าท่ีผูเ้รียนรู้จกัหรือมีขอ้มูลอยูจ่ะ
สามารถช่วยให้ผูเ้รียนหันมาใส่ใจและรับรู้ส่ิงนั้น จดัส่ิงเร้าในการเรียนรู้ให้ตรงกับความสนใจของ
ผูเ้รียน สอนให้ฝึกการจ าโดยใชว้ิธีการท่ีหลากหลายหากตอ้งการให้ผูเ้รียนจดจ าเน้ือหาสาระใด ๆ  ได้
เป็นเวลานาน สาระนั้นจะตอ้งไดรั้บการเขา้รหัส(encoding) เพื่อน าไปเขา้หน่วยความจ าระยะ
ยาว วิธีการเขา้รหสัสามารถท าไดห้ลายวิธี   

 3. ทฤษฎีการเรียนรู้ของโรเจอร์ส (Rogers Theory)(Rogers1969:1-200) ไดอ้ธิบายวา่
มนุษยส์ามารถพฒันาตนเองไดดี้หากอยูใ่นสภาวะท่ีผอ่นคลายและเป็นอิสระ  การจดับรรยากาศท่ี
ผอ่นคลายและเอ้ือต่อการเรียนเรียนรู้ และเนน้ใหผู้เ้รียนเป็นศนูยก์ลางโดยครูเป็นผูช้ี้แนะและท า
หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียนและการเรียนรู้จะเนน้กระบวนการเป็นส าคญั    

 4.  ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Theory of Cooperative) (Johnson and Johnson 1994 
:1-14)ไดก้ล่าววา่การเรียนรู้เป็นกลุ่มยอ่ยโดยมีสมาชิกกลุ่มท่ีมีความสามารถแตกต่างกนัประมาณ 3–
6 คนช่วยกนัเรียนรู้เพื่อไปสู่เป้าหมายของกลุ่ม โดยผูเ้รียนมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งกนัในลกัษณะ
แข่งขนักนัต่างคนต่างเรียนและร่วมมือกนัหรือช่วยกนัในการเรียนรู้ของกลุ่ม 

 5. ทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of Multiple Intelligences) (Gardner 1999:1-20)ไดอ้ธิบาย
วา่เชาวน์ปัญญาของแต่ละคนอาจจะมีมากกวา่น้ี คนแต่ละคนจะมีความสามารถเฉพาะดา้นท่ีแตกต่างไป
จากคนอ่ืนและมีความสามารถในดา้นต่างๆ ไม่เท่ากนั  ความสามารถท่ีผสมผสานกนัออกมา  ท าให้
บุคคลแต่ละคนมีแบบแผนซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตน ทฤษฎีท่ีไดน้ าเสนอดงักล่าวขา้งตน้เพื่อน ามา
ก าหนดเป็นแนวทางเก่ียวกบักระบวนการเรียนรู้ในขั้นทั้ง  5 ขั้นท่ีสอดคลอ้งกบัพฒันาการและการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน 

องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
หลกัการ 
 การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้โดยปฏิบติัจริง เป็นการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างองคค์วามรู้ใหม่ 
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วตัถุประสงค์  
 รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์น้ี  มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมใน
จดัประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกนัท าใหมี้คุณภาพชีวิตท่ีดี 
 

แผนผงัรายวชิาการสร้างเสริมสุขภาวะ 
(Curriculum mapping of Health Promotion) 

 
 
 

ความรู้สุขภาพ/สุขภาวะ    ความส าคญั       องคป์ระกอบ  ความรู้การสร้างเสริมสุขภาวะ     นโยบาย 
        

    ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อสุขภาวะ         การดูแลสุขภาพ  แนวปฏิบติั          ปัจจยัท่ีมีผลต่อการสร้างฯ 

 
 

 

 1.การพฒันาคุณภาพชีวติด้านสุขภาพ   2. การสร้างเสริมสุขภาวะ 
 

ความรู้/ประโยชน์             ความรู้      ประโยชน์  หลกัการ 
 

       6.การบริโภคอาหาร                     การสร้างเสริมสุขภาวะ                      3. การออกก าลงักาย 
      (Health Promotion)                     

ประเภท    พฤติกรรม                                                                                                           ผลดี/โทษ               ประเภท                             
 

 5.การพฒันาคุณภาพชีวติด้านจิตใจ         4. เกม/นันทนาการ  

                      วิง่/เดิน 

                            
                                        ความรู้เกม/นนัทนาการ                 กิจกรรมการ         

                                                                                                                         ออกก าลงักาย 
           

ความรู้ดา้นจิตใจ   การฝึกสมาธิ    พฤติกรรม                          บทบาทผูน้ า       รูปแบบ        ตะกร้อ          ข่ีจกัรยาน             
 

สติปัญญา        จริยธรรม                    ประโยชน์/โทษ 
 
 

    
 

 

8 
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โครงสร้างและเนือ้หา รายวชิาการสร้างเสริมสุขภาวะ 
  เร่ืองที ่1 ความรู้เกีย่วกบัสุขภาวะ 
  1.     ความหมายของสุขภาวะ 
  2.    ขอบข่ายของสุขภาวะ 
  3.    คุณค่าของสุขภาวะ 
  4.     ความส าคญัของสุขภาวะ 
  5.     ความจ าเป็นและประโยชน์ของสุขภาวะ 
  6.     การดูแลรักษาสุขภาวะของตนเอง 
  7.     ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อสุขภาวะ 
  8.     สถานะสุขภาวะของคนไทย 
  เร่ืองที ่2 การสร้างเสริมสุขภาวะ 
  1.    ความหมายของการสร้างเสริมสุขภาวะ 
  2.    นโยบายและเป้าหมาย “เมืองไทยแขง็แรง” 
  3.     แนวปฏิบติัการสร้างเสริมสุขภาวะของคนไทย 
  4.     ปัจจยัท่ีมีผลต่อการสร้างเสริมสุขภาวะ 
 เร่ืองที ่3 การพฒันาคุณภาพชีวติด้านจติใจ 
  1.      ความหมายของจิตท่ีมีสมาธิ  
  2.      การฝึกสมาธิ รูปแบบการฝึกสมาธิ 
  3.      ความหมายของพฤติกรรม 
  4.      ความส าคญัของสติปัญญา 
  5.      ความฉลาดทางอารมณ์ 
  6.     จริยธรรม 
  เร่ืองที ่4 กจิกรรมการออกก าลงักาย 

1.       ความหมายของการออกก าลงักาย 
  2.      ประโยชน์ของการออกก าลงักาย 
  3.      ประโยชน์ของการมีสุขภาพและสมรรถภาพดี 
  4.      การออกก าลงักายช่วยท าใหสุ้ขภาพดีไดอ้ยา่งไร 
  5.     หลกัการออกก าลงักาย 
  6.     โทษจากการออกก าลงักาย 
  7.     ประเภทของการออกก าลงักาย 
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  8.      กิจกรรมการออกก าลงักายแบบต่าง ๆ 
 เร่ืองที่ 5   กจิกรรมเกมและนันทนาการ 

  1.       ความหมายของกิจกรรมเกมและนนัทนาการ 
  2.      การจดักิจกรรมเกมและนนัทนาการ 
  3.       การเป็นผูน้ ากิจกรรม  

4.       เทคนิคการเป็นผูน้ ากิจกรรม 
  5.       หลกัการเลือกกิจกรรมเกมและนนัทนาการ 
  6.       รูปแบบการจดักิจกรรมเกมและนนัทนาการ 

 เร่ืองที่ 6   การบริโภคอาหารเพือ่สุขภาวะ     
  1.       ความหมายของโภชนาการ อาหาร และสารอาหาร 
  2.      หลกัปฏิบติัในการกินอาหารเพื่อสุขภาพ  

3.      ปริมาณอาหารท่ีร่างกายตอ้งการ  
4.      ความตอ้งการสารอาหารของเดก็ก่อนวยัเรียนและวยัรุ่น 

  5.      โภชนาการทางเลือก 
จากเนือ้หาดังกล่าวข้างต้นจัดเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 6 แผน ดังนี ้

ที ่ แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวนเวลาที่ใช้ 
(ช่ัวโมง) 

หมายเหตุ 

1. ความรู้เกีย่วกบัสุขภาวะ 3  
2. การสร้างเสริมสุขภาวะ 3  
3. การพฒันาจติใจ สมาธิ พฤติกรรม สติปัญญาและ

จริยธรรม 
6  

4. กจิกรรมการออกก าลงักาย 9  
5. กจิกรรมเกมและนันทนาการ 6  
6. การบริโภคอาหารเพือ่สุขภาวะ 3  

รวม 30 10 สัปดาห์ 

 
ระยะเวลาทีใ่ช้ 
 ระยะเวลาท่ีใช ้ 10 สัปดาห์ ๆละ 3 ชัว่โมง รวม 30 ชัว่โมง 
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คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
1. อาจารยผ์ูส้อนวิชาศึกษาทัว่ไป สงักดัมหาวิทยาลยัราชภฏั 
2. นกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั 

การด าเนินการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
  เ ม่ือได้ศึกษาและจัดเตรียมส่ิงท่ีจ า เ ป็นต่าง ๆ ไว้พร้อมแล้ว  ก็ด า เ นินการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเตรียมไว ้มีขอ้เสนอแนะส าหรับอาจารย ์ ดงัน้ี 

1. บทบาทอาจารย์  ในการด าเนินการสอนตามรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิง 
ประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั  อาจารยค์วรค านึงถึง
บทบาทต่อไปน้ี 
 1.1อาจารยผ์ูส้อนเป็นผูอ้  านวยความสะดวกใหน้กัศึกษาเกิดการเรียนรู้ตามกระบวนการ
ของกิจกรรมในแผนการจดัการเรียนรู้  เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถสร้างความรู้และประสบการณ์ใหม่
ในการสร้างเสริมสุขภาวะ  มีทกัษะการฝึกปฏิบติักิจกรรม  และการร่วมมือกนัเรียนรู้ 
 1.2  อาจารยส์ร้างบรรยากาศท่ีร่วมมือกนั  และคอยดูแลให้นกัศึกษาไดท้ างานร่วมกนั  
และรับผดิชอบต่อการเรียนเป็นกลุ่ม  และดว้ยตนเอง 
 1.3  อาจารยต์อ้งกระตุน้ให้นกัศึกษาลงมือกนัปฏิบติักิจกรรม  และให้ขอ้มูลยอ้นกลบั
แก่นกัศึกษาในทุกขั้นตอนของกิจกรรม 
 1.4  อาจารยต์อ้งกระตุน้การคิดให้แก่นกัศึกษา  เม่ือนกัศึกษาไม่สามารถช่วยกนัคิดได ้ 
และช่วยเพิ่มเติมขอ้มูลใหน้กัศึกษาสามารถสร้างความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ได ้
  2.  วิธีจัดนักศึกษาเข้ากลุ่มย่อย  การจดันกัศึกษาเขา้กลุ่มยอ่ยในการด าเนินกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์น้ี  โดยการคละความสามารถนักศึกษาคือ 
นกัศึกษาท่ีเรียนเก่ง จ านวน  1 คน นกัศึกษาท่ีเรียนปานกลาง จ านวน 2 คน และนกัศึกษาท่ีเรียนอ่อน 
จ านวน 2 คน รวมทั้งส้ิน 5 คนต่อกลุ่ม     

รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
   รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏั  หรือ  "KAECPAR" มีล าดบัขั้นตอนจดัการเรียนรู้แบ่งเป็น 5 ขั้น  ดงัน้ี 

 ขั้นที่ 1  การให้ความรู้และการสร้างความตระหนัก เป็นขั้นท่ีผูส้อนเป็นผูด้  าเนินการ
หลกัผูส้อนกระตุน้เร้าความสนใจโดยการทบทวนความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิมเช่ือมโยงกบั
สถานการณ์หรือเร่ืองท่ีตอ้งเรียนรู้ใหม่ และผูส้อนสร้างความตระหนกัแก่นกัศึกษา 

 ขั้นที่ 2 การสร้างเสริมความรู้ เป็นขั้นท่ีนกัศึกษาระดมความคิดเห็นใหน้กัศึกษาได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้กบักลุ่มเพือ่นเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่และองคค์วามรู้ใหม่ 
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  ขั้นที่ 3 การสร้างผลงาน เป็นขั้นการปฏิบติังานกลุ่มท่ีใชท้กัษะกระบวนการกลุ่ม   
หรือกระบวนการทางปัญญาและช่วยกนัสร้างสรรคผ์ลงาน/ช้ินงาน ของกลุ่มนกัศึกษา 
  ขั้นที่ 4 การน าเสนอผลงาน เป็นขั้นการน าเสนอผลงาน/ช้ินงานท่ีไดส้ร้างสรรคข้ึ์นโดย
กลุ่มนักศึกษาเป็นผูด้  าเนินการหลกั  เปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนร่วมกันอภิปราย  วิเคราะห์  
เปรียบเทียบวิธีการ และกระบวนการ  โดยสรุปทกัษะกระบวนการ หรือกระบวนการทางปัญญา 
ของทุกกลุ่ม 
  ขั้นที่ 5 การประเมินผลการเรียนรู้และการสะท้อนกลบั เป็นขั้นการประเมินผลการเรียนรู้
และการสะทอ้นกลบัเพื่อให้นักศึกษาไดป้ระเมินผลการเรียนรู้ของผลงาน/ช้ินงาน และสะทอ้น
ความคิดเห็นเก่ียวกบัผลงาน/ช้ินงานท่ีไดส้ร้างสรรคข้ึ์น   
อุปกรณ์/ส่ือการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

1. ใบความรู้ 
2. ใบกิจกรรม 
3. รูปภาพ  กรณีศึกษา นิทาน สถานการณ์  กระดาษขาวเทา  กล่องสี 
4. โนต้บุก๊  เคร่ืองฉาย แอล. ซี. ดี. 
5. สนามกีฬา หรือ โรงยมิส์เนเซียม 

การวัด และประเมินผล 
1. ก่อนเร่ิมการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ใชแ้บบทดสอบวดัความรู้การสร้างเสริมสุขภาวะ 

นกัศึกษา 
2. ระหวา่งการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ ใชแ้บบประเมินผลงาน/กิจกรรม แบบสงัเกต 

พฤติกรรมการท างานกลุ่ม และการพดูคุยซกัถาม 
3. การแลกเปล่ียนประสบการณ์การเรียนรู้และแสดงความคิดเห็นในกิจกรรมกลุ่ม/เด่ียว 
4. ผลการปฏิบติักิจกรรมสร้างสรรค ์
5. เม่ือจดัประสบการณ์การเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้เสร็จแลว้ ใชแ้บบทดสอบวดั 

ความรู้การสร้างเสริมสุขภาวะหลงัเรียน 
การน ารูปแบบไปใช้ 
 การน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ ส าหรับ
นกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั ไปใช ้มีดงัน้ี 
 หลกัการตอบสนอง 
 1.  กระตุน้นกัศึกษาทั้งชั้นและกลุ่มตลอดเวลาเพื่อใหน้กัศึกษาไดมี้การปฏิบติังานร่วมกนั  
ตอ้งใหค้  าปรึกษา  และขอ้มูลยอ้นกลบัแก่นกัศึกษาทั้งรายบุคคล และกลุ่ม 
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 2.  ดูแลให้นักศึกษาร่วมกนัรับผิดชอบการร่วมมือกนัเรียนรู้อย่างจริงจงั  โดยดูแลให้
นกัศึกษาทุกคนมีการแลกเปล่ียนการเรียนรู้  ให้ค  าแนะน าปรึกษาช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  เพื่อให้
เกิดการเรียนรู้  และเกิดทกัษะการปฏิบติังานท่ีใกลเ้คียงกนัทุกคน 
 3.  ตอ้งกระตุน้ความคิดนกัศึกษาทั้งรายบุคคล และกลุ่ม  และช่วยเหลือเพิ่มเติมขอ้มูลให้
นกัศึกษาสามารถสร้างความรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียน 
 ระบบสังคม 
 1.  ใหน้กัศึกษาร่วมมือกนัปฏิบติังานในสภาพการเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งในหอ้งเรียน และนอก
ห้องเรียน โดยศึกษาหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ  เช่น ห้องสมุด  อินเตอร์เน็ต  บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน  วีดีทศัน์  
 2.  ให้นกัศึกษาไดมี้ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างครู  เพื่อนสมาชิก  และเพื่อนทั้งชั้น  เพื่อให้เกิด
การร่วมมือ  การมีมนุษยสมัพนัธ์  การท างานเป็นทีม  ภาวะผูน้ า  
 3.  ใหน้กัศึกษารับผดิชอบต่อการปฏิบติังานของตนเองทั้งการท างานเป็นทีม  และท างาน
เป็นรายบุคคล  เพื่อใหน้กัศึกษามีความรับผดิชอบ 
 ระบบสนับสนุน 
 1.  จัดเตรียมวสัดุอุปกรณ์ในการเรียนให้พอเพียงกับความต้องการของนักศึกษาทั้ ง
รายบุคคล และรายกลุ่ม  เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 2.  จดัหาส่ือการเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบันกัศึกษาอยา่งเหมาะสมกบัวยั  ความพร้อม  
ความสามารถ  และความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
 3.  ยดืหยุน่ระยะเวลาในการเรียนใหเ้หมาะสมกบัการจดักิจกรรม 
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 
รายวชิา  การสร้างเสริมสุขภาวะ                    หน่วยที่ 1 สุขภาวะ 
เร่ือง ความรู้เกีย่วกบัสุขภาวะ     เวลา   3 ช่ัวโมง 

…………………………. 
สาระส าคญั 

สุขภาวะ    หมายถึง   ภาวะความสมบูรณ์ของร่างกาย   จิตใจ   สังคม    จิตวิญญาณ และ 
สติปัญญาท่ีเช่ือมโยงซ่ึงกนัและกนัอยา่งบูรณาการ หากขาดความสมดุลในองคป์ระกอบใดองคป์ระกอบ
หน่ึงยอ่มส่งผลต่อองคป์ระกอบอ่ืน ๆ เสมอ การด ารงภาวะสุขภาพแบบองคร์วม จึงตอ้งค านึงถึงการ
ผสมผสานกลยทุธ์ท่ีจะคงความสมดุลในทุกองคป์ระกอบไว ้ โดยจะครอบคลุมถึงการด าเนินชีวิตท่ี
เหมาะสมของบุคคลเป็นส าคญัเพื่อใหมี้คุณภาพชีวิตท่ีดี 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 จุดประสงค์การเรียนรู้ทัว่ไป 
 เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความหมายของสุขภาวะ   ความส าคญั  ความ
จ าเป็น และประโยชน์ของสุขภาวะทั้งร่างกาย   จิตใจ   สงัคม  จิตวิญญาณ และสติปัญญา 
  จุดประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรม 
 1.     อธิบายความหมายของสุขภาวะความส าคญั และความจ าเป็นของสุขภาวะได ้3 ขอ้ 
 2.     เขียนแนวปฏิบติัการดูแลรักษาสุขภาวะของตนเองไดทุ้กคน 
 3.     ปฏิบติัการดูแลรักษาสุขภาวะของตนเองไดทุ้กคน 
สาระการเรียนรู้ 
 -       ความหมายของสุขภาวะ 
 -       คุณค่าของสุขภาวะ 
 -       ความส าคญัของสุขภาวะ 
 -      ความจ าเป็นและประโยชน์ของสุขภาวะ 
 -      การดูแลรักษาสุขภาวะของตนเอง 
 -      ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อสุขภาวะ 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ขั้นการให้ความรู้และการสร้างความตระหนัก(Knowledge and Awareness) : KA 
 1.  สร้างความสนใจของผูเ้รียนเก่ียวกบัดูแลการรักษาสุขภาวะโดยการตั้งค  าถาม2 ค าถาม
ใหผู้เ้รียนช่วยกนัตอบ เช่น คนท่ีมีสุขภาวะท่ีดีควรมีลกัษณะอยา่งไร?   คนท่ีไม่ดูแลสุขภาวะของ
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ตนเองจะท าใหเ้กิดปัญหาสุขภาวะอยา่งไรบา้ง? เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดความตระหนกัในการดูแลสุข
ภาวะของตนเอง 
 2.   แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 ใหผู้เ้รียนไดท้ราบ 
 3.   ผูเ้รียนท าแบบทดสอบวดัความรู้ก่อนเรียน จ านวน10 ขอ้ใชเ้วลาการทดสอบ 10 นาที 
 4.   อาจารยใ์หค้วามรู้เก่ียวกบัความหมายของสุขภาวะ ความส าคญั และความจ าเป็น 
 สุขภาวะ การดูแลรักษาสุขภาวะของตนเองเม่ือยามเจบ็ป่วยและการดูแลสุขภาวะตามสุขบญัญติั
แห่งชาติพร้อมทั้งแจกใบความรู้ท่ี 1 เร่ือง ความรู้เก่ียวกบัสุขภาวะ ใหผู้เ้รียนไดศึ้กษา 

5. สร้างความตระหนกัผูเ้รียนโดยการสนทนาความส าคญั และความจ าเป็นท่ีตอ้งใหค้วาม 
สนใจดูแลรักษาสุขภาวะของตนเองอยูเ่สมอ 
 ขั้นการสร้างเสริมความรู้ (Enhancement) : E 
 1.   ใหผู้เ้รียนจบัคู่ช่วยกนัระดมความคิดเห็นแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัเก่ียวกบัการ
ดูแลสุขภาวะตามแนวทางสุขบญัญติัแห่งชาติ  

2.    ผูเ้รียนช่วยกนัสร้างเสริมแนวทางการดูแลสุขภาวะตามแนวทางสุขบญัญติัแห่งชาติท่ี
เป็นแนวปฏิบติัไดง่้ายและสะดวกท่ีสุด 

3.   ตวัแทนสรุปแนวทางการดูแลสุขภาวะตามแนวทางสุขบญัญติัแห่งชาติเป็นองคค์วามรู้
ท่ีสามารถน าไปปฏิบติัได ้

ขั้นการสร้างผลงาน (Construction) : C 
1.   ใหผู้เ้รียนแบ่งกลุ่มยอ่ย โดยการคละความสามารถเก่ง ปานกลาง อ่อน จ านวน 5 คนต่อ

กลุ่ม (เก่ง 1 คน ปานกลาง 2 คน อ่อน 2 คน) 
2.    ใหผู้เ้รียนฝึกทกัษะกระบวนการปฏิบติังานโดยอธิบายใบกิจกรรมท่ี1เร่ือง การ

ประชาสมัพนัธ์การดูแลสุขภาพของตนเอง ใหแ้ต่ละกลุ่มช่วยกนัวเิคราะห์งาน วางแผนการ
ปฏิบติังาน เป็นขอ้ตกลงของกลุ่ม  

3.    ใหแ้ต่ละกลุ่มปฏิบติักิจกรรมสร้างสรรคผ์ลงาน/ช้ินงานออกแบบแผน่ป้าย
ประชาสัมพนัธ์รณรงคแ์นวปฏิบติัการดูแลรักษาสุขภาวะของตนเองลงในกระดาษท่ีไดจ้ดัเตรียมไว้
ตามท่ีก าหนดไวใ้นใบกิจกรรม 

ขั้นการน าเสนอผลงาน (Presentation) : P 
1. ใหผู้เ้รียนไดค้ดัเลือกตวัแทนกลุ่ม จ านวน 1 คน ออกมาน าเสนอผลงานต่าง ๆเก่ียวกบั 

การดูแลสุขภาวะของตนเองท่ีไดจ้ดัท าเสร็จแลว้ เพื่อใหเ้พื่อนไดรั้บทราบทุกคน 
2. สมาชิกในหอ้งเรียนช่วยกนัวิเคราะห์ เปรียบเทียบวิธีการและกระบวนการของผลงาน 
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ป้ายประชาสัมพนัธ์รณรงคแ์นวปฏิบติัการดูแลรักษาสุขภาวะของตนเอง 
3. ช่วยส่งเสริมการน าไปประยกุตใ์ชโ้ดยใหผู้เ้รียนแต่ละคนไดจ้ดบนัทึกการปฏิบติัตนเอง 

ในการดูแลรักษาสุขภาวะตามแนวทางสุขบญัญติัแห่งชาติ  จ  านวน 1 สัปดาห์ 
ขั้นการประเมินผลการเรียนรู้และการสะท้อนกลบั(Assessment and Reflection) : AR 
1. ใหผู้เ้รียนไดป้ระเมินผลงาน/ช้ินงานท่ีไดน้ าเสนอของแต่ละกลุ่มลงในแบบประเมินผล 

งาน/ช้ินงาน 
2. ใหผู้เ้รียนไดส้ะทอ้นกลบัดว้ยการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัท าผลงาน/ช้ินงาน 

ท่ีสร้างสรรค ์ควรมีการปรับปรุงแกไ้ขอยา่งไรบา้ง 
3. ใหผู้เ้รียนแต่ละคนท าแบบทดสอบประจ าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ืองความรู้ 

เก่ียวกบัสุขภาวะ จ านวน 10 ขอ้ ใชเ้วลา 10 นาที เม่ือท าแบบทดสอบเสร็จแลว้ ครูเฉลยผลการ
ทดสอบใหผู้เ้รียนทราบทนัทีและอธิบายในค าตอบท่ีถูกตอ้งเพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจและเกิดความชดัเจน
กบัค าตอบท่ีผูเ้รียนไดท้ าการทดสอบ 
ส่ือการเรียนรู้ 
 1.   ใบความรู้ท่ี 1 เร่ือง ความรู้เก่ียวกบัสุขภาวะ 
 2.   ใบกิจกรรมท่ี 1 เร่ือง การประชาสัมพนัธ์การดูแลสุขภาพของตนเอง 
 3.    กระดาษขาวเทา จ านวน 5 แผน่ 
 4.    กล่องสี จ านวน 5 กล่อง 
 5.    แบบประเมินผลงาน/ช้ินงาน 
 6.    แบบสงัเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
 7.    แบบทดสอบวดัความรู้ความเขา้ใจ ประจ าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 
การวดัและประเมินผล 

1. ประเมินผลจากแบบทดสอบวดัความรู้ความเขา้ใจ จ านวน 10 ขอ้ 10 คะแนน 
2. ประเมินผลจากผลงาน/ช้ินงาน ของแต่ละกลุ่ม 
3. ประเมินจากการสงัเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 

บันทกึหลงัสอน 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
    (……………………………………………) 

   ผู้สอน 
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ใบความรู้ที ่1 

เร่ือง ความรู้เกีย่วกบัสุขภาวะ 
 สุขภาพหรือสุขภาวะเป็นส่ิงส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิง่ต่อความเจริญงอกงามและพฒันาการ
ทุก ๆ  ดา้นในตวับุคคล  ถา้การศึกษาคือความเจริญงอกงามจริง  บุคคลจะเจริญงอกงามไม่ไดห้าก
สุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจของเราไม่สมบูรณ์ไม่ดีหรือมีแต่ขอ้บกพร่อง  
ความหมายของสุขภาวะ 
 “สุขภาพหรือสุขภาวะ”หรือค าวา่ “Health” ในภาษาองักฤษมีรากศพัทม์าจากภาษาเยอรมนั  
มีความหมายเป็น3นยั คือ Safe คือการปราศจากภยนัตราย SoundคือปราศจากโรคและWhole  คือ 
ทั้งหมด 
 สุขภาพทางกาย  หมายถึง ร่างกายแขง็แรง  ไม่พิการ   ไม่ไดรั้บอนัตราย  ปราศจากโรคภยั
ไขเ้จบ็   รับประทานอาหารได ้
 สุขภาพทางสังคม  หมายถึง  มีสมัพนัธภาพกบัคนอ่ืน   เสียสละเพื่อส่วนรวม  มีจิต
สาธารณะ   มีบทบาทและหนา้ท่ีในสงัคม 
 สุขภาพทางจิต  หมายถึง ปรับตวัเขา้กบัส่ิงแวดลอ้มได ้ไม่มีความวติกกงัวล  ร่าเริง แจ่มใส   
มองโลกในแง่ดี   มีสติและสมาธิดี 
 สุขภาพทางปัญญา  หมายถึง มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีระบบการเรียนรู้ดี มีทกัษะชีวิตมีโลก
ทศัน์  ปฏิภาณไหวพริบดี  
 สุขภาพทางจิตวญิญาณ  ประกอบดว้ย  มีเมตตาธรรม  มีมนุษยธรรม  มีจิตใจสงบเยน็ ไม่มี
ความอิจฉาริษยา  อยากใหค้นอ่ืนพน้ทุกข ์
องค์ประกอบของสุขภาวะ 

องคป์ระกอบของสุขภาวะองคร์วมมี  4  มิติ  ไดแ้ก่ 
 1. มิติทางกาย (Physical dimension) เป็นมิติทางร่างกายท่ีสมบูรณ์ แขง็แรงปราศจากโรค หรือ
ความเจบ็ป่วย  มีปัจจยัองคป์ระกอบทั้งดา้นอาหาร  ส่ิงแวดลอ้ม  ท่ีอยูอ่าศยั  ปัจจยัเก้ือหนุนทาง
เศรษฐกิจท่ีเพยีงพอและส่งเสริมภาวะสุขภาพ 
 2.  มิติทางจิตใจ (Psychological dimension)  เป็นมิติท่ีบุคคลมีสภาวะทางจิตใจแจ่มใส  ปลอด
โปร่ง  ไม่มีความกงัวล  มีความสุข  มีเมตตา  และลดความเห็นแก่ตวั 
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 3.  มิติทางสงัคม(Social dimension) เป็นความผาสุกของครอบครัว  สังคมและชุมชน  โดย
ชุมชนสามารถใหก้ารดูแลช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  สงัคมมีความเป็นอยูท่ี่เอ้ืออาทร  เสมอภาค  มี
ความยติุธรรมและมีระบบบริการท่ีดีและทัว่ถึง 
 4.  มิติทางจิตวิญญาณ  (Spiritual dimension)  เป็นความผาสุกท่ีเกิดจากจิตสมัผสักบัส่ิงท่ีมี  
บุคคลยดึมัน่และเคารพสูงสุด  ท าใหเ้กิดความหวงั  ความเช่ือมัน่ศรัทธา  มีการปฏิบติัในส่ิงท่ีดีงาม  
ดว้ยความมีเมตตา  กรุณา  ไม่เห็นแก่ตวั  มีความเสียสละและยนิดีในการท่ีไดม้องเห็นความสุข  
หรือความส าเร็จของบุคคลอ่ืนทั้งน้ีสุขภาวะทางจิตวิญญาณจะเกิดข้ึนเม่ือบุคคลมีความหลุดพน้จาก
ตวัเอง  (self transcending) 
ปัจจัยทีมี่อทิธิพลต่อสุขภาวะ 
 สภาพทางเศรษฐกจิและสังคม  หมายถึง  รายไดป้ระชาชนในชาติต่อหวัต่อปี  ซ่ึงถา้
ประเทศใดมีฐานะทางเศรษฐกิจดี  กเ็ป็นตวัช้ีวดัตวัหน่ึงวา่ประชาชนในชาตินั้นน่าจะมีสุขภาพดีตาม
ไปดว้ยเพราะนอกจากรัฐจะมีงบประมาณเพียงพอท่ีจะจดัสรรเป็นค่าใชจ่้ายในการป้องกนัรักษาและ
ส่งเสริมสุขภาพใหก้บัคนในชาติแลว้ ตวัประชาชนเองกมี็ศกัยภาพในการดูแลตวัเองตามไปดว้ย 
 ส่ิงแวดล้อมไม่วา่จะเป็นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ  อนัไดแ้ก่  สภาพภูมิอากาศ  ภูมิประเทศ  
ธรรมชาติ  ตลอดจนส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนและสภาพแวดลอ้มทางสงัคม ซ่ึงไดแ้ก่ วิถีการปฏิบติัในการ
อยูร่่วมกนัของคน  ลว้นส่งผลต่อสุขภาพทั้งสุขภาพกายและจิตโดยตรงทั้งส้ิน   
 วฒันธรรมหมายถึง  วิถีของการแสดงออก  เป็นพฤติกรรม  เป็นขนบธรรมเนียมประเพณี  
ตลอดจนความเช่ือและค่านิยมท่ีสงัคมเรียนรู้ต่อๆ  กนัมา  แมว้ฒันธรรมจะไม่ส่งผลต่อสุขภาพ
โดยตรงเหมือนส่ิงแวดลอ้ม  แต่วฒันธรรมจะมีผลทางออ้มต่อการดูแลรักษาสุขภาพ  เช่น  
วฒันธรรมในการบริโภคอาหาร   
 ความเช่ือเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคนเพราะเม่ือบุคคลมีความเช่ืออย่างไรแลว้    
ความเช่ือเหล่านั้นจะเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมใหค้นยึดถือ  ประพฤติปฏิบติัตามความคิดและความ
เขา้ใจ  
 ค่านิยมเป็นผลท่ีเกิดจากความเช่ือท่ีเห็นวา่ถูกตอ้งและก าหนดเป็นมาตรฐานร่วมกนัของคน
ในสงัคมหรือชุมชน  ท าใหค่้านิยมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม  การปฏิบติัของคน  ตลอดช่วงเวลาใด
เวลาหน่ึง  ซ่ึงอาจจะเป็นระยะเวลาเพยีงสั้น ๆ  หรือนานกไ็ด ้ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความเช่ือท่ีเป็นฐานของ
ค่านิยมนั้นเช่น ถา้คนในสงัคมมีความเช่ือวา่ สุขภาพเป็นเร่ืองของโรงพยาบาล  สุขภาพเป็นเร่ืองของ
แพทยแ์ละพยาบาล   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

392 

 การศึกษาเน่ืองจากการศึกษาเป็นปัจจยัส าคญัของการพฒันาสงัคมทุกระบบอยูแ่ลว้จึงไม่
จ าเป็นตอ้งกล่าวมากวา่การศึกษามีอิทธิพลต่อสุขภาพอยา่งไร   
 การท างาน ลกัษณะการประกอบอาชีพ แต่ละอาชีพจะมีความเส่ียงต่อสุขภาพหรือการ
เจบ็ป่วยต่างกนั  เช่น  อาชีพเกษตรกรกบัอาชีพขา้ราชการจะมีการเจบ็ป่วยดว้ยโรคท่ีแตกต่างกนั 
 ทีอ่ยู่อาศัย  เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อสุขภาพโดยตรง  คือ  ถา้ท่ีอยูอ่าศยัตั้งอยูใ่นท าเลท่ี
เหมาะสม  ห่างไกลจากภยัธรรมชาติ  อยูใ่นแหล่งท่ีมีการจดัการสุขาภิบาลดี  สภาพบา้นเรือนมีความ
มัน่คง  แขง็แรง  สะอาดปราศจากมลพิษส่งผลดีต่อผูอ้ยูอ่าศยัใหป้ลอดภยัจากอนัตรายและห่างไกล
จากโรคภยัไขเ้จบ็ทั้งปวง 
 ผลผลติทางเกษตรและผลติภัณฑ์อาหาร  เป็นปัจจยัท่ีจ  าเป็นต่อการด ารงชีพของคนใน
ชุมชน  ดงันั้น  ถา้ชุมชนนั้นสามารถผลิตอาหารหรือน าผลิตภณัฑอ์าหารท่ีเป็นธรรมชาติ  มีความ
เส่ียงต่อสุขภาพนอ้ย  ปราศจากสารเคมี  ปราศจากเช้ือโรค   
 ระบบบริการสุขภาพ ระบบบริการสุขภาพท่ีดีควรจะมีสดัส่วนการใหบ้ริการเนน้หนกัไปท่ี
การป้องกนัไม่ใหเ้กิดการเจบ็ป่วย  และส่งเสริมใหค้นมีสุขภาพถึงขีดสูงสุด  จะดีกวา่การตั้งรับหรือ
รอใหก้ารบริการรักษาเม่ือเจบ็ป่วยแต่เพยีงอยา่งเดียว  
 เครือข่ายทางสังคมและชุมชน  หมายถึง   กระบวนการเช่ือมโยงสมาชิกหรือองคก์รต่าง ๆ  
ในสงัคมเขา้ดว้ยกนั เพื่อแลกเปล่ียนความคิด  ขอ้มูลข่าวสาร  และทรัพยากรระหวา่งกนัและกนั   
 วถิีชีวติ  หมายถึง  นิสยัหรือแบบแผนของการด าเนินชีวิตท่ีมีความคงท่ีภายในซ่ึงสะทอ้น
ทศันคติและค่านิยมของบุคคลหรือวฒันธรรม  ทั้งท่ีอยูอ่าศยั  ลกัษณะครอบครัว  ขนบธรรมเนียม
ประเพณีดา้นสุขวิทยาส่วนบุคคล   ค่านิยมทางสงัคมและองคก์รทางสงัคม วิถีชีวิตเป็นองคป์ระกอบ  
1  ใน  4  องคป์ระกอบท่ีมีผลต่อสุขภาพของบุคคล  คือ  ลกัษณะทางชีวภาพของบุคคล  (Human 
Biology)ส่ิงแวดลอ้ม(Environment)วิถีชีวิต  (Life Style)  และระบบการดูแลสุขภาพ  (Health Care)    
 อายุ  เพศ  และพนัธุกรรม เป็นปัจจยัสุดทา้ยท่ีมีอิทธิพลต่อสุขภาพ เพราะอายมีุบทบาท
ส าคญัต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพเน่ืองจากอายเุป็นตวับ่งบอกถึงวฒิุภาวะ ความสามารถในการ
จดัการเก่ียวกบัตวัเอง  ส่วนเพศกบัสุขภาพนั้น  เพศหญิงจะมีการดูแลตวัเอง  การแสวงหาวธีิการ
ดูแลสุขภาพและการใชบ้ริการสุขภาพดีกวา่เพศชาย  ดา้นพนัธุกรรมกเ็ช่นกนั  มีโรคหลายชนิดท่ี
ถ่ายทอดทาง 
แนวปฏิบัติการดูแลสุขภาพ 
 1.  ระบบการแพทยส์ามญัชน (Popular Health Care Sector)เป็นระบบท่ีใหญ่ท่ีสุด   
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ประกอบดว้ย  บุคคลและกลุ่มบุคคลกลุ่มต่าง ๆ  คือ  1)  ผูป่้วย  2)  ครอบครัวผูป่้วย  3)  ญาติ  เพื่อน  
4)  ชุมชน  โดยเม่ือเกิดอาการผดิปกติข้ึน  ผูป่้วย  ครอบครัว  หรือเครือข่ายทางสงัคม  จะตีความ
อาการท่ีเกิดข้ึนตามระบบความเช่ือ ความรู้และประสบการณ์เร่ืองสุขภาพซ่ึงจะน าไปสู่การตดัสินใจ
เลือกวิธีการรักษา เช่น อยูเ่ฉยๆ  เพื่อรอดูอาการ  ถา้ยงัไม่หายจะซ้ือยากินเองหรือไปหาผูรั้กษา   
 2.  ระบบการแพทยพ์ื้นบา้น(Folk Sector of Care)หมายถึง  การแพทยท่ี์ไม่เป็นรูปแบบของ
วิชาชีพ  แบ่งออกเป็น  2  ประเภท  คือ ใชอ้  านาจนอกเหนือธรรมชาติ  เช่น  ไสยศาสตร์  
 3.  ระบบการแพทยแ์ผนปัจจุบนั (Professional Health Sector)เป็นการปฏิบติัทางการแพทย์
ในลกัษณะมีวทิยาการการแพทยช์ั้นสูง  และมีเวชปฏิบติัในรูปแบบการแพทยต์ะวนัตก 
เอกสารอ้างองิ 
มนสั ยอดค า. สุขภาพกบัการออกก าลงักาย. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2548. 
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ใบกจิกรรมที่ 1 

เร่ือง การออกแบบกจิกรรมสุขภาพ 
ค าส่ัง ใหน้กัศึกษาแต่ละกลุ่มช่วยกนัออกแบบกิจกรรมสุขภาพของกลุ่ม ลงในช่องวา่งท่ีก าหนดไว ้
 ช่ือกลุ่ม……………………………………………………………………….. 
สมาชิกกลุ่ม  

1………………………………………………………………… 
2………………………………………………………………… 
3………………………………………………………………… 
4………………………………………………………………… 
5………………………………………………………………… 

 

 

การออกแบบกจิกรรมสุขภาพของกลุ่ม 
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แบบทดสอบวดัความรู้สุขภาวะ ประจ าแผนการจัดการเรียนรู้ที ่1 
ค าช้ีแจง   แบบทดสอบเป็นแบบปรนยัเลือกตอบขอใหเ้ลือกค าตอบท่ีดีท่ีสุดเพียงขอ้เดียวโดย 
กาเคร่ืองหมายกากบาท( X ) ลงในตวัอกัษร ก   ข   ค  ง  ขอ้ละ 1 คะแนน จ านวน 10 คะแนน 

----------------------------------------------------------------------------- 
1. นายสมชายเป็นคนขยนัขนัแขง็ มีร่างกายแขง็แรง ชอบท างานช่วยเหลือเพื่อนอยูเ่สมอ  
เพื่อน ๆ มกัจะบอกวา่เขาเป็นคนมีสุขภาพทางกายดี ตรงกบัความหมายขอ้ใดมากท่ีสุด 
     ก.มีทกัษะชีวิต  

    ข. มีเมตตาธรรม 

    ค. มีนิสยัร่าเริง แจ่มใส          
    ง. ปราศจากโรคภยัไขเ้จบ็ 

2.  นางสาวสุภาพมีนิสัยชอบเขา้สงัคม มีเพื่อนมากมาย มีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีต่อคนอ่ืน ๆ  
เพื่อนบอกวา่เธอเป็นคนมีสุขภาพทางสังคมท่ีดี ตรงกบัความหมายขอ้ใดมากท่ีสุด 
     ก.  มีโลกทศัน์  

     ข. เรียนรู้ตลอดชีวิต 
     ค. อยากใหผู้อ่ื้นพน้ทุกข ์  
     ง. รู้จกัเสียสละเพื่อส่วนรวม  
3.  นายเมตตา เป็นคนมีน ้าใจต่อเพื่อน ๆ ยิม้แยม้แจ่มใส มีความเมตตากรุณาต่อคนอ่ืนและสตัวอ์ยู่
เสมอเพือ่นบอกวา่เขาเป็นคนมีสุขภาพทางจิตใจดี ตรงกบัความหมายขอ้ใดมากท่ีสุด 
     ก. ไม่พิการ 
    ข. มีมนุษยธรรม 

    ค. มองโลกในแง่ดี 
    ง. กลา้แสดงออกต่อหนา้ชุมชน  
4. เดก็หญิงเจ๊ียบเป็นหวัหนา้หอ้ง ชอบช่วยสอนการบา้นเพื่อน ๆ มีความเป็นผูน้ าและสามารถแกไ้ข
ปัญหาต่าง ๆไดเ้ป็นอยา่งดี เพื่อน ๆ บอกวา่เขาเป็นคนมีสุขภาพทางสติปัญญาดีตรงกบัขอ้ใดมาก
ท่ีสุด 
     ก. มีคุณธรรม 

     ข. มีไหวพริบดี 
     ค. ไม่วิตกกงัวล   

     ง. อยากมีส่วนร่วม  
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5. เดก็หญิงล าดวนเป็นคนมีน ้าใจ ชอบใหอ้าหารสุนขัอยูเ่สมอ มีนิสยัรักสตัว ์เพื่อนยกยอ่งเขาวา่ 
เป็นคนมีสุขภาพทางจิตวญิญาณ ตรงกบัความหมายขอ้ใดมากท่ีสุด 
    ก. มีโลกทศัน์ดี 
    ข. มีเมตตาธรรม 

     ค.มีน ้ าใจนกักีฬา 
     ง. มีนิสยัร่าเริง แจ่มใส 

6. ปัจจัยทีมี่อทิธิพลต่อสุขภาพภายในตนเอง คืออะไร 
ก. อาย ุ
ข. ความรับผดิชอบ 

ค. ความมีวนิยัต่อตนเอง 
ง. การบ าเพญ็ประโยชน์ต่อส่วนรวม 

7. วิถีชีวิตของคนเราท่ีด าเนินชีวิตในแต่ละวนัเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองใดมากทีสุ่ด 
ก. บา้น 

ข. สถานท่ีท างาน 

ค. การเดินทางไปสถานท่ีต่าง ๆ 

ง. การช่วยเหลือเพื่อน ๆและสงัคม 

8. การด าเนินชีวิตท่ีดีส่งผลต่อการมีสุขภาพดีตรงกบัขอ้ใดมากทีสุ่ด 
ก.   การรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

ข.  มีระบบบริการสุขภาพท่ีดี 
ค.  การสร้างเครือข่ายทางสงัคม 

ง.   การออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอ 
9.  ในปัจจุบนัคนไทยเสียชีวิตมากมาจากโรคมะเร็ง เกิดจากสาเหตุใดมากท่ีสุด 

ก.   พอ่แม่ไม่ไดส้ัง่สอนการดูแลสุขภาพ 

ข. รับประทานอาหารท่ีไม่ถูกสุขลกัษณะ 
ค.  ขาดการออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอ 
ง.    ท างานอยูใ่นสถานท่ีท่ีมีฝุ่ นละอองมากเกินไป 
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10. แนวโนม้ปัญหาสุขภาพของคนไทยในอนาคตมีโอกาสเป็นโรคเพิ่มมากข้ึนเป็นอนัดบั 1  
คอืโรคอะไร 

ก. โรคอหิวาตกโรค 
ข. โรคติดเช้ือจากวคัซีน 

ค. โรคทุพพลโภชนาการ 
ง.  โรคระบบไหลเวียนโลหิต 
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กระดาษค าตอบ 
 

ช่ือ………………….ช่ือสกลุ………………………………….. 
 

ข้อที ่ ก ข ค ง 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
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แบบประเมินผลงาน 
กลุ่มที่…………ผลงานช่ือ…………………………………….…………………………………… 
ค าช้ีแจง :  ใหผู้ส้อน/นกัศึกษา ประเมินจากการตรวจสอบผลงาน โดยกาเคร่ืองหมาย (/)  
ลงในตารางท่ีตรงกบัระดบัคุณภาพของผลงาน 

รายการที่
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ควรปรับปรุง) 

1. ความสมบูรณ์ 
ของผลงาน 

-ท างานครบ
สมบูรณ์มี
องคป์ระกอบ
ครบทุกอยา่ง 

-ท างานไม่ครบ
สมบูรณ์ขาด 1 
องคป์ระกอบ 

-ท างานไม่ครบ
สมบูรณ์ขาด 2 
องคป์ระกอบ 

-ท างานไม่ครบ
สมบูรณ์ขาด
มากกวา่  2 
องคป์ระกอบ 

2. ความถูกต้อง
ของผลงาน 

-ท างานถูกตอ้ง
ตามขอ้ตกลงของ
กลุ่มทั้งหมด 

-ท างานไม่
ถูกตอ้งตาม
ขอ้ตกลงของกลุ่ม 
1 อยา่ง 

-ท างานไม่
ถูกตอ้งตาม
ขอ้ตกลงของกลุ่ม 
2 อยา่ง 

-ท างานไม่
ถูกตอ้งตาม
ขอ้ตกลงของกลุ่ม 
มากกวา่ 2 อยา่ง 

3. ความคดิริเร่ิม
สร้างสรรค์ของ
ผลงาน 

-ผลงานมี
ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรคแ์ละมี
การน าไป
ประยกุตใ์ชไ้ด ้

-ผลงานมี
ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรคแ์ละมี
การน าไป
ประยกุตใ์ชไ้ด้
บา้ง 

-ผลงานค่อนขา้ง
มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรคแ์ละมี
การน าไป
ประยกุตใ์ชไ้ด้
บา้ง 

-ผลงานมี
ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรคน์อ้ย
และไม่สามารถ
น าไปประยกุตใ์ช้
ได ้

4. ความเรียบร้อย
ของผลงาน 

-ผลงานเรียบร้อย
สวยงามและ
น่าสนใจ 

-ผลงานค่อนขา้ง
เรียบร้อยสวยงาม
และน่าสนใจ 

-ผลงานค่อนขา้ง
เรียบร้อย มีบาง
จุดไม่เรียบร้อย 

-ผลงานไม่ค่อย
เรียบร้อยและไม่
น่าสนใจ 

 
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
 3.51 - 4.00  หมายถึง มีผลงานอยูใ่นระดบัคุณภาพดีมาก 
 2.51 - 3.50 หมายถึง  มีผลงานอยูใ่นระดบัคุณภาพดี 
 1.51 - 2.50 หมายถึง  มีผลงานอยูใ่นระดบัคุณภาพปานกลาง 
 1.00 - 1.50 หมายถึง  มีผลงานอยูใ่นระดบัคุณภาพควรปรับปรุง 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
 
ช่ือกลุ่ม……………………………………………………………………………….. 
ช่ือกิจกรรม……………………………………………………………………………. 
ค าช้ีแจง  ใหก้าเคร่ืองหมาย( /) ลงในช่องวา่งตามความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
 

1. ความร่วมมือในการปฏิบติังาน O ร่วมมือทุกคน 

O ร่วมมือเป็นบางคน 
2. การยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น O ส่วนใหญ่ยอมรับ 

O มีความขดัแยง้ภายในกลุ่ม 
3. การแสดงความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม O มีอิสระ 

O ไม่มีอิสระ 
4. การปฏิบติัตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย O ปฏิบติั 

O ไม่ปฏิบติั 
5. การประสานงานความคิดเห็นและสรุปผล
ประเดน็อยา่งชดัเจน 

O ปฏิบติั 

O ไม่ปฏิบติั 
6. การเขา้ร่วมปฏิบติักิจกรรมครบทุกขั้นตอน O ครบทุกคน 

O บางคนไม่ครบ 
7. ความส าเร็จในการปฏิบติังาน O เสร็จภายในเวลาท่ีก าหนด 

O ไม่เสร็จภายในเวลาท่ีก าหนด 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 รายการพฤติกรรมทางบวก  = 1 คะแนน 
 รายการพฤติกรรมทางลบ    = 0 คะแนน 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 คะแนน    ระดับคุณภาพ 
 6  -  7            ดี 
 3  -  5         พอใช ้ 
 0 -  2         ปรับปรุง 
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 
รายวชิา  การสร้างเสริมสุขภาวะ                      หน่วยที่ 2 การสร้างเสริมสุขภาวะ 
เร่ือง การสร้างเสริมสุขภาวะ    เวลา   3 ช่ัวโมง 

…………………………. 
สาระส าคญั 

การสร้างเสริมสุขภาวะ เป็นกระบวนการสร้างสุขภาวะท่ีจะท าใหผู้เ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ  
ทกัษะ เจตคติ และความสามารถในการดูแลตนเองและ สามารถพฒันาดูแลสุขภาพของตนเองใหดี้
พร้อมมีคุณภาพท่ีดี  
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 จุดประสงค์การเรียนรู้ทัว่ไป 
 เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความหมายของการสร้างเสริมสุขภาวะ   นโยบาย 
และแนวปฏิบติัการสร้างเสริมสุขภาวะของคนไทย ปัจจยัท่ีมีผลต่อการสร้างเสริมสุขภาวะ 
  จุดประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรม 
 1.     อธิบายความหมายของการสร้างเสริมสุขภาวะ นโยบายและแนวปฏิบติัการสร้างเสริม
สุขภาวะของคนไทยได ้ 
 2.     วิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการสร้างเสริมสุขภาวะได ้
 3.     ปฏิบติักิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะของตนเองได ้
สาระการเรียนรู้ 
 -      ความหมายของการสร้างเสริมสุขภาวะ 
 -      นโยบายและเป้าหมาย “เมืองไทยแขง็แรง” 
 -      แนวปฏิบติัการสร้างเสริมสุขภาวะของคนไทย 
 -      ปัจจยัท่ีมีผลต่อการสร้างเสริมสุขภาวะ 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ขั้นการให้ความรู้และการสร้างความตระหนัก(Knowledge and Awareness) : KA 
 1. กระตุน้ความสนใจของผูเ้รียนทบทวนความรู้เก่ียวกบัสุขภาวะ น ารูปภาพการสร้างเสริม 
สุขภาวะ จ านวน 5 ภาพ มาใหผู้เ้รียนไดดู้และใหบ้อกวา่เป็นภาพอะไรบา้ง มีความส าคญัและมี
ประโยชน์อยา่งไร 
 2.   แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 ใหผู้เ้รียนไดท้ราบ 
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 3.   อาจารยใ์หค้วามรู้เก่ียวกบัความหมายของสร้างเสริมสุขภาวะ นโยบายและเป้าหมาย 
“เมืองไทยแขง็แรง” แนวปฏิบติัการสร้างเสริมสุขภาวะของคนไทย และปัจจยัท่ีมีผลต่อการสร้าง
เสริมสุขภาวะ พร้อมทั้งแจกใบความรู้ท่ี 2 เร่ือง การสร้างเสริมสุขภาวะใหผู้เ้รียนไดศึ้กษา 

4. สร้างความตระหนกัผูเ้รียนโดยการสนทนาความส าคญัการสร้างเสริมสุขภาวะ  
นโยบาย และเป้าหมาย “เมืองไทยแขง็แรง” และ แนวปฏิบติัการสร้างเสริมสุขภาวะของคนไทย 
 ขั้นการสร้างเสริมความรู้ (Enhancement) : E 
 1.   ใหผู้เ้รียนจบัคู่ช่วยกนัระดมความคิดเห็นแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัเก่ียวกบัการ
สร้างเสริมสุขภาวะ นโยบายและเป้าหมาย “เมืองไทยแขง็แรง” แนวปฏิบติัการสร้างเสริมสุขภาวะ
ของคนไทย 

2.    ผูเ้รียนช่วยกนัวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการสร้างเสริมสุขภาวะ ลงในใบกิจกรรมท่ี 2 
เร่ือง การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการสร้างเสริมสุขภาวะ 

3.    ตวัแทนผูเ้รียนสรุปแนวทางการสร้างเสริมสุขภาวะ นโยบายและเป้าหมาย “เมืองไทย
แขง็แรง” แนวปฏิบติัการสร้างเสริมสุขภาวะของคนไทย และผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
สร้างเสริมสุขภาวะ 

ขั้นการสร้างผลงาน (Construction) : C 
1.   ใหผู้เ้รียนแบ่งกลุ่มยอ่ย โดยการคละความสามารถเก่ง ปานกลาง อ่อน จ านวน 5 คนต่อ

กลุ่ม(เก่ง 1 คน ปานกลาง 2 คน อ่อน 2 คน) 
2.    ผูเ้รียนฝึกทกัษะกระบวนการปฏิบติังานโดยจดัท าใบกิจกรรมท่ี 2.1  การแสดงละคร

เร่ืองการสร้างเสริมสุขภาวะ 
 กลุ่มท่ี 1 เร่ือง การสร้างเสริมสุขภาวะดา้นร่างกาย 
 กลุ่มท่ี 2 เร่ือง การสร้างเสริมสุขภาวะดา้นจิตใจ 
 กลุ่มท่ี 3 เร่ือง การสร้างเสริมสุขภาวะดา้นสงัคม 
 กลุ่มท่ี 4 เร่ือง การสร้างเสริมสุขภาวะดา้นจิตวิญญาณ 
 กลุ่มท่ี 5 เร่ือง การสร้างเสริมสุขภาวะดา้นปัญญา 
3.    ใหแ้ต่ละกลุ่มประชุมวิเคราะห์งาน วางแผนการแสดงละคร ก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของ

แต่ละคนเร่ืองการสร้างเสริมสุขภาวะท่ีไดเ้รียนมา 
4.     กลุ่มช่วยกนัสรุปบทบาทหนา้ท่ีของแต่ละคนพร้อมท่ีจะท าการแสดงละคร 
ขั้นการน าเสนอผลงาน (Presentation) : P 
1. ใหต้วัแทนกลุ่ม จ านวน 1 คน ออกจบัฉลากกลุ่มใดแสดงก่อนหลงั 
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2. กลุ่มท่ีจบัฉลากไดอ้นัดบัแรกเตรียมแสดงละครท่ีไดก้ าหนดไว ้
3. แต่ละกลุ่มส่งตวัแทน 1 คน แต่งตั้งเป็นกรรมการประเมินผลการแสดงละครเร่ืองการ 

สร้างเสริมสุขภาวะ 
4. แต่ละด าเนินการแสดงละครตามท่ีไดจ้บัฉลากก่อนและหลงัตามล าดบัใชเ้วลากลุ่มละ  

10 นาที  เม่ือเสร็จส้ินการแสดงละครการสร้างเสริมสุขภาวะของทุกกลุ่มแลว้ ครูตั้งค  าถามการน าผล
การแสดงละครไปประยกุตใ์ชก้บัชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งไรบา้ง 

ขั้นการประเมินผลการเรียนรู้และการสะท้อนกลบั(Assessment and Reflection) : AR 
1.ใหก้รรมการท่ีเป็นตวัแทนแต่ละกลุ่มท าการประเมินผลการแสดง ลงในแบบ 

ประเมินผลการแสดงละคร 
2.ใหต้วัแทนผูเ้รียนแต่ละกลุ่มไดส้ะทอ้นกลบัดว้ยการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการ 

แสดงละครท่ีสร้างสรรค ์มีประโยชน์ และควรปรับปรุงแกไ้ขอยา่งไรบา้ง 
3.ผูเ้รียนช่วยกนัสรุปผลการสร้างเสริมสุขภาวะตามแนวปฏิบติัการสร้างเสริมสุขภาวะ 

ของคนไทยและส่งเสริมใหผู้เ้รียนทุกคนไดน้ าไปปฏิบติัในชีวิตประจ าวนัต่อไป 
ส่ือการเรียนรู้ 
 1.   ใบความรู้ท่ี 2 เร่ือง การสร้างเสริมสุขภาวะ 

2.   ใบกิจกรรมท่ี 2 เร่ือง การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการสร้างเสริมสุขภาวะ 
3.   ใบกิจกรรมท่ี 2.1 การแสดงละครเร่ืองการสร้างเสริมสุขภาวะ 

 4.    แบบประเมินการแสดงละครการสร้างเสริมสุขภาวะ 
 5.    แบบสงัเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
การวดัและประเมินผล 

1. ประเมินผลการแสดงละครการสร้างเสริมสุขภาวะ 
2. ประเมินจากการสงัเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 

บันทกึหลงัสอน 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………..……………………………………………………………………………………… 
                                                          ………………………………………….. 
    (……………………………………………) 

   ผู้สอน 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

404 

ใบความรู้ที ่2 
เร่ือง การสร้างเสริมสุขภาวะ 

 การสร้างเสริมสุขภาวะตามแนวทางขององค์การอนามยัโลกเกิดจากการประชุมท่ีเมือง
ออตตาวา  ประเทศแคนาดา ไดใ้หค้วามหมายของการสร้างเสริมสุขภาพไวว่้า  เป็นกระบวนการเพิ่ม
สมรรถนะให้ประชาชนมีความสามารถควบคุมและสร้างเสริมสุขภาพของตนให้ดีข้ึน ในสภาวะ
พื้นฐานและทรัพยากรส าหรับสุขภาพ   ไดแ้ก่   สันติภาพ   ท่ีอยู่อาศยั  การศึกษา  อาหาร  รายได ้
ระบบส่ิงแวดลอ้มท่ีมัน่คง  ทรัพยากรท่ีย ัง่ยนืและความเป็นธรรมของสังคม  และขอ้เรียกร้องในการ
เพิ่มสมรรถนะของประชาชนใหมี้ความสามารถบรรลุภาวะสุขภาพไดอ้ยา่งสมบูรณ์   
ความหมายของการสร้างเสริมสุขภาวะ 
 สุทธิชยั  จิตะพนัธ์กุล(2545 : 1-2)  ไดใ้ห้ความหมาย  การสร้างเสริมสุขภาวะ  (Health 
Promotion)  เป็นกระบวนการปฏิบติัเพื่อน าไปสู่  “การพฒันา”  “การคงไว”้  และ  “การป้องกนัการ
เส่ือมถอย”  ของสถานะทางสุขภาพ  โดยเป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไปว่าจะตอ้งอาศยัความรู้  ของสาขาท่ี
หลากหลาย  และการด าเนินการของส่วนการบริการต่างๆ  ทั้งทางสุขภาพและทางสังคม  การสร้างเสริม
สุขภาพประกอบไปดว้ย  4  กระบวนการดงัน้ี 
 1.  การใหค้วามรู้ทางสุขภาพ เป็นกระบวนการใหข้อ้มูลข่าวสารท่ีมุ่งใหเ้กิดการสร้างเสริม
สุขภาพโดยอาศยักลวิธีต่าง ๆไดแ้ก่ การสอนกลุ่ม   การมีส่วนร่วมของชุมชน   ส่ือสารมวลชน 
 2.  การป้องกนัโรค หมายถึงกระบวนการเพื่อใหก้ารวินิจฉยัโรคหรือปัญหาทางสุขภาพ
ในระยะแรกก่อนจะมีอาการทางคลินิก (การตรวจคดักรอง) หรือการป้องกนัโรคเฉพาะโรค   
 3.  การคงไวข้องสุขภาพ หมายถึง การคดัการรักษาเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดการเส่ือมถอย
ของสถานะทางสุขภาพในประชากรกลุ่มเส่ียง 
 4. นโยบายสาธารณะทางดา้นสุขภาพ  เป็นกระบวนการทางนโยบายเพื่อการส่งเสริม
สุขภาพ  โดยตรงหรือเพื่อการสนบัสนุน  เช่น  การจดัสรรงบประมาณ  การออกกฎหมายเฉพาะ  
นโยบายและเป้าหมาย  “เมืองไทยแข็งแรง”   
     1.  ด้านความแข็งแรงของสุขภาพในมิตทิางกาย  (Physical Health) 
  -  คนไทยท่ีมีอาย ุ  6   ปี   ข้ึนไปออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอ    เพื่อสุขภาพในทุก
หมู่บา้น  ทุกต าบล  ทุกชุมชน  ทุกหน่วยงาน  และสถานประกอบการ   
  -  คนไทยไดบ้ริโภคอาหารท่ีปลอดภยั  มีคุณค่าทางโภชนาการ  และเพียงพอต่อ
ความตอ้งการของร่างกาย  จากแหล่ง  ผลิตอาหารท่ีปลอดสารพิษปนเป้ือน  ตลาดสด  ร้านอาหาร  
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และแผงลอย  จ าหน่ายอาหารทุกแห่งไดม้าตรฐาน  สุขอนามยั  สถานท่ีผลิตอาหารทุกแห่งผา่น
เกณฑ ์ GMP 
  -  คนไทยมีอายขุยัเฉล่ียยนืยาว  พร้อมสุขภาพท่ีแขง็แรง  อตัราการป่วยและตาย
ดว้ยโรคท่ีเป็นสาเหตุการตายอนัดบัตน้ๆ  ของคนไทยลดนอ้ยลงอยา่งมีนยัส าคญั  โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่ โรคเอดส์  โรคมะเร็ง  โรคหวัใจ  โรคความดนัโลหิตสูง  โรคไขเ้ลือดออก   
  -  คนไทยลดการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ และยาสูบ 
  -  คนไทยทุกคนมีหลกัประกนัการเขา้ถึงบริการสุขภาพ  ท่ีไดม้าตรฐาน 
      2.  ด้านความแข็งแรงของสุขภาพ  ในมิติทางจิตใจ  (Mental Health) 
  -  คนไทยมีครอบครัวท่ีอบอุ่น    เดก็และผูสู้งอายไุดรั้บการดูแลเอาใจใส่จาก
ครอบครัว 
  -  คนไทยมีอตัราการฆ่าตวัตาย ตลอดจนการป่วยดว้ยโรคทางจิตประสาทลด
นอ้ยลง 
  -  คนไทยมีความฉลาดทางสติปัญญา  (I.Q.)  และความฉลาดทางอารมณ์  (E.Q.)  
เพิ่มมากข้ึนในระดบัท่ีตอ้งไม่ต ่ากวา่เกณฑม์าตรฐานสากล 
       3.  ด้านความแข็งแรงของสุขภาพ  ในมิติทางสังคม  (Social Health) 
  -  คนไทยมีความปลอดภยัจากอาชญากรรม       และความรุนแรงท่ีก่อใหเ้กิดการ 
ประทุษร้ายต่อชีวิต  ร่างกาย  และจิตใจ  การประทุษร้ายทางเพศ  และการประทุษร้ายต่อทรัพยสิ์น 
  - คนไทยทุกคนไดรั้บการศึกษา  ในระบบโรงเรียนไม่นอ้ยกวา่  12  ปี  และมี
โอกาสเรียนรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวิต  เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจ  และเกิดทกัษะทางสุขภาพ  (Health 
Skill)  และทกัษะการด าเนินชีวิตอยา่งเหมาะสม  (Life Skill) 
  -  คนไทยมีสมัมาอาชีพ  และมีรายไดท่ี้เพยีงพอต่อการด าเนินชีวิตอยา่งปกติสุข   
  -  คนไทยมีท่ีอยูอ่าศยัท่ีถูกสุขลกัษณะ  มีน ้ าสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภคเพยีงพอ  
และด ารงชีวิตในสภาพแวดลอ้ม  ท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาพดี 
       4.  ด้านความแข็งแรงของสุขภาพ  ในมิติทางปัญญา / จิตวญิญาณ  (Spiritual Health) 
  -  คนไทยลด  ละ  เลิกอบายมุข  และส่ิงเสพติด 
  -  คนไทยมีความรู้  รัก  สามคัคี  มีความอาทรเก้ือกลูกนั 
  -  คนไทยมีสติและปัญญา  แกไ้ขปัญหา  ความขดัแยง้รุนแรงต่าง ๆ  ดว้ยเหตุดว้ย
ผล  และดว้ยสันติวิธี 
  -  คนไทยยดึมัน่ในหลกัศาสนธรรม  และวฒันธรรมท่ีดีงาม 
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 แนวปฏิบตัิการสร้างเสริมสุขภาวะของคนไทย   ควรด าเนินการดงัน้ี 
 1.   นอนใหพ้อ 6-9 ชัว่โมง การนอนนานแค่ไหน ข้ึนอยูก่บัแต่ละบุคคลท่ีมีความตอ้งการ
ในแต่ละคนไม่เหมือนกนั 
 2.  ออกก าลงักายแบบแอโรบิกสปัดาห์ละ 3 คร้ัง ๆ ละ    20 นาที(คือการเดิน,  วิ่ง, ถีบ
จกัรยานอยูก่บัท่ี, วา่ยน ้า, เตน้แอโรบิก, กระโดดเชือก) 
 3.  ยดืเสน้ยดืสายทุกวนัไม่วา่วนันั้นจะออกก าลงักายหรือไม่        ควรบริหารกลา้มเน้ือหลงั
ต่ืนนอนและหรือก่อนนอนทุกวนั  (วิธีการคือ   นอนคว ่า   กระดกตวัข้ึนทั้ง   อก   ศีรษะ  ขาตรง 
อยา่งอเข่า  มีเฉพาะทอ้งเท่านั้นท่ีอยูบ่นพื้น  เกร็งไว ้ 30  วินาที  เอาตวัลง  ท าใหม่  20  คร้ัง) เพราะ 
40% ของประชากรจะปวดหลงัในชีวิตจึงควรป้องกนัไวก่้อน ควรบริหารกลา้มเน้ือคอ เข่า หนา้ทอ้ง 
 4.  ยกน ้าหนกัเบาๆ สปัดาห์ละ 2 คร้ัง 
 5.  เดินมาก ๆ โดยเฉพาะผูห้ญิง หลีกเล่ียงการใชลิ้ฟต ์ ด่ืมนมพร่องไขมนัรับประทานเตา้หู ้ 
โยเกิร์ต  ผกัเขียว  ปลาเลก็ปลานอ้ย  ฯลฯ  เพื่อป้องกนัโรคกระดูกพรุน 
 6.  ด่ืมน ้าเปล่ามาก ๆวนัละประมาณ 10 - 15 แกว้ 
 7.  รับประทานอาหาร 3 ม้ือ ม้ือเยน็เบา ๆ  (เช่น   ม้ือเชา้  25 %  กลางวนั  50  %  เยน็ 25 %   
ของพลงังานทั้งหมดท่ีรับประทานต่อวนั)    การรับประทานอาหารต่อวนัถา้รับประทานในปริมาณ
เท่ากนั   การรับประทานโดยแบ่งออกเป็น  3  ม้ือ  จะอว้นนอ้ยกวา่รับประทานทั้งหมดใน  1 ม้ือ  การ
รับประทานควรค่อย ๆ  เค้ียว  เพราะกวา่ร่างกายจะรู้ตวัวา่อ่ิมจะตอ้งใชเ้วลา  20  นาที    ฉะนั้นถา้
ท่านรีบรับประทานกวา่จะรู้ตวัวา่อ่ิมกรั็บประทานไปมากแลว้ 
 8.  คุมน ้าหนกัตวั  (โดยการเลือกรับประทานอาหารและออกก าลงักายท่ีเหมาะสม)   
ดว้ยการดูดชันีมวลกาย  (BMI)   และรอบเอวของท่านเองเวลาตดักางเกงใหม่พยายามอยา่ขยายรอบ
เอว  พงุจะไดไ้ม่โตข้ึนเร่ือยๆ 
 9.  รับประทานหนกัไปทางผกั  ผลไม ้ ปลา  ไก่ท่ีไม่มีหนงั  ไม่มีมนั  เป็นหลกั  ทานขา้วได้
ม้ือละหน่ึงจานหรือมากกวา่  หลีกเล่ียงการรับประทานของหวาน  น ้าตาล  เคก้  น ้ าหวาน กะทิ  
เคร่ืองใน  เน้ือสตัวม์ากไป  ฯลฯ   อยา่ใหอ้ว้น คือใหด้ชันีมวลกาย  (BMI) อยูต่  ่ากวา่ 23 
 10.  ไม่สูบบุหร่ี 
 11.  ถา้ไม่เป็นโรคท่ีแพทยห์า้มการด่ืมแอลกอฮอล ์1  หน่วยต่อวนัจะช่วยป้องกนัโรคหลอด
เลือดหวัใจตีบและอุดตนั  (แอลกอฮอล ์ 1 หน่วย  คือ วิสก้ี  30  ซีซี ฯลฯ)   
 12.  ไม่เครียด ลดความเครียดดว้ยการวางแผนการท างาน   ชีวิต  รัดเขม็ขดันิรภยัเวลาขบัรถ
หรือเวลาขบัรถจกัรยานยนตค์วรสวมหมวกกนัน็อก ไม่ขบัรถถา้ด่ืมแอลกอฮอลห์รือยาท่ีท าใหง่้วง 
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 13.  งดการพนนั ยาเสพติดทุกชนิด   การใชย้าเสพติดชนิดฉีดเขา้เสน้โดยใชเ้ขม็ร่วมกนัท่ี
ไม่สะอาดจะแพร่เช้ือโรคไดม้ากมาย  เช่น  เอช.ไอ.ว,ี  ไวรัสตบัชนิดบี  ซี  ฯลฯ 
 14.  ฉีดวคัซีนป้องกนัทุกโรคท่ีแพทยแ์นะน าส าหรับเดก็แรกเกิดรวมทั้งส าหรับเช้ือไวรัสบี 
ของตบั  และฉีดป้องกนัโรคบาดทะยกัเป็นระยะ ๆ 
 15.  มีเพศสัมพนัธ์ท่ีเหมาะสม   สุภาพสตรีควรไปตรวจภายในเป็นระยะเม่ืออาย ุ40 ปี และ
ควรตรวจเตา้นมตวัเองทุกเดือน และโดยแพทยปี์ละคร้ัง 
 16.  ถา้มีอาการผดิปกติปรึกษาแพทยป์ระจ าทนัทีเช่นไขไ้อถ่ายผดิปกติเกิน 2สัปดาห์หรือ
น ้าหนกัลด 
 17.  อยา่ตากแดดมากไป  จะท าใหผ้วิหนงัแก่เร็ว 
 18.  ควรมีงานท า  ทั้งกายและสมอง  จะไดไ้ม่แก่เร็ว  สมองจะไดไ้ม่ฝ่อ 
 19.  ท าใจใหส้บาย  ท าตวัใหพ้อดี ๆ   ปรับตวัเขา้ไดก้บัทุกสถานการณ์   กาลเวลายอมรับ 
การเปล่ียนแปลง 
 20.  เม่ืออาย ุ40 ปี  ควรไปตรวจตาทุกปี เน่ืองจากท่านอาจเป็นตอ้หินโดยไม่มีอาการได ้
 21.  อ่านแลว้ตอ้งปฏิบติัตามดว้ยครับ 
ปัจจัยทีมี่ผลต่อการสร้างเสริมสุขภาพ 
 1. อาหาร   อาหารท่ีใหพ้ลงังานงานโดยตรงต่อร่างกายคือคาร์โบไฮเดรตและโปรตีน 
คาร์โบไฮเดรตใหพ้ลงังานโดยตรงเฉพาะนกักีฬาท่ีออกก าลงักายดา้นความทนทาน ควรไดรั้บ
คาร์โบไฮเดรตเพิ่มเป็นพเิศษ  ส่วนโปรตีนเป็นอาหารท่ีจ าเป็นควรกินใหพ้อเหมาะกบัร่างกายคือ  
กินอยา่งนอ้ย  1  กรัมต่อน ้าหนกัตวั  1  กิโลกรัม  อาหารก่อนการฝึกซอ้มหรือการแข่งขนัไม่ควร
เป็นอาหารหนกั  หรืออาหารหนกัม้ือสุดทา้ยตอ้งเป็นอาหารยอ่ยง่าย  และกินอยา่งนอ้ย  3 – 4  
ชัว่โมงมาแลว้  เพราะการกินอาหารหนกัก่อนลงแข่งขนัจะท าใหเ้ลือดท่ีไหลเวียนถูกแบ่งไปใชใ้น
การท างานของระบบยอ่ยอาหาร และมวลของอาหรในกระเพาะยงัขดัขวางการท างานของกลา้มเน้ือ
กระบงัลม  ซ่ึงตอ้งท างานในการหายใจเพิ่มข้ึน   
 2.  ภูมิอากาศ ในการฝึกความอดทน  ความร้อนจะท าใหค้วามอดทนลดลงเพราะการระบาย
ความร้อนท่ีเกิดข้ึนจากการท างานท าไดย้ากข้ึน  จึงท าใหก้ารฝึกความอดทนในท่ีร้อนไดป้ริมาณฝึก
นอ้ยกวา่ ในท่ีเยน็  แต่ความร้อนจะมีประโยชน์มากและไดผ้ลดีถา้ใชเ้พือ่การอบอุ่นร่างกาย  (Warm 
– up)  ดงันั้นการเลือกเวลาในการฝึกจึงเป็นส่ิงส าคญั  เวลาเชา้ควรฝึกความอดทนเพราะอากาศเยน็
กวา่ช่วงบ่าย  แต่ถา้จะฝึกความเร็ว  ความไวกส็ามารถฝึกไดใ้นช่วงบ่ายถา้จ าเป็น 
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    3. เคร่ืองแต่งกาย  เคร่ืองแต่งกายท่ีไม่เหมาะสมสมท าใหข้าดความคล่องตวัในการ
เคล่ือนท่ีเปล่ียนทิศทาง  หรือเคล่ือนไหวส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกาย  ในแง่ของการระบายความ
ร้อน  เช่น  เส้ือผา้ท่ีมีสีทึบเขม้  การระบายความร้อนจากร่างกายเป็นไปไดย้ากเพราะเส้ือผา้สีทึบเขม้
ดูดความร้อน  ส่วนเส้ือแขนยาวท าใหน้ ้าระเหยออกจากผวิหนงัไดย้าก จึงท าใหร้ะบบในการช่วย
หลัง่เหง่ือตอ้งท างานหนกัมากกวา่ปกติ  ความอดทนจึงลดนอ้ยลง  ในเมืองร้อนการสวมชุดวอร์มจึง
ไม่มีความจ าเป็นมากนกั 
 4. การใช้ยากระตุ้น      ยากระตุน้  เป็นสารตอ้งหา้มในการแข่งขนักีฬาทุกประเภท  
เน่ืองจากเป็นการเอาเปรียบคู่ต่อสูแ้ละมีผลขา้งเคียงถา้ใชป้ระจ าสม ่าเสมอเป็นอนัตรายถึงชีวิตได ้     
 5. แอลกอฮอล์       แอลกอฮอล ์เป็นสารท่ีมีผลท าให้ร่างกายอบอุ่นข้ึนเพราะสามารถให้
พลงังานได ้ 0.3 – 4.0  แคลอรี / มิลลิลิตร  โดยเฉพาะในระยะแรกอาจมีอาการคึกคกั  ช่วยระงบัการ
ต่ืนเตน้ในทางวิทยาศาสตร์การกีฬาจึงถือวา่แอลกอฮอลเ์ป็นสารกระตุน้อยา่งหน่ึง  เพราะไปท าให้
การไหลเวยีนของเลือดดีข้ึน  กดสมองส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคลิกภาพและลกัษณะเฉพาะตน  เม่ือมี
แอลกอฮอลใ์นเลือดมากข้ึนจะไปกดสมองส่วนอ่ืน ๆ   
 6. บุหร่ี      บุหร่ีมีผลต่อสมรรถภาพของนกักีฬาทั้งในระยะสั้นและระยะยาวดงัจะพบวา่ใน
ควนับุหร่ีมีสารท่ีเป็นพิษต่อร่างกาย  เช่นนิโคตินท าใหห้วัใจเตน้เร็ว  หลอดเลือดส่วนปลายหดตวั  
ท าใหค้วามดนัโลหิตสูง  ลดปริมาณเลือดท่ีไหลไปสู่กลา้มเน้ือ ทาร์เป็นสารน ้ามนัดินจะเคลือบผนงั
ถุงลมปอดท าใหก้ารแลกเปล่ียนก๊าซในถุงลมยากข้ึน คาร์บอนมอนอกไซด ์  จะขดัขวางการจบั
ออกซิเจนของฮีโมโกลบิน ท าใหส้มรรถภาพส ารองของระบบการหายใจและการไหลเวียนเลือด
ลดลง การขบัออกซิเจนของร่างกายต ่าลง  
 7. การพกัผ่อนและนันทนาการ    เป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับนกักีฬาและตอ้งใหมี้เป็นประจ า  
(และบงัคบัใหก้ระท า)  เฉพาะอยา่งยิง่ในระหวา่งการฝึกซอ้มกีฬาใหญ่ ๆ  การพกัผอ่นช่วยให้
ร่างกายไดซ่้อมแซมความสึกหรอท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการออกก าลงักาย  และสร้างเน้ือเยือ่ข้ึนมาใหม่  
ในกรณีท่ีการฝึกเก่ียวกบัการสร้างกลา้มเน้ือ  ส่วนนนัทนาการเป็นการพกัผอ่นและช่วยฟ้ืนสภาพ
ทางใจ  ท าใหค้ลายความต่ืนเตน้และความตึงเครียดทางประสาท  การพกัผอ่นควรมีก าหนดแน่นอน  
เช่น  หลงัอาหารกลางวนัทุกคน ตอ้งเขา้นอนและสงบเป็นเวลาสองหรือสามชัว่โมง 
เอกสารอ้างองิ 
สุทธิชยั  จิตะพนัธ์กลุ. ชีวิตมัง่คัง่ : ความเขา้ใจกลวิธีสร้างความมัง่คัง่แทจ้ริงในชีวิต. กรุงเทพ ฯ :  
 ส านกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 2545. 
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ใบกจิกรรมที่ 2 
เร่ือง การวเิคราะห์ปัจจัยทีมี่ผลต่อการสร้างเสริมสุขภาวะ 

------------------------- 
ค าช้ีแจง  ใหผู้เ้รียนช่วยกนัวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการสร้างเสริมสุขภาวะตามหวัขอ้ท่ีก าหนดใส่ลง
ช่องวา่งในดา้นขาวมือ 
ช่ือ………………………………………………………………………………………………… 

หัวข้อ การวิเคราะห์ปัจจัยทีมี่ผลต่อการสร้างเสริมสุขภาวะ 
1.อาหาร  

 
 

2.ภูมิอากาศ  
 
 

3.เคร่ืองแต่งกาย  
 
 

4. การใช้ยากระตุ้น  
 
 

5. แอลกอฮอล์  
 
 

6. บุหร่ี  
 
 

7. การพกัผ่อนและนันทนาการ  
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ใบกจิกรรมที่ 2.1 
การแสดงละครเร่ืองการสร้างเสริมสุขภาวะ 

------------------- 
ค าช้ีแจง   ใหแ้ต่ละกลุ่มด าเนินการวิเคราะห์งาน วางแผนการแสดงละครโดยใหมี้หนา้ท่ีร่วมในการ
แสดงละครทุกคน ก าหนดหวัขอ้ดงัน้ี 

 กลุ่มท่ี 1 เร่ือง การสร้างเสริมสุขภาวะดา้นร่างกาย 
 กลุ่มท่ี 2 เร่ือง การสร้างเสริมสุขภาวะดา้นจิตใจ 
 กลุ่มท่ี 3 เร่ือง การสร้างเสริมสุขภาวะดา้นสงัคม 
 กลุ่มท่ี 4 เร่ือง การสร้างเสริมสุขภาวะดา้นจิตวิญญาณ 
 กลุ่มท่ี 5 เร่ือง การสร้างเสริมสุขภาวะดา้นปัญญา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือกลุ่ม……………………………………………. 
เร่ืองทีแ่สดง………………………………………… 
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แบบประเมินการแสดงละครการสร้างเสริมสุขภาวะ 
รายวชิา……………………………………………………………………ช้ัน…………………. 
หน่วยการเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้ที…่………กจิกรรม…………………………………… 
ค าช้ีแจง :  ใหผู้ส้อน/นกัศึกษา ประเมินผลการแสดงละครโดยกาเคร่ืองหมาย (/) ลงใน( 0 )ท่ีตรงกบั
ระดบัคุณภาพ 
รายการที่ประเมิน ระดับคุณภาพ 

4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ควรปรับปรุง) 

1. ความสามารถ
ในการแสดงละคร 

(0) สามารถ
แสดงออกไดต้าม
บทบาทหนา้ท่ีท่ี
ไดรั้บถูกตอ้ง 

(0) สามารถ
แสดงออกไดไ้ม่
ครบทุกคน 

(0) สามารถ
แสดงออกไดไ้ม่ครบ
ทุกคนแต่มีความ
สับสนในหนา้ท่ี 

(0) ไม่กลา้
แสดงออกใน
หนา้ท่ีรับ
มอบหมายทุกคน 

2. ความถูกต้อง (0) แสดงไดถ้กูตอ้ง
ตามขอ้ตกลงของ
กลุ่มทั้งหมด 

(0)แสดงไม่ถูกตอ้ง
ตามขอ้ตกลงของ
กลุ่ม 1 อยา่ง 

(0)แสดงไม่ถูกตอ้ง
ตามขอ้ตกลงของกลุ่ม 
2 อยา่ง 

(0) แสดงไม่
ถูกตอ้งตาม
ขอ้ตกลงของกลุ่ม  

3. ความคดิริเร่ิม
สร้างสรรค์ 

(0)การแสดงมี
ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรคแ์ละมีการ
น าไปประยกุตใ์ชไ้ด ้

(0) การแสดงมี
ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรคแ์ละมี
การน าไป
ประยกุตใ์ชไ้ดบ้า้ง 

(0) การแสดงขาด
ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรคแ์ละมีการ
น าไปประยกุตใ์ชไ้ด้
บา้ง 

(0)  การแสดงขาด
ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรคน์อ้ย
และไม่สามารถ
น าไปประยกุตใ์ช้
ไดเ้ลย 

4 .ความ
สนุกสนาน 

(0) กิจกรรมเกิดความ
สนุกสนาน 
เกิดบรรยากาศการ
เรียนรู้ตลอดเวลา 

(0) กิจกรรมเกิด
ความสนุกสนาน 
และเกิดบรรยากาศ
การเรียนรู้บางคร้ัง 

(0) กิจกรรมเกิดความ
สนุกสนานแต่ไม่เกิด
บรรยากาศการเรียนรู้ 

(0)ไม่เกิดความ
สนุกสนานและ
บรรยากาศการ
เรียนรู้ 

เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
 3.51 - 4.00  หมายถึง มีผลงานแสดงละดรอยูใ่นระดบัคุณภาพดีมาก 
 2.51 - 3.50 หมายถึง  มีผลงานแสดงละครอยูใ่นระดบัคุณภาพดี 
 1.51 - 2.50 หมายถึง  มีผลงานแสดงละครอยูใ่นระดบัคุณภาพปานกลาง 
 1.00 - 1.50 หมายถึง  มีผลงานแสดงละครอยูใ่นระดบัคุณภาพควรปรับปรุง 
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แบบบันทกึพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
 
ช่ือกลุ่ม……………………………………………………………………………….. 
ช่ือกิจกรรม……………………………………………………………………………. 
ค าช้ีแจง  ใหก้าเคร่ืองหมาย( /) ลงในช่องวา่งตามความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
 

1. ความร่วมมือในการปฏิบติังาน O ร่วมมือทุกคน 

O ร่วมมือเป็นบางคน 
2. การยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น O ส่วนใหญ่ยอมรับ 

O มีความขดัแยง้ภายในกลุ่ม 
3. การแสดงความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม O มีอิสระ 

O ไม่มีอิสระ 
4. การปฏิบติัตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย O ปฏิบติั 

O ไม่ปฏิบติั 
5. การประสานงานความคิดเห็นและสรุปผล
ประเดน็อยา่งชดัเจน 

O ปฏิบติั 

O ไม่ปฏิบติั 
6. การเขา้ร่วมปฏิบติักิจกรรมครบทุกขั้นตอน O ครบทุกคน 

O บางคนไม่ครบ 
7. ความส าเร็จในการปฏิบติังาน O เสร็จภายในเวลาท่ีก าหนด 

O ไม่เสร็จภายในเวลาท่ีก าหนด 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 รายการพฤติกรรมทางบวก  = 1 คะแนน 
 รายการพฤติกรรมทางลบ    = 0 คะแนน 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 คะแนน    ระดับคุณภาพ 
 6  -  7            ดี 
 3  -  5         พอใช ้ 
 0 -  2         ปรับปรุง 
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 
รายวชิา  การสร้างเสริมสุขภาวะ    หน่วยที่ 3 การพฒันาคุณภาพชีวติด้านจิตใจ 
เร่ือง การพฒันาคุณภาพชีวติด้านจิตใจ   เวลา   6 ช่ัวโมง 

…………………………. 
สาระส าคญั 
 การพฒันาคุณภาพชีวิตดา้นจิตใจ เป็นการพฒันาคุณภาพชีวิตประกอบดว้ยการพฒันาจิตใจ 
การฝึกสมาธิ พฤติกรรม และสติปัญญาเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตท่ีมีสุขภาพดีทั้งร่างกาย  จิตใจ สังคม 
สติปัญญา และจิตวิญญาณสามารถด าเนินชีวิตไปไดอ้ยา่งมีความสุข ในสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ืออ านวย
ต่อการพฒันาภาวะเศรษฐกิจและสังคมท าให้เกิดความสุข ความพึงพอใจในชีวิต ตอบสนองความ
ตอ้งการพื้นฐานของมนุษยด์า้นร่างกาย ไดแ้ก่  อาหาร  เส้ือผา้  เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยูอ่าศยั และยารักษา
โรค  และตอบสนองความตอ้งการดา้นจิตใจ ไดแ้ก่ ความตอ้งการความรัก  การดูแลเอาใจใส่  การ
เป็นท่ียอมรับของผูอ่ื้น เป็นตน้   
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 จุดประสงค์การเรียนรู้ทัว่ไป 
 เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัจิตใจ สมาธิ การฝึกสมาธิ พฤติกรรม สติปัญญา 
ความฉลาดทางอารมณ์  จริยธรรม สามารถฝึกปฏิบติัตนเองใหมี้สุขภาวะท่ีสมบูรณ์แขง็แรงได ้
  จุดประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรม 
 1.     อธิบายสภาวะทางจิตใจ การฝึกสมาธิ การแสดงพฤติกรรม สติปัญญา ความฉลาดทาง
อารมณ์ และจริยธรรมเพื่อน าไปสู่การสร้างเสริมสุขภาวะของตนเองได ้
 2.     ระบุแนวทางปฏิบติัแนวทางการฝึกสมาธิได ้  
 3.     ปฏิบติักิจกรรมการฝึกสมาธิตามรูปแบบก าหนดลมหายใจได ้
สาระการเรียนรู้ 
 -       ความหมายของจิตท่ีมีสมาธิ  
 -       การฝึกสมาธิ รูปแบบการฝึกสมาธิ 
 -       ความหมายของพฤติกรรม 
 -       ความส าคญัของสติปัญญา 
 -      ความฉลาดทางอารมณ์ 
 -      จริยธรรม 
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กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ขั้นการให้ความรู้และการสร้างความตระหนัก(Knowledge and Awareness) : KA 
 1. สร้างความสนใจของผูเ้รียนดว้ยการเล่านิทานธรรม เร่ือง “ตายไม่วา่” เม่ือเล่าจบแลว้ ครู
ตั้งค  าถาม 2 ขอ้ใหผู้เ้รียนช่วยกนัตอบ เช่น ขอ้ชวนคิดของนิทานเร่ืองน้ีคืออะไร?  เหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึนมีสาเหตุมาจากอะไร ? เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดความตระหนกัในการดูแลสุขภาวะของตนเอง 
 2.   แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 ใหผู้เ้รียนไดท้ราบ 
 3.   อาจารยใ์หค้วามรู้เก่ียวกบัความหมายของจิตท่ีมีสมาธิ พฤติกรรม สติปัญญา ความ
ฉลาดทางอารมณ์ และจริยธรรม พร้อมทั้งแจกใบความรู้ท่ี 3 เร่ือง  ความรู้เก่ียวกบัการพฒันา
คุณภาพชีวิตดา้นจิตใจ  ใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาและสร้างความตระหนกัใหส้นใจเก่ียวกบัความส าคญัของ
จิตใจของตนเอง 
 ขั้นการสร้างเสริมความรู้ (Enhancement) : E 
 1.   ใหผู้เ้รียนจบัคู่ช่วยกนัระดมความคิดเห็นแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั
เก่ียวกบัการฝึกจิตท่ีมีสมาธิ   การแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้ สติปัญญา และการพฒันาจริยธรรม 

2.    ผูเ้รียนช่วยกนัสร้างเสริมความรู้เก่ียวกบัการฝึกสมาธิ การแสดงพฤติกรรม การพฒันา
สติปัญญา และการพฒันาจริยธรรม 

3.   ตวัแทนสรุปแนวทางการสร้างเสริมความรู้เก่ียวกบัการฝึกสมาธิ  การแสดงพฤติกรรม 
การพฒันาสติปัญญา และการพฒันาจริยธรรมพร้อมทั้งจดบนัทึกไว ้

4.   ใหผู้เ้รียนไดฝึ้กสมาธิกนัทุกคนใหรู้้จกัวิธีฝึกสมาธิแบบต่าง ๆ 
ขั้นการสร้างผลงาน (Construction) : C 
1.   ใหผู้เ้รียนแบ่งกลุ่มยอ่ย โดยการคละความสามารถเก่ง ปานกลาง อ่อน จ านวน 5 คนต่อ

กลุ่ม(เก่ง 1 คน ปานกลาง 2 คน อ่อน 2 คน) 
2.    แต่ละกลุ่มไดรั้บใบกิจกรรมท่ี 3 เร่ือง การฝึกสมาธิ แบบก าหนดลมหายใจ ประมาณ 10 

นาที     ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มช่วยกนัเขียนเรียงความตามใบกิจกรรมท่ี 3.1 เร่ือง การมีพฤติกรรมท่ีดีจะ
ช่วยสร้างเสริมสุขภาวะไดอ้ยา่งไร  

3.    ใหแ้ต่ละกลุ่มปฏิบติักิจกรรมสร้างสรรคผ์ลงานเขียนเรียงความลงในกระดาษท่ีได้
จดัเตรียมไว ้

ขั้นการน าเสนอผลงาน (Presentation) : P 
1.  ใหผู้เ้รียนไดค้ดัเลือกตวัแทนกลุ่ม จ านวน 1 คน ออกมาน าเสนอผลงานต่าง ๆเก่ียวกบั 
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การเขียนเรียงความเร่ือง การมีพฤติกรรมท่ีดีจะช่วยสร้างเสริมสุขภาวะไดอ้ยา่งไร  โดยเรียงล าดบั
ก่อนหลงัใหจ้บัฉลาก 

2. สมาชิกในหอ้งเรียนช่วยกนัวิเคราะห์ เปรียบเทียบวิธีการและกระบวนการของผลงาน 
การเขียนเรียงความของกลุ่มแต่ละกลุ่ม 

3. ส่งเสริมการน าไปประยกุตใ์ชโ้ดยใหผู้เ้รียนแต่ละคนไดมี้เวลาส่วนตวัในการฝึก 
สมาธิ และมีพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะของตนเอง 

ขั้นการประเมินผลการเรียนรู้และการสะท้อนกลบั(Assessment and Reflection) : AR 
1.ใหผู้เ้รียนไดป้ระเมินผลงานเรียงความท่ีกลุ่มไดน้ าเสนอของแต่ละกลุ่มลงในแบบ 

ประเมินผลงานกิจกรรม 
2.ใหผู้เ้รียนไดส้ะทอ้นกลบัดว้ยการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการเขียนเรียงความเร่ือง 

การมีพฤติกรรมท่ีดีจะช่วยสร้างเสริมสุขภาวะไดอ้ยา่งไร 
3.ใหผู้เ้รียนแต่ละคนท าแบบประเมินสงัเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่มเป็นอยา่งไร 

ส่ือการเรียนรู้ 
 1.   ใบความรู้ท่ี 3 เร่ือง ความรู้เก่ียวกบัการพฒันาคุณภาพชีวิตดา้นจิตใจ   
 2.   ใบกิจกรรมท่ี 3 เร่ือง การเขียนเรียงความการพฒันาคุณภาพชีวิตดา้นจิตใจ 

3.   ใบกิจกรรมท่ี 3.1 เร่ือง การฝึกสมาธิ แบบก าหนดลมหายใจ  
4.    ใบกิจกรรมท่ี 3.2 เร่ือง การมีพฤติกรรมท่ีดีจะช่วยสร้างเสริมสุขภาวะไดอ้ยา่งไร  

 5.    แบบประเมินผลการเขียนเรียงความ 
 6.    แบบสงัเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
การวดัและประเมินผล 

1.     ประเมินผลจากการเขียนเรียงความ 
2.     ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 

 
บันทกึหลงัสอน 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
    (……………………………………………) 

   ผู้สอน 
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ใบความรู้ที ่3 
เร่ือง ความรู้เกีย่วกบัการพฒันาคุณภาพชีวติด้านจิตใจ 

  การพฒันาคุณภาพชีวิตดา้นจิตใจ เป็นการพฒันาคุณภาพชีวิตประกอบดว้ยการพฒันาจิตใจ 
การฝึกสมาธิ พฤติกรรม และสติปัญญาเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตท่ีมีสุขภาพดีทั้งร่างกาย  จิตใจ สังคม 
สติปัญญา และจิตวิญญาณสามารถด าเนินชีวิตไปไดอ้ยา่งมีความสุข  
ความหมายจิตที่เป็นสมาธิ 
 จิตที่เป็นสมาธิ หมายถึง จิตท่ีไดรั้บการฝึกใหมี้สติอยูเ่สมอ การฝึกสมาธิเป็นการบริหารจิต
ใหมี้ความเขม้แขง็ เตม็เป่ียมไปดว้ยพลงัมีสติอยูต่ลอดเวลา  กิจกรรมต่าง ๆตอ้งการสมาธิอยา่งมาก 
เช่น การเล่นกีฬาบางประเภท ไดแ้ก่ สกี  ปีนหนา้ผา แข่งรถยนต ์เล่นฟุตบอล บาสเกตบอล เป็นตน้ 

 การฝึกสมาธิ  หมายถึง ความตระหนกัวา่แทจ้ริงแลว้เราคือใครหาใช่ความพยายามท่ีจะเป็น
ส่ิงใดส่ิงหน่ึง หรือคนใดคนหน่ึงท่ีมิใช่ตวัเรา  การฝึกสมาธิเป็นการท าจิตใจใหส้งบ โดยท่ีจิตหรือ
ความคิดมิไดถู้กบงัคบัหรือถูกกดข่ีใหจ้ดจ่ออยูก่บัส่ิงใดส่ิงหน่ึงหากแต่เป็นการท าใหจิ้ตสงบน่ิงดว้ย
ความสมคัรใจ 
ความส าคญัของการฝึกสมาธิ 
 การฝึกสมาธิท่ีแทจ้ริงจะส่งผลดีตอทั้งสุขภาพร่างกาย และสุขภาพจิต เปรียบเสมือนการ
ออกก าลงักายท่ีทุกคนลว้นตระหนกัถึงประโยชน์อนัมหาศาลจากการออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอ 
เม่ือเร่ิมออกก าลงักายใหม่ ๆ เราจะรู้สึกปวดเม่ือยตามเน้ือตวั ตามขอ้ต่อ หรือรู้สึกเหน็ดเหน่ือย แต่
เม่ือท าต่อไปเร่ือย ๆ อยา่งสม ่าเสมอเขาจะไดรั้บประโยชน์อนัแทจ้ริงของการออกก าลงักาย  

การฝึกสมาธิทุกวนัอยา่งสม ่าเสมอ  ควรฝึกวนัละ 2 คร้ัง โดยฝึกในช่วงเชา้มืดหลงัต่ืนนอน 
และช่วงค ่า จะเป็นการเพิม่พลงัทางจิตใหแ้ขง็แรง มัน่คง จนสามารถน าเอาพลงัจิตมาใชใ้หเ้กิด
ประโยชนแ์ก่ตวัเองและคนอ่ืน ๆ ได ้  
การฝึกสมาธิแบบก าหนดลมหายใจ 
 การฝึกสมาธิแบบก าหนดลมหายใจเป็นการฝึกสมาธิท่ีเรียบง่าย ไม่ตอ้งอาศยัอุปกรณ์ใด ๆ 
ใหม้ากมายขอเพียงแต่สถานท่ีท่ีจะใชใ้นการฝึกสมาธิท่ีเหมาะสมและความตั้งใจจริงของผูป้ฏิบติั
เท่านั้น 
 การฝึกสมาธิแบบก าหนดลมหายใจ ควรนัง่ขดัสมาธิบนเส่ือหรือฟกู หลงัตรง อวยัวะทุก 
ส่วนผอ่นคลาย วางมือขา้งหน่ึงไวท่ี้ทอ้ง ส่วนขา้งท่ีเหลือวางไวบ้นหนา้อก  หายใจเขา้ออกลึก ๆ 
และชา้ ๆ สงัเกตการณ์หายใจท่ีมือทั้งสองขา้งในเวลาปกติ การหายใจท่ีถูกตอ้ง คือ ทอ้งจะขยายใหญ่
เม่ือหายใจเขา้ และจะยบุลงเม่ือหายใจออกใหท้ าเช่นน้ีไปเร่ือย ๆ จนกวา่จะสามารถปรับลมหายใจ
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ดงักล่าวใหอ้ยูไ่ดน้าน ๆ  เม่ือสามารถปรับลมหายใจใหถู้กตอ้งแลว้ใหป้ระสานมือทั้งสองไวท่ี้ตกั 
เอาสติจดจ่ออยูก่บัลมหายใจเขา้ และลมหายใจออก  หายใจเขา้-ออกคร้ังท่ี 1 ใหน้บั  “1” หายใจเขา้-
ออกคร้ังท่ี 2 ใหน้บั “2” หายใจเขา้-ออกคร้ังท่ี 3 ใหน้บั  “3” ท าเช่นน้ีไปเร่ือย ๆ จะช่วยท าใหจิ้ตเป็น
สมาธิมากยิง่ข้ึน เม่ือนบัไปจนถึง 10 ใหย้อ้นกลบัมานบั 1 ใหม่อีกคร้ัง วิธีน้ีควรฝึกคร้ังละประมาณ 
10   นาที วนัละ 2 คร้ังพฤติกรรม  

“พฤติกรรม”  หมายถึง  การแสดงออก  การโตต้อบ  หรือการมีปฏิกิริยาต่อส่ิงต่าง ๆ
ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีบุคคลพดู  คิด หรือกระท า และหากจะยกตวัอยา่งวา่ การท่ีนกัศึกษาสอบไดเ้กรด A ใน
วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตเป็นพฤติกรรมหรือไม่ ค  าตอบ คือ ไม่ใช่เพราะส่ิงนั้นคือ ผลของ
พฤติกรรม เพราะหากจะกล่าวพฤติกรรมจะหมายถึง การเรียนอยา่งขยนัขนัแขง็ ตั้งใจ มีประสิทธิภาพ จึง
สอบไดเ้กรด A  
 การเกดิพฤติกรรมมนุษย์ 
   1. การเรียนรู้ ( Learning )      การเรียนรู้ คือ การเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมอนั
เน่ืองมาจากประสบการณ์ซ่ึงเม่ือไดเ้กิดการเรียนรู้ข้ึนแลว้กจ็ะมีความสามารถท่ีจะคิด หรือปฏิบติัได้
ตามประสบการณ์ 
 2. สติปัญญาและความคิด (Intelligence  and  Thought )  สติปัญญาและความคิด 
เป็นสาเหตุหน่ึงท่ีก่อใหเ้กิดพฤติกรรมมนุษย ์ ซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบัความสามารถท่ีจะท างานและเขา้ใจ
งานในส่วนน้ีดีกวา่หรือส่วนอ่ืนดีกวา่นกัจิตวิทยาบางกลุ่มพยายามสร้างค าจ ากดัความสติปัญญา คือ   
ความสามารถพิเศษเก่ียวขอ้งกบัการถ่ายทอดทางพนัธุกรรม 
 3. ค่านิยม (Value)   การเกิดพฤติกรรมในส่วนของอิทธิพลจากค่านิยมท่ีเกิดข้ึนกบั
บุคคลในสงัคมนั้นเน่ืองจากสงัคมมีบรรทดัฐาน (Norms) เป็นค่านิยมท่ีสมาชิกในสงัคมนั้น ๆ ยดึถือ
เป็นแนวปฏิบติัในการด าเนินชีวิตโดยค่านิยมมีทั้งค่านิยมทางลบและทางบวก  ซ่ึงในสงัคมหน่ึงอาจ
เห็นวา่ค่านิยมน้ีเป็นส่ิงท่ีควรยดึถือปฏิบติัในขณะท่ีอีกสงัคมหน่ึงอาจเห็นวา่เป็นค่านิยมในแง่ลบก็
ไดเ้ช่น ค่านิยมยกยอ่งผูมี้อ  านาจบารมีหรือมีค่านิยมวตัถุ เป็นตน้ 
 4. เจตคติ (Attitude) เจตคติ หมายถึง ความคิด  ความรู้สึกท่ีมีความโนม้เอียงต่อส่ิงใด
ส่ิงหน่ึงไปในแง่บวก   (Positive) หรือ ความคิดในแง่ลบ เป็นปรปักษ ์(Negative) ซ่ึงในเชิงจิตวิทยา
สงัคมแลว้ เจตคติเกิดจากการตั้งสมมติฐานข้ึนมาเพราะเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถสงัเกตเห็นไดโ้ดยตรง 
แต่จะอา้งอิงไดจ้ากพฤติกรรม การตอบสนอง 

5.  อารมณ์ ( Emotional) อารมณ์ คือ สภาพของจิตใจท่ีหวัน่ไหว ป่ันป่วน หรือต่ืนเตน้  
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เม่ือมีส่ิงเร้ามากระตุน้  ส่ิงเร้าท่ีมากระทบท าใหแ้ต่ละบุคคลเกิดอารมณ์ท่ีต่างกนัได ้  แมก้ระทัง่คน
เดียวกนัเม่ือสภาวะท่ีแตกต่างกนัไดรั้บส่ิงเร้าเดียวกนั  

6. แรงจูงใจ (Motivation)  แรงจูงใจ  คือ  การท างานของระบบประสาท ซ่ึงส่งผลต่อ 
การเกิดพฤติกรรมของมนุษยโ์ดยมีแรงขบั (Driving force) เป็นส่ิงส าคญัท่ีก่อใหเ้กิดการกระท าต่าง ๆ 
ข้ึนทุกวนัน้ีทุกคนพดูวา่การท่ีมนุษยกิ์นเม่ือหิว  หรือท างานหนกัเพื่อตอ้งการประสบความส าเร็จใน
ชีวิต ลว้นมาจากแรงจูงใจทั้งส้ินซ่ึงแรงจูงใจแบ่งออกไดเ้ป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ แรงจูงใจทาง
กายภาพ(Physiological motivation) และแรงจูงใจทางดา้นจิตใจ  (Psychological   motivation) 
 7.   ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional  Quotient) ความฉลาดทางอารมณ์ 
(Emotional  Quotient) คือ ความสามารถในการวดั และควบคุมอารมณ์  ความรู้สึกของตนเองและ
ผูอ่ื้นได ้ และความรู้สึกเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดและการกระท า  พวกเขาไดพ้ฒันาทฤษฎีน้ีบน
พื้นฐานของหลกัการ 4 ขอ้ 

1. ความสามารถในการประเมินส่ิงท่ีมองเห็นหรือสงัเกตไดถึ้งอารมณ์การแสดงออก 
2. ความสามารถในการจ า และสร้างความรู้สึกในความเขา้ใจตวัเองและผูอ่ื้นได ้
3. ความสามารถในการเขา้ใจอารมณ์ และมีความรอบรู้เก่ียวกบัอารมณ์ 
4. ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ และมีพฒันาการทางอารมณ์ท่ีดี ท่ีฉลาด 

จริยธรรม 
 พฤติกรรมของมนุษยมี์จิตใจเป็นผูส้ั่งการและก ากบัควบคุม หากจิตใจร่าเริงเบิกบาน
กริยาท่าทีท่ีแสดงออกจะกระฉับกระเฉง ว่องไว แต่เม่ือมีจิตใจเศร้าหมอง กริยาท่าทีก็เหงาหงอย 
เซ่ืองซึมไม่สดใส จึงมีค  ากล่าวท่ีว่าใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว  กรณีจิตเป็นผูส้ั่งการ ร่างกายก็ถือค าสั่ง
และแสดงกิริยานั้นๆ ดงันั้นการแสดงจริยธรรมและคุณธรรมจึงไม่สามารถแยกกนัไดซ่ึ้งคุณธรรม
จะเนน้ความรู้สึก ของจิตใจ  ส่วนจริยธรรมเนน้การแสดงออกทางร่างกาย 
 1. การพฒันาคุณธรรมและจริยธรรม  เดก็ท่ีเกิดมาไดรั้บการศึกษาอบรมคร้ังแรกจาก
บิดามารดาหรือผูป้กครอง ต่อจากนั้นกมี็ระบบการศึกษาจะเป็นรากฐานในการพฒันาคุณธรรมและ
จริยธรรม มีทั้งวิชาสอนและการอบรมจากครู อาจารย ์  มีการเรียนรู้ถึงการประพฤติปฏิบติัตนใหมี้
ศีลธรรมช่วยเหลือผูอ่ื้น  มีจิตใจท่ีบริสุทธ์ิซ่ึงเป็นแนวทางในการพฒันาจริยธรรม 
 2. จริยธรรมทีพ่งึประสงค์ส าหรับคนไทย ไดแ้ก่  ปัญญาธรรม    เมตตาธรรม   สันติ
ธรรม   สุจริตธรรม   วิริยธรรม    คารวธรรม   สามคัคีธรรม เป็นตน้ 

3.  จริยธรรมกบัสุขภาพ ความส าคญัของการมีสุขภาพดีทั้งทางร่างกายและจิตท่ีดีได ้
ตอ้งสามารถควบคุมร่างกายและจิตใจ ไดดี้เยีย่ม ตอ้งมีวธีิการ คือ 
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 1. สุขภาพกาย ควรรักษาสุขภาพกายใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีสมบูรณ์โดยการด่ืม   กิน และ
หายใจอยา่งถูกสุขลกัษณะ  ออกก าลงักายใหอ้วยัวะทุกส่วนไดท้ างานตามปกติ  นอนหลบั พกัผอ่น
อยา่งเพียงพอต่อความตอ้งการของร่างกาย  มีการตรวจสุขภาพเป็นประจ า 
 2. สุขภาพจิต เราควรฝึกปฏิบติัคุณธรรมอยูเ่สมอเพราะการมีคุณธรรม คือการมีอารมณ์
ท่ีถูกตอ้งในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยปฏิบติั ดงัน้ี   มองโลกในแง่ดีดว้ยความเป็นจริง คือ การยอมรับ
สภาพตวัเองและผูอ่ื้น   ควบคุมตนเองได ้มีการใชอ้ารมณ์และการแสดงออกอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม   
 

 

นิทานธรรมะเร่ือง ตายไม่ว่า 
 

 มีชายคนหน่ึงขบัรถเบนซ์คนังามดว้ยความเร็วสูง  ทนัใดนั้นคุณพระช่วยมีอะไรอยูข่า้งหนา้ 
ดว้ยความประมาทขาดความระมดัระวงั  เขาหกัหลบอยา่งรวดเร็ว เสียงดงัโครม สุนขัท่ีวิ่งตดัหนา้
หนัมาเห่าแบบงง ๆ แลว้กว็ิ่งจากไป  อนิจจารถเบนซ์คนังามคนันั้นวิ่งเสียหลกัตกลงไปในคลอง  
หลงัจากท่ีเขาไดส้ติรู้สึกตวัหายตกใจ เขาจึงคลานออกมาจากรถทนัทีท่ีเขาเห็นสภาพรถท่ีอยูต่รงหนา้ 
เขากร้็องเสียงโอดครวญดงั ๆ “โธ่รถเบนซ์ของฉนั พงัหมดเลย” ในบรรดาคนท่ีมุ่งดูเหตุการณ์อยูมี่
ชายคนหน่ึงเกิดนึกสงสารข้ึนมา จึงเดินเขา้ไปหาเขาดว้ยจิตเมตตาแลว้บอกเขาวา่ “คุณไปห่วงท าไม
รถ ห่วงแขนของคุณดีกวา่ มนักระเดน็ไปโนน้แลว้” พร้อมทั้งช้ีใหเ้ขาดู  เขามองตามปลายน้ิวท่ีช้ีไป
ประมาณคร่ึงเมตร พอเห็นท่อนแขนท่ีอยูด่า้นหนา้ และกลบัมาส ารวจตวัเองอีกคร้ัง  ชายหนุ่มก็
ถึงกบัโอดครวญเสียงดงัเป็นคร้ังท่ี 2 วา่ “โธ่โรเลก็ซ์ของฉนั พงัหมดเลย”  
 
ข้อชวนคดิ การบริโภคนิยมท าใหคุ้ณค่าส่ิงของต่าง ๆ สบัสน ไขวเ้ขวไปหมด  วตัถุส าคญักวา่ชีวติ  
ชีวิตมีค่านอ้ยกวา่อวยัวะซ่ึงตรงกนัขา้มกบัพทุธพจน์ท่ีตรัสวา่ “พงึสละทรัพย์เพือ่รักษาอวัยวะสละ
อวัยวะเพือ่รักษาชีวติ และสละทรัพย์ อวัยวะ ชีวติ เพือ่รักษาธรรม” ชายคนน้ีแทนท่ีจะดีใจท่ีรอด
ชีวิตกลบัเสียดายรถ แทนท่ีจะเสียใจท่ีแขนขาดกบัเป็นห่วงนาฬิกา เราอาจไม่เป็นแบบน้ี แต่มีไหมท่ี
บ่นอยากตายเม่ือท าอะไรแลว้มีอุปสรรค ธุรกิจลม้เหลว หรือโดนเอามีดมาจ้ี เอาสร้อยคอ แต่เราด้ิน
รนเอาชีวิตเขา้แลก 
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ใบกจิกรรมที่ 3 
เร่ือง การเขียนเรียงความการพฒันาคุณภาพชีวติด้านจิตใจ 

---------------------------- 
ค าช้ีแจง   ใหแ้ต่ละกลุ่มด าเนินการวิเคราะห์งาน วางแผนการแสดงละครโดยใหมี้หนา้ท่ีร่วมในการ
แสดงละครทุกคน ก าหนดหวัขอ้ดงัน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ช่ือกลุ่ม……………………………………………. 
หัวเร่ืองเรียงความ………………………………………… 
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แบบประเมินผลการเขียนเรียงความ 
กลุ่มที่…………ช่ือเร่ือง………………………………………………………………………… 
ค าช้ีแจง :  ใหผู้ส้อน/นกัศึกษา ประเมินจากการตรวจสอบผลการเขียนเรียงความ โดยกาเคร่ืองหมาย 
(/)  ลงในตารางท่ีตรงกบัระดบัคุณภาพ 

รายการที่
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ควรปรับปรุง) 

1. ความสมบูรณ์ 
 

-ท างานครบ
สมบูรณ์มี
องคป์ระกอบ
ครบทุกอยา่ง 

-ท างานไม่ครบ
สมบูรณ์ขาด 1 
องคป์ระกอบ 

-ท างานไม่ครบ
สมบูรณ์ขาด 2 
องคป์ระกอบ 

-ท างานไม่ครบ
สมบูรณ์ขาด
มากกวา่  2 
องคป์ระกอบ 

2. ความถูกต้อง -ท างานถูกตอ้ง
ตามขอ้ตกลง
ของกลุ่ม
ทั้งหมด 

-ท างานไม่ถูกตอ้ง
ตามขอ้ตกลงของ
กลุ่ม 1 อยา่ง 

-ท างานไม่ถูกตอ้งตาม
ขอ้ตกลงของกลุ่ม 2 
อยา่ง 

-ท างานไม่ถูกตอ้ง
ตามขอ้ตกลงของ
กลุ่ม มากกวา่ 2 
อยา่ง 

3. ความคดิริเร่ิม
สร้างสรรค์ 

-ผลงานมี
ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรคแ์ละ
มีการน าไป
ประยกุตใ์ชไ้ด ้

-ผลงานมีความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค์
และมีการน าไป
ประยกุตใ์ชไ้ดบ้า้ง 

-ผลงานค่อนขา้งมี
ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรคแ์ละมีการ
น าไปประยกุตใ์ชไ้ด้
บา้ง 

-ผลงานมีความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค์
นอ้ยและไม่สามารถ
น าไปประยกุตใ์ชไ้ด ้

4. ความเรียบร้อย -ผลงาน
เรียบร้อย
สวยงามและ
น่าสนใจ 

-ผลงานค่อนขา้ง
เรียบร้อยสวยงาม
และน่าสนใจ 

-ผลงานค่อนขา้ง
เรียบร้อย มีบางจุดไม่
เรียบร้อย 

-ผลงานไม่ค่อย
เรียบร้อยและไม่
น่าสนใจ 

เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
 3.51 - 4.00  หมายถึง มีผลงานการเขียนเรียงความอยูใ่นระดบัคุณภาพดีมาก 
 2.51 - 3.50 หมายถึง  มีผลงานการเขียนเรียงความอยูใ่นระดบัคุณภาพดี 
 1.51 - 2.50 หมายถึง  มีผลงานการเขียนเรียงความอยูใ่นระดบัคุณภาพปานกลาง 
 1.00 - 1.50 หมายถึง  มีผลงานการเขียนเรียงความอยูใ่นระดบัคุณภาพควรปรับปรุง 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
ช่ือกลุ่ม……………………………………………………………………………….. 
ช่ือกิจกรรม……………………………………………………………………………. 
ค าช้ีแจง  ใหก้าเคร่ืองหมาย( /) ลงในช่องวา่งตามความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
 

1. ความร่วมมือในการปฏิบติังาน O ร่วมมือทุกคน 

O ร่วมมือเป็นบางคน 
2. การยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น O ส่วนใหญ่ยอมรับ 

O มีความขดัแยง้ภายในกลุ่ม 
3. การแสดงความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม O มีอิสระ 

O ไม่มีอิสระ 
4. การปฏิบติัตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย O ปฏิบติั 

O ไม่ปฏิบติั 
5. การประสานงานความคิดเห็นและสรุปผล
ประเดน็อยา่งชดัเจน 

O ปฏิบติั 

O ไม่ปฏิบติั 
6. การเขา้ร่วมปฏิบติักิจกรรมครบทุกขั้นตอน O ครบทุกคน 

O บางคนไม่ครบ 
7. ความส าเร็จในการปฏิบติังาน O เสร็จภายในเวลาท่ีก าหนด 

O ไม่เสร็จภายในเวลาท่ีก าหนด 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 รายการพฤติกรรมทางบวก  = 1 คะแนน 
 รายการพฤติกรรมทางลบ    = 0 คะแนน 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 คะแนน    ระดับคุณภาพ 
 6  -  7            ดี 
 3  -  5         พอใช ้ 
 0 -  2         ปรับปรุง 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

423 

ใบกจิกรรมที่ 3.1 
เร่ือง การฝึกสมาธิแบบก าหนดลมหายใจ     

ค าส่ัง ใหก้ลุ่มนกัศึกษาปฏิบติัการฝึกสมาธิ แบบก าหนดลมหายใจใชเ้วลา 10 นาที ตั้งช่ือกลุ่ม เขียน
ช่ือสมาชิกในกลุ่ม และหวัขอ้เร่ืองกิจกรรม 
ช่ือกลุ่ม……………………………………………………………………………………….. 
รายช่ือสมาชิก 1…………………………………………………………………………… 
  2…………………………………………………………………………… 
  3…………………………………………………………………………… 
  4…………………………………………………………………………… 
  5…………………………………………………………………………… 

 
 

การฝึกสมาธิแบบก าหนดลมหายใจ  
ใช้เวลา 10 นาท ี
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ใบกจิกรรมที่ 3.2 
เร่ือง การมีพฤติกรรมทีด่ีจะช่วยสร้างเสริมสุขภาวะได้อย่างไร 

 

ค าส่ัง ใหก้ลุ่มนกัศึกษาช่วยกนัแสดงความคิดเห็นตามหวัขอ้เร่ืองท่ีก าหนด 
ช่ือกลุ่ม……………………………………………………………………………………….. 
รายช่ือสมาชิก 1…………………………………………………………………………… 
  2…………………………………………………………………………… 
  3…………………………………………………………………………… 
  4…………………………………………………………………………… 
  5…………………………………………………………………………… 

 

หัวข้อ  การมพีฤตกิรรมทีด่จีะช่วยสร้างเสริมสุขภาวะได้อย่างไร? 
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 
รายวชิา  การสร้างเสริมสุขภาวะ   หน่วยที่ 3 การออกก าลงักาย เกม และนันทนาการ 
เร่ือง กจิกรรมการออกก าลงักาย     เวลา   9 ช่ัวโมง 

…………………………. 
สาระส าคญั 

การออกก าลงักาย   เป็นการเคล่ือนไหวร่างกายมากกวา่ภาวะปกติอยา่งสม ่าเสมอเพื่อช่วย
ท าใหร่้างกายแขง็แรงเกิดการเปล่ียนแปลงระบบต่าง ๆ จนสามารถด าเนินชีวิตในประจ าวนัของ
ตนเองไดอ้ยา่งมีความสุข 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 จุดประสงค์การเรียนรู้ทัว่ไป 
 เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจ และสามารถปฏิบติักิจกรรมการออกก าลงักายได ้
  จุดประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรม 
 1.     อธิบายความหมายของการออกก าลงักาย ประโยชน์และโทษจากการออกก าลงักาย 
หลกัการออกก าลงักายและประเภทของการออกก าลงักายได ้
 2.     สาธิตกิจกรรมการออก าลงักายประเภทต่าง ๆได ้
 3.     ปฏิบติักิจกรรมการออกก าลงักายดว้ยลกัษณะท่าทางต่าง ๆ ได ้
สาระการเรียนรู้ 
 -       ความหมายของการออกก าลงักาย 
 -       ประโยชน์ของการออกก าลงักาย 
 -       การออกก าลงักายช่วยท าใหสุ้ขภาพดีไดอ้ยา่งไร 
 -      หลกัการออกก าลงักาย 
 -      โทษจากการออกก าลงักาย 
 -      ประเภทของการออกก าลงักาย 
 -       กิจกรรมการออกก าลงักายแบบต่าง ๆ 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ขั้นการให้ความรู้และการสร้างความตระหนัก(Knowledge and Awareness) : KA 
 1. สร้างความสนใจของผูเ้รียนโดยการใหเ้พื่อนท่ีเป็นนกักีฬาออกมาแสดงท่าทางการออก
ก าลงักายแลว้ใหเ้พื่อนในหอ้งปฏิบติัตามท่าทางการออกก าลงักายนั้นประมาณ 3 -5 ท่า 
 2.   แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 ใหผู้เ้รียนไดท้ราบ 
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 3.       ใหค้วามรู้เก่ียวกบัความหมายของการออกก าลงักาย   ประโยชนแ์ละโทษของการ
ออกก าลงักาย หลกัการออกก าลงักาย และประเภทของการออกก าลงักาย พร้อมทั้งแจกใบความรู้ท่ี 
4 เร่ือง ความรู้เก่ียวกบัการออกก าลงักาย ใหผู้เ้รียนไดศึ้กษา 

4.    สร้างความตระหนกัผูเ้รียนโดยการสนทนาประโยชนแ์ละโทษของการออกก าลงักาย  
ใหผู้เ้รียนไดอ้ภิปรายกนัภายในหอ้งเรียน 
 ขั้นการสร้างเสริมความรู้ (Enhancement) : E 
 1.   ใหผู้เ้รียนจบัคู่ช่วยกนัระดมความคิดเห็นแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัเก่ียวกบัการ
ออกก าลงักายในชีวิตประจ าวนัของแต่ละคน 

2.    ผูเ้รียนช่วยกนัสร้างเสริมแนวทางการออกก าลงักายท่ีปฏิบติัไดง่้ายและสะดวกท่ีสุด
เพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้ห็นความส าคญัของการออกก าลงักาย เช่น การออกก าลงักายท่ีศีรษะ คอ   ไหล่ 
แขน เอว หวัเข่า ขอ้เทา้ ขอ้มือ เป็นตน้ 

3.    อาจารยแ์ละผูเ้รียนช่วยกนัสาธิตท่าทางการออกก าลงักายท่ีถูกตอ้งใหก้บัเพื่อนได้
ปฏิบติัตาม 

4.   ตวัแทนผูเ้รียนสรุปแนวทางการออกก าลงักายท่ีสามารถน าไปปฏิบติัไดง่้าย และไม่ตอ้ง
เสียค่าใชจ่้าย 

ขั้นการสร้างผลงาน (Construction) : C 
1.   ใหผู้เ้รียนแบ่งกลุ่มยอ่ย โดยการคละความสามารถเก่ง ปานกลาง อ่อน จ านวน 5 คนต่อ

กลุ่ม (เก่ง 1 คน ปานกลาง 2 คน อ่อน 2 คน)  
2.    ผูเ้รียนช่วยแจกใบกิจกรรมท่ี 4 เร่ือง การสร้างสรรคกิ์จกรรมการออกก าลงักาย  เพื่อให้

กลุ่มแต่ละกลุ่มไดช่้วยกนัศึกษาวเิคราะห์กิจกรรม วางแผนการปฏิบติักิจกรรม เป็นขอ้ตกลงของ
กลุ่มโดย เขียนกิจกรรมท่ีจะปฏิบติัลงในใบงานท่ี 4 เป็นการสร้างสรรคก์ารออกก าลงักายของกลุ่ม 

3.    แต่ละกลุ่มช่วยกนัฝึกปฏิบติักิจกรรมสร้างสรรคก์ารออกก าลงักายท่ีไดอ้อกแบบไวจ้น
เกิดความช านาญ อาจารยช่์วยแนะน าการเป็นผูน้ ากิจกรรม ผูป้ฏิบติัตามกิจกรรม 

ขั้นการน าเสนอผลงาน (Presentation) : P 
1.  ใหแ้ต่ละกลุ่มปฏิบติักิจกรรมสร้างสรรคก์ารออกก าลงักายตามท่ีกลุ่มไดก้ าหนดไวแ้ละ

พร้อมกบัชวนเชิญใหผู้เ้รียนกลุ่มอ่ืน ๆ ไดร่้วมปฏิบติักิจกรรมการออกก าลงักายร่วมกนั 
2. ใหแ้ต่ละกลุ่มไดค้ดัเลือกส่งตวัแทนกลุ่ม จ านวน 1 คน ออกมาปฏิบติักิจกรรมการออก 

ก าลงักาย เพื่อใหเ้พื่อนทุกคนปฏิบติักิจกรรมการออกก าลงักายตามท่าทางท่ีก าหนดไว ้
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3. สมาชิกในหอ้งเรียนช่วยกนัวิเคราะห์ เปรียบเทียบวิธีการและกระบวนการของการออก 
ก าลงักายแต่ละกลุ่ม 

4. ส่งเสริมการน าไปประยกุตใ์ชโ้ดยใหผู้เ้รียนแต่ละคนไดจ้ดบนัทึกการปฏิบติัตนเองใน 
การออกก าลงักาย  จ  านวน 1 สัปดาห์ และส่งเสริมการรักการออกก าลงักายแก่ผูเ้รียนทุกคน 

ขั้นการประเมินผลการเรียนรู้และการสะท้อนกลบั(Assessment and Reflection) : AR 
1. ใหผู้เ้รียนไดป้ระเมินผลการสร้างสรรคกิ์จกรรมการออกก าลงักายของแต่ละกลุ่มลงใน 

แบบประเมินผลการสร้างสรรคกิ์จกรรมการออกก าลงักาย 
2. ใหผู้เ้รียนไดส้ะทอ้นกลบัดว้ยการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการสร้างสรรคกิ์จกรรม 

การออกก าลงักาย มีประโยชน์ อยา่งไรและควรมีการปรับปรุงแกไ้ขอยา่งไรบา้ง 
3. ใหผู้เ้รียนแต่ละคนปฏิบติักิจกรรมการออกก าลงักายอยา่งอิสรเสรีเพื่อประเมินตนเองท่ี 

สามารถออกก าลงักายได ้
 (หมายเหตุ แผนการจัดการเรียนรู้ที ่4 ผู้เรียนแต่งกายชุดพลศึกษาทุกคน) 
ส่ือการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 
 1.   ใบความรู้ท่ี 4 เร่ือง ความรู้เก่ียวกบัการออกก าลงักาย 
 2.   ใบกิจกรรมท่ี 4 เร่ือง การสร้างสรรคกิ์จกรรมการออกก าลงักาย   
 3.    แบบประเมินผลกิจกรรม 
 4.    แบบสงัเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
 5.    โรงยมิส์เนเซียม 
การวดัและประเมินผล 

1. ประเมินผลจากผลกิจกรรมของแต่ละกลุ่ม 
2. ประเมินจากการสงัเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 

บันทกึหลงัสอน 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
                                                          ………………………………………….. 
    (……………………………………………) 

   ผู้สอน 
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ใบความรู้ที ่4 
ความรู้เกีย่วกบัการออกก าลงักาย 

 การพฒันาคุณภาพชีวิตของคนเราใหมี้ร่างกายท่ีสมบูรณ์ แขง็แรง ปราศจากโรคภยัไข้
เจ็บต่าง ๆ สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข นั้น มนุษยต์อ้งมีการออกก าลงักายอยู่
เสมอเพื่อใหร่้างกายแขง็แรงได ้
ความหมายของการออกก าลงักาย 
 การออกก าลงักาย (Exercise) หมายถึง การเคล่ือนไหวหรือการฝึกซอ้มเพื่อใหส่้วนต่าง ๆ 
ของร่างกายท างานมากกวา่ภาวะปกติ เป็นระเบียบระบบโดยค านึงถึงความเหมาะสมกบัเพศ วยั และ
สภาวะร่างกายของแต่ละบุคคลเป็นส าคญัส่งผลใหส่้วนของร่างกายนั้น ๆ มีการเปล่ียนแปลงทั้ง
รูปร่าง และการท างานในทางท่ีดีข้ึนสามารถด ารงชีวิตไดอ้ยา่งเป็นสุขและมีคุณภาพ 
ประโยชน์ของการออกก าลงักาย 
 1. การออกก าลงักายช่วยเสริมสร้างกลา้มเน้ือ มีเลือดไปเล้ียงมากข้ึน   ท าใหมี้ก าลงั มี
ประสิทธิภาพและมีความทนทานไดดี้ข้ึน 
 2. การออกก าลงักายช่วยปรับปรุงการไหลเวียนของเลือดทัว่ร่างกาย เพิ่มการท างาน
ของหวัใจสูบฉีดไดดี้ข้ึน 

3. การออกก าลังกายช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท างานปอดซ่ึงท าให้มีออกซิเจน
เพียงพอเม่ือตอ้งการ  

4. การออกก าลงักายช่วยใหก้ารท างานของเน้ือเยือ่ทัว่ร่างกายดีข้ึน โดยช่วยเพิ่มการ 
เผาผลาญของเน้ือเยือ่ทั้งหมด 

5. การออกก าลงักายเป็นการควบคุมน ้าหนกั ท าใหแ้คลอรีท่ีไม่ตอ้งการหมดไป 
6. การออกก าลงักายช่วยลดไตรกลีเซอไลด ์  ลดระดบัคลอเลสเตอร์รอล 
7. การออกก าลงักายเพิ่มการใชอิ้นซูลิน ซ่ึงเป็นฮอร์โมนท่ีเผาผลาญน ้าตาลจากเลือด 
8. การออกก าลงักาย เช่น การเดิน การวิ่ง การวา่ยน ้า จะท าใหป้ริมาณแคลเซียมใน 

กระดูกเพิ่มข้ึน ป้องกนัโรคกระดูก และการอ่อนเพลียเม่ืออายมุากได ้
9. การออกก าลงักายท าใหรู้้สึกสดช่ืน แก่ชา้ลง  ระบบประสาทแขง็แรง  จึงท าใหมี้พละ 

ก าลงัท่ีจะท างานในวนันั้น ผูท่ี้มีร่างกายแขง็แรงจะเป็นคนมองโลกในแง่ดี มีความกระตือรือร้นและ
พบกบัความส าเร็จ 

10. การออกก าลงักายเป็นประจ า ช่วยคลายความเหน่ือย อ่อนเพลีย การออกก าลงักาย ท่ี
เลือกสรรอยา่งถูกตอ้งแลว้จะตอ้งกลายเป็นการพกัผอ่นอารมณ์ท่ีร่ืนรมยอ์ยา่งหน่ึง  
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หลกัการออกก าลงักาย 
1. ควรเร่ิมออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอ พยายามเพิ่มทีละนอ้ยมาหกัโหมในตอนแรก 
2. เลือกกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัอายแุละสมรรถภาพของแต่ละคน 
3. ควรออกก าลงักายอยา่งนอ้ย 3-5 สัปดาห์  มีระยะเวลาการฝึก 15-60 นาที โดยเนน้ 

กิจกรรมการฝึกแบบแอโรบิก (เฉก ธนะสิริ, 2540  : 7) 
4. อบอุ่นร่างกาย ( Warm up )  5 -  10 นาที  โดยการยึดเหยียดขอ้ต่อ และเอน็กลา้มเน้ือ  

ส่วนต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการเคล่ือนไหว เช่น  แขน  ขา  หลงั คอ ขอ้มือ  
5. ควรมีสุขนิสยัท่ีดีในการออกก าลงักาย เช่น การแต่งกายใหเ้หมาะสมกบักิจกรรมการ 

ออกก าลงักายใส่เส้ือ  กางเกง  รองเทา้ รวมทั้งอุปกรณ์ในการออกก าลงักายควรสะอาดเรียบร้อย 
6. ควรให้ทุกส่วนของร่างกายไดอ้อกก าลงักายอย่างทัว่ถึง ไม่ควรมุ่งออกก าลงักาย

เฉพาะส่วนใดส่วนหน่ึงเท่านั้น 
7. ควรค านึงถึงสภาพของร่างกายถา้หากร่างกายอ่อนแอ อนัเน่ืองมาจากการเจบ็ป่วย  

อดนอน การออกก าลงักายท่ีเคยท าอยูอ่าจกลายเป็นหนกัเกินไป ซ่ึงอาจมีอาการบางอยา่งแสดง เช่น  
ใจสัน่  หนา้มืด  หายใจขดั  คล่ืนไสจ้ะเป็นลม หากมีอาการเช่นน้ีเกิดข้ึนใหห้ยดุพกัทนัที 

8. ออกก าลงักายให้เกิดการทรงตวัดีข้ึน  การท่ีคนเรายืนอยู่ไดต้รงหรือเวลาเดินได้
ตรงไม่เซกเ็พราะร่างกายมีการทรงตวัดี  

9. ออกก าลงักายใหร่้างกายมีความวอ่งไว  ความวอ่งไวเกิดข้ึนจากการท่ีร่างกาย 
สามารถปรับเปล่ียนร่างกายจากท่าหน่ึงไปยงัท่าใหม่ไดท้นัท่วงที   
โทษจากการไม่ออกก าลงักาย 
 1. กระดูกเปราะ การขาดการออกก าลงักาย ท าใหก้ระดูกและขอ้ต่อต่าง ๆ ท างานนอ้ย 
มีโอกาสเส่ือมไดง่้าย เยือ่บุและเอน็ขอ้ต่อมีการอกัเสบ  มีหินปูนเกาะท าใหเ้กิดการติดขดัและ
เจบ็ปวดเม่ือมีการเคล่ือนไหว  ท าใหก้ระดูกบางลง เปราะแตกหกัง่าย 
 2. ระบบประสาทเสียดุลยภาพ   ปกติการท างานของอวยัวะภายในจะอยูภ่ายใตก้าร
ควบคุมของระบบประสาทเสรี  Parenthetic และ Sympathetic  การไม่ออกก าลงักายจะท าใหก้าร
ท างานของระบบประสาทเสรีขาดความสมดุล เป็นผลใหเ้กิดความผดิปกติในการท างานของอวยัวะ
ภายใน เช่นระบบทางเดินอาหาร จะมีอาการทอ้งอืด อาหารไม่ยอ่ย ทอ้งผกู  
 3. โรคหลอดเลือดหวัใจเส่ือมสภาพ   ขาดการออกก าลงักาย ท าใหห้ลอดเลือดต่าง ๆ 
เสียความยดืหยุน่และมีธาตุหินปูน  ไขมนัไปพอกพนูท าใหห้ลอดเลือดตีบแคบและเกิดการอุดตนัได้
ง่ายโดยเฉพาะท่ีหวัใจ  
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 4. โรคอว้น  การขาดการออกก าลงักายท าใหก้ารเผาผลาญอาหารเป็นพลงังานนอ้ยลง จึง
มีการสะสมอาหารส่วนเกินไวใ้นสภาพไขมนั  การมีไขมนัเกินถึง 15 เปอร์เซ็นต ์ ของน ้าหนกัตวัท่ี
ควรถือไดว้า่เป็นโรค   ความอว้นเป็นสาเหตุประกอบของโรคอ่ืนๆ   อีกมาก เช่น โรคเบาหวาน 
 5. ท าใหก้ลา้มเน้ือลีบ  มีก าลงันอ้ย  เกิดการขดัยอก และปวดกลา้มเน้ือไดง่้าย 
 6. โรคความดนัโลหิตสูง   
ประเภทของการออกก าลงักาย ประเภทของการออกก าลงักายมี   7  ประเภท ดงัน้ี 

1. การบริหารด้วยมือเปล่า (calisthenics exercise) คือ การกระตุน้ร่างกายก่อน
ประกอบกิจกรรมการออกก าลงักาย           

2.   การบริการแบบยดื-เหยยีด   (stretching exercise ) เพื่อใหข้อ้ต่อมีความตึงอยูร่ะยะ
หน่ึงควรท าก่อนออกก าลงักายท่ีหนกั    

3.   การออกก าลงักายแบบไอโซเมตริก (Isometric exercise)  เป็นการออกก าลงักาย 
โดยไม่มีการเคล่ือนไหวส่วนใด ๆ ของร่างกาย ไดแ้ก่  การเกร็งกลา้มเน้ือมดัใดมดัหน่ึงหรือกลุ่มใด
กลุ่มหน่ึงสกัครู่แลว้คลายแลว้เกร็งใหม่  ท าสลบักนัหรือออกแรงดึงดนัวตัถุท่ีไม่เคล่ือนไหว  
 4.  การออกก าลงักายแบบไอโซโทนิก    (Isotonic exercise)  เป็นการออกก าลงักายต่อสู้
กบัแรงตา้นทานโดยกลา้มเน้ือมีการหดตวัดว้ย  หมายถึง มีการเคล่ือนไหวขอ้ต่อหรือ  แขนขาดว้ย 
ไดแ้ก่ การยกส่ิงของข้ึนวางลง     
 5.  การออกก าลงักายแบบไอโซคิเนติก  (Isokinetic exercise)   เป็นการออกก าลงักาย
โดยใหร่้างกายต่อสูก้บัแรงตา้นทานดว้ยความเร็วคงท่ี  นบัเป็นการออกก าลงักายแบบใหม่ดว้ยการ
ใชเ้คร่ืองมือออกก าลงักายท่ีทนัสมยัผนวกกบัเคร่ืองมือคอมพิวเตอร์   คลา้ยกบัการออกก าลงักาย
แบบไอโซโทนิกเช่น ลู่กล  การเดินหรือวิง่สวนทางกบัสายพานท่ีเคล่ือนท่ีมาดว้ยความเร็วสม ่าเสมอ  
                   6.  การออกก าลงักายแบบไม่ใช้ออกซิเจน  ( Anaerobic exercise)  เป็นการใชพ้ลงังาน
จากสารพลงังาน หรือ ATP  ท่ีสะสมอยูใ่นเซลลก์ลา้มเน้ือ ไดแ้ก่  การท างานเบา ๆ  การวิ่งระยะสั้น 
50 เมตร 100 เมตร  หรือ การยกน ้าหนกั เป็นตน้  

7.  การออกก าลงักายแบบใช้ออกซิเจน(Aerobic exercise)  เป็นการออกก าลงักาย 
ท่ีท าให้ร่างกายเพิ่มพูนความสามารถในการรับออกซิเจน ท าให้ได้บริหารหัวใจและปอดเป็น
เวลานานร่างกายจะหายใจเอาออกซิเจนไปใชใ้น ไดแ้ก่  วา่ยน ้า  วิ่ง  ข่ีจกัรยาน  เดินเร็ว เตน้แอโรบิก   
เป็นตน้ 
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ใบกจิกรรมที่ 4 
เร่ือง  การสร้างสรรค์กจิกรรมการออกก าลงักาย   

ค าส่ัง ใหก้ลุ่มนกัศึกษาช่วยกนัสร้างสรรคกิ์จกรรมการออกก าลงักาย จ านวน 1 กิจกรรม 
ช่ือกลุ่ม……………………………………………………………………………………….. 
รายช่ือสมาชิก 1…………………………………………………………………………… 
  2…………………………………………………………………………… 
  3…………………………………………………………………………… 
  4…………………………………………………………………………… 
  5…………………………………………………………………………… 

 
 

หัวข้อเร่ืองกจิกรรม.............………….  
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แบบประเมินการจัดกจิกรรม 
รายวชิา……………………………………………………………………ช้ัน…………………. 
หน่วยการเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้ที…่………กจิกรรม…………………………………… 

…………………………… 
ค าช้ีแจง :  ใหผู้ส้อน/นกัศึกษา ประเมินจากการตรวจสอบการจดักิจกรรม โดยกาเคร่ืองหมาย (/)  
ลงในตารางท่ีตรงกบัระดบัคุณภาพของผลกิจกรรม 

รายการที่
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ควรปรับปรุง) 

1. ความสมบูรณ์ 
 

-ท างานครบ
สมบูรณ์มี
องคป์ระกอบ
ครบทุกอยา่ง 

-ท างานไม่ครบ
สมบรูณ์ขาด 1 
องคป์ระกอบ 

-ท างานไม่ครบ
สมบูรณ์ขาด 2 
องคป์ระกอบ 

-ท างานไม่ครบ
สมบูรณ์ขาด
มากกวา่  2 
องคป์ระกอบ 

2. ความถูกต้อง -ท างานถูกตอ้ง
ตามขอ้ตกลงของ
กลุ่มทั้งหมด 

-ท างานไม่ถูกตอ้ง
ตามขอ้ตกลงของ
กลุ่ม 1 อยา่ง 

-ท างานไม่ถูกตอ้ง
ตามขอ้ตกลงของ
กลุ่ม 2 อยา่ง 

-ท างานไม่ถูกตอ้ง
ตามขอ้ตกลงของ
กลุ่ม มากกวา่ 2 
อยา่ง 

3. ความคดิริเร่ิม
สร้างสรรค์ 

-ผลงานมี
ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรคแ์ละมี
การน าไป
ประยกุตใ์ชไ้ด ้

-ผลงานมีความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค์
และมีการน าไป
ประยกุตใ์ชไ้ดบ้า้ง 

-ผลงานค่อนขา้งมี
ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรคแ์ละมี
การน าไป
ประยกุตใ์ชไ้ดบ้า้ง 

-ผลงานมีความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค์
นอ้ยและไม่สามารถ
น าไปประยกุตใ์ชไ้ด ้

4. ความเรียบร้อย -ผลงานเรียบร้อย
สวยงามและ
น่าสนใจ 

-ผลงานค่อนขา้ง
เรียบร้อยสวยงาม
และน่าสนใจ 

-ผลงานค่อนขา้ง
เรียบร้อย มีบางจุด
ไม่เรียบร้อย 

-ผลงานไม่ค่อย
เรียบร้อยและไม่
น่าสนใจ 

เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
 3.51 - 4.00  หมายถึง มีการจดักิจกรรมอยูใ่นระดบัคุณภาพดีมาก 
 2.51 - 3.50 หมายถึง  มีการจดักิจกรรมอยูใ่นระดบัคุณภาพดี 
 1.51 - 2.50 หมายถึง  มีการจดักิจกรรมอยูใ่นระดบัคุณภาพปานกลาง 
 1.00 - 1.50 หมายถึง  มีการจดักิจกรรมอยูใ่นระดบัคุณภาพควรปรับปรุง 
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แบบบันทกึพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
 
ช่ือกลุ่ม……………………………………………………………………………….. 
ช่ือกิจกรรม……………………………………………………………………………. 
ค าช้ีแจง  ใหก้าเคร่ืองหมาย( /) ลงในช่องวา่งตามความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
1. ความร่วมมือในการปฏิบติังาน O ร่วมมือทุกคน 

O ร่วมมือเป็นบางคน 
2. การยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น O ส่วนใหญ่ยอมรับ 

O มีความขดัแยง้ภายในกลุ่ม 
3. การแสดงความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม O มีอิสระ 

O ไม่มีอิสระ 
4. การปฏิบติัตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย O ปฏิบติั 

O ไม่ปฏิบติั 
5. การประสานงานความคิดเห็นและสรุปผล
ประเดน็อยา่งชดัเจน 

O ปฏิบติั 

O ไม่ปฏิบติั 
6. การเขา้ร่วมปฏิบติักิจกรรมครบทุกขั้นตอน O ครบทุกคน 

O บางคนไม่ครบ 
7. ความส าเร็จในการปฏิบติังาน O เสร็จภายในเวลาท่ีก าหนด 

O ไม่เสร็จภายในเวลาท่ีก าหนด 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 รายการพฤติกรรมทางบวก  = 1 คะแนน 
 รายการพฤติกรรมทางลบ    = 0 คะแนน 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 คะแนน    ระดับคุณภาพ 
 6  -  7            ดี 
 3  -  5         พอใช ้ 
 0 -  2         ปรับปรุง 
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 
รายวชิา  การสร้างเสริมสุขภาวะ   หน่วยที่ 3 การออกก าลงักาย เกม และนันทนาการ 
เร่ือง   กจิกรรมเกมและนันทนาการ     เวลา  6 ช่ัวโมง 

…………………………. 
สาระส าคญั 
 เกม(Games)เป็นกิจกรรมนนัทนาการรูปแบบหน่ึงซ่ึงการเขา้ร่วมในบางคร้ัง อาจไม่ทราบ
จุดมุ่งหมายและกฎเกณฑก่์อนเขา้ร่วมกิจกรรมแต่ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมีความสนใจเป็นพิเศษ ดงันั้น  
เกมเป็นกิจกรรมท่ีไม่มีกติกามากมายนกั มกัแข่งขนัเพื่อความสนุกสนานเช่ือมความสมัพนัธ์โดยไม่
หวงัผลแพห้รือชนะ การเล่นเกมเป็นการเล่นอยา่งอิสระ  ผูเ้ล่นสมคัรใจ  ไม่มีใครบงัคบัและไม่มีกฎ
กติกามากนกั  
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 จุดประสงค์การเรียนรู้ทัว่ไป 
 เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจ และสามารถปฏิบติักิจกรรมเกมและนนัทนาการได ้
  จุดประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรม 
   1.     อธิบายความหมายของเกมและนนัทนาการ ผูน้ ากิจกรรม การจดักิจกรรม หลกัการ
เลือกกิจกรรมและรูปแบบการจดักิจกรรมเกมและนนัทนาการได ้   
 2.     ทดลองปฏิบติักิจกรรมเกมและนนัทนาการดว้ยรูปแบบต่าง ๆได ้
 3.     ปฏิบติักิจกรรมเกมและนนัทนาการดว้ยรูปแบบต่าง ๆได ้
สาระการเรียนรู้ 
 -       ความหมายของกิจกรรมเกมและนนัทนาการ 

-       บทบาทผูน้ ากิจกรรม  
-        เทคนิคการเป็นผูน้ ากิจกรรม 

 -       หลกัการเลือกกิจกรรมเกมและนนัทนาการ 
 -      รูปแบบการจดักิจกรรมเกมและนนัทนาการ 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ขั้นการให้ความรู้และการสร้างความตระหนัก(Knowledge and Awareness) : KA 
 1.   สร้างความสนใจของผูเ้รียนโดยใหผู้เ้รียนทุกเล่นเกมจบัปลาเขา้แห โดยใหผู้เ้รียนทุกคน
เป็นปลาค่อยหนี อาสาสมคัรผูเ้รียน 4-5 คน จบัมือกนัท าเป็นแห วิ่งไล่จบัปลา หากคนใดถูกแตะตวั
หรือถูกจบัไดก้จ็ะมาเป็นแหจบัมือไล่จบัปลาต่อไป 
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 2.   แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5 ใหผู้เ้รียนไดท้ราบ 
 3.  ใหค้วามรู้เก่ียวกบัความหมายของกิจกรรมเกมและนนัทนาการ การจดักิจกรรมเกมและ
นนัทนาการ    การเป็นผูน้ ากิจกรรม  บทบาทผูน้ ากิจกรรม  เทคนิคการเป็นผูน้ ากิจกรรม หลกัการ
เลือกกิจกรรมเกมและนนัทนาการ รูปแบบการจดักิจกรรมเกมและนนัทนาการ พร้อมทั้งแจกใบ
ความรู้ท่ี 5 เร่ือง ความรู้เก่ียวกบัเกมและนนัทนาการ ใหผู้เ้รียนไดศึ้กษา 

4.   สร้างความตระหนกัผูเ้รียนโดยไดส้นทนาการเล่นเกมและนนัทนาการมีประโยชน ์
และโทษอยา่งไรบา้ง ใหผู้เ้รียนไดแ้สดงความคิดเห็นกนัภายในหอ้งเรียน 
 ขั้นการสร้างเสริมความรู้ (Enhancement) : E 
 1.   ใหผู้เ้รียนจบัคู่ช่วยกนัระดมความคิดเห็นแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัเก่ียวกบัการ
เล่นเกมหรือกิจกรรมนนัทนาการในชีวิตประจ าวนัของแต่ละคน 

2.    ผูเ้รียนช่วยกนัสร้างเสริมแนวทางการเล่นเกมและนนัทนาการท่ีปฏิบติัไดง่้ายและ
สะดวกท่ีสุดเพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้ห็นความส าคญัของการเล่นเกมและนนัทนาการ 

3.     ใหผู้เ้รียนไดท้ดลองเล่นเกมหรือนนัทนาการท่ีตนเองตอ้งการเล่นร่วมกบัเพื่อนและให้
เพื่อนปฏิบติัตามได ้

4.   ตวัแทนผูเ้รียนสรุปแนวทางการเล่นเกมและนนัทนาการท่ีสามารถน าไปปฏิบติัไดง่้าย 
และไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย โดยยกตวัอยา่งมา 2 – 3 อยา่ง 

ขั้นการสร้างผลงาน (Construction) : C 
1.   ใหผู้เ้รียนแบ่งกลุ่มยอ่ย โดยการคละความสามารถเก่ง ปานกลาง อ่อน จ านวน 5 คนต่อ

กลุ่ม (เก่ง 1 คน ปานกลาง 2 คน อ่อน 2 คน)  
2.    ผูเ้รียนช่วยแจกใบกิจกรรมท่ี 5 เร่ือง การสร้างสรรคกิ์จกรรมเกมและนนัทนาการ  

เพื่อใหก้ลุ่มแต่ละกลุ่มไดช่้วยกนัศึกษาวิเคราะห์กิจกรรม วางแผนการปฏิบติักิจกรรม เป็นขอ้ตกลง
ของกลุ่มโดย เขียนกิจกรรมท่ีจะปฏิบติัลงในใบกิจกรรมท่ี 5 เป็นการสร้างสรรคกิ์จกรรมเกมและ
นนัทนาการของกลุ่ม 

3.    แต่ละกลุ่มช่วยกนัฝึกปฏิบติักิจกรรมสร้างสรรคเ์กมและนนัทนาการท่ีไดอ้อกแบบไว้
จนเกิดความช านาญ ครูช่วยแนะน าการเป็นผูน้ ากิจกรรม ผูป้ฏิบติัตามกิจกรรม 

ขั้นการน าเสนอผลงาน (Presentation) : P 
1.  ใหแ้ต่ละกลุ่มปฏิบติักิจกรรมสร้างสรรคเ์กมและนนัทนาการตามท่ีกลุ่มไดก้ าหนดไว้

และพร้อมกบัชวนเชิญใหผู้เ้รียนกลุ่มอ่ืน ๆ ไดร่้วมปฏิบติักิจกรรมเกมและนนัทนาการร่วมกนั 
2.    ใหแ้ต่ละกลุ่มไดค้ดัเลือกส่งตวัแทนกลุ่ม จ านวน 1 คน ออกมาปฏิบติักิจกรรมเกมและ  
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นนัทนาการเพื่อใหเ้พื่อนทุกคนปฏิบติักิจกรรมเกมและนนัทนาการตามท่ีก าหนดไว ้
4. สมาชิกในหอ้งเรียนช่วยกนัวิเคราะห์ เปรียบเทียบวิธีการและกระบวนการของเกม กีฬา 

 การละเล่น และนนัทนาการ 
5. ส่งเสริมการน าไปประยกุตใ์ชโ้ดยใหผู้เ้รียนแต่ละคนไดจ้ดบนัทึกการปฏิบติัตนเอง 

ในเล่นเกม หรือนนัทนาการอยา่งใดอยา่งหน่ึง  จ  านวน 1 สัปดาห์ และส่งเสริมการรักการเล่นเกม 
นนัทนาการใหแ้ก่ผูเ้รียนทุกคน 

ขั้นการประเมินผลการเรียนรู้และการสะท้อนกลบั(Assessment and Reflection) : AR 
1. ใหผู้เ้รียนไดป้ระเมินผลการสร้างสรรคกิ์จกรรมเกมและนนัทนาการของแต่ละกลุ่มลง 

ในแบบประเมินผลการสร้างสรรคกิ์จกรรมเกมและนนัทนาการ 
2. ใหผู้เ้รียนไดส้ะทอ้นกลบัดว้ยการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการสร้างสรรคกิ์จกรรม 

เกมและนนัทนาการ มีประโยชน์ อยา่งไรและควรมีการปรับปรุงแกไ้ขอยา่งไรบา้ง 
3. ใหผู้เ้รียนแต่ละคนปฏิบติักิจกรรมเกม และนนัทนาการอยา่งอิสรเสรีเพื่อประเมิน 

ตนเองท่ีสามารถเล่นเกมและนนัทนาการได ้
 4.    อาจารยแ์ละผูเ้รียนช่วยกนัสรุปผลการเล่นเกมและนนัทนาการ  
 (หมายเหตุ แผนการจัดการเรียนรู้ที ่5 ผู้เรียนแต่งกายชุดพลศึกษาทุกคน) 
ส่ือการเรียนรู้ 
 1.   ใบความรู้ท่ี 5 เร่ือง ความรู้เก่ียวกบัเกม และนนัทนาการ 
 2.   ใบกิจกรรมท่ี 5 เร่ือง การสร้างสรรคกิ์จกรรมเกมและนนัทนาการ   
 3.    แบบประเมินผลกิจกรรม 
 4.    แบบสงัเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
การวดัและประเมินผล 

1. ประเมินผลจากผลกิจกรรมของแต่ละกลุ่ม 
2. ประเมินจากการสงัเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 

บันทกึหลงัสอน 
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
                                                          ………………………………………….. 
    (……………………………………………) 

   ผู้สอน 
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ใบความรู้ที ่5 
เร่ือง ความรู้เกีย่วกบัเกมและนันทนาการ 

 เกม(Game)หมายถึง กิจกรรมนันทนาการ   ซ่ึงการเขา้ร่วมในบางคร้ัง    อาจไม่ทราบ
จุดมุ่งหมายและกฎเกณฑก่์อนเขา้ร่วมกิจกรรม   แต่ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมีความสนใจเป็นพิเศษ   เกม
เป็นกิจกรรมท่ีไม่มีกติกามากมายนกั     มกัแข่งขนัเพื่อความสนุกสนานเช่ือมความสัมพนัธ์     โดย
ไม่หวงัผลแพห้รือชนะ 
การจัดกจิกรรมนันทนาการ 
 การจดักิจกรรมไดแ้บ่งออกเป็น  9  หมวดหมู่  ตามลกัษณะกิจกรรมดงัน้ี 
 หมวดหมู่ท่ี  1  เกมและกีฬาเพื่อเช่ือมความสมัพนัธ์และสร้างเสริมสุขภาพ 
 หมวดหมู่ท่ี  2  ศิลปหตัถกรรม 
  หมวดหมู่ท่ี  3  เตน้ร าและกิจกรรมเขา้จงัหวะ 
 หมวดหมู่ท่ี  4  ละคร 
 หมวดหมู่ท่ี  5  งานอดิเรก 
 หมวดหมู่ท่ี  6  ดนตรีและร้องเพลง 
 หมวดหมู่ท่ี  7  กลางแจง้นอกเมืองหรือค่ายพกัแรม 
 หมวดหมู่ท่ี  8  อาสาพฒันา 
 หมวดหมู่ท่ี  9  ทศันศึกษาและการท่องเท่ียว 
การเป็นผู้น ากจิกรรมนันทนาการ 
 ผูน้ ากิจกรรมนนัทนาการ  หมายถึง บุคคลใดบุคคลหน่ึง    ซ่ึงไดรั้บการยอมรับจากสงัคมวา่
เป็นผูท่ี้มีความสามารถในการเป็นผูน้ ากิจกรรมไดแ้ละไดรั้บการมอบหมายใหเ้ป็นผูน้ าท่ีจะตอ้ง
ด าเนินการจดักิจกรรมในสงัคม    ใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายของสงัคมท่ีคาดหวงัไว ้  
บทบาทของผู้น ากจิกรรมนันทนาการ 
 1.  ตรวจเช็คส่ิงของและอุปกรณ์ทุกช้ินก่อนเดินทางอีกคร้ัง 
 2.  การแต่งกายทุกคนในทีมควรมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัใหม้ากท่ีสุด    เพราะจะบ่งบอกถึง
ความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนัในทีม 
 3.  เสบียงส าหรับทุกคนในทีมงาน 
 4.  การควบคุมเวลา  ควรจะตรงเวลา  ไม่ควรจะชา้ 
 5.  การด าเนินการจดักิจกรรมตามท่ีก าหนด 
 6.  ประสานงานกบัทีมงาน  ใหช่้วยเหลือขณะด าเนินการจดักิจกรรม 
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 7.  น าหลกัจิตวิทยามาประยกุตใ์ชก้บัการด าเนินการจดักิจกรรม 
 8.  น าเทคนิคต่าง ๆ  มาใช ้ เพื่อท าใหเ้กิดความสนุกสนานมากท่ีสุด 
 9.  น าขอ้ดีและขอ้บกพร่องจากการจดักิจกรรมคร้ังน้ี  เพื่อปรับปรุงแกไ้ขใหดี้ยิง่ข้ึนไป 
หลกัการเลอืกกจิกรรมเกมหรือนันทนาการ 
 กิจกรรมหรือเกมท่ีมกัด าเนินการจดัในการอบรมสมัมนา  หรือในการบูรณาการเขา้กบั
เน้ือหาวิชา  สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ  3  กลุ่ม  ดงัน้ี 
 1.  กจิกรรมหรือเกมมีผู้เข้าร่วมกจิกรรมได้ทลีะ  1  คน  (กิจกรรมเด่ียว)  จุดมุ่งหมายเพื่อ
ตอ้งการสร้างความพร้อมของผูเ้ขา้ร่วมอบรมหรือผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทางดา้นร่างกาย  จิตใจ  และ
สมาชิกก่อนเขา้สู่กิจกรรมต่อไป  เพื่อใหส้มาชิกในสงัคมเขา้ใจและยอมรับความแตกต่างของแต่ละ
คนมากข้ึนและเพื่อใหส้มาชิกในสงัคมทราบถึงจุดเด่นหรือความสามารถพิเศษของแต่ละคนมากข้ึน 
 2.  กจิกรรมหรือเกมทีมี่ผู้เข้าร่วมกจิกรรมทลีะ  2 – 3  คน  (กิจกรรม  2 – 3  คน) 
จุดมุ่งหมายเพือ่ตอ้งการใหส้มาชิก  แลกเปล่ียน  หรือรับรู้บางส่ิงบางอยา่งเก่ียวกบัตนเอง  ซ่ึงกนั
และกนั  และเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเขา้สู่กิจกรรมใหญ่ ๆ  หรือทีมงาน กิจกรรม  2 – 3 คน  เป็น
กิจกรรมท่ีสร้างความสนุกสนาน  เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมหรือผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดรู้้จกักนั  และมี
สมัพนัธภาพกนัมากยิง่ข้ึน  ดงันั้น  จึงสามารถน ากิจกรรมเหล่าน้ีมาใชเ้พือ่ความสนุกสนานได ้

3.  กจิกรรมหรือเกมทีมี่ผู้เข้าร่วมกจิกรรมหลาย ๆ  คน  (กจิกรรมกลุ่มหรือทมี) จุดมุ่งหมาย
เพื่อตอ้งการใหส้มาชิกในทีมสร้างความสามคัคีเพื่อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมหรือผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมใน
ทีมยอมรับซ่ึงกนัและกนั  เรียนรู้ความเป็นประชาธิปไตย  เพื่อใหส้มาชิกในทีมรู้จกัการเสียสละ
ประโยชน์ส่วนตวั  เพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
รูปแบบการจัดกจิกรรม 
 การจดักิจกรรมจะออกในรูปแบบไหน ความจริงแลว้ลกัษณะกิจกรรมจะออกในรูปแบบ
ไหน  ข้ึนอยูก่บัผูน้ าวา่จะท าอยา่งไร  แต่จากประสบการณ์แลว้  เคยมีความรู้สึกท่ีไม่สนุกสนานกบั
การเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีไม่เป็นหมวดหมู่  เช่น  เกมน้ีเด๋ียววิ่ง  เกมต่อไปนัง่อยูก่บัท่ี  เกมต่อไปวิ่งอีก
คร้ัง  ถา้มีรูปแบบเช่นน้ีกดี็ตรงท่ีไดเ้หน่ือยและพกัสลบักนัไป  แต่มีอีกแนวทางหน่ึงท่ีจะเสนอแนะ  
โดยท่ีวิธีน้ีเป็นรูปแบบของการจดักิจกรรม  เพื่อการเรียนการสอนของรายวิชาทางดา้นพลศึกษา  ซ่ึง
มีกระบวนการท่ีเนน้ความสนุกสนานเป็นส่ือในการแสวงหาความรู้เหมือนกนั  โดยมีลกัษณะการ
สร้างความพร้อมก่อนการออกก าลงักายคือ  เร่ิมจากเบาไปหนกั จากง่ายไปยาก  กระบวนการน้ีจะ
สร้างความสนุกสนานใหค่้อย ๆ  เกิดข้ึน  แต่ถา้เป็นกิจกรรมแบบสลบักนัไป      จะท าใหอ้ารมณ์ไม่
ต่อเน่ือง  ขาดความสนุกสนานของการเขา้ร่วมกิจกรรมไปอยา่งส้ินเชิง 
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ใบกจิกรรมที่ 5  

เร่ือง การสร้างสรรค์กจิกรรมเกมและนันทนาการ   
ค าส่ัง ใหก้ลุ่มนกัศึกษาช่วยกนัสร้างสรรคกิ์จกรรมเกมและนนัทนาการ จ านวน 1 กิจกรรม 
 ใชเ้วลา 30 นาที ตั้งช่ือกลุ่ม เขียนช่ือสมาชิกในกลุ่ม และหวัขอ้เร่ืองกิจกรรม 
ช่ือกลุ่ม……………………………………………………………………………………….. 
รายช่ือสมาชิก 1…………………………………………………………………………… 
  2…………………………………………………………………………… 
  3…………………………………………………………………………… 
  4…………………………………………………………………………… 
  5…………………………………………………………………………… 

 

หัวข้อเร่ืองกจิกรรม……………. 
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แบบประเมินการจัดกจิกรรม 
รายวชิา……………………………………………………………………ช้ัน…………………. 
หน่วยการเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้ที…่………กจิกรรม…………………………………… 

…………………………… 
ค าช้ีแจง :  ใหผู้ส้อน/นกัศึกษา ประเมินจากการตรวจสอบการจดักิจกรรม โดยกาเคร่ืองหมาย (/)  
ลงในตารางท่ีตรงกบัระดบัคุณภาพของผลกิจกรรม 

รายการที่
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ควรปรับปรุง) 

1. ความสมบูรณ์ 
 

-ท างานครบ
สมบูรณ์มี
องคป์ระกอบ
ครบทุกอยา่ง 

-ท างานไม่ครบ
สมบูรณ์ขาด 1 
องคป์ระกอบ 

-ท างานไม่ครบ
สมบูรณ์ขาด 2 
องคป์ระกอบ 

-ท างานไม่ครบ
สมบูรณ์ขาดมากกวา่  2 
องคป์ระกอบ 

2. ความถูกต้อง -ท างานถูกตอ้ง
ตามขอ้ตกลงของ
กลุ่มทั้งหมด 

-ท างานไม่ถูกตอ้ง
ตามขอ้ตกลงของ
กลุ่ม 1 อยา่ง 

-ท างานไม่ถูกตอ้ง
ตามขอ้ตกลงของ
กลุ่ม 2 อยา่ง 

-ท างานไม่ถูกตอ้งตาม
ขอ้ตกลงของกลุ่ม 
มากกวา่ 2 อยา่ง 

3. ความคดิริเร่ิม
สร้างสรรค์ 

-ผลงานมี
ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรคแ์ละมี
การน าไป
ประยกุตใ์ชไ้ด ้

-ผลงานมีความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละ
มีการน าไป
ประยกุตใ์ชไ้ดบ้า้ง 

-ผลงานค่อนขา้งมี
ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรคแ์ละมี
การน าไป
ประยกุตใ์ชไ้ดบ้า้ง 

-ผลงานมีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรคน์อ้ยและไม่
สามารถน าไป
ประยกุตใ์ชไ้ด ้

4. ความเรียบร้อย -ผลงานเรียบร้อย
สวยงามและ
น่าสนใจ 

-ผลงานค่อนขา้ง
เรียบร้อยสวยงาม
และน่าสนใจ 

-ผลงานค่อนขา้ง
เรียบร้อย มีบางจุด
ไม่เรียบร้อย 

-ผลงานไม่ค่อย
เรียบร้อยและไม่
น่าสนใจ 

เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
 3.51 - 4.00  หมายถึง มีการจดักิจกรรมอยูใ่นระดบัคุณภาพดีมาก 
 2.51 - 3.50 หมายถึง  มีการจดักิจกรรมอยูใ่นระดบัคุณภาพดี 
 1.51 - 2.50 หมายถึง  มีการจดักิจกรรมอยูใ่นระดบัคุณภาพปานกลาง 
 1.00 - 1.50 หมายถึง  มีการจดักิจกรรมอยูใ่นระดบัคุณภาพควรปรับปรุง 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

441 

แบบบันทกึพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
 
ช่ือกลุ่ม……………………………………………………………………………….. 
ช่ือกิจกรรม……………………………………………………………………………. 
ค าช้ีแจง  ใหก้าเคร่ืองหมาย( /) ลงในช่องวา่งตามความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
1. ความร่วมมือในการปฏิบติังาน O ร่วมมือทุกคน 

O ร่วมมือเป็นบางคน 
2. การยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น O ส่วนใหญ่ยอมรับ 

O มีความขดัแยง้ภายในกลุ่ม 
3. การแสดงความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม O มีอิสระ 

O ไม่มีอิสระ 
4. การปฏิบติัตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย O ปฏิบติั 

O ไม่ปฏิบติั 
5. การประสานงานความคิดเห็นและสรุปผล
ประเดน็อยา่งชดัเจน 

O ปฏิบติั 

O ไม่ปฏิบติั 
6. การเขา้ร่วมปฏิบติักิจกรรมครบทุกขั้นตอน O ครบทุกคน 

O บางคนไม่ครบ 
7. ความส าเร็จในการปฏิบติังาน O เสร็จภายในเวลาท่ีก าหนด 

O ไม่เสร็จภายในเวลาท่ีก าหนด 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 รายการพฤติกรรมทางบวก  = 1 คะแนน 
 รายการพฤติกรรมทางลบ    = 0 คะแนน 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 คะแนน    ระดับคุณภาพ 
 6  -  7            ดี 
 3  -  5         พอใช ้ 
 0 -  2         ปรับปรุง 
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 
รายวชิา  การสร้างเสริมสุขภาวะ      หน่วยที่ 3 การบริโภคอาหาร 
เร่ือง   การบริโภคอาหารเพือ่สุขภาวะ    เวลา  3   ช่ัวโมง 

…………………………. 
สาระส าคญั 
 อาหาร หมายถึง ส่ิงท่ีเรารับประทานเขา้ไปแลว้มีประโยชน์ต่อร่างกาย ช่วยท าให้ร่างกาย
ท างานได ้ประกอบดว้ย โปรตีน คาร์โบไฮเดรต  ไขมนั วิตามิน เกลือแร่ และน ้ า  อาหารจึงเป็น
ส่ิงจ าเป็นส าหรับมนุษย ์แต่ร่างกายมนุษยมี์ความตอ้งการสารอาหารหลายชนิด จึงจะท าให้ร่างกาย
ท างานไดอ้ยา่งปกติ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 จุดประสงค์การเรียนรู้ทัว่ไป 
 เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัอาหาร สารอาหาร การเลือกอาหารบริโภค ความ
ตอ้งการสารอาหารส าหรับเด็กก่อนวยัรุ่นและวยัรุ่น และสามารถเลือกการรับประทานอาหารท่ีมี
ประโยชน์ต่อร่างกายได ้
  จุดประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรม 
   1.     อธิบายความหมายของอาหาร สารอาหาร การเลือกอาหารบริโภค ความตอ้งการ
สารอาหารส าหรับเดก็ก่อนวยัเรียนและวยัรุ่น โภชนาการทางเลือกได ้   
 2.     สามารถเลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกายได ้

3.     ทดลองจดัรายการอาหารครบทั้ง 5 หมู่ท่ีรับประทานเวลาเชา้ เท่ียง และเยน็ได ้
สาระการเรียนรู้ 
 -       ความหมายของโภชนาการ อาหาร และสารอาหาร 
 -       การเลือกอาหารบริโภค 
 -       หลกัปฏิบติัในการกินอาหารเพื่อสุขภาพ  

-       ปริมาณอาหารท่ีร่างกายตอ้งการ  
-       ความตอ้งการสารอาหารของเดก็ก่อนวยัเรียนและวยัรุ่น 

 -       โภชนาการทางเลือก 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ขั้นการให้ความรู้และการสร้างความตระหนัก(Knowledge and Awareness) : KA 
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 1.สร้างความสนใจของผูเ้รียนโดยน ารูปภาพอาหารของชาติต่าง ๆมาใหผู้เ้รียนไดเ้ปรียบ
เทียบอาหารประเทศต่าง ๆ เช่นประเทศจีน ประเทศไทย ประเทศอินเดีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประเทศมาเลเซีย เป็นตน้  
 2.   แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหผู้เ้รียนไดท้ราบ 
 3.   ใหค้วามรู้เก่ียวกบัความหมายความหมายของโภชนาการ อาหาร และสารอาหาร 
การเลือกอาหารบริโภค หลกัปฏิบติัในการกินอาหารเพื่อสุขภาพ  ปริมาณอาหารท่ีร่างกายตอ้งการ  
ความตอ้งการสารอาหารของเดก็ก่อนวยัเรียนและวยัรุ่น และโภชนาการทางเลือก พร้อมทั้งแจกใบ
ความรู้ท่ี 6 เร่ือง ความรู้เก่ียวกบัอาหารกบัสุขภาพใหผู้เ้รียนไดศึ้กษา 

4. สร้างความตระหนกัผูเ้รียนโดยการสนทนาการบริโภคอาหารมีประโยชน์และอาหารท่ี 
เป็นโทษอยา่งไรบา้ง ใหผู้เ้รียนไดแ้สดงความคิดเห็นกนัภายในหอ้งเรียน 
 ขั้นการสร้างเสริมความรู้ (Enhancement) : E 
 1.   ใหผู้เ้รียนจบัคู่ช่วยกนัระดมความคิดเห็นแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัเก่ียวกบัการ
บริโภคอาหารในชีวิตประจ าวนัของแต่ละคน 

2.    ช่วยกนัสร้างเสริมความรู้การบริโภคอาหารท่ีสะอาด อาหารสด ปลอดภยัจากสารพิษ
เพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้ห็นความส าคญัของการบริโภคอาหารท่ีมีคุณค่า 

3.    ใหผู้เ้รียนจบัคู่กนัไดเ้ล่นเกมสารอาหารโดยจบัคู่อาหารท่ีมีลกัษณะเหมือนกนัลงใน
ช่องวา่งเม่ือเล่นเกมเสร็จใหแ้จง้ผลการแข่งขนักนั 

4.    ตวัแทนผูเ้รียนสรุปแนวทางการเล่นเกมสารอาหารท่ีสามารถน าไปปฏิบติัการเลือกซ้ือ
อาหารท่ีมีประโยชน์โดยยกตวัอยา่งมา 2 – 3 อยา่ง 

ขั้นการสร้างผลงาน (Construction) : C 
1.   ใหผู้เ้รียนแบ่งกลุ่มยอ่ย โดยการคละความสามารถเก่ง ปานกลาง อ่อน จ านวน 5 คนต่อ

กลุ่ม (เก่ง 1 คน ปานกลาง 2 คน อ่อน 2 คน)  
2.    ผูเ้รียนช่วยแจกใบกิจกรรมท่ี 6 เร่ือง การทดลองจดัอาหารครบ 5 หมู่  เพื่อใหก้ลุ่มแต่ละ

กลุ่มไดช่้วยกนัศึกษาวิเคราะห์กิจกรรม วางแผนการปฏิบติักิจกรรม เป็นขอ้ตกลงของกลุ่มโดย เขียน
กิจกรรมท่ีจะปฏิบติัลงในใบกิจกรรมท่ี 6 เป็นการทดลองจดัอาหารครบ 5 หมู่ของกลุ่ม 

3.    แต่ละกลุ่มช่วยกนัทดลองจดัอาหารครบ 5 หมู่ ท่ีไดอ้อกแบบไวโ้ดยครูคอยช่วยแนะน า
การจดัอาหารครบ 5 หมู่ 

ขั้นการน าเสนอผลงาน (Presentation) : P 
1. ใหแ้ต่ละกลุ่มไดค้ดัเลือกส่งตวัแทนกลุ่ม จ านวน 1 คนออกมาน าเสนอผลการทดลอง 
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จดัอาหารครบ 5 หมู่ทั้งอาหารเชา้  อาหารเท่ียง และอาหารเยน็เพื่อใหเ้พือ่นทุกคนเห็นประโยชน์
ของการรับประทานอาหารครบ ทั้ง 5 หมู่ 

2. สมาชิกในหอ้งเรียนช่วยกนัวิเคราะห์ เปรียบเทียบวิธีการและกระบวนการของการ 
เลือกรับประทานอาหาร ความตอ้งการอาหารของเดก็วยัเรียนและวยัรุ่น 

3. ส่งเสริมการน าไปประยกุตใ์ชโ้ดยใหผู้เ้รียนแต่ละคนไดจ้ดบนัทึกการบริโภคอาหาร 
ในแต่ละวนั  จ  านวน 1 สัปดาห์ และทดลองใหผู้เ้รียนปรุงอาหารรับประทานท่ีบา้นตามรายการ
อาหารท่ีไดจ้ดัไวข้องแต่ละกลุ่ม 

ขั้นการประเมินผลการเรียนรู้และการสะท้อนกลบั(Assessment and Reflection) : AR 
1. ใหผู้เ้รียนไดป้ระเมินผลการทดลองจดัอาหารครบ 5 หมู่ของแต่ละกลุ่มลง 

ในแบบประเมินผลงานกิจกรรม 
2. ใหผู้เ้รียนไดส้ะทอ้นกลบัดว้ยการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริโภคอาหารท่ีมี 

ประโยชน์อยา่งไร 
3. ใหผู้เ้รียนแต่ละคนปฏิบติักิจกรรมการปรุงอาหารรับประทานเองเพื่อประเมินตนเองท่ี 

สามารถปรุงอาหารได ้
 4.    ครูและช่วยกนัสรุปผลการเลือกอาหารบริโภค และการกินอาหารเพื่อสุขภาพ  
ส่ือการเรียนรู้ 
 1.   ใบความรู้ท่ี 6 เร่ือง ความรู้ความรู้เก่ียวกบัอาหารกบัสุขภาพ 
 2.   ใบกิจกรรมท่ี 6 เร่ือง การทดลองจดัอาหารครบ 5 หมู่     
 3.    แบบประเมินผลกิจกรรม 
 4.    แบบสงัเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
การวดัและประเมินผล 

1. ประเมินผลจากผลกิจกรรมของแต่ละกลุ่ม 
2. ประเมินจากการสงัเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 

บันทกึหลงัสอน 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
                                                          ………………………………………….. 
    (……………………………………………) 

   ผู้สอน 
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ใบความรู้ที ่6 
เร่ือง ความรู้เกีย่วกบัอาหารกบัสุขภาพ 

อาหารเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับมนุษย ์แต่ร่างกายมนุษยมี์ความตอ้งการสารอาหารหลายชนิด 
จึงท าใหร่้างกายท างานไดอ้ยา่งปกติ อาหารจึงมีประโยชน์ต่อสุขภาพ เพราะนอกจากอาหารจะท าให้
ร่างกายสมบูรณ์แขง็แรงแลว้อาหารยงัมีประโยชน์ทั้งในการป้องกนัโรคและบ าบดัรักษาโรคได ้ถา้
รู้จกัวิธีการบริโภคท่ีถูกตอ้งดงันั้นการบริโภคอาหารท่ีถูกตอ้งควรประกอบดว้ยการเลือกอาหารและ
การปฏิบติัในการกินอาหารท่ีมีประโยชน์ 
ความหมายของอาหาร 
 อาหาร หมายถึง ส่ิงท่ีเรารับประทานเขา้ไปแลว้มีประโยชน์ต่อร่างกาย 
 สารอาหาร หมายถึง สารท่ีอยูใ่นอาหารท่ีเป็นประโยชนต่์อร่างกายช่วยใหร่้างกายท างานได ้
ประกอบดว้ย โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมนั วิตามิน เกลือแร่ และน ้า 
 โภชนาการ หมายถึง อาหารท่ีเขา้สู่ร่างกายแลว้ ร่างกายสามารถน าไปใชเ้พื่อการ
เจริญเติบโตใหพ้ลงังาน และช่วยซ่อมแซมส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 
อาหารประกอบด้วยสารอาหาร 5 หมู่ 
 หมู่ท่ี 1 เน้ือสตัวต่์าง ๆ ไข่ ถัว่เมลด็แหง้ นม จะช่วยใหร่้างกายเจริญเติบโตแขง็แรงและช่วย
ซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอ 
 หมู่ท่ี 2 ขา้ว แป้ง น ้ าตาล หวัเผอืกมนั เป็นอาหารใหพ้ลงังานแก่ร่างกาย 
 หมู่ท่ี 3 ผกัใบเขียว และพืชผกัอ่ืน ๆ ช่วยเสริมสร้างการท างานของร่างกายใหเ้ป็นปกติ 
 หมู่ท่ี 4 ผลไมต่้าง ๆ ใหป้ระโยชน์เช่นเดียวกบัหมู่ 3 
 หมู่ท่ี 5 ไขมนัจากสตัวแ์ละจากพืช จะช่วยใหพ้ลงังานและความอบอุ่นแก่ร่างกาย 
 ดงันั้นในวนัหน่ึง ๆ เราจะตอ้งเลือกกินอาหารใหค้รบ 5 หมู่ในปริมาณท่ีพอเหมาะ และใน
แต่ละหมู่ควรเลือกกินใหห้ลากหลายเพื่อใหไ้ดส้ารอาหารต่าง ๆ ตามความตอ้งการของร่างกาย 
การเลอืกอาหารบริโภค 
 การเลือกบริโภคอาหารควรจะพิจารณาเลือกตามเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี 

1. มีประโยชน์ต่อร่างกาย  เพราะร่างกายตอ้งการอาหารเพื่อสร้างความเจริญเติบโต  
ซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอ และใหพ้ลงังานเป็นประการส าคญั ดงันั้นการเลือกอาหารจะตอ้งค านึงถึง
อาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกายก่อนส่ิงอ่ืน โดยเฉพาะอาหารท่ีใหส้ารอาหารครบ 5 หมู่ คือ โปรตีน 
คาร์โบไฮเดรต ไขมนั วิตามิน และเกลือแร่ 

2. ยอ่ยง่าย ร่างกายจะไดรั้บประโยชน์จากอาหารกต่็อเม่ืออาหารนั้นถูกยอ่ยและดูดซึมเขา้ 
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ไปเล้ียงเซลลข์องร่างกายได ้ ฉะนั้นเม่ือเลือกอาหารท่ีมีสารอาหารครบทุกชนิด และในปริมาณท่ี
ร่างกายตอ้งการแลว้ ยงัจะตอ้งพิจารณาดว้ยวา่ เม่ือตระเตรียมหุงตม้อาหารนั้น ๆ และบริโภคเสร็จ
แลว้ร่างกายจะสามารถยอ่ยและดูดซึมอาหารเหล่านั้นไปใชไ้ดม้ากนอ้ยเพียงใด จะเหลือเป็นกากท่ี
ร่างกายจะตอ้งขบัถ่ายออกท้ิงสกัเท่าไร 

3. อาหารท่ีสะอาด  ความสะอาดของอาหารมีความส าคญัต่อการกินอาหารเป็นอยา่งยิง่    
มิฉะนั้นแลว้อาหารท่ีเลือกครบตามความตอ้งการของร่างกายท่ียอ่ยและดูดซึมไดดี้กไ็ม่ ท าใหเ้กิด
ประโยชนแ์ก่ร่างกายได ้ ซ ้ ายงัเป็นโทษอีกดว้ย ความสะอาดของอาหารหมายถึงวา่ อาหารอยูใ่น
สภาพท่ีสะอาด ตั้งแต่เร่ิมการผลิตจนกระทัง่ถึงมือผูบ้ริโภค 

4. อาหารท่ีสด “ความสดของอาหาร” หมายถึง อาหารท่ีเพิ่งมาจากแหล่งท่ีผลิต ไดแ้ก่ พชื 
ท่ีเพิ่งเกบ็จากตน้ หรือผลิตผลของสตัว ์ อาหารยิง่สดพียงใดกจ็ะรักษาลกัษณะและคุณสมบติัตาม
ธรรมชาติ ซ่ึงเป็นคุณค่าทางอาหารไวไ้ดม้ากเพียงนั้น อาหารท่ีสดมีรสชาติอร่อยเพราะมีปริมาณของ
สารอาหารต่าง ๆ สูงกวา่อาหารท่ีเกบ็ไวเ้ป็นเวลานาน 

5. อาหารท่ีน่ากิน ความน่ากินข้ึนอยูก่บัลกัษณะของอาหาร ความเคยชิน ความคุน้เคยใน 
วิธีการปรุง วฒันธรรม ฯลฯ อาหารมีลกัษณะสด  กล่ินชวนกิน ปรุงหรือท าดว้ยวธีิตามท่ีเราชอบ 
เม่ือสุกแลว้มีรูปลกัษณะ สี กล่ิน สมัผสั ชวนกิน ความรู้สึกวา่อาหารน่ากินท าใหเ้กิดอยากกิน 

6. ปราศจากพิษภยั จากสารเคมีและพิษภยัตามธรรมชาติของอาหารเอง เพราะ 
กระบวนการผลิตและการเกบ็รักษาอาหารในปัจจุบนัน้ีมกัจะใชเ้ทคโนโลยซ่ึีงบางอยา่งมีผลลบต่อ
สุขภาพของผูบ้ริโภคอาหาร 

7. ราคาไม่แพง การเลือกบริโภคอาหารจะตอ้งใหคุ้ม้ค่าเงินท่ีจ่ายไป คือ ควรจะค านึงถึง 
คุณค่าท่ีจะไดรั้บจากการบริโภคอาหารนั้นกบัจ านวนเงินท่ีตอ้งเสียไปดว้ย 
หลกัปฏิบัติในการกนิเพือ่สุขภาพ 
 เพื่อใหก้ารกินอาหารเพื่อสุขภาพควรยดึหลกัปฏิบติัในการกินเพื่อสุขภาพ ดงัน้ี 

1. กิจอาหารธรรมชาติ หมายถึง อาหารท่ียงัไม่ผา่นกระบวนการดดัแปลง และปรุงแต่ง 
ใดๆหรือมีการดดัแปลงนอ้ยท่ีสุด 

2. กินอาหารครบ 5 หมู่ แต่ละหมู่ควรมีความหลากหลาย กินอาหารหลาย ๆชนิดเพื่อให ้
ร่างกายไดรั้บสารอาหารต่าง ๆ ครบในปริมาณท่ีเพยีงพอกบัความตอ้งการของร่างกาย 

3. กินขา้วเป็นหลกั  ขา้วเป็นอาหารหลกัของคนไทยเพราะเป็นอาหารท่ีใหพ้ลงังานแก่ 
ร่างกาย 

4. กินพืชผกัใหม้าก และกินผลไมเ้ป็นประจ า เพราะเป็นแหล่งส าคญัของวิตามินและแร่ 
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ธาตุต่าง ๆรวมทั้งสารอ่ืน ๆ ซ่ึงลว้นแต่มีความจ าเป็นต่อร่างกายท่ีจะน าไปสู่สุขภาพท่ีดี 
5. กินปลา เน้ือสตัวไ์ม่ติดมนั  ไข่ ถัว่เมลด็แหง้ เป็นประจ า 
6. ด่ืมนมใหเ้หมาะสมตามวยั  เพราะนมเป็นอาหารท่ีเหมาะสมส าหรับเดก็และผูใ้หญ่ 
7. กินอาหารท่ีมีไขมนัแต่พอควร 
8. หลีกเล่ียงการกินอาหารรสหวานจดัและเคม็จดั 
9. กินอาหารท่ีสะอาดปราศจากการปนเป้ือน 
10. งดหรือลดเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์

ปริมาณอาหารที่ร่างกายต้องการ 
1. อาย ุวยัท่ีมีความตอ้งการอาหารมากท่ีสุด คือ วยัทารก  
2. เพศ เพศชายจะมีความตอ้งการอาหารสูงกวา่เพศหญิง เพราะนอกกจากปัจจยัทางดา้น 

สรีระของร่างกายแลว้เพศชายมีกิจกรรมทางกายมากกวา่เพศหญิง 
3. กิจกรรม เป็นกิจวตัรประจ าวนัของแต่ละบุคคล  
4. สภาพร่างกาย เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีมีความตอ้งการอาหารและสารอาหารต่างกนั 

ความต้องการสารอาหรของเด็กก่อนวยัเรียนและวยัรุ่น 
1. แคลอรี(พลงังาน) เดก็ชายอาย ุ13-15 ปี ตอ้งการพลงังานวนัละ 2,800 แคลอรี ผูห้ญิง 

อายเุท่ากนัตอ้งการพลงังานวนัละ 2,355 แคลอรี วยัหนุ่มสาวระหวา่งอาย ุ16-19 ปี ตอ้งการพลงังาน
วนัละ 3,300 แคลอรี ส่วนผูห้ญิงวยัเดียวกนัตอ้งการวนัละ 2,200 แคลอรี 

2. โปรตีน วยัหนุ่มสาวควรกินวนัละ 1.5-20 กรัมต่อน ้าหนกัร่างกาย 1 กิโลกรัม  
3. แคลเซียม เดก็อาย ุ10 ปี ข้ึนไปร่างกายตอ้งการแคลเซียมสูงกวา่วยัอ่ืน 
4. ธาตุเหลก็ มีหนา้ท่ีสร้างเซลล ์สร้างเมด็เลือด ร่างกายตอ้งการธาตุเหลก็เพิ่มข้ึน 

โดยเฉพาะเดก็หญิงในระยะมีประจ าเดือน 
5. ไอโอดีน เป็นสารอาหารท่ีช่วยผลิตฮอร์โมนในต่อมไทรอยด ์

โภชนาการทางเลอืก 
1. อาหารมงัสวิรัติ(Vegetarian Diet) เป็นอาหารท่ีมีส่วนประกอบดว้ยขา้ว ถัว่เขียว  

ขา้วโพด ไม่มีเน้ือสตัว ์และผลไมทุ้กชนิด 
2. อาหารแมคโคไบโอติกส์(Macrobiotic) เป็นอาหารเก่ียวกบัความงามและอายยุนืยาว 

ของชีวิต เนน้ไปท่ีสุขภาพกบัการด ารงชีวติประจ าวนัท่ีเหมาะสม เช่น อาหารเมลด็ธญัพืชและขา้ว 
3.ทุกชนิด อาหารชีวจิต คือ การประยกุตอ์าหารแมคโคไบโอติกส์ ใหเ้หมาะสมกบัสภาพ 

ธรรมชาติใหเ้ขา้กบัสงัคมไทย เนน้การหุงตม้ดว้ยเตาถ่าน 
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ใบกจิกรรมที่ 6 
เร่ือง การทดลองจัดอาหารครบ 5 หมู่     

ค าส่ัง ใหก้ลุ่มนกัศึกษาช่วยกนัทดลองจดัอาหารครบ 5 หมู่ ใชเ้วลา 30 นาที ตั้งช่ือกลุ่ม เขียนช่ือ
สมาชิกในกลุ่ม และหวัขอ้เร่ืองกิจกรรม 
ช่ือกลุ่ม……………………………………………………………………………………….. 
รายช่ือสมาชิก 1…………………………………………………………………………… 
  2…………………………………………………………………………… 
  3…………………………………………………………………………… 
  4…………………………………………………………………………… 
  5…………………………………………………………………………… 

 

การทดลองจัดอาหารครบ 5 หมู่ 

รายการอาหารม้ือ
เชา้ 

รายการอาหารม้ือเท่ียง 

รายการอาหารม้ือเยน็ 
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แบบประเมินการจัดกจิกรรม 
รายวชิา……………………………………………………………………ช้ัน…………………. 
หน่วยการเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้ที…่………กจิกรรม…………………………………… 

…………………………… 
ค าช้ีแจง :  ใหผู้ส้อน/นกัศึกษา ประเมินจากการตรวจสอบการจดักิจกรรม โดยกาเคร่ืองหมาย (/)  
ลงในตารางท่ีตรงกบัระดบัคุณภาพของผลกิจกรรม 

รายการที่
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ควรปรับปรุง) 

1. ความสมบูรณ์ 
 

-ท างานครบ
สมบูรณ์มี
องคป์ระกอบ
ครบทุกอยา่ง 

-ท างานไม่ครบ
สมบูรณ์ขาด 1 
องคป์ระกอบ 

-ท างานไม่ครบ
สมบูรณ์ขาด 2 
องคป์ระกอบ 

-ท างานไม่ครบ
สมบูรณ์ขาด
มากกวา่  2 
องคป์ระกอบ 

2. ความถูกต้อง -ท างานถูกตอ้ง
ตามขอ้ตกลงของ
กลุ่มทั้งหมด 

-ท างานไม่ถูกตอ้ง
ตามขอ้ตกลงของ
กลุ่ม 1 อยา่ง 

-ท างานไม่ถูกตอ้ง
ตามขอ้ตกลงของ
กลุ่ม 2 อยา่ง 

-ท างานไม่ถูกตอ้ง
ตามขอ้ตกลงของ
กลุ่ม มากกวา่ 2 
อยา่ง 

3. ความคดิริเร่ิม
สร้างสรรค์ 

-ผลงานมี
ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรคแ์ละมี
การน าไป
ประยกุตใ์ชไ้ด ้

-ผลงานมีความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค์
และมีการน าไป
ประยกุตใ์ชไ้ดบ้า้ง 

-ผลงานค่อนขา้งมี
ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรคแ์ละมี
การน าไป
ประยกุตใ์ชไ้ดบ้า้ง 

-ผลงานมีความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค์
นอ้ยและไม่สามารถ
น าไปประยกุตใ์ชไ้ด ้

4. ความเรียบร้อย -ผลงานเรียบร้อย
สวยงามและ
น่าสนใจ 

-ผลงานค่อนขา้ง
เรียบร้อยสวยงาม
และน่าสนใจ 

-ผลงานค่อนขา้ง
เรียบร้อย มีบางจุด
ไม่เรียบร้อย 

-ผลงานไม่ค่อย
เรียบร้อยและไม่
น่าสนใจ 

เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
 3.51 - 4.00  หมายถึง มีการจดักิจกรรมอยูใ่นระดบัคุณภาพดีมาก 
 2.51 - 3.50 หมายถึง  มีการจดักิจกรรมอยูใ่นระดบัคุณภาพดี 
 1.51 - 2.50 หมายถึง  มีการจดักิจกรรมอยูใ่นระดบัคุณภาพปานกลาง 
 1.00 - 1.50 หมายถึง  มีการจดักิจกรรมอยูใ่นระดบัคุณภาพควรปรับปรุง 
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แบบบันทกึพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
 
ช่ือกลุ่ม……………………………………………………………………………….. 
ช่ือกิจกรรม……………………………………………………………………………. 
ค าช้ีแจง  ใหก้าเคร่ืองหมาย( /) ลงในช่องวา่งตามความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
1. ความร่วมมือในการปฏิบติังาน O ร่วมมือทุกคน 

O ร่วมมือเป็นบางคน 
2. การยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น O ส่วนใหญ่ยอมรับ 

O มีความขดัแยง้ภายในกลุ่ม 
3. การแสดงความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม O มีอิสระ 

O ไม่มีอิสระ 
4. การปฏิบติัตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย O ปฏิบติั 

O ไม่ปฏิบติั 
5. การประสานงานความคิดเห็นและสรุปผล
ประเดน็อยา่งชดัเจน 

O ปฏิบติั 

O ไม่ปฏิบติั 
6. การเขา้ร่วมปฏิบติักิจกรรมครบทุกขั้นตอน O ครบทุกคน 

O บางคนไม่ครบ 
7. ความส าเร็จในการปฏิบติังาน O เสร็จภายในเวลาท่ีก าหนด 

O ไม่เสร็จภายในเวลาท่ีก าหนด 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 รายการพฤติกรรมทางบวก  = 1 คะแนน 
 รายการพฤติกรรมทางลบ    = 0 คะแนน 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 คะแนน    ระดับคุณภาพ 
 6  -  7            ดี 
 3  -  5         พอใช ้ 
 0 -  2         ปรับปรุง 
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คู่มอืนักศึกษา 

การเรียนรู้เพือ่สร้างเสริมสุขภาวะ 
ส าหรับตนเอง 

 

กติติคม คาวรัีตน์ 
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คู่มือนักศึกษาการเรียนรู้เพือ่สร้างเสริม 
สุขภาวะส าหรับตนเอง 

วตัถุประสงค์ 
1.เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจ

ในการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับ
ตนเองได ้ 

2.เพื่อใหน้กัศึกษามีทกัษะในการสร้าง
เสริมสุขภาวะดว้ยตนเองได ้ 

3.เพื่อใหน้กัศึกษามีเจตคติท่ีดีต่อ 
การสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับตนเอง  

นกัศึกษาควรศึกษาคู่มือการเรียนรู้เพื่อ
สร้างเสริมสุขภาวะส าหรับตนเองให้เข้าใจ
ก่อนเพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์การเรียนรู้
ร่วมกนั และปฏิบติักิจกรรมทุกกิจกรรมอยา่ง
สร้างสรรคด์ว้ยกระบวนการกลุ่ม   
 

กติติคม คาวรัีตน์ 
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*********** 

คู่มือการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับตนเอง เป็นผลงานการวจิยั 
และพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ 
ส าหรับนกัศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัประกอบดว้ยกระบวนการจดัเรียนรู้ เพื่อช่วย
เสริมประสบการณ์การเรียนรู้ขั้นตอนของรูปแบบเรียกวา่“คาร์พาร์” “KAECPAR 
Model” มี 5 ขั้น ดงัน้ี   
 ขั้นท่ี 1 การใหค้วามรู้และการสร้างความตระหนกั  
(Knowledge and Awareness)  
 ขั้นท่ี 2 การสร้างเสริมความรู้ (Enhancement)  
 ขั้นท่ี 3 การสร้างผลงาน (Construction)  
 ขั้นท่ี 4 การน าเสนอผลงาน (Presentation)   
 ขั้นท่ี 5 การประเมินผลการเรียนรู้และการสะทอ้นกลบั  
(Assessment and Reflection) 
 หากนกัศึกษาตอ้งการมีสุขภาพดี และประสบความส าเร็จในชีวิต ควร
ศึกษาหาความรู้ดว้ยรูปแบบ KAECPAR โดยท ากิจกรรมสุขภาวะ การสร้างเสริม
สุขภาวะ กิจกรรมพฒันาจิตใจ ออกก าลงักาย นนัทนาการ เกม กิจกรรมการบริโภค
อาหารท่ีถูกสุขลกัษณะ ขอใหน้กัศึกษาไดฝึ้กปฏิบติักิจกรรมอยา่งสม ่าเสมอและ
ประเมินผลดว้ยตนเองจะท าใหน้กัศึกษามีคุณภาพชีวติท่ีดี 

 

 กติติคม คาวรัีตน์ 
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สุขภาพ หรือ สุขภาวะ คอือะไร 
 ความเจริญงอกงามและพฒันาการทุก ๆ  ด้านในตัวบุคคลที่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและ
ทุพพลภาพ 
องค์ประกอบของสุขภาวะ 

   

 

‡ สุขภาพทางร่างกาย(Physical Health) คอื ร่างกายแข็งแรงไม่พกิารไม่ได้รับอนัตราย
ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ    

‡  สุขภาพทางสังคม(Social Health) คอื  มีสัมพนัธภาพกบัคนอืน่   เสียสละเพือ่ส่วนรวม  มีจิต
สาธารณะ    

‡ สุขภาพทางจิต(Emotional Health) คอื ปรับตัวเข้ากบัส่ิงแวดล้อมได้ ไม่มีความวติกกงัวล  ร่า
เริง แจ่มใส   มองโลกในแง่ด ี  มีสติและสมาธิดี 

‡สุขภาพทางปัญญา(Intellectual Health) คอื   มีการเรียนรู้ตลอดชีวติมีระบบการเรียนรู้ดี มี
ทักษะชีวติมีโลกทัศน์  ปฏิภาณไหวพริบดี  

‡สุขภาพทางจิตวญิญาณ(Spiritual Health) คอืมีเมตตาธรรม  มีมนุษยธรรม  มีจิตใจสงบเย็น 
ไม่มีความอจิฉาริษยา  อยากให้คนอืน่พ้นทุกข์ 
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ปัจจัยทีม่อีทิธิพลต่อสุขภาวะ 
 

สภาพทางเศรษฐกจิและสังคม   

ส่ิงแวดล้อม 

วฒันธรรม 

ความเช่ือ 

ค่านิยม การศึกษา 

การท างาน 

ทีอ่ยู่อาศัย   

ผลผลติทางเกษตร
และผลติภัณฑ์อาหาร   

ระบบบริการสุขภาพ เครือข่ายทางสังคม
และชุมชน   

วถิีชีวติ   

อายุ  เพศ  และ
พนัธุกรรม 

 

หนูมีสุขภาวะด ี
หรือเปล่า ? 

2 
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การขบัขีจ่กัรยาน มีประโยชน์ช่วยท าให้
กล้ามขา แขน แขง็แรง หัวใจท างานได้ดี
นักศึกษาควรขีจ่กัรยานให้ได้ระยะทางวนัละ 
2 กโิลเมตร เพือ่เผาพลงังานได้ 150 กโิล
แคลอร่ี   

การวิง่ มีประโยชน์ช่วยท าให้
กล้ามเนือ้ขาแขง็แรง หัวใจ และ
ปอดแขง็แรงนักศึกษาควรฝึกอย่าง
สม ่าเสมอ 

 

 

การว่ายน า้ ช่วยท าให้ออกก าลงั
กายได้ทุกส่วน ทั้งแขน ขา  ไหล่ 
หน้าอก และการหายใจท าให้ปอด
แขง็แรง นักศึกษาควรฝึกว่ายน า้
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วนั 

3 
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การเล่นตะกร้อ ช่วยท าให้กล้ามเนือ้ขา 
แขง็แรง ฝึกไหวพริบของการเตะตะกร้อ  
และวางเท้าเตะตะกร้อควรมีการทรงตัวที่ด ี

 

การเล่นวอลเล่ย์บอล ช่วยท าให้กล้ามเนือ้
แขน และขา แขง็แรง ช่วยสร้างเสริมข้อ
เท้าจากการกระโดดขึน้เล่นลูกบอล 

 

การเล่นเปตอง ช่วยท าให้กล้ามเนือ้แขน
แขง็แรง มักเล่นเป็นทมีท าให้ได้พบเพือ่น
เกดิความสนุกสนานขณะเล่นเปตอง 

 

การเล่นแบดมินตนัช่วยสร้าง
กล้ามเนือ้แขน และขา
แขง็แรง ช่วยฝึกสมาธิ 

4 
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ใบกจิกรรมที่ 1 

เร่ือง การออกแบบกจิกรรมสุขภาพ 
 
ค าส่ัง ใหน้กัศึกษาแต่ละกลุ่มช่วยกนัออกแบบกิจกรรมสุขภาพของกลุ่ม ลงในช่องวา่งท่ีก าหนดไว ้
ใชเ้วลา 30 นาที 
ช่ือกลุ่ม……………………………………………………………………….. 
สมาชิกกลุ่ม  

1………………………………………………………………… 
2………………………………………………………………… 
3………………………………………………………………… 
4………………………………………………………………… 
5………………………………………………………………… 

 
 

การออกแบบกจิกรรมสุขภาพของกลุ่ม 
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 แบบประเมินผลงาน/ช้ินงาน 
กลุ่มที่…………ช่ือผลงาน………………..………………………………………………….. 
ค าช้ีแจง :  ใหผู้ส้อน/นกัศึกษา ประเมินจากการตรวจสอบผลงานโดยกาเคร่ืองหมาย (/)  
ลงในตารางท่ีตรงกบัระดบัคุณภาพของผลงาน 

รายการที่
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ควรปรับปรุง) 

1. ความสมบูรณ์ 
ของผลงาน 

-ท างานครบ
สมบูรณ์มี
องคป์ระกอบ
ครบทุกอยา่ง 

-ท างานไม่ครบ
สมบูรณ์ขาด 1 
องคป์ระกอบ 

-ท างานไม่ครบ
สมบูรณ์ขาด 2 
องคป์ระกอบ 

-ท างานไม่ครบ
สมบูรณ์ขาด
มากกวา่  2 
องคป์ระกอบ 

2. ความถูกต้อง
ของผลงาน 

-ท างานถูกตอ้ง
ตามขอ้ตกลงของ
กลุ่มทั้งหมด 

-ท างานไม่
ถูกตอ้งตาม
ขอ้ตกลงของกลุ่ม 
1 อยา่ง 

-ท างานไม่
ถูกตอ้งตาม
ขอ้ตกลงของกลุ่ม 
2 อยา่ง 

-ท างานไม่
ถูกตอ้งตาม
ขอ้ตกลงของกลุ่ม 
มากกวา่ 2 อยา่ง 

3. ความคดิริเร่ิม
สร้างสรรค์ของ
ผลงาน/ช้ินงาน 

-ผลงานมี
ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรคแ์ละมี
การน าไป
ประยกุตใ์ชไ้ด ้

-ผลงานมี
ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรคแ์ละมี
การน าไป
ประยกุตใ์ชไ้ด้
บา้ง 

-ผลงานค่อนขา้ง
มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรคแ์ละมี
การน าไป
ประยกุตใ์ชไ้ด้
บา้ง 

-ผลงานมี
ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรคน์อ้ย
และไม่สามารถ
น าไปประยกุตใ์ช้
ได ้

4. ความเรียบร้อย
ของผลงาน 

-ผลงานเรียบร้อย
สวยงามและ
น่าสนใจ 

-ผลงานค่อนขา้ง
เรียบร้อยสวยงาม
และน่าสนใจ 

-ผลงานค่อนขา้ง
เรียบร้อย มีบาง
จุดไม่เรียบร้อย 

-ผลงานไม่ค่อย
เรียบร้อยและไม่
น่าสนใจ 

เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
คะแนนระหวา่ง   13 - 16    หมายถึง มีผลงาน อยูใ่นระดบัคุณภาพดีมาก 
คะแนนระหวา่ง   9 -    12   หมายถึง มีผลงาน อยูใ่นระดบัคุณภาพดี 
คะแนนระหวา่ง   5 -   8      หมายถึง มีผลงาน อยูใ่นระดบัคุณภาพพอใช ้
คะแนนระหวา่ง    1- 4        หมายถึง  มีผลงาน อยูใ่นระดบัคุณภาพปรับปรุง 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก (13-16  คะแนน) 
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การสร้างเสริมสุขภาวะ คอื อะไร  
กระบวนการปฏิบัตเิพือ่น าไปสู่  “การพฒันา”  “การคงไว้”  และ  “การป้องกนั
การเส่ือมถอย”  ของสถานะทางสุขภาพ  โดยเป็นทีย่อมรับกนัทัว่ไปว่าจะต้อง
อาศัยความรู้ของสาขาทีห่ลากหลาย  และการด าเนินการของส่วนการบริการต่างๆ  
ทั้งทางสุขภาพและทางสังคม   
 

 

กระบวนการสร้างเสริมสุขภาวะ 

การป้องกนัโรค 

การให้ความรู้ 
ทางสุขภาพ 

การคงไว้ของสุขภาพ 
นโยบายสาธารณะ
ทางด้านสุขภาพ   

7 
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นโยบายและเป้าหมาย  “เมอืงไทยแข็งแรง” 
 

1.ความแขง็แรงของ
สุขภาพมิติทางกาย   
(Physical Health) 
 

2.  ความแข็งแรงของ
สุขภาพมิติทางจิตใจ  
(Mental Health) 
 

3. ความแข็งแรงของ
สุขภาพมิติทางสังคม  
(Social Health) 
 

4.  ความแข็งแรง
ของสุขภาพมิติทาง
ปัญญา / จิตวญิญาณ  
(Spiritual Health) 
 

ควรออกก าลงักาย
อย่างสม า่เสมอ 

ควรบริโภคอาหารที่
ปลอดภัย 

หลกีเลีย่งโรคภัยไข้
เจ็บต่าง ๆ 

ลดบริโภคเคร่ืองดืม่
แอลกอฮอล์  และยาสูบ 
 

มีหลกัประกนัสุขภาพ
ได้มาตรฐาน 

คนไทยมคีรอบครัวที่
อบอุ่น    เดก็และ

ผู้สูงอายุ 

การฆ่าตัวตายและ
เจ็บป่วยลดลง 

มีความฉลาด
ทางIQและEQ 

มากขึน้ 

ปลอดภัยจาก
อาชญากรรม 

ได้รับการศึกษา  
ไม่น้อยกว่า 12 ปี 

มกีารประกอบ
อาชีพ มีรายได้ที่
เพยีงพออย่างมี

ความสุข 

มทีีอ่ยู่อาศัยทีถู่ก
สุขลกัษณะ  มีน า้ดืม่
สะอาด และมี
ส่ิงแวดล้อมที่ดี 

ลด ละ  เลกิอบายมุข  และ
ส่ิงเสพติดทุกชนิด 

 

มคีวามรู้  รักสามัคคี
เอือ้อาทรกนั มีน า้ใจ 

มีสติและปัญญา  
แก้ไขปัญหา ได้ 

ยดึมัน่ในหลกั 
ศาสนธรรม  และ
วฒันธรรมทีด่ีงาม 
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1.ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด 

 
 
 

2. รักษาฟันให้แขง็แรงและแปรงฟันทุกวันอย่างถูกต้อง 
 
 
 

3. ล้างมือให้สะอาดก่อนกนิอาหารและหลังขับถ่าย 
 
 

4.กนิอาหารสุก สะอาด ปราศจากสารอันตรายและ 
  หลีกเล่ียงอาหารรสจัด สีฉูดฉาด 

 
 

5.งดบุหร่ี สุรา สารเสพตดิ การพนันและ 
การส าส่อนทางเพศ 

 

สุขบัญญตัแิห่งชาติ 10 ประการ 
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6.สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น 
 
 
 
7.ป้องกันอุบัตเิหตุด้วยการไม่ประมาท 
 
 
8.ออกก าลังกายสม ่าเสมอและตรวจสุขภาพ 
ประจ าปี 
 
 
 
9.ท าจติใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ 
 
 
 
10.มีส านึกต่อส่วนรวมร่วมสร้างสังคม 
 

สุขบัญญตัิแห่งชาต ิ10 ประการ 
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ปัจจัยทีม่ผีลต่อการ
สร้างเสริมสุขภาพ 
 

อาหาร 

ภูมิอากาศ เคร่ืองแต่งกาย       

การใช้ยา
กระตุ้น       

การพกัผ่อนและ
นันทนาการ        

 แอลกอฮอล์        

 

สุขภาพดไีม่มขีาย…ต้องไขว้คว้าหามาเองนะจ๊ะ 

11 

บุหร่ี 
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ใบกจิกรรมที่ 2 
          เร่ือง การวเิคราะห์ปัจจัยทีมี่ผลต่อการสร้างเสริมสุขภาวะ 

ค าช้ีแจง  ใหน้กัศึกษาแต่ละกลุ่มช่วยกนัวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการสร้างเสริมสุขภาวะตามหวัขอ้ท่ี
ก าหนดใส่ลงช่องวา่งในดา้นขาวมือ 
ช่ือ………………………………………………………………………………………………… 

 หัวข้อ การวิเคราะห์ปัจจัยทีมี่ผลต่อการสร้างเสริมสุขภาวะ 
1.อาหาร  

 
 

2.ภูมิอากาศ  
 
 

3.เคร่ืองแต่งกาย  
 
 

4. การใช้ยากระตุ้น  
 
 

5. แอลกอฮอล์  
 
 

6. บุหร่ี  
 
 

7. การพกัผ่อนและนันทนาการ  
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 ใบกจิกรรมที่  3 
การแสดงละครเร่ืองการสร้างเสริมสุขภาวะ 

 
ค าช้ีแจง   ใหแ้ต่ละกลุ่มด าเนินการวิเคราะห์งาน วางแผนการแสดงละครโดยใหมี้หนา้ท่ีร่วมในการ
แสดงละครทุกคน ก าหนดหวัขอ้ดงัน้ี 

 กลุ่มท่ี 1 เร่ือง การสร้างเสริมสุขภาวะดา้นร่างกาย 
 กลุ่มท่ี 2 เร่ือง การสร้างเสริมสุขภาวะดา้นจิตใจ 
 กลุ่มท่ี 3 เร่ือง การสร้างเสริมสุขภาวะดา้นสงัคม 
 กลุ่มท่ี 4 เร่ือง การสร้างเสริมสุขภาวะดา้นจิตวิญญาณ 
 กลุ่มท่ี 5 เร่ือง การสร้างเสริมสุขภาวะดา้นปัญญา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือกลุ่ม……………………………………………. 
เร่ืองทีแ่สดง………………………………………… 
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         แบบประเมินการแสดงละครการสร้างเสริมสุขภาวะ 
 

กลุ่มที่…………ละครเร่ือง……………………………….…………………………………… 
ค าช้ีแจง :  ใหผู้ส้อน/นกัศึกษา ประเมินผลการแสดงละครโดยกาเคร่ืองหมาย (/) ลงใน( 0 )ท่ีตรงกบัระดบัคุณภาพ 

รายการที่ประเมิน ระดับคุณภาพ 

4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ควรปรับปรุง) 

1. ความสามารถ
ในการแสดงละคร 

(0) สามารถ
แสดงออกไดต้าม
บทบาทหนา้ท่ีท่ี
ไดรั้บถูกตอ้ง 

(0) สามารถ
แสดงออกไดไ้ม่
ครบทุกคน 

(0) สามารถ
แสดงออกไดไ้ม่ครบ
ทุกคนแต่มีความ
สับสนในหนา้ท่ี 

(0) ไม่กลา้
แสดงออกใน
หนา้ท่ีรับ
มอบหมายทุกคน 

2. ความถูกต้อง (0) แสดงได้
ถูกตอ้งตาม
ขอ้ตกลงของกลุ่ม
ทั้งหมด 

(0)แสดงไม่
ถูกตอ้งตาม
ขอ้ตกลงของ
กลุ่ม 1 อยา่ง 

(0)แสดงไม่ถูกตอ้ง
ตามขอ้ตกลงของ
กลุ่ม 2 อยา่ง 

(0) แสดงไม่
ถูกตอ้งตาม
ขอ้ตกลงของกลุ่ม  

3. ความคดิริเร่ิม
สร้างสรรค์ 

(0)การแสดงมี
ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรคแ์ละมี
การน าไป
ประยกุตใ์ชไ้ด ้

(0) การแสดงมี
ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรคแ์ละมี
การน าไป
ประยกุตใ์ชไ้ด ้

(0) การแสดงขาด
ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรคแ์ละมีการ
น าไปประยกุตใ์ชไ้ด้
บา้ง 

(0)  การแสดงขาด
ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรคน์อ้ย
และไม่สามารถ
น าไปประยกุตใ์ช ้

4 .ความ
สนุกสนาน 

(0) กิจกรรมเกิด
ความสนุกสนาน 
เกิดบรรยากาศการ
เรียนรู้ตลอดเวลา 

(0) กิจกรรมเกิด
ความสนุกสนาน 
และเกิด
บรรยากาศการ
เรียนรู้บางคร้ัง 

(0) กิจกรรมเกิดความ
สนุกสนานแต่ไม่เกิด
บรรยากาศการเรียนรู้ 

(0)ไม่เกิดความ
สนุกสนานและ
บรรยากาศการ
เรียนรู้ 

เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
คะแนนระหวา่ง   13 - 16     หมายถึง มีผลการแสดงละคร อยูใ่นระดบัคุณภาพดีมาก 
คะแนนระหวา่ง   9 -    12    หมายถึง มีผลการแสดงละคร อยูใ่นระดบัคุณภาพดี 
คะแนนระหวา่ง   5 -   8      หมายถึง มีผลการแสดงละครอยูใ่นระดบัคุณภาพพอใช ้
คะแนนระหวา่ง    1- 4        หมายถึง  มีผลการแสดงละคร อยูใ่นระดบัคุณภาพปรับปรุง 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ   อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก (13-16  คะแนน) 
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จติที่เป็นสมาธิ หมายถึง จติที่ได้รับการ
ฝึกให้มีสตอิยู่เสมอ 

กจิกรรมการสมาธิของฉัน 

ฝึกอย่างไรจะเป็นสมาธิ 

 

การฝึกสมาธิ
เป็นการท า
จิตใจให้สงบ 

1. ก าหนดลมหายใจ 
2. น่ังขดัสมาธิบนเส่ือหรือฟูก หลงัตรง อวยัวะทุกส่วนผ่อนคลาย 
3. วางมือประสานกนัทีห่น้าท้องทั้ง 2 ข้าง  
4. หายใจเข้าออกลกึ ๆ และช้า ๆ นับ 1-8 
5. ท าเช่นนีไ้ปเร่ือย ๆ จะช่วยท าให้จติเป็นสมาธิมากยิง่ขึน้ 

เธอลอง
ท าดูซิ 

15 
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ใบกจิกรรมที่ 4 
เร่ือง การเขียนเรียงความการพฒันาคุณภาพชีวติด้านจิตใจ 

 
ค าช้ีแจง   ใหแ้ต่ละกลุ่มด าเนินการวิเคราะห์งาน วางแผนการแสดงละครโดยใหมี้หนา้ท่ีร่วมในการ
แสดงละครทุกคน ก าหนดหวัขอ้ดงัน้ี 
ช่ือกลุ่ม……………………………………………. 
รายช่ือสมาชิก 1…………………………………………………………………………… 
  2…………………………………………………………………………… 
  3…………………………………………………………………………… 
  4…………………………………………………………………………… 
  5…………………………………………………………………………… 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวเร่ืองเรียงความ………………………………………… 
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แบบประเมินผลการเขียนเรียงความ 
กลุ่มที่…………ช่ือเร่ือง………………………………………………………………………… 
ค าช้ีแจง :  ใหผู้ส้อน/นกัศึกษา ประเมินจากการตรวจสอบผลการเขียนเรียงความ โดยกาเคร่ืองหมาย 
(/)  ลงในตารางท่ีตรงกบัระดบัคุณภาพ 

รายการที่
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ควรปรับปรุง) 

1. ความสมบูรณ์ 
 

-ท างานครบ
สมบูรณ์มี
องคป์ระกอบ
ครบทุกอยา่ง 

-ท างานไม่ครบ
สมบูรณ์ขาด 1 
องคป์ระกอบ 

-ท างานไม่ครบ
สมบูรณ์ขาด 2 
องคป์ระกอบ 

-ท างานไม่ครบ
สมบูรณ์ขาด
มากกวา่  2 
องคป์ระกอบ 

2. ความถูกต้อง -ท างานถูกตอ้ง
ตามขอ้ตกลง
ของกลุ่ม
ทั้งหมด 

-ท างานไม่ถูกตอ้ง
ตามขอ้ตกลงของ
กลุ่ม 1 อยา่ง 

-ท างานไม่ถูกตอ้งตาม
ขอ้ตกลงของกลุ่ม 2 
อยา่ง 

-ท างานไม่ถูกตอ้ง
ตามขอ้ตกลงของ
กลุ่ม มากกวา่ 2 
อยา่ง 

3. ความคดิริเร่ิม
สร้างสรรค์ 

-ผลงานมี
ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรคแ์ละ
มีการน าไป
ประยกุตใ์ชไ้ด ้

-ผลงานมีความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค์
และมีการน าไป
ประยกุตใ์ชไ้ดบ้า้ง 

-ผลงานค่อนขา้งมี
ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรคแ์ละมีการ
น าไปประยกุตใ์ชไ้ด้
บา้ง 

-ผลงานมีความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค์
นอ้ยและไม่สามารถ
น าไปประยกุตใ์ชไ้ด ้

4. ความเรียบร้อย -ผลงาน
เรียบร้อย
สวยงามและ
น่าสนใจ 

-ผลงานค่อนขา้ง
เรียบร้อยสวยงาม
และน่าสนใจ 

-ผลงานค่อนขา้ง
เรียบร้อย มีบางจุดไม่
เรียบร้อย 

-ผลงานไม่ค่อย
เรียบร้อยและไม่
น่าสนใจ 

เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
คะแนนระหวา่ง   13 - 16    หมายถึง มีผลการเขียนเรียงความ อยูใ่นระดบัคุณภาพดีมาก 
คะแนนระหวา่ง   9 -    12   หมายถึง มีผลการเขียนเรียงความ อยูใ่นระดบัคุณภาพดี 
คะแนนระหวา่ง   5 -   8      หมายถึง มีผลการเขียนเรียงความ อยูใ่นระดบัคุณภาพพอใช ้
คะแนนระหวา่ง    1- 4        หมายถึง  มีผลการเขียนเรียงความ อยูใ่นระดบัคุณภาพปรับปรุง 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ   อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก (13-16  คะแนน) 
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ใบกจิกรรมที่ 5 

เร่ือง การฝึกสมาธิแบบก าหนดลมหายใจ     
ค าส่ัง ใหก้ลุ่มนกัศึกษาปฏิบติัการฝึกสมาธิ แบบก าหนดลมหายใจใชเ้วลา 10 นาที ตั้งช่ือกลุ่ม เขียน
ช่ือสมาชิกในกลุ่ม และหวัขอ้เร่ืองกิจกรรม 
ช่ือกลุ่ม……………………………………………………………………………………….. 
รายช่ือสมาชิก 1…………………………………………………………………………… 
  2…………………………………………………………………………… 
  3…………………………………………………………………………… 
  4…………………………………………………………………………… 

 
 

 
 
 

การฝึกสมาธิแบบก าหนดลมหายใจ ใช้เวลา 10 นาท ี
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 ใบกจิกรรมที่ 6 
เร่ือง การมีพฤติกรรมทีด่ีจะช่วยสร้างเสริมสุขภาวะได้อย่างไร 

 

ค าส่ัง ใหก้ลุ่มนกัศึกษาช่วยกนัแสดงความคิดเห็นตามหวัขอ้เร่ืองท่ีก าหนด 
ช่ือกลุ่ม……………………………………………………………………………………….. 
รายช่ือสมาชิก 1…………………………………………………………………………… 
  2…………………………………………………………………………… 
  3…………………………………………………………………………… 
  4…………………………………………………………………………… 
  5…………………………………………………………………………… 

 
 

 

หัวข้อ  การมพีฤตกิรรมทีด่จีะช่วยสร้างเสริมสุขภาวะได้อย่างไร? 
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การออกก าลงักาย (Exercise)    หมายถึง การเคลือ่นไหวหรือการฝึกซ้อมเพือ่ให้ส่วน
ต่าง ๆ ของร่างกายท างานมากกว่าภาวะปกติ โดยค านึงถึงความเหมาะสมกบัเพศ วยั และ
สภาวะร่างกายของแต่ละบุคคลเป็นส าคญัส่งผลให้ส่วนของร่างกายมีการเปลีย่นแปลงทั้ง
รูปร่าง และการท างานในทางทีด่ขีึน้สามารถด ารงชีวติได้อย่างเป็นสุขและมีคุณภาพ 
 
 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ของการออกก าลงักาย 
1. ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนือ้ มีเลอืดไปเลีย้งมากขึน้ท าให้มีก าลงั มีประสิทธิภาพและมีความ
ทนทานได้ดขีึน้ 
2. ช่วยปรับปรุงการไหลเวยีนของเลอืดทัว่ร่างกายเพิม่การท างานของหัวใจสูบฉีดได้ดขีึน้ 
3. ช่วยเพิม่ประสิทธิภาพการท างานปอดซ่ึงท าให้มีออกซิเจนเพยีงพอเมื่อต้องการ  
4.  ช่วยให้การท างานของเนือ้เยือ่ทัว่ร่างกายดขีึน้ โดยช่วยเพิม่การเผาผลาญของเนือ้เยือ่ 
ทั้งหมด 
5.  ช่วยควบคุมน า้หนัก ท าให้แคลอรีทีไ่ม่ต้องการหมดไป 
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ประโยชน์ของการออกก าลงักาย 
 

6. ช่วยลดไตรกลเีซอไลด์   ลดระดบัคลอเลสเตอร์รอล 
 7.    ช่วยเพิม่การใช้อนิซูลนิ ซ่ึงเป็นฮอร์โมนทีเ่ผาผลาญน า้ตาลจากเลอืด 

8.    การเดนิ การวิง่ การว่ายน า้ จะท าให้ปริมาณแคลเซียมในกระดูกเพิม่ขึน้  
ป้องกนัโรคกระดูก และการอ่อนเพลยีเมื่ออายุมากได้ 

9. ท าให้รู้สึกสดช่ืน แก่ช้าลง  ระบบประสาทแขง็แรงท าให้มีพละก าลงัที่จะ 
ท างานคนมองโลกในแง่ด ีมีความกระตอืรือร้น 

10. ช่วยคลายความเหน่ือย อ่อนเพลยี การออกก าลงักาย ทีเ่ลอืกสรรอย่าง 
ถูกต้องแล้วจะต้องกลายเป็นการพกัผ่อนอารมณ์ทีร่ื่นรมย์อย่างหนึ่ง  
 

 

21 
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หลกัการออกก าลงักาย 

ออกก าลงักายอย่าง
สม ่าเสมอ 

 

เลอืกกจิกรรมทีเ่หมาะสมกบัอายุ
และสมรรถภาพของตนเอง 

ออกก าลงักายอย่าง
น้อย 3-5 สัปดาห์   

เวลาออกก าลงักาย
นาน 15-60 นาท ี

อบอุ่นร่างกาย 
นาน  5 -  10 นาที   

แต่งกายให้เหมาะสม
กบัออกก าลงักาย 

ออกก าลงักายทุกส่วน 
ของร่างกาย 
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 กระดูกเปราะ กระดูกเส่ือมได้ง่าย เยือ่บุและเอน็ข้อต่อมีการอกัเสบ  มีหินปูน 
 เกาะท าให้เกดิการตดิขดัและเจบ็ปวดเมื่อมีการเคลือ่นไหว  ท าให้กระดูกบางลง  
 เปราะแตกหักง่าย 
 
  ระบบประสาทเสียดุลยภาพ     การไม่ออกก าลงักายจะท าให้การท างานของ 
 ระบบประสาทเสรีขาดความสมดุล เป็นผลให้เกดิความผดิปกตใินการท างาน 
 ของอวยัวะภายใน เช่นระบบทางเดนิอาหาร จะมีอาการท้องอดื อาหารไม่ย่อย  
 ท้องผูก  เป็นลมง่าย เหงือ่ยออกตามมอืและเท้า  ใจส่ัน  นอนไม่หลบั 
 

  โรคหลอดเลอืดหัวใจเส่ือมสภาพ   ขาดการออกก าลงักาย ท าให้หลอดเลอืด 
 ต่าง ๆ เสียความยดืหยุ่นและมีธาตุหินปูน  ไขมันไปพอกพูนท าให้หลอดเลอืด 
 ตบีแคบและเกดิการอุดตันได้ง่ายโดยเฉพาะทีหั่วใจ  
 

 โรคอ้วน  เกดิจากการสะสมอาหารส่วนเกนิไว้ในสภาพไขมัน  การมีไขมันเกนิ 
 ถึง 15 เปอร์เซ็นต์ ของน า้หนักตัวที่ควรถือได้ว่าเป็นโรค   ความอ้วนเป็น 
 สาเหตุประกอบของโรคอืน่ๆ   อกีมาก เช่น โรคเบาหวาน 
 
 ท าให้กล้ามเนือ้ลบี  มีก าลงัน้อย  เกดิการขดัยอก และปวดกล้ามเนือ้ได้ง่าย 
 

โรคความดนัโลหิตสูง   

โทษจากการไม่ออกก าลงักาย 
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กจิกรรมการออกก าลงักาย 
 

1.การบริหารด้วยมือเปล่า (calisthenics exercise) 

2. การบริการแบบยดื-เหยยีด   (stretching exercise ) 
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2
2 

การออกก าลงักายแบบไอโซโทนิก 
(Isotonic exercise) 

 

5.การออกก าลงักายแบบไอโซคิเนติก(Isokinetic exercise) 

4. การออกก าลงักายแบบไอโซโทนิก   (Isotonic 
exercise) 

3.การออกก าลงักายแบบไอโซเมตริก (Isometric exercise) 
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6. การออกก าลงักายแบบไม่ใช้ออกซิเจน( Anaerobic exercise) 

7. การออกก าลงักายแบบใช้ออกซิเจน(Aerobic exercise) 
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ใบกจิกรรมที่ 7 

เร่ือง  การสร้างสรรค์กจิกรรมการออกก าลงักาย   
ค าส่ัง ใหก้ลุ่มนกัศึกษาช่วยกนัสร้างสรรคกิ์จกรรมการออกก าลงักาย จ านวน 1 กิจกรรม 
 ใชเ้วลา 30 นาที ตั้งช่ือกลุ่ม เขียนช่ือสมาชิกในกลุ่ม และหวัขอ้เร่ืองกิจกรรม 
ช่ือกลุ่ม……………………………………………………………………………………….. 
รายช่ือสมาชิก 1…………………………………………………………………………… 
  2…………………………………………………………………………… 
  3…………………………………………………………………………… 
  4…………………………………………………………………………… 

 

หัวข้อเร่ืองกจิกรรม.............………….  
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เกม(Game)หมายถึง กจิกรรมนันทนาการ   เป็นกจิกรรมที่
ไม่มกีตกิามากมายนัก     มกัแข่งขนัเพือ่ความสนุกสนาน
และเช่ือมความสัมพนัธ์     
 โดยไม่หวงัผลแพ้หรือชนะ 
 

 

การจัดกจิกรรมนันทนาการ 
 

 หมวดหมู่ที ่ 1  เกมและกฬีาเพือ่เช่ือมความสัมพนัธ์และสร้างเสริมสุขภาพ 
 หมวดหมู่ที ่ 2  ศิลปหัตถกรรม 
  หมวดหมู่ที ่ 3  เต้นร าและกจิกรรมเข้าจังหวะ 
 หมวดหมู่ที ่ 4  ละคร 
 หมวดหมู่ที ่ 5  งานอดเิรก 
 หมวดหมู่ที ่ 6  ดนตรีและร้องเพลง 
 หมวดหมู่ที ่ 7  กลางแจ้งนอกเมืองหรือค่ายพกัแรม 
 หมวดหมู่ที ่ 8  อาสาพฒันา 
 หมวดหมู่ที ่ 9  ทศันศึกษาและการท่องเที่ยว 
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การเป็นผู้น ากจิกรรมนันทนาการ 
ผู้น ากจิกรรมนันทนาการ  หมายถงึ บุคคลใดบุคคลหน่ึง    ซ่ึงได้รับการ
ยอมรับจากสังคมว่าเป็นผู้ทีม่ีความสามารถในการเป็นผู้น ากจิกรรมได้
และได้รับการมอบหมายให้เป็นผู้น าทีจ่ะต้องด าเนินการจดักจิกรรมใน
สังคม    ให้บรรลุจุดมุ่งหมายของสังคมทีค่าดหวงัไว้   
 

บทบาทของผู้น ากจิกรรมนันทนาการ 

 1.  ตรวจเช็คส่ิงของและอุปกรณ์ทุกช้ินก่อนเดินทางอกีคร้ัง 
 2.  การแต่งกายทุกคนในทมีควรมีลกัษณะคล้ายคลงึกนัให้มากทีสุ่ด    
 3.  เสบียงส าหรับทุกคนในทมีงาน 
 4.  การควบคุมเวลา  ควรจะตรงเวลา  ไม่ควรจะช้า 
 5.  การด าเนินการจัดกจิกรรมตามทีก่ าหนด 
 6.  ประสานงานกบัทีมงาน  ให้ช่วยเหลอืขณะด าเนินการจัด
กจิกรรม 
 7.  น าหลกัจิตวทิยามาประยุกต์ใช้กบัการด าเนินการจัดกจิกรรม 
 8.  น าเทคนิคต่าง ๆ  มาใช้  เพือ่ท าให้เกดิความสนุกสนานมากทีสุ่ด 
 9.  น าข้อดีและข้อบกพร่องจากการจัดกจิกรรมคร้ังนี ้ เพือ่
ปรับปรุงแก้ไขให้ดีและสนุกยิง่ขึน้ 
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 ใบกจิกรรมที่ 8 
เร่ือง การสร้างสรรค์กจิกรรมเกมและนันทนาการ   

 
ค าส่ัง ใหก้ลุ่มนกัศึกษาช่วยกนัสร้างสรรคกิ์จกรรมเกมและนนัทนาการ จ านวน 1 กิจกรรม 
 ใชเ้วลา 30 นาที ตั้งช่ือกลุ่ม เขียนช่ือสมาชิกในกลุ่ม และหวัขอ้เร่ืองกิจกรรม 
ช่ือกลุ่ม……………………………………………………………………………………….. 
รายช่ือสมาชิก 1…………………………………………………………………………… 
  2…………………………………………………………………………… 
  3…………………………………………………………………………… 
  4…………………………………………………………………………… 
  5…………………………………………………………………………… 

 
 
 

 

หัวข้อเร่ืองกจิกรรม……………. 
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ความหมายของอาหาร 
 อาหาร หมายถึง ส่ิงที่เรารับประทานเข้าไปแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกาย 
 สารอาหาร หมายถงึ สารทีอ่ยู่ในอาหารทีเ่ป็นประโยชน์ต่อร่างกายช่วย
ให้ร่างกายท างานได้ ประกอบด้วย โปรตนี คาร์โบไฮเดรต ไขมัน วติามิน เกลอื
แร่ และน า้ 
 โภชนาการ หมายถงึ อาหารทีเ่ข้าสู่ร่างกายแล้ว ร่างกายสามารถน าไปใช้
เพือ่การเจริญเตบิโตให้พลงังาน และช่วยซ่อมแซมส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 
 

อาหารประกอบด้วยสารอาหาร 5 หมู่ 

 หมู่ที ่1 เนือ้สัตว์ต่าง ๆ ไข่ ถัว่เมลด็แห้ง นม จะช่วยให้ร่างกาย
เจริญเตบิโตแขง็แรงและช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ 
 หมู่ที ่2 ข้าว แป้ง น า้ตาล หัวเผอืกมัน เป็นอาหารให้พลงังานแก่ร่างกาย 
 หมู่ที ่3 ผกัใบเขยีว และพชืผกัอืน่ ๆ ช่วยเสริมสร้างการท างานของ
ร่างกายให้เป็นปกติ 
 หมู่ที ่4 ผลไม้ต่าง ๆ ให้ประโยชน์เช่นเดยีวกบัหมู่ 3 
 หมู่ที ่5 ไขมันจากสัตว์และจากพชื จะช่วยให้พลงังานและความอบอุ่น
แก่ร่างกาย 
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การเลอืกอาหารบริโภค 
 

1.มีประโยชน์ต่อร่างกาย   2.ย่อยง่าย  

3.อาหารทีส่ะอาด   

4.อาหารทีส่ด  

5.อาหารทีน่่ากนิ  

6.ปราศจากพษิภัย  

7.ราคาไม่แพง  
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หลกัปฏิบัตใินการกนิเพือ่สุขภาพ 

1. กนิอาหารธรรมชาต ิ 
2. กนิอาหารครบ 5 หมู่  
3. กนิข้าวเป็นหลกั   
4. กนิพชืผกัให้มาก และกนิผลไม้เป็นประจ า  
5. กนิปลา เนือ้สัตว์ไม่ติดมัน  ไข่ ถัว่เมลด็แห้ง เป็นประจ า 
6. ดืม่นมให้เหมาะสมตามวยั   
7. กนิอาหารทีม่ีไขมันแต่พอควร 
8. หลกีเลีย่งการกนิอาหารรสหวานจัดและเคม็จดั 
9. กนิอาหารทีส่ะอาดปราศจากการปนเป้ือน 
10. งดหรือลดเคร่ืองดืม่ทีม่ีแอลกอฮอล์ 
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ความต้องการสารอาหรของเดก็ก่อนวยัเรียนและวยัรุ่น 
 

 1.แคลอรี (พลงังาน)  
เดก็ชายอายุ 13-15 ปี ต้องการพลงังานวนัละ 2,800 แคลอรี  
เดก็ผู้หญงิ ต้องการพลงังานวนัละ 2,355 แคลอรี  
วยัหนุ่มสาวระหว่างอายุ 16-19 ปี ต้องการพลงังานวนัละ 3,300 แคลอรี  
ส่วนผู้หญงิวยัเดยีวกนัต้องการวนัละ 2,200 แคลอรี 
 

2.โปรตีน  
วยัหนุ่มสาวควรกนิวนัละ 1.5-20 กรัมต่อน า้หนักร่างกาย 1 กโิลกรัม  
 
3.แคลเซียม  
เดก็อายุ 10 ปี ขึน้ไปร่างกายต้องการแคลเซียมสูงกว่าวยั 
 
4.ธาตุเหลก็  
มีหน้าทีส่ร้างเซลล์ สร้างเม็ดเลอืด ร่างกายต้องการธาตุเหลก็เพิม่ขึน้ 
โดยเฉพาะเดก็หญงิในระยะมีประจ าเดอืน 
 
5.ไอโอดนี  
เป็นสารอาหารทีช่่วยผลติฮอร์โมนในต่อมไทรอยด์ 
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ใบกจิกรรมที่ 9 
เร่ือง การทดลองจัดอาหารครบ 5 หมู่     

ค าส่ัง ใหก้ลุ่มนกัศึกษาช่วยกนัทดลองจดัอาหารครบ 5 หมู่ ใชเ้วลา 30 นาที ตั้งช่ือกลุ่ม เขียนช่ือ
สมาชิกในกลุ่ม และหวัขอ้เร่ืองกิจกรรม 
ช่ือกลุ่ม……………………………………………………………………………………….. 
รายช่ือสมาชิก 1…………………………………………………………………………… 
  2…………………………………………………………………………… 
  3…………………………………………………………………………… 
  4…………………………………………………………………………… 

 
 
 

การทดลองจัดอาหารครบ 5 หมู่ 

รายการอาหารมือ้
เชา้ 

รายการอาหารมือ้เทีย่ง 

รายการอาหารมือ้เย็น 
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ภาคผนวก  ฌ 

ภาพประกอบกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ รูปแบบ KAECPAR 
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ภาพประกอบกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ตามรูปแบบ KAECPAR 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขั้นที่ 1 การให้ความรู้และการสร้างความตระหนัก (Knowledge and Awareness: KA) 
สร้างความรู้ท่ีเช่ือมโยงกบัประสบการณ์เดิมกบัเหตุการณ์หรือกรณีศึกษาเพื่อสร้างความตระหนักแก่ผูเ้รียน 
บทบาทผูส้อนแจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ ทดสอบก่อนเรียน ตั้งค  าถามหรือประเด็นปัญหา  บทบาทผูเ้รียนคิด
วิเคราะห์และหาแนวทางแกปั้ญหาเพื่อสร้างความตระหนกัต่อสภาพปัญหาและแนวทางแกท่ี้เกิดข้ึน 
 

ขั้นที่ 2 การสร้างเสริมความรู้ (Enhancement: E) 
ระดมความคิดเห็นใหผู้เ้รียนไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้กบักลุ่มเพื่อนเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่และองคค์วามรู้ใหม่ 
บทบาทผูเ้รียน คือ แลกเปล่ียนเรียนรู้ส่ิงท่ีไดค้น้ควา้มากบัเพื่อนเพื่อสรุปเป็นความคิดเห็นทั้งของตนเองและ
เพื่อนร่วมกนั 
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ขั้นที่ 3 การสร้างผลงาน (Construction :C) 
วางแผนแนวปฏิบติัของกลุ่มเพื่อสร้างสรรคผ์ลงานตามท่ีกลุ่มมีขอ้ตกลงกนั แบ่งผูเ้รียนออกเป็นกลุ่ม ๆละ 
ประมาณ 4-6 คนแต่ละกลุ่มร่วมกนัฝึกทกัษะการคน้ควา้และวางแผนสร้างสรรคผ์ลงานตามท่ีก าหนดในใบงาน 
แต่ละกลุ่มช่วยกนัสร้างสรรคผ์ลงาน/ช้ินงานตามความสามารถของแต่ละกลุ่ม 

 

 

ขั้นที่ 4 การน าเสนอผลงาน (Presentation: P) 
น าเสนอผลงาน/ช้ินงานท่ีไดส้ร้างข้ึนและน าผลงานมา
เสนอในห้องเรียน โดยตวัแทนกลุ่มน าเสนอผลงานให้
เพื่อนกลุ่มอ่ืนชมเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ ซักถาม และ
ทดลอง ส่งเสริมการประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัดว้ย
การซกัถามความคิดเห็น 
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ขั้นที่ 5 การประเมนิผลการเรียนรู้และการสะท้อนกลบั (Assessment and Reflection: AR) 
ประเมินผลการเรียนรู้และสะทอ้นกลบัเป็นการประเมินการน าไปใชโ้ดยเพื่อน และผูส้อนท่ีหลากหลาย 
ไดแ้ก่ ประเมินผลงานการน าเสนอ และประโยชน์ท่ีได้รับ  สะทอ้นความคิดผลงาน /ช้ินงาน และเผยแพร่
ผลงาน/ช้ินงานใหผู้ส้นใจไดเ้รียนรู้ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ระดบัปริญญาตรี 
ราชวชิาการสร้างเสริมสุขภาวะ 

 ความรู้การสร้างเสริมสุขภาวะ 

 ความรับผดิชอบ 

 ทกัษะกระบวนการ 
 ทกัษะมนุษยสัมพนัธ์ 

 พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะ 

 เจตคติการสร้างเสริมสุขภาวะ 
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ประวตัิย่อผู้วจัิย 

 
ช่ือ- ช่ือสกลุ  นายกิตติคม คาวีรัตน ์
สถานทีอ่ยู่ปัจจุบัน 99/9 หมู่ 4 ต าบลพงสวาย   อ าเภอเมืองราชบุรี    

จงัหวดัราชบุรี  70000 
ต าแหน่งงาน  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ระดบั 8 ประจ าคณะครุศาสตร์ 
สถานทีท่ างานปัจจุบัน มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง เลขท่ี 46 หมู่ 3 

ต าบลจอมบึง  อ าเภอจอมบึง จงัหวดัราชบุรี 70150 
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