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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 ( ), 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.
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 มีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตของ
ประชากรในแต่ละประเทศโดยการตั้งปณิ ธานเพื่อนาไปสู่ การมีชีวิตที่ดีข้ ึนเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาส
เรี ยนรู ้ตลอดชีวิต การศึกษาจึงมีบทบาทในการพัฒนาคนและสังคมอีกทั้งเป็ นกุญแจหลักที่จะช่วย
แก้ปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลก เพื่อนามวลมนุษยชาติไปสู่ ความไพบูลย์และความเป็ น
ปึ กแผ่นของสังคมโลก(John and Sons 2009 : 1-2) แต่การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และสังคมโลก
รวมทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีหรื อแม้แต่กระแสโลกาภิวตั น์เป็ นสาเหตุสาคัญที่ทาให้ประเทศ
ต่าง ๆ ต้องเผชิญกับสภาวะการแข่งขันสู งจึงต้องมีการเร่ งพัฒนาคนของตนให้เป็ นทรัพยากรมนุษย์
ที่มีคุณภาพ เพื่อให้สามารถรับมือกับสิ่ งท้าทายดังกล่าวได้ สาหรับประเทศไทยได้ให้ความสาคัญกับ
การพัฒนาคนไทยให้เป็ นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็ นแรงงานที่มีคุณภาพ(แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550-2554 : 10-12)ด้วยการกาหนดวิสัยทัศน์ประเทศไทยมุ่งพัฒนา
สู่ “สังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขร่ วมกัน(Green and Happiness Society)” ซึ่ งการที่คนไทยจะเป็ นสังคม
เช่ นนั้นได้คนในสังคมจะต้องมี คุณธรรมนาความรู ้ รอบรู ้ เท่าทันโลก มีครอบครัวอบอุ่น ชุ มชน
เข้มแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพและเป็ นธรรม สิ่ งแวดล้อมมีคุณภาพและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่ยงั่ ยืนอยูภ่ ายใต้ระบบบริ หารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาลดารงไว้ซ่ ึงระบอบ
ประชาธิ ปไตยที่มีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุขอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมีศกั ดิ์ ศรี มีเป้ าหมายการ
พัฒนาคุณภาพคนให้มีความพร้อมทั้งทางด้านร่ างกาย สติปัญญา มีความสามารถในการแก้ปัญหา
มีทกั ษะในการประกอบอาชีพ มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยูร่ ่ ว มกัน อย่า งมี ค วามสุ ข ต้อ งคานึ ง ถึ ง การ
มี สุ ข ภาวะที่ ดี แ ละการดู แ ลสุ ข ภาวะของตนเอง(แผนพัฒนาสุ ขภาพแห่ งชาติ2550-2554 :ก-ข ;
องค์การอนามัยโลก2006: 1-2 ; เกษม วัฒนชัย 2548 : บทนา)สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545(สานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมิ นคุ ณภาพการศึ กษา(องค์การมหาชน)2547:5)มาตรา6กาหนดการจัดการศึ ก ษาไว้ว่าต้อง
เป็ นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ งั ร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู ้และคุณธรรมมี
จริ ยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข
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การที่จะจัดการศึกษาให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.
2553(มูลนิ ธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 2553 : 1) ดังกล่าวได้น้ นั จะต้องมีการวางรากฐาน
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุ บาลศึ กษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษาที่จะต้องมี
แนวทางในการพัฒนาที่ มีจุดมุ่ งหมายที่ ชัดเจนอัน นาไปสู่ การพัฒนาที่ ยง่ั ยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา จากการศึกษาแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551-2565
ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีเป้ าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพของการอุดมศึกษาไทย
พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและสามารถทางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาไทย
เพื่อการสร้างความรู ้และนวัตกรรม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในยุคโลกาภิวตั น์
สนับสนุ นการพัฒนาที่ยงั่ ยืนของท้องถิ่นไทยโดยใช้กลไกของธรรมาภิบาล การเงินอุดมศึกษา การ
พัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษาเครื อข่ายอุดมศึกษา ปรับโครงสร้างพื้นฐานการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา
โดยได้กาหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552 ขึ้น (Thai Qualifications
Framework for Higher Education) (TQF : HEd)เพื่อใช้เป็ นแนวทางการพัฒนาและปรับปรุ ง
หลักสู ตร การจัดการเรี ยนการสอน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ เพื่อประโยชน์ต่อการรั บรองมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา คุณภาพของบัณฑิตทุก
ระดับต้องเป็ นไปตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดโดยต้องครอบคลุม
อย่างน้อย 5 ด้านคือ ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ด้านความรู ้ ด้านทักษะทางปั ญญา ด้านทั กษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยี สาหรับสาขา/สาขาวิชาที่เน้นทักษะทางปฏิบตั ิตอ้ งเพิ่มมาตรฐานผล
การเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะพิสัยด้วย (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2552 : 1-37) ซึ่งผูไ้ ด้รับผล
โดยตรงคือเยาวชนไทยและบัณฑิ ตในอนาคตจะเกิ ดการเปลี่ยนแปลงทั้งในมิ ติการใช้ชีวิต การ
เรี ยนรู ้ ครอบครัว ตลอดจนความเสี่ ยงต่าง ๆ จึงควรเพิ่มพื้นที่การเรี ยนรู ้ของนักศึกษาในรู ปแบบการ
จัดการเรี ยนรู ้เชิ งประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชี วิตให้ดีข้ ึนสอดคล้องกับแนวคิด
ของคีฟส์(Keeves 1997 : 386-387, อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี 2550 : 220) กล่าวถึง เครื่ องมือทาง
ความคิดที่บุคคลใช้ในการสื บสอบหาคาตอบ ความรู ้ความเข้าใจในปรากฎการณ์ท้ งั หลายควรใช้
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ซ่ ึ งจะช่วยทานายผลที่ตามมาที่สามารถพิสูจน์ได้อย่างมีเหตุผล ช่วยสร้าง
จินตนาการและความคิดรวบยอดให้แก่ผเู ้ รี ยนได้(Steiner 1988 : 1-2;Keeves 1997 : 560; Joyce,
Weil and Calhoun 2004 : 25; ทิศนา แขมมณี 2550 : 220)
ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงได้จดั ให้มีรายวิชาศึกษาทัว่ ไปเกี่ยวกับการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
ที่มีความสาคัญและจาเป็ นอย่างยิง่ ต่อความเจริ ญงอกงาม และพัฒนาการทุก ๆ ด้านของมนุษย์ ตาม
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ระดับอุดมศึกษา(Thai Qualifications Framework for Higher Education)(TQF : HEd)

3
ในการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ ซึ่งมี 6 ด้าน คือ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความรู ้การสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
ด้านทักษะกระบวนการ ด้านทักษะมนุ ษยสัมพันธ์ ด้านเจตคติการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ และ ด้าน
พฤติกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ เพื่อให้เกิดความสมดุลในทุกด้านและครอบคลุมถึงการดาเนิ น
ชี วิตที่เหมาะสมของนักศึกษาและมีคุณภาพชี วิตที่ดี การสร้างเสริ มสุ ขภาวะจึงเป็ นกระบวนการ
ปฏิบตั ิเพื่อนาไปสู่ การพัฒนาเสริ มสมรรถนะความสมบูรณ์ท้ งั ร่ างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ
โดยประกอบด้วย 4 กระบวนการสาคัญคือ การให้ความรู ้ทางสุ ขภาพ การป้ องกันโรค การดูแล
สุ ขภาพของตนเองและแนวนโยบายการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ(สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2552 : 1-3) สิ่ งที่สาคัญที่สุด ก็คือ การรู ้จกั ดูแลสุ ขภาพของตนเอง ซึ่ งคาสเตอร์ (Kaster 1999;
แจ่มจันทร์ พลมหาราช 2537 : 2) กล่าวว่า การดูแลสุ ขภาพตนเองเป็ นเรื่ องพฤติกรรมสุ ขภาพของ
แต่ละบุคคลควรมีการริ เริ่ มรู ปแบบการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ก่อให้เกิดประโยชน์ในการดารงชี วิต
อย่างมีความสุ ข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี(อาพล จินดาวัฒนะ 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) และองค์การอนามัยโลก (WHO 2006 : 2-3) ยังได้กล่าวเตือนประเทศสมาชิกที่
กาลังพัฒนาทั้งหลายถึงภัยจากโรคไม่ติดต่อและเกิดปัญหาการดูแลสุ ขภาพและการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
ที่อาจจะมีความรุ นแรงมากขึ้นกว่าประเทศพัฒนาแล้ว นอกจากนี้ จากการศึกษากรอบทิศทางการ
พัฒนาการศึกษาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)ในด้าน
สุ ขภาพ พบว่า การจัดการศึกษาด้านสุ ขภาพที่ดาเนินการอยูใ่ นปั จจุบนั ไม่สะท้อนหลักการจัดการศึกษา
ในด้านนี้ อย่างชัดเจนอันเนื่ องจากสภาพการณ์ของสังคมไทยที่เกิดขึ้นเป็ นสังคมที่มีความเสี่ ยงสู งไม่
ว่าจะเป็ นปั ญหายาเสพติด โรคเอดส์ อาชญากรรมทางเพศ การปล้น หรื อแม้แต่การฉ้อราษฎร์บงั หลวง
อีกทั้งการเสนอข่าวที่สะท้อนถึงปั ญหาของสังคมไทยที่เสื่ อมถอยลง
จากการศึกษาแนวปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ(Best Practices) ของสถาบันอุดมศึกษาในการสร้าง
เสริ มสุ ขภาวะพบว่า มหาวิทยาลัยส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญกับการสร้างเสริ มสุ ขภาวะแก่นกั ศึกษา
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยโดยได้กาหนดไว้ในวิสัยทัศน์ แผนยุทธศาสตร์
คู่มือ แนวปฏิบตั ิการ มีโครงการและกิจกรรมการสร้างสุ ขภาพให้แก่นกั ศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่
และบุคลากรของมหาวิทยาลัย มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็ นมหาวิทยาลัยสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะโดยใช้วิธีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ วิธีการปฏิบตั ิกิจกรรมเพื่อลดปั จจัยเสี่ ยง และเสริ มสร้างสุ ขภาวะ
ให้แก่นกั ศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อแก้ปัญหาการดื่มสุ รา การสู บ
บุหรี่ การไม่สวมหมวกกันน็อก สื่ อลามก เกมรุ นแรงที่มอมเมาเยาวชนและภาวะโลกร้อน สิ่ งเหล่านี้
เป็ นปั จจัยเสี่ ยงที่กาลังคุกคามสุ ขภาพคนไทย (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2553 :
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1-12; มหาวิทยาลัยเวสเทริ น์ 2553 : 1-10; วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี ชลบุรี 2553 : 1-20;
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2553 : 1-40; มหาวิทยาลัยราชภัฏ 24 มหาวิทยาลัยสร้างสุ ข 2553 : 1-2)
จากการวิจยั เชิงสารวจสภาพปั ญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมสุ ขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏ หมู่ บ ้า นจอมบึ ง พบว่ า นัก ศึ ก ษามี พ ฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหารและเครื่ อ งดื่ ม ที่ ไ ม่ ถู ก
สุ ขลักษณะร้อยละ 20 ขาดการออกกาลังกายและเล่นกีฬา ร้อยละ 50 นักศึกษาเกิดความรู ้สึกเครี ยด
จากการเรี ย นและการสอบร้ อ ยละ5 นักศึ กษาเคยทดลองดื่ ม แอลกอฮอล์ ร้ อ ยละ10 โดยเฉพาะ
นักศึกษาชายเคยทดลองสู บบุหรี่ ร้อยละ 10 มีพฤติกรรมไม่ชอบสวมหมวกกันน็อกในขณะขับขี่
ร้อยละ 5 และจากการสัมภาษณ์นกั ศึกษา จานวน 10 คน พบว่า นักศึกษามีปัญหาในการดูแลสุ ขภาพ
คือ ไม่ชอบออกกาลังกายเพราะเมื่อยล้าจากการเรี ยนและทางาน ไม่ค่อยดูแลสุ ขภาพของตนเอง
นอนตื่นสาย รับประทานอาหารไม่ตรงเวลา รับประทานอาหารไม่ครบ 5 หมู่ ร่ างกายไม่แข็งแรงมี
โรคประจาตัว(กิตติคม คาวีรัตน์ 2550 :1- 123) นอกจากนี้ จากการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2552 เกี่ยวกับการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ การสร้าง
เสริ มสุ ขภาวะของมหาวิทยาลัย พบว่า มหาวิทยาลัยได้กาหนดยุทธศาสตร์ ชดั เจนเพื่อให้อาจารย์และ
นัก ศึ ก ษามี สุ ข ภาพร่ า งกายที่ ส มบู ร ณ์ แ ข็ง แรง รั ก การออกก าลัง กายเล่ น กี ฬ าอย่า งสม่ า เสมอ
มหาวิทยาลัย ได้กาหนดรายวิชาศึ กษาทัว่ ไปที่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย คือ รายวิชา
สุ ขภาพและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต และได้มอบหมายให้อาจารย์สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
ได้ทาการสอนรายวิชานี้ แต่จากการสังเกตการณ์สอนรายวิชาสุ ขภาพและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
ของอาจารย์ พบว่าส่ วนใหญ่ยงั สอนแบบบรรยาย มีการปฏิบตั ิกิจกรรมน้อย ไม่มีรูปแบบการสอนที่
ชัดเจนทาให้นกั ศึกษาไม่สนใจเรี ยนเท่าที่ควร ส่ วนใหญ่อาจารย์ไม่มีสื่อประกอบการสอนและการ
วัดและประเมิ นผลยังไม่ ชัดเจนขาดการปลูกฝั งการดู แลสุ ขภาพทาให้นักศึ กษาไม่ ค่อยสนใจดู แล
สุ ขภาพของตนเอง ซึ่ งสอดคล้องกับการสัมภาษณ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง ที่
กาลังเรี ยนรายวิชาสุ ขภาพและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต เมื่อวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2552 พบปั ญหา
สาคัญ คือ นักศึกษาส่ วนใหญ่มีปัญหาด้านการดูแลสุ ขภาพของตนเอง ขาดการออกกาลังกายและ
เล่นกีฬาเนื่ องจากต้องทางานส่ งอาจารย์และเรี ยนหนัก ไม่มีเวลาการสร้างเสริ มสุ ขภาวะของตนเอง
ขาดสมาธิในการเรี ยน พักผ่อนไม่เพียงพอและ มีความเครี ยดเมื่อเวลาใกล้สอบเช่นกัน
นอกเหนือจากการวิจยั เชิงสารวจนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึงเกี่ยวกับ
เรื่ องการสร้างเสริ มสุ ขภาวะแล้ว ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์สไตล์การเรี ยนรู ้(Learning Style) ของนักศึกษา
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากจดบันทึกพฤติกรรมของนักศึกษาระหว่างวันที่ 1 – 30 กรกฎาคม 2552
พบว่า นักศึกษามีสไตล์การเรี ยนรู ้เป็ นของตนเอง ไม่สนใจบุคคลอื่น ชอบเรี ยนรู ้อยูค่ นเดียว สื บค้น
ข้อมูลและเรี ยนรู ้จากทางอินเทอร์เน็ต ปฏิบตั ิกิจกรรมด้วยตนเอง ไม่ชอบบังคับหรื อให้ใครมาออก
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คาสัง่ มีความคิดเป็ นของตนอง ไม่สนใจออกกาลังกาย เล่นกีฬา ขาดความรู ้ในการดูแลสุ ขภาพ และ
มีพฤติกรรมเสี่ ยงจากการดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ ขับขี่จกั รยานยนต์ไม่สวมหมวกกันน็อก และจาก
การวิเคราะห์สไตล์การสอนของอาจารย์ (Teaching Style) โดยเก็บข้อมูลจากการสังเกตการสอน
และจดบันทึกการสอนระหว่างวันที่ 1-15 สิ งหาคม 2552 พบว่า ส่ วนใหญ่อาจารย์ใช้วิธีสอนแบบ
บรรยาย ไม่มีรูปแบบการสอนที่เป็ นขั้นตอน ขาดการใช้สื่อประกอบการสอน ในบางครั้งจะจัด
กิจกรรมให้นกั ศึกษาได้เข้าร่ วมบ้างในระหว่างเรี ยน ไม่มีการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้นกั ศึกษา
อย่างชัดเจน
นอกจากนี้ ผวู ้ ิจยั ได้ดาเนิ นการวิเคราะห์รายวิชาสุ ขภาพ และนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
โดยทาการสังเกตการสอน และสัมภาษณ์อาจารย์สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ จานวน 3 คน เมื่อ
วันที่ 17 สิ งหาคม 2552 พบว่า รายวิชาดังกล่าวเป็ นวิชาศึกษาทัว่ ไป(General Education : GE) ที่
นักศึกษาทุกคนจะต้องลงทะเบียนเรี ยน มีจุดประสงค์เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สุ ขภาวะ ให้ความสาคัญและความจาเป็ นในการดูแลรักษาสุ ขภาวะ ด้วยการสร้างเสริ มสุ ขภาวะของ
นักศึกษาให้สามารถปฏิบตั ิกิจกรรมการออกกาลังกาย เล่นเกม กีฬาและนันทนาการเพื่อให้คุณภาพ
ชีวิตที่ดีและดารงชีวิตอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข แต่จากการสังเกตการสอนของอาจารย์ผสู ้ อน
พบว่า การสอนของอาจารย์ยงั ไม่บรรลุจุดประสงค์ที่ต้ งั ไว้ การสอนจะเน้นเนื้ อหาสาระมากกว่าการ
ฝึ กปฏิบตั ิ ไม่มีรูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ที่ใช้เป็ นแนวการสอนที่ชดั เจน ไม่มีวิธีสอนอย่างชัดเจน ไม่
มีสื่อที่ใช้ประกอบการสอน ส่ วนวิธีการวัดและประเมินผลได้มาจากการส่ งงานของนักศึกษา จาก
การสัมภาษณ์อาจารย์พบว่า อาจารย์ขาดความเข้าใจจุดประสงค์การเรี ยนรู ้และเนื้ อหาสาระในการ
สอนวิชานี้ ไม่มีรูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ที่ชดั เจน อาจารย์มีความต้องการรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
เพื่อใช้เป็ นแนวทางการสอน และมีความต้องการรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ ใหม่ ๆ อาจารย์สนใจที่
จะพัฒนาผลการเรี ยนรู ้นกั ศึกษาและให้นกั ศึกษาที่เรี ยนวิชานี้ สามารถดูแลสุ ขภาพของตนเองได้ มี
พฤติ กรรมการสร้ างเสริ มสุ ขภาพ รั กการออกกาลังกาย และเล่นกี ฬาอย่างสม่ าเสมอ จากเหตุผล
ดังกล่าวทาให้เกิดสภาพปั ญหาการจัดการเรี ยนรายวิชานี้ สาหรับนักศึกษาจะไม่ค่อยสนใจเรี ยนวิชา
ดังกล่าวเพราะเป็ นวิชาไม่สาคัญ ไม่ใช่ วิชาเอก เรี ยนเพื่อให้ได้เกรดผ่านไป นักศึกษาขาดความ
ตระหนักและไม่สนใจดูแลสุ ขภาพของตนเอง มีพฤติกรรมสุ ขภาพเสี่ ยง ขาดการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
ขาดการออกกาลังกายและเล่นกีฬา (นโยบายสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2549 : 1-2;
บันทึกการสัมภาษณ์อาจารย์สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2552 : 1-2 ; มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บา้ นจอมบึง 2552 : 1-10)
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง เดิมชื่อว่า “วิทยาลัยหมู่บา้ นจอมบึง”(Chombueng
Village Institute)ได้เริ่ มก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2497 โดยก่อตั้งเป็ นสถาบันการศึกษาใน
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ท้องถิ่นทุรกันดารตามแนวคิดเกี่ ยวกับ“วิทยาลัยหมู่บา้ น”ของประเทศตุรกี ในปี การศึกษา 2547
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวฯ ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯทรงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มีผลให้สถาบันราชภัฏทุกแห่ งเปลี่ยนสภาพเป็ นมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2547 ปัจจุบนั มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง เปิ ดสอนนักศึกษาระดับปริ ญญา
ตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ปริ ญญาโท และปริ ญญาเอก รวม 41 หลักสู ตร ใน 4 คณะ และ1
วิทยาลัย คือ คณะครุ ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ และวิทยาลัยมวยไทยศึ กษาและการแพทย์แผนไทย โดยมหาวิทยาลัย มี
ปรั ชญาว่า เพื ่อ สร้ า งคนให้มี คุ ณ ค่า เพื่อ การพัฒ นาที่ ย ัง่ ยืน วิส ัย ทัศ น์ ข องมหาวิท ยาลัย เป็ น
มหาวิทยาลัยคุณภาพและสร้ างสรรค์คุณค่าเพื่อพัฒนาผลผลิตสู่ สังคมภายในปี 2556 พันธกิ จ
มหาวิทยาลัย คือ(1)สร้างบัณฑิต วิจยั บริ การวิชาการ ทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของสังคมและสื บสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (2) ยกระดับการ
บริ หารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีความสามารถในการแข่งขัน (3) พัฒนากลไกของมหาวิทยาลัยโดย
เน้นการมี ส่วนร่ วมและธรรมาภิ บาลเพื่อขับเคลื่อนภารกิ จไปสู่ เป้ าหมาย และมี ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนามหาวิทยาลัยเกี่ ยวกับการสร้างภาพลักษณ์ที่โดดเด่ น และคุณค่าต่อสังคม โดยมี การจัดทา
โครงการมหาวิทยาลัยสร้างเสริ มสุ ขภาวะเพื่อสร้างความโดดเด่นในด้านสุ ขภาพ มีการจัดหลักสู ตร
รายวิชาสุ ขภาพและนันทนาการเพื่อคุณภาพชี วิต จัดกิจกรรมพัฒนาสุ ขภาวะด้านร่ างกาย อารมณ์
สังคม จิตวิญญาณให้แก่นกั ศึกษาและจัดการแข่งขันจอมบึงมาราธอน จักรยานเสื อภูเขาเป็ นประจา
ทุกปี ผูว้ ิจยั ได้ศึกษายุทธศาสตร์ การพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับโครงการมหาวิทยาลัยสร้าง
เสริ ม สุ ข ภาวะเพื่ อ สร้ า งความโดดเด่ น ด้า นสุ ข ภาพ โครงสร้ า งหลัก สู ต รรายวิ ช าสุ ข ภาพและ
นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต พบว่า มหาวิทยาลัยมียทุ ธศาสตร์การจัดการเรี ยนการสอนที่ชดั เจนแต่
อาจารย์ย งั ขาดความรู ้ ค วามเข้า ใจในการจัด การเรี ย นการสอนที่ ต อบสนองยุท ธศาสตร์ ของ
มหาวิทยาลัยส่ งผลทาให้นกั ศึกษาส่ วนใหญ่ขาดความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
ขาดความตระหนักและความรับผิดชอบต่อการดูแลสุ ขภาพของตนเองขาดการออกกาลังกายอย่าง
ต่ อเนื่ อ งมี พ ฤติ ก รรมเสี่ ย งทางสุ ขภาพ และ นัก ศึ ก ษามี ส่ ว นร่ ว มกิ จ กรรมสุ ขภาพค่ อนข้างน้อ ย
(มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง 2552 : 4-9)
จากสภาพปั ญหาดังกล่าวข้างต้นจะเห็นว่าแนวทางการสร้างเสริ มสุ ขภาวะเพื่อให้อาจารย์
สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการได้มีความรู ้ความเข้าใจ และสามารถจัดการเรี ยนรู ้ให้แก่นกั ศึกษา
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ควรมีการปรับปรุ งและพัฒนาการเรี ยนการสอนโดยใช้รูปแบบการจัดการ
เรี ยนรู ้ เนื้ อหาสาระ กิจกรรมการเรี ยนการสอน สื่ อการเรี ยนรู ้และการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้
ตามคาแนะนาของคีฟส์(Keeves 1997: 386-387) ได้กล่าวว่าเครื่ องมือทางความคิดที่บุคคลใช้ในการ
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สื บหาคาตอบเพื่อให้มีความรู ้ความเข้าใจปรากฏการณ์ท้ งั หลายควรใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ ซึ่ ง
ช่วยทานายผลที่ตามมาที่สามารถพิสูจน์ได้อย่างมีเหตุผลช่วยสร้างจินตนาการและความคิดรวบยอด
ให้แก่ผเู ้ รี ยนได้(Steiner 1988 : 1-2;Keeves 1997 : 560; Joyce,Weil and Calhoun 2004 : 25; ทิศนา
แขมมณี 2550 : 220) สอดคล้องกับรายวิชาสุ ขภาพและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต มีวตั ถุประสงค์
เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุ ขภาพและการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ มีความตระหนัก
และความรับผิดชอบต่อการดูแลสุ ขภาพของตนเอง รู ้จกั ออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง มี
พฤติกรรมสุ ขภาพที่ดี และให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมในกิจกรรมสุ ขภาพเป็ นสิ่ งสาคัญที่ควรพัฒนาให้
เกิดขึ้นกับนักศึกษา ส่ วนการจัดการเรี ยนการสอนของอาจารย์สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการใน
รายวิชาสุ ขภาพและนันทนาการเพื่อคุณภาพชี วิตเป็ นรายวิชาที่มีความสาคัญที่ตอบสนองยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย
สาหรับการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาสุ ขภาพและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิตนั้นควรมี
การใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ ทั้งนี้จากการศึกษารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะ
ปฏิบตั ิ4 รู ปแบบประกอบด้วย รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบตั ิของ
ซิ มพ์ซัน รู ปแบบการเรี ยนการสอนทักษะปฏิบตั ิของแฮร์ โรว์ รู ปแบบการเรี ยนการสอนทักษะ
ปฏิบตั ิของเดวีส และ รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ตามวัฏจักรการเรี ยนรู ้ 4 MATของแม็คคาที ผูว้ ิจยั ได้ทา
การวิเคราะห์และสังเคราะห์ มาเป็ นรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ที่มีความสอดคล้องกับ
ธรรมชาติ การเรี ย นรู ้ ของนักศึ กษา ซึ่ งมี องค์ประกอบที่ สาคัญของรู ปแบบการจัดการเรี ย นรู ้ เชิ ง
ประสบการณ์มี 5 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 การให้ความรู ้และการสร้างความตระหนัก(Knowledge and
Awareness) ขั้นที่ 2 การสร้างเสริ มความรู ้(Enhancement) ขั้นที่ 3 การสร้างผลงาน(Construction)
ขั้นที่ 4 การนาเสนอผลงาน(Presentation) ขั้นที่ 5 การประเมินผลการเรี ยนรู ้ และการสะท้อนกลับ
(Assessment and Reflection) ซึ่งรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ เป็ นการเปิ ดโอกาสให้
นักศึกษามีความรู ้ความเข้าใจในการสร้างองค์ความรู ้ การสร้างเสริ มสุ ขภาวะด้วยตนเอง มีความ
รับผิดชอบในการดูแลสุ ขภาพ มีทกั ษะกระบวนการ และทักษะมนุษยสัมพันธ์ในการสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะ สร้างพฤติกรรมสุ ขภาพที่ดี และสามารถสร้างผลงาน นวัตกรรมใหม่ทางสุ ขภาพได้ ทั้งนี้
เพื่อเป็ นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาพร้อมที่สามารถดารงชีวิตอยูใ่ นศตวรรษที่ 21
ได้ซ่ ึ งเป็ นสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ อีกทั้งเป็ นการสร้างเสริ มสุ ขภาวะของคนในประเทศสมาชิกทัว่ โลก
ตามนโยบายขององค์การอนามัยโลกซึ่งมีความสาคัญอย่างยิง่ ด้วย (WHO 2006 : 1-7 ; John and
Sons 2009 : 1-2)
ดังนั้นการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ในฐานะปฏิบตั ิหน้าที่สอนในคณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
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ราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึงซึ่งทาการสอนวิชาศึกษาทัว่ ไป วิชาสุ ขภาพและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
เป็ นรายวิ ช าที่ ต อบสนองยุ ท ธศาสตร์ ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึงที่จดั การเรี ยนการสอนเกี่ยวกับการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ การออก
กาลังกาย กี ฬาและนันทนาการ ทาให้ผูว้ ิจยั ได้เ ห็ น ความสาคัญ ของการพัฒ นารู ป แบบการ
จัด การเรี ย นรู ้เ ชิง ประสบการณ์เ พื่อ สร้า งเสริ ม สุ ข ภาวะสาหรับ นัก ศึก ษามหาวิท ยาลัย ราชภัฏ
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualifications
Framework for Higher Education)(TQF : HEd)เพื่อใช้เป็ นแนวทางการพัฒนาและปรับปรุ ง
หลักสู ตร การจัดการเรี ยนการสอนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เพื่อการรับรองมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยประยุกต์ใช้เป็ นแนวทางการวิจยั และแนวการประเมินคุณภาพบัณฑิต
กรอบแนวคิดกำรวิจัย
การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิ งประสบการณ์เพื่อ สร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ผูว้ ิจยั ใช้กระบวนการวิจยั และพัฒนา(Research and Development)โดยได้
ประยุกต์ใช้วิธีการเชิงระบบ(systematic approach) เพื่อนามาเป็ นแนวคิดการพัฒนารู ปแบบโดยใช้
วิธีการเชิงระบบ ที่เรี ยกว่า “ADDIE Model” (Kevin Kruse 2009:1-20)ประกอบด้วย 5 ขั้น คือ ขั้น
วิเคราะห์ (analyze phase) ขั้นออกแบบ(design phase) ขั้นพัฒนา(develop phase) ขั้นนาไปใช้
(implement phase)และ ขั้นประเมินผล(evaluate phase)โดยผูว้ ิจยั ได้ประยุกต์ข้ นั ที่ 2 และขั้นที่ 3
รวมเข้าด้วยกันเพราะเป็ นขั้นที่ผวู ้ ิจยั สามารถดาเนินการออกแบบและพัฒนาไปพร้อมกันในขณะทา
การทดลองได้ซ่ ึงมีเพียง 4 ขั้น คือ ขั้นวิเคราะห์ (analyze phase) ขั้นออกแบบและพัฒนา(design and
develop phase)ขั้นนาไปใช้(implement phase)และขั้นประเมิน(evaluate phase)โดยมีการดาเนินการ
ดังนี้
1.ขั้นวิเคราะห์(analyze phase)ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานของนโยบาย
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552(TQF
: HEd) ยุทธศาสตร์ การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิการสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะ ยุทธศาสตร์ การสร้างเสริ มสุ ขภาวะของประเทศ ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาและสร้างเสริ มสุ ขภาวะของนักศึกษา วิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีการเรี ยนรู ้ ศึกษาแนวคิด
และแนวปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ(Best Practices)ของสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ ศึกษา
หลักสู ตรรายวิชาสุ ขภาพและนันทนาการเพื่อคุณภาพชี วิต ผู ้วิจยั ได้ทาการวิจยั เชิ งสารวจเกี่ยวกับ
พฤติกรรมสุ ขภาพของนักศึกษา วิเคราะห์และประเมินความต้องการจาเป็ น (Need Assessment) โดย
การสัมภาษณ์ ผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัย อาจารย์ผูส้ อน นักศึกษาและ สังเกตการสอนและสัมภาษณ์
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อาจารย์เกี่ยวกับการเรี ยนการสอนการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ ผูว้ ิจยั ได้สังเคราะห์ผลการวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
กับการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ เมื่อได้ขอ้ มูลดังกล่าวแล้วผูว้ ิจยั นามาวิเคราะห์ได้แนวทางในการกาหนด
นิยามองค์ประกอบพฤติกรรมบ่งชี้และแนวทางการพัฒนาการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ ผูว้ ิจยั ได้ประยุกต์
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552 เพื่อมากาหนดเป็ นกรอบการสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะ คือ ความรับผิดชอบ ความรู ้การสร้างเสริ มสุ ขภาวะ ทักษะกระบวนการ ทักษะมนุษย
สัมพันธ์ เจตคติการสร้างเสริ มสุ ขภาวะและพฤติกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาวะของนักศึกษา และให้
ผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบจากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องต่อไป (สุ ชาติ โสมประยูร
และเอมอัชฌา วัฒนบุรนนท์ 2542 : 3 ; เกษม วัฒนชัย 2548 : 2; แผนพัฒนาสุ ขภาพแห่ งชาติ
2550 – 2554 : 3; WHO 2006 : 1-7)
2. ขั้นออกแบบและพัฒนา (design and develop phase) ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาแนวคิดการ
พัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ของนักการศึกษาจากรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิง
ประสบการณ์ ประกอบด้วย การจัดการเรี ยนรู ้ 4 แบบ คือ การจัดการเรี ยนรู ้แบบเน้นประสบการณ์
(Kolb 1984:1-20) การจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์การเรี ยนรู ้ (Knowes 1997 :1-15) การจัดการ
เรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง(Gordon 1998: 6; Dener and Hobbs 2000:3; ทิศนา แขมมณี 2550:133-137)
และ การจัดการเรี ยนรู ้ความเข้าใจ 6 ด้าน (Wiggings and McTighe 2004:1-192) ศึกษาทฤษฎีการ
เรี ยนรู ้ 5 ทฤษฎี ได้แก่ ทฤษฎีการสร้างความรู ้(Constructivism)(Richardson 1997:1-191) ทฤษฎี
การประมวลผลข้อมูล (Information Processing Theory) (Klausmeier 1985:105) ทฤษฎีการเรี ยนรู ้
ของโรเจอร์ ส(Rogers Theory)(Rogers1969:1-200) ทฤษฎีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ(Theory of
Cooperative) (Johnson and Johnson 1994 :1-14) และทฤษฎีพหุ ปัญญา(Theory of Multiple
Intelligences) (Gardner 1999:1-20) ศึกษารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ประกอบด้วย
รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบตั ิของซิมพ์ซนั (Simpson 1972) รู ปแบบ
การเรี ยนการสอนทักษะปฏิบตั ิของแฮร์โรว์( Harrow 1972) รู ปแบบการเรี ยนการสอนทักษะปฏิบตั ิ
ของเดวีส (Davies 1971) รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ตามวัฏจักรการเรี ยนรู ้ 4 MAT ของแม็คคาที
(McCarthy 1990) มาออกแบบรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ โดยกาหนดวัตถุประสงค์
และผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ที่ชดั เจน ร่ างรู ปแบบต้นแบบ รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์
เรี ยกว่า KAECPAR Model ประกอบด้วย 5 ขั้น คือ ขั้นการให้ความรู ้และการสร้างความตระหนัก
(Knowledge and Awareness)คือ แจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ ทดสอบก่อนเรี ยน ให้ความรู ้และ
สร้างความตระหนักโดยศึกษากรณี ศึกษาปั ญหาของการดูแลสุ ขภาพ ขั้นการสร้างเสริ มความรู ้
(Enhancement) คือจับคู่เพื่อนแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ประสบการณ์เดิมและเสริ มประสบการณ์ใหม่ ขั้น
การสร้างผลงาน(Construction) คือ แบ่งกลุ่มย่อยเพื่อสร้างผลงาน จัดทากิจกรรมและโครงงาน ขั้น
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การนาเสนอผลงาน(Presentation) คือ ให้แต่ละกลุ่มส่ งผูแ้ ทนนาเสนอผลงานและแนวทางการ
นาไปประยุกต์ใช้กบั ชีวิตจริ ง และ ขั้นการประเมินผลการเรี ยนรู ้และการสะท้อนกลับ(Assessment
and Reflection)คือ การประเมินผลงาน การนาเสนอ และประโยชน์ที่ใช้ สะท้อนความคิดผลงาน/
ชิ้นงาน เผยแพร่ ผลงานเพื่อให้ผเู ้ กี่ยวข้องได้สะท้อนความคิด จัดเตรี ยมและพัฒนาสื่ อเทคโนโลยี
ผูว้ ิจยั นาเนื้ อหาจากวิชาสุ ขภาพและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต มาออกแบบการเรี ยนการสอนโดย
พัฒนาคู่มืออาจารย์การใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ พัฒนาตัวอย่างแผนการจัดการเรี ยนรู ้สุขภาวะ
แผนการจัดการเรี ยนรู ้สร้างเสริ มสุ ขภาวะ แผนการจัดการเรี ยนรู ้การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านจิตใจ
แผนการจัดการเรี ยนรู ้การออกกาลังกาย แผนการจัดการเรี ยนรู ้นนั ทนาการและเกม และแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้การบริ โภคอาหาร รวม 6 แผน ดาเนินการพัฒนาเครื่ องมือประเมินได้แก่ แบบทดสอบ
ความรู ้การสร้างเสริ มสุ ขภาวะ แบบประเมินความรับผิดชอบ แบบประเมินทักษะกระบวนการ
แบบประเมิ นทักษะมนุ ษยสัมพันธ์ แบบสอบถามเจตคติ การสร้ างเสริ มสุ ขภาวะ แบบสอบถาม
พฤติ ก รรมการสร้ างเสริ มสุ ขภาวะ และแบบสอบถามความคิ ดเห็ น ที่ มีต่อการจัด การเรี ยนรู ้ เชิ ง
ประสบการณ์ของอาจารย์ ผูว้ ิจยั ได้นารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ คู่มืออาจารย์
ตัว อย่า งแผนการจัด การเรี ย นรู ้ แบบประเมิน และแบบสอบถามทั้ง หมดให้ผู เ้ ชี ่ ย วชาญได้
ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของรู ปแบบต้นแบบ และเครื่ องมือวิจยั จานวน 7 คนประกอบด้วย
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ จานวน 2 คน ด้านการจัดการเรี ยนรู ้ จานวน 2 คน ด้านการ
พลศึกษา จานวน 2 คน และด้านการวัดและประเมิ นผลจานวน1 คน เพื่อหาความเที่ยงตรงเชิ ง
เนื้ อหา(Content Validity)แล้วนามาปรับปรุ งแก้ไข จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อสะท้อนกลับ
(Feedback Workshop) ให้กบั อาจารย์สาขาวิชาพลศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จานวน 3 คนและศึกษานาร่ อง(Pilot Study)โดยนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ให้
อาจารย์สาขาวิชาพลศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จานวน 3 คน และนักศึกษาชั้นปี ที่
1 ที่เรี ยนวิชาพลศึกษา จานวน 30 คน เพื่อทดลอง(Try out)ใช้รูปแบบดังกล่าวแล้วนามาปรับปรุ ง
แก้ไขก่อนที่จะนาไปใช้ในภาคสนามต่อไป
3. ขั้นนาไปใช้ (implement phase) ในขั้นนี้ ผวู ้ ิจยั ได้ดาเนินการทดลองใช้รูปแบบการ
จัดการเรี ยนรู ้เชิ งประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ได้
ปรับปรุ งแก้ไขให้มีประสิ ทธิภาพแล้ว วางแผนการทดลองโดยจัดประชุมชี้แจงกระบวนการทดลอง
ได้แก่ช้ ี แจงจุดประสงค์การทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิ งประสบการณ์ การใช้คู่มืออาจารย์
เกี่ยวกับการใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ท้ งั 6 แผน การใช้
เครื่ องมือวิจยั กับอาจารย์ที่ทาการสอนรายวิชาสุ ขภาพและนันทนาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ น
จอมบึง จานวน 3 คน นารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ท้ งั 6
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แผน และแบบประเมิ น ดัง กล่า วไปทดลองใช้ก ับ นัก ศึ ก ษากลุ่ม เป้ าหมายที่ ก าหนดไว้แ ละ
ปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏให้สมบูรณ์แบบยิง่ ขึ้น
4. ขั้นประเมิน (evaluate phase)ในขั้นนี้เป็ นขั้นประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ จากการประเมินผล
อาจารย์และนักศึกษาทั้งเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ คือ การประเมินเชิงปริ มาณได้จากการวิเคราะห์
ข้อมูลจากการทดสอบความรู ้การสร้างเสริ มสุ ขภาวะ การประเมินความรับผิดชอบ การประเมินทักษะ
กระบวนการ การประเมินทักษะมนุ ษยสัมพันธ์ การสอบถามเจตคติการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ การ
สอบถามพฤติ ก รรมการสร้ า งเสริ มสุ ข ภาวะ และการสอบถามความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ การจัด
ประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ ของอาจารย์ การประเมิ นเชิ งคุ ณภาพจากการวิเคราะห์ จากการสังเกต
พฤติ กรรมสอนและการสัมภาษณ์ อาจารย์ที่ใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ เชิ งประสบการณ์ การ
ประเมิ น พฤติ กรรมการเรี ย นของนักศึ กษานาข้อมูลที่ ได้จากการนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ เชิ ง
ประสบการณ์ ไปใช้มาทบทวน โดยได้พิจารณาจากผลการดาเนิ นงานทั้งระบบเพื่อตรวจสอบความ
เป็ นไปได้นามาปรับปรุ งแก้ไขรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
สาหรั บนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อ ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น และผูว้ ิจยั ได้นารู ปแบบการ
จัดการเรี ยนรู ้เชิ งประสบการณ์ไปขยายผลการวิจยั ให้กบั อาจารย์สาขาวิชาพลศึกษา จานวน 3 คน
และนักศึกษา จานวน 30 คน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเพื่อเผยแพร่ รูปแบบการจัดการ
เรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ที่ได้จากการวิจยั ให้เป็ นที่ยอมรับและนาไปใช้เพื่อการพัฒนาการเรี ยนการ
สอนต่อไป
กรอบแนวคิดการวิจยั ครั้งนี้ได้พฒั นารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อ
สร้างเสริ มสุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ สรุ ปแนวคิดสาคัญได้เป็ นภาพที่ 1 ดังนี้
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ทฤษฎีกำรเรียนรู้ เพือ่ พัฒนำรู ปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงประสบกำรณ์

1.ทฤษฎีการสร้างความรู้ (Richardson 1997 : 191) 2.ทฤษฎีการประมวลข้อมูล (Klausmeier 1985:105)
3.ทฤษฎีการเรี ยนรู้ของโรเจอร์ส (Rogers1969:1-200) 4. ทฤษฎีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ (Johnson and Johnson 1994 :1-14)
5.ทฤษฎีพหุปัญญา (Gardner 1999:1-20)
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2552(TQF:HED)
ระดับปริ ญญาตรี
แนวคิดกำรพัฒนำรู ปแบบกำร
จัดกำรเรียนรู้เชิงประสบกำรณ์

1. การจัดการเรี ยนรู้แบบเน้น
ประสบการณ์ (Kolb 1984)
2. การจัดการเรี ยนรู้เน้น
ประสบการณ์การเรี ยนรู้
(Knowes 1997)

3. การจัดการเรี ยนรู้ตามสภาพ
จริ ง(Gordon 1998; Dener
and Hobbs 2000;
ทิศนา แขมมณี 2550)
4.การจัดการเรี ยนรู้ความเข้าใจ
6 ด้าน (Wiggings and
McTighe 2004)

รู ปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เชิง
ประสบกำรณ์ เพือ่ สร้ ำงเสริมสุ ขภำวะ
สำหรับนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
รู ปแบบ KAECPA R Model มี 5 ขั้น
ขั้นที่ 1 การให้ความรู้และการสร้าง
ความตระหนัก (Knowledge and
Awareness :KA)
ขั้นที่ 2 การสร้างเสริ มความรู้
(Enhancement :E)
ขั้นที่ 3 การสร้างผลงาน(Construction :C)
ขั้นที่ 4 การนาเสนอผลงาน
(Presentation :P )
ขั้นที่ 5 การประเมินผลการเรี ยนรู้และ
การสะท้อนกลับ (Assessment and
Reflection :AR)

หลักกำร/แนวคิด/รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ เชิงประสบกำรณ์
-รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการพัฒนา ทักษะปฏิบตั ิของซิมพ์ซนั
(Simpson 1972)
-รู ปแบบการเรี ยนการสอนทักษะปฏิบตั ิของแฮร์โรว์(Harrow 1972)
-รู ปแบบการเรี ยนการสอนทักษะปฏิบตั ิของเดวีส (Davies 1971)
-รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ตามวัฏจักรการเรี ยนรู้ 4 MAT (McCarthy 1990)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

กำรสร้ ำงเสริมสุ ขภำวะ
สำหรับนักศึกษำ
1. ความรู้การสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะ
2. พฤติกรรมการสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะ
3. เจตคติการสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะ
4. ทักษะกระบวนการ
5. ทักษะมนุษยสัมพันธ์
6. ความรับผิดชอบ
7.ความคิดเห็นที่มีต่อการ
จัดการเรี ยนรู้เชิง
ประสบการณ์ของอาจารย์

แนวคิดสร้างเสริ มสุ ขภาพของWHO
(2006); นโยบายระดับชาติ (2545); ม.ร.ภ.
จอมบึง (2550);มาเรี ยมและคณะ(2545);
สุ จิตรา(2545);นวลอนงค์(2547); รุ่ งทิพย์
(2548);Iveson(1974);Callins(1976);Ricc
(1978);James(1986);Katy(2005);Xiadi
(2005)
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คำถำมกำรวิจัย
1. รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีองค์ประกอบ และพฤติกรรมบ่งชี้การสร้างเสริ มสุ ขภาวะอย่างไร
2. รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีประสิ ทธิภาพอย่างไร
3. ผลการประเมินการใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็ นอย่างไร
3.1 นักศึกษามีความรู ้เกี่ยวกับการสร้างเสริ มสุ ขภาวะก่อนและหลังการใช้รูปแบบ
แตกต่างกันหรื อไม่
3.2 นักศึกษามีพฤติกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาวะก่อนและหลังการใช้รูปแบบ
แตกต่างกันหรื อไม่
3.3 นักศึกษามีทกั ษะกระบวนการก่อนและหลังการใช้รูปแบบแตกต่างกันหรื อไม่
3.4 นักศึกษามีทกั ษะมนุษยสัมพันธ์ก่อนและหลังการใช้รูปแบบแตกต่างกันหรื อไม่
3.5 นักศึกษามีเจตคติการสร้างเสริ มสุ ขภาวะก่อนและหลังการใช้รูปแบบแตกต่าง
กันหรื อไม่
3.6 นักศึกษามีความรับผิดชอบหลังการใช้รูปแบบเป็ นอย่างไร
3.7 นักศึกษามีความคิดเห็นต่อการใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์
ของอาจารย์เป็ นอย่างไร
วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อ
สร้างเสริ มสุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานเกี่ยวกับรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิง
ประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
2. เพื่อพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
3. เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
4. เพือ่ ประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมีวตั ถุประสงค์ยอ่ ยของการประเมิน ดังนี้
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4.1 เพื่อเปรี ยบเทียบความรู ้การสร้างเสริ มสุ ขภาวะก่อนและหลังการใช้รูปแบบ
4.2 เพื่อเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาวะก่อนและหลังการใช้รูปแบบ
4.3 เพื่อเปรี ยบเทียบการใช้ทกั ษะกระบวนการก่อนและหลังการใช้รูปแบบ
4.4 เพื่อเปรี ยบเทียบการใช้ทกั ษะมนุษยสัมพันธ์ก่อนและหลังการใช้รูปแบบ
4.5 เพื่อเปรี ยบเทียบเจตคติการสร้างเสริ มสุ ขภาวะก่อนและหลังการใช้รูปแบบ
4.6 เพื่อประเมินความรับผิดชอบหลังการใช้รูปแบบสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80
4.7 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์
ของอาจารย์อยูใ่ นระดับมากที่สุด
สมมติฐำนกำรวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เพื่อศึกษาประสิ ทธิผลการใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์
ของนักศึกษาได้ใช้รูปแบบจึงตั้งสมมติฐานการวิจยั ดังนี้
1.รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก
2.ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เกิดประสิ ทธิผล ดังนี้
2.1 นักศึกษามีความรู ้การสร้างเสริ มสุ ขภาวะหลังการใช้รูปแบบสูงกว่าก่อนการใช้
รู ปแบบ
2.2 นักศึกษามีพฤติกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาวะหลังการใช้รูปแบบสูงกว่าก่อน
การใช้รูปแบบ
2.3 นักศึกษามีการใช้ทกั ษะกระบวนการหลังการใช้รูปแบบสูงกว่าก่อนการใช้
รู ปแบบ
2.4 นักศึกษามีการใช้ทกั ษะมนุษยสัมพันธ์หลังการใช้รูปแบบสูงกว่าก่อนการใช้
รู ปแบบ
2.5 นักศึกษามีเจตคติการสร้างเสริ มสุ ขภาวะหลังการใช้รูปแบบสูงกว่าก่อนการใช้
รู ปแบบ
2.6 นักศึกษามีความรับผิดชอบหลังการใช้รูปแบบสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80
2.7 ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ของ
อาจารย์มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
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ขอบเขตของกำรวิจัย
1. เนือ้ หำ เนื้อหาที่นามาสร้างเป็ นตัวอย่างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ เป็ นส่ วนหนึ่งของวิชา
ศึกษาทัว่ ไปในรายวิชาสุ ขภาพและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง เกี่ยวกับสุ ขภาวะ การสร้างเสริ มสุ ขภาวะ การ
ออกกาลังกาย การพักผ่อน การเล่นเกม กิจกรรมนันทนาการ การพัฒนาคุณภาพชี วิตด้านจิตใจ
การฝึ กสมาธิเบื้องต้น และการบริ โภคอาหารเพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
2. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำง การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์
เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏในครั้งนี้ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการทดลอง แยกได้ดงั นี้
2.1 ประชำกร ได้แก่
2.1.1 อาจารย์สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ สังกัดคณะครุ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง จานวน 6 คน
2.1.2 นักศึกษาภาคปกติที่กาลังศึกษาอยูช่ ้ นั ปี ที่ 1 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา
2553 สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึงในคณะ 4 คณะ ได้แก่ คณะครุ ศาสตร์จานวน424คน
คณะวิทยาการจัดการ จานวน108 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน116คน และคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวน 143 คน รวมทั้งสิ้ น 809 คน
2.2 กลุ่มตัวอย่ ำง ได้แก่
2.2.1 อาจารย์สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการสังกัดคณะครุ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง จานวน 3 คน ได้จากการสุ่ มอย่างง่าย (Simple Random
Sampling) (มาเรี ยม นิลพันธุ์ 2549: 125)
2.2.2 นักศึกษาภาคปกติช้ นั ปี ที่1 คณะครุ ศาสตร์จานวน 60 คนคณะวิทยาการ
จัดการ จานวน 16 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจานวน 17 คน และคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จานวน 21 คน รวมทั้งสิ้ น 114 ได้จากการสุ่ มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นอย่างเป็ น
สัดส่ วน (Proportional Stratified Random Sampling) (มาเรี ยม นิลพันธุ์ 2549: 129)
3. ตัวแปรทีศ่ ึกษำ ในการวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วยตัวแปร ดังนี้
3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือ การจัดเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบการจัดการ
เรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ (KAECPAR)
ประกอบด้วย 5 ขั้น คือ
ขั้นที่ 1 การให้ความรู ้และการสร้างความตระหนัก (Knowledge and Awareness)
ขั้นที่ 2 การสร้างเสริ มความรู ้ (Enhancement)
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ขั้นที่ 3 การสร้างผลงาน (Construction)
ขั้นที่ 4 การนาเสนอผลงาน (Presentation)
ขั้นที่ 5 การประเมินผลการเรี ยนรู ้และการสะท้อนกลับ (Assessment and
Reflection)
3.2 ตัวแปรตำม (Dependent Variables) คือ การสร้างเสริ มสุ ขภาวะ ประกอบด้วย
3.2.1 ความรู ้การสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
3.2.2 พฤติกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
3.2.3 เจตคติการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
3.2.4 ทักษะกระบวนการ
3.2.5 ทักษะมนุษยสัมพันธ์
3.2.6 ความรับผิดชอบ
3.2.7 ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ของอาจารย์
4.ระยะเวลำทีใ่ ช้ ในกำรทดลอง ดาเนินการวิจยั ใช้ระยะเวลาในการทดลองสอนในภาค
เรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2553 จานวน 12 สัปดาห์ ๆ ละ 3 ชัว่ โมง รวมเป็ น 36ชัว่ โมง
นิยำมศัพท์ เฉพำะ
1. กำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ หมายถึง การใช้กระบวนการวิจยั และพัฒนา
(Research and Development: R&D) เพื่อพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ประกอบด้วย การศึกษา
และวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ การทดลองใช้รูปแบบการจัดการ
เรี ยนรู ้ และการประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อให้ได้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิง
ประสบการณ์ที่มีความสมบูรณ์เพื่อนาไปเผยแพร่ ต่อไป
2. กำรเรียนรู้ เชิ งประสบกำรณ์ หมายถึง ขั้นตอนที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้โดยการ
ปฏิบตั ิจริ ง เป็ นการเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสร้างองค์ความรู ้ใหม่ ประกอบด้วยขั้นตอน
ดังนี้ ขั้นการให้ความรู ้และการสร้างความตระหนัก ขั้นการสร้างเสริ มความรู ้ ขั้นการสร้างผลงาน
ขั้นการนาเสนอผลงาน และขั้นการประเมินผลการเรี ยนรู ้และการสะท้อนกลับ
3.สุ ขภำวะหมายถึง สภาวะความสมบูรณ์ของร่ างกาย จิตใจ สังคม จิตวิญญาณ และสติปัญญา
ที่เชื่อมโยงซึ่งกันและกันอย่างบูรณาการ หากขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งย่อมส่ งผลต่อ
องค์ประกอบอื่นๆ การดารงสภาวะสุ ขภาพแบบองค์รวมจึงต้องคานึงถึงการผสมผสานกลยุทธ์ที่จะ
คงความสมดุลในทุกองค์ประกอบไว้ โดยจะครอบคลุมถึงการดาเนินชีวิตที่เหมาะสมของบุคคลเป็ น
สาคัญเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
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4.กำรสร้ ำงเสริมสุ ขภำวะ หมายถึง กระบวนที่จะทาให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจ มี
ทักษะกระบวนการ ทักษะมนุษยสัมพันธ์ มีพฤติกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ เจตคติที่ดีต่อการสร้าง
เสริ มสุ ขภาวะ และความรับผิดชอบในการดูแลตนเองและ สามารถพัฒนาตนเองให้ดีพร้อมมีคุณภาพ
ที่ดี โดยทาการประเมินตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ 6 ด้าน คือ
4.1 ควำมรู้ กำรสร้ ำงเสริ ม สุ ข ภำวะ คื อ ระดับ ความรู ้ ข องนั ก ศึ ก ษาที่ เ กี่ ย วกับ
ความหมายของสุ ขภาวะ ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อสุ ขภาวะ แนวโน้มปั ญหาสุ ขภาพของคนไทย การดูแล
สุ ขภาพของตนเอง กิจกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ การออกกาลังกาย การเล่นกีฬา การพักผ่อน
และการบริ โภคอาหาร
4.2 พฤติกรรมกำรสร้ ำงเสริ มสุ ขภำวะ คือ ระดับพฤติกรรมทางสุ ขภาวะที่ดีเพื่อให้
เกิดความสมดุลในทุกด้านและครอบคลุมถึงการดาเนินชีวิตที่เหมาะสมของบุคคลและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
4.3 ทักษะกระบวนกำร คือ ความสามารถในการค้นหาข้อมูล การทาความเข้าใจ
ข้อมูล และการประเมินผลข้อมูลในการสร้างเสริ มสุ ขภาวะเชิงสร้างสรรค์ที่มีพ้ืนฐานมาจากความรู ้
ทางทฤษฎี มีประสบการณ์จากการปฏิบตั ิ และผลที่เกิดจากการปฏิบตั ิ รวมทั้งมีความสามารถการ
สร้างผลงานในการสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับตนเองได้
4.4 ทักษะมนุษยสั มพันธ์ คือ ระดับความสามารถเพื่อช่วยเหลือและแก้ปัญหาสุ ขภาวะ
เพื่อนภายในกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ แสดงออกซึ่งภาวะผูน้ าในสถานการณ์ที่ตอ้ งกล้าตัดสิ นใจ รู ้จกั
แก้ปัญหา และเป็ นบุคคลที่มองโลกในแง่ดี
4.5 เจตคติกำรสร้ ำงเสริมสุ ขภำวะ คือ ระดับการเห็นคุณค่าและความสาคัญของตนเองใน
การสร้างเสริ มสุ ขภาวะ รักการออกกาลังกาย การพักผ่อน การรับประทานอาหารที่ส่งผลต่อสุ ขภาพ
ตามวัยต่าง ๆ รักการเล่นเกมกีฬาขั้นพื้นฐาน มีน้ าใจนักกีฬา สามารถดูแลสุ ขภาพของตนเองและ
ผูอ้ ื่นได้ โดยแสดงออกทางพฤติกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาวะของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
4.6 ควำมรับผิดชอบ คือ ระดับความรับผิดชอบต่อการปฏิบตั ิงานตามที่ได้รับมอบหมาย
เป็ นแบบอย่างที่ดีในการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ การให้ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
มีความสามารถจัดการปั ญหาที่เกิดขึ้นด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงานใน
การสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
5. รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ เชิงประสบกำรณ์ เพือ่ สร้ ำงเสริมสุ ขภำวะ หมายถึง
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ สาหรั บนักศึ กษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ผูว้ ิจยั สร้ างขึ้ นประกอบด้วย
หลักการ แนวคิด จุดมุ่งหมาย กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ สื่ อการเรี ยนรู ้ และการจัดสภาพแวดล้อม
และวิธีประเมิ นผลการเรี ยนรู ้ โดยกระตุน้ ให้นักศึ กษาได้ใช้กระบวนการทางปั ญญา นาความรู ้
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ทักษะและประสบการณ์ที่มีอยูม่ าพัฒนาคุณภาพชี วิตนักศึกษา และสามารถนามาใช้ประโยชน์ใน
การจัดการเรี ยนรู ้เพื่อสร้างเสริ ม สุ ขภาวะเรี ยกว่า KAECPAR Model ประกอบด้วย 5 ขั้น คือ
ขั้นที่ 1 กำรให้ ควำมรู้ และกำรสร้ ำงควำมตระหนัก (Knowledge and Awareness)
หมายถึงขั้นที่ผสู ้ อนเป็ นผูด้ าเนิ นการหลัก ผูส้ อนกระตุน้ เร้าความสนใจโดยการทบทวนความรู ้เดิม
หรื อประสบการณ์เดิมเชื่อมโยงกับสถานการณ์หรื อเรื่ องที่ตอ้ งเรี ยนรู ้ใหม่และสร้างความตระหนัก
ให้แก่นกั ศึกษา
ขั้นที่ 2 กำรสร้ ำงเสริมควำมรู้ (Enhancement) หมายถึงขั้นที่นกั ศึกษาระดมความ
คิดเห็นให้นกั ศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั กลุ่มเพื่อนเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่และองค์ความรู ้ใหม่
ขั้นที่ 3 กำรสร้ ำงผลงำน (Construction) หมายถึงขั้นการปฏิบตั ิงานกลุ่มที่ใช้
ทักษะกระบวนการกลุ่มหรื อกระบวนการทางปัญญาและช่วยกันสร้างผลงานของกลุ่มนักศึกษา
ขั้นที่ 4 กำรนำเสนอผลงำน (Presentation) หมายถึงขั้นการนาเสนอผลงาน/
ชิ้นงานที่ได้สร้างขึ้นโดยกลุ่มนักศึกษาเป็ นผูด้ าเนิ นการหลัก เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาทุกคนร่ วมกัน
อภิ ป ราย วิ เ คราะห์ เปรี ย บเที ย บวิ ธี ก ารและกระบวนการ โดยสรุ ป ทัก ษะกระบวนการ หรื อ
กระบวนการทางปัญญาของทุกกลุ่ม
ขั้นที่ 5 กำรประเมินผลกำรเรี ยนรู้ และกำรสะท้ อนกลับ (Assessment and
Reflection) หมายถึ ง ขั้น การประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้ แ ละการสะท้อ นกลับ เพื่ อ ให้ นัก ศึ ก ษาได้
ประเมินผลการเรี ยนรู ้ ของผลงาน/ชิ้ นงาน และสะท้อนความคิดเห็ นเกี่ ยวกับผลงาน/ชิ้ นงานที่ได้
สร้างสรรค์ข้ ึน
6. กำรประเมินผลกำรใช้ รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ เชิงประสบกำรณ์ เพือ่ สร้ ำงเสริมสุ ขภำวะ
หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นจากการนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ไปทดลองใช้จริ งกับกลุ่มตัวอย่างในการจัดประสบการณ์การ
เรี ย นรู ้ ตามรู ปแบบการจัด การเรี ย นรู ้ เชิ ง ประสบการณ์ เพื่อสร้ างเสริ มสุ ขภาวะสาหรั บนักศึ กษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสามารถสร้างเสริ มสุ ขภาวะได้จริ ง
7. ควำมคิดเห็นที่มีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ เชิ งประสบกำรณ์ คือ ความคิดเห็นที่มีต่อการ
การจัดการเรี ยนรู ้ เชิ ง ประสบการณ์ ของอาจารย์ตามรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ เชิ งประสบการณ์
เกี่ยวกับทักษะการสอนตามขั้นตอนของรู ปแบบ การนาเข้าสู่ บทเรี ยน แจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ การปฏิบตั ิกิจกรรม และการประเมินผลการเรี ยนรู ้ และการสะท้อน
ความคิด
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8. นักศึกษำ หมายถึง ผูเ้ รี ยนระดับปริ ญญาบัณฑิตที่กาลังศึกษาอยูช่ ้ นั ปี ที่ 1 ทั้ง 4 คณะ คือ
คณะครุ ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี คณะมนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ และคณะ
วิทยาการจัดการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ควำมสำคัญของกำรวิจัย
ความสาคัญของการวิจยั เรื่ องการพัฒนารู ปแบบจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อ
สร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีดงั นี้
1.ได้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่สามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่การจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาศึกษา
ทัว่ ไปในสถาบันอุดมศึกษา
2.ได้แนวทางพัฒนาหลักสูตรรายวิชาศึกษาทัว่ ไป(General Education) รายวิชาการสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะที่มีมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ระดับปริ ญญาตรี
3.นักศึกษามีสุขภาวะที่ดีท้ งั ทางร่ างกาย สติปัญญา จิตใจ และสังคม มีพฤติกรรมรักการ
ออกกาลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ รู ้จกั ป้ องกันโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ
ได้ และสามารถดูแลสุ ขภาพของตนเองเมื่อยามเจ็บป่ วยได้เพื่อให้นกั ศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดี
4.นักศึกษามีความรู ้ความเข้าใจเกิดความตระหนักและทักษะในการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
เกิดประสบการณ์จากการเรี ยนรู ้การสร้างเสริ มสุ ขภาวะที่ส่งผลให้นกั ศึกษามีพฤติกรรมการสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะที่ดี มีทกั ษะกระบวนการในการจัดกิจกรรมและโครงการการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ มีทกั ษะมนุษย
สัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น มีเจตคติที่ดีในการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ และมีความรับผิดชอบทั้งของตนเองและ
ร่ วมกับผูอ้ ื่น
5.เป็ นประโยชน์สาหรับอาจารย์ บุคลากรและผูส้ นใจโดยทัว่ ไปได้ตระหนักถึงความ
สาคัญของการสร้างเสริ มสุ ขภาวะของตนเองและสามารถถ่ายทอดการปฏิบตั ิการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
แก่ผเู ้ กี่ยวข้องโดยทัว่ ไปได้เพื่อนาไปเผยแพร่ ต่อไป

บทที่ 2
วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั ดังต่อไปนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับสุ ขภาวะและการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
3. ทฤษฏีหลักในการสร้างรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
4. งานวิจยั ที่เกี่ยวกับการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์
แนวคิดเกีย่ วกับสุ ขภาวะและการสร้ างเสริมสุ ขภาวะ
สุ ขภาพหรื อสุ ขภาวะ เป็ นสิ่ งสาคัญและจาเป็ นอย่างยิง่ ต่อความเจริ ญงอกงามและพัฒนา
การทุก ๆ ด้านในตัวบุคคล ถ้าการศึกษาคือความเจริ ญงอกงามจริ ง บุคคลจะเจริ ญงอกงามไม่ได้
หากสุ ขภาพทั้งทางร่ างกายและจิตใจของเราไม่สมบูรณ์ไม่ดีหรื อมีแต่ขอ้ บกพร่ อง แม้ในสมัยกรี ก
โบราณก็ยงั ไม่เล็งเห็นความสาคัญของสุ ขภาพอยูเ่ ป็ นอันมากกล่าวคือมีปรัชญา 2 คนคืออริ สโตเติล
และพลาโต(Aristotle and Plato) ได้มีความคิดสอดคล้องต้องกันว่า “การที่จะให้การศึกษาทางด้าน
อื่น ๆ นั้น สมควรที่จะให้เด็กมีสุขภาพดีเสี ยก่อน” หมายความว่า หากเด็กมีสุขภาพไม่ดีเสี ยแล้ว
แม้จะให้การศึกษาอบรมดีวิเศษอย่างไรก็ตาม การศึกษาเล่าเรี ยนก็ย่อมจะไม่ได้รับผลเต็มเม็ดเต็ม
หน่วยหรื ออาจจะไร้ผลเสี ยเลยก็เป็ นได้ นับเป็ นการลงทุนที่หวังกาไรได้ยากมากแต่ตรงกันข้าม ถ้า
เด็กมีสุขภาพดีการศึกษาเล่าเรี ยนก็ยอ่ มจะดาเนินไปได้ดว้ ยดี เด็กสามารถนาความรู ้หรื อประสบการณ์
ไปใช้ให้เป็ นประโยชน์ได้อย่างสมบูรณ์ท้ งั ในด้านส่ วนตัวและส่ วนรวม (สุ ชาติ โสมประยูร และ
เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์ 2542 : 3)
ความหมายของสุ ขภาวะ
“สุ ขภาพหรื อสุขภาวะ”หรื อคาว่า“Health”ในภาษาอังกฤษมีรากศัพท์มาจากภาษาเยอรมัน มี
ความหมายเป็ น3นัย คือ Safe คือการปราศจากภยันตราย Sound คือปราศจากโรคและWhole คือ ทั้งหมด
20
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ดังนั้น ในความหมายเดิมจึงหมายถึง การปราศจากโรคและภัยอันตรายทั้งหมด และ
ในพจนานุกรมออกซ์ฟอร์ด ได้ให้ความหมายของคาว่า“Health is soundness of body and mind”
หรื อการปราศจากโรคทั้งร่ างกายและจิตใจและองค์การอนามัยโลกได้ให้ความหมายว่า “Health is a
state of complete physical, mental and social well – being and not merely the absence of disease
and infirmity” หรื อสุ ขภาพหมายถึง ภาวะความสมบูรณ์ของร่ างกาย จิตใจ รวมทั้งการดารงชีวติ
อยูใ่ นสังคมด้วยดี และไม่ได้หมายความเฉพาะการปราศจากโรคและความพิการเท่านั้น นอกจากนี้
ยังมีผใู ้ ห้ความหมายของคาว่าสุ ขภาพแตกต่างกันออกไป เช่น สุ ขภาพ คือความรู ้สึกของการอยูด่ ี
กินดี (Sense of well – being) ปั จจุบนั ความหมายของคาว่า “สุ ขภาพ” ก็ยงั ไม่สิ้นสุดในเชิงปฏิบตั ิ
เพราะยังมีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา มีการเพิ่มสุ ขภาพทางจิตวิญญาณ สุ ขภาพทาง
สังคมเข้าไปในความหมายและเพิ่มสุ ขภาพทางปัญญาเข้าไป
จิต
จิต
วิญญาณ

ปัญญา

สุ ขภาพ

กาย

สังคม

ภาพที่ 2 แสดงความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงความหมายของสุ ขภาพ
ที่มา : มนัส ยอดคา,สุ ขภาพกับการออกกาลังกาย(กรุ งเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์,2548), 2.
ดังนั้นถ้าจะแยกแยะให้เห็นแต่ละส่ วนของความหมายว่ามีความเหมือนหรื อต่างกัน
อย่างไร ก็จะทาให้เกิดความเข้าใจในความหมายดียง่ิ ขึ้น
สุ ขภาพทางกาย หมายถึง ร่ างกายแข็งแรง ไม่พิการ ไม่ได้รับอันตราย ปราศจาก
โรคภัยไข้เจ็บ รับประทานอาหารได้
สุ ขภาพทางสังคม หมายถึง มีสมั พันธภาพกับคนอื่น เสี ยสละเพื่อส่ วนรวม มีจิต
สาธารณะ มีบทบาทและหน้าที่ในสังคม
สุ ขภาพทางจิต หมายถึง ปรับตัวเข้ากับสิ่ งแวดล้อมได้ ไม่มีความวิตกกังวล ร่ าเริ ง
แจ่มใส มองโลกในแง่ดี มีสติและสมาธิดี
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สุ ขภาพทางปัญญา หมายถึง มีการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต มีระบบการเรี ยนรู ้ดี มีทกั ษะชีวิต
มีโลกทัศน์ ปฏิภาณไหวพริ บดี
สุ ขภาพทางจิตวิญญาณ ประกอบด้วย มีเมตตาธรรม มีมนุษยธรรม มีจิตใจสงบเย็น ไม่
มีความอิจฉาริ ษยา อยากให้คนอื่นพ้นทุกข์
สุ ขภาพ คือ ภาวะที่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ เช่น อาหารเพื่อสุ ขภาพ การสูบบุหรี่ เป็ น
อันตรายต่อสุ ขภาพ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 : 1201)
สุ ขภาพ คือ ความสมบูรณ์ท้ งั ร่ างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณที่เชื่อมโยงซึ่งกัน
และกันอย่างแบ่งแยกไม่ได้ การขาดความสมดุลในองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งย่อมส่ งผลต่อ
องค์ประกอบอื่น ๆ เสมอ การดารงภาวะสุ ขภาพแบบองค์รวม จึงต้องคานึงถึงการผสมผสาน
กลยุทธ์ที่จะคงความสมดุลในทุกองค์ประกอบ โดยจะครอบคลุมถึงการดาเนินชีวิตที่เหมาะสมของ
บุคคลเป็ นสาคัญ (เกษม วัฒนชัย 2548: 2)
สุ ขภาพ เป็ นสุ ขภาวะทางร่ างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ไม่เพียงแต่ปราศจาก
โรคและความพิการเท่านั้น สุ ขภาพมีความเป็ นพลวัตรจึงทาให้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในแต่ละ
บุคคลตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่อง (บวร งามศิริอุดม 2548: 1)
สุ ขภาพ คือ สุ ขภาวะ เป็ นแนวคิดที่มุ่งเน้นการสร้างสุ ขภาพมากกว่าการซ่อมสุ ขภาพ
โดยนิยาม “สุ ขภาพ” คือสุ ขภาวะที่สมบูรณ์ท้ งั ทางกาย ทางใจ ทางสังคมและทางจิตวิญญาณที่
เชื่อมโยงสัมพันธ์กนั อย่างเป็ นบูรณาการ (แผนพัฒนาสุ ขภาพแห่งชาติ 2550 – 2554 : 3)
สรุ ปได้วา่ “สุ ขภาพ” หมายถึง สภาวะที่มีความสมบูรณ์ท้งั ทางกาย จิตใจและทางสังคม
ไม่เพียงแต่การปราศจากโรคเท่านั้น มีประชาชนจานวนมากที่มีความคิดว่าไม่เจ็บป่ วยแล้วจะเป็ นมี
สุ ขภาพดี แต่เมื่อได้พิจารณาคาจากัดแล้วต้องดีอีก 2 อย่าง คือ จิตวิญญาณและสังคมและปัจจุบนั
เป็ นคนมีตอ้ งมีจิตวิญญาณดีแล้ว สรุ ปว่าต้องมี 4 องค์ประกอบอย่างที่กล่าวข้างต้น จึงเรี ยกได้วา่
คน ๆ นั้นมีสุขภาพดี
สุ ขภาพองค์รวม หมายถึงภาวะของมนุ ษย์ที่สมบูรณ์ ท้ งั ทางกายทางจิ ต ทางปั ญญา
และทางสังคม เชื่อมโยงกันเป็ นองค์รวมอย่างสมดุล การวางระบบเพื่อดูแลแก้ไขปัญหาด้านสุ ขภาพ
ของประชาชนจึงไม่อาจมุ่งเน้นที่จะจัดบริ การเพื่อการรักษาพยาบาลเพียงด้านเดียว เพราะจะทาให้
รัฐและประชาชนต้องเสี ยค่าใช้จ่ายมากและจะเพิม่ มากขึ้นตามลาดับ ในขณะเดียวกันโรคและปั จจัย
ที่คุกคามสุ ขภาพมีการเปลี่ยนแปลงและมีความยุ่งยากสลับซับซ้อนมากขึ้น จาเป็ นต้องดาเนิ นการ
ให้ประชาชนมี ความรู ้ เท่าทันมี ส่วนร่ วม และมีระบบสร้ างเสริ มสุ ขภาพและระวังป้ องกันอย่าง
สมบูรณ์ สมควรมี กฎหมายว่าด้วยสุ ขภาพแห่ งชาติ เพื่อวางกรอบและแนวทางในการกาหนด
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และการดาเนิ นงานด้านสุ ขภาพของประเทศ รวมทั้งมีองค์กรและกลไก
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เพื่อให้เกิ ดการดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่ องและมีส่วนร่ วมจากทุกฝ่ ายอันจะนาไปสู่ เป้ าหมายในการ
สร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ รวมทั้ง สามารถดู แ ลแก้ไ ขปั ญ หาด้า นสุ ข ภาพของประชาชนได้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพและทัว่ ถึง และเป็ นการสอดคล้องกับบทบัญญัติแห่ งมาตรา 56 มาตรา 76 และ
มาตรา 82 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2548: 1)
สุ ขภาพองค์รวมหมายถึง ความสมบูรณ์ท้ งั ทางร่ างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ
ไม่เพียงแต่ไม่เจ็บป่ วยหรื อไม่มีโรคหากยังครอบคลุมถึงการดาเนินชีวิตที่ยนื ยาวและมีความสุ ขของ
ทุกคนด้วย
สุ ขภาพองค์รวม แยกเป็ น 3 มิติ ได้แก่
1. มิติระดับบุคคล หมายถึงการทาให้เกิดความสมดุลภายในตัวคนแต่ละคนทั้งด้าน
ร่ างกายและจิตใจ เกิดเป็ นเอกภาพที่กลมกลืนระหว่างร่ างกาย จิตใจ และวิญญาณ โดยที่หนทาง
ไปสู่ ความเอกภาพคื อ การดาเนิ นชี วิตที่ เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็ นการบริ โภคอาหารที่ เหมาะสม
มีพฤติกรรมที่โน้มนาไปสู่ คุณภาพที่ดี และทาจิตใจให้ผอ่ นคลาย
2. มิติระดับครอบครัว และชุมชน คนจะมีสุขภาพกายใจดี ครอบครัวมีส่วนสาคัญ
มาก ครอบครัวที่อบอุ่น สมาชิ กในครอบครัวมีความรักให้กนั และกัน ดูแลให้ทุกคนมีสุขภาพดี
ทั้งกายใจมีหน้าที่รับผิดชอบและบทบาทแตกต่างกัน เมื่อนามาประกอบกันก็จะเกิดเอกภาพ องค์
รวม ชุมชนที่มีความเกื้อกูลเอื้ออาทรคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนก็ยอ่ มดีไปด้วย
3. มิติระดับสังคม สังคมจะรวมถึงสิ่ งแวดล้อมหรื อธรรมชาติดว้ ย โดยคนในสังคมมี
เจตจานงอย่างเดียวกันจะสร้างสังคมที่ดีงาม และหากทุกคนตระหนักว่ามนุ ษย์เป็ นส่ วนหนึ่ งของ
ธรรมชาติและเรี ยนรู ้ที่จะอยูก่ บั ธรรมชาติ ก็จะมีความสัมพันธ์ที่กลมกลืนระหว่างคนกับธรรมชาติ
การดูแลสุ ขภาพองค์รวมจึงเป็ นความสมดุลกลมกลืนระหว่าง ร่ างกาย จิตใจ และสังคมสิ่ งแวดล้อม
เป็ นวิถีของการมีสุขภาพที่ดีและงดงาม อย่างไรก็ตามในที่น้ ี จะกล่าวถึงสุ ขภาพองค์รวมในระดับ
บุคคลเป็ นจุดเริ่ มต้นสาคัญที่ส่งผลถึงสุ ขภาพองค์รวมในระดับครอบครัว ชุมชน และระดับสังคม
องค์ ประกอบของสุ ขภาวะ
องค์ประกอบของสุ ขภาวะองค์รวมมี 4 มิติ ได้แก่
1. มิติทางกาย (Physical dimension) เป็ นมิติทางร่ างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรงปราศจากโรค
หรื อความเจ็บป่ วย มีปัจจัยองค์ประกอบทั้งด้านอาหาร สิ่ งแวดล้อม ที่อยูอ่ าศัย ปัจจัยเกื้อหนุนทาง
เศรษฐกิจที่เพียงพอและส่ งเสริ มภาวะสุ ขภาพ
2. มิติทางจิตใจ (Psychological dimension) เป็ นมิติที่บุคคลมีสภาวะทางจิตใจแจ่มใส
ปลอดโปร่ ง ไม่มีความกังวล มีความสุ ข มีเมตตา และลดความเห็นแก่ตวั
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3. มิติทางสังคม (Social dimension) เป็ นความผาสุ กของครอบครัว สังคมและชุมชน
โดยชุมชนสามารถให้การดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันสังคมมีความเป็ นอยูท่ ี่เอื้ออาทร เสมอภาค มี
ความยุติธรรมและมีระบบบริ การที่ดีและทัว่ ถึง
4. มิติทางจิตวิญญาณ (Spiritual dimension) เป็ นความผาสุ กที่เกิดจากจิตสัมผัสกับสิ่ งที่มี
บุคคลยึดมัน่ และเคารพสู งสุ ด ทาให้เกิดความหวัง ความเชื่อมัน่ ศรัทธา มีการปฏิบตั ิในสิ่ งที่ดีงาม
ด้วยความมีเมตตากรุ ณา ไม่เห็นแก่ตวั มีความเสี ยสละและยินดีในการที่ได้มองเห็นความสุ ข หรื อ
ความสาเร็ จของบุคคลอื่นทั้งนี้ สุขภาวะทางจิตวิญญาณจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลหลุดพ้นจากตัวเอง(self
transcending)
มิติสุขภาพองค์รวม 4 มิติซ่ ึงถือเป็ นสุ ขภาวะจะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันโดยสุ ขภาวะ
ทางจิตวิญญาณจะเป็ นมิติที่สาคัญที่บูรณาการความเป็ นองค์รวมของร่ างกาย จิตใจและสังคมของ
บุ คคล และชุ ม ชนให้สอดประสานเข้าเป็ นอัน หนึ่ งอัน เดี ย วกัน จิ ตวิญญาณเป็ นสิ่ งสาคัญของ
สุ ขภาพที่จะยึดถือสุ ขภาวะในมิติอื่น ๆ ให้ปรับตัวประสานกันอย่างครอบคลุมและครบถ้วนทัว่ ทั้ง
ระดับปั จเจกบุคคล และชุมชน หากขาดสุ ขภาวะทางจิตวิญญาณ มนุษย์จะไม่พบความสุ ขที่แท้จริ ง
ขาดความสมบูรณ์ในตนเอง มีความรู ้สึกบกพร่ อง หากมีความพร้อมถึงสิ่ งอันมีคุณค่า สู งสุ ดก็จะมี
ความสุ ขหรื อสุ ขภาวะที่ดีได้ แม้ว่าจะบกพร่ องทางกายเช่น มีความพิการ หรื อเป็ นโรคเรื้ อรัง หรื อ
ร้ายแรง (ประเวศ วะสี 2543:1-2)
ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อสุ ขภาวะ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสุ ขภาวะมีมากมายและมีอิทธิพลต่อสุ ขภาวะและปัจจัยในแต่ละ ด้าน
ก็มีท้ งั ผลโดยตรงต่อสุ ขภาพ และมีผลโดยอ้อมต่อสุ ขภาพ นอกจากนั้นบางปั จจัยก็ยงั มีผลต่อกัน
และกันเช่น วิถีชีวิตกับการทางาน เป็ นต้น ดังนั้น ปัจจัยที่มีผลต่อสุ ขภาวะมีปัจจัยต่าง ๆ มากมายที่
มีอิทธิพลต่อสุ ขภาวะและปั จจัยในแต่ละด้านมีท้ งั ผลโดยตรงต่อสุ ขภาพและมีผลโดยอ้อมต่อสุ ขภาพ
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม หมายถึง รายได้ประชาชนในชาติต่อหัวต่อปี ซึ่ งถ้า
ประเทศใดมีฐานะทางเศรษฐกิจดี ก็เป็ นตัวชี้วดั ตัวหนึ่งว่าประชาชนในชาติน้ นั น่าจะมีสุขภาพดีตาม
ไปด้วยเพราะนอกจากรัฐจะมีงบประมาณเพียงพอที่จะจัดสรรเป็ นค่าใช้จ่ายในการป้ องกันรักษาและ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพให้กบั คนในชาติแล้ว ตัวประชาชนเองก็มีศกั ยภาพในการดูแลตัวเองตามไปด้วย
สิ่ ง แวดล้อ มไม่ ว่าจะเป็ นสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ อันได้แก่ สภาพภู มิ อากาศ ภู มิ
ประเทศ ธรรมชาติ ตลอดจนสิ่ งที่มนุษย์สร้างขึ้นและสภาพแวดล้อมทางสังคม ซึ่ งได้แก่ วิถีการ
ปฏิบตั ิในการอยู่ร่วมกันของคน ล้วนส่ งผลต่อสุ ขภาพทั้งสุ ขภาพกายและจิตโดยตรงทั้งสิ้ น เช่ น
ประชาชนที่ อยู่ในชุ มชนเมื องจะมีอตั ราการเจ็บป่ วยด้วยโรคภูมิแพ้ โรคทางเดิ นหายใจสู งกว่า
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ประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นชนบท พนักงานที่ทางานในองค์กรหรื อบริ ษทั ที่มีการแข่งขันภายในสู งจะมี
ความเครี ยด และมีโอกาสเป็ นโรคจิตมากกว่าพนักงานในบริ ษทั ที่มีความเป็ นกันเอง มีความเอื้อ
อาทรเห็นอกเห็นใจกัน เป็ นต้น
วัฒนธรรมหมายถึง วิถีของการแสดงออกเป็ นพฤติกรรม เป็ นขนบธรรมเนีย มประเพณี
ตลอดจนความเชื่อและค่านิยมที่สงั คมเรี ยนรู ้ต่อๆกันมาแม้วฒั นธรรมจะไม่ส่งผลต่อสุ ขภาพโดยตรง
เหมือนสิ่ งแวดล้อม แต่วฒั นธรรมจะมีผลทางอ้อมต่อการดูแลรักษาสุ ขภาพ เช่น วัฒนธรรมในการ
บริ โภคอาหาร ผูค้ นที่อาศัยอยู่ในประเทศที่มีอากาศหนาวจะนิ ยมรับประทานอาหารที่มีไขมันสู ง
คนในภาคเหนื อและภาคอีสานจะนิ ยมบริ โภคลาบดิบ ซึ่ งมีผลเสี ยต่อสุ ขภาพมากกว่าคนในภาคใต้
ซึ่ งจากวัฒนธรรมในการบริ โภคเหล่านี้ จะส่ งผลต่อสุ ขภาพ ไม่ว่าจะเป็ นโรคอ้วน โรคไขมันใน
เลือดสู งหรื ออื่น ๆ ที่ตามมาอีกมากมาย ซึ่งนอกจากวัฒนธรรมมีผลต่อการเจ็บป่ วยแล้ว วัฒนธรรม
จะมีผลต่อการรักษาสุ ขภาพด้วย โดยเฉพาะความเชื่อและค่านิยม
ความเชื่ อเป็ นสิ่ งที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมของคนเพราะเมื่อบุคคลมีความเชื่ออย่างไร
แล้ว ความเชื่อเหล่านั้นจะเป็ นตัวกาหนดพฤติกรรมให้คนยึดถือ ประพฤติปฏิบตั ิตามความคิดและ
ความเข้าใจนั้น โดยอาจจะรู ้ตวั หรื อไม่รู้ตวั ก็ได้และความเชื่อในสิ่ งต่าง ๆ เหล่านั้น ไม่จาเป็ นจะต้อง
อยู่บนพื้ น ฐานความจริ ง เสมอไป ความเชื่ ออาจเป็ นเพีย งความรู ้ สึกนึ กคิ ด ความเข้าใจ ความ
คาดหวังหรื อสมมุติฐาน ซึ่ งอาจจะมีเหตุผลหรื อไม่ก็ได้ เมื่อบุคคลมีความเชื่อในการดูแลสุ ขภาพ
อย่างไรก็ตามจะแสดงพฤติกรรมการดูแลรักษาสุ ขภาพไปตามนั้น
เนื่องจากความเชื่อในการดูแลรักษาสุ ขภาพที่ได้รับการพัฒนาเป็ นทฤษฎีแล้วมีอยูห่ ลาย
แนวคิด เช่น แบบแผนความเชื่อด้านสุ ขภาพ (Health Belief Model) เป็ นรู ปแบบหนึ่งที่ได้รับการ
ยอมรับและนามาศึกษาอธิ บายพฤติกรรมป้ องกันโรค (Preventive Behavior) พฤติกรรมเมื่อเจ็บป่ วย
(illness Behavior) และพฤติกรรมบทบาทของผูป้ ่ วย (Sick Role Behavior)โดยเฉพาะพฤติกรรมใน
การป้ องกันโรค ทฤษฎีน้ ี อธิ บายว่า บุคคลที่สามารถปฏิบตั ิเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดโรคได้น้ นั ต้องมี
ความเชื่อดังต่อไปนี้
1. เชื่อว่าตนเป็ นบุคคลที่เสี่ ยงต่อการเกิดโรค
2. เชื่อว่าเมื่อเกิดโรคจะทาให้เกิดความรุ นแรง และมีผลต่อการดารงชีวิตประจาวัน
3. เชื่อว่าการปฏิบตั ิตามคาแนะนาจะเป็ นประโยชน์ ซึ่งจะลดโอกาสเสี่ ยงต่อการเกิดโรค
หรื อถ้าเป็ นโรคแล้วจะลดความรุ นแรงของโรคได้ และนอกจากนี้ แล้วยังมีแนวคิดอีกแนวหนึ่งชื่อว่า
ความเชื่ออานาจการควบคุมตนเอง (Locus of Control: Pender 1987) ซึ่งประกอบด้วย
1.ความเชื่ออานาจภายในตน (Internal Locus of Control) คือ ถ้าบุคคลเชื่อว่าสุ ขภาพ
เกิดจากการควบคุมของตนบุคคลจะมีแนวโน้มในการปฏิบตั ิตนเพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพมากกว่า
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2. ความเชื่ออานาจผูอ้ ื่น (Powerful Others Locus of Control) คือ คนที่มีความเชื่อว่า
สุ ขภาพอนามัยนั้นไม่สามารถควบคุมด้วยตนเองได้ บุคคลเหล่านี้จะสนใจในการดูแลสุ ขภาพในเชิง
บวก(Positive Health)น้อยกว่า เช่น เชื่อว่าการจะมีสุขภาพดีหรื อไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนั้นเป็ นเพราะ
ระบบการแพทย์ การสาธารณสุ ขดีมากกว่าการกระทาด้วยตนเอง
3. ความเชื่ออานาจโชคชะตาหรื อความบังเอิญ(Chance Locus of Control)เป็ นความ
เชื่อที่ได้แยกออกจากความเชื่ออานาจผูอ้ ื่น เนื่องจากยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งยังเชื่อว่า การเจ็บป่ วยนั้น
เป็ นเรื่ องของความบังเอิญ เป็ นเรื่ องของโชคชะตาที่แต่ละคนถูกกาหนดไว้แล้ว ฉะนั้นคนกลุ่มนี้จะ
มีพฤติกรรมในการดูแลสุ ขภาพต่างไปจากคนในสองกลุ่มแรก อาจรักษาการเจ็บป่ วยด้วยเวทมนตร์
คาถาหรื อการบูชาเทพเจ้าที่เขาเชื่อและศรัทธา
ค่านิ ยมเป็ นผลที่เกิ ดจากความเชื่ อที่เห็ นว่าถูกต้องและกาหนดเป็ นมาตรฐานร่ วมกัน
ของคนในสั ง คมหรื อชุ มชน ทาให้ค่ านิ ย มมี อิท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรม การปฏิ บตั ิ ข องคน ตลอด
ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ ง ซึ่ งอาจจะเป็ นระยะเวลาเพียงสั้น ๆ หรื อนานก็ได้ ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ความเชื่อที่
เป็ นฐานของค่านิยมนั้นเช่น ถ้าคนในสังคมมีความเชื่อว่า สุ ขภาพเป็ นเรื่ องของโรงพยาบาล สุ ขภาพ
เป็ นเรื่ องของแพทย์และพยาบาล หรื อการรักษาสุ ขภาพจะต้องใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ก็จะทาให้
คนหัน กลับ ไป พ ึึ ึ่ ง พิ ง ระบบการรั ก ษาให้ค วามส าคัญ กับ การรั ก ษามากกว่า การป้ องกัน และ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพ เช่น พฤติกรรมของประชาชนไทยในยุคนโยบาย 30 บาท รักษาทุกโรคในขณะนี้
การศึกษาเนื่ องจากการศึกษาเป็ นปั จจัยสาคัญของการพัฒนาสังคมทุกระบบอยูแ่ ล้วจึง
ไม่จาเป็ น ต้องกล่าวมาก ว่าการศึกษามีอิทธิพลต่อสุ ขภาพอย่างไร เพราะไม่ว่าจะพิจารณาจากการ
ได้รับการศึกษาของคนทั้งในเชิงปริ มาณ คือ มีจานวนผูไ้ ด้รับการศึกษามาก มีระดับการศึกษาสู ง
หรื อพิจารณาในเชิงคุณภาพ คือ การศึกษาทาให้คนเกิดการเรี ยนรู ้ เกิดปัญญา โดยเฉพาะปัญญาใน
การดูแลรักษาสุ ขภาพย่อมส่ งผลโดยตรงต่อสุ ขภาพของคนในสังคมนั้น
การทางาน ลักษณะการประกอบอาชีพ แต่ละอาชีพจะมีความเสี่ ยงต่อสุ ขภาพหรื อการ
เจ็บป่ วยต่างกัน เช่น อาชีพเกษตรกรกับอาชีพข้าราชการจะมีการเจ็บป่ วยด้วยโรคที่แตกต่างกัน
ที่อยูอ่ าศัย เป็ นปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อสุ ขภาพโดยตรง คือ ถ้าที่อยูอ่ าศัยตั้งอยูใ่ นทาเลที่
เหมาะสม ห่างไกลจากภัยธรรมชาติ อยูใ่ นแหล่งที่มีการจัดการสุ ขาภิบาลดี สภาพบ้านเรื อนมีความ
มัน่ คง แข็งแรง สะอาด ปราศจากมลพิษ ย่อมส่ งผลดีต่อผูอ้ ยู่อาศัยให้ปลอดภัยจากอันตรายและ
ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง
ผลผลิตทางเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหาร เป็ นปั จจัยที่จาเป็ นต่อการดารงชีพของคนใน
ชุมชน ดังนั้น ถ้าชุ มชนนั้นสามารถผลิตอาหารหรื อนาผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็ นธรรมชาติ มีความ
เสี่ ยงต่อสุ ขภาพน้อย ปราศจากสารเคมี ปราศจากเชื้อโรค และลักษณะของอาหารที่นามาบริ โภค
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ไม่เป็ นอาหารที่นาไปสู่การสะสมของสารที่เป็ นโทษแก่ร่างกาย เช่น อาหารที่มีเปอร์เซ็นต์ ไขมันสู ง
อาหารปรุ งแต่ง สุ ขภาพของคนในชุมชนนั้นก็จะไม่ดีตามไปด้วย
ระบบบริ การสุ ขภาพ ระบบบริ การสุ ขภาพที่ดีควรจะมีสัดส่ วนการให้บริ การเน้นหนัก
ไปที่การป้ องกันไม่ให้เกิดการเจ็บป่ วย และส่ งเสริ มให้คนมีสุขภาพถึงขีดสู งสุ ด จะดีกว่าการตั้งรับ
หรื อรอให้การบริ การรักษาเมื่อเจ็บป่ วยแต่เพียงอย่างเดียว

►

สุ ขภาพดีมาก
สุ ขภาพดีกว่าเกณฑ์เฉลี่ย
สุ ขภาพอยูใ่ นเกณฑ์ดี
บันไดสุ ขภาพ

สุ ขภาพต่ากว่าเกณฑ์
มีการเจ็บป่ วย
ป่ วยหนัก
รักษาไม่ได้

ภาพที่ 3 ระบบบริ การสุ ขภาพ
ที่มา : มนัส ยอดคา, สุ ขภาพกับการออกกาลังกาย (กรุ งเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์,2548),8.
เครื อข่ายทางสังคมและชุมชน หมายถึงกระบวนการเชื่อมโยงสมาชิกหรื อองค์กรต่าง ๆ
ในสังคมเข้าด้วยกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิด ข้อมูลข่าวสาร และทรัพยากรระหว่างกันและกัน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิ ดการให้ขอ้ มูลข่าวสารร่ วมกัน ตลอดจนสร้างสรรค์แลกเปลี่ยนความรู ้
เกิดเป็ นความรู ้ใหม่ เพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย คือ การช่วยเหลือตนเองของกลุ่มชนต่างๆ ดังนั้น ถ้า
สังคมใดหรื อชุมชนใดมีเครื อข่ายที่เข้มแข็ง โดยเฉพาะเครื อข่ายในการดูแลรักษาสุ ขภาพย่อมส่ งผล
ดีต่อสุ ขภาพของคนในสังคมนั้นเช่นกัน
วิถีชีวิต หมายถึง นิสัยหรื อแบบแผนของการดาเนินชีวิตที่มีความคงที่ภายในซึ่งสะท้อน
ทัศนคติและค่านิ ยมของบุคคลหรื อวัฒนธรรม ทั้งที่อยู่อาศัย ลักษณะครอบครัว ขนบธรรมเนี ยม
ประเพณี ดา้ นสุ ขวิทยาส่ วนบุคคล ค่านิยมทางสังคมและองค์กรทางสังคม วิถีชีวิตเป็ นองค์ประกอบ
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1 ใน 4 องค์ประกอบที่มีผลต่อสุ ขภาพของบุคคล คือ ลักษณะทางชีวภาพของบุคคล (Human
Biology)สิ่ งแวดล้อม(Environment)วิถีชีวิต(Life Style)และระบบการดูแลสุ ขภาพ(Health Care)
ฉะนั้น ถ้าบุคคลมีวิถีการดาเนินชีวิตที่เป็ นผลดีต่อสุ ขภาพ (Positive Life Style) เช่น
ออกกาลังกายสม่าเสมอ ไม่สูบบุหรี่ รับประทานอาหารที่มีไขมันต่า นอนพักผ่อนอย่างเพียงพอ และ
รู ้จกั การขจัดความเครี ยดย่อมส่ งผลต่อสุ ขภาพในทางบวกด้วย
บ้าน

ที่ทางาน

วิถีชีวติ

หน่วยงานรัฐ

บ้าน

ภาพที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างวิถีชีวิตกับสถานที่
ที่มา : มนัส ยอดคา, สุ ขภาพกับการออกกาลังกาย (กรุ งเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์,2548), 9.
อายุ เพศ และพันธุกรรม เป็ นปั จจัยสุ ดท้ายที่มีอิทธิพลต่อสุ ขภาพ เพราะอายุมีบทบาท
สาคัญต่อพฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพเนื่ องจากอายุเป็ นตัวบ่งบอกถึงวุฒิภาวะ ความสามารถในการ
จัดการเกี่ยวกับตัวเอง ความสามารถในการดูแลตัวเองจะพัฒนาขึ้นเรื่ อย ๆ ตั้งแต่วยั เด็กจนถึงวัย
ผูใ้ หญ่ และจะค่อยลดลงเมื่อเข้าสู่วยั ชรา ส่ วนเพศกับสุ ขภาพนั้น เพศหญิงจะมีการดูแลตัวเอง การ
แสวงหาวิธีการดูแลสุ ขภาพและการใช้บริ การสุ ขภาพดีกว่าเพศชาย ด้านพันธุกรรมก็เช่นกัน มีโรค
หลายชนิดที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม เช่น โรคเบาหวาน ตาบอดสี และธาลัสซีเมีย เป็ นต้น
สรุ ปได้ว่าการที่จะมีสุขภาพดีหรื อไม่ดีน้ นั มีปัจจัยหลายอย่างที่มีอิทธิ พลต่อการอยู่ดี
กินดี (well being) มีหลายปั จจัยที่สามารถจะควบคุมได้ดว้ ยตนเอง และมีอีกหลายปั จจัยที่จะต้อง
อาศัยการมีส่วนร่ วม ความร่ วมมือร่ วมใจของคนในสังคมทุกฝ่ าย เช่น การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม
เนื่องจากความสามารถในการควบคุมและจัดการปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อสุ ขภาพของแต่ละสังคม หรื อ
ของแต่ละชุมชนต่างกันดังนั้น ภาวะสุ ขภาพจึงสะท้อนให้เห็นศักยภาพในการดูแลสุ ขภาพสังคม
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เนื่องจากปั ญหาสุ ขภาพของคนไทยทั้งในปัจจุบนั และอนาคตที่พบในปัจจุบนั และจาก
การคาดการณ์อีก10 – 20ปี ข้างหน้านั้นถ้าแบ่งออกเป็ นกลุ่ม ๆ จะสามารถแบ่งออกได้เป็ น 3 กลุ่ม คือ
1. ปั ญหาสุ ขภาพทัว่ ไป เช่นโรคติดเชื้อ โรคเกิดจากการเสื่ อมสภาพของระบบต่าง ๆ
ในร่ างกาย
2. ปั ญหาสุ ขภาพที่เกิดจากการทางาน เช่นโรคที่เกิดจากพิษสารเคมี โรคระบบทางเดิน
หายใจ และบาดเจ็บจากการทางาน
3. ปั ญหาสุ ขภาพที่เกิดจากพฤติกรรม เช่น เอดส์ มะเร็ ง โรคระบบไหลเวียนเลือดและ
อุบตั ิเหตุ เป็ นต้น
การดูแลสุ ขภาพเมื่อเจ็บป่ วย
จากการศึกษาพบว่า คนไทยเมื่อเจ็บป่ วยจะมีวิธีการดูแลสุขภาพอยู่ 3 ระบบ คือ

การแพทย์
สามัญชน
การแพทย์
แบบตะวันตก

การแพทย์
พื้นบ้าน

ภาพที่ 5 การดูแลสุ ขภาพเมื่อเจ็บป่ วย
ที่มา : มนัส ยอดคา, สุ ขภาพกับการออกกาลังกาย (กรุ งเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์,2548),13.
1. ระบบการแพทย์สามัญชน (Popular Health Care Sector)เป็ นระบบที่ใหญ่ที่สุด
ประกอบด้วย บุคคลและกลุ่มบุคคลกลุ่มต่าง ๆ คือ ผูป้ ่ วย ครอบครัวผูป้ ่ วย ญาติ เพื่อน และ
ชุมชน โดยเมื่อเกิดอาการผิดปกติข้ ึน ผูป้ ่ วย ครอบครัวหรื อเครื อข่ายทางสังคมจะตีความอาการที่
เกิดขึ้นตามระบบความเชื่อ ความรู ้ และประสบการณ์เรื่ องสุ ขภาพ ซึ่งจะนาไปสู่ การตัดสิ นใจเลือก
วิธีการรั กษา เช่ น อยู่เฉยๆ เพื่อรอดูอาการ ถ้ายังไม่หายจะซื้ อยากิ นเองหรื อไปหาผูร้ ักษา ดังนั้น
ระบบการรักษาแบบนี้ จึงเป็ นการรักษาภายในครอบครัว(Family Care) และเครื อข่ายทางสังคม
(Social Network Care)โดยอาศัยความรู ้และประสบการณ์จากการแพทย์พ้ืนบ้าน และระบบ
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การแพทย์แผนปั จจุบนั ที่เคยเรี ยนรู ้มา เมื่อเจ็บป่ วยแล้วหายป่ วยด้วยวิธีการรักษาแบบใด ก็จะมีการ
บอกต่อกันไป เพื่อให้ผปู ้ ่ วยที่มีอาการอย่างเดียวกันนาไปปฏิบตั ิซ่ ึ งอาจจะเป็ นการดูแลรักษาด้วย
ตนเอง ด้วยแพทย์พ้ืนบ้านหรื อด้วยการแพทย์แผนปัจจุบนั ก็ได้
2. ระบบการแพทย์พ้ืนบ้าน(Folk Sector of Care)หมายถึง การแพทย์ที่ไม่เป็ นรู ปแบบ
ของวิชาชีพ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ ใช้อานาจนอกเหนือธรรมชาติ เช่น ไสยศาสตร์ และ ไม่
ใช้อานาจนอกเหนือธรรมชาติ เช่น สมุนไพร การบีบ นวด
3. ระบบการแพทย์แผนปัจจุบนั (Professional Health Sector)เป็ นการปฏิบตั ิทาง
การแพทย์ในลักษณะมีวิทยาการการแพทย์ช้ นั สูง และมีเวชปฏิบตั ิในรู ปแบบการแพทย์ตะวันตก
ระบบการแพทย์ในแต่ละระบบจะมีวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายอันเดียวกัน คือ ดูแล
รักษาสุ ขภาพของคน แต่ต่างกันในรายละเอียดของวิธีปฏิบตั ิ ฉะนั้นในสังคมที่มีการแพทย์หลายระบบ
คนในสังคมก็จะมี วิธีการดูแลรั กษาสุ ขภาพที่หลากหลายแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กบั ประสบการณ์
ความรู ้ความเข้าใจ ความเชื่อ และค่านิยมในการดูแลรักษาสุ ขภาพ
ดังนั้น จึงอาจสรุ ปได้ว่า เมื่อเกิดอาการเจ็บป่ วยขึ้น บุคคลจะมีพฤติกรรมตอบโต้ต่อ
การเจ็บป่ วยนั้น อาจจะเริ่ มด้วยการสังเกตอาการโดยไม่ทาอะไร เมื่ออาการไม่ดีข้ ึนจึงเริ่ มแสวงหา
บริ การสุ ขภาพอื่น ๆ ซึ่ งอาจจะซื้ อยามากินเอง ไปรักษากับแพทย์พ้ืนบ้าน หรื อแพทย์แผนปั จจุบนั
ก็ได้ท้ งั นี้ข้ ึนอยูก่ บั ปั จจัยหลายๆ อย่าง เช่น ความเชื่อ ค่านิยม ความรุ นแรงของอาการป่ วย วิธีการ
รักษาที่เคยได้ผลตลอดจนฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของตนเอง และนอกจากนั้นปั จจัยเอื้อต่างๆ
เช่น ระยะทาง เวลาที่ใช้ไปในการรักษาโอกาสในการเข้าถึงแหล่งบริ การ
การดูแลสุ ขภาพเมื่อไม่ เจ็บป่ วย
การดูแลรักษาเมื่อไม่เจ็บป่ วยหรื อเมื่ออยูใ่ นภาวะปกติ หมายถึง การดูแลสุ ขภาพตนเอง
ด้วยการป้ องกันไม่ให้ตนเองเจ็บป่ วยและส่ งเสริ มสุ ขภาพตนเองให้มีภาวะสุ ขภาพอยูส่ ู งกว่าเกณฑ์
เฉลี่ย จนถึงระดับสู งสุ ด ซึ่งมีแนวคิดและรู ปแบบในการดูแลอยูห่ ลายรู ปแบบ ดังนี้
1. การดูแลสุ ขภาพแบบองค์รวม(Holistic Health Care)การดูแลสุ ขภาพแบบองค์รวม
เป็ นการมองสุ ขภาพในเชิงบวก (Positive Health) ซึ่ งหมายถึงการดูแลความสมดุลและความ
กลมกลืนแบบต่อเนื่ องในทางร่ างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ ตลอดจนสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคม การดูแลสุ ขภาพแบบองค์ร วมจะเน้นให้บุคคลเป็ นผูร้ ับผิดชอบและมีส่วนร่ วมในการดูแล
สุ ขภาพของตนเอง ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอน 3 ขั้นตอนด้วยกัน คือ
ขั้นตอนที่ 1 การประเมินสุ ขภาพแบบองค์รวม คือ การก่อรู ปความสัมพันธ์เพื่อการ
ดูแลสุ ขภาพร่ วมกันระหว่างบุคคลและนักวิชาชีพ(แพทย์ พยาบาลและนักสาธารณสุ ข) การประเมิน
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สุ ขภาพแบบองค์รวมเน้นการประเมินทัศนะต่อสุ ขภาพของบุคคล และทัศนะต่อประสบการณ์การรักษา
โรคหรื อการดู แลสุ ขภาพที่ ผ่านมาในกระบวนการประเมิ นสุ ขภาพนี้ จะเป็ นการช่ วยเหลือและ
กระตุน้ ให้บุคคลสารวจชีวิตตนเอง สารวจโลกภายในของตนเอง (Inner World) โดยข้อมูลสาคัญ
คือ ทัศนะต่อชีวิตและสุ ขภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล รู ปแบบชีวิตการทางาน รู ปแบบของ
การเผชิญปัญหา (Coping Style) คุณค่าและประวัติสุขภาพของผูป้ ่ วย จะเป็ นการย้อนถามตนเอง
สารวจตนเองเกี่ยวกับแบบแผนชี วิตทั้งหมดและประสานตนเองเข้าสู่ การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
อนาคตและอาจมีการประเมินปั จจัยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสุ ขภาพเช่น ปั จจัยด้านโภชนาการ ปั จจัย
ด้านจิตวิทยา ระดับความเครี ยด ปัจจัยเสี่ ยง (พฤติกรรมสุ ขภาพ) และปัจจัยด้านสิ่ งแวดล้อมเป็ นต้น
วิธีการประเมินสุ ขภาพแบบองค์รวมอาจใช้แบบสอบถามหรื อการสัมภาษณ์ พูดคุยระหว่างบุคคล
กับนักวิชาชี พ หลังจากนั้นจึงเข้าสู่ กระบวนการเรี ยนรู ้เพื่อการมีสุขภาพดี โดยมีเป้ าหมายเพื่อให้
บุคคลทัว่ ไปมีการดูแลสุ ขภาพแบบองค์รวมและสร้างหนทางสู่ สุขภาพดีดว้ ยตนเอง
ขั้นตอนที่ 2 การฝึ กเทคนิคการผ่อนคลายตนเอง คือ เทคนิคการผ่อนคลายตนเอง เป็ น
เทคนิคการดูแลสุ ขภาพที่สาคัญที่จะช่วยกระตุน้ พลังธรรมชาติภายในตนเองช่วยให้เกิดการปรับปรุ ง
และเสริ มสร้างภายในตนเองส่ งผลบวกต่อชีวิตทั้งหมด นอกจากนี้ การผ่อนคลายและ การควบคุม
ตนเองยังเป็ นประสบการณ์ที่ทรงพลังก็จะช่วยสร้างให้เห็นคุณค่าของตนเอง และฝึ กในการดูแล
ตนเองในชี วิตประจาวันได้ เทคนิ คการผ่อนคลายตนเองมีหลายประเภท สามารถศึกษาและเลือก
ให้เหมาะสมกับภาวะร่ างกายและความชอบของตนเอง เช่น การผ่อนคลายกล้ามเนื้ อ การฝึ กสมาธิ
การเสริ มสร้างความสุ ขจากภายในการตอบกลับทางชีวภาพ
ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาชุดโครงการเพื่อการเรี ยนรู ้และฝึ กทักษะเกี่ยวกับดูแลสุ ขภาพ
แบบองค์รวม คือ เมื่อบุคคลได้ประเมินสุ ขภาพตนเองและผ่านการฝึ กอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการผ่อน
คลายแล้ว จากนั้นก็สามารถพัฒนาชุดโครงการเพื่อเรี ยนรู ้และฝึ กทักษะเกี่ยวกับการดูแลสุ ขภาพแบบ
องค์รวม ทั้งนี้ภายใต้ความช่วยเหลือและการสนับสนุนของนักวิชาชีพ การสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้
และฝึ กฝนเกี่ยวกับการดูแลสุ ขภาพแบบองค์รวม สามารถทาได้ในลักษณะกลุ่มหรื อเฉพาะบุคคล
ขึ้นอยู่กบั สถานะสุ ขภาพและปั ญหาสุ ขภาพของบุคคล การจัดการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการดูแลสุ ขภาพ
แบบองค์รวมจาแนกเป็ น 4 ด้านสาคัญ คือ ความรับผิดชอบของตนเอง (Self – Responsibility)
ความตระหนักทางกาย ความตระหนักด้านจิตใจ ความตระหนักด้านอาหาร และการดูแลสิ่ งแวดล้อม
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั การประเมินสุ ขภาพตนเองดังกล่าว
ในการสร้างวิถีสุขภาพแบบองค์รวมในแต่ละด้านจาเป็ นต้องกาหนดเป็ นรู ปธรรมหรื อ
กิจกรรมสาหรับตนเองเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น การเปลี่ยนแปลงวิธีคิด การเปลี่ยนแปลง
ด้านร่ างกาย เป็ นต้น หลังจากพัฒนาเป็ นชุดโครงการที่ชดั เจนแล้ว การปรึ กษาหารื อเพื่อหาหนทาง
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ให้ชุดโครงการสามารถปฏิบตั ิได้อย่างสอดคล้องกับชี วิตจริ ง มีความจาเป็ นบางกรณี ชุมชนจะมี
บทบาทเอื้ออานวยและให้ความสะดวก เช่น การอบรมทักษะที่จาเป็ น ชุมชนควรมีสวนสาธารณะ
เป็ นต้น จึงจะทาให้ชีวิตของบุคคลเข้าสู่วิธีสุขภาพแบบองค์รวมได้อย่างแท้จริ งและยัง่ ยืน
2. การดูแลสุ ขภาพตามสุ ขบัญญัติแห่ งชาติ เป็ นบรรทัดฐานแห่ งการสร้างเสริ มและ
ปลูกฝังพฤติกรรมสุ ขภาพที่ถูกต้องให้กบั ประชาชนยึดเป็ นแนวปฏิบตั ิข้ นั พื้นฐานในการมีสุขภาพ
อนามัยที่ดี โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
2.1ส่ งเสริ มพฤติกรรมสุ ขภาพของคนไทยให้ถูกต้อง ซึ่งจะเป็ นสิ่ งที่ป้องกันตนเอง
และครอบครัว ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
2.2 มุ่งหมายให้ประชาชนตระหนักถึงสุ ขภาพที่ดีพึงรักษาไว้ก่อนที่สุขภาพจะเสื่ อมโทรม
จนหมดหนทางรักษา
2.3 เพื่อเป็ นเครื่ องมือทาการดูแลตนเองและครอบครัวที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
2.4 เพื่อพัฒนางานสุ ขศึกษาในการส่ งเสริ มบุคลากร หลักสูตรการสอน การจัด
บริ การอนามัย และการปรับปรุ งสิ่ งแวดล้อม
2.5 เพื่อเป็ นบรรทัดฐานสาหรับการสร้างเสริ มและปลูกฝังพฤติกรรมสุ ขภาพที่ถูกต้อง
2.6 ช่วยรัฐบาลประหยัดงบประมาณในการรักษาโรค เนื่องจากมีวิธีป้องกันสุ ขภาพ
มิให้เกิดโรคต่าง ๆ แล้วยังทาให้อตั ราการเสี่ ยงต่อโรคลดลงด้วย
เมื่อเราพูดถึงโรคทางกายเราก็จะมองหาตัวเชื้อโรค ตัวพยาธิและเมื่อเราพูดถึงโรคทาง
จิต เรามองหาเหตุปัจจัยจากพันธุกรรม อาชีพ สิ่ งแวดล้อม มีผวู ้ ิเคราะห์และสังเคราะห์ผลงานวิจยั
เกี่ยวกับเหตุปัจจัยด้านสังคม และเหตุปัจจัยด้านศีลธรรม พบว่า มีผลต่อสุ ขภาพ (เสี ยสุ ขภาพ) ต่อ
การเกิดโรค (เกิดโรคง่ายขึ้น) และต่อความตาย (อายุส้ นั ) แม้เป็ นผลการศึกษาวิจยั ในต่างประเทศ แต่
ก็น่าจะเป็ นประโยชน์กบั คนไทย เมื่อได้นามาเทียบเคียงกับสิ่ งที่เกิดขึ้นกับสังคมไทยในทุกวันนี้
(เกษม วัฒนชัย 2548 : 3) เหตุปัจจัยดังกล่าว มีดงั นี้
1. ความยากจนข้นแค้น (หาไม่พอกินไม่พอใช้) ทาให้คนจนขาดอาหาร เกิดโรคติดเชื้อ
ง่าย และอายุส้ นั เมื่อเทียบกับคนมัง่ มี
2. ภาวะโดดเดี่ยว (กาพร้า ถูกทอดทิ้ง หรื อแยกตัวเอง) ทาให้มีอตั ราการเกิดโรคหัวใจ
อัมพาต และมะเร็ งเพิม่ กว่าปกติ
3. โรคอ้วน ทาให้เพิ่มภาวะโรคต่อไปนี้ คือ ข้อเสื่ อม – ข้ออักเสบ หื ดหอบ นิ่ วในถุง
น้ าดี มะเร็ งเต้านม โรคเบาหวาน โรความดันโลหิ ตสูงและโรคหัวใจ
4. ความสาส่ อนทางเพศ นามาซึ่งกามโรคชนิดต่าง ๆ รวมทั้งโรคเอดส์ การตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควร การทาแท้ง (ซึ่งแม่อาจเสี ยชีวิต) และทารกถูกทอดทิ้ง
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5. การเสพติด ทั้งเหล้า บุหรี่ สารเสพติดอื่น และการพนัน
6. โรคที่มนุษย์ทาเอง เช่น ฆ่าตัวตาย ฆ่าคนอื่น อุบตั ิเหตุต่าง ๆ ถูกสารพิษ
7. ภาวะมลพิษจากฝี มือมนุษย์ท้ งั มลพิษในน้ า อากาศ ดิน อาหาร และน้ าบริ โภค
การสร้ างเสริมสุ ขภาวะ
การสร้างเสริ มสุ ขภาวะตามแนวทางขององค์การอนามัยโลกเกิดจากการประชุมที่เมือง
ออตตาวา ประเทศแคนาดา ได้ให้ความหมายของการสร้างเสริ มสุ ขภาพไว้วา่ เป็ นกระบวนการเพิ่ม
สมรรถนะให้ประชาชนมีความสามารถควบคุมและสร้างเสริ มสุ ขภาพของตนให้ดีข้ ึน ในสภาวะ
พื้นฐานและทรัพยากรสาหรับสุ ขภาพ ได้แก่ สันติภาพ ที่อยู่อาศัย การศึกษา อาหาร รายได้
ระบบสิ่ งแวดล้อมที่มนั่ คง ทรัพยากรที่ยง่ั ยืนและความเป็ นธรรมของสังคม และข้อเรี ยกร้องในการ
เพิ่มสมรรถนะของประชาชนให้มีความสามารถบรรลุภาวะสุ ขภาพได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งต้องดาเนิ น
กิจกรรมหลัก 5 ประการ คือ
1. การสร้างนโยบายสาธารณเพื่อสุ ขภาพ (Construct Healthy Public Policy) ด้วยการมี
นโยบายที่ชดั เจนในทุกระดับของผูก้ าหนดนโยบาย และผูบ้ ริ หารกาหนดนโยบายของสังคมทั้งใน
ระดับประเทศ ท้องถิ่น และชุมชนต่าง ๆ
2. การสร้างสิ่ งแวดล้อมที่เอื้ออานวย (Create Supportive Environments) ต่อสุ ขภาพ
ในทุกส่ วน เช่น การอนุรักษ์ทรัพยากรของโลก ของประเทศ ของชุมชน การสร้างบรรยากาศที่
ปราศจากมลภาวะในที่ต่าง ๆ ตั้งแต่ในบ้าน ที่ทางาน และที่สาธารณะ เป็ นต้น
3. การเสริ มสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง (Strengthen Community Action) เป็ น
กระบวนการพัฒนาระยะยาว เพื่อให้ชุมชนพึ่งตนเองได้ โดยชุมชนจะต้องมีโครงสร้าง มีกลไกการ
จัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ และตระหนักในสุ ขภาพ องค์กรชุมชนควรได้รับ
การเพิ่มศักยภาพให้มีความรู ้ความเข้าใจถึงภาวะและปัญหาสุ ขภาพ โดยอาศัยกลยุทธ์ 4 ด้าน คือ
3.1 มีพนั ธะสัญญาหรื อความมุ่งมัน่ ทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง
3.2 เพิ่มประสิ ทธิภาพของการลงมือทาโดยชุมชน
3.3 เพิ่มพลัง (Empowerment) ให้ชุมชน
3.4 เชื่อมโยงการทางานระหว่างองค์กรรัฐ องค์กรเอกชน และองค์กรประชาชน ใน
แบบสหวิทยาการ
4. การพัฒนาทักษะส่ วนบุคคล (Development Personal Skills) เพื่อให้ประชาชน
สามารถควบคุมสภาวะสุ ขภาพและสิ่ งแวดล้อมด้วยตนเอง โดยการให้การศึกษาและพัฒนาอาชี พ
การสร้างองค์ความรู ้ใหม่ ๆ
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5. การปรับเปลี่ยนระบบบริ การสุ ขภาพ (Reorient Health Services) คือ การปรับเปลี่ยน
แนวคิดและวิธีการทางานของบุคลากรที่ให้บริ การทางสุ ขภาพ และนาการแพทย์ทางเลือกอื่น
(Alternative Medicines) เข้ามาเสริ ม
การสร้างเสริ มสุ ขภาพตามยุทธศาสตร์กฎบัตรออตตาวา(Ottawa Charter) เป็ นกลยุทธ์
ที่เหมาะสมในการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของมนุ ษย์ที่มีประสิ ทธิ ผล เป็ นการลงทุนน้อย
เมื่อเทียบกับการให้บริ การรักษาพยาบาล การสร้างเสริ มสุ ขภาพมองในมิติที่กว้าง และครอบคลุม
ทั้งระบบอันรวมถึงปั จจัยทางสังคม ค่านิ ยม วัฒนธรรม การเมือง ธุ รกิจ และสิ่ งแวดล้อมมากกว่า
การมองสุ ขภาพเป็ นส่ วน ๆ มีนกั การศึกษาหลายคนได้ให้ความหมายการสร้างเสริ มสุ ขภาพ ดังนี้
ความหมายของการสร้ างเสริมสุ ขภาวะ
อาพล จินดาวัฒนะ (2548 : 1) ได้กล่าวว่า การสร้างเสริ มสุ ขภาวะ หมายถึง งาน
บริ การของบุคลากรสาธารณสุ ข เพื่อทาให้คนมีสุขภาพดี ได้แก่ การดูแลอนามัยแม่และเด็ก การ
วางแผนครอบครั ว การดู แลหญิ งตั้งครรภ์ก่อนคลอด ระหว่างคลอด และหลังคลอด การดูแล
ทารก และเด็ก การให้วคั ซี น การโภชนาการ การให้สุขศึกษา การให้คาปรึ กษาแนะนา การ
อนามัยโรงเรี ยน เป็ นอาทิ ซึ่งส่ วนใหญ่มุ่งบริ การที่บุคคล (Individual care) โดยบางเรื่ องเลยไปถึง
ครอบครัว และชุมชนด้วย
สุ ทธิ ชยั จิตะพันธ์กุล(2545 : 1-2) ได้ให้ความหมาย การสร้างเสริ มสุ ขภาวะ (Health
Promotion) เป็ นกระบวนการปฏิบตั ิเพื่อนาไปสู่ “การพัฒนา” “การคงไว้” และ “การป้ องกันการ
เสื่ อมถอย” ของสถานะทางสุ ขภาพ โดยเป็ นที่ยอมรับกันทัว่ ไปว่าจะต้องอาศัยความรู ้ ของสาขาที่
หลากหลาย และการดาเนิ นการของส่ วนการบริ การต่างๆ ทั้งทางสุ ขภาพและทางสังคม การสร้างเสริ ม
สุ ขภาพประกอบไปด้วย 4 กระบวนการดังนี้
1. การให้ความรู ้ทางสุ ขภาพ เป็ นกระบวนการให้ขอ้ มูลข่าวสารที่มุ่งให้เกิดการสร้างเสริ ม
สุ ขภาพโดยอาศัยกลวิธีต่าง ๆได้แก่ การสอนกลุ่ม การมีส่วนร่ วม และสื่ อสารมวลชน
2. การป้ องกันโรค หมายถึงกระบวนการเพื่อให้การวินิจฉัยโรคหรื อปัญหาทางสุ ขภาพ
ในระยะแรกก่อนจะมีอาการทางคลินิก (การตรวจคัดกรอง) หรื อการป้ องกันโรคเฉพาะโรค
3. การคงไว้ของสุ ขภาพ หมายถึง การคัดการรักษาเพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดการเสื่ อมถอย
ของสถานะทางสุ ขภาพในประชากรกลุ่มเสี่ ยง
4. นโยบายสาธารณะทางด้านสุ ขภาพ เป็ นกระบวนการทางนโยบายเพื่อการส่ งเสริ ม
สุ ขภาพ โดยตรงหรื อเพื่อการสนับสนุ น เช่น การจัดสรรงบประมาณ การออกกฎหมายเฉพาะ

35
(เช่น กฎหมายให้บริ การตรวจคัดกรองแก่ผสู ้ ู งอายุโดยไม่คิดมูลค่า) การพัฒนาระบบบริ การ หรื อ
การควบคุมการโฆษณาที่อาจมีผลเสี ยต่อสุ ขภาพ (เช่น โฆษณาบุหรี่ )
บวร งามศิริอุดม (2548 : 1) กล่าวว่า การสร้างเสริ มสุ ขภาวะ (Health Promotion) หมายถึง
กระบวนการที่จะทาให้คนหรื อชุมชนมีขีดความรู ้ ความสามารถในการดูแลตนเองเพื่อไม่ให้โรคภัยมา
เบียดเบียน และสามารถพัฒนาดูแลสุ ขภาพของตนเองให้ดีพร้อมหรื อเต็มประสิ ทธิภาพ ดังนั้น การ
สร้างเสริ มสุ ขภาพจึงเปรี ยบเหมือนกุญแจไขไปสู่ การมีสุขภาพดีของคน
เพนเดอร์ (Pender 1987 : 4 – 5)กล่าวว่า การสร้างเสริ มสุ ขภาวะประกอบด้วยกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่มีผลโดยตรงต่อการเพิ่มระดับความสมบูรณ์ และการบรรลุเป้ าหมายในชี วิตของบุคคล
ครอบครั ว ชุ มชน และสังคม นอกจากนี้ ได้อธิ บายถึง องค์ประกอบที่สาคัญของวิถีชีวิตที่สร้าง
เสริ มสุ ขภาพ ได้แก่ การสร้างเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรค ทั้งสององค์ประกอบนี้ มีพ้ืนฐานใน
การจูงใจ และมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกัน
กรี นและครู เตอร์ (Green and Kreuter 1991 : 4) ให้ความหมาย การสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
หมายถึง ผลรวมของการสนับสนุ นทางด้านการศึกษาและสิ่ งแวดล้อมเพื่อให้เกิดผลต่อการปฏิบตั ิ
ในสภาวการณ์การดาเนิ นชี วิตประจาวัน ซึ่ งจะนาไปสู่ สภาวะสุ ขภาพที่สมบูรณ์ การกระทาหรื อ
การปฏิ บตั ิ เหล่านั้นอาจอยู่ในระดับบุคคล ชุ มชน หรื อ กลุ่มบุคคลก็ตาม การปฏิ บตั ิหรื อการ
กระทาเหล่านั้นย่อมส่ งผลต่อภาวะสุ ขภาพของบุคคลและชุมชนโดยรวม
แคปแลน,แซลลิส และ แพทเทอร์สัน(Kaplan, Sallis and Patherson 1993 : 81) ได้ให้
ความหมายของการสร้างเสริ มสุ ขภาวะคือ “ความพยายามเพื่อให้แน่ใจว่าประชากรมีสุขภาพดี ต้อง
มีการป้ องกันโรคและได้รับการสร้างเสริ มสุ ขภาพดีในแบบแผนของการดาเนินชีวิต”
สรุ ปความหมายของการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ คือ กระบวนการที่จะทาให้คนหรื อชุมชนมี
ขีดความรู ้ความเข้าใจทักษะ และความสามารถในการดูแลตนเองเพื่อไม่ให้โรคมาเบียดเบียน และสามารถ
พัฒนาดูแลสุ ขภาพของตนเองให้ดีพร้อมหรื อเต็มประสิ ทธิภาพ
แนวปฏิบตั ิการสร้างเสริ มสุ ขภาวะของคนไทย ควรดาเนินการดังนี้
1.นอนให้พอ 6-9 ชัว่ โมง การนอนนานแค่ไหน ขึ้นอยูก่ บั แต่ละบุคคลที่มีความ
ต้องการในแต่ละคนไม่เหมือนกัน
2. ออกกาลังกายแบบแอโรบิกสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ๆ ละ30 นาทีคือ เดิน วิง่ ถีบจักรยาน
3. ยืดเส้นยืดสายทุกวันไม่วา่ วันนั้นจะออกกาลังกาย
4. ยกน้ าหนักเบาๆ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
5. เดินมาก ๆ โดยเฉพาะผูห้ ญิง หลีกเลี่ยงการใช้ลิฟต์ ดื่มนมพร่ องไขมันรับประทาน
เต้าหู ้ โยเกิร์ต ผักเขียว ปลาเล็กปลาน้อย ฯลฯ เพื่อป้ องกันโรคกระดูกพรุ น
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6. ดื่มน้ าเปล่ามาก ๆวันละประมาณ 10 - 15 แก้ว
7. รับประทานอาหาร 3 มื้อ มื้อเย็นเบา ๆ (เช่น มื้อเช้า 25 % กลางวัน 50 % เย็น
25 % ของพลังงานทั้งหมดที่รับประทานต่อวัน) การรับประทานอาหารต่อวันถ้ารับประทานใน
ปริ มาณเท่ากัน การรับประทานโดยแบ่งออกเป็ น 3 มื้อ จะอ้วนน้อยกว่ารับประทานทั้งหมดใน 1 มื้อ
การรับประทานควรค่อย ๆ เคี้ยว เพราะกว่าร่ างกายจะรู ้ตวั ว่าอิ่มจะต้องใช้เวลา 20 นาที
8. คุมน้ าหนักตัว (โดยการเลือกรับประทานอาหารและออกกาลังกายที่เหมาะสม) ด้วย
การดูดชั นีมวลกาย (BMI) และรอบเอวของท่านเอง เวลาตัดกางเกงใหม่
9. รับประทานหนักไปทางผัก ผลไม้ ปลา ไก่ที่ไม่มีหนัง ไม่มีมนั เป็ นหลัก ทานข้าวได้
มื้อละหนึ่งจานหรื อมากกว่า หลีกเลี่ยงการรับประทานของหวาน น้ าตาล เค้ก
10. ไม่สูบบุหรี่
11. ถ้าไม่เป็ นโรคที่แพทย์หา้ ม การดื่มแอลกอฮอล์ 1 หน่วยต่อวันจะช่วยป้ องกันโรค
หลอดเลือดหัวใจตีบและอุดตัน (แอลกอฮอล์ 1 หน่วย คือ วิสกี้ 30 ซีซี ฯลฯ)
12. ไม่เครี ยด ลดความเครี ยดด้วยการวางแผนการทางาน ชีวิต รัดเข็มขัดนิรภัยเวลาขับรถ
หรื อเวลาขับรถจักรยานยนต์ควรสวมหมวกกันน็อก ไม่ขบั รถถ้าดื่มแอลกอฮอล์หรื อยาที่ทาให้ง่วง
13. งดการพนัน ยาเสพติดทุกชนิด การใช้ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้นโดยใช้เข็มร่ วมกัน
ที่ไม่สะอาดจะแพร่ เชื้อโรคได้มากมาย เช่น เอช.ไอ.วี, ไวรัสตับชนิดบี ฯลฯ
14. ฉี ดวัคซีนป้ องกันทุกโรคที่แพทย์แนะนาสาหรับเด็กแรกเกิด
15. มีเพศสัมพันธ์ที่เหมาะสม สุ ภาพสตรี ควรไปตรวจภายในเป็ นระยะเมื่ออายุ 40 ปี
และควรตรวจเต้านมตัวเองทุกเดือน และโดยแพทย์ปีละครั้ง
16. ถ้ามีอาการผิดปกติปรึ กษาแพทย์ประจาทันที เช่นไข้ ไอถ่ายผิดปกติเกิน 2 สัปดาห์
17. อย่าตากแดดมากไปจะทาให้ผวิ หนังแก่เร็ ว
18. ควรมีงานทาที่ใช้ท้ งั ร่ างกายและสมอง จะได้ไม่แก่เร็ว สมองจะได้ไม่ฝ่อ
ยุทธศาสตร์ การสร้ างเสริมสุ ขภาวะขององค์ การอนามัยโลก
การสร้างเสริ มสุ ขภาพตามแนวทางขององค์การอนามัยโลกมีกิจกรรมหลัก5 ประการ คือ
1. การสร้างนโยบายสาธารณเพื่อสุ ขภาพ (Healthy Public Policy)
2. การสร้างสิ่ งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุ ขภาพ (Create Healthy Environment)
3. การสร้างเสริ มความเข้มแข็งให้ชุมชน (Community Strengthening)
4. การพัฒนาทักษะส่วนบุคคลให้สามารถปรับพฤติกรรมเพื่อการสร้างสุ ขภาพ
(Personal Skill Development)
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5. การปรับเปลี่ยนระบบบริ การการแพทย์และสาธารณสุ ข ให้เป็ นไปในลักษณะ
ผสมผสานและองค์รวม (Health Care Service System Reorientation)
Health Promotion Philosophy
Actions
Healthy Public Policies
(Philosophy)
L

Health
Care

L
Decentralization
L
Communities
Strengthening Culture

Healthy
Environments

Personal Skill
Development

ภาพที่ 6 การสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
ที่มา : World Health Organization,The Ottawa Charter for Health Promotion (Geneva : World
Health Organization, 2006),1-6.
ยุทธศาสตร์ การสร้ างเสริมสุ ขภาวะระดับชาติ
ต่อมาในปี พ.ศ. 2541 สานักงานปฏิรูประบบสุ ขภาพแห่ งชาติ ได้มีการประชุมวิชาการ
ประจาปี ในชื่อว่า “ส่ งเสริ มสุ ขภาพ : บทบาทใหม่แห่งยุคของทุกคน” เพื่อทบทวนงานวิชาการ และ
สร้างกระแสการสร้างเสริ มสุ ขภาพที่อิงแนวคิดมาจาก กฎบัตรออตตาวา ซึ่งเป็ นช่วงเวลาที่ค่อนข้าง
เหมาะ เพราะประเทศไทยกาลังก้าวเข้าสู่ ยคุ วิกฤตเศรษฐกิจพอดี ระบบสุ ขภาพก็เป็ นระบบหนึ่ง ที่
จาเป็ นต้องคิดปรับตัว เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายในการซ่อมสุ ขภาพเสี ย ที่ทะยานสูงขึ้นอย่างมากในช่วง
เศรษฐกิจบูมให้กลับมาในระดับที่สมเหตุสมผลมากขึ้น ประกอบกับกระแสสุ ขภาพโดยรวมทั้งโลก
ก าลัง ขยายตัว เกิ ด แนวคิ ด ทางเลื อ กต่ า ง ๆ เพื่ อ สุ ข ภาพมากขึ้ น เช่ น กระแสชี ว จิ ต กระแส
การแพทย์ทางเลื อกนานาชนิ ด เป็ นต้น ซึ่ งเป็ นสัญ ญาณอย่า งหนึ่ งที่ ช้ ี ใ ห้เ ห็ น ว่าการแพทย์แ ละ
สาธารณสุ ขตะวันตกหรื อที่เรี ยกว่า แผนปัจจุบนั (Main – Stream Medicine / Public Health) ไม่ใช้
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คาตอบเดียวของเรื่ องสุ ขภาพอีกต่อไป คาว่า “Health Promotion” ซึ่ งใช้คาไทยว่า “การส่ งเสริ ม
สุ ขภาพ” เป็ นการปฏิบตั ิการบริ การของบุคลากรสาธารณสุ ข เพื่อสุ ขภาพของประชาชน ได้ถูกขยับ
ให้มีความหมายกว้างขึ้น เป็ นเรื่ องยุทธศาสตร์ของการทาให้เกิดสุ ขภาพดี มีการนาคาว่า “การสร้าง
เสริ มสุ ขภาพ” มาใช้กนั อย่างกว้างขวางมากขึ้น ซึ่งสื่ อความหมายไปถึงทั้ง“การสร้าง” คือการทาขึ้น
ใหม่ และ “การเสริ ม” คือ การทาเพิ่มขึ้นที่ทุกคนทุกฝ่ ายทาได้ และช่วยกันทาได้ ในขณะที่มี
บางส่ วนบางเรื่ อง ต้องรอการ “ส่ งเสริ ม” จากคนอื่นด้วย ในขณะเดียวกัน การส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ซึ่ งเป็ นงานที่บุคลากรสาธารณสุ ขจัดบริ การให้กบั ประชาชน ก็ไม่ได้ลดความสาคัญลงแต่อย่างใด
ตรงกันข้ามงานในส่ วนนี้ ตอ้ งได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่ องทั้งปริ มาณและคุณภาพ และต้องเพิ่ม
สัดส่ วนงานให้มากขึ้น เมื่อเทียบกับงานรักษาพยาบาลอีกด้วย เพราะที่ผา่ นมา สัดส่ วนงานส่ งเสริ ม
สุ ขภาพ เมื่อเทียบกับงานรักษาพยาบาลค่อนข้างต่า ถึงต่ามาก
นโยบายของรัฐในการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
1. ด้านความแข็งแรงของสุ ขภาพในมิติทางกาย (Physical Health)
คนไทยที่มีอายุ 6 ปี ขึ้นไปออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอเพื่อสุ ขภาพในทุก
หมู่บา้ น ทุกตาบล ทุกชุมชน ทุกหน่วยงาน และสถานประกอบการ
คนไทยได้บริ โภคอาหารที่ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการ และเพียงพอต่อความ
ต้องการของร่ างกาย จากแหล่ง ผลิตอาหารที่ปลอดสารพิษปนเปื้ อน ตลาดสด ร้านอาหาร และ
แผงลอย จาหน่ ายอาหารทุกแห่ งได้มาตรฐาน สุ ขอนามัย สถานที่ผลิตอาหารทุกแห่ งผ่านเกณฑ์
GMP
คนไทยมีอายุขยั เฉลี่ยยืนยาว พร้อมสุ ขภาพที่แข็งแรง อัตราการป่ วยและตายด้วย
โรคที่เป็ นสาเหตุการตายอันดับต้นๆ ของคนไทยลดน้อยลงอย่างมีนยั สาคัญ โดยเฉพาะอย่างยิง่ โรค
เอดส์ โรคมะเร็ ง โรคหัวใจ โรคความดันโลหิ ตสูง โรคไข้เลือดออก โรคในช่องปาก และ
โรคเบาหวาน
คนไทยลดการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ และยาสูบ
คนไทยทุกคนมีหลักประกันการเข้าถึงบริ การสุ ขภาพที่ได้มาตรฐาน
2. ด้านความแข็งแรงของสุ ขภาพ ในมิติทางจิตใจ (Mental Health)
คนไทยมีครอบครัวที่อบอุ่น เด็กและผูส้ ูงอายุได้รับการดูแลเอาใจใส่ จากครอบครัว
คนไทยมีอตั ราการฆ่าตัวตาย ตลอดจนการป่ วยด้วยโรคทางจิตประสาทลดน้อยลง
คนไทยมีความฉลาดทางสติปัญญา (I.Q.) และความฉลาดทางอารมณ์ (E.Q.) เพิ่ม
มากขึ้นในระดับที่ตอ้ งไม่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานสากล
3. ด้านความแข็งแรงของสุ ขภาพ ในมิติทางสังคม (Social Health)
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คนไทยมีความปลอดภัยจากอาชญากรรม และความรุ นแรงที่ก่อให้เกิดการ
ประทุษร้ายต่อชีวิต ร่ างกาย และจิตใจ การประทุษร้ายทางเพศ และการประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน
คนไทยทุกคนได้รับการศึกษา ในระบบโรงเรี ยนไม่น้อยกว่า 12 ปี และมีโอกาส
เรี ยนรู ้ต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจ และเกิดทักษะทางสุ ขภาพ (Health Skill) และ
ทักษะการดาเนินชีวิตอย่างเหมาะสม (Life Skill)
คนไทยมีสัมมาอาชีพ และมีรายได้ที่เพียงพอต่อการดาเนินชีวิตอย่างปกติสุข
คนไทยมีที่อยูอ่ าศัยที่ถูกสุ ขลักษณะ มีน้ าสะอาดเพื่ออุปโภคบริ โภคเพียงพอ และ
ดารงชีวิตในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี
4. ด้านความแข็งแรงของสุ ขภาพ ในมิติทางปัญญา / จิตวิญญาณ (Spiritual Health)
คนไทยลด ละ เลิกอบายมุข และสิ่ งเสพติด
คนไทยมีความรู ้รักสามัคคี มีความอาทรเกื้อกูลกัน
คนไทยมีสติและปั ญญา แก้ไขปัญหา ความขัดแย้งรุ นแรงต่าง ๆ ด้วยเหตุดว้ ยผล
และด้วยสันติวิธี
คนไทยยึดมัน่ ในหลักศาสนธรรม และวัฒนธรรมที่ดีงาม
ยุทธศาสตร์ การสร้ างเสริมสุ ขภาวะของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึงได้วางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
ระหว่างปี พ.ศ. 2550-2554(กองนโยบายและแผน2549 : 1-7) เพื่อตอบสนองแผนพัฒนาสุ ขภาพ
แห่งชาติของรัฐ โดยกาหนดวิสยั ทัศน์วา่ เป็ นมหาวิทยาลัยคุณภาพและสร้างเสริ มสุ ขภาพด้วยปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและมหาวิทยาลัยได้ทาคารับรองการปฏิบตั ิราชการประจาปี งบประมาณ2550 กับ
สานักงาน ก.พ.ร. มีประเด็นยุทธศาสตร์อยูข่ อ้ หนึ่งว่า พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ มหาวิทยาลัยสร้างเสริ ม
สุ ขภาพบนพื้ นฐานปรั ชญาเศรษฐกิ จ พอเพียง เป้ าประสงค์เป็ นมหาวิทยาลัย สร้ างเสริ มสุ ขภาพ
(สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 2550 : 669) ไว้ดงั นี้
1. แนวความคิดยุทธศาสตร์ การสร้างเสริ มสุ ขภาวะ เป็ นระบบย่อยระบบหนึ่ ง
ภายใต้โครงสร้างระบบสุ ขภาพ (Health System) ที่เป็ นระบบใหญ่มีอิทธิพลต่อการกาหนดทิศทาง
ท่าทีที่มีต่อภาวะสุ ขภาพ ตลอดจนการสร้างความหมายในเรื่ องของสุ ขภาวะ ในความรู ้สึกนึกคิด
และการแสดงพฤติกรรมสุ ขภาพของบุคคลในแต่ละองค์กร และสังคมที่มกั มีความแตกต่างกันไป
ตามบริ บทสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม กล่าวอีกนัยหนึ่ ง ระบบการสร้างเสริ มสุ ขภาพ เป็ น
กลไกการปรั บ เปลี่ ย นทิ ศ ทางการพัฒ นาสุ ข ภาพ การสร้ า งจิ ต ส านึ ก ตระหนั ก และการให้
ความหมายกับสุ ขภาวะให้เกิดขึ้นในตัวบุคคล องค์กร และสังคม และเป็ นกลไกสร้างบรรทัดฐาน
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สุ ขภาพกากับพฤติกรรมของบุคคล องค์กร และสังคมอีกด้วย ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพระบบ
การสร้างเสริ มสุ ขภาพ จึงเท่ากับเป็ นการพัฒนากระบวนการสร้างเสริ มสุ ขภาพให้เกิดขึ้นภายในตัว
บุคคล องค์กรและสังคมโดยตรง
การพัฒนายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสร้างเสริ มสุ ขภาวะ จึงเป็ นการพยายามแสวงหา
แนวทาง / กลวิธี ดาเนิ นการปรับทิศทางการพัฒนา การปรับปรุ งโครงสร้างระบบการบริ หาร
จัดการพันธกิจทุกด้านของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง ให้มุ่งสู่ การเพิ่มศักยภาพระบบการ
สร้างเสริ มสุ ขภาพ ซึ่งประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. การจัดการศึกษาและการฝึ กอบรม
ด้านสุ ขภาพ 2. การบริ การด้านสุ ขภาพ 3. การปรับปรุ งสภาพแวดล้อมให้สะอาด ปลอดภัยและ
เป็ นมิตร และ 4. การใช้กิจกรรมสุ ขภาพสร้างเสริ มทักษะความสัมพันธ์ทางสังคม ได้แก่
1. การจัดการศึกษาและการฝึ กอบรมด้านสุ ขภาพ มุ่งเน้นความต่อเนื่องในการจัดให้
มีการศึกษาวิจยั ความรู ้ดา้ นสุ ขภาพ การพัฒนาหลักสู ตร /รายวิชาที่เน้นการสร้างเสริ มสุ ขภาพที่มี
ลักษณะหลากหลายพร้ อมทั้ง มี การวางระบบการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ องสุ ขภาพให้กบั นักศึกษาและ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เป็ นศูนย์กลางการฝึ กอบรมด้านสุ ขภาพที่ มีความพร้ อม สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการได้ในทุกลักษณะปัญหาและสภาพพื้นที่ของประชากรกลุ่มเป้ าหมาย
2. การบริ การด้านสุ ขภาพ มุ่งเน้นการพัฒนาระบบ / อุปกรณ์ / เครื่ องมือ /บุคลากร
สาหรับการให้บริ การสุ ขภาพในด้านการตรวจสอบวินิจฉัยสุ ขภาพ การรักษาพยาบาลขั้นต้น การ
ส่ งเสริ มและฟื้ นฟูสุขภาพ / สมรรถภาพให้กบั นักศึกษาและบุคคลทุกเพศ ทุกวัย ทั้งจากภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย มีระบบดูแลและช่ วยเหลือ การจัดกิจกรรมสุ ขภาพ เป็ นแหล่งรวมความรู ้ /
ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริ มสุ ขภาพที่สมบูรณ์ครบวงจรสาหรับประชาคม กลุ่ม
คนที่สนใจด้านการสร้างเสริ มสุ ขภาพได้เข้ามาศึกษาเรี ยนรู ้ขอ้ มูล
3. การปรับปรุ งสภาพแวดล้อมให้สะอาด ปลอดภัยและเป็ นมิตร มุ่งเน้นระบบการ
จัดการอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมด้านกายภาพและบรรยากาศในมหาวิทยาลัยให้ตอบสนองต่อ
ความต้องการด้านความสะอาดปลอดภัยและเป็ นมิตรกับสุ ขภาพของบุคคลทุกประเภท มุ่งเน้น
ระบบการวางแผนรวมด้านการบริ หารจัดการอาคารสถานที่ระยะยาวมีระบบการประเมินผลกระทบ
ที่มีต่อภาวะสุ ขภาพของบุคคลภายในมหาวิทยาลัยอย่างเป็ นระบบ และต่อเนื่องทั้งนี้ เพื่อให้การพัฒนา
มหาวิทยาลัยสร้างความรู ้สึกให้ทุกคนที่เข้ามาในมหาวิทยาลัยว่าเป็ นมหาวิทยาลัยที่มีสภาพแวดล้อม
ที่สะอาด ปลอดภัย และมีความเป็ นมิตร
4. การใช้กิจกรรมสุ ขภาพสร้างเสริ มทักษะและความสัมพันธ์ทางสังคม มุ่งเน้นการ
สร้าง / พัฒนาความเข้มแข็งของเครื อข่ายสร้างเสริ มสุ ขภาพ โดยเน้นการพัฒนากิจกรรมสุ ขภาพ
(กิจกรรมกีฬา / กิจกรรมนันทนาการ / กิจกรรมรณรงค์สุขภาพ) ทั้งที่เป็ นกิจกรรมเพื่อการแข่งขัน
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และเพื่อการสร้างเสริ มสุ ขภาพขึ้นมาและผลักดันให้เกิดการรวมตัวรวมกลุ่มเพื่อสร้างความสัมพันธ์
ทางสังคมอันจะมีผลเชื่อมโยงไปสู่การมีส่วนร่ วมขององค์กรภาคประชาคมสุ ขภาพต่าง ๆ
2. เกณฑ์พ้ืนฐานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสร้างเสริ มสุ ขภาพ
การกาหนดเกณฑ์พ้ืนฐานในการเป็ นมหาวิทยาลัยสร้างเสริ มสุ ขภาวะพิจารณาจาก
ความสาเร็ จในการบริ หารจัดการมหาวิทยาลัยที่มุ่งการสร้างเสริ มสุ ขภาวะใน 4 องค์ประกอบดังตารางนี้
ตารางที่ 1 เกณฑ์พ้นื ฐานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
องค์ประกอบ
การจัดการศึกษาและ
การฝึ กอบรมด้านสุ ขภาพ

เกณฑ์พ้ืนฐาน
1. ทุกคนได้รับการศึกษา/อบรมเกี่ยวกับสุขภาพไม่นอ้ ยกว่า 1 ครั้ง/
รายวิชาและมีโอกาสเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตเพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาพตนเอง
2. ทุกหน่วยงานมีระบบและกระบวนการเรี ยนรู ้เพื่อสร้างเสริ ม
สุ ขภาพให้กบั นักศึกษาและบุคลากรอย่างชัดเจน
การบริ การด้านสุ ขภาพ
1. ทุกคนได้รับบริ การสุ ขภาพที่มหาวิทยาลัยจัดให้มีข้ ึนไม่นอ้ ยกว่า
1 ครั้ง/ภาคเรี ยนและยังสามารถเข้าถึงบริ การและข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับสุ ขภาพได้ตามความต้องการ
2. ทุกหน่วยงานมีระบบ/สื่ ออุปกรณ์/บุคลากรในการจัดการ
ความรู ้และให้บริ การเกี่ยวกับสุ ขภาพกับนักศึกษาและบุคลากร
การปรับปรุ งสภาพแวดล้อม 1. ทุกคนมีความปลอดภัยจากแหล่งอบายมุขและสิ่ งเสพติด และ
ให้สะอาด ปลอดภัย และเป็ นมิตร มีโอกาสรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารที่จาเป็ นต่อการป้ องกันตนเองและลด
ความเสี่ ยงจากสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในหน่วยงาน
2. ทุกหน่วยงานมีระบบการจัดการสภาพแวดล้อมให้สะอาด
ปลอดภัย และมีบรรยากาศของการทางานร่ วมกันอย่างเป็ นมิตร
การใช้กิจกรรมสุ ขภาพสร้างเสริ ม 1.ทุกคนมีโอกาสเข้าร่ วมกิจกรรมสร้างเสริ มสุ ขภาพที่มหาวิทยาลัย
ทักษะความสัมพันธ์ทางสังคม จัดขึ้นและมีโอกาสแสดงมิตรภาพกับผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมอย่างเต็มที่
2.ทุกหน่วยงานมีการจัดกิจกรรมสร้างเสริ มสุ ขภาพไม่นอ้ ยกว่าเดือน
ละ1 ครั้งเพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาพให้แก่นกั ศึกษาและบุคลากร
ที่มา : นิมิตร มัง่ มีทรัพย์, เอกสารแนวทางพัฒนายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสร้างเสริ มสุ ขภาพ
(ราชบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง, 2548), 4.
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ทั้งนี้ เกณฑ์พ้นื ฐานทั้ง 4 องค์ประกอบดังกล่าว เป็ นเป้ าหมายขั้นต้นที่มหาวิทยาลัย
สร้างเสริ มสุ ขภาพควรบรรลุเพื่อยกระดับสุขภาวะของคนทุกคนในองค์กรโดยทุกหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยและเครื อข่ายสร้างเสริ มสุ ขภาพทั้งภาครัฐและเอกชนควรให้ความร่ วมมือเพื่อให้บรรลุ
ตามเกณฑ์ดงั กล่าว
3. การนายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสร้างเสริ มสุ ขภาวะสู่การปฏิบตั ิ (Implementation)
การบริ หารจัดการพันธกิจของมหาวิทยาลัยสามารถบูรณาการเข้ากับองค์ประกอบของ
ระบบการสร้างเสริ มสุ ขภาวะได้อย่างสมดุลตัวแบบที่นามาใช้สาหรับการนายุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สร้ างเสริ มสุ ขภาวะสู่ ก ารปฏิ บตั ิ จ ะใช้ก ารประยุก ต์ห ลัก การบริ ห ารจัด การแบบสมดุ ล (Balance
Scorecard: BSC) มาเป็ นกรอบการจัดทาแผนงานโครงการเพื่อการปฏิบตั ิการ (Operation) ของ
หน่วยงานต่าง ๆ โดยกาหนดมุมมองการปฏิบตั ิการ (Scorecards) เป็ น 4 มุมมองจะมีความสัมพันธ์
อย่างเป็ นเหตุเป็ นผลต่อกัน ดังภาพต่อไปนี้

Customer

Innovation and Learning

- วิสยั ทัศน์มหาวิทยาลัย
สร้างเสริ มสุ ขภาพ
- องค์ประกอบระบบ
สร้างเสริ มสุ ขภาพ

Internal Process

Resource and Budgeting

ภาพที่ 7 กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์
ที่มา : นิมิตร มัง่ มีทรัพย์, เอกสารแนวทางพัฒนายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสร้างเสริ มสุ ขภาพ
(ราชบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง, 2548), 6.
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ตารางที่ 2 การกาหนดมุมมองการปฏิบตั ิการ
มุมมอง
Customer
(นักศึกษา / บุคลากร/ประชาชนในท้องถิ่น)

Internal process
(ระบบบริ หารจัดการพันธกิจของผูบ้ ริ หาร
มหาวิทยาลัย)

Innovation and Learning
(นวัตกรรมและการเรี ยนรู ้)

Resource and Budgeting
(ทรัพยากรและงบประมาณ)

ทิศทางแผนงานและการประเมินผล
ภาวะสุ ขภาพของนักศึกษา/บุคลากร/ประชาชน
ในท้องถิ่นเป็ นอย่างไร? และสิ่ งใด? ที่ทาให้
กลุ่มคนดังกล่าวเข้ามาในระบบการสร้างเสริ ม
สุ ขภาพของมหาวิทยาลัย
มีการปรับปรุ งระบบการบริ หารจัดการภายใน
หน่วยงาน/ในมหาวิทยาลัยใดบ้าง? ที่ส่งผลต่อ
ภาวะสุ ขภาพและการเข้ามาในระบบการสร้าง
เสริ มสุ ขภาพของนักศึกษา/บุคลากร/ประชาชน
ในท้องถิ่น
มีบทเรี ยน/แนวปฏิบตั ิ/อุปกรณ์/เครื่ องมือใดบ้าง?
ที่มีการนามาใช้อย่างได้ผล (Best Practice) ใน
การปรับปรุ งระบบการบริ หารจัดการภายใน
มหาวิทยาลัยที่ส่งผลต่อภาวะสุ ขภาพและการเข้า
มาในระบบสร้างเสริ มสุ ขภาพของนักศึกษา/
บุคลากร/ประชาชนในท้องถิ่น
มีการจัดสรรงบประมาณ/ทรัพยากรสนับสนุน
ระบบการสร้างเสริ มสุ ขภาพ ตลอดจนมี
เครื อข่ายสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากร
สนับสนุนอย่างเพียงพอได้อย่างไร ?

ที่มา : นิมิตร มัง่ มีทรัพย์, เอกสารแนวทางพัฒนายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสร้างเสริ มสุ ขภาพ
(ราชบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง, 2548), 5.
การจัดการศึกษารายวิชาสุ ขภาพและนันทนาการเพือ่ คุณภาพชีวติ
การจัดการศึกษาตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสร้างเสริ มสุ ขภาวะ มีรายวิชาที่
ให้โอกาสนักศึกษาได้เรี ยนรู ้ตลอดชีวิตเพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะของตนเอง คือ รายวิชาสุ ขภาพและ
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นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต รหัสวิชา GE 5101 3 หน่วยกิต (2-2-5) (Health and Recreation for
Quality of Life Development)
คาอธิบายรายวิชา ศึกษาความหมาย ขอบข่าย คุณค่า ความสาคัญ ความจาเป็ นและ
ประโยชน์ของสุ ขภาพทั้งกาย จิตใจ สังคม จิตวิญญาณและสติปัญญา รวมทั้งการนากิจกรรมการ
ออกกาลังกาย กีฬา และกิจกรรมนันทนาการมาประยุกต์ใช้ให้เป็ นประโยชน์และมีคุณค่าต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถดารงชีวิตอยูไ่ ด้อย่างมีความสุ ขและมีประสิ ทธิภาพ
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
1.เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ขอบข่าย คุณค่าความสาคัญ
ความจาเป็ นและประโยชน์ของสุ ขภาพทั้งกาย จิตใจ
2. เพื่อให้นกั ศึกษาปฏิบตั ิกิจกรรมการออกกาลังกาย กีฬา และนันทนาการได้
3. เพื่อให้นกั ศึกษานากิจกรรมการออกกาลังกาย กีฬา และนันทนาการมาประยุกต์ใช้
ให้เป็ นประโยชน์และมีคุณค่าต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ และสามารถดารงชีวิตอยูไ่ ด้อย่างมี
ความสุ ขและมีประสิ ทธิภาพ
เนื้อหาสาระ สาระรายวิชาสุ ขภาพและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต(Health and
Recreation for Quality of Life Development) มีเนื้อหาสาระที่ตอ้ งทาการสอนและฝึ กปฏิบตั ิ ดังนี้
ความหมาย ขอบข่าย คุณค่า ความสาคัญ ความจาเป็ นของสุ ขภาพ ความจาเป็ นและประโยชน์ของ
สุ ขภาพทั้งกาย จิตใจ สังคม จิตวิญญาณและสติปัญญา การประเมินพฤติกรรมสุ ขภาพ ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อสุ ขภาพสถานะสุ ขภาพของคนไทย ความหมายของการสร้างเสริ มสุ ขภาพ ความสัมพันธ์
ระหว่างพฤติกรรมกับภาวะสุ ขภาพ นโยบายของรัฐในการสร้างเสริ มสุ ขภาพ แนวปฏิบตั ิการสร้าง
เสริ มสุ ขภาพของคนไทย ปั จจัยที่มีผลต่อการสร้างเสริ มสุ ขภาพ เรื่ องพฤติกรรมสุ ขภาพ ความหมาย
ของพฤติกรรมสุ ขภาพ การเกิดพฤติกรรมมนุษย์ การเรี ยนรู ้ เจตคติ ค่านิยม การออกกาลังกาย
ความหมายของการออกกาลังกาย ประโยชน์ของการออกกาลังกาย การออกกาลังกายช่วยทาให้
สุ ขภาพดีได้อย่างไร โทษของการออกกาลังกาย โทษจากการไม่ออกกาลังกาย ประเภทของการออก
กาลังกาย เรื่ องการพักผ่อน ความหมายของการพักผ่อน ประเภทของการพักผ่อน เรื่ องนันทนาการ
ความหมายของนันทนาการ การจัดกลุ่มนันทนาการ ประโยชน์กิจกรรมนันทนาการ รู ปแบบ
กิจกรรมนันทนาการ
กิจกรรมการเรี ยนการสอน การบรรยาย อภิปราย และการสาธิต การเข้าร่ วมกิจกรรม
ในห้องเรี ยนและสนามฝึ ก การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และการฝึ กปฏิบตั ิกิจกรรม
สรุ ปได้ว่า การมีสุขภาพดีเป็ นสิ่ งสาคัญและจาเป็ นอย่างยิ่งต่อความเจริ ญงอกงามและ
พัฒนาการของมนุษย์ในทุก ๆ ด้าน การสร้างเสริ มสุ ขภาวะจึงเป็ นกระบวนการการเพิ่มสมรรถนะ
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ให้เยาวชนและประชาชนมีความสามารถควบคุมและสร้างเสริ มสุ ขภาพของตนให้ดีข้ ึน ในสภาวะ
พื้นฐานและทรัพยากรสาหรับสุ ขภาพ ได้แก่ สันติภาพ ที่อยู่อาศัย การศึกษา อาหาร รายได้
ระบบสิ่ งแวดล้อมที่มน่ั คง ทรัพยากรที่ยง่ั ยืนและความเป็ นธรรมของสังคมในการเพิ่มสมรรถนะ
ของประชาชนให้มีความสามารถบรรลุภาวะสุ ขภาพได้อย่างสมบูรณ์ตอ้ งมียทุ ธศาสตร์ของการสร้าง
เสริ มสุ ขภาวะขององค์การอนามัยโลกได้กาหนดนโยบายการสร้างเสริ มสุ ขภาวะเพื่อให้ประเทศต่าง ๆ ที่
เป็ นสมาชิกได้นาไปปฏิบตั ิกบั ประชาชนในประเทศของตนเองโดยมีกิจกรรมหลัก 5 ประการ คือ
การสร้างนโยบายสาธารณเพื่อสุ ขภาพ การสร้างสิ่ งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุ ขภาพ การสร้างเสริ มความ
เข้มแข็งให้ชุมชน การพัฒนาทักษะของบุคคลให้สามารถปรับพฤติกรรมเพื่อการสร้างสุ ขภาพ และ
การปรับเปลี่ยนระบบบริ การการแพทย์และสาธารณสุ ขให้เป็ นไปในลักษณะผสมผสานแบบองค์
รวม ส่ วนประเทศไทยเป็ นประเทศสมาชิ กหนึ่ งขององค์การอนามัยโลกจึ งได้กาหนดนโยบายที่
สอดคล้องกับองค์การอนามัยโลกมาปฏิบตั ิในด้านความแข็งแรงของสุ ขภาพใน 4 มิติ คือ มิติทาง
กาย(Physical Health)มิติทางจิตใจ(Mental Health)มิติทางสังคม(Social Health)และมิติทางปั ญญา /
จิ ตวิ ญญาณ(Spiritual
Health)โดยมี เป้ าหมายเพื่อให้คนไทยมี คุ ณ ภาพชี วิ ตที่ ดี และสาหรั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง เป็ นสถานบันอุดมศึกษาที่มีภาระหน้าที่ผลิตบัณฑิตได้กาหนด
นโยบายที่สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ เพื่อตอบสนองแผนพัฒนาสุ ขภาพแห่ งชาติของรัฐ
โดยกาหนดวิสัยทัศน์ว่าเป็ นมหาวิทยาลัยคุณภาพและสร้ างเสริ มสุ ขภาพ มีการจัดรายวิชาศึกษา
ทัว่ ไป(General Education : GE )คือ รายวิชาสุ ขภาพและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต ที่ตอบสนอง
แผนยุทธศาสตร์และพัฒนาการเรี ยนการสอนเพื่อการสร้างเสริ มสุ ขภาพให้แก่นกั ศึกษา
งานวิจัยที่เกีย่ วกับการสร้ างเสริมสุ ขภาวะ
มาเรี ยม นิลพันธุ์และคณะ(2545: ก-126)ได้รายงานการวิจยั เรื่ องพฤติกรรมสุ ขภาพของ
นักศึกษามหาวิทยาลัย : ศึกษากรณี มหาวิทยาลัยศิลปากร วัตถุประสงค์การวิจยั เพื่อศึกษาพฤติกรรม
สุ ขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรเกี่ยวกับพฤติกรรมการสู บบุหรี่ การรับประทานอาหาร
การพักผ่อน การดื่ มเครื่ องดื่ มที่ มีแอลกอฮอล์ การออกกาลังกาย กิ จกรรมเพื่อสุ ขภาพ การตรวจ
สุ ขภาพ การใช้ชีวิต ความเข้าใจ ความคิดเห็นเกี่ยวกับสุ ขภาพ และความรู ้สึกเกี่ยวกับตนเอง และเพื่อ
เปรี ยบเทียบพฤติกรรมสุ ขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยโดยจาแนกตามเพศ โดยทาการวิจยั กับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร จานวน 875 คน ผลการวิจยั พบว่า พฤติกรรมสุ ขภาพของนักศึกษา
ส่ วนใหญ่ไม่เคยสู บบุหรี่ ส่ วนความเข้าใจของนักศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุที่ทาให้เกิ ดโรคต่าง ๆ คือ
นักศึกษาส่ วนใหญ่เข้าใจว่าการมีน้ าหนักมากเกินไปเป็ นสาเหตุทาให้เกิดโรคหัวใจ การสู บบุหรี่ เป็ น
สาเหตุ สาคัญทาให้เกิ ด โรคมะเร็ งที่ ปอด ความเครี ยดเป็ นสาเหตุสาคัญของโรคเจ็บป่ วยทางจิ ต
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นักศึ กษาส่ วนใหญ่เข้าใจว่าพันธุ์กรรมเป็ นสาเหตุสาคัญของโรคมะเร็ งเต้านม และโรคความดัน
โลหิ ตสู งมีสาเหตุสาคัญจากการมีน้ าหนักเกิน ส่ วนความคิดเห็นเกี่ยวกับสุ ขภาพของนักศึกษา พบว่า
สุ ขภาพทางกายที่ดีข้ ึนอยูก่ บั การดูแลสุ ขภาพของตนเอง และไม่มีอะไรสาคัญเท่ากับการมีสุขภาพดี
เมื่อเปรี ยบเทียบพฤติกรรมสุ ขภาพของนักศึกษาจาแนกตามเพศ พบว่า เพศหญิงมีพฤติกรรมสุ ขภาพ
และให้ความสาคัญในการดูแลสุ ขภาพสูงกว่าเพศชายแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สุ จิตรา สุ คนธทรัพย์ (2545 : 1-205) ได้ทาวิจยั เรื่ อง การศึกษาพฤติกรรมสุ ขภาพของ
นิ สิ ต จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลัย วัต ถุ ป ระสงค์ก ารวิ จัย เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมสุ ข ภาพของนิ สิ ต
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย โดยทาการวิจยั กับนิ สิตจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย จานวน 136 คน
ผลการวิจยั พบว่า ส่ วนใหญ่นิสิตมีพฤติกรรมสุ ขภาพที่พบมากคือ พฤติกรรมการบริ โภคอาหารและ
เครื่ องดื่มนิสิตรับประทานอาหารวันละ 3 มื้อ มีการรับประทานอาหารว่างระหว่างมื้อ มีพฤติกรรม
การออกกาลังกายโดยเข้าร่ วมมีกิจกรรมออกกาลังกาย ส่ วนใหญ่นิสิตมีพฤติกรรมความเครี ยดที่พบ
บ่อยที่สุด คือ การเรี ยน และการสอบ มีพฤติกรรมสุ ขภาพเกี่ยวกับเพศนิสิตมีคู่รักเคยถูกเนื้ อต้องตัว
ฐานะคู่รัก นิ สิตเคยดื่ มเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ การสู บบุหรี่ ส่ วนใหญ่เพราะความเคยชิ นและการ
ปฏิบตั ิตามกลุ่มเพื่อน
นวลอนงค์ บุญจรู ญศิลป์ (2547 : 1-250) ได้ทาวิจยั เรื่ อง พฤติกรรมเสี่ ยงต่อสุ ขภาพของ
วัยรุ่ นไทยและการพัฒนาโปรแกรมการป้ องกัน วัตถุประสงค์การวิจยั เพื่อศึกษาพฤติกรรมเสี่ ยงต่อ
สุ ขภาพของวัยรุ่ นไทย และการพัฒนาโปรแกรมการป้ องกัน โดยทาการวิจยั กับนักเรี ยนมัธยมศึกษา
ปี ที่ 1 นักเรี ยนทั้งหมด 2,040 คน พบว่า นักเรี ยนส่ วนใหญ่มีภาวะโภชนาเกิน มีพฤติกรรมเสี่ ยงต่อ
สุ ขภาพทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านการสู บบุหรี่ และการใช้สารเสพย์ติด ด้านการดื่ม
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ด้านการมีเพศสัมพันธ์ ด้านการรับประทานอาหาร และด้านการออกกาลังกาย
โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง และมีพฤติกรรมเสี่ ยงสูง ได้แก่ ด้านการสูบบุหรี่
รุ่ งทิพย์ ศรพรหมมาศ (2548 : 50-80) ได้ทาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพของนักเรี ยน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนสตรี นนทบุรีบางใหญ่
จังหวัด นนทบุ รี วัตถุ ประสงค์การวิ จัย เพื่อศึ กษาปั จจัย ที่ มีความสัมพัน ธ์กับพฤติ ก รรมการดู แ ล
สุ ขภาพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนสตรี นนทบุรีบางใหญ่ผลการวิจยั พบว่า ส่ วนใหญ่
นักเรี ยนมีพฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพอยูใ่ นระดับปานกลาง ปั จจัยทางด้านชีวสังคม ได้แก่ ฐานะทาง
เศรษฐกิจ รายได้ครอบครั ว มีความสัมพันธ์กบั การสร้างเสริ มสุ ขภาพอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ปั จจัยเอื้อได้แก่ ความสะดวกและการเข้าถึงบริ การ สถานที่ไม่มีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพ อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05
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อีเวอร์สัน ซอนยา เร (Iverson Sonya Rae. 1974 : 1195-A) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ องความรู ้
สุ ขภาพเกี่ยวกับเพศศึกษาของวัยรุ่ น วัตถุประสงค์การวิจยั เพื่อศึกษาวิจยั เรื่ องความรู ้สุขภาพเกี่ยวกับ
เพศศึกษาของวัยรุ่ น ผลการวิจยั พบว่า ความรู ้เกี่ยวกับสุ ขภาพเรื่ องเพศเป็ นเรื่ องของแต่ละบุคคลและ
มีความสาคัญอย่างยิง่ บุคคลจะตัดสิ นใจเองมากกว่าที่จะเป็ นปฏิบตั ิตามกฎหรื อข้อบังคับของชุมชน
วัยรุ่ นที่ได้รับการศึกษาเพศศึกษามาแล้ว จะมีสัมพันธ์ระหว่างเพศอย่างถูกต้อง เนื้ อหาวิชาเพศศึกษา
มิได้เป็ นเครื่ องชักจูงให้มีความประพฤติผดิ ทางเพศ วัยรุ่ นส่ วนใหญ่มีความเชื่อว่า เพศศึกษาควรจะ
ให้ความรู ้เรื่ องการคุมกาเนิ ดอย่างชัดเจน วัยรุ่ นได้รับการศึกษาเพศศึกษาแล้วยังคงมีความกลัว
เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ กามโรค และการมีความสัมพันธ์ทางเพศ
คอลลิน (Callins. 1976 : 211) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั ญหาพฤติกรรมของนักศึกษา
ต่างประเทศในมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด วัตถุประสงค์การวิจยั เพื่อศึกษาปั ญหาพฤติกรรมของนักศึกษา
ต่างประเทศในมหาวิทยาลัยฮาร์ วาร์ ด ผลการวิจยั พบว่า ปั ญหาของนักศึกษาต่างประเทศเรี ยงลาดับ
ความสาคัญ ดังนี้ คือ ปั ญหาทางพฤติกรรมเกี่ยวกับกิจกรรมทางสังคม นันทนาการ การเงิน ที่อยู่
อาศัย บ้านและครอบครัว เพศและการแต่งงาน นักศึกษาโสดมีปัญหาพฤติกรรมมากกว่านักศึกษาที่
แต่งงานแล้ว นักศึกษาปี ที่ 1,2,3 และ 4 มีปัญหาแตกต่างกัน นักศึกษาจากเอเชียมีปัญหามากที่สุด
และนักศึกษาคาริ เบียนมีปัญหาน้อยที่สุด
ไรซ์(Rice. 1978 : 3863-A) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง การเปรี ยบเทียบความเข้าใจต่อระเบียบ
วินัย ความรั บผิด ชอบของโรงเรี ย นระหว่างนักเรี ย น ผูป้ กครอง ครู และผูบ้ ริ หารโรงเรี ย น
วัตถุประสงค์การวิจยั เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบความเข้าใจต่อระเบียบวินัย ความรับผิดชอบของ
โรงเรี ยนระหว่างนักเรี ยน ผูป้ กครอง ครู และผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ผลการวิจยั พบว่า สิ่ งที่เป็ นปั ญหาที่
สาคัญที่สุดเกี่ยวกับเรื่ องวินยั และความรับผิดชอบ คือ การขาดความสนใจของนักเรี ยนในเรื่ องวินยั
ความรับผิดชอบความเกียจคร้าน และการติดยาเสพติด เช่น การสูบบุหรี่ และดื่มแอลกอฮอล์
เจมส์ เดวิด เคนเนดี (James David Kennedy.1986:1916-A)ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง
แนวความคิ ด ของนัก เรี ย นเกี่ ย วกับกฎระเบี ย บด้านวินัย ความรั บผิดชอบ และความสัมพัน ธ์ต่อ
รู ปแบบพฤติกรรมในโรงเรี ยน วัตถุประสงค์การวิจยั เพื่อศึกษาแนวความคิดของนักเรี ยนเกี่ยวกับ
กฎระเบียบด้านวินัยความรับผิดชอบและความสัมพันธ์ต่อรู ปแบบพฤติกรรมในโรงเรี ยน ผลการวิจยั
พบว่า รู ปแบบพฤติกรรมของนักเรี ยนมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อการรับรู ้หลักเกณฑ์ทางวินยั
ตัวแปรอื่น ๆ ที่พบว่ามีผลกระทบต่อการรับหลักเกณฑ์ทางวินยั คือการสนับสนุ นของทางบ้านต่อ
การเคารพระเบียบวินยั ความรับผิดชอบความคิดเห็นของพ่อแม่และนักเรี ยนที่มีต่อโรงเรี ยนระดับชั้นของ
นักเรี ยน วิชาที่เรี ยน ขนาดของครอบครัว สวัสดิภาพของครอบครัว
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คาธี คริ สไต(Katy Christie 2005:1-107) ได้ทาการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับการจัดการอาหาร
และมาตรฐานการออกกาลังกายของเด็ก วัตถุประสงค์การวิจยั เพื่อศึกษาการดาเนินการด้านสุ ขภาพ
และโภชนาการให้เ ป็ นมาตรฐานของโรงเรี ย นการด าเนิ น งานเกี่ ย วกับ สุ ขภาพรั ฐแคลิ ฟ รอเนี ย
ผลการวิจยั พบว่า โรงเรี ยนมีนโยบายเรื่ องโภชนาการ มีกองทุนการเกษตร โปรแกรมโภชนาการและ
นโยบายการจัดสิ่ งแวดล้อมเพื่อสุ ขภาพ ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐาน 4 ส่ วน คือ 1) การจัดบริ การ
อาหาร 2) การศึกษาโภชนาการ3) ความหลากหลายของอาหารในสถานศึกษา และ 4) การศึกษา
กายภาพและการจัดสิ่ งแวดล้อมเพื่อสุ ขภาพ ซึ่ งแต่ละโรงเรี ยนมีนโยบายที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กบั
ความต้องการของนักเรี ยน ครู และผูป้ กครองของนักเรี ยน
เซียติ เซน และคณะ (Xiadi Chen and Others 2005:1-148) ได้ทาการวิจยั เรื่ องวิธีการ
ดาเนินชีวิตและความรู ้ทางสุ ขภาพที่มีความสาคัญกับคุณภาพชีวิตของผูเ้ รี ยนในสถานศึกษาประเทศ
ญี่ปุ่น มีวตั ถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการดาเนินชีวิต และความรู ้ทางสุ ขภาพ
กับคุณภาพชีวิตของผูเ้ รี ยนในสถานศึกษาประเทศญี่ปุ่น ประชากรที่เกิดในเมืองโตยามา ระหว่างปี
ค.ศ. 1989-1990 อายุระหว่าง12-13 ปี จานวน 7,887 คน ผลการวิจยั พบว่า วิธีการดาเนินชีวิตของ
ผูเ้ รี ยนไม่เป็ นไปตามความต้องการ ได้แก่ ไม่ได้รับประทานอาหารเช้า ไม่เข้าร่ วมกิจกรรมการออก
กาลังกาย ดู โทรทัศน์เป็ นเวลานาน และนอนดึ กเป็ นประจาทาให้ผูเ้ รี ยนส่ วนใหญ่มีคุณภาพชี วิต
ค่อนข้างต่าในด้านสุ ขภาพ เพราะขาดความรู ้ทางสุ ขภาพ โดยภาพรวมควรให้ความรู ้ทางสุ ขภาพแก่
ผูเ้ รี ยนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตดีข้ ึน ได้แก่ ความรู ้ดชั นีมวลกาย(IBM) ภูมิหลังทางสังคมและอาการ
จากโรคภัยต่าง ๆที่เกิดทางร่ างกาย
สรุ ปงานวิจยั ที่เกี่ยวกับการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ศึกษาและวิเคราะห์งานวิจยั
ของนักการศึกษาและนักวิจยั ไทยได้แก่ มาเรี ยม นิลพันธ์และคณะ(2545 :126) สุ จิตรา สุ คนธทรัพย์
(2545 : 1-205)นวลอนงค์ บุญจรู ญศิลป์ (2547 : 1-250) และรุ่ งทิพย์ ศรพรหมมาศ(2548 : 50-80)
และนักการศึกษาและนักวิจยั ต่างประเทศ ได้แก่ 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 คริ สไต(Katy Christie 2005 : 1-107) และ เซียติ เซน และคณะ (Xiadi
Chen and Others 2005 : 1-148) เพื่อนาผลการวิจยั มาสังเคราะห์เป็ นแนวคิดในการนิยามการสร้าง
เสริ มสุ ขภาวะ จานวน 10 เรื่ อง พบว่า ส่ วนใหญ่งานวิจยั เกี่ยวกับการสร้างนโยบายเพื่อสุ ขภาพ การ
สร้างสิ่ งแวดล้อมเพื่อสุ ขภาพ การสร้างความเข้มแข็งชุมชน การพัฒนาทักษะกระบวนการบุคคลใน
การสร้างสุ ขภาวะ การปรับระบบบริ การการแพทย์ ผลการเรี ยนรู ้สุขภาพ ทักษะมนุ ษยสัมพันธ์
เจตคติการสร้างสุ ขภาพ พฤติกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาพ ความรับผิดชอบทางสุ ขภาพ และความมี
ระเบียบวินัยตนเองเกี่ยวสุ ขภาพ ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ทาการสังเคราะห์ แนวคิดการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
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ขององค์การอนามัยโลก(WHO 2006:1-7)
แนวคิดการสร้างเสริ มสุ ขภาวะของประเทศไทย
(2545:1-15)และแนวคิดการสร้างเสริ มสุ ขภาวะของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง (2550 : 125) ร่ วมกับงานวิจยั ของนักการศึกษาและนักวิจยั ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ดังกล่าวข้างต้น
สรุ ปผลการสังเคราะห์นิยามการสร้างเสริ มสุ ขภาวะได้ 6 ด้าน คือ ด้านทักษะกระบวนการ ด้านผล
การเรี ยนรู ้สุขภาพ ด้านทักษะมนุ ษยสัมพันธ์ ด้านเจตคติการสร้างสุ ขภาพ ด้านพฤติกรรมสุ ขภาพ
และด้านความรับผิดชอบ ดังได้นาเสนอไว้ตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ผลการสังเคราะห์นิยามการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
แนวคิด
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จากตารางที่ 3 ผูว้ ิจยั ได้สังเคราะห์นิยามการสร้างเสริ มสุ ขภาวะจากการศึกษาแนวคิด
การสร้างเสริ มสุ ขภาวะขององค์การอนามัยโลก(WHO 2006:7) ยุทธศาสตร์ การสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
ของประเทศไทย ยุ ทธศาสตร์ การสร้ างสุ ขภาวะของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง และ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องของนักการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเรื่ องการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
จานวน 10 เรื่ อง ผูว้ ิจยั พบว่าผลการสังเคราะห์แนวคิด ยุทธศาสตร์ และผลการวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการ
สร้างเสริ มสุ ขภาวะของนักการศึกษาได้ให้ความสาคัญกับด้านผลการเรี ยนรู ้การสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
ด้านพฤติกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ ด้านทักษะกระบวนการ ด้านทักษะมนุษยสัมพันธ์ ด้านเจตคติการ
สร้างเสริ มสุ ขภาวะ และด้านความรับผิดขอบในการดูแลสุ ขภาพซึ่งส่ งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดี
แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้
แนวคิดทฤษฎี เกี่ ยวกับรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ เป็ นแบบแผนการดาเนิ นการจัดการ
เรี ยนรู ้ที่ได้จดั ไว้อย่างเป็ นระบบอย่างสัมพันธ์สอดคล้องกับทฤษฎี หลักการเรี ยนรู ้ หรื อการสอนที่
รู ปแบบนั้นยึดถือ และได้รับการพิสูจน์ ทดสอบว่ามีประสิ ทธิ ภาพสามารถช่ วยให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการ
เรี ยนรู ้ ตามจุ ดมุ่งหมายเฉพาะของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ น้ ัน ๆ ดังนั้นผูใ้ ช้รูปแบบการจัดการ
เรี ยนรู ้ควรศึกษาหาความรู ้ ดังนี้
ความรู้ เกีย่ วกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้
รู ปแบบเป็ นเครื่ องมือทางความคิดที่บุคคลใช้ในการสื บสอบหาคาตอบ ความรู ้ ความ
เข้าใจในปรากฏการณ์ท้ งั หลาย ในการศึกษาวิจยั เรื่ องใด ๆ ก็ตาม ผูว้ ิจยั จะต้องตั้งคาถามที่ตอ้ งการ
คาตอบ ซึ่งในกระบวนการวิจยั จะมีการตั้งสมมติฐานหรื อชุดของสมมติฐานขึ้นมาซึ่งก็คือ คาตอบที่
คาดคะเนไว้ล่วงหน้า สมมติ ฐานเหล่านี้ มกั จะได้มาจากข้อความรู ้ หรื อข้อค้นพบที่ ผ่านมา หรื อ
อาจจะเกิดจากประสบการณ์หรื อการหยัง่ รู ้(Intuition) ของผูว้ ิจยั หรื ออาจจะเกิดจากทฤษฎีหลักการ
ต่าง ๆ สมมติฐานเป็ นข้อความที่บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบหรื อตัวแปรต่าง ๆ
ของเรื่ อง/สถานการณ์ ปัญหานั้น ๆ ซึ่ งจะยังคงเป็ นเพียงเครื่ องมือในการแสวงหาคาตอบเท่านั้น
จนกว่าจะได้รับการนาไปพิสูจน์ทดสอบหากสมมติฐานเป็ นจริ ง ข้อความนั้นก็จะสามารถนาไปใช้
ทานาย หรื ออธิ บายปรากฏการณ์น้ นั ๆ ได้ รู ปแบบเช่นเดียวกันกับสมมติฐานที่บุคคลอาจสร้างขึ้น
จากความคิด ประสบการณ์การใช้อุปมาอุปไมย หรื อทฤษฎีและหลักการต่าง ๆ ได้ แต่รูปแบบไม่ใช่
ทฤษฎี คีฟส์(Keeves 1997 : 386-387, อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี 2550 : 220)ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงควรมี
ความรู ้เกี่ยวกับความหมายของรู ปแบบ ดังนี้
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ความหมายของรูปแบบ(Model)
รู ปแบบ หมายถึง รู ปที่กาหนดขึ้นเป็ นหลัก หรื อเป็ นแนวซึ่งเป็ นที่ยอมรับ เช่น รู ปแบบ
ร้อยกรอง (ศิลปะ) สิ่ งที่แสดงให้เห็นว่าเป็ นเช่นนั้น ๆ อย่างรู ปคน รู ปบ้าน รู ปปลา รู ปใบไม้ เช่น
รู ปแบบผูห้ ญิง รู ปแบบเป็ ด รู ปแบบวัด (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542: 965)
รู ปแบบ เป็ นรู ปธรรมของความคิดที่เป็ นนามธรรม ซึ่ งบุคคลแสดงออกมาในลักษณะ
ใดลักษณะหนึ่ ง เช่น เป็ นคาอธิ บาย เป็ นแผนผัง ไดอะแกรม หรื อ แผนภาพเพื่อช่วยให้ตนเองและ
บุคคลอื่นสามารถเข้าใจได้ชดั เจนขึ้น(ทิศนา แขมมณี 2550: 220)
องค์ ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ โดยทัว่ ไปจะต้องมีองค์ประกอบที่สาคัญ ดังนี้
1.รู ปแบบจะต้องนาไปสู่ การทานาย (Prediction) ผลที่ตามมาซึ่งสามารถพิสูจน์
ทดสอบได้กล่าวคือ สามารถนาไปสร้างเครื่ องมือเพื่อไปพิสูจน์ทดสอบได้
2. โครงสร้างของรู ปแบบจะต้องประกอบด้วยความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (Causal
Relationship) ซึ่งสามารถอธิ บายปรากฏการณ์/เรื่ องนั้นได้
3. รู ปแบบจะต้องสามารถช่วยสร้างจินตนาการ (Imagination) ความคิดรวบยอด
(Concept) และความสัมพันธ์(Interrelations) รวมทั้งช่วยขยายขอบเขตของการสื บเสาะความรู ้
4. รู ปแบบควรจะประกอบด้วยความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง(Structural Relationships)
มากกว่าความสัมพันธ์เชิงเชื่อมโยง (Associative Relationships)
ประเภทของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ ตามแนวคิดของสไตเนอร์(Steiner 1988:20-45) แบ่งออก
2 ประเภทคือ
1. รู ปแบบเชิงปฏิบตั ิ (Practical Model or Model-of ) เป็ นแบบจาลองทางกายภาพ
เช่น แบบจาลองรถยนต์ เครื่ องบิน ภาพจาลอง
2.รู ปแบบเชิงทฤษฎี (Theoretical Model or Model –for)เป็ นแบบจาลองที่สร้างขึ้นจาก
กรอบความคิดที่มีทฤษฎีเป็ นพื้นฐาน ตัวทฤษฎีเองไม่ใช่รูปแบบหรื อแบบจาลองเป็ นตัวช่วยให้เกิด
รู ปแบบที่มีโครงสร้างต่าง ๆ ที่สมั พันธ์กนั
รู ปแบบตามแนวคิดของคีฟส์(Keeves 1997: 386-387, อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี 2550:
220) จาแนกออกเป็ น 5 แบบ ดังนี้
1.รู ปแบบเชิงเปรี ยบเทียบ (Analogue Model) ได้แก่ ความคิดที่แสดงออกในลักษณะ
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ของการเปรี ยบเทียบสิ่ งต่าง ๆ อย่างน้อย 2 สิ่ งขึ้นไป รู ปแบบลักษณ์น้ ีใช้กนั มากในด้านวิทยาศาสตร์
กายภาพ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
2.รู ปแบบเชิงภาษา (Semantic Model)ได้แก่ ความคิดที่แสดงออกผ่านทางการใช้ภาษา
(พูดและเขียน) รู ปแบบลักษณะนี้ใช้กนั มากทางด้านศึกษาศาสตร์
3.รู ปแบบเชิงคณิ ตศาสตร์ (Mathematical Model) ได้แก่ ความคิดที่แสดงออกผ่านทาง
สูตรคณิ ตศาสตร์ ซึ่งส่ วนมากจะเกิดขึ้นหลังจากได้รูปแบบเชิงภาษาแล้ว
4.รู ปแบบเชิงแผนผัง (Schematic Model) ได้แก่ ความคิดที่แสดงออกผ่านทางแผนผัง
แผนภาพ ไดอะแกรม กราฟ เป็ นต้น
5.รู ปแบบเชิงสาเหตุ (Causal Model) ได้แก่ ความคิดที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรต่าง ๆของสถานการณ์/ปัญหาใด ๆรู ปแบบด้านศึกษาศาสตร์เป็ นส่ วนใหญ่
การสร้ างรูปแบบการจัดการเรียนรู้
การสร้างรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ คือ การกาหนดมโนทัศน์ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั
อย่า งเป็ นระบบเพื่ อ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ชัด เจนว่า รู ป แบบเสนออะไรเพื่ อ ให้ไ ด้อ ะไรและสิ่ ง ที่ ไ ด้อ ธิ บ าย
ปรากฏการณ์อะไรและนาไปสู่ขอ้ ค้นพบอะไรใหม่ ดังรายละเอียดขั้นตอนการสร้างรู ปแบบ ต่อไปนี้
มโนทัศน์
(concepts)

ตัวแปร
(variables)
การวัด
(measurement)

สร้างความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร

ข้อแสนอ
(proposition)

Relating variables
ความสัมพันธ์
ระหว่างข้อเสนอ

ผลการทานาย
(solution)

การทานาย
prediction

รู ปแบบ
(models)

ภาพที่ 8 ขั้นตอนการสร้างรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
ที่มา : Keeves, John P, Education research, methodology, and measurement : An international
handbook (Oxford : Pergamon Press,1997),560.
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จากการนาเสนอประเภทของรู ปแบบต่าง ๆ จะเห็ นได้ว่ารู ปแบบทางด้านการศึกษา
มักจะเป็ นรู ปแบบเชิงสาเหตุ เป็ นลักษณะของการเรี ยนการสอนที่จดั ขึ้นอย่างเป็ นระบบเป็ นระเบียบ
ตามปรัชญา ทฤษฎี หลักการ หรื อความเชื่อต่าง ๆ โดยครอบคลุมองค์ประกอบสาคัญต่าง ๆ ของ
ระบบนั้นและได้รับการยอมรับหรื อพิสูจน์ ทดสอบถึงประสิ ทธิภาพของระบบนั้น ๆมาแล้วสาหรับ
การเรี ยนการสอนนักการศึกษามักนิยมใช้คาว่า “รู ปแบบ” มากว่า คาว่า “ระบบ” ด้วยเหตุดงั กล่าวจึง
สามารถให้คานิ ยามได้ว่า “รู ปแบบการเรี ยนการสอน” คือ สภาพลักษณะของการเรี ยนการสอนที่
ครอบคลุมองค์ประกอบที่สาคัญดังกล่าวข้างต้น โดยประกอบด้วยกระบวนการหรื อขั้นตอนสาคัญ
ในการเรี ยนการสอน รวมทั้งวิธีสอนและเทคนิคการสอนต่าง ๆที่สามารถช่วยให้สภาพการเรี ยนการ
สอนนั้นเป็ นไปตามทฤษฎี หลักการและแนวคิดที่ยดึ ถือรู ปแบบจะต้องพิสูจน์ ทดสอบ หรื อยอมรับ
ว่ามีประสิ ทธิ ภาพ สามารถใช้เป็ นแบบแผนในการเรี ยนการสอนให้บรรลุวตั ถุประสงค์เฉพาะของ
รู ปแบบนั้น ๆ
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้รูปแบบการพัฒนา ผูว้ ิจยั ได้จากการทบทวนวรรณกรรม
ที่เกี่ยวข้อง พบว่า มีแนวคิดที่สาคัญและสามารถนามาใช้ในการออกแบบรายละเอียดรู ปแบบการ
จัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ ทั้งนี้ ได้เสนอสาระสาคัญใน 4 แนวคิดตามลาดับ คือ แนวคิดการ
จัดการเรี ยนรู ้ แบบเน้นประสบการณ์ เป็ นฐาน แนวคิดการจัดการเรี ยนรู ้ เชิ งประสบการณ์ เรี ยนรู ้
แนวคิดการจัดการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง และ แนวคิดการจัดการเรี ยนรู ้ความเข้าใจ 6 ด้าน ในแต่ละ
เรื่ องมีรายละเอียดดังนี้
1. การจัดการเรี ยนรู ้แบบเน้นประสบการณ์เป็ นฐาน(Experiential Learning) การจัดการ
เรี ยนรู ้แบบเน้นประสบการณ์เป็ นฐาน หมายถึงการจัดการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์หรื อการเรี ยนรู ้
โดยการลงมือกระทา (Learning by doing) โดยการดึงเอาประสบการณ์จากตัวผูเ้ รี ยนแล้วกระตุน้ ให้
ผูเ้ รี ยนสะท้อนความคิดเกี่ยวกับประสบการณ์น้ นั ออกมาเพื่อพัฒนาความคิ ดใหม่ เจตคติใหม่ และ
ทักษะใหม่ไปสู่ ความรู ้ใหม่นน่ั เอง
โคล์ป (Kolb 1984:1-15) เป็ นนักจิตวิทยาการศึกษาที่เริ่ มใช้คาว่า “Experiential
Learning” ซึ่งต่อมาเป็ นที่ยอมรับและนามาใช้ในการศึกษาเรี ยกว่า Kolb Process Learning เป็ นการ
เรี ยนรู ้จากประสบการณ์ ซึ่ งแตกต่างจากกการเรี ยนการสอนแบบเดิมที่ครู เป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู ้
และครู เป็ นผูก้ าหนดและถ่ายทอดเนื้ อหาความรู ้ใหม่ให้แก่ผเู ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนเป็ นผูร้ ับรู ้ การเรี ยนรู ้แบบ
เน้นประสบการณ์เป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ที่มีข้นั ตอน 4 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1ผูเ้ รี ยนได้รับประสบการณ์ที่เป็ นรู ปธรรม
ขั้นที่ 2ผูเ้ รี ยนสะท้อนความคิดจากประสบการณ์ดว้ ยมุมมองที่หลายหลาก
ขั้นที่ 3ผูเ้ รี ยนสรุ ปความรู ้จากการสังเกตและการสะท้อนความคิดเป็ นความคิดรวบยอด
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ซึ่งเป็ นนามธรรม และสรุ ปเป็ นหลักการซึ่งได้จากการบูรณาการการสังเกตกับทฤษฎี
ขั้นที่ 4 ผูเ้ รี ยนนาหลักการนั้นไปประยุกต์ใช้หรื อทดลองใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ
Concrete
Experience
Active Experimentation

Reflective Observation

Abstract
Conceptualization
ภาพที่ 9 องค์ประกอบของการจัดการเรี ยนรู ้แบบเน้นประสบการณ์เป็ นฐาน
ที่มา : Kolb,Experiential Learning:Experience as the Source of Learning and Development
(New Jersey: Prentice-Hall Inc.,1984),1-2.
จากการจัดการเรี ยนรู ้แบบเน้นประสบการณ์เป็ นฐาน สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรี ยนการสอนได้ตามขั้นต่าง ๆ ดังนี้
1.1 ขั้นประสบการณ์ (Experience) ในการจัดการเรี ยน เนื้ อหาที่ใช้ในการให้ความรู ้
หรื อน าไปสู่ การสอนทักษะต่ าง ๆ ส่ ว นใหญ่ เป็ นเรื่ องที่ นักเรี ยนจะมี ประสบการณ์ อยู่ก่อนแล้ว
องค์ประกอบที่เป็ นประสบการณ์น้ ี ผูส้ อนจะพยายามกระตุน้ ให้นกั เรี ยนซึ่ งมีประสบการณ์อยูก่ ่อน
แล้วดึงประสบการณ์ของตัวเองออกมาใช้ในการเรี ยนรู ้ และสามารถแบ่งปั นประสบการณ์ที่เหมือน
หรื อแตกต่างไปจากตนเองได้ ขึ้นอยูก่ บั การใช้กระบวนการกลุ่มของผูส้ อน การที่ผสู ้ อนพยายามให้
นักเรี ยนดึงประสบการณ์มาใช้ในการเรี ยนจะทาให้เกิดประโยชน์ท้ งั นักเรี ยนและผูส้ อนดังนี้
1.1.1 นักเรี ยน การที่นกั เรี ยนได้ดึงประสบการณ์ของตนเองออกมานาเสนอร่ วมกับ
เพื่อนๆจะทาให้นกั เรี ยนรู ้สึกว่าตัวเองได้มีส่วนร่ วมในฐานะสมาชิกคนหนึ่ง มีความสาคัญที่มีคนฟัง
เรื่ องราวของตนเอง และได้รับโอกาสรับรู ้เรื่ องราวของคนอื่น ทาให้มีความรู ้เพิ่มขึ้นมีสมพันธ์ภาพ
ในกลุ่มนักเรี ยนได้เป็ นไปด้วยดี
1.1.2 ผูส้ อน ไม่ตอ้ งเสี ยเวลาในการอธิ บายหรื อยกตัวอย่างนักเรี ยนฟัง เพียงแต่ใช้
เวลาเล็ก น้อยกระตุน้ ให้นักเรี ย นได้เ ล่าประสบการณ์ ของตนเอง ผูส้ อนอาจใช้ใบชี้ แ จงกาหนด
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กิจกรรม ของนักเรี ยนในการนาเสนอประสบการณ์ ในกรณี ที่นกั เรี ยนไม่มีประสบการณ์ในเรื่ องที่
จะสอนหรื อมีนอ้ ย ผูส้ อนอาจจะยกกรณี ตวั อย่าง หรื อสถานการณ์กไ็ ด้
1.2 ขั้นการสะท้อนและอภิปราย (Reflection and Discussion) นักเรี ยนจะได้แสดง
ความคิดเห็ น และความรู ้ สึกของตนเองแลกเปลี่ยนกับสมาชิ กในกลุ่ม ซึ่ งผูส้ อนจะเป็ นผูก้ าหนด
ประเด็นการวิเคราะห์ วิจารณ์ นักเรี ยนจะได้เรี ยนรู ้ถึงความคิด ความรู ้สึกของคนอื่นที่ต่างไปจาก
ตนเอง จะช่วยให้เกิดการเรี ยนรู ้ได้กว้างขวางขึ้น และผลสะท้อนความคิดเห็นเป็ นการอภิปรายทาให้
ได้ขอ้ สรุ ปที่หลากหลาย หรื อมีน้ าหนักมากยิง่ ขึ้นนอกจากนี้ นักเรี ยนจะได้เรี ยนรู ้ถึงการทางานเป็ น
ทีม บทบาทของสมาชิกที่ดีที่จะทาให้งานสาเร็ จ การควบคุมตนเองและการยอมรับความคิดเห็นของ
ผูอ้ ื่น องค์ประกอบจะช่วยให้นกั เรี ยนได้รับการพัฒนาทั้งด้านความรู ้ และเจตคติในเรื่ องที่อภิปราย
การที่นกั เรี ยนจะอภิปรายหรื อแสดงความคิดเห็นได้มากน้อยแค่ไหน เป็ นไปตามเนื้ อหาที่จะสอน
หรื อไม่น้ ัน ขึ้น อยู่กับใบงานที่ ผูส้ อนจัด เตรี ย มซึ่ งประกอบไปด้ว ยประเด็นอภิ ปรายหรื อตาราง
วิเคราะห์เพื่อให้นกั เรี ยนทาได้สาเร็ จ
1.3 ขั้นความคิดรวบยอด (Concept) เป็ นขั้นที่นกั เรี ยน ได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับเนื้ อหาวิชา
หรื อพัฒนาด้านพุทธิพิสัย(Cognitive)เกิดได้หลายทางเช่นจากการบรรยายของผูส้ อน การมอบหมาย
ให้อ่านจากเอกสาร ตารา หรื อได้จากการสะท้อนความคิดเห็ นหรื ออภิปรายในองค์ประกอบที่ 2
โดยผูส้ อนอาจจะสรุ ปความคิดรวบยอดให้จากการอภิปราย และการนาเสนอของนักเรี ยนแต่ละกลุ่ม
นักเรี ยนจะเข้าใจและเกิดความคิดรวบยอด ซึ่ งความคิดรวบยอดจะส่ งผลถึงการเปลี่ยนแปลงเจตคติ
หรื อความเข้าใจในเนื้อหาขั้นตอนของการฝึ กทักษะต่างๆ ที่จะช่วยทาให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิได้ง่ายขึ้น
1.4 ขั้นการทดลอง/การประยุกต์แนวคิด (Experimentation/Application) เป็ นขั้นที่
นักเรี ยนได้ทดลองใช้ความคิดรวบยอดหรื อผลิ ตขั้นความคิดรวบยอดในรู ปแบบต่าง ๆ เช่ นการ
สนทนา สร้างคาขวัญ ทาแผนภูมิ เล่นบทบาทสมมุติ ฯลฯ เป็ นการแสดงถึงผลของความสาเร็ จของ
การเรี ยนรู ้ในองค์ประกอบที่ 1 ถึง 3 ผูส้ อนสามารถใช้กิจกรรมในองค์ประกอบนี้ ในการประเมินผล
การเรี ยนการสอนได้
สรุ ปแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์โดยใช้วิธีสอนที่เน้นการเรี ยนรู ้
จากการกระทา(Learning by doing) ซึ่งเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง มีความเชื่อว่าการเรี ยนรู ้เกิดจากการ
กระทาจริ งผูเ้ รี ยนเป็ นผูส้ ร้างความรู ้ใหม่โดยเริ่ มจากการรับรู ้ปัญหา คิดหาแนวทางแก้ไข ลงมือ
ปฏิ บ ัติ จ นเกิ ด ประสบการณ์ จ ากการปฏิ บ ัติ ผูเ้ รี ย นจะเป็ นผูส้ ร้ า งความรู ้ ข องตนเอง เกิ ด การ
ปรั บ เปลี่ ย นความรู ้ เ ดิ ม ให้เ ป็ นความรู ้ ใ หม่ ซึ่ งจะเป็ นความรู ้ ที่มี ความหมายต่ อผูเ้ รี ย น สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้จริ งในชีวิตประจาวันทาให้ผเู ้ รี ยนมีประสบการณ์ในการคิดและการกระทาจน
ก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้วิธีการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ โดยมีความคิดหลักสาคัญ 4 ประการ คือ(1) เป็ น
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การเรี ยนรู ้ที่อาศัยประสบการณ์ของผูเ้ รี ยน(2) เป็ นการเรี ยนรู ้ดว้ ยการกระทาจนทาให้เกิดความรู ้ใหม่
(3) ปฏิสัมพันธ์ของผูเ้ รี ยนทาให้เกิดการขยายตัวของเครื อข่ายความรู ้อย่างกว้างขวาง และ(4) มีการ
สื่ อสารด้วยการพูดหรื อการเขียนเพื่อสังเคราะห์ความรู ้
2. การจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของโนลส์ (Knowles 1997:1-2) ได้ให้
แนวคิดการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์การเรี ยนรู ้ไว้ 2 แนวคิด คือ แนวคิดเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้
และการจัดการศึกษาและการสอน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
2.1แนวคิดเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย ผูเ้ รี ยนจะเรี ยนรู ้ได้มากหากมีส่วนร่ วม
ในการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง และ การเรี ยนรู ้ของมนุษย์เป็ นกระบวนการภายในอยูใ่ นความควบคุมของ
ผูเ้ รี ยนแต่ละคน ผูเ้ รี ยนจะนาประสบการณ์ ความรู ้ ทักษะและค่านิ ยมต่าง ๆเข้ามาสู่ การเรี ยนรู ้ของ
ตน มนุ ษย์จะเรี ยนรู ้ได้ดีหากมีอิสระที่จะเรี ยนในสิ่ งที่ตนต้องการและด้วยวิธีการที่ตนพอใจ มนุษย์
ทุกคนมีลกั ษณะเฉพาะตน ความเป็ นเอกัตบุคคลเป็ นสิ่ งที่มีคุณค่า มนุ ษย์ควรได้รับการส่ งเสริ มใน
การพัฒนาความเป็ นเอกัตบุคคลของตนและมนุษย์เป็ นผูม้ ีความสามารถและเสรี ภาพที่จะตัดสิ นใจ
และเลือกกระทาสิ่ งต่าง ๆ ตามที่ตนพอใจ และรับผิดชอบในผลของการกระทานั้น
2.2 การจัดการศึกษาและการสอน ควรดาเนินการดังนี้ การให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมใน
การเรี ยนรับผิดชอบร่ วมกันในกระบวนการเรี ยนรู ้จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้ดี กระบวนการ
เรี ยนรู ้ควรเปิ ดโอกาสและส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนนาประสบการณ์ความรู ้ ทักษะ เจตคติและค่านิยมต่าง ๆ
ของตนเข้ามาใช้ในการทาความเข้าใจสิ่ งใหม่ ประสบการณ์ใหม่ ในการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้
ให้แก่ผเู ้ รี ยน ควรเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้เลือกสิ่ งที่เรี ยนและวิธีเรี ยนด้วยตนเอง ในกระบวนการ
เรี ยนการสอน ครู ควรเข้าใจและส่ งเสริ มความแตกต่างระหว่างบุคคล ควรเปิ ดโอกาสและส่ งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนได้พฒั นาคุณสมบัติเฉพาะตนไม่ควรปิ ดกั้นเพียงเพราะเขาไม่เหมือนคนอื่น กระบวนการ
เรี ยนรู ้ควรเปิ ดโอกาสและส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนตัดสิ นใจด้วยตนเอง ลงมือกระทา และยอมรับผลของ
การตัดสิ นใจหรื อการกระทานั้น
3. การจัดการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง (Authentic Learning) ถือเป็ นแนวคิดหนึ่ งที่
นามาใช้ในการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนได้เป็ นอย่างดี เป็ นแนวคิดการจัดการเรี ยนรู ้ที่ตอบสนอง
ต่อการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ทิศนา แขมมณี (2550: 133-137) ได้ศึกษา
นิยามหลักการ องค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ของการจัดการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง ดังนี้
ความหมายของการจัดการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง การจัดการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง
หมายถึง การดาเนิ นการช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้โดยการให้ผเู ้ รี ยนเข้าไปเผชิญปั ญหาในสภาพ
จริ ง ปั ญหาจริ ง ในบริ บทจริ ง และร่ วมกันศึกษาเรี ยนรู ้แสวงหาความรู ้และข้อมูล และวิธีการต่าง ๆ
เพื่อที่จะแก้ปัญหานั้น ผลการแก้ไขปั ญหาสอดคล้องกับสภาพจริ ง ทั้งนี้ การจัดการเรี ยนการสอนไม่

58
อาจจัดให้ผเู ้ รี ยนเผชิ ญปั ญหาในชี วิตจริ ง ปั ญหาจริ งในชั้นเรี ยน อาจทาโดยใช้สถานการณ์จาลอง
หรื อสะท้อนความเป็ นจริ งให้ผเู ้ รี ยนได้ร่วมกันคิดแก้ปัญหา หรื อเข้าใจสวมบทบาทในสถานการณ์
จาลองเพื่อเรี ยนรู ้จากสถานการณ์ เชื่ อมโยงสู่ สภาพจริ ง ซึ่ งการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริ งหรื อ
จ าลองดัง กล่ า วจะเป็ นการฝึ กทัก ษะการคิ ด การสนทนา การอภิ ปรายแลกเปลี่ ย นแนวคิ ด การ
ตัดสิ นใจ และนาไปสู่การนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
หลักการพื้นฐานของการจัดการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง มีดงั นี้
1.การเรี ยนรู ้ใด ๆก็ตามยอมมีความสัมพันธ์กบั เรื่ อง ๆ นั้นเป็ นการเรี ยนรู ้ที่คานึงถึง
บริ บทแวดล้อมที่สมั พันธ์กบั ความเป็ นจริ ง เพื่อให้ผเู ้ รี ยนนาไปใช้ในชีวิตจริ งได้
2.สภาพจริ ง ข้อมูลจริ งเป็ นโลกแห่งความเป็ นจริ งซึ่งทุกคนจะต้องเผชิญ ดังนั้น การให้
ผูเ้ รี ยนได้เผชิญกับสภาพจริ ง ปั ญหาจริ ง จึงเป็ นโอกาสที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ความเป็ นจริ ง
3.การเรี ยนรู ้ความเป็ นจริ ง ของจริ ง เป็ นการเรี ยนรู ้ที่มีความหมายเพราะสามารถ
นาไปใช้ได้ เป็ นประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยน จึงเป็ นสิ่ งที่กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดความใฝ่ รู ้อยากเรี ยนรู ้
4.การให้ผเู ้ รี ยนเผชิญปัญหาและแก้ปัญหา จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาทักษะที่จาเป็ นต่อ
การดารงชีวิตจานวนมาก
สรุ ปหลักการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ งได้วา่ เป็ นการเรี ยนรู ้ที่คานึงถึงสภาพความเป็ นจริ ง
กับสิ่ งที่เรี ยนผูเ้ รี ยนได้สมั ผัสกับสถานการณ์จริ ง ผูเ้ รี ยนนาทักษะ ความรู ้ ประสบการณ์ไปใช้จริ งได้
องค์ประกอบของการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง
1.ในชีวิตจริ ง บุคคลต้องเผชิญปัญหาที่จะต้องคิดตัดสิ นใจการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง
เป็ นการเรี ยนรู ้ที่ฝึกการคิด การตัดสิ นใจ ลงมือกระทา และทราบผลการกระทาจากปัญหา
2.การเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ งผูเ้ รี ยนต้องปฏิบตั ิการจริ ง เพื่อแก้ปัญหาโดยการปฏิสมั พันธ์
กับบุคคล ใช้ทรัพยากรตามสภาพจริ งในการแก้ปัญหา
3.การเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง บุคคลจะใช้ความรู ้ ทักษะ และเกิดความรู ้หรื อพัฒนาเจตคติ
ขณะแก้ปัญหาจึงเกิดการเรี ยนรู ้ไปพร้อม ๆ กันในด้านต่าง ๆ ตามสภาพจริ ง
4.การเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง ผูเ้ รี ยนจะเลือกรับเฉพาะสิ่ งที่มีความหมายกับตนเองและ
จาเป็ น เหมาะสมต่อการนาไปใช้จริ ง ได้แก่ ทักษะในการเข้าใจผูอ้ ื่น การอยูร่ ่ วมกันกับผูอ้ ื่น การ
แก้ปัญหา การตัดสิ นใจ
5.การเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง ผูเ้ รี ยนจะนาความรู ้ ทักษะ เจตคติเดิมมาใช้ในการแก้ปัญหา
หรื อสถานการณ์ และเกิดการเรี ยนรู ้ ทักษะ เจตคติพฒั นาขึ้นจากเดิมแล้วพัฒนาขึ้นไปเรื่ อยๆ
6.ข้อมูลย้อนกลับจากการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง จะถูกนาไปยึดถือเป็ นแนวปฏิบตั ิใน
ชีวิตจริ งซึ่งกิจกรรมปั ญหาในการเรี ยนรู ้ มีดงั นี้
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6.1 กิจกรรมแก้ปัญหาท้าทายความสามารถทางวิชาการ (Academic Challenges) โดย
การนาเนื้อหาสาระที่ตอ้ งการสอนมาปรับเปลี่ยนให้อยูใ่ นรู ปของปัญหาแล้วให้ผเู ้ รี ยนเผชิญปัญหา
ร่ วมมือแก้ไข แสวงหาข้อมูล นาข้อมูลทางวิชาการมาใช้ในการตัดสิ นใจ ลงมือกระทา และประเมิน
ด้วยมาตรฐานของการดารงชีวิตจริ ง
6.2 การจัดกิจกรรมสวมบทบาทในสถานการณ์จาลอง (Scenario Challenges)โดยการ
นาสาระที่ตอ้ งสอนมาจัดเป็ นสถานการณ์จาลองที่สะท้อนความเป็ นจริ ง ชีวิตจริ ง และให้ผเู ้ รี ยนสวม
บทบาทในสถานการณ์จาลองนั้น ๆและเกิดการเรี ยนรู ้ เข้าใจสภาพความเป็ นจริ ง
ข้อสังเกตเพิ่มเติมของการจัดการเรี ยนรู ้จากที่กล่าวไว้คือ การจัดการเรี ยนรู ้ตามสภาพ
จริ งมีคุณสมบัติดงั นี้ ผูเ้ รี ยนได้พฒั นาการคิดชั้นสูง(Higher Order Thinking)ผูเ้ รี ยนได้ความรู ้ที่ลึกซึ้ง
(Depth of Knowledge)ความเชื่อมโยงของสิ่ งที่เรี ยนรู ้กบั โลกแห่งความจริ งการอภิปรายหรื อสนทนา
ที่เป็ นแก่นสาร(Substantive Conversation) และการส่ งเสริ มสนับสนุนจากสังคมในผลสัมฤทธิ์ของ
ผูเ้ รี ยน(Social Support for Student Achievements)
ตัวบ่งชี้ของการจัดการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง มีดงั นี้
1. ผูส้ อนมีการนาผูเ้ รี ยนเข้าไปเผชิญสถานการณ์จริ ง ปัญหาจริ ง ในบริ บทจริ งหรื อมี
การจัดกิจกรรมในห้องเรี ยนที่จาลองหรื อสะท้อนความเป็ นจริ งให้ผเู ้ รี ยนได้ร่วมกันคิดแก้ปัญหา
หรื อเข้าร่ วมไปสวมบทบาทในสถานการณ์น้ นั ๆ
2. ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมกันคิดวิเคราะห์ปัญหา แสวงหาความรู ้ ข้อมูลและวิธีการต่าง ๆ
จากแหล่งความรู ้ที่หลากหลาย ศึกษาทาความเข้าใจ ความรู ้และข้อมูลความรู ้มาใช้ตดั สิ นใจ
3. ผูเ้ รี ยนที่มีการตัดสิ นใจกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแก้ปัญหารวมกัน
4. ผูเ้ รี ยนได้รับผลการตัดสิ นใจและการกระทาของตนจากสังคม
5. ผูเ้ รี ยนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู ้ความเข้าใจสะท้อนความคิดเกี่ยวกับการ
เรี ยนรู ้ของตน
6. ผูส้ อนมีการวัดประเมินผล ทั้งด้านความรู ้ ทักษะและเจตคติ
4. การจัดการเรี ยนรู ้ความเข้าใจ 6 ด้าน การจัดการเรี ยนรู ้ความเข้าใจ 6 ด้านตามแนวคิด
ของวิกกินส์และแม็คทาย(Wiggings and McTighe 2004 : 1-6) คือ การแปลความหมายการเรี ยนรู ้ที่
เป็ นเลิศและการประเมินผล เกิดจากการออกแบบหลักสู ตรที่มีประสิ ทธิ ภาพเป็ นเป้ าหมายสาคัญที่
จะนาไปสู่ ความสาเร็ จในการสอนของครู แนวทางสร้ างสรรค์ตอ้ งให้ผูเ้ รี ยนได้มีโอกาสค้นหา
ความรู ้ ดว้ ยตนเอง การแก้ปัญหาด้วยนวัตกรรม และการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้วยหลักการของ
ความรู ้ที่มีอยูใ่ นตนเองอย่างเข้าใจ หลักสู ตรจะต้องเชื่อมโยงระหว่างการประเมินผลและการเรี ยนรู ้
ที่จะนาไปสู่ การพัฒนาความเข้าใจ เน้นการแสวงหาความรู ้มากกว่าการปูพรมให้ครอบคลุม และ

60
มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจในแนวคิดหลัก คานึ งถึงความเข้าใจผิดของผูเ้ รี ยนที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ ใน
การออกแบบหลักสู ตร การประเมินผลและการเรี ยนการสอน โดยใช้แนวทางการประเมินความ
เข้าใจในระดับต่าง ๆ มีมาตรฐานในการออกแบบหลักสู ตรเพื่อประกันคุณภาพของหลักสู ตรและ
การประเมินผล ดังนั้นการออกแบบการเรี ยนรู ้แบบย้อนกลับ Backward Design เพื่อแก้ปัญหาความ
ไม่เชื่ อมโยงระหว่างหลักสู ตรและการประเมินผล ความเข้าใจ มีความหมายว่า ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้
มากกว่า ความรู ้ ที่บรรจุ ในหนังสื อเรี ย น หรื อทักษะพื้ นฐานแต่ ผูเ้ รี ย นต้องมี ความเข้าใจที่ ลึก ซึ้ ง
(Insights) และมีความสามารถในการแสดงออกในผลงานตามบริ บทต่าง ๆ ที่ครู ได้ออกแบบ
หลักสูตร จัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ ออกแบบเครื่ องมือประเมินผลเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้
การออกแบบการเรี ยนรู ้แบบย้อนกลับ Backward Design กระบวนการออกแบบ
แบบย้อนกลับ (Wiggins and McTighe 2004) เริ่ มจากคิดทุกอย่างให้จบสิ้ นสุ ด จากนั้นจึงเริ่ มต้นจาก
ปลายทางที่ ผลผลิ ตที่ ตอ้ งการ(เป้ าหมายหรื อมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ) สิ่ งนี้ ได้มาจากหลักสู ตรเป็ น
หลักฐานแห่ งการเรี ยนรู ้ซ่ ึ งเรี ยกว่า มาตรฐานการเรี ยนรู ้ แล้วจึงวางแผนการเรี ยนการสอนในสิ่ งที่
จาเป็ นให้กบั นักเรี ยนเพื่อเป็ นเครื่ องมือที่นาไปสู่ การสร้างผลงานหลักฐานแห่งการเรี ยนรู ้น้ นั ได้
กระบวนการออกแบบการวางแผนของครู ผสู ้ อนมี 3 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 การกาหนดเป้ าหมายที่พึงประสงค์
ขั้นตอนที่ 2 การกาหนดหลักฐานที่แสดงว่าผูเ้ รี ยนได้บรรลุเป้ าหมายที่พึงประสงค์
ขั้นตอนที่ 3 การวางแผนประสบการณ์การเรี ยนรู ้และการสอน
ในแต่ละขั้นตอนมีการดาเนินการดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การกาหนดเป้ าหมายที่พึงประสงค์ (อะไรคือความเข้าใจที่ตอ้ งการและมี
คุณค่า) การใช้หลักการออกแบบแบบย้อนกลับ อันดับแรกครู ผสู ้ อนควรทาคือการให้ความสาคัญ
ที่เป้ าหมายการเรี ยนรู ้ (Learning goals) หรื อเป้ าหมายของความเข้าใจ ความเข้าใจที่ว่านี้ คือ ความ
เข้าใจที่ฝังใจอย่างยัง่ ยืน (Enduring Understanding) ที่ครู ผสู ้ อนทุกคนต้องการให้นกั เรี ยนของพวก
เขาได้รับการพัฒนาไปให้ถึงจุดหมายปลายทาง ตามลาดับขั้นการเรี ยนรู ้ บรรลุผลที่สาเร็ จสมบูรณ์
ที่สุด สิ่ งนี้ ก็เป็ นจุดเน้นสาคัญที่จะขาดเสี ยมิได้ รวมทั้งแนวทางดาเนินการ ชุดคาถามที่สาคัญด้วย
เช่นกัน ความเข้าใจที่ฝังใจอย่างยัง่ ยืนมีระดับที่เหนือกว่าสู งกว่าข้อเท็จจริ งต่าง ๆ และทักษะต่างๆ ที่
มุ่งไปสู่ความคิดรวบยอดใหญ่ๆ หลักการต่าง ๆ หรื อกระบวนการต่าง ๆ
ขั้นตอนที่2 การกาหนดหลักฐานที่แสดงว่าผูเ้ รี ยนได้บรรลุเป้ าหมายที่พึงประสงค์ (อะไร
คือหลักฐานพยานของความเข้าใจ) ครู ผสู ้ อนต้องตัดสิ นใจต่อไปว่าความเข้าใจเหล่านี้ นักเรี ยนจะ
นาเสนอ หรื อสาธิตแสดงออกให้เห็นได้อย่างไรว่านักเรี ยนได้เกิดความรู ้ความเข้าใจอย่างแท้จริ ง

61
วิกกินส์และแม็คทาย(Wiggins and Mctighe 2004) ได้ให้รายละเอียดของความเข้าใจ 6 ด้าน
(Six Facets of Understanding) โดยเชื่อว่านักเรี ยนจะมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งจะสามารถทาสิ่ งดังต่อไปนี้
1.อธิบายชี้แจงเหตุผล (Can Explain) คือ การอธิบายเหตุการณ์ หรื อปรากฏการณ์อย่าง
ชัดเจนพร้อมข้อมูล ทฤษฎี และองค์ความรู ้ที่เกี่ยวข้อง สามารถอธิบายเหตุผลและวิธีการ(Why and
How) ทั้งยังสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องที่กา้ วเกินคาตอบเพียงว่าผิด หรื อ ถูก
2. สามารถแปลความให้เกิดความหมายที่ชดั เจน (Can Interpret) คือชี้แจงให้เห็นคุณค่า
แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงสู่ชีวิตจริ ง และผลกระทบที่อาจมีต่อผูเ้ กี่ยวข้อง
3.สามารถประยุกต์ใช้ (Can Apply) คือ ความสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์
ใหม่ ๆ ที่ต่างไปจากที่เรี ยนรู ้มาก่อน
4.มีเทคนิคการเขียนภาพที่เห็นด้วยตาจริ ง (Have Perspective) คือความสามารถมอง
ข้อดี ข้อเสี ยจากมุมมองที่หลากหลาย
5.สามารถหยัง่ รู ้มีความรู ้สึกร่ วม (Can Empathies) คือ มีความละเอียดอ่อนที่จะซึมซับ
รับทราบถึงความรู ้สึกนึกคิดของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
6.มีองค์ความรู ้เป็ นของตนเอง (Have Self – Knowledge) คือ รู ้จกั ตนเอง ตระหนักถึง
จุดอ่อน วิธีคิด วิธีปฏิบตั ิ ค่านิยม อคติของตนเอง ตลอดจนปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรี ยนรู ้และความ
เข้าใจของตนเอง
ความเข้าใจ 6 ด้านสามารถช่วยสนับสนุนให้เกิดความเข้าใจตามธรรมชาติของความ
เข้าใจและมีหนทางหลากหลายซึ่ งจะกล่าวถึงต่อไปเกี่ยวกับความเข้าใจ เพื่อความสมเหตุสมผลกับ
รู ปแบบการเรี ยนรู ้(Learning Styles)ผูเ้ รี ยนจะนิยมชมชอบบางข้อเท็จจริ ง ในส่ วนของกระบวนการ
วางแผนนี้ อะไรที่ทาให้“Backward Design” แตกต่างจากกระบวนการวางแผนที่เคยปฏิบตั ิเป็ น
ประเพณี มาตั้งแต่ด้ งั เดิมก่อนการวางแผนการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาความเข้าใจต่างๆ
ครู ผสู ้ อนมีความจาเป็ นต้องวางแผนเพื่อกาหนดแนวทางการประเมินผลขึ้นก่อน ในขณะเดียวกันก็
เน้นถึงความสาคัญให้เกิดความชัดเจนในการพัฒนาผลงาน/ภาระงานความสามารถ สนับสนุนความ
พอเหมาะที่ได้สัดส่ วนของการใช้การประเมินผล ซึ่งเป็ นการใช้การประเมินผลที่มากกว่าแบบดั้งเดิม
อันประกอบด้วยการสังเกต การสอบย่อย การใช้แบบสอบประเภทต่าง ๆ การกาหนดแนวทางเพื่อ
ใช้คดั เลือกขอบเขตของการประเมินผลผลงาน/ภาระงานต่างๆและการแสดงความสามารถต่าง ๆ
ต้องสนับสนุน ช่วยเหลือให้นกั เรี ยนได้มีการพัฒนาความเข้าใจ(Developing Understand)ให้โอกาส
กับนักเรี ยนได้นาเสนอ อธิบายถึงความสามารถในความเข้าใจผลงาน / ภาระงาน (Tasks) ต้องมี
การจาแนกแยกแยะและระดับของความแตกต่างหรื อชั้นของความเข้าใจอีกด้วย
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วิธีการ Backward Design กาหนดให้ครู คิดเหมือนนักประเมินผลครู จะเริ่ มการวางแผน
จัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยการคิดถึงหลักฐานที่จะบ่งชี้ว่าผูเ้ รี ยนได้บรรลุเป้ าหมายการเรี ยนรู ้ที่กาหนดไว้ ด้วย
วิธีการประเมินที่หลากหลายและต่อเนื่ อง ขอเน้นถึงความสาคัญการประเมินผลเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
กระบวนการเรี ยนรู ้และควรจะมีอยู่ (มีการประเมินผลอยูต่ ลอด) ตั้งแต่ตน้ จนจบลาดับขั้นตอน มิใช่
นามาใช้เมื่อจบหน่วยหรื อจบรายวิชาเท่านั้น
ขั้นตอนที่ 3 :การวางแผนประสบการณ์การเรี ยนรู ้และการสอน(อะไรคือประสบการณ์
การเรี ยนรู ้และจะสอนอย่างไร)เมื่อมีความชัดเจนเกี่ยวกับเป้ าหมายการเรี ยนรู ้และหลักฐานที่เป็ น
รู ปธรรมแล้ว ผูส้ อนสามารถเริ่ มวางแผนการเรี ยนการสอนได้ ตั้งคาถามดังต่อไปนี้
1. ความรู ้และทักษะอะไรจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีความสามารถตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้
2. กิจกรรมอะไรจะช่วยพัฒนาผูเ้ รี ยนไปสู่เป้ าหมายดังกล่าว
3. สื่ อการสอนอะไรจึงจะเหมาะสมสาหรับกิจกรรมการเรี ยนรู ้ขา้ งต้น
4. การออกแบบโดยรวมสอดคล้องและลงตัวหรื อไม่
โดยสรุ ปการออกแบบตามวิธีการ Backward Design จะมีประเด็นหลักดังนี้
ตารางที่4 สรุ ปประเด็นหลักในการออกแบบการเรี ยนรู ้แบบย้อนกลับ
ข้อคานึงในการ
เกณฑ์ในการกลัน่ กรอง
ออกแบบ
ขั้นตอนที่ 1
มาตรฐานชาติ
แนวคิดที่ผเู ้ รี ยนจะนาไปใช้ได้อย่าง
อะไรที่มีคุณค่า มาตรฐานพื้นที่
ยัง่ ยืน
ควรแก่การ
ประเด็นท้องถิ่น โอกาสที่จะทาโครงงานตามสาระ
สร้างความ
ความชานาญและ โอกาสที่จะเรี ยนรู ้ในสภาพจริ ง
เข้าใจ
ความสนใจของครู ประเด็นที่ทาความเข้าใจเป็ นพิเศษ

ผลงานการออกแบบจะ
ได้อะไร
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่จะ
สร้างความเข้าใจที่ยง่ั ยืน
และกระตุน้ ให้คิดใน
ประเด็นหลัก

ขั้นตอนที่ 2
อะไรคือ
หลักฐานว่าได้
เกิดความเข้าใจ
ตามที่กาหนด
ไว้

หน่วยการเรี ยนที่
คานึงถึงหลักฐานของ
ผลการเรี ยน ที่เน้นความ
เข้าใจและเป็ นหลักฐาน
ที่มีคุณภาพมาตรฐาน

ประเด็นหลัก

ความเข้าใจ ๖ ด้าน
การระเมินผลที่
ต่อเนื่องกันใน
หลากหลาย
รู ปแบบ

ความตรงประเด็น
ความเที่ยงตรง
ความเป็ นไปได้
ความพอเพียง
สภาพความเป็ นจริ ง
เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
ประเด็นหลัก
ขั้นตอนที่ 3
กิจกรรมการ
เรี ยนการสอน
ใด ที่จะสร้าง
เสริ มความ
เข้าใจความ
สนใจและความ
เป็ นเลิศ

ข้อคานึงในการ
เกณฑ์ในการกลัน่ กรอง
ออกแบบ
ยุทธศาสตร์
วิธีการที่ใช้ชื่อย่อว่า WHERE
การเรี ยนการสอน Where จะไปสู่เป้ าหมายอะไร
ที่วางอยูบ่ น
Hookจะตรึ งผูเ้ รี ยนอย่างไร
พื้นฐานงานวิจยั
Explore และ Equip จะช่วยผูเ้ รี ยน
เนื้อหาสาระ
ให้มีความพร้อมที่จะแสวงหาความรู ้
และทักษะที่
อย่างไร
จาเป็ นและเอื้อต่อ Rethinkจะทบทวนอย่างไร
การเรี ยนอื่นๆ
Evaluateและ Exhibitประเมินผล
และนาเสนอผลงานอย่างไร

ผลงานการออกแบบจะ
ได้อะไร
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่
ประกอบด้วยกิจกรรม
การเรี ยนการสอน ที่
สอดประสานกัน เพื่อ
นาไปสู่ความเข้าใจ
ความสนใจและความ
เป็ นเลิศของผูเ้ รี ยน

ที่มา : Grant Wiggings and Jay McTighe, Understanding by Design
(USA: ASCD publications,2004), 64 .
จากแนวคิดเกี่ ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้ ในรู ปแบบการพัฒนาที่ได้กล่าวไปข้างต้นพอ
สรุ ปได้ว่า แนวคิดการจัดการเรี ยนรู ้ที่นักการศึกษาจัดไว้อย่างเป็ นระบบตามหลักปรัชญา แนวคิด
หลักการและความเชื่อของนักการศึกษาต่าง ๆ ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาแนวคิดการจัดการเรี ยนรู ้หลาย
รู ปแบบเพื่อเป็ นแนวคิดในการพัฒนารู ปแบบ ได้แก่ การจัดการเรี ยนรู ้แบบเน้นประสบการณ์เป็ น
ฐาน การจัดการเรี ยนรู ้แบบประสบการณ์การเรี ยนรู ้ การจัดการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง และการจัด
เรี ยนรู ้ความเข้าใจ 6 ด้าน ซึ่งมีกระบวนการหรื อขั้นตอน และเทคนิควิธีการที่จะช่วยให้การจัดการ
เรี ยนรู ้ตามรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ดงั กล่าวบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
ทฤษฏีหลักในการสร้ างรูปแบบการจัดการเรียนรู้
การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ ผูว้ ิจยั ได้
นาแนวคิดทฤษฏีของเควิน ครู ส(Kevin Kruse 2009:1-20) มาเป็ นต้นแบบในการสร้างรู ปแบบมี 5
ขั้นหรื อที่เราเรี ยกกันโดยทัว่ ไปว่า “ADDIE Model” ซึ่ งเป็ นวิธีการเชิงระบบ (System Approach)
ช่ วยให้การจัดการเรี ยนการสอนมี ประสิ ทธิ ผล (Effectiveness) และมีความเหมาะสมอย่างยิ่ง
(Appropriateness) ขั้นต่าง ๆ ประกอบด้วย
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1. ขั้นวิเคราะห์ (Analyze phase) วิเคราะห์และประเมินความต้องการจาเป็ น (Assess and
Analyze Needs)
2. ขั้นออกแบบ (Design phase) ออกแบบการเรี ยนการสอนและการนาเสนอ (Design
Instruction and Presentations)
3. ขั้นพัฒนา (Develop phase) พัฒนาเครื่ องมือที่ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน (Develop
Materials)
4. ขั้นนาไปใช้ (Implement phase) นาสาระและกิจกรรมไปใช้ ประกอบด้วยการวางแผน
ในการบริ หารจัดการในการนาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ไปใช้ และดาเนินการจัดการเรี ยนรู ้ตามขั้นตอน
ต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้
5. ขั้นประเมิน (Evaluation phase) ประเมินความก้าวหน้าของผูเ้ รี ยนและประสิ ทธิผล
ของสื่ อที่ใช้ในการเรี ยนการสอน
จากวิธีการเชิงระบบ (System Approach) ช่วยให้การจัดการเรี ยนการสอนมีประสิ ทธิผล
(Effectiveness) และมีความเหมาะสมอย่างยิง่ (Appropriateness) ได้นาเสนอเป็ นภาพประกอบ ดังนี้
วิเคราะห์
(Analyze)

นาไปใช้
(Implement)

ประเมิน
(Evaluate)

ออกแบบ
(Design)

พัฒนา
(Develop)

ภาพที่ 10 รู ปแบบแนวคิด ADDIE Model
ที่มา : Kevin Kruse, Introduction to Instructional Design and the ADDIE Model [online].Accessed
30 October 2009, from http://www,e-learningguru.com/articles/art21.htm.
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จากรู ปแบบแนวคิด ADDIE Model ดังกล่าวข้างต้น ผูว้ ิจยั ได้สรุ ปเป็ นแนวทางการ
สร้างรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ 4 ขั้นตอน คือ
1. ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน
2. พัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์
3. ทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์
4. ประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์
ทั้งนี้ การสร้างรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ดงั กล่าวข้างต้นนี้ ถือเป็ นแนวทางสาหรับการ
วิจยั และพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ นอกจากนี้ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาแนวคิดและกลุ่มทฤษฎี การเรี ยนรู ้เพื่อใช้เป็ นแนว
ทางการสร้างรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์
แนวความคิดในเรื่ องของการเรี ยนรู ้ ของมนุ ษย์ ได้รับความสนใจอย่างมากจากนัก
ปรั ชญาและนักจิ ตวิทยามาแต่ในอดี ต ซึ่ งต่างก็ได้แสดงทัศนะกันไว้อย่างหลากหลาย แนวคิด
เหล่านั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงและวิวฒั นาการไปในแต่ละยุคแต่ละสมัย รวมทั้งได้ขยายขอบเขต
ไปสู่ เรื่ องของการจัดการศึกษาและการสอน การศึกษาแนวคิดในอดีต นอกจากจะเป็ นพื้นฐานที่
สาคัญที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจในเรื่ องของการจัดการศึกษาและเกิดแนวความคิดใหม่ๆ แล้วยัง
เป็ นการทบทวนภูมิปัญญาของนักคิดในอดีตซึ่ งอาจจะตกหล่นสู ญหายหรื อเสื่ อมความนิ ยมไปด้วย
กาลเวลาแต่อาจยังทรงคุณค่ามหาศาลต่อการเรี ยนรู ้ของมนุษย์
ทฤษฎี การเรี ยนรู ้ เป็ นแนวความคิดที่ได้รับการยอมรับว่าสามารถใช้อธิ บายลักษณะ
ของการเกิดการเรี ยนรู ้ หรื อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ ส่ วนหลักการสอนก็คือ แนวคิดที่เป็ น
หลักของการปฏิบตั ิทางการสอนที่สอดคล้องกับทฤษฎีการเรี ยนรู ้ต่างๆทฤษฎี การเรี ยนรู ้สามารถ
แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม (สุ รางค์ โค้วตระกูล 2550 : 185-227) ดังต่อไปนี้
1. ทฤษฎีเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ช่วงก่อนคริ สต์ศตวรรษที่ 20
1.1 ทฤษฎีของกลุ่มที่เน้นการฝึ กจิตหรื อสมอง(Mental Discipline) นักคิดกลุ่มนี้
มีความเชื่อว่า จิตหรื อสมองหรื อสติปัญญา(Mind) สามารถพัฒนาให้ปราดเปรื่ องได้โดยการฝึ ก ใน
การฝึ กจิตหรื อสมองนี้ทาได้โดยให้บุคคลเรี ยนรู ้ส่ิ งที่ยากๆ ยิง่ ยากมากเท่าไร จิตก็จะได้รับการฝึ กให้
แข็งแกร่ งขึ้นเท่านั้น หลักการในการจัดการเรี ยนการสอนตามทฤษฏีน้ ี เน้นการพัฒนาให้ผเู ้ รี ยนเกิด
การเรี ยนรู ้ โดยการกระตุน้ ความรู ้ในตัวผูเ้ รี ยนให้แสดงออกมา วิธีการสอนแบบโสเครติส(Socratic
Method) และวิธีการสอนแบบบรรยาย(Didactic Method) เป็ นวิธีการสอนตามทฤษฏีน้ ี ที่ใช้คาถาม
เพื่อดึงความรู ้ในตัวผูเ้ รี ยนออกมาให้กระจ่างชัดและช่วยเพิ่มเติมประสบการณ์ให้แก่ผเู ้ รี ยน ซึ่งเป็ น
วิธีการสอนที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้ดี
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1.2 ทฤษฎีของกลุ่มที่เน้นการพัฒนาไปตามธรรมชาติ(Natural Enfoldment)นักคิด
กลุ่มนี้มีความเชื่อว่า ธรรมชาติคือแหล่งเรี ยนรู ้สาคัญ เด็กควรจะได้เรี ยนรู ้ไปตามธรรมชาติ การใช้
ของจริ งเป็ นสื่ อในการสอนจะช่วยให้เด็กเรี ยนรู ้ได้ดี การเล่นเป็ นการเรี ยนรู ้ที่สาคัญของเด็ก เด็ก
ไม่ใช่ผใู ้ หญ่ตวั เล็กๆ เด็กมีสภาวะของเด็ก ซึ่งแตกต่างไปจากวัยอื่น การจัดการศึกษาให้เด็กจึงควร
พิจารณาระดับอายุเป็ นหลัก การจัดการเรี ยนการสอนตามทฤษฏีน้ ี เน้นการจัดประสบการณ์เรี ยนรู ้
ให้แก่เด็กจะต้องมีความแตกต่างไปจากการจัดให้ผใู ้ หญ่ และยึดเด็กเป็ นศูนย์กลางให้เสรี ภาพแก่เด็ก
ได้เรี ยนรู ้ตามความต้องการและความสนใจของตน ให้เด็กได้เรี ยนรู ้ตามธรรมชาติและเป็ นไปตาม
ธรรมชาติ โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและความพร้อมของเด็ก
1.3 ทฤษฎีของกลุ่มที่เน้นการรับรู ้และการเชื่อมโยงความคิด(Apperception)นักคิด
กลุ่ ม นี้ มี ค วามเชื่ อ ว่า การเรี ย นรู ้ เ กิ ด จากแรงกระตุ ้น ภายนอกหรื อ สิ่ ง แวดล้อ ม(Neutral
Passive) การเรี ยนรู ้เกิดจากการที่บุคคลได้รับประสบการณ์ผา่ นทางประสาทสัมผัสทั้ง5(Sensation)
และความรู ้สึก(Feeling) คือ การตีความหรื อแปลความหมายจากการสัมผัส การจัดการเรี ยนการ
สอนตามทฤษฏี น้ ี จึงเน้นให้ผูเ้ รี ยนได้รับประสบการณ์ ผ่านทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 และสร้ าง
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้เดิมกับความรู ้ใหม่ซ่ ึงจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดความเข้าใจได้เป็ นอย่างดี
2. ทฤษฎีเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ในช่วงคริ สต์ศตวรรษที่ 20
2.1 ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู ้ ก ลุ่ ม พฤติ ก รรมนิ ย ม (Behaviorism) นัก คิ ด ในกลุ่ ม นี้ มอง
ธรรมชาติของมนุษย์ในลักษณะที่เป็ นกลาง คือ ไม่ดี – ไม่เลว การกระทาต่างของมนุษย์เกิดจาก
อิทธิ พลของสิ่ งแวดล้อมภายนอก พฤติกรรมของมนุ ษย์เกิดจากการตอบสนองต่อสิ่ งเร้า(StimulusResponse) การเรี ยนรู ้เกิดจากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่ งเร้าและการตอบสนอง กลุ่มพฤติกรรมนิยม
ให้ความสนใจกับ “พฤติกรรม” มากเพราะพฤติกรรมเป็ นสิ่ งที่เห็นได้ชดั สามารถวัดและทดสอบ
ได้ ทฤษฏีการเรี ยนรู ้ในกลุ่มนี้ ประกอบด้วยแนวคิดสาคัญ ๆ 3 แนวด้วยกัน คือ
2.1.1 ทฤษฎีการเชื่อมโย(Classical Connectionism)ของธอร์ นไดค์(Thorndike)เชื่อว่า
การเรี ยนรู ้เกิดจาการเชื่ อมโยงระหว่างสิ่ งเร้ากับการตอบสนองมีหลายรู ปแบบ บุคคลจะมีการลองผิด
ลองถูกปรับเปลี่ยนไปเรื่ อยๆ จนกว่าจะพบรู ปแบบการตอบสนองที่สามารถให้ผลที่พึงพอใจมาก
ที่ สุด เมื่ อเกิ ด การเรี ย นรู ้ แ ล้ว บุ คคลใช้รูปแบบตอบสนองที่ เหมาะสมเพียงรู ปแบบเดี ย วและจะ
พยายามใช้รูปแบบนั้นเชื่อมโยงกับสิ่ งเร้าในการเรี ยนรู ้ต่อไปเรื่ อย ๆ การจัดการเรี ยนการสอนตาม
ทฤษฏีน้ ีจึงเน้นที่การเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนแบบลองผิดลองถูกบ้าง มีการสารวจความพร้อม
ของผูเ้ รี ยนซึ่งเป็ นสิ่ งจาเป็ นที่ตอ้ งกระทาก่อนการสอนบทเรี ยน เมื่อผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้แล้วครู ควร
ฝึ กให้ผเู ้ รี ยนฝึ กการนาการเรี ยนรู ้น้ นั ไปใช้บ่อย ๆการศึกษาว่าสิ่ งใดเป็ นสิ่ งเร้าหรื อรางวัลที่ผเู ้ รี ยนพึง
พอใจจึงเป็ นสิ่ งสาคัญที่จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้
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2.1.2 ทฤษฎีการวางเงื่อนไข (Conditioning Theory) ประกอบด้วยทฤษฏียอ่ ย 4
ทฤษฏีดงั นี้ ทฤษฏีการวางเงื่อนไขแบบอัตโนมัติของพาฟลอฟ(Pavlov’sClassical Conditioning) เน้น
การตอบสนองต่อสิ่ งเร้าที่วางเงื่อนไขสรุ ปแนวคิดตามทฤษฏีน้ ีได้วา่ การเรี ยนรู ้ของสิ่ งมีชีวิตเกิดจาก
การตอบสนองต่อสิ่ งเร้าที่วางเงื่อนไข ทฤษฏีการวางเงื่อนไขแบบอัตโนมัติของวัตสัน (Watson’s
Classical Conditioning) เน้นการตอบสนองต่อสิ่ งเร้าที่วางเงื่อนไขเช่นกัน สรุ ปแนวคิดตามทฤษฏีน้ ี
ได้ว่าการเรี ยนรู ้จะคงทนถาวรหากมีการให้ส่ิ งเร้าที่สัมพันธ์กนั นั้นควบคู่กนั ไปอย่างสม่าเสมอ ทฤษฏี
การวางเงื่อนไขแบบต่อเนื่ องของกัทธรี (Guthrie’sContiguous Conditioning)เน้นหลักการจูงใจ สรุ ป
แนวคิดตามทฤษฏีน้ ี ได้ว่า การเรี ยนรู ้เมื่อเกิดขึ้นแล้วแม้เพียงครั้งเดียว ก็นับว่าได้เรี ยนรู ้แล้วไม่
จาเป็ นต้องทาซ้ าอี ก และทฤษฏีการวางเงื่อนไขแบบโอเปอร์ แรนต์ของสกิ นเนอร์ (Skinner’s
Operant Conditioning) เน้นการเสริ มแรงหรื อให้รางวัล สรุ ปแนวคิดตามทฤษฏีน้ ีได้วา่ การกระทา
ใดๆ ถ้า ได้รับการเสริ มแรงจะมี แ นวโน้มที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น อี ก การเสริ มแรงที่ แปรเปลี่ ย นทาให้การ
ตอบสนองคงทนกว่าการเสริ มแรงที่ตายตัว การจัดการเรี ยนการสอนตามทฤษฏีน้ ีจึงเน้นที่การเสนอ
สิ่ งเร้ าในการเรี ยนการสอน การจัดกิ จกรรมอย่างต่อเนื่ อง มีการแสริ มแรงหรื อให้รางวัลเพื่อให้
ผูเ้ รี ยนเกิดความพึงพอใจที่จะเรี ยนรู ้
2.1.3ทฤษฏีการเรี ยนรู ้ของฮัลล์ (Hull’s Systematic Behavior Theory) มีความเชื่อ
ว่าถ้าร่ างกายเมื่อยล้า การเรี ยนรู ้จะลดลง การตอบสนองต่อการเรี ยนรู ้จะเกิดขึ้นได้ดีที่สุดเมื่อได้รับ
แรงเสริ มในเวลาใกล้บรรลุเป้ าหมาย หลักการจัดการเรี ยนการสอนตามทฤษฏีน้ ี จึงมักคานึงถึงความ
พร้อม ความสามารถและเวลาที่ผเู ้ รี ยนจะเรี ยนได้ดีที่สุด การจัดการเรี ยนการสอนควรให้ทางเลือก
ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองระดับความสามารถของผูเ้ รี ยน
2.2 ทฤษฎี การเรี ยนรู ้กลุ่มพุทธิ นิยม(Cognitivism) เน้นกระบวนการทางปั ญญาหรื อ
ความคิดซึ่งเป็ นกระบวนการภายในของสมอง นักคิดกลุ่มนี้มีความเชื่อว่าการเรี ยนรู ้ของมนุษย์ไม่ใช่
เรื่ องของพฤติกรรมที่เกิดจากกระบวนการตอบสนองต่อสิ่ งเร้าเพียงเท่านั้น การเรี ยนรู ้ของมนุษย์มี
ความซับซ้อนยิง่ ไปกว่านั้น การเรี ยนรู ้เป็ นกระบวนการทางความคิดที่เกิดจากการสะสมข้อมูล การ
สร้างความหมายและความสัมพันธ์ของข้อมูล และการดึ งข้อมูลออกมาใช้ในการกระทาและการ
แก้ปัญหาต่างๆ การเรี ยนรู ้เป็ นกระบวนการทางสติปัญญาของมนุษย์ในการที่จะสร้างความรู ้ความ
เข้าใจให้แก่ตนเอง ทฤษฏีในกลุ่มนี้ที่สาคัญๆ มี 5 ทฤษฏี คือ
2.2.1ทฤษฎีเกสตัลท์ (Gestalt Theory)แนวความคิดเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ของทฤษฏีน้ ี
คือ การเรี ยนรู ้เป็ นกระบวนการทางความคิดซึ่ งเป็ นกระบวนการภายในตัวมนุษย์ บุคคลจะเรี ยนรู ้
จากสิ่ งเร้าที่เป็ นส่ วนรวมได้ดีกว่าส่ วนย่อยหลักการจัดการเรี ยนการสอนตามทฤษฏีน้ ี จะเน้นกระบวนการ
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คิด การสอนโดยเสนอภาพรวมก่อนการเสนอส่ วนย่อย ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีประสบการณ์มากและ
หลากหลายซึ่งจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถคิดแก้ปัญหา คิดริ เริ่ มและเกิดการเรี ยนรู ้แบบหยัง่ เห็นได้
2.2.2ทฤษฎีสนาม (Field Theory) แนวความคิดเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ของทฤษฏีน้ ี
คือ การเรี ยนรู ้เกิดขึ้นเมื่อบุคคลมีแรงจูงใจหรื อแรงขับที่จะกระทาให้ไปสู่ จุดหมายปลายทางที่ตน
ต้องการ หลักการจัดการเรี ยนการสอนตามทฤษฏีน้ ี เน้นการเข้าไปอยู่ใน “โลก” ของผูเ้ รี ยน การ
สร้างแรงจูงใจหรื อแรงขับโดยการจัดสิ่ งแวดล้อมทั้งทางกายภาพและจิตวิทยาให้ดึงดูดความสนใจ
และสนองความต้องการของผูเ้ รี ยนเป็ นสิ่ งจาเป็ นในการช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้
2.2.3ทฤษฎีเครื่ องหมาย (Sign Theory) ของทอลแมน (Tolman) แนวความคิด
เกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ของทฤษฏีน้ ี คือ การเรี ยนรู ้เกิดจากการใช้เครื่ องหมายเป็ นตัวชี้ ทางให้แสดง
พฤติกรรมไปสู่ จุดหมายปลายทาง หลักการจัดการเรี ยนการสอนตามทฤษฏีน้ ี เน้นการสร้างแรงขับ
และหรื อแรงจูงใจให้ผเู ้ รี ยนบรรลุจุดมุ่งหมายใดๆ โดยใช้เครื่ องหมาย สัญลักษณ์หรื อสิ่ งอื่นๆ ที่
เป็ นเครื่ องชี้ทางควบคู่ไปด้วย
2.2.4ทฤษฎีพฒั นาการทางสติปัญญา (Intellectual Development Theory) นักคิด
คนสาคัญของทฤษฏีน้ ี มีอยู่ 2 ท่าน ได้แก่ เพียเจต์(Piaget) และบรุ นเนอร์(Bruner) แนวความคิด
เกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ของทฤษฏีน้ ีเน้นเรื่ องพัฒนาการทางสติปัญญาของบุคคลที่เป็ นไปตามวัยและเชื่อ
ว่ามนุ ษย์เลื อกที่ จะรั บรู ้ สิ่ งที่ ตนเองสนใจและการเรี ยนรู ้ เกิ ดจากกระบวนการการค้นพบด้วยตนเอง
หลัก การจัด การเรี ย นการสอนตามทฤษฏี คื อ การพัฒ นาการทางสติ ปั ญ ญาของผูเ้ รี ย นและจัด
ประสบการณ์ ใ ห้ ผู เ้ รี ย นอย่า งเหมาะสมกับ พัฒ นาการนั้น ให้ ผู เ้ รี ย นได้มี ป ระสบการณ์ แ ละมี
ปฏิสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อมมากๆ ควรให้เด็กได้คน้ พบการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้
คิดอย่างอิสระและสอนการคิดแบบรวบยอดเพื่อช่วยส่ งเสริ มความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้ รี ยน
2.2.5 ทฤษฏีการเรี ยนรู ้อย่างมีความหมาย (A Theory of Meaningful Verbal
Learning) ของออซูเบล(Ausubel) เชื่อว่า การเรี ยนรู ้จะมีความหมายแก่ผเู ้ รี ยน หากการเรี ยนรู ้น้ นั
สามารถเชื่อมโยงกับสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งที่รู้มาก่อน หลักการจัดการเรี ยนการสอนตามทฤษฏีน้ ี คือ มีการ
นาเสนอความคิดรวบยอดหรื อกรอบมโนทัศน์ หรื อกรอบแนวคิดในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งแก่ ผเู ้ รี ยน
ก่อนการสอนเนื้อหาสาระนั้นๆ จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนเนื้อหาสาระนั้นอย่างมีความหมาย
2.3 ทฤษฎีการเรี ยนรู ้กลุ่มมนุษยนิ ยม(Humanism)นักคิดกลุ่มมานุ ษยนิ ยมให้ความสาคัญ
ของความเป็ นมนุษย์และมองมนุษย์ว่ามีคุณค่า มีความดีงาม มีความสามารถ มีความต้องการ และมี
แรงจูงใจภายในที่จะพัฒนาศักยภาพของตน หากบุคคลมีอิสรภาพและเสรี ภาพ มนุษย์จะพยายามพัฒนา
ตนเองไปสู่ความเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทฤษฏีและแนวคิดที่สาคัญๆ ในกลุ่มนี้มี 2 ทฤษฏี คือ
2.3.1ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของมาสโลว์แนวคิดเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ของทฤษฏีน้ ี คือ มนุษย์
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ทุกคนมีความต้องการพื้นฐานตามธรรมชาติเป็ นลาดับขั้น และต้องการที่จะรู ้จกั ตนเองและพัฒนา
ตนเอง หลักการจัดการเรี ยนการสอนตามทฤษฏีน้ ี เน้นการเข้าถึงความต้องการพื้นฐานของผูเ้ รี ยน และ
ตอบสนองความต้องการพื้นฐานนั้นอย่างพอเพียง ให้อิสรภาพและเสรี ภาพแก่ผเู ้ รี ยนในการเรี ยนรู ้ มีการ
จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ ซึ่ งช่วยส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเกิดประสบการณ์ในการรู ้จกั ตนเองตาม
สภาพความเป็ นจริ ง
2.3.2 ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของโรเจอร์สแนวคิดเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ของทฤษฏีน้ ี คือ มนุษย์
สามารถพัฒนาตนเองได้ดีหากอยู่ในสภาวะที่ผ่อนคลายและเป็ นอิสระ การจัดบรรยากาศที่ผ่อน
คลายและเอื้อต่อการเรี ยนเรี ยนรู ้และเน้นให้ผเู ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง โดยครู เป็ นผูช้ ้ ีแนะและทาหน้าที่
อานวยความสะดวกในการเรี ยนรู ้ให้แก่ผเู ้ รี ยนและการเรี ยนรู ้จะเน้นกระบวนการเป็ นสาคัญ หลักการ
จัดการเรี ยนการสอนตามทฤษฏีน้ ี เน้นการเรี ยนรู ้กระบวนการเป็ นสาคัญ ควรจัดสภาพแวดล้อม
ทางการเรี ยนให้อบอุ่น ปลอดภัย ครู ควรสอนแบบชี้แนะโดยให้ผเู ้ รี ยนเป็ นผูน้ าทางในการเรี ยนรู ้
ของตนและคอยช่วยเหลือผูเ้ รี ยนให้เรี ยนอย่างสะดวกจนบรรลุผล
2.4 ทฤษฎีการเรี ยนรู ้กลุ่มผสมผสานของกานเย(Gagne’seclecticism)แนวคิดเกี่ยวกับ
การเรี ยนรู ้ของทฤษฏีน้ ี คือ ความรู ้มีหลายประเภท บางประเภทสามารถเข้าใจได้อย่างรวดเร็ วไม่
ต้องใช้ความคิดที่ลึกซึ้ง บางประเภทมีความซับซ้อนมาก จาเป็ นต้องใช้ความสามารถในขั้นสู ง หลักการ
จัดการเรี ยนการสอนตามทฤษฏีน้ ี คือ การจัดการเรี ยนรู ้อย่างเป็ นระบบซึ่ งเริ่ มจากง่ายไปหายากมี
ทั้งหมด 9 ขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1 สร้างความสนใจ(Gaining Attention)
ขั้นที่ 2 แจ้งจุดประสงค์(Informing the Learning)
ขั้นที่ 3 กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนระลึกถึงความรู ้เดิมที่จาเป็ น(Stimulating Recall of
Prerequisite Learned Capabilities)
ขั้นที่ 4 เสนอบทเรี ยนใหม่(Presenting the Stimulus)
ขั้นที่ 5 ให้แนวทางการเรี ยนรู ้(Providing Learning Guidance)
ขั้นที่ 6 ให้ลงมือปฏิบตั ิ(Eliciting the Performance)
ขั้นที่ 7 ให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ(Feedback)
ขั้นที่ 8 ประเมินพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ตามจุดประสงค์(Assessing the Performance)
ขั้นที่ 9 ส่ งเสริ มความแม่นยาและการถ่ายโอนการเรี ยนรู ้(Enhancing Retention
And Transfer)
3. ทฤษฎีการเรี ยนรู ้และการสอนร่ วมสมัย
3.1 ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลข้อมูล(Information Processing
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Theory) เป็ นทฤษฏีที่สนใจศึกษาเกี่ ยวกับกระบวนการพัฒนาสติปัญญาของมนุ ษย์ โดยให้ความ
สนใจเกี่ ย วกับ การท างานของสมอง ทฤษฏี มี แ นวคิ ด ว่ า การท างานของสมองมนุ ษ ย์มี ค วาม
คล้ายคลึงกับการทางานของคอมพิวเตอร์ หลักการจัดการเรี ยนการสอนตามทฤษฏีน้ ี คือ การ
นาเสนอสิ่ งเร้าที่ผเู ้ รี ยนรู ้จกั หรื อมีขอ้ มูลอยูจ่ ะสามารถช่วยให้ผเู ้ รี ยนหันมาใส่ ใจและรับรู ้ส่ิ งนั้น จัด
สิ่ งเร้าในการเรี ยนรู ้ให้ตรงกับความสนใจของผูเ้ รี ยน สอนให้ฝึกการจาโดยใช้วิธีการที่หลากหลาย หาก
ต้องการให้ผเู ้ รี ยนจดจาเนื้ อหาสาระใด ๆ ได้เป็ นเวลานาน สาระนั้นจะต้องได้รับการเข้ารหัส
(Encoding) เพื่อนาไปเข้าหน่วยความจาระยะยาว วิธีการเข้ารหัสสามารถทาได้หลายวิธี เช่น การ
ท่องจาซ้ าๆ การทบทวน หรื อการใช้กระบวนการขยายความคิด
3.2 ทฤษฎีพหุปัญญา(Theory of Multiple Intelligences) ทฤษฏีน้ ีมีความเชื่อพื้นฐานที่
สาคัญ 2 ประการ คือ
3.2.1เชาวน์ปัญญาของบุคคลมิได้มีเพียงความสามารถทางภาษาและทาง
คณิ ตศาสตร์เท่านั้น แต่มีอยูอ่ ย่างหลากหลายถึง 8 ประเภทด้วยกัน ประกอบด้วย
เชาวน์ปัญญาด้านภาษา(Linguistic Intelligence)
เชาวน์ปัญญาด้านคณิ ตศาสตร์หรื อการใช้เหตุผลเชิงตรรกะ(Logical
Mathematical Intelligence)
เชาวน์ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ (Spatial Intelligence)
เชาวน์ปัญญาด้านดนตรี (Musical Intelligence)
เชาวน์ปัญญาด้านการเคลื่อนไหวร่ างกายและกล้ามเนื้อ (Bodily Kinesthetic
Intelligence)
เชาวน์ปัญญาด้านความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น (Interpersonal Intelligence)
เชาวน์ปัญญาด้านความเข้าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence)
เชาวน์ปัญญาด้านความเข้าใจธรรมชาติ (Naturalist Intelligence)
เชาวน์ปัญญาของแต่ละคนอาจจะมีมากกว่านี้ คนแต่ละคนจะมีความสามารถ
เฉพาะด้านที่แตกต่างไปจากคนอื่น และมีความสามารถในด้านต่างๆ ไม่เท่ากัน ความสามารถที่
ผสมผสานกันออกมา ทาให้บุคคลแต่ละคนมีแบบแผนซึ่งเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตน
3.2.2.เชาวน์ปัญญาของแต่ละบุคคลจะไม่อยูค่ งที่อยูท่ ี่ระดับที่ตนมีตอนเกิด แต่
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ หากได้รับการส่ งเสริ มที่เหมาะสม
หลักการจัดการเรี ยนการสอนตามทฤษฏีน้ ี คือ มีกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่หลากหลายที่
สามารถส่ งเสริ มเชาวน์ปัญญาหลายๆ ด้าน ให้เหมาะสมกับขั้นพัฒนาการของผูเ้ รี ยน การสอนควร
เน้นการส่ งเสริ มความเป็ นเอกลักษณ์ของผูเ้ รี ยน ครู ควรสอนโดนเน้นให้ผเู ้ รี ยนค้นหาเอกลักษณ์
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ของตน ภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของตนเอง และเคารพในเอกลักษณ์ของผูอ้ ื่น รวมทั้งเห็นคุณค่า
และเรี ยนรู ้ที่จะใช้ความแตกต่างของแต่ละบุคคลให้เป็ นประโยชน์ต่อส่ วนรวม ระบบการวัดผลและ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้ควรมีการประเมินหลายๆ ด้าน และในแต่ละด้านควรเป็ นการประเมินใน
สภาพการณ์ของปั ญหาที่สามารถแก้ปัญหาได้ดว้ ยอุปกรณ์ที่สัมพันธ์กบั เชาวน์ปัญญาด้านนั้นๆ การ
ประเมินจะต้องครอบคลุมความสามารถในการแก้ปัญหาหรื อการสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้อุปกรณ์
ที่สมั พันธ์กบั เชาวน์ปัญญาด้านนั้นๆ อีกวิธีหนึ่ง
3.3 ทฤษฎีการสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง(Constructivism) เป็ นทฤษฏีที่ให้ความสาคัญ
กับกระบวนการและวิธีการของบุคคลในการสร้างความรู ้ความเข้าใจจากประสบการณ์ รวมทั้ง
โครงสร้างทางปั ญญาและความเชื่อที่ใช้ในการแปลความหมายเหตุการณ์และสิ่ งต่างๆ เป็ นกระบวนการที่
ผูเ้ รี ยนจะต้องจัดกระทากับข้อมูล นอกจากกระบวนการเรี ยนรู ้ จะเป็ นกระบวนการปฏิ สัมพันธ์
ภายในสมองแล้ว ยังเป็ นกระบวนการทางสังคมด้วย การสร้างความรู ้จึงเป็ นกระบวนการทั้งด้าน
สติปัญญาและสังคมควบคู่กนั ไป หลักการจัดการเรี ยนการสอนตามทฤษฏีน้ ี จะมุ่งเน้นไปที่กระบวนการ
สร้างความรู ้(Process of Knowledge Construction)เป้ าหมายของการสอนจะเปลี่ยนจากการถ่ายทอด
ให้ผเู ้ รี ยนได้รับสาระความรู ้ที่แน่นอนตายตัว ไปสู่ การสาธิตกระบวนการแปลและสร้างความหมาย
ที่หลากหลาย ผูเ้ รี ยนจะต้องเป็ นผูจ้ ดั กระทากับข้อมูลหรื อประสบการณ์ต่างๆ และจะต้องสร้าง
ความหมายให้กบั สิ่ งนั้นด้วยตนเอง โดยการให้ผเู ้ รี ยนอยูใ่ นบริ บทจริ ง ในการจัดการเรี ยนการสอน
ครู จะต้องพยายามสร้างบรรยากาศทางสังคมจริ ยธรรมให้เกิดขึ้น ผูเ้ รี ยนได้มีบทบาทในการเรี ยนรู ้
อย่างเต็มที่โดยผูเ้ รี ยนจะนาตนเองและควบคุมตนเองในการเรี ยนรู ้ บทบาทของครู จะเป็ นผูใ้ ห้ความ
ร่ วมมื อ อานวยความสะดวกและช่ วยเหลือผูเ้ รี ยนในการเรี ยนรู ้ การประเมินผลการเรี ยนรู ้ ตาม
ทฤษฏีน้ ี มีลกั ษณะที่ยืดหยุ่นกันไปในแต่ละบุคคล การประเมินควรใช้วิธีการที่หลากหลาย การ
วัดผลจะต้องใช้กิจกรรมหรื องานในบริ บทจริ งด้วย ซึ่ งในกรณี ที่จาเป็ นต้องจาลองของจริ งมา ก็
สามารถทาได้ แต่เกณฑ์ที่ใช้ควรเป็ นเกณฑ์ที่ใช้ในโลกความจริ งด้วย
3.4 ทฤษฎี การสร้ างความรู ้ ด้วยตนเองโดยการสร้ างสรรค์ชิ้ นงาน(Constructionism)
แนวคิดของทฤษฏีน้ ี คือ การเรี ยนรู ้ที่ดีเกิดจากการสร้างพลังความรู ้ในตนเอง หากผูเ้ รี ยนมีโอกาส
ได้สร้างความคิดและนาความคิดของตนเองไปสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยอาศัยสื่ อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม จะทาให้ความคิดเห็ นนั้นเป็ นรู ปธรรมมากยิ่งขึ้น หลักการจัดการเรี ยนการสอนตาม
ทฤษฏีน้ ี คือ ครู จะต้องทาหน้าที่อานวยความสะดวกในการเรี ยนรู ้แก่ผเู ้ รี ยน ให้คาปรึ กษาชี้แนะแก่
ผูเ้ รี ยน เกื้ อหนุ นการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ในการประเมินผลนั้นต้องมีการประเมินทั้ง
ทางด้านผลงานและกระบวนการซึ่งสามารถใช้วิธีการที่หลากหลาย เช่น การประเมินตนเอง การ
ประเมินโดยครู และเพื่อน การสังเกต การประเมินโดยใช้แฟ้ มสะสมงาน
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3.5 ทฤษฎีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ(Theory of Cooperative Learning)แนวคิดของทฤษฏีน้ ี
คือ การเรี ยนรู ้เป็ นกลุ่มย่อยโดยมีสมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถแตกต่างกันประมาณ3–6 คน ช่วยกัน
เรี ยนรู ้เพื่อไปสู่ เป้ าหมายของกลุ่ม โดยผูเ้ รี ยนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในลักษณะแข่งขันกัน ต่าง
คนต่างเรี ยนและร่ วมมือกันหรื อช่วยกันในการเรี ยนรู ้ การจัดการเรี ยนการสอนตามทฤษฏีน้ ี จะเน้น
ให้ผเู ้ รี ยนช่วยกันในการเรี ยนรู ้ โดยมีกิจกรรมที่ให้ผเู ้ รี ยนมีการพึ่งพาอาศัยกันในการเรี ยนรู ้ มีการ
ปรึ กษาหารื อกันอย่างใกล้ชิด มีการสัมพันธ์กนั มีการทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่ม มีการวิเคราะห์
กระบวนการของกลุ่ม และมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบงานร่ วมกัน ส่ วนการประเมินผลการเรี ยนรู ้
ควรมีการประเมินทั้งทางด้านปริ มาณและคุณภาพ โดยวิธีการที่หลากหลายและควรให้ผเู ้ รี ยนมีส่วน
ร่ วมในการประเมิน และครู ควรจัดให้ผเู ้ รี ยนมีเวลาในการวิเคราะห์การทางานกลุ่มและพฤติกรรม
ของสมาชิกกลุ่ม เพื่อให้กลุ่มมีโอกาสที่จะปรับปรุ งส่ วนบกพร่ องของกลุ่ม
ตารางที่ 5 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับการสร้างรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์
หัวข้ อ

ทฤษฎีการเรียนรู้
ของโรเจอร์ ส
(Rogers 1969)

แนวคิด มนุษย์สามารถ
พัฒนาตนเองได้ดี
หากอยูใ่ นสภาวะ
ที่ผอ่ นคลายและ
เป็ นอิสระ การจัด
บรรยากาศที่ผอ่ น
คลายและเอื้อต่อ
การเรี ยนเรี ยนรู้
และเน้นให้ผเู้ รี ยน
เป็ นศูนย์กลาง
โดยครู เป็ นผู้
ชี้แนะและ
ทาหน้าที่อานวย
ความสะดวก

ทฤษฎีการประมวลผล
ข้ อมูล
(Klausmeier 1985)
การทางานของสมอง
มนุษย์มีความคล้ายคลึง
กับการทางานของ
คอมพิวเตอร์ หลักการ
จัดการเรี ยนการสอน
ตามทฤษฏีน้ ี คือ การ
นาเสนอสิ่ งเร้าที่ผเู้ รี ยน
รู้จกั หรื อมีขอ้ มูลอยูจ่ ะ
สามารถช่วยให้ผเู้ รี ยน
หันมาใส่ ใจและรับรู้ส่ิ ง
นั้น จัดสิ่ งเร้าในการ
เรี ยนรู้ให้ตรงกับความ
สนใจของผูเ้ รี ยน สอนให้
ฝึ กการจาโดยใช้วิธีการ

ทฤษฎีการสร้ าง
ความรู้
(Richardson
1997)
การเรี ยนรู้ที่ดีเกิด
จากการสร้างพลัง
ความรู้ใน
ตนเอง หาก
ผูเ้ รี ยนมีโอกาสได้
สร้างความคิด
และนาความคิด
ของตนเองไป
สร้างสรรค์
ชิ้นงานโดยอาศัย
สื่ อและ
เทคโนโลยีที่
เหมาะสม
จะทาให้

ทฤษฎีการเรียนรู้
แบบร่ วมมือ
(Johnson and
Johnson 1994 )
การเรี ยนรู้เกิดจาก
กลุ่มย่อยโดยมี
สมาชิกกลุ่มที่มี
ความสามารถ
แตกต่างกัน
ประมาณ3–6
คน ช่วยกันเรี ยนรู้
เพื่อไปสู่เป้ าหมาย
ของกลุ่ม โดย
ผูเ้ รี ยนมี
ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกันใน

ทฤษฎี
พหุปัญญา
(Gardner
1999)
เชาวน์ปัญญา
ของแต่ละคน
อาจจะมี
มากกว่านี้
คนแต่ละคน
จะมี
ความสามารถ
เฉพาะด้านที่
แตกต่างไป
จากคน
อื่น และมี
ความสามารถ
ในด้านต่างๆ
ไม่เท่ากัน
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ตารางที่ 5 (ต่อ)
หัวข้ อ

ทฤษฎีการเรียนรู้
ของโรเจอร์ ส
(Rogers 1969)

ทฤษฎีการประมวลผล
ข้ อมูล
(Klausmeier 1985)

ทฤษฎีการสร้ าง
ความรู้
(Richardson
1997)
ในการเรี ยนรู้ให้แก่ ที่หลากหลาย หาก
ความคิดเห็นนั้น
ผูเ้ รี ยนและการ
ต้องการให้ผเู้ รี ยนจดจา เป็ นรู ปธรรมมาก
เรี ยนรู้จะเน้น
เนื้อหาสาระใดๆได้เป็ น ยิง่ ขึ้น
กระบวนการเป็ น เวลานาน สาระนั้น
สาคัญ
จะต้องได้รับการ
เข้ารหัสencoding) เพือ่
นาไปเข้าหน่วยความจา
ระยะยาว
ขั้นการสร้ าง
ผู้วจิ ัย ขั้นการให้ ความรู้ ขั้นการสร้ างเสริม
ความรู้
ผลงาน
นามาใช้ และการสร้ าง
-ผูเ้ รี ยนได้แลกเปลี่ยน -ผูเ้ รี ยนสร้าง
เป็ นขั้น ความตระหนัก
ความรู้ในสิ่ งที่ได้
ใน -แจ้งจุดประสงค์ เรี ยนรู้
-แบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยน เรี ยนรู้
รู ปแบบ การเรี ยนรู้
-สร้างผลงาน
การ -ผูเ้ รี ยนมีความรู้ ประสบการณ์เดิมมา
สร้างเป็ นประสบการณ์ ขึ้นมาใหม่ ทาให้
จัดการ ความเข้าใจ
ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู้
เรียนรู้ เกี่ยวกับเนื้อหาที่ ใหม่ร่วมกันคิดเพื่อ
เสริ มความรู้ ใหม่
อย่างมีความหมาย
เชิง เรี ยนและสร้าง
-สรุ ปความรู้ร่วมกัน
-ผูเ้ รี ยนได้ฝึก
ประสบ ความตระหนักใน
ปฏิบตั ิกิจกรรม
การณ์ การเรี ยนรู้ปัญหา
คิดแก้ปัญหา
ต่างๆตามที่
ร่ วมกัน
กาหนด
-สรุ ปร่ วมกัน
-สรุ ปผลการ
ดาเนินร่ วมกัน

ทฤษฎีการเรียนรู้
แบบร่ วมมือ
(Johnson and
Johnson 1994 )
ลักษณะแข่งขัน
กัน ต่างคนต่าง
เรี ยนและร่ วมมือ
กันหรื อช่วยกัน
ในการเรี ยนรู้
บกพร่ องของกลุ่ม

ทฤษฎี
พหุปัญญา
(Gardner
1999)
ผสมผสานกัน
ออกมา ทาให้
บุคคลแต่ละ
คนมีแบบ
แผนซึ่ งเป็ น
เอกลักษณ์
เฉพาะตน

ขั้นการนาเสนอ
ผลงาน
-ผูเ้ รี ยนหรื อกลุ่ม
ได้นาเสนอ
ผลงานเพื่อนาไป
ประยุกต์ใช้การ
ดาเนินชีวิตจริ ง
-สรุ ปผลร่ วมกัน

ขั้นการ
ประเมินผล
การเรียนรู้
และการ
สะท้ อนกลับ
-ผูเ้ รี ยนได้รับ
การ
ประเมินผล
การเรี ยนรู้
หลายด้าน
และแต่ละ
ด้านสะท้อน
ผลใน
สภาพการณ์
ของปัญหาที่
สามารถ
แก้ปัญหาได้

จากการศึกษาแนวคิ ดและกลุ่มทฤษฎี หลักในการสร้ างรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ เชิ ง
ประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างรู ปแบบการ
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จัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ เพื่อสร้างองค์ประกอบด้านต่างๆ ของรู ปแบบได้แก่ ทฤษฎีการสร้าง
ความรู ้ ทฤษฎีการประมวลผลข้อมูล ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของโรเจอร์ส ทฤษฎีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
และทฤษฎีพหุ ปัญญา ดังมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1.ทฤษฎีการสร้างความรู ้ (Constructivism Theory)ทฤษฎีการสร้างความรู ้เชื่อว่ามนุษย์
สร้างความรู ้เกี่ยวกับสิ่ งต่าง ๆ ที่แวดล้อมตัวเราด้วยตัวของเราเอง เพราะมนุ ษย์มีศกั ยภาพในการ
สร้างความรู ้จากการมีประสบการณ์ในสภาพการณ์จริ ง (Richardson 1997:1-18) โดยทฤษฎีสร้าง
ความรู ้เห็นว่าในการสร้างความรู ้ที่สมเหตุสมผลนั้นจะประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ลักษณะ คือ
1.1 มนุษย์เป็ นผูส้ ร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง ทฤษฎีสร้างความรู ้เชื่อว่ามนุษย์มีศกั ยภาพใน
การสร้างความรู ้ความเข้าใจของตนเองเหมือนแนวความคิดทางปรัชญาญาณวิทยา(Epistemology)
ซึ่ งไม่ยอมรั บการมี อยู่จริ งของสิ่ งภายนอก หรื อไม่ยอมรั บการมี อยู่จริ งของสิ่ งภายนอก หรื อไม่
ยอมรับการมีอยูจ่ ริ งของสิ่ งภายนอก หรื อไม่ยอมรับว่าการมีอยูจ่ ริ งของสิ่ งภายนอกแยกออกจากการ
รั บ รู ้ ข องมนุ ษ ย์ ความรู ้ เ ป็ นของผู ร้ ู ้ มิ ใ ช่ อ ยู่ภ ายนอก ในการสร้ า งความรู ้ น้ ัน มนุ ษ ย์จ ะต้อ งมี
ปฏิสมั พันธ์กบั สิ่ งต่างๆและใช้ความรู ้และประสบการณ์เดิมสร้างความหมายของประสบการณ์ใหม่
1.2 มนุษย์สร้างความรู ้ได้ดีเมื่อมีปฏิสมั พันธ์กบั สิ่ งแวดล้อม สภาพแวดล้อมที่เป็ นจริ ง
ทาให้มนุษย์สร้างความรู ้ได้สอดคล้องกับสภาพที่เป็ นจริ งมากกว่าสภาพการณ์ที่สร้างขึ้นหรื อจาลอง
ขึ้นและมนุษย์จะสามารถนาความรู ้ที่สร้างขึ้นไปอธิบายหรื อเข้าใจสภาพการณ์ที่เป็ นจริ งรอบตัวเอง
ได้ ความรู ้น้ นั จึงมีคุณค่าอย่างแท้จริ งและมนุษย์จะจาได้นาน
1.3 ความรู ้เป็ นสหวิทยาการในสภาพการณ์จริ งเมื่อมนุษย์มีปฏิสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อม
มนุ ษย์จะมองสิ่ งแวดล้อมนั้นในหลายแง่หลายมุม ทั้งในแง่มุมที่เกี่ ยวกับตนเอง บุคคลอื่น สังคม
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ และแง่มุมอื่น ๆ นั่นคือ ในสภาพการณ์เป็ นจริ งนั้น นักเรี ยนจะ
เกี่ยวข้องกับความรู ้ในสาขาวิชาการต่าง ๆ พร้อมกัน โดยไม่ได้แยกสาขาวิชาเฉพาะดังที่เป็ นอยู่ใน
โรงเรี ยน
1.4 ความรู ้พฒั นาจากการร่ วมมือกันทางานเป็ นกลุ่มมนุษย์อยูร่ วมกันเป็ นสังคมมนุษย์
มีปฏิสัมพันธ์กนั ทั้งในการคิดและการกระทา ดังนั้นเมื่อมนุษย์แต่ละคนสร้างความรู ้ข้ ึนมาจากการมี
ปฏิสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อม ความรู ้ของมนุ ษย์แต่ละคนจะแตกต่างกันอันเนื่ องมาจาก ความรู ้และ
ประสบการณ์เดิมของแต่ละคน ความสามารถในการแปลความหมายนั้น (Richardson 1994:4)
เมื่อมนุษย์ได้แลกเปลี่ยนความรู ้ ความเข้าใจและความคิดกันและกัน ศักยภาพของมนุษย์ทาให้มนุษย์
ประเมินความรู ้ ความเข้าใจของตนเองและผูอ้ ื่น แล้วนาความเหมือนและความต่างมาปรับเปลี่ยน
ความรู ้ความเข้าใจเดิมของตนให้สมเหตุสมผลมากขึ้น ขจัดความขัดแย้ง และทาให้เกิดความสมดุล
ของความรู ้ข้ ึน
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สรุ ปคุณลักษณะของทฤษฎีการสร้างความรู ้ มีดงั นี้
1. ผูเ้ รี ยนสร้างความรู ้ ความเข้าใจในสิ่ งที่เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
2. การเรี ยนรู ้ส่ิ งใหม่ข้ ึนกับความรู ้เดิมและความเข้าใจที่มีอยูใ่ นปัจจุบนั
3. การมีปฏิสมั พันธ์ต่อสังคมมีความสาคัญต่อการเรี ยนรู ้
4. การจัดสิ่ งแวดล้อม กิจกรรมที่คล้ายคลึงกับชีวิตจริ ง ทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้
อย่างมีความหมาย
2. ทฤษฎีการประมวลผลข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาทฤษฎีการประมวลผลข้อมูลของคลอสเมียร์
(Klausmeier1985:52-108) ได้อธิบายว่า การเรี ยนรู ้ของมนุษย์โดยเปรี ยบเทียบการทางานของคอมพิวเตอร์
กับการทางานของสมอง ซึ่งมีการทางานเป็ นขั้นตอนดังนี้คือ
2.1 การรับข้อมูล (Input) โดยผ่านทางอุปกรณ์หรื อเครื่ องรับข้อมูล
2.2 การเข้ารหัส (Encoding) โดยอาศัยชุดคาสัง่ หรื อซอฟต์แวร์ (Software)
2.3 การส่ งข้อมูลออก (Output) โดยผ่านทางอุปกรณ์
การประยุกต์ใช้กบั รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ ทฤษฎีดงั กล่าวเป็ นประโยชน์ต่อการ
จัดการเรี ยนการสอนหลายประการ คือ
1.การรู ้จกั (Recognition) มีผลต่อการรับรู ้ส่ิ งใดสิ่ งหนึ่ง หากรู ้ส่ิ งนั้นมาก่อนเรามักจะ
เลือกรั บรู ้ ส่ิ งนั้นและนาไปเก็บไว้ในหน่ วยความจาต่อไป การนาเสนอสิ่ งเร้าที่ผูเ้ รี ยนรู ้จกั หรื อมี
ข้อมูลอยูแ่ ล้วจะสามารถช่วยให้ผเู ้ รี ยนหันมาใส่ ใจและรับรู ้ส่ิ งนั้น ซึ่ งผูส้ อนสามารถเชื่อมโยงไปถึง
สิ่ งใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งนั้นได้
2.เนื่องจากความใส่ ใจ (Attention) เป็ นองค์ประกอบสาคัญต่อการรับรู ้ขอ้ มูลเข้ามาไว้
ในความจาระยะสั้น ดังนั้นในการจัดการเรี ยนการสอนจึงควรจัดสิ่ งเร้าในการเรี ยนรู ้ให้ตรงกับความ
สนใจของผูเ้ รี ยน เพราะจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนใส่ ใจและรับรู ้สิ่งนั้นและนาไปเก็บ บันทึกไว้ในความจา
ระยะสั้นต่อไป
3.เนื่องจากข้อมูลที่ผา่ นมารับรู ้แล้วจะถูกนาไปเก็บไว้ในความจาระยะสั้น ดังนั้นหาก
ต้องการที่จะจาสิ่ งนั้นนานกว่านี้ ก็จาเป็ นต้องใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น การท่องซ้ ากันหลายๆครั้ง หรื อ
การจัดสิ่ งที่จาให้เป็ นหมวดหมู่ ง่ายแก่การจา เป็ นต้น
4.หากต้องการจะให้ผเู ้ รี ยนจดจาเนื้อหาสาระใด ๆได้เป็ นเวลานาน สาระนั้นจะต้อง
ได้รับการเข้ารหัส(Encoding) เพื่อนาไปเข้าหน่วยความจาระยะยาว วิธีการเข้ารหัสสามารถทาได้
หลายวิธี เช่ น การท่องจาซ้ า ๆ การทบทวน หรื อ การใช้กระบวนการขยายความคิด (Elaborative
Operations Process) ซึ่ งได้แก่ การเรี ยบเรี ยง ผสมผสาน ขยายความ และการสัมพันธ์ความรู ้ใหม่กบั
ความรู ้เดิม
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5.ข้อมูลที่ถูกนาไปเก็บไว้ในหน่วยความจาระยะสั้นหรื อระยะยาวแล้ว สามารถเรี ยก
ออกมาใช้งานได้โดยผ่าน “Effectors” ซึ่งเป็ นตัวกระตุน้ พฤติกรรมทางวาจาหรื อการกระทา (Vocal
and Motor response Generator) ซึ่งทาให้บุคคลแสดงความคิดภายในออกมาเป็ นพฤติกรรมที่สังเกตได้
การที่บุคคลไม่สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เก็บไว้ได้อาจจะเป็ นเพราะไม่สามารถเรี ยกข้อมูล
ให้ข้ ึนถึงระดับจิตสานึกได้ (Conscious Level) หรื อเกิดการลืมขึ้น
6.เนื่องจากกระบวนการต่าง ๆ ของสมองได้รับการควบคุมโดยหน่วยบริ หารควบคุม
อีกชั้นหนึ่ งซึ่ งเปรี ยบได้กบั โปรแกรมสั่งงาน ซึ่งเป็ น “Software” ของเครื่ องคอมพิวเตอร์ดงั นั้น การ
ที่ผเู ้ รี ยนรู ้ตวั และรู ้จกั บริ หารควบคุมกระบวนการทางปั ญญา หรื อกระบวนการคิดของตนก็จะสามารถ
ทาให้บุคคลนั้นสามารถสั่งงานให้สมองกระทาการต่าง ๆ อันจะทาให้ผเู ้ รี ยนประสบผลสาเร็ จใน
การเรี ยนรู ้ได้
3. ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของโรเจอร์ ส ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของโรเจอร์ ส(Rogers
1969:1-10) มีความเชื่อว่ามนุษย์จะสามารถพัฒนาตนเองได้ดีหากอยูใ่ นสถานการณ์ที่ผอ่ นคลายและ
เป็ นอิ สระ การจัดบรรยากาศการเรี ยนที่ผ่อนคลายและเอื้อต่อการเรี ยนรู ้ และเน้นให้ผูเ้ รี ยนเป็ น
ศูนย์กลาง โดยครู ใช้วิธีการสอนแบบไม่ช้ ีแนะ (Non-directive) และทาหน้าที่อานวยความสะดวกใน
การเรี ยนรู ้ให้แก่ผเู ้ รี ยน(Facilitator)และการเรี ยนรู ้จะเน้นกระบวนการ(Process Learning)เป็ นสาคัญ
หลักการจัดการศึกษา/การสอน
1.การจัดสภาพแวดล้อมทางการเรี ยนรู ้ให้อบอุ่น ปลอดภัยไม่น่าหวาดกลัว น่าไว้วางใจ
จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้ดี
2.ผูเ้ รี ยนแต่ละคนมีศกั ยภาพและแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเองอยูแ่ ล้วครู จึงควรสอนแบบ
ไม่ช้ ีแนะ(Non-directive) โดยให้ผเู ้ รี ยนเป็ นผูน้ าทางในการเรี ยนรู ้ของตนเอง (Self-directed) และ
คอยช่วยเหลือผูเ้ รี ยนให้เรี ยนอย่างสะดวกจนบรรลุผล
3. การจัดการเรี ยนการสอนควรเน้นการเรี ยนรู ้กระบวนการ (Process Learning) เป็ น
สาคัญ เนื่องจากกระบวนการเรี ยนรู ้เป็ นเครื่ องมือสาคัญที่บุคคลใช้ในการดารงชีวิตและแสวงหา
ความรู ้ต่อไป
4. ทฤษฎีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ ทฤษฎีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ คือ การเรี ยนรู ้เป็ นกลุ่ม
ย่อยสมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถแตกต่างกันประมาณ 3-6 คน ช่วยกันเรี ยนรู ้เพื่อไปสู่ เป้ าหมายของ
กลุ่ม จอหน์สันและจอหน์สัน (Johnson and Johnson 1994 : 31-32) กล่าวว่า การปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผูเ้ รี ยน มี 3 ลักษณะคือ
1.ลักษณะแข่งขันกันในการเรี ยนรู ้ ผูเ้ รี ยนแต่ละคนจะพยายามเรี ยนให้ได้ดีกว่าคนอื่น
เพื่อให้ได้คะแนนดีได้รับยกย่องหรื อได้รับตอบแทนในลักษณะต่าง ๆ
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2. ลักษณะต่างคนต่างเรี ยน คือ แต่ละคนต่างก็รับผิดชอบดูแลตนเองให้เกิดการเรี ยนรู ้
ไม่ยงุ่ เกี่ยวกับผูอ้ ื่น
3.ลักษณะร่ วมมือกันหรื อช่วยกันเรี ยนรู ้คือ แต่ละคนต่างก็รับผิดชอบในการเรี ยนรู ้ของ
ตน และในขณะเดียวกันก็ตอ้ งช่วยให้สมาชิกคนอื่นเรี ยนรู ้ดว้ ย
องค์ประกอบของการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือได้มีองค์ประกอบที่
สาคัญ 5 ประการ ดังนี้
1.การพึ่งพาและเกื้อกูลกัน (Positive Interdependence) การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเป็ นการ
จัดกลุ่มช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีการพึ่งพาช่วยเหลือเกื้อกูลกันนี้ทาได้หลายทาง เช่น การให้ผเู ้ รี ยนมีเป้ าหมาย
2.การปรึ กษาหารื อกันอย่างใกล้ชิด Face-to-Face promotive interaction) ปัจจัยที่ส่งผล
ให้ผเู ้ รี ยนมีปฏิสมั พันธ์ต่อกันและกันในทางช่วยให้บรรลุเป้ าหมาย สมาชิกกลุ่มจะห่วงใย ไว้วางใจ
ส่ งเสริ มและช่วยเหลือกันและกันในการทางานต่าง ๆ ร่ วมกันส่ งผลให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
3.ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ของสมาชิกแต่ละคน (Individual Accountability)
4.การใช้ทกั ษะการปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการทางานกลุ่มย่อย
(Interpersonal and Small-group Skills)
5.การวิเคราะห์กระบวนการกลุ่ม (Group Process)
การนาทฤษฎีไปใช้ในการเรี ยนการสอน
1.กาหนดจุดมุ่งหมายของบทเรี ยนทั้งด้านความรู ้ และทักษะกระบวนการต่าง ๆ
2.กาหนดขนาดของกลุ่ม กลุ่มควรมีขนาดเล็กประมาณ 3-6 คน กลุ่มขนาด 4 คนจะเป็ น
ขนาดที่เหมาะสมที่สุด
3.จัดผูเ้ รี ยนเข้ากลุ่มโดยการสุ่ม พิจารณาจากเพศ ความสามารถ ความถนัดเป็ นต้น
4.กาหนดบทบาทของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม เพื่อช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีปฏิสมั พันธ์กนั อย่าง
ใกล้ชิดและมีส่วนในการทางานอย่างทัว่ ถึง
5.จัดสถานที่ สาระ สื่ อหรื องานให้ผเู ้ รี ยนทาอย่างชัดเจน
6. ครู คอยให้คาปรึ กษาอย่างใกล้ชิด
7.สังเกตการทางานร่ วมกันของกลุ่ม ช่วยเหลือกลุ่มตามความเหมาะสม สรุ ปการ
เรี ยนรู ้
8. ประเมินผลการเรี ยนรู ้ท้ งั เชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณ โดยใช้วิธีการหลายหลาก
5. ทฤษฎีพหุปัญญา การศึกษาทฤษฎีพหุ ปัญญา(Theory of Multiple Intelligence)
ของโฮเวิรด์ กาดร์เนอร์(Howard Gardner 1999:1-20) สรุ ปได้ดงั นี้ ในปี ค.ศ. 1983 Howard Gardner
ได้เสนอแนวคิดใหม่เกี่ยวกับสติปัญญาไว้ในหนังสื อเรื่ องโครงสร้างของจิตใจ (The Frames of
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Mind) ได้นิยามคาว่า “ปั ญญา” ว่ามีลกั ษณะของความสามารถดังนี้ คือ แก้ปัญหาที่แต่ละคนมีส่วน
เข้าไปเกี่ยวข้องในชีวิตจริ ง สร้างปั ญหาใหม่สาหรับที่จะแก้ และทากิจกรรมบางอย่างหรื อให้บริ การ
ที่มีคุณค่าในวัฒนธรรม หรื อบริ บทของแต่ละคน และระบุว่า พหุ ปัญญาประกอบด้วย 7 ด้าน ได้แก่
ด้านภาษา ด้านตรรกะและคณิ ตศาสตร์ ด้านมิติสัมพันธ์ ด้านดนตรี ด้ านการเคลื่อนไหวร่ างกาย
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และด้านการรู ้จกั และเข้าใจตนเอง ในปี ค.ศ. 1993 Howard
Gardner ได้เสนอเพิ่มปั ญญาด้านรอบรู ้และเข้าใจธรรมชาติเป็ นด้านที่ 8 และต่อมาในปี ค.ศ. 1996
เขาได้เสนอปั ญญาอีก สองด้าน ได้แก่ ปั ญญาด้านจิตวิญญาณ และปั ญญาด้านอัตถิภาวะนิ ยม หรื อ
การดารงอยู่ ซึ่งพหุ ปัญญาแต่ละด้านมีลกั ษณะดังนี้
5.1 ปัญญาด้านภาษาและการสื่ อสาร (Verbal Linguistics Intelligence) เป็ นความ
สามารถในการใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนเพื่อการสื่ อความหมาย ความเข้าใจให้บรรลุเป้ าหมาย
ที่ ต้ ัง ๆไว้ สามารถบอกเล่ า เรื่ อ ง ตอบสนองอย่า งเหมาะสมต่ อ เรื่ อ งต่ า ง ๆ ในบรรยากาศและ
จุดมุ่งหมายต่าง ๆ เช่ น การโต้แย้ง การชักชวน การเขียนคาประพันธ์ การสั่งสอนอบรม คนที่มี
ความสามารถด้านภาษา มักจะชอบเล่นคาใช้สานวนและพูดเปรี ยบเปรยใช้เวลาในการอ่านได้ครั้ง
ละนาน ๆ มีความสามารถในการพูด การฟั ง การอ่าน หรื อ การเขียน ผูท้ ี่ ปัญญาเด่ นด้านนี้ เช่ น
พิธีกร นักการเมือง นักพูด นักเขียน นักประพันธ์ และกวี เป็ นต้น
5.2 ปัญญาด้านตรรกะและคณิ ตศาสตร์ (Logical-Mathematical Intelligence) เป็ น
ความสามารถที่ใช้เป็ นพื้นฐานในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ คนที่ใช้ความสามารถ
ด้านนี้ จะเน้นความเป็ นเหตุ ผลได้อย่างสัมพันธ์กนั ทาการทดลองและจัดลาดับขั้นตอนของการ
ทางานได้ ซึ่ งอาจเรี ยกว่าเป็ นความสามารถในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์(Scientific Way of Thinking)
ที่ใช้ในการแก้ปัญหาอย่างเป็ นขั้นตอนโดยใช้ตวั เลขและการคิดคานวณร่ วมด้วย ผูม้ ีปัญญาเด่นด้าน
นี้ เช่น นายแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ เป็ นต้น
5.3 ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์และการจินตภาพ(Spatial Intelligence) เป็ นความสามารถ
ที่เกี่ ยวข้องกับการใช้การรั บรู ้ การสร้ างสรรค์และการสร้ างแบบจาลองในสมองที่ดดั แปลงภาพ
จาลองไปใช้ได้ ผูท้ ี่มีความสามารถด้านนี้ จะไวต่อการรับรู ้ แม้จะมีรายละเอียดเพียงเล็กน้อยโดยเขา
สามารถใช้เส้น สี รู ปร่ าง รู ปแบบและมิติ เพื่อดัดแปลงคาพูด หรื อการแสดงออกในรู ปของภาพหรื อ
แบบจาลองที่แสดงอยู่ และทิศทางที่เห็นได้ชดั เจนผูม้ ีปัญญาเด่นด้านนี้ เช่นสถาปนิ ก มัณฑนากร
ศัลยแพทย์ นักเดินเรื อ นักบิน จิตรกร เป็ นต้น
5.4 ปัญญาด้านดนตรี และจังหวะ (Musical Intelligence) เป็ นความสามารถที่เข้าใจ
รู ้สึกชื่นชมซาบซึ้งวิเคราะห์ วิจารณ์ ปรับเปลี่ยน สร้างสรรค์และแสดงออกในลักษณะที่ไวต่อระดับ
เสี ยงท่วงทานองจังหวะ และสี สนั ของเสี ยงดนตรี ได้ คนที่มีความสามารถด้านนี้จะสามารถร้องเพลง
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ได้ตามจังหวะและระดับเสี ยง วิเคราะห์ลกั ษณะของดนตรี หรื อแสดงออกโดยการแต่งเพลงได้ และ
มีความรู ้สึกไวต่อเสี ยงของดนตรี กบั จังหวะที่ได้ยินได้ฟังทุกวัน ผูม้ ีปัญญาเด่นด้านนี้ เช่น นักแต่ง
เพลง นักร้องเพลง เป็ นต้น
5.5 ปั ญญาด้านร่ างกายและการเคลื่อนไหว(Bodily Kinesthetic Intelligence)หมายถึง
ความสามารถในการใช้ร่างกายเพื่อการเคลื่อนไหวที่สัมพันธ์กบั สิ่ งที่ตอ้ งการแสดงออก สามารถ
แก้ปัญหา หรื อผลิตผลงานโดยใช้ร่างกายทั้งตัว หรื อบางส่ วน ผูม้ ีปัญญาเด่นด้านนี้ เช่น นักแสดง
นักเต้นรา นักกีฬา ศัลยแพทย์ และ ช่างต่าง ๆ เป็ นต้น
5.6 ปัญญาด้านมนุษยสัมพันธ์และการเข้าใจผูอ้ ื่น (Interpersonal Intelligence) เป็ น
ความสามารถที่จะทางานร่ วมกับผูค้ นได้ดี เพราะมีความเห็นใจและความไวต่อความรู ้สึก อารมณ์
และความต้องการของคนอื่นคนในกลุ่มนี้ จะผูกมิตรกับคนอื่นได้ง่ายและชอบการเข้าสังคม รู ้จกั วิธี
ที่จะจัดการหรื อปรับตัวเข้ากับคนอื่นเพราะมีความเข้าใจและล่วงรู ้ความรู ้สึกของผูอ้ ื่นได้ดี คนพวก
นี้ จะเก่งในการทางานเป็ นทีมและการเป็ นผูจ้ ดั การ รู ้จกั ควบคุมอารมณ์ของตนเอง รู ้จกั ลดความ
โกรธ ความเกลียดชัง พยายามปรับตัวให้เข้ากับคนอื่นให้ได้ตามความต้องการของเขาโดยรู ้จกั รอ
คอย พูดให้ผอู ้ ื่นเข้าใจและยอมรับมากกว่าการใช้พละกาลังหรื อการโต้เถียงอย่างรุ นแรง ผูม้ ีปัญญา
เด่นด้านนี้ เช่น ประชาสัมพันธ์ นักขาย พนักงานต้อนรับ เป็ นต้น
5.7 ปัญญาด้านการรู ้จกั และเข้าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) เป็ นความ
สามารถที่จะรู ้ถึงอารมณ์ความรู ้สึกของตนเอง ฝึ กคิดและติดตามควบคุมอารมณ์ตนเองได้ บุคคลใน
กลุ่มนี้ เลือกที่จะทางานเอง เพราะเขาตระหนักถึงความต้องการและความสามารถของตนเอง โดย
การควบคุมอารมณ์และนาตนเองไปสู่การพัฒนาความสามารถที่จะสร้างเป้ าหมายและคิดที่จะเรี ยนรู ้
ได้ตามที่ตอ้ งการ เป็ นผูท้ ี่มีวิจารณญาณสามารถควบคุมตนเอง เป็ นผูท้ ี่มีสุขภาพจิตที่ดีไม่ฟุ้งซ่ าน
กังวลใจ มีความคิดและความเชื่อที่มน่ั คง รู ้จกั ตนเองเป็ นอย่างดี ชอบอยูเ่ งียบ ๆ ตามลาพัง ผูม้ ีปัญญา
เด่นด้านนี้ เช่น นักบวช เป็ นต้น
5.8 ปั ญญาด้านการเข้าใจธรรมชาติ(Naturalist Intelligence)เป็ นความสามารถที่รอบ
รู ้ในเรื่ องวิทยาศาสตร์ และสิ่ งแวดล้อม มีความรักในสัตว์ พืช และสภาพภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อม เช่น
เมฆ ฝน ดวงดาวและหิ นชนิ ดต่าง ๆ ผูท้ ี่รอบรู ้ในธรรมชาติน้ ี จะชอบทางานนอกบ้าน และตระหนัก
ในสภาพที่ ปรากฏในธรรมชาติ รั กที่ จะอนุ รักษ์ธรรมชาติ ไว้ ตระหนัก ในคุ ณ ค่าของธรรมชาติ
โดยพยายามปกป้ องการทาลายสิ่ งแวดล้อมที่มีอยู่ไม่ว่าสิ่ งนั้นจะเป็ นสิ่ งมีชีวิต หรื อไม่ก็ตาม ผูท้ ี่มี
ปัญญาเด่นด้านนี้ เช่น นักพฤกษศาสตร์ นักสัตวศาสตร์ นักธรณี วิทยา นักนิเวศวิทยา เป็ นต้น
ส่ วนปั ญญาอีกสองด้าน คือ ปัญญาด้านจิตวิญญาณ(Spiritual Intelligence) และปัญญา
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ด้านอัตถิภาวะนิ ยม หรื อการดารงอยู(่ Existential Intelligence) นั้นเป็ นเรื่ องที่ลึกซึ้ งเชิงปรัชญา เช่น
ถามว่ามนุ ษยชาติเกิ ดมาเพื่ออะไร และการดารงอยู่เพื่ออะไร เป็ นต้น คนส่ วนใหญ่ไม่ค่อยความ
สนใจเนื่ องจากยังเป็ นสิ่ งที่ห่างไกลในชี วิตประจาวัน ยังคงเป็ นปั ญญาที่ไม่สามารถหาตัวอย่างที่
ชัดเจน (สุ รางค์ โค้วตระกูล 2550; พิมพ์พนั ธ์ เดชะคุปต์ และราเชน มีศรี 2544; กิ่งฟ้ า สิ นธุวงษ์
และคณะ 2545 ;โกวิท ประวาลพฤกษ์ ม.ป.ป.; วนิษา เรช 2550)
แนวคิดสาคัญในทฤษฎีพหุปัญญา แนวคิดสาคัญในทฤษฎีพหุปัญญา ของ Howard
Gardnerซึ่ง Thomas Amstrong เขียนไว้ในหนังสื อ พหุปัญญาในห้องเรี ยน (Multiple Intelligence in
the Classroom) ไว้ดงั นี้(Thomas Amstrong 2009:5-6)
1.คนทุกคนมีปัญญาทั้ง 8 ด้าน เพียงแต่มีมากน้อยด้านใดแตกต่างกัน ซึ่งบางคนอาจจะ
มีปัญญา 8 ด้านสูงมากทุกด้านแต่บางคนก็อาจจะมีเพียง หนึ่ง หรื อ สองด้าน ส่ วนด้านอื่นไม่สูงนัก
2. ทุกคนสามารถพัฒนาแต่ละด้านให้สูงขึ้นถึงระดับที่ใช้การได้ แม้วา่ บางคนจะมี
ความรู ้ สึกว่าตนมีปัญญาด้อยในบางด้าน แต่ถา้ มีการให้กาลังใจฝึ กฝนอบรมก็อาจจะเสริ มปั ญญา
ด้านต่าง ๆได้
3.ปั ญญาด้านต่าง ๆ ทางานร่ วมกันในวิธีที่ซบั ซ้อน การแยกปัญญาออกเป็ นด้านต่าง ๆ
นั้นเป็ นการอธิ บายแต่ละชนิ ดเพียงนาเอาลักษณะพิเศษแต่ละชนิ ดออกมาศึกษา เพื่อหาทางใช้ให้
เหมาะสมเท่านั้นจริ งแล้วปั ญญาหลายด้านจะทางานปฏิสัมพันธ์กนั ร่ วมกัน ยกเว้นในกรณี ที่มีความ
พิการทางสมอง หรื อนักปราชญ์ที่มีความฉลาดล้ าเฉพาะด้าน เช่ น ในการประกอบอาหาร ก็ตอ้ ง
สามารถอ่านวิธีทา(ด้านภาษา) คิดคานวณปริ มาณของส่ วนผสม(ด้านคณิ ตศาสตร์ ) เมื่อประกอบ
อาหารเสร็ จก็ทาให้สมาชิ กทุกคนในบ้านพอใจ(ด้านมนุ ษยสัมพันธ์) และทาให้ตนเองมีความสุ ข
(ด้านการเข้าใจ รู ้จกั ตนเอง)เป็ นต้น การกล่าวถึงปั ญญาแต่ละด้านเป็ นเพียงการนาลักษณะพิเศษ
ออกมาศึกษาเพื่อหาทางใช้ให้เหมาะสม
4. ปัญญาในแต่ละด้านจะมีการแสดงความสามารถที่หลากหลาย เช่น บางคนไม่มี
ความสามารถด้านการอ่าน ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีความสามารถทางภาษา เพราะเขา อาจจะเป็ น
คนที่เล่านิ ทานและเล่าเรื่ องเก่งใช้ภาษาพูดได้คล่องแคล่ว หรื อคนที่ไม่มีความสามารถทางกีฬา ก็
อาจจะใช้ร่างกายได้ดีในการถักทอผ้า หรื อเล่นหมากรุ กได้เก่งซึ่งจะเห็นได้วา่ แม้แต่ในปัญญาด้านใด
ด้านหนึ่ง ก็จะมีการแสดงออกถึงความสามารถหลากหลาย
การประเมินพหุปัญญา เฉลียวศรี พิบูลชล( 2548: 23) แปลจากหนังสื อเรื่ อง Multiple
Assessment for Multiple Intelligencesของ James Bellancaและคณะ (1997) ได้สรุ ปยุทธวิธีที่
หลากหลายสาหรับการจัดการเรี ยนการสอนและประเมินตามสภาพจริ งในชั้นเรี ยนพหุปัญญา ดังนี้
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การจัดแสดงนิทรรศการ
(Exhibits)

การจัดระบบความคิด
(Graphic Organizers)

กระบวนการแก้ปัญหา
( Problem Solving Process)

การแสดง
(Performances
)

ยุทธวิธี
พหุปัญญา
(MI Strategies)

ชิ้นงาน
(Products)

โครงงาน
(Projects)

การสาธิต
(Demonstrations)

สมุดอนุทินการเรี ยนรู้
และบันทึกการเรี ยนรู้
(Journals and Logs)

ภาพที่ 11 ยุทธวิธีที่หลากหลายสาหรับการจัดการเรี ยนการสอนและการประเมินผลตามสภาพจริ ง
ในชั้นเรี ยน
ที่มา : เฉลียวศรี พิบูลชล, 108วิธีวดั และประเมินพหุปัญญา (กรุ งเทพ ฯ: สถาบันพัฒนาคุณภาพ
วิชาการ, 2548), 10.
โกวิท ประวาลพฤกษ์ (2551:1-20) กล่าวว่า ในการประเมินโดยใช้งานที่เกิดจากการ
ปฏิบตั ิจริ ง ครู ตอ้ งจัดทาคาอธิ บายคุณภาพไว้ก่อน แล้วนาผลงานจริ งมาเทียบดูว่าตรงกับลักษณะใด
การประเมินตามสภาพจริ งที่ถูกต้องครู ตอ้ งจัดทามิติคุณภาพไว้ก่อนคาอธิ บาย คุณภาพมีท้ งั งาน
เดี่ยว ๆ และงานที่เป็ นชุด ถ้าคุณภาพเป็ นแบบรวม เช่น โครงงานก็จะต้องมีคาอธิบายคุณภาพหลาย
ด้านที่ละมิติ ว่าแต่ละมิติมีความเข้มข้นแบบใด สรุ ปลักษณะสาคัญในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
และการประเมิน คือ สนองความแตกต่างของบุคคล เพิ่มพูนพหุ ปัญญา รวมการประเมินและการ
พัฒนาไว้ดว้ ยกัน ใช้วิธีการหลากหลาย สื่ อหลากหลาย และ มุ่งให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาตนเอง
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นิยาม : ปัญญา
เป็ นความสามารถทีจ่ ะ
แก้ปัญหา
สร้างปัญหาเพื่อแก้ไข
และเกิดความรู้ใหม่
สร้างผลงานที่มีคุณค่า
เป็ นที่ยอมรับของสังคม

Self Smart
Word
Smart
Logic
Smart
People
Smart

Nature Smart

Music Smart
Picture Smart
Bodily Smart

พันธุกรรม

สิ่ งแวดล อ
ปัจจัยที่มีผลต่อการ
พัฒนาพหุปัญญา

เกิดการเรี ยนรู้และพัฒนาพหุปัญญา

ม

พหุปัญญา
(Multiple intelligence : MI)
1.ด้านภาษาและการสื่ อสาร
2.ด้านตรรกะและคณิ ตศาสตร์
3.ด้านดนตรี
4.ด้านมิติสัมพันธ์
5.ด้านร่ างกายและการ
เคลื่อนไหว
6.ด้านความเข้าใจตนเอง
7.ด้านมนุษยสัมพันธ์
8.ด้านความเข้าใจธรรมชาติ

แนวคิดสาคัญในทฤษฎีพหุปัญญา
1.คนทุกคนมีปัญญาทั้ง 8 ด้าน
เพียงแต่มีมากน้อยด้านใดแตกต่างกัน
2.ทุกคนสามารถพัฒนาแต่ละด้านให้
สูงขึ้นถึงระดับที่ใช้การได้
3.ปัญญาด้านต่าง ๆ ทางานร่ วมกันใน
วิธีที่ซบั ซ้อนและมีปฏิสัมพันธ์
ร่ วมกัน
4.ปัญญาแต่ละด้านจะมีการแสดง
ความสามารถที่หลากหลาย

ใช้ยทุ ธวิธีที่หลากหลายสอดคล้องกับพหุปัญญา

ภาพที่ 12 กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีพหุปัญญา
ที่มา : เฉลียวศรี พิบูลชล, 108วิธีวดั และประเมินพหุปัญญา (กรุ งเทพ ฯ: สถาบันพัฒนาคุณภาพ
วิชาการ, 2548), 11.
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แนวคิดเกีย่ วกับการจัดการเรียนรู้ เชิงประสบการณ์
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ที่มีการนามาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน
โดยทัว่ ไปเป็ นที่นิยมโดยเน้นทักษะปฏิบตั ิและการจัดประสบการณ์ให้แก่ผูเ้ รี ยนโดยผูว้ ิจยั ได้นา
รู ปแบบมาสังเคราะห์เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ ดังนี้
รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัตขิ องแฮร์ โรว์
การพัฒนาทักษะปฏิบตั ิตามลาดับขั้นตอนที่ซบั ซ้อนน้อยไปสู่ ซบั ซ้อนมาก 5 ขั้นตอน
ดังนี้(Harrow 1972: 96-99, อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี 2550: 37-38)
1) ขั้นการเลียนแบบ ผูเ้ รี ยนสังเกตการกระทาที่ตอ้ งการให้ทาได้ รับรู ้สงั เกต เห็นว่ามี
ขั้นตอนอะไรบ้างแม้จะไม่ละเอียดครบถ้วน
2) ขั้นการลงมือทาตามสัง่ ทาตามโดยไม่มีแบบให้เห็น ทาให้ได้ประสบการณ์ในการ
ลงมือทาอาจค้นพบปั ญหาต่าง ๆ ซึ่งช่วยให้เกิดเรี ยนรู ้ และการปรับการกระทาให้ถูกต้องสมบูรณ์ข้ ึน
3) ขั้นการกระทาอย่างถูกต้องสมบูรณ์ ผูเ้ รี ยนจะต้องฝึ กฝนจนทาได้ถกู ต้องสมบูรณ์
โดยไม่จาเป็ นต้องมีตน้ แบบหรื อคาสัง่ ทาได้อย่างถูกต้องแม่นตรง พอดี สมบูรณ์แบบ
4) ขั้นการแสดงออก ผูเ้ รี ยนมีโอกาสได้ฝึกฝนมากขึ้น จนกระทัง่ สามารถทาสิ่ งนั้นได้
ถูกต้องสมบูรณ์แบบอย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ ว ราบรื่ น และด้วยความมัน่ ใจ
5) ขั้นการกระทาอย่างเป็ นธรรมชาติ ทาอย่างสบาย ๆ อัตโนมัติ ไม่ตอ้ งใช้ความ
พยายามเป็ นพิเศษ จึงต้องอาศัยการปฏิบตั ิบ่อย ๆ ในสถานการณ์ที่หลากหลายจนชานาญ
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความสามารถด้านทักษะการปฏิบตั ิ อย่างถูกต้องสมบูรณ์ แสดงออก
และกระทาอย่างเป็ นธรรมชาติ
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน
ผูเ้ รี ยนได้รับการฝึ กฝนพัฒนาการปฏิบตั ิ หรื อทางานที่ตอ้ งอาศัยการเคลื่อนไหวหรื อ
การประสานของกล้ามเนื้อทั้งหลายได้อย่างดี มีข้นั ตอนดังนี้(Simpson 1972:56-60, อ้างถึงใน ทิศนา
แขมมณี 2550: 35-37)
1) ขั้นการเรี ยนรู ้ สังเกตการทางาน รับรู ้การกระทา
2) ขั้นการเตรี ยมความพร้อม ทั้งด้านร่ างกาย จิตใจ และอารมณ์ ให้พร้อมต่อการ
เคลื่อนไหว หรื อแสดงทักษะ
3) ขั้นการตอบสนองภายใต้การควบคุม อาจให้เลียนแบบหรื อลองผิดลองถูกจน
สามารถตอบสนองได้ถูกต้อง
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4) ขั้นลงมือกระทาจนเป็ นกลไกที่ทาได้เอง ช่วยให้ประสบความสาเร็ จในการปฏิบตั ิ
และเกิดความเชื่อมัน่ ในการทาสิ่ งนั้น ๆ
5) ขั้นการกระทาอย่างชานาญ ผูเ้ รี ยนได้ฝึกฝน จนทาได้อย่างคล่องแคล่ว ชานาญ
เป็ นไปโดยอัตโนมัติ และด้วยความเชื่อมัน่ ในตนเอง
6) ขั้นการปรับปรุ งและประยุกต์ใช้ ช่วยให้ผเู ้ รี ยนปรับปรุ งทักษะหรื อการปฏิบตั ิของ
ตนให้ดียง่ิ ขึ้น และประยุกต์ใช้ทกั ษะในสถานการณ์ต่าง ๆ
7) ขั้นการริ เริ่ ม หลังจากสามารถปฏิบตั ิอย่างชานาญ และสามารถประยุกต์ใน
สถานการณ์หลากหลาย จะเกิดความคิดริ เริ่ มใหม่ ๆ ทาให้ปรับการปฏิบตั ิไปตามที่ตนต้องการ
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถปฏิบตั ิหรื อกระทาแสดงออก อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้อง ชานาญ
ในทักษะที่ตอ้ งการ และช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ความอดทน การปรับพัฒนาทักษะให้
เชี่ยวชาญ มีคุณค่ายิง่ ขึ้น
รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัตขิ อง เดวีส์
ทักษะปฏิบตั ิส่วนใหญ่จะประกอบด้วยทักษะย่อยๆจานวนมาก ฝึ กให้ผเู ้ รี ยนสามารถ
ทาทักษะย่อย ๆ ได้ก่อนแล้วค่อยเชื่อมโยงเป็ นทักษะใหญ่ จะช่วยให้เรี ยนรู ้ได้ดีและรวดเร็ วขึ้น
(Davies 1971: 50-56, อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี 2550: 39-40)
1) ขั้นสาธิตการกระทา ผูเ้ รี ยนได้เห็นทักษะหรื อการปฏิบตั ิต้ งั แต่ตน้ จนจบ อย่างเป็ น
ปกติตามธรรมชาติ ไม่ชา้ -เร็ วเกินไป ผูเ้ รี ยนควรได้รับคาแนะนาที่ควรเอาใจใส่ พิเศษ
2) ขั้นสาธิตทักษะย่อย และให้ผเู ้ รี ยนปฏิบตั ิสงั เกต และทาตามไปทีละส่ วนอย่างช้า ๆ
3) ขั้นให้ผเู ้ รี ยนปฏิบตั ิทกั ษะย่อย โดยไม่มีการสาธิตหรื อแบบอย่างให้ดู มีผสู ้ อนคอย
ชี้แนะ ช่วยแก้ไขจนกระทัง่ ผูเ้ รี ยนทาได้ แล้วเริ่ มทักษะย่อยใหม่
4) ขั้นให้เทคนิควิธีการ เมื่อผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิได้แล้ว อาจได้รับคาแนะนาเทคนิควิธีการที่มี
ประโยชน์เพิม่ เติม เช่นทาได้ประณี ตสวยงามขึ้น รวดเร็วขึ้น ง่ายขึ้น ปลอดภัยขึ้น
5) ขั้นให้ผเู ้ รี ยนเชื่อมโยงทักษะย่อย ๆ เป็ นทักษะที่สมบูรณ์ต่อเนื่องจนจบ ฝึ กปฏิบตั ิ
จนชานาญ สามารถปฏิบตั ิทกั ษะได้สมบูรณ์อย่างสม่าเสมอ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ วฏั จักรการเรียนรู้ 4 MAT
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้วฏั จักรการเรี ยนรู ้4 MAT (McCarthy 1990:50-160, อ้างถึงใน
ทิศนา แขมมณี 2550: 262-264) รู ปแบบนี้ใช้หลักการตอบสนองความแตกต่างของคนในด้านวิธี
เรี ยนรู ้ ซึ่งแตกต่างกัน 4 รู ปแบบ ตอบสนองธรรมชาติการเรี ยนรู ้ของคนที่การใช้สมองสองซีกที่คน
ถนัดต่างกัน ซีกซ้ายถนัดคิดวิเคราะห์ เหตุผลใช้ตวั เลข ตัวอักษรได้ดี ยึดระเบียบวินยั สมองซีกขวา
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ถนัดจินตนาการ มองเห็นภาพรวม การใช้อวัยวะต่าง ๆ ใช้มือใช้เท้าได้ดี เล่นกีฬา ดนตรี เก่ง การไม่
ยึดระเบียบวินยั มุ่งมัน่ ผูเ้ รี ยนที่ได้รับการตอบสนองตรงความถนัดของตนเอง มีดงั นี้
1. เรี ยนรู ้จากจินตนาการคิดได้หลากหลาย เห็นภาพรวม ศิลปิ น
2. เรี ยนรู ้จากการคิดวิเคราะห์ สนใจทฤษฏี หลักการไม่ชอบปฏิบตั ิ ไม่ชอบประยุกต์ใช้
3. เรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ แก้ปัญหา ใช้สามัญสานึกเฉพาะเรื่ อง ชอบสรุ ปวิธีที่ดีที่สุด ใช้
เหตุผลมากกว่าอารมณ์ ชอบทางานกับวัตถุ ชอบปฏิบตั ิ
4. เรี ยนรู ้แบบปรับปรุ งประยุกต์ ชอบปฏิบตั ิทดลอง แก้ปัญหา ชอบทางานกับคน
จินตนาการ
ความรู้ สึก
ประสบการณ์ รูปธรรม
R

R

8. แลกเปลี่ ยนความรู ้
ความคิดกับผูอ้ ื่น
เพื่อประยุกต์ใช้

1.ให้ แต่ละคน
เห็นคุณ1.ให้
ค่า รัแบต่ละคน
ประสบการณ์
เห็นคุณ

L
L

2.วิเคราะห์
ประสบการณ์

7. วิเคราะห์ผล
ประยุกต์ ใช้
6. ลงมือทาโดย
ปรับให้เหมาะสม
กับตนเอง

3. ปรับประสบการณ์
เป็ นความคิดรวบยอด

ศึกษาทฤษฏี
รับรู ้ขอ้ มูลอย่าง
ไตร่ ตรอง

R

R

5. ทาตาม
แนวคิด
ตามคู่มือ

4. พัฒนา
ความคิด
ด้วยข้อมูล

L

สรุ ปความคิดรวบยอด
ปฏิบตั ิทดลอง
L- Left
R- Right

L

แนวคิดตาม
คู่มือขั้นตอน ของวัฏจักรการเรี ยนรู ้
8

ภาพที่ 13 รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้วฏั จักรการเรี ยนรู ้ 4MAT
ที่มา : ทิศนา แขมมณี , ศาสตร์การสอน : องค์ความรู ้เพื่อการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ที่มี
ประสิ ทธิภาพ พิมพ์ครั้งที่6. (กรุ งเทพฯ: สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550), 263.
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กระบวนการเรี ยนการสอนของรู ปแบบ การเรี ยนการสอนตามวัฏจักรการเรี ยนรู ้ 4
MAT มีข้นั ตอนดาเนินการ 8 ขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1 การสร้างประสบการณ์ ผูส้ อนเริ่ มต้นจากการจัดประสบการณ์ให้ผเู ้ รี ยนเห็น
คุณค่าของเรื่ องที่เรี ยนด้วยตนเอง ซึ่ งจะช่ วยให้ผูเ้ รี ยนสามารถตอบคาถามได้ว่าทาไมตนจึ งต้อง
เรี ยนรู ้เรื่ องนี้
ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์ประสบการณ์ หรื อสะท้อนความคิดจากประสบการณ์ ช่วยให้
ผูเ้ รี ยนเกิดความตระหนักรู ้ และยอมรับความสาคัญของเรื่ องที่เรี ยน
ขั้นที่ 3 การพัฒนาประสบการณ์เป็ นความคิดรวบยอดหรื อแนวคิด เมื่อผูเ้ รี ยนเห็น
คุณค่าของเรื่ องที่เรี ยนแล้ว ผูส้ อนจึงจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถสร้างความคิด
รวบยอดขึ้นด้วยตนเอง
ขั้นที่ 4 การพัฒนาความรู ้ความคิด เมื่อผูเ้ รี ยนมีประสบการณ์และเกิดความคิดรวบยอด
หรื อแนวคิดพอสมควร ผูส้ อนจึงกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาความรู ้ความคิดของตนเองให้กว้างขวาง
และลึกซึ้ งขึ้น โดยการให้ผเู ้ รี ยนศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งความรู ้ที่หลากหลาย การเรี ยนรู ้ใน
ขั้นที่ 3 และ 4 นี้ คือ การตอบคาถามว่า สิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ คือ อะไร
ขั้นที่ 5 การปฏิบตั ิตามแนวคิดที่ได้เรี ยนรู ้ ขั้นนี้ ผสู ้ อนเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนนาความรู ้
ความคิดที่ได้รับจากการเรี ยนรู ้ในขั้นที่ 3-4 มาทดลองปฏิบตั ิจริ ง และศึกษาผลที่เกิดขึ้น
ขั้นที่ 6 การสร้างสรรค์ชิ้นงานของตนเองจากการปฏิบตั ิตามแนวคิดที่ได้เรี ยนรู ้ในขั้น
ที่ 5 ผูเ้ รี ยนจะเกิดการเรี ยนรู ้ถึงจุดเด่นจุดด้อยของแนวคิด ความเข้าใจแนวคิดนั้นจะกระจ่างขึ้นในขั้น
นี้ผสู ้ อนควรกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาความสามารถของตน โดยการนาความรู ้ความเข้าใจนั้นไปใช้
หรื อปรับประยุกต์ใช้ในการสร้างชิ้นงานที่เป็ นความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง ดังนั้นคาถามหลักที่
ใช้ในขั้นที่ 5-6 ก็คือ จะทาอย่างไร
ขั้นที่ 7 การวิเคราะห์ผลงานและแนวทางในการนาไปประยุกต์ใช้ เมื่อผูเ้ รี ยนได้
สร้างสรรค์ ชิ้นงานของตนตามความถนัดแล้ว ผูส้ อนควรเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้แสดงผลงานของ
ตนชื่นชมกับความสาเร็ จและเรี ยนรู ้ที่จะวิพากษ์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ รับฟังข้อวิพากษ์วิจารณ์เพื่อ
การปรับปรุ งงานของตนให้ดีข้ ึนและการนาไปประยุกต์ใช้ต่อไป
ขั้นที่ 8 การแลกเปลี่ยนความรู ้ความคิด ขั้นนี้ เป็ นขั้นของการขยายขอบข่ายความรู ้โดย
การแลกเปลี่ยนความรู ้ความคิดแก่กนั และกัน และร่ วมกันอภิปรายเพื่อการนาการเรี ยนรู ้ไปเชื่อมโยง
กับชีวิตจริ งและอนาคต คาถามหลักในการอภิปรายก็คือ ถ้า…? ซึ่งอาจนาไปสู่ การเปิ ดประเด็นใหม่
สาหรับผูเ้ รี ยนในการเริ่ มต้นวัฏจักรของการเรี ยนรู ้ในเรื่ องใหม่ต่อไป
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ตารางที่ 6 ผลการสังเคราะห์หลักการแนวคิด ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ต่าง ๆและรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
ต่าง ๆ มาเป็ นขั้นการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิง
ประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ขั้นการจัด
ประสบการณ์ การเรียนรู้
หลักการ/แนวคิด/
ทฤษฎี/รู ปแบบ
1.ทฤษฎีการสร้ างความรู้(Richardson 1994)
1.1 มุ่งเน้นที่กระบวนการสร้างความรู้และ
ตระหนักรู้ในกระบวนการ
1.2 ผูเ้ รี ยนได้รับความรู้ไปสู่ กระบวนการแปล
ความหมายที่หลากหลาย
1.3 ผูเ้ รี ยนมีบทบาทในการจัดประสบการณ์
ต่าง ๆด้วยตนเอง
1.4 สร้างบรรยากาศทางสังคม-จริ ยธรรมร่ วมมือ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กนั
1.5 ผูเ้ รี ยนเป็ นผูเ้ ลือกสิ่ งที่ตอ้ งการเรี ยน
1.6 ผูเ้ รี ยนสร้างความรู้เอง
1.7 การประเมินผลการเรี ยนรู้
2. ทฤษฎีการเรียนแบบร่ วมมือ
(Johnson, Johnson and Holubce 1994)
2.1 วางแผนการจัดการเรี ยนการสอน กาหนด
จุดมุ่งหมาย ความรู้และทักษะ
2.2 การชี้แจงงานกลุ่ม
2.3 การควบคุม กากับและช่วยเหลือกลุ่ม
2.4 การประเมินผลการเรี ยนรู้
3.ทฤษฎีการเรียนรู้ของโรเจอร์ ส(Rogers 1969)
3.1 การจัดสภาพแวดล้อมการเรี ยนรู้ที่ปลอดภัย
3.2 ผูเ้ รี ยนเป็ นผูน้ าการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
3.3 เน้นการเรี ยนรู้กระบวนการเป็ นสาคัญ

ขั้นที่ 1
การให้ ความรู้
และการสร้ าง
ความ
ตระหนัก

ขั้นที่ 2
การสร้ าง
เสริม
ความรู้

ขั้นที่ 3 ขั้นที่ 4
ขั้นที่ 5
การสร้ าง
การ
การ
ผลงาน นาเสนอ ประเมินผล
ผลงาน การเรียนรู้
และการ
สะท้ อน
กลับ
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จากตารางที่ 6 (ต่อ)
ขั้นการจัด
ประสบการณ์ การเรียนรู้
หลักการ/แนวคิด/
ทฤษฎี/รู ปแบบ
4.ทฤษฎีการประมวลผลข้ อมูล (Klausmeier 1985)
4.1 การรู้จกั มีผลต่อการรับรู้ของผูเ้ รี ยน
4.2 ความสนใจของผูเ้ รี ยน ใส่ ใจ เก็บข้อมูล
4.3 การปฏิบตั ิซ้ า
4.4 การใช้กระบวนการขยายความคิด ประยุกต์
ทบทวน
4.5 แสดงความคิดภายในออกมาเป็ นพฤติกรรมที่
สังเกตได้
4.6 ผูเ้ รี ยนรู้ตวั และควบคุมกระบวนการทางปัญญา
ของตนเอง
5.ทฤษฏีพหุปัญญา(Gardner 1994)
5.1 จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่ส่งเสริ มพัฒนาการของ
สติปัญญาหลาย ๆ ด้าน
5.2 จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ให้เหมาะสมกับขั้น
พัฒนาการในแต่ละด้านของผูเ้ รี ยน
5.3 เน้นการส่ งเสริ มเอกลักษณ์และผลงานของ
ผูเ้ รี ยน
5.4 ประเมินผลการเรี ยนรู้หลาย ๆ ด้าน
6. แนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบเน้ นประสบการณ์
เป็ นฐาน (Kolb 1984)
6.1 ขั้นการรับประสบการณ์รูปธรรม
6.2 ขั้นการสังเกตอย่างไตร่ ตรอง
6.3 ขั้นการสร้างแนวคิดเชิงนามธรรม
6.4 ขั้นการทดลองประยุกต์หลักการไปใช้ใน
สถานการณ์ใหม่

ขั้นที่ 1
ขั้นที่ 2
การให้
การสร้ าง
ความรู้และ
เสริม
การสร้ าง
ความรู้
ความ
ตระหนัก

ขั้นที่ 3 ขั้นที่ 4
ขั้นที่ 5
การสร้ าง
การ
การ
ผลงาน นาเสนอ ประเมินผล
ผลงาน การเรียนรู้
และการ
สะท้ อน
กลับ
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จากตารางที่ 6 (ต่อ)
ขั้นการจัด
ประสบการณ์ การเรียนรู้
หลักการ/แนวคิด/
ทฤษฎี/รู ปแบบ
7. แนวคิดการจัดการเรียนรู้ ตามสภาพจริง
(Gordon 1998; Dener and Hobbs 2000;
ทิศนา แขมมณี 2550)
7.1 ผูเ้ รี ยนเผชิญสถานการณ์จริ ง ร่ วมคิดแก้ปัญหา
7.2 ผูเ้ รี ยนคิดวิเคราะห์ แสดงความรู้ ข้อมูล
7.3 ผูเ้ รี ยนตัดสิ นใจแก้ปัญหาร่ วมกัน
7.4 ผูเ้ รี ยนได้รับผลการตัดสิ นใจและกระทาตาม
7.5 ผูเ้ รี ยนอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ
7.6 การวัดและประเมินผล
8. แนวคิดการจัดการเรียนรู้ เชิงประสบการณ์ การ
เรียนรู้ (Knowles 1997)
8.1 การมีส่วนร่ วมรับผิดชอบกระบวนการเรี ยนรู้
8.2 เปิ ดโอกาสสร้างประสบการณ์ใหม่
8.3 ผูเ้ รี ยนเลือกสิ่ งที่เรี ยนและวิธีเรี ยนด้วยตนเอง
8.4 ผูเ้ รี ยนพัฒนาคุณสมบัติของตนเอง
8.5 ผูเ้ รี ยนลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง
9. แนวคิดการจัดการเรียนรู้ความเข้ าใจ 6 ด้ าน
(Wiggins and McTighe 2004)
9.1 สามารถอธิบายหลักการ แสดงเหตุผลข้อมูล
9.2 สามารถแปลความหมายเรื่ องราวต่าง ๆและ
สะท้อนความคิดเห็น
9.3 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ สร้างสรรค์ผลงาน
9.4 สามารถมองเห็นหรื อรับรู้ความคิดต่าง ๆ
9.5 สามารถบอกคุณค่าในสิ่ งต่าง ๆ
9.6 รู้จกั ตนเอง ตระหนักถึงจุดอ่อน

ขั้นที่ 1
ขั้นที่ 2
การให้
การสร้ าง
ความรู้และ
เสริม
การสร้ าง
ความรู้
ความ
ตระหนัก

ขั้นที่ 3 ขั้นที่ 4
ขั้นที่ 5
การสร้ าง
การ
การ
ผลงาน นาเสนอ ประเมินผล
ผลงาน การเรียนรู้
และการ
สะท้ อน
กลับ
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จากตารางที่ 6 (ต่อ)
ขั้นการจัด
ประสบการณ์ การเรียนรู้
หลักการ/แนวคิด/
ทฤษฎี/รู ปแบบ
10. รู ปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการ
พัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน(Simpson 1972)
10.1 ขั้นรับรู้
10.2 ขั้นการเตรี ยมความพร้อม
10.3 ขั้นการสนองตอบภายใต้การควบคุม
10.4 ขั้นการลงมือกระทา
10.5 ขั้นการกระทาอย่างชานาญ
10.6 ขั้นการปรับปรุ งและประยุกต์ใช้
10.7 ขั้นการคิดริ เริ่ ม
11. รู ปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัตขิ อง
แฮร์ โรว์ (Harrow 1972)
11.1 ขั้นการเลียนแบบ
11.2 ขั้นการลงมือกระทาตามคาสั่ง
11.3 ขั้นการกระทาอย่างถูกต้องสมบูรณ์
11.4 ขั้นการแสดงออก
11.5 ขั้นการกระทาอย่างเป็ นธรรมชาติ
12. รู ปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัตขิ อง
เดวีส (Davies 1971)
12.1 ขั้นสาธิตทักษะหรื อการกระทา
12.2 ขั้นสาธิตและให้ผเู้ รี ยนปฏิบตั ิทกั ษะย่อย
12.3 ขั้นให้ผเู้ รี ยนปฏิบตั ิทกั ษะย่อย
12.4 ขั้นให้เทคนิควิธีการ
12.5 ขั้นให้ผเู้ รี ยนเชื่อมโยงทักษะย่อย ๆ

ขั้นที่ 1
ขั้นที่ 2
การให้
การสร้ าง
ความรู้และ
เสริม
การสร้ าง
ความรู้
ความ
ตระหนัก

ขั้นที่ 3 ขั้นที่ 4
ขั้นที่ 5
การสร้ าง
การ
การ
ผลงาน นาเสนอ ประเมินผล
ผลงาน การเรียนรู้
และการ
สะท้ อน
กลับ
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จากตารางที่ 6 (ต่อ)
ขั้นการจัด
ประสบการณ์ การเรียนรู้
หลักการ/แนวคิด/
ทฤษฎี/รู ปแบบ
13. รู ปแบบการจัดการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้
4 MAT (McCarthy 1990)
13.1 การสร้างประสบการณ์
13.2 การวิเคราะห์ประสบการณ์
13.3 การพัฒนาประสบการณ์เป็ นความคิดรวบยอด
หรื อแนวคิด
13.4 การพัฒนาความรู้ความคิด
13.5 การปฏิบตั ิตามแนวคิดที่ได้เรี ยนรู้
13.6 การสร้างสรรค์ชิ้นงานของตนเอง
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จากตารางที่ 6 สรุ ปผลการสังเคราะห์หลักการแนวคิด ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ต่าง ๆและ
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ มาสังเคราะห์เป็ นขั้นการจัดประสบการณ์ของรู ปแบบการจัดการ
เรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ดังนี้ ขั้นการ
จัดประสบการณ์ของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์
ขั้นที่ 1 การให้ความรู ้และการสร้างความตระหนัก สอดคล้องกับทฤษฎี การสร้าง
ความรู ้ ทฤษฎีการเรี ยนแบบร่ วมมือ ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของโรเจอร์ ส ทฤษฎีการประมวลผลข้อมูล
ทฤษฎีพหุปัญญา แนวคิดการจัดการเรี ยนรู ้แบบเน้นประสบการณ์เป็ นฐาน แนวคิ ดการจัดการเรี ยนรู ้
ตามสภาพจริ ง แนวคิดการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์การเรี ยนรู ้ แนวคิดการจัดการเรี ยนรู ้ความ
เข้าใจ 6 ด้าน รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบตั ิของซิ มซ์ซนั รู ปแบบ
การเรี ย นการสอนทัก ษะปฏิ บ ัติของแฮร์ โ รว์ รู ปแบบการเรี ย นการสอนทักษะปฏิ บ ั ติของเดวี ส
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ตามวัฏจักรการเรี ยนรู ้ 4 MAT คือ มุ่งเน้นที่กระบวนการการสร้างความรู ้
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และตระหนักในกระบวนการรับรู ้ วางแผนการจัดการเรี ยนการสอนกาหนดจุดมุ่งหมาย ความรู ้
และทัก ษะ จัด กิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ ที่ ส่ ง เสริ มพัฒ นาการของสติ ปั ญ ญาหลาย ๆ ด้า น การรั บ
ประสบการณ์ รู ป ธรรม และสร้ า งแนวคิ ด เชิ ง นามธรรม ผูเ้ รี ย นเผชิ ญ สถานการณ์ จ ริ ง ร่ ว มคิ ด
แก้ปัญหา มี ส่ว นร่ วมรั บผิดชอบกระบวนการเรี ยนรู ้ อธิ บายหลักการ แสดงเหตุผลข้อมูล และ
สามารถบอกคุณค่าในสิ่ งต่าง ๆ มีการสาธิตทักษะหรื อการกระทาและให้ผเู ้ รี ยนปฏิบตั ิทกั ษะย่อย
ขั้นที่ 2 การสร้างเสริ มความรู ้ สอดคล้องกับทฤษฎีการสร้างความรู ้ ทฤษฎีการเรี ยน
แบบร่ วมมือ ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของโรเจอร์ส ทฤษฎีการประมวลผลข้อมูล ทฤษฎีพหุปัญญา แนวคิด
การจัดการเรี ยนรู ้แบบเน้นประสบการณ์เป็ นฐาน แนวคิดการจัดการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง แนวคิด
การจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์การเรี ยนรู ้ แนวคิดการจัดการเรี ยนรู ้ความเข้าใจ 6 ด้าน รู ปแบบ
การเรี ยนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบตั ิของซิมซ์ซนั รู ปแบบการเรี ยนการสอนทักษะ
ปฏิบตั ิของแฮร์โรว์ รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ตามวัฏจักรการเรี ยนรู ้ 4 MAT คือ ผูเ้ รี ยนได้รับความรู ้
ไปสู่ การแปลความหมายที่หลากหลาย และผูม้ ีบทบาทในการจัดประสบการณ์ต่าง ๆ ด้วยตนเอง
ผูเ้ รี ยนเป็ นผูน้ าการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ใส่ ใจเก็บข้อมูล จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้เหมาะสมกับขั้น
พัฒนาการในแต่ละด้านของผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนสังเกตอย่างไตร่ ตรอง คิดวิเคราะห์ แสดงความรู ้ ข้อมูล
และอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู ้ความเข้าใจ ผูเ้ รี ยนเลือกสิ่ งที่เรี ยนและวิธีเรี ยนด้วยตนเอง สามารถ
แปลความหมายเรื่ องราวต่ าง ๆและสะท้อนความคิ ดเห็ น ส่ งเสริ มความคิ ด ริ เ ริ่ ม รู ้ จ ัก วิเคราะห์
ประสบการณ์พฒั นาไปสู่ความคิดรวบยอดและแลกเปลี่ยนความรู ้ความคิดซึ่งกันและกัน
ขั้นที่ 3 การสร้างผลงาน สอดคล้องกับทฤษฎีการสร้างความรู ้ ทฤษฎีการเรี ยนแบบ
ร่ วมมือ ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของโรเจอร์ ส ทฤษฎีการประมวลผลข้อมูล ทฤษฎีพหุ ปัญญา แนวคิดการ
จัดการเรี ยนรู ้แบบเน้นประสบการณ์เป็ นฐาน แนวคิดการจัดการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง แนวคิดการ
จัดการเรี ยนรู ้ เชิงประสบการณ์การเรี ยนรู ้ แนวคิดการจัดการเรี ยนรู ้ความเข้าใจ 6 ด้าน รู ปแบบการ
เรี ยนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบตั ิของซิ มซ์ซัน รู ปแบบการเรี ยนการสอนทักษะ
ปฏิบตั ิของแฮร์ โรว์ รู ปแบบการเรี ยนการสอนทักษะปฏิ บตั ิ ของเดวีส รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
ตามวัฏจักรการเรี ยนรู ้ 4 MAT คือ ผูเ้ รี ยนมีบทบาทในการจัดประสบการณ์ต่าง ๆ ด้วยตนเอง เน้น
การส่ งเสริ มเอกลักษณ์และผลงานผูเ้ รี ยน ร่ วมกันตัดสิ นใจและแก้ปัญหาร่ วมกัน ลงมือปฏิบตั ิและ
สร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยตนเอง และกลุ่มอย่างถูกต้องสมบูรณ์
ขั้นที่ 4 การนาเสนอผลงาน สอดคล้องกับทฤษฎีการสร้างความรู ้ ทฤษฎีการเรี ยนแบบ
ร่ วมมือ ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของโรเจอร์ ส ทฤษฎีการประมวลผลข้อมูล ทฤษฎีพหุ ปัญญา แนวคิดการ
จัดการเรี ยนรู ้แบบเน้นประสบการณ์เป็ นฐาน แนวคิดการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์การเรี ยนรู ้
แนวคิดการจัดการเรี ยนรู ้ความเข้าใจ 6 ด้าน รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะ
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ปฏิบตั ิของซิ มซ์ซนั รู ปแบบการเรี ยนการสอนทักษะปฏิบตั ิของแฮร์ โรว์ รู ปแบบการเรี ยนการสอน
ทักษะปฏิบตั ิของเดวีส รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ตามวัฏจักรการเรี ยนรู ้ 4 MAT คือ ผูเ้ รี ยนสร้าง
ความรู ้ดว้ ยตนเอง ควบคุม กากับและช่วยเหลือกลุ่ม เน้นการเรี ยนรู ้เป็ นกระบวนการที่สาคัญ ขยาย
ความคิดและประยุกต์ใช้โดยการทบทวน ทดลองประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ ใหม่ ๆ แสดงออก
ผลงานและนาเสนอผลงานที่เชื่อมโยงกับทักษะย่อย ๆ
ขั้นที่ 5 การประเมินผลการเรี ยนรู ้และการสะท้อนกลับ สอดคล้องกับทฤษฎีการสร้าง
ความรู ้ ทฤษฎี การเรี ยนแบบร่ วมมือ ทฤษฎี การประมวลผลข้อมูล ทฤษฎี พหุ ปัญญา แนวคิดการ
จัดการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง แนวคิดการจัดการเรี ยนรู ้ความเข้าใจ 6 ด้าน รู ปแบบการเรี ยนการสอน
ตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบตั ิของซิ มซ์ซนั คือ ผูเ้ รี ยนรู ้จกั ตนเอง มีความตระหนักถึงจุดอ่อน
ของตนเองได้ และควบคุมกระบวนการทางปั ญญาของตนเองได้ ผูเ้ รี ยนสามารถประเมินผลการ
เรี ยนรู ้หลาย ๆ ด้าน และสามารถสะท้อนความคิดของตนเองได้
งานวิจัยเกีย่ วกับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เชิงประสบการณ์
พรประภัสสร ปริ ญชาญกล (2546: 1-470) ทาการวิจยั เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการเรี ยน
การสอนเชิงประสบการณ์เพื่อเสริ มสร้างทักษะการทางาน สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะศาสตร์
ในสถาบันราชภัฏ การวิจยั มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรี ยนการสอนเชิงประสบการณ์
พัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนเชิงประสบการณ์ เพื่อเสริ มสร้างทักษะการทางาน สาหรับนักศึกษา
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ ในสถาบันราชภัฏ และศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนเชิงประสบการณ์
เพื่อเสริ มสร้ างทักษะการทางานในด้านทักษะปฏิบตั ิ การแก้ปัญหาและการทางานเป็ นทีม กลุ่ม
ตัวอย่างเป็ นนักศึกษาชั้นปี ที่ 2 คณะวิทยาการจัดการ จานวน30 คน ผลการวิจยั พบว่า องค์ประกอบ
ของรู ปแบบการเรี ยนการสอนเชิงประสบการณ์เป็ นการเรี ยนรู ้ที่เน้นการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ ง
โดยให้ผูเ้ รี ยนลงมื อปฏิบตั ิจริ ง ช่ วยให้ผูเ้ รี ยนได้มีโอกาสสร้ างเสริ มทักษะกระบวนการและรับรู ้
ประสบการณ์ ใหม่ ๆ ผูส้ อนเป็ นผูก้ ระตุน้ ให้ผูเ้ รี ยนแสดงผลการเรี ยนรู ้ในแฟ้ มสะสมงาน วิธีการ
สอนเชิงประสบการณ์ประกอบด้วยขั้นตอน 4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การสร้างประสบการณ์จากการ
ปฏิบตั ิกิจกรรมเพื่อให้ผเู ้ รี ยนลงมือหรื อทากิจกรรมจากสภาพจริ ง ขั้นที่ 2 การอภิปรายแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์เพื่อให้ผเู ้ รี ยนนาเสนอและแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยใช้การพูดและการเขียน ขั้นที่
3 การสรุ ปโดยสรุ ปสู่ หลักการหรื อสู่ มุมมองหรื อแบบแผนที่กว้างขึ้น และขั้นที่ 4 การประยุกต์ใช้
เป็ นขั้นของการนาสิ่ งที่ได้จากการเรี ยนรู ้ไปประยุกต์ใช้โดยโครงงาน กิจกรรม ผลิตเครื่ องมือและ
สื่ อประชาสัมพันธ์ซ่ ึ งนาที่ผลิตขึ้นไปใช้ในชีวิตจริ งผลการใช้รูปแบบ พบว่า นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรี ยน ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการทางาน ความสามารถในการ
ปฏิบตั ิ มีความสามารถในด้านทักษะการทางาน สู งกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
ภัทรพร บัวบุตร( 2549 : 1-200) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการ
สอนโดยใช้ก ระบวนการเรี ย นรู ้ เ ชิ ง ประสบการณ์ เ พื่ อ สร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ ส าหรั บ นัก เรี ย นชั้น
ประถมศึกษาปี ที่5มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้กระบวนการเรี ยนรู ้เชิง
ประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาพ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 และเพื่อเปรี ยบเทียบ
พฤติกรรมสุ ขภาพ ด้านความรู ้ เจตคติ และการปฏิบตั ิระหว่างนักเรี ยนกลุ่มควบคุมกับกลุ่มทดลอง
จานวน 80 คน ผลการวิจยั พบว่า องค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้กระบวนการ
เรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาพประกอบด้วยหลักปรัชญาการศึกษา จิตวิทยาการเรี ยน
การสอน หลักการ แนวคิด วัตถุประสงค์ สาระการเรี ยนรู ้ กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนผลที่
คาดว่าจะได้รับจากการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบ ผลการใช้รูปแบบพบว่านักเรี ยนมีพฤติกรรม
สุ ขภาพด้านความรู ้ เจตคติ และการปฏิบตั ิ สู งกว่ากลุ่มควบคุมที่เรี ยนด้วยการเรี ยนการสอนแบบ
ปกติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นัดดา อังสุ โวทัย (2550 : 1-250) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการ
สอนวิชาเคมีที่เน้นกระบวนการเรี ยนรู ้แบบนาตนเองของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีวตั ถุประสงค์
เพื่อการพัฒนารู ปแบบการเรี ย นการสอนวิชาเคมี ที่เน้นกระบวนการเรี ยนรู ้ แบบนาตนเองของ
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี เพื่อศึกษาประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบในด้านลักษณะการเรี ยนรู ้แบบนา
ตนเอง ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาเคมี จิตวิทยาศาสตร์ ของผูเ้ รี ยน ความพึงพอใจในการจัดการ
เรี ยนการสอนผลของทักษะพื้นฐานการเรี ยนรู ้และกระบวนการเรี ยนรู ้ที่มีต่อลักษณะการเรี ยนรู ้แบบ
น าตนเอง ผลการวิ จ ัย พบว่ า องค์ ป ระกอบของรู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบน าตนเอง
ประกอบด้วยเพิ่มพลังแรงใจ เสริ มสร้างกลยุทธ์ ปลูกฝังนิสัย ถ่ายทอดความรู ้ สะท้อนความคิด
และประเมินการเรี ยนรู ้ มี 3 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การดาเนินการก่อนการเรี ยน ขั้นที่ 2 กระบวนการ
เรี ยนการสอน และ ขั้นที่ 3การประเมินผล ผลการใช้รูปแบบพบว่าผูเ้ รี ยนมีทกั ษะพื้นฐานการเรี ยนรู ้
ระดับสู งได้พฒั นาตนเองให้เป็ นผูม้ ีลกั ษณะการเรี ยนแบบนาตนเองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 และผลการประเมินเปรี ยบเทียบกับกลุ่มควบคุมได้ค่าขนาดอิทธิพลไม่นอ้ ยกว่า .05 เป็ นไปตาม
เกณฑ์ ส่ วนกลุ่มทดลองที่มีทกั ษะพื้นฐานการเรี ยนรู ้ระดับต่า พบว่า ในภาพรวมมีลกั ษณะการเรี ยนรู ้
แบบนาตนเองลดลง
พิศภรณ์ ไพเราะ(2550 : 1-357) ได้ศึกษา เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้วิชา
ภาษาไทยโดยใช้กิจกรรมตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนอุดรธรรมานุสรณ์
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การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้วิชา
ภาษาไทยโดยใช้กิจกรรมตามแนวทฤษฎีพหุ ปัญญา เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อน
และหลังเรี ยนของนักเรี ยน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 เพื่อศึกษาดัชนี ประสิ ทธิ์ผลของรู ปแบบการจัดการ
เรี ยนรู ้วิชาภาษาไทยโดยใช้กิจกรรมตามแนวทฤษฎีพหุ ปัญญา ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 และเพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ผลการวิจยั พบว่า องค์ประกอบรู ปแบบคือ การใช้
กิจกรรมแนวทฤษฎี พหุ ปัญญาพัฒนาผูเ้ รี ยนทุกด้านได้แก่ ด้านภาษา ด้านตรรกะและคณิ ตศาสตร์
ด้านมิติสมั พันธ์ ด้านดนตรี ด้านร่ างกายและการเคลื่อนไหว ด้านการเข้าใจตนเองและด้านการเข้าใจ
ธรรมชาติและร่ วมกันสะท้อนผลการปฏิบตั ิหาแนวทางแก้ไขปั ญหา รู ปแบบมีข้ นั ตอน 4 ขั้นตอน
คือ ขั้นที่1 วางแผน ขั้นที่ 2 ทดลองปฏิบตั ิการ ขั้นที่ 3 การสังเกต และ ขั้นที่ 4 สะท้อนผลการ
ปฏิบตั ิงาน ผลการใช้รูปแบบพบว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และนักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการเรี ยนวิชาภาษาไทย โดยใช้กิจกรรมตามแนว
ทฤษฎีพหุ ปัญญาอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ชบา พันธุ์ศกั ดิ์ (2550 : 1-278) ได้วิจยั เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนเชิง
ประสบการณ์ และการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือโดยการร่ วมงานอย่างร่ วมรู ้สึกระหว่างผูป้ กครองและครู
เพื่อเสริ มสร้างทักษะชี วิตสาหรับเด็กปฐมวัย การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อพัฒนารู ปแบบการ
เรี ยนการสอนเชิงประสบการณ์ และการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือโดยการร่ วมงานอย่างร่ วมรู ้สึกระหว่าง
ผูป้ กครองและครู เพื่อเสริ มสร้างทักษะชีวิตสาหรับเด็กปฐมวัย เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรี ยน
การสอนเชิ งประสบการณ์และการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ ผลการวิจยั พบว่า องค์ประกอบของรู ปแบบ
การเรี ยนการสอนเชิ งประสบการณ์ และการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อโดยการร่ วมงานอย่างร่ วมรู ้ สึก
ระหว่างผูป้ กครองและครู เพื่อเสริ มสร้างทักษะชี วิตสาหรับเด็กปฐมวัย มีองค์ประกอบสาคัญ คือ
หลักการ จุดมุ่งหมาย กระบวนการร่ วมงานอย่างร่ วมรู ้สึกระหว่างผูป้ กครองและครู โดยการสร้าง
กลุ่มของผูป้ กครองและครู การปฏิบตั ิการของผูป้ กครองและครู และการประเมินผลการปฏิบตั ิ
รู ปแบบมี ข้ นั ตอนการจัดการเรี ยนการสอน 5 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การเตรี ยมการก่ อนรั บ
ประสบการณ์ ขั้นที่ 2 การได้รับประสบการณ์จริ งเป็ นการปฏิบตั ิของผูเ้ รี ยนด้วยการสื บสอบแบบ
กลุ่ม ขั้นที่ 3 การทบทวนความคิด ขั้นที่ 4 การสรุ ปข้อความรู ้ และ ขั้นที่ 5 การนาไปปฏิบตั ิ ผลการ
ใช้รูปแบบพบว่า นักเรี ยนมีทกั ษะชีวิตสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
วัชรี ย ์ ร่ วมคิด(2551 : 1-196) ได้วิจยั เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตาม
แนวคิดการออกแบบย้อนกลับและการเรี ยนรู ้แบบเน้นประสบการณ์ เพื่อเสริ มสร้างความสามารถ
ของครู อนุ บาลในการออกแบบและการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน การวิจยั มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
พัฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนตามแนวคิ ด การออกแบบย้อ นกลับ และการเรี ย นรู ้ แ บบเน้น
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ประสบการณ์เพื่อเสริ มสร้างความสามารถของครู อนุบาลในการออกแบบ และการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอนและ เพื่อหาคุณภาพของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการออกแบบย้อนกลับ
และการเรี ยนรู ้แบบเน้นประสบการณ์ เพื่อเสริ มสร้างความสามารถของครู อนุบาลในการออกแบบ
และการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน การดาเนินการวิจยั แบ่งอกเป็ น 2 ระยะคือ ระยะที่ 1 พัฒนา
รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการออกแบบย้อนกลับ และการเรี ยนรู ้แบบเน้นประสบการณ์
ระยะที่ 2 การนารู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้นไปใช้และปรับปรุ งรู ปแบบให้มีความสมบูรณ์
กลุ่มตัวอย่างเป็ นครู ช้ นั อนุบาลในโรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต
1 จานวน 10 คน ใช้เวลาทดลอง 8 สัปดาห์ ผลการวิจยั พบว่า รู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้น
มีองค์ประกอบกระบวนการเรี ยนการสอนหลัก 4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การกาหนดเป้ าหมายการ
เรี ยนรู ้รายหน่วย ประกอบด้วยการกาหนดเป้ าหมายการเรี ยนรู ้ การกาหนดหลักฐานการเรี ยนรู ้ และ
การวางแผนการจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ ขั้นที่ 2 การกาหนดเป้ าหมายการเรี ยนรู ้ รายคาบ
ประกอบด้วย การกาหนดเป้ าหมายการเรี ยนรู ้ การกาหนดหลักฐานการเรี ยนรู ้ และการวางแผนการ
จัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ ขั้นที่ 3 การเรี ยนรู ้ผา่ นประสบการณ์ตรงประกอบด้วยการลงมือปฏิบตั ิ
กิจกรรม การสะท้อนความรู ้จากการปฏิบตั ิและการสร้างความคิดรวบยอด ขั้นที่ 4 การปฏิบตั ิการ
ใช้ความรู ้ ประกอบด้วย การนาความรู ้ไปใช้ปฏิบตั ิงาน และการสะท้อนความรู ้จากการปฏิบตั ิงาน
ผลการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนพบว่า ครู อนุ บาลมีความสามารถในการออกแบบการสอนและ
มีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน สู งกว่าก่อนทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ผลผลิตของการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ เอกสารประกอบรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิด
การออกแบบย้อนกลับ และการเรี ยนรู ้แบบเน้นประสบการณ์เพื่อเสริ มสร้างความสามารถของครู
อนุบาลในการออกแบบ และการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน แบบประเมินแผนการจัดการเรี ยนรู ้
และแบบประเมินความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนของครู อนุบาล
อภิรัตน์ สิ งห์ตระหง่าน(2551 : 1-256) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการเรี ยน
การสอนเพื่อเสริ มสร้างลักษณะการเรี ยนรู ้ด้วยตนเองของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญาตรี (ต่อเนื่ อง)
ในมหาวิทยาลัยเอเชี ยอาคเนย์ การวิจยั มี วตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อ
เสริ มสร้างลักษณะการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองของนักศึกษาหลักสูตรปริ ญญาตรี (ต่อเนื่อง)ในมหาวิทยาลัย
เอเชียอาคเนย์ การดาเนิ นการแบ่งเป็ น 6 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
กาหนดเป็ นกรอบแนวคิดลักษณะการเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเอง 2) ร่ างรู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อ
เสริ มสร้างลักษณะการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง เพื่อกาหนดเป็ นกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี 3) สร้างเครื่ องมือ
ประกอบการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน 4) ตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคล้องของร่ าง
คู่มือประกอบการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน 5) ทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนกับกลุ่ม
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ตัวอย่าง 6) ประเมินประสิ ทธิ ภาพรู ปแบบการเรี ยนการสอนและปรับปรุ งโดยใช้วิธีการประเมิน
ผลการวิจยั พบว่า รู ปแบบการเรี ยนการสอน ประกอบด้วย กิจกรรมการเรี ยนการสอน 5 ขั้น คือ ขั้น
ที่ 1 ตรวจสอบประเด็นที่ตอ้ งการศึกษา ขั้นที่ 2 วางแผนการเรี ยน ขั้นที่ 3 ดาเนินการค้นคว้า ขั้นที่ 4
สะท้อนความคิด และขั้นที่ 5 สังเคราะห์องค์ความรู ้ ผลการใช้รูปแบบพบว่า ผลการเปรี ยบเทียบ
ความแตกต่างของคะแนนทดสอบความรู ้ก่อน และหลังการทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน
พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองสูงกว่าก่อนทดลอง ซึ่งแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 ผลการวิเคราะห์หาค่าดัชนี ประสิ ทธิผลของรู ปแบบการเรี ยนการสอนทุกหน่วยการเรี ยนสู ง
กว่า 0.05 ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยลักษณะการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองก่อน
และหลังการทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองสู งกว่าก่อน
การทดลองซึ่ งแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ค่าดัชนีประสิ ทธิผลของทุกหน่วย
การเรี ยนสู งว่า 0.05 และผลการประเมินความพึงพอใจต่อการเรี ยนการสอนนักศึกษามีความพึง
พอใจต่อการเรี ยนการสอนอยูใ่ นระดับมาก
อีเลน เว็บเบอร์(Ellen Weber 2000 : 5-50) ได้ศึกษาเรื่ อง รู ปแบบการสอน 5 ขั้นของ
การสอนแบบแก้ปัญหาโดยใช้การสอนแบบพหุ ปัญญา (Five-Phases To PBL :MITA- Multiple
Intelligences Teaching Approach Model for Redesigned Higher Education Classes) ที่ UCLA’s
Higher Education Research Institute โดยการสารวจนักศึกษาภาคปกติช้ นั ปี ที่ 1 จานวนมากกว่า
260,000 คน การวิจยั มีวตั ถุประสงค์เพื่อนารู ปแบบการสอนแบบแก้ปัญหา(PBL Model) เข้ามาใช้
และแก้ปัญหาที่ พ บ เพื่อประยุก ต์ใช้รูปแบบการจัดการเรี ย นรู ้ ตามแนวทฤษฎี พหุ ปัญญา MITA
(Multiple Intelligences Teaching Approach) ในการแก้ปัญหาของผูเ้ รี ยนที่เฉื่ อย(Passivity) ในชั้น
เรี ยน ผลการวิจยั พบว่า รู ปแบบการสอนแก้ปัญหาที่ซบั ซ้อนในการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ งประกอบ 5
ขั้น คือ ขั้นที่ 1 ผูส้ อนนาเข้าสู่ ปัญหาและสนทนาเพื่อจะหาคาสาคัญของปั ญหากับผูเ้ รี ยนโดยทัว่ ไป
ขั้นที่ 2 ระบุเป้ าหมายที่ชดั เจน อันเป็ นการเรี ยนรู ้ข้ นั ต่าซึ่งต้องการให้ผเู ้ รี ยนทั้งหมดได้สัมฤทธิ ผล
ขั้นที่ 3 สร้างมิติคุณภาพ ที่เป็ นเกณฑ์เฉพาะสาหรับประเมินงานต่าง ๆ ขั้นที่ 4 กาหนดการเรี ยนรู ้
และประเมิ นงานที่ สัมพันธ์กบั ปั ญหาในชี วิตจริ ง ความสนใจของผูเ้ รี ยนและความสามารถ และ
เนื้อหาที่ตอ้ งการ ขั้นที่ 5 ผูเ้ รี ยนและครู ร่วมกันสรุ ปความรู ้ที่ได้รับและกระบวนการเรี ยนรู ้ เพื่อสร้าง
ความรู ้ และปรั บโครงสร้ างความรู ้ ช่วยให้มีความเข้าใจที่ลึกซึ้ งขึ้น มีส่วนร่ วมของผูเ้ รี ยนมากขึ้น
กระตุน้ แรงจูงใจผูเ้ รี ยนหรื อบูรณาการเพิ่มความรู ้เพื่อแก้ปัญหาที่ซบั ซ้อนขึ้นได้
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การสั งเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎีและผลการวิจัยทีเ่ กีย่ วกับรู ปแบบการจัดการเรียนรู้ เชิงประสบการณ์
ผูว้ ิจยั ได้สังเคราะห์แนวคิดการจัดการเรี ยนรู ้เชิง ประสบการณ์ของโคล์ป (Kolb 1984)
โนลส์(Knowes 1997)กอดอน เดนเนอร์และฮอบ์(Gordon 1998 ; Dener and Hobbs 2000) ทิศนา แขมมณี
(2550) วิกกินส์ และแมคไทด์ (Wiggings and McTighe 2004) ทฤษฎีการสร้างความรู ้(Richardson
1997) ทฤษฎีการประมวลผลข้อมูล(Klausmeier 1985) ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของโรเจอร์ส(Rogers 1969)
ทฤษฎีการเรี ยนแบบร่ วมมือ(Johnson and Johnson 1994 ) ทฤษฎีพหุ ปัญญา (Gardner 1999) และ
งานวิจยั ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวกับรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิ งประสบการณ์
ได้แก่ พรประภัสสร ปริ ญชาญกล (2546) ภัทรพร บัวบุตร( 2549) นัดดา อังสุ โวทัย (2550)
พิศภรณ์ ไพเราะ(2550) ชบา พันธุ์ศกั ดิ์ (2550) วัชรี ย ์ ร่ วมคิด(2551) อภิรัตน์ สิ งห์ตระหง่าน(2551)
Ellen Weber (2000) จากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ดงั
ได้เสนอในตารางที่ 7 เพื่อนาไปสู่ การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิ งประสบการณ์เพื่อสร้าง
เสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ผูว้ ิจยั ได้สังเคราะห์แนวคิดการจัดการเรี ยนรู ้
เชิงประสบการณ์ของนักการศึกษา ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของนักจิตวิทยาการศึกษาที่กาลังเป็ นที่นิยมใน
ปัจจุบนั นี้และผลงานวิจยั ที่เกี่ยวกับรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้จานวน8 เรื่ องพบว่า รู ปแบบการจัดการ
เรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ แบ่งออกเป็ น 5 องค์ประกอบ ได้แก่ (1)องค์ประกอบด้านการให้ความรู ้และ
การสร้างความตระหนัก (2) องค์ประกอบด้านการสร้างเสริ มความรู ้ (3) องค์ประกอบด้านการสร้าง
ผลงาน (4) องค์ประกอบด้านการนาเสนอผลงานและ(5) องค์ประกอบด้านการประเมินผลการ
เรี ยนรู ้และการสะท้อนกลับ แต่ละองค์ประกอบมีรายละเอียด ดังนี้
1.องค์ประกอบด้านการให้ความรู ้และการสร้างความตระหนัก จากการที่ผวู ้ ิจยั ได้
ศึกษาแนวคิดการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ของนักการศึกษาทั้ง 4 คน ได้แก่โคล์ป(Kolb 1984)
โนลส์(Knowes 1997)กอดอน เดนเนอร์และฮอบ์(Gordon 1998; Dener and Hobbs 2000)ทิศนา แขมมณี
(2550) วิกกินส์ และแมคไทด์ (Wiggings and McTighe 2004) และทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของโรเจอร์ส
(Rogers 1969) จากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องจานวน 6 เรื่ อง ได้แก่ พรประภัสสร ปริ ญชาญกล (2546)
ภัทรพร บัวบุตร( 2549) นัดดา อังสุ โวทัย (2550) ชบา พันธุ์ศกั ดิ์ (2550) วัชรี ย ์ ร่ วมคิด(2551)และ
Ellen Weber (2000) พบว่า การจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะประกอบด้วยการ
ให้ความรู ้และการสร้างความตระหนักแก่นกั ศึกษา ซึ่งรายละเอียดประกอบการสังเคราะห์มีดงั นี้
โคล์ป(Kolb 1984) ให้แนวคิดการจัดการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์โดยเป็ นการเรี ยนรู ้
จากประสบการณ์ ผูส้ อนคอยกระตุน้ ให้เกิดความตระหนักร่ วมกิจกรรม โนลส์(Knowes 1997)มี
แนวคิดให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ส่ วนกอดอน เดนเนอร์และฮอบ์(Gordon 1998;
Dener and Hobbs 2000) ทิศนา แขมมณี (2550) มีแนวคิดการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ งโดยเน้นการ
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เรี ยนรู ้ที่เป็ นจริ ง วิกกินส์ และแมคไทด์ (Wiggings and McTighe 2004)มีแนวคิดการจัดการเรี ยนรู ้
ความเข้าใจ 6 ด้าน โดยในด้านแรกเป็ นการอธิบายชี้แจงเหตุผล(Can explain)เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดความ
ตระหนักในการเรี ยนรู ้ ส่ วนทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของโรเจอร์ส(Rogers 1969)เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง
การเรี ยนรู ้มีอิสระ จัดบรรยากาศการเรี ยนรู ้ที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้และสร้างความตระหนักในการเรี ยนรู ้
ปัญหา รู ้จกั คิดแก้ปัญหาได้ร่วมกัน ส่ วนงานวิจยั ของพรประภัสสร ปริ ญชาญกล (2546) ภัทรพร
บัวบุตร( 2549) นัดดา อังสุ โวทัย (2550) ชบา พันธุ์ศกั ดิ์ (2550) วัชรี ย ์ ร่ วมคิด(2551)และ Ellen
Weber (2000) พบว่า การจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ที่มีองค์ประกอบสาคัญ คือ การให้ความรู ้
และสร้างความตระหนักแก่นกั ศึกษา
จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั เกี่ ยวกับรู ปแบบดังกล่าวข้างต้นสะท้อนให้เห็ นว่าการ
จัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ในองค์ประกอบด้านการให้ความรู ้และการสร้างความตระหนัก เป็ น
ปั จจัยสาคัญหนึ่ งของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิ งประสบการณ์เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้สร้างความรู ้ดว้ ย
ตนเอง และเกิดความตระหนักต่อสิ่ งที่ตอ้ งการแก้ปัญหา รู ้จกั คิดแก้ปัญหาเมื่อเกิดสถานการณ์ข้ ึน
2.องค์ประกอบด้านการสร้างเสริ มความรู ้ จากการที่ผวู ้ ิจยั ได้ศึกษาตารางสังเคราะห์
แนวคิดการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของนักจิตวิทยาการศึกษา และงานวิจยั
ที่เกี่ยวกับรู ปแบบพบว่า แนวคิดโคล์ป(Kolb 1984) โนลส์(Knowes 1997)กอดอน เดนเนอร์
และฮอบ์ (Gordon 1998; Dener and Hobbs 2000) ทิศนา แขมมณี (2550) วิกกินส์ และแมคไทด์
(Wiggings and McTighe 2004) มีองค์ประกอบที่สาคัญในด้านการสร้างเสริ มความรู ้ ทฤษฎีการ
ประมวลผลข้อมูล(Klausmeier 1985) มีแนวคิดว่าการเรี ยนรู ้ของมนุษย์เปรี ยบกับการทางานของ
เครื่ องคอมพิวเตอร์ กับการทางานของสมองซึ่งมีการทางานเป็ นขั้นตอนคือ ขั้นการรับข้อมูล (input)
ขั้นการเข้ารหัส(encoding)และขั้นการส่ งข้อมูลออกมา(output) เมื่อนามาประยุกต์ใช้แล้วผูเ้ รี ยนได้
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ แบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนประสบการณ์เดิมมาสร้างเป็ นประสบการณ์ใหม่ร่วมกันคิด
เพื่อเสริ มความรู ้ใหม่ ส่ วนงานวิจยั ของพรประภัสสร ปริ ญชาญกล (2546) ภัทรพร บัวบุตร( 2549)
นัดดา อังสุ โวทัย (2550) ชบา พันธุ์ศกั ดิ์ (2550) วัชรี ย ์ ร่ วมคิด(2551)อภิรัตน์ สิ งห์ตระหง่าน
(2551) และ Ellen Weber (2000)ได้ให้ความสาคัญขององค์ประกอบด้านการสร้างเสริ มความรู ้อยูใ่ น
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์
จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั เกี่ยวกับรู ปแบบดังกล่าวข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่าการ
จัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ในองค์ประกอบด้านการสร้างเสริ มความรู ้มีความสาคัญองค์ประกอบ
หนึ่งที่ขาดไม่ได้ที่ผวู ้ ิจยั ได้สงั เคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่นิยมนามาใช้ในรู ปแบบการ
จัดการเรี ยนรู ้ที่สร้างขึ้น
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3.องค์ประกอบด้านการสร้ างผลงาน ผูว้ ิ จัย ได้ศึกษาแนวคิ ดการจัดการเรี ย นรู ้ ของ
นักการศึกษาทั้ง 3 คน ได้แก่ โนลส์(Knowes 1997) กอดอน เดนเนอร์และฮอบ์ (Gordon 1998;
Dener and Hobbs 2000) ทิศนา แขมมณี (2550) วิกกินส์ และแมคไทด์ (Wiggings and McTighe
2004) พบว่า มีองค์ประกอบที่เกี่ยวกับการสร้างผลงานของผูเ้ รี ยนที่เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้ทาความ
เข้าใจสิ่ งใหม่ประสบการณ์ใหม่ และสร้างผลงานซึ่งเป็ นหลักฐานของผลการเรี ยนที่เน้นความเข้าใจ
และหลักฐานมีคุณภาพมาตรฐานตามหลักวิชา ส่ วนทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบนี้ คือ ทฤษฎี
การสร้างความรู ้(Constructivism) (Richardson 1997)มีแนวคิดให้ผเู ้ รี ยนสร้างความรู ้ ความเข้าใจใน
สิ่ งที่เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง การเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ข้ ึนกับความรู ้เดิมและความเข้าใจที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั การมี
ปฏิสมั พันธ์ต่อสังคมมีความสาคัญต่อการเรี ยนรู ้ ผูเ้ รี ยนสร้างความรู ้ในสิ่ งที่เรี ยนรู ้สร้างผลงานขึ้นมา
ใหม่ ผูเ้ รี ย นได้เ รี ยนรู ้ อย่า งมี ความหมาย และผูเ้ รี ย นได้ฝึกปฏิ บตั ิ กิ จ กรรมต่าง ๆ ตามที่ กาหนด
สอดคล้องกับงานวิจยั พรประภัสสร ปริ ญชาญกล(2546)ภัทรพร บัวบุตร( 2549)นัดดา อังสุ โวทัย
(2550) ) พิศภรณ์ ไพเราะ(2550) อภิรัตน์ สิ งห์ตระหง่าน(2551) และ Ellen Weber (2000)ได้ให้
ความสาคัญขององค์ประกอบด้านการสร้างผลงานในรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์
ผูว้ ิจยั ได้สงั เคราะห์แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั เกี่ยวกับรู ปแบบดังกล่าวข้างต้นสะท้อน
เห็ นว่าการจัดการเรี ยนรู ้ เชิ งประสบการณ์ องค์ประกอบด้านการสร้างผลงานเป็ นองค์ประกอบที่
สาคัญอีกองค์ประกอบหนึ่ งที่ทนั สมัย และเน้นให้ผเู ้ รี ยนได้สร้างผลงานของตนเอง หรื อกลุ่ม
4.องค์ประกอบด้านการนาเสนอผลงาน ผูว้ ิจยั ได้ทาการสังเคราะห์แนวคิดการจัดการ
เรี ยนรู ้ของนักการศึกษาทั้ง 3 คนคือโคล์ป(Kolb 1984)โนลส์(Knowes 1997)และวิกกินส์และแมคไทด์
(Wiggings and McTighe 2004) พบว่าการสร้างแนวคิดเชิงนามธรรมและการทดลองประยุกต์
หลักการไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ ความรู ้ใหม่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ส่ วนทฤษฎีการเรี ยนรู ้แบบ
ร่ วมมือ(Theory of Cooperative) (Johnson and Johnson 1994 ) มีแนวคิดการเรี ยนรู ้เป็ นกลุ่มย่อยโดย
มีสมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถแตกต่างกันประมาณ 3-6 คน ช่วยกันเรี ยนรู ้เพื่อไปสู่ เป้ าหมายของ
กลุ่มทาให้เกิดผลงานของกลุ่ม ผูเ้ รี ยนหรื อกลุ่มได้นาเสนอผลงานเพื่อนาไปประยุกต์ใช้การดาเนิ น
ชีวิตจริ ง งานวิจยั เกี่ยวกับรู ปแบบมี 6 เรื่ อง ได้แก่ พรประภัสสร ปริ ญชาญกล (2546) ภัทรพร
บัวบุตร( 2549) ชบา พันธุ์ศกั ดิ์ (2550) วัชรี ย ์ ร่ วมคิด(2551) อภิรัตน์ สิ งห์ตระหง่าน(2551) Ellen
Weber (2000) พบว่า องค์ประกอบที่ใช้ในรู ปแบบคือ ด้านการนาเสนอผลงาน
ผูว้ ิจยั ได้สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั เกี่ยวกับรู ปแบบดังกล่าวข้างต้นสะท้อน
ให้เ ห็ น ว่า การจัด การเรี ย นรู ้ เ ชิ ง ประสบการณ์ อ งค์ป ระกอบด้า นการน าเสนอผลงานเพื่ อ น าไป
ประยุกต์ใช้กบั ชี วิตจริ ง เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้แสดงศักยภาพของตนเอง ให้
การนาเสนอผลงานและสามารถนาไปประยุกต์ใช้เมื่อเกิดสถานการณ์ที่เป็ นจริ งในชีวิตประจาวัน
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5.องค์ประกอบด้านการประเมินผลการเรี ยนรู ้ และการสะท้อนกลับ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษา
ตารางสังเคราะห์แนวคิดการจัดการเรี ยนรู ้เชิ งประสบการณ์ พบว่า มี 2 แนวคิดคือ แนวคิดการ
จัดการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ งของกอดอน เดนเนอร์และฮอบ์ (Gordon 199; Dener and Hobbs 2000)
ทิศนา แขมมณี (2550) ที่มีองค์ประกอบของการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ส่วน วิกกินส์ และ
แมคไทด์ (Wiggings and McTighe 2004) เน้นการบอกคุณค่าในสิ่ งต่าง ๆ ด้วยการประเมินและ
สะท้อนความคิดที่ปรากฏ องค์ประกอบด้านการประเมินผลการเรี ยนรู ้และการสะท้อนกลับมีทฤษฎี
ที่ให้การสนับสนุน คือ ทฤษฎีพหุ ปัญญา(Theory of Multiple Intelligences)(Gardner 1999)สิ่ ง
สาคัญคือระบบการประเมิ นผลการเรี ยนรู ้ หลายด้านเพื่อวัดความสามารถของผูเ้ รี ยนแต่ละด้าน
ประเมิ นในสภาพการณ์ ของปั ญหาที่สามารถแก้ปัญหาได้ เมื่อผูว้ ิจยั สังเคราะห์ งานวิจยั เกี่ ยวกับ
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิ งประสบการณ์ มี 6 เรื่ อง ได้แก่ พรประภัสสร ปริ ญชาญกล (2546)
นัดดา อังสุ โวทัย (2550) ) พิศภรณ์ ไพเราะ(2550) วัชรี ย ์ ร่ วมคิด(2551) อภิรัตน์ สิ งห์ตระหง่าน
(2551) Ellen Weber (2000) พบว่า องค์ประกอบที่ใช้ในรู ปแบบคือด้านการประเมินผลการเรี ยนรู ้
และการสะท้อนกลับ
จากการที่ผูว้ ิจยั ได้ทาการสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยั ที่เกี่ยวกับรู ปแบบใน
องค์ประกอบด้านการประเมินผลการเรี ยนรู ้และการสะท้อนกลับ นับว่ามีความสาคัญองค์ประกอบ
หนึ่ งที่ผสู ้ อนจะได้ทราบความก้าวหน้าหรื อพัฒนาการของผูเ้ รี ยน โดยใช้วิธีวดั และประเมินผลการ
เรี ยนรู ้อย่างหลากหลายเพื่อประเมินผลการเรี ยนรู ้อย่างครอบคลุมประกอบการประเมินเฉพาะบุคคล
การประเมินโดยกลุ่มเพื่อน การประเมินโดยผูป้ กครอง ร่ วมทั้งการสะท้อนกลับอาจใช้วิธีการจด
บันทึกช่วยจาของผูเ้ รี ยนก่อนตัดสิ นผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
สรุป
การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วยศึกษา
แนวคิดเกี่ยวกับสุ ขภาวะและการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
ศึกษา ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ
เรี ยนรู ้ในรู ปแบบการพัฒนาของนักการศึกษา ได้แก่ การจัดการเรี ยนรู ้แบบเน้นประสบการณ์เป็ น
ฐานของโคล์ป(Kolb 1984)การจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ของโนลส์( Knowes 1997)การจัดการ
เรี ยนรู ้ตามสภาพจริ งของกอดอน เดนเนอร์และฮอบส์(Gordon 1998;Dener and Hobbs 2000)
ทิศนา แขมมณี (2550) และการจัดการเรี ยนรู ้ความเข้าใจ 6 ด้านของวิกกิ นส์ และแมคไทด์
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(Wiggings and McTighe 2004) ศึกษาทฤษฎีหลักในการสร้างรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ ได้แก่ทฤษฎี
การสร้างความรู ้ ทฤษฎี การประมวลผลข้อมูล ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของโรเจอร์ ส ทฤษฎีการเรี ยนรู ้
แบบร่ วมมือ ทฤษฎีพหุ ปัญญา และศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์
ได้แก่ รู ปแบบการเรี ยนการสอนทักษะปฏิบตั ิของแฮร์โรว์ รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิด
การพัฒนาทักษะปฏิบตั ิของซิมพ์ซนั รู ปแบบการเรี ยนการสอนทักษะปฏิบตั ิของ เดวีส์ รู ปแบบการ
จัดการเรี ยนรู ้วฏั จักรการเรี ยนรู ้ 4 MAT และงานวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนารู ปแบบจัดการเรี ยนรู ้
จากการที่ผวู ้ ิจยั ได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการ
สร้างเสริ มสุ ขภาวะ และตรวจสอบเกี่ยวกับการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์น้ นั
ผูว้ ิจยั ได้สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเพื่อนามาสร้างเป็ นนิ ยามการสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะพฤติกรรมบ่งชี้ แนวทางการพัฒนาการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ และองค์ประกอบของรู ปแบบ
การจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ที่จะได้ดาเนินการวิจยั ต่อไป

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจยั เรื่ องการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็ นกระบวนการวิจยั และพัฒนา(Research and Development:
R&D) ที่ใช้วิธีแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิง
ปริ มาณ และเชิงคุณภาพในลักษณะแบบสามเส้า (Triangulation) ได้ประยุกต์ใช้วิธีการเชิงระบบ
(Systematic Approach) มีระยะดาเนินการวิจยั 4 ระยะ ดังนี้
กำรวิจัยระยะที่ 1 กำรวิจัย (Research : R1) เพือ่ ศึกษำและวิเครำะห์ ข้อมูลพืน้ ฐำน(Analysis:A)
การดาเนินการวิจยั ในระยะที่ 1 การศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากแหล่งข้อมูลเอกสาร และบุคคลเกี่ยวกับพฤติกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
เพื่อมากาหนดนิ ยามการสร้างเสริ มสุ ภาวะ พฤติกรรมบ่งชี้ และแนวทางการพัฒนาการสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยั แบบ
ผสมผสาน (Mixed Methods Research) คือ จากการวิเคราะห์เอกสาร (Document Analysis) การ
ประเมินความต้องการจาเป็ น (Need Assessment) การวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) และการ
สังเคราะห์งานวิจยั ที่เกี่ยวกับการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ(Synthesis Research) ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการ ดังนี้
1. ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากแหล่งข้อมูลเอกสารและบุคคล
1.1 การวิเคราะห์เอกสาร (Document Analysis)
วัตถุประสงค์ เพื่อกาหนดลักษณะพฤติกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
วิธีการศึกษา มีการดาเนินการ ดังนี้
1. ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลจากเอกสาร ตารา และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการเรี ยนรู ้ รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ และการสร้างเสริ มสุ ขภาวะประกอบด้วย
2. เอกสารนโยบายการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 (Thai Qualifications Framework for Higher Education) (TQF:
HEd)ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา2552 :1-3)
3. เอกสารยุทธศาสตร์การสร้างเสริ มสุ ขภาวะขององค์การอนามัยโลก
4. เอกสารยุทธศาสตร์การสร้างเสริ มสุ ขภาวะระดับชาติ
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5. เอกสารยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาการสร้างเสริ มสุ ขภาวะของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง
6. เอกสารแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้ของนักการศึกษาประกอบด้วย การ
จัดการเรี ย นรู ้ แบบเน้น ประสบการณ์ เป็ นฐานของโคล์ป(Kolb1984) การจัดการเรี ยนรู ้ แบบ
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้โนลส์ (Knowles 1997)การจัดการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ งของ(Gordon 1998;
Dener and Hobbs 2000; ทิศนา แขมมณี 2550 : 133-137) และ การจัดการเรี ยนรู ้ความเข้าใจ 6 ด้าน
ของวิกกินส์และแมคไทค์( Wiggins and McTighe 2004 :1-6)
7. ศึกษาแนวคิดและแนวปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ (Best Practices)ของสถาบันอุดมศึกษา
เกี่ยวกับการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
8. ศึกษาทฤษฎีการสร้างความรู ้ (Richardson 1994) ทฤษฎีการประมวลผลข้อมูล
(Klausmeier1985)ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของโรเจอร์ส(Rogers1969)ทฤษฎีการเรี ยนแบบร่ วมมือ(Johnson
and Johnson1994 ) และทฤษฎีพหุปัญญา(Gardner 1999)
9. ศึกษาหลักสูตรรายวิชาสุ ขภาพและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
10. รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ ประกอบด้วย 4 รู ปแบบ ดังนี้
10.1 รู ปแบบการเรี ยนการสอนทักษะปฏิบตั ิของ แฮร์โรว์(Harrow 1972)
10.2 รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบตั ิของ
ซิมพ์ซนั (Simpson 1972)
10.3 รู ปแบบการเรี ยนการสอนทักษะปฏิบตั ิของ เดวีส์(Davies 1971)
10.4 รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้วฏั จักรการเรี ยนรู ้ 4 MAT ของแมคคาที
(McCarthy 1990)
11.งานวิจยั เกี่ยวกับการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ (มาเรี ยม นิลพันธุ์ 2545:ก-126; สุ จิตรา
สุ คนธทรัพย์ 2545 :1-205 ; นวลอนงค์ บุญจรู ญศิลป์ 2547 : 5-60; อติญาณ์ ศรเกษตริ นและคณะ
2547 : 1-250; รุ่ งทิพย์ ศรพรหมมาศ 2548 : 5-80;นวลฉวี ประเสริ ฐสุ ข 2551 : 1-150;โฮล์บรู ค1993
:0.2735-A) และองค์การอนามัยโลก 2006 : 2-3)
1.2 ศึกษาความต้องการจาเป็ น (Need Assessment)
วัตถุประสงค์ เพื่อกาหนดลักษณะพฤติกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาวะและแนว
ทางการพัฒนาการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
วิธีการศึกษา มีการดาเนินการ ดังนี้
1.การสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง มีการดาเนินการ ดังนี้
1.1กาหนดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยที่มี
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นโยบายการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ จานวน 1 คน อาจารย์สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ จานวน 1
คน นักศึกษาที่เรี ยนวิชาศึกษาทัว่ ไป (General Education: GE) จานวน 10 คน
1.2 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการสัมภาษณ์บุคคลจากเอกสารและตารา
1.3 สร้างเครื่ องมือการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างและแบบเจาะลึกที่มีขอ้
คาถามเกี่ยวกับนโยบาย พฤติกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาวะและแนวทางการพัฒนา
1.4 ตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือการสัมภาษณ์ที่มีขอ้ คาถามเกี่ยวกับนโยบาย
พฤติกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญประกอบด้วย ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านรู ปแบบการจัดการ
เรี ยนรู ้จานวน1 คน ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการจัดการเรี ยนรู ้จานวน 2 คนและผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการพลศึกษา
จานวน 2 คน
1.5 ผูว้ ิจยั ดาเนินการสัมภาษณ์ดว้ ยตนเอง ตามแบบบันทึกของเครื่ องมือการ
สัมภาษณ์ที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น
1.6 วิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบบันทึกการสัมภาษณ์
2. การสังเกตพฤติกรรมการสอนของอาจารย์สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
ลงในบันทึกพฤติกรรมการสอนอาจารย์
3. การสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษา ลงในบันทึกพฤติกรรมการเรี ยน
ของนักศึกษา
แหล่งข้อมูล
1.แหล่งข้อมูลในการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย
1.1 ผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยที่มีนโยบายการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ จานวน 1 คน
1.2 อาจารย์สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ จานวน 1 คน
1.3 นักศึกษาที่เรี ยนวิชาศึกษาทัว่ ไป (General Education: GE) จานวน 10 คน
2. แหล่งข้อมูลในการสังเกตพฤติกรรมการสอนของอาจารย์สาขาวิชาพลศึกษา
และนันทนาการ ที่กาลังสอนนักศึกษาชั้นปี ที่ 1ในรายวิชาสุ ขภาพและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง จานวน 3 คน ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2553
3. แหล่งข้อมูลในการสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 ที่กาลัง
เรี ยนวิชาศึกษาทัว่ ไป (General Education: GE) ในรายวิชาสุ ขภาพและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง จานวน 10 คน ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2553
เครื่ องมือ
1. เครื่ องมือที่ใช้เป็ นเครื่ องมือการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างที่มีขอ้ คาถาม
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เกี่ยวกับนโยบายพฤติกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาวะและแนวทางการพัฒนาที่ผา่ นการตรวจสอบ
คุณภาพของ เครื่ องมือการสัมภาษณ์ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ ประกอบด้วย
1.1 ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ จานวน 1 คน
1.2 ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการจัดการเรี ยนรู ้ จานวน 2 คน
1.3 ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการพลศึกษา จานวน 2 คน
2.แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการสอนของอาจารย์สาขาวิชาพลศึกษาและ
นันทนาการเป็ นแบบพรรณนาความ
3.แบบประเมินพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษารายวิชาสุ ขภาพและนันทนาการ
เพื่อคุณภาพชีวิตเป็ นแบบพรรณนาความ
1.3 การวิจยั เชิงสารวจ(Survey Research)
วัตถุประสงค์ เพื่อกาหนดลักษณะพฤติกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาวะและแนวทาง
การศึกษา
วิธีการศึกษา มีการดาเนินการ ดังนี้
1. ดาเนินการสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง
1.4 การสังเคราะห์งานวิจยั (Synthesis Research)
วัตถุประสงค์ เพื่อกาหนดลักษณะพฤติกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาวะและแนวทาง
การศึกษา
วิธีการศึกษา มีการดาเนินการ ดังนี้
1.การสังเคราะห์งานวิจยั เกี่ยวกับการสร้างเสริ มสุ ขภาวะของนักวิจยั นักการศึกษา
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผูว้ ิจยั ดาเนินการประสานงานและส่ งประเด็นคาถามการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้างเกี่ยวกับ นิ ยาม องค์ประกอบ พฤติกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ และแนวทางการพัฒนา
โดยให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญพิจารณาคาถามล่วงหน้าและนัดวันเวลาในการสัมภาษณ์โดยผูว้ ิจยั ลงมือปฏิบตั ิ
การสัมภาษณ์ดว้ ยตนเอง
2. ผูว้ ิจยั สังเกตพฤติกรรมการสอนของอาจารย์สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
และพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษา ดังนี้
2.1 สังเกตพฤติกรรมการสอนของอาจารย์สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการซึ่ง
ปฏิบตั ิการสอนรายวิชาสุ ขภาพและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏหมู่บา้ นจอมบึง จานวน 3 คน ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2553 ในช่วงการเรี ยน ครั้งละ 30 นาที
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2.2 สังเกตและประเมินพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 ที่กาลังเรี ยน
วิชาสุ ขภาพและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง
จานวน 10 คน ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2553 ในช่วงการเรี ยน ครั้งละ 30 นาที
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ยวชาญและ
นัก ศึ ก ษา การสั ง เกตพฤติ ก รรมการสอนของอาจารย์ ส าขาวิ ช าพลศึ ก ษาและนันทนาการ และ
พฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษา และแนวทางการพัฒนา ด้วยวิธีวิเคราะห์การเปรี ยบเทียบข้อมูล
ย่อยที่ ไ ด้จ ากการสัมภาษณ์ การสังเกตพฤติ ก รรมการสอนของอาจารย์สาขาวิ ชาพลศึ กษาและ
นัน ทนาการ และพฤติ ก รรมการเรี ย นของนัก ศึ ก ษาเพื่อสร้ างเป็ นข้อสรุ ป รวมเกี่ ย วกับนโยบาย
พฤติกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ และแนวทางการพัฒนาการสร้างเสริ มสุ ขภาวะนักศึกษา
2. กาหนดนิยาม พฤติกรรมบ่งชี้ และแนวทางการพัฒนาการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
วัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแหล่งข้อมูลเอกสารและข้อมูลบุคคลเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ แนวทางการพัฒนามาเปรี ยบเทียบเพื่อสร้างเป็ นข้อสรุ ปย่อยและ
ข้อสรุ ปรวมนิ ยามการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ พฤติกรรมบ่งชี้ และแนวทางการพัฒนาการสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะนักศึกษามาวิเคราะห์
วิธีการศึกษา มีการดาเนินการ ดังนี้
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้มาจากการสังเคราะห์ขอ้ มูลจากแหล่งเอกสารและข้อมูลบุคคล
เกี่ยวกับพฤติกรมการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ และแนวทางการพัฒนาการสร้างเสริ มสุ ขภาวะนักศึกษา
2. นาข้อมูลมาเปรี ยบเทียบ เพื่อสร้างเป็ นข้อสรุ ปย่อยและข้อสรุ ปรวมเกี่ยวกับนิยาม
การสร้างเสริ มสุ ขภาวะ และพฤติกรรมบ่งชี้ของการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ ได้ดงั นี้
นิยามการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ มีการกาหนดความหมายดังนี้
1. การสร้างเสริ มสุ ขภาวะ หมายถึง กระบวนที่จะทาให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจ
ทักษะและความสามารถในการดูแลตนเองเพื่อไม่ให้โรคภัยมาเบียดเบียน และสามารถพัฒนาดูแล
สุ ขภาพของตนเองให้ดีพร้อมหรื อเต็มประสิ ทธิภาพ
2. การสร้างเสริ มสุ ขภาวะนักศึกษาโดยทาการประเมินตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้
ประกอบด้วย 6 ด้าน คือ
2.1ความรู ้การสร้างเสริ มสุ ขภาวะคือระดับความรู ้ของนักศึกษาเกี่ยวกับความหมาย
ของสุ ขภาวะ ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อสุ ขภาวะ แนวโน้มปัญหาสุ ขภาพของคนไทย การดูแลสุ ขภาพของ
ตนเอง กิจกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ การออกกาลังกาย การพักผ่อน การเล่นกีฬา การพักผ่อน
และการบริ โภคอาหาร
2.2ความรับผิดชอบ คือ ระดับความรับผิดชอบต่อการปฏิบตั ิงานตามที่ได้รับ
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มอบหมายเป็ นแบบอย่างที่ดีในการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ การให้ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย มีความสามารถจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และความสาเร็ จใน
การปฏิบตั ิงานในการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
2.3 ทักษะกระบวนการ คือ ความสามารถในการค้นหาข้อมูล การทาความเข้าใจ
ข้อมูล และการประเมินผลข้อมูลในการสร้างเสริ มสุ ขภาวะเชิงสร้ างสรรค์ที่มีพ้ืนฐานมาจากความรู ้
ทางทฤษฎี มีประสบการณ์จากการปฏิบตั ิ และผลที่เกิดจากการปฏิบตั ิ รวมทั้งมีความสามารถการ
สร้างผลงานในการสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับตนเองได้
2.4 ทักษะมนุษยสัมพันธ์ คือ ระดับความสามารถเพื่อช่วยเหลือและแก้ปัญหาเพื่อน
ภายในกลุ่มได้อย่างสร้ างสรรค์ แสดงออกซึ่ งภาวะผูน้ าในสถานการณ์ ที่ตอ้ งกล้าตัดสิ นใจ รู ้ จกั
แก้ปัญหา และเป็ นบุคคลที่มองโลกในแง่ดี
2.5 พฤติกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ คือ ระดับพฤติกรรมทางสุ ขภาวะที่ดีเพื่อให้เกิด
ความสมดุลในทุกด้านและครอบคลุมถึงการดาเนินชีวิตที่เหมาะสมของบุคคลเป็ นสาคัญและมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
2.6 เจตคติการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ คือ ระดับการเห็นคุณค่าและความสาคัญของ
ตนเองในการสร้ างเสริ มสุ ขภาวะ รั ก การออกกาลังกาย รั กการเล่น เกมกี ฬ าขั้น พื้น ฐาน มี น้ า ใจ
นักกีฬา สามารถดูแลสุ ขภาพของตนเองและผูอ้ ื่นได้ โดยแสดงออกทางพฤติกรรมการสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
3. กาหนดแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาวะจากการศึกษาและ
วิเคราะห์เอกสาร งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริ มสุ ขภาวะในรู ปแบบและลักษณะต่าง ๆ
4. ตรวจสอบเพื่อยืนยันนิยาม องค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งชี้ ในแต่ละองค์ประกอบ
และแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
วัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบยืนยันนิยาม องค์ประกอบ และพฤติกรรมบ่งชี้ ใน
แต่ละองค์ประกอบและแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
วิธีการศึกษา มีการดาเนินการ ดังนี้
1. กาหนดวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
2. สร้างเครื่ องมือการตรวจสอบ ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ก่ ึงโครงสร้างและ
แบบประเมินความสอดคล้อง
3. ผูว้ ิจยั ทาการสัมภาษณ์เชิงลึก(In- depth Interview) กับผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้าน
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รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการจัดการเรี ยนรู ้ และผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการพลศึกษา ด้วย
แบบสัมภาษณ์มีโครงสร้างที่มีคาถามเกี่ยวกับนิยามการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ และพฤติกรรมบ่งชี้และ
แนวทางการพัฒนาการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ แล้วนาข้อมูลมาวิเคราะห์ดว้ ยการสร้างข้อสรุ ปจากการ
วิเคราะห์เนื้อหา
4. ผูว้ ิจยั ส่ งแบบประเมินความสอดคล้องของนิยามการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
พฤติกรรมบ่งชี้ และแนวทางการพัฒนาการสร้างเสริ มสุ ขภาวะให้ผเู ้ ชี่ยวชาญทางด้านรู ปแบบการ
จัดการเรี ยนรู ้ ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการจัดการเรี ยนรู ้ และผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการพลศึกษาประเมินความ
สอดคล้อง
5. ปรับปรุ งแก้ไขตามข้อมูลและข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ
แหล่งข้อมูล ผูว้ ิจยั เลือกผูเ้ ชี่ยวชาญแบบเจาะจงด้วยการกาหนดคุณสมบัติที่มี
ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานด้านรู ปแบบ การจัดการเรี ยนรู ้และการพลศึกษากับนักศึกษา ไม่ต่า
กว่า 5 ปี
เครื่ องมือ เครื่ องมือการตรวจสอบประกอบด้วย
1. เครื่ องมือการตรวจสอบที่ใช้ในการตรวจสอบเพื่อยืนยันนิยาม องค์ประกอบ
และพฤติกรรมบ่งชี้ โดยใช้แบบสัมภาษณ์ก่ ึงโครงสร้าง ประกอบด้วยคาถาม 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับนิยามการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
ตอนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับพฤติกรรมบ่งชี้การสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
ตอนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
2. เครื่ องมือการตรวจสอบที่ใช้ในการตรวจสอบความสอดคล้องของนิยามการ
สร้างเสริ มสุ ขภาวะ พฤติกรรมบ่งชี้การสร้างเสริ มสุ ขภาวะและแนวทางการพัฒนาการสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยใช้แบบประเมินความสอดคล้อง
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ดาเนินการสัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ยวชาญทุกคน และส่ งแบบ
ประเมินให้ผเู ้ ชี่ยวชาญทา การประเมินความสอดคล้อง
การวิเคราะห์ขอ้ มูลผูว้ ิจยั ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับนิยามการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
และพฤติกรรมบ่งชี้การสร้างเสริ มสุ ขภาวะและแนวทางการพัฒนาการสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ดังนี้
1. ผูว้ ิจยั นาข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกมาวิเคราะห์ดว้ ยการสร้างข้อสรุ ปจาก
การวิเคราะห์เนื้อหา(Content Analysis)
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2. ผูว้ ิจยั นาข้อมูลจากแบบประเมินความเหมาะสมโดยผูเ้ ชี่ยวชาญเกี่ยวกับความ
สอดคล้องของนิยามการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ พฤติกรรมบ่งชี้การสร้างเสริ มสุ ขภาวะและแนวทาง
พัฒนาการสร้างเสริ มสุ ขภาวะนักศึกษามาพิจารณาเกณฑ์ความสอดคล้อง(Index of Congruence) ผล
การประเมินของผูเ้ ชี่ยวชาญแต่ละคนนามาหาค่า IOC จากสูตร
R
IOC 
N
เมื่อ IOC = ดัชนีความสอดคล้อง
 R = ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
N = จานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ
ผลการประเมินผูเ้ ชี่ยวชาญแต่ละคนนามาแปลงเป็ นคะแนน ดังนี้
มีความเห็นว่าสอดคล้องกัน กาหนดให้คะแนน + 1
มีความเห็นว่าไม่แน่ใจ
กาหนดให้คะแนน 0
มีความเห็นว่าไม่สอดคล้องกัน กาหนดให้คะแนน -1
จากนั้นนาคะแนนการประเมินของผูเ้ ชี่ยวชาญมาแทนค่าในสู ตรดัชนี ความสอดคล้อง
ถ้าค่าดัชนี ความสอดคล้องมีค่ามากกว่า > 0.50 ขึ้นไป ถือว่านิยามการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ พฤติกรรม
บ่ ง ชี้ การสร้ า งเสริ มสุ ข ภาวะและแนวทาง พัฒ นาการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาวะส าหรั บ นั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสามารถนาไปกาหนดได้ จากผลการประเมินได้ค่าดัชนีความสอดคล้องอยูร่ ะหว่าง
0.80-1.00 ซึ่ งแสดงว่านิ ยามการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ พฤติกรรมบ่งชี้ การสร้ างเสริ มสุ ขภาวะและ
แนวทางพัฒนาการสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีความสอดคล้องกัน
3. ปรับปรุ งแก้ไขข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เนื้อหาจากการประเมินความ
สอดคล้อง และข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อให้ได้นิยามการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ พฤติกรรมบ่งชี้
ของการสร้างเสริ มสุ ขภาวะและแนวทางการพัฒนาการสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีความสมบูรณ์
จากการวิจยั ระยะที่ 1 การวิจยั (Research:R1)เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน (Analysis :A)
สามารถแสดงได้ดงั ภาพที่ 14 ต่อไปนี้
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กำรวิจัยระยะที่ 1 กำรวิจัย (Research :R1)เพือ่ ศึกษำ
และวิเครำะห์ ข้อมูลพืน้ ฐำน (Analysis :A)
ศึกษำและวิเครำะห์ ข้อมูล
พืน้ ฐำน
กำรวิเครำะห์ เอกสำร(Document Analysis)
 ข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิด เอกสาร ตารา
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู้
เชิงประสบการณ์ รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้เชิง
ประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
กำรวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) สารวจ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การสั งเคราะห์ (Synthesis Research) งานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ

กำรประเมินควำมต้ องกำรจำเป็ น
(Need Assessment)
 สัมภาษณ์ผบู้ ริ หารมหาวิทยาลัย
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง
สัมภาษณ์อาจารย์ และนักศึกษา
 สังเกตการณ์พฤติกรรมสอนของ
อาจารย์สาขาวิชาพลศึกษาและ
นันทนาการ คณะครุ ศาสตร์
 สังเกตพฤติกรรมการเรี ยนของ
นักศึกษาชั้นปี ที่ 1

กำหนดนิยำม พฤติกรรมบ่ งชี้ และแนวทำงกำรพัฒนำกำรสร้ ำงเสริมสุ ขภำวะ
วัตถุประสงค์ เพื่อกาหนดเป็ นนิยาม พฤติกรรมบ่งชี้ และแนวทางการพัฒนาการสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะในการวิจยั
ตรวจสอบเพือ่ ยืนยันนิยาม องค์ ประกอบ และพฤติกรรมบ่ งชี้ และ
แนวทางการพัฒนาการสร้ างเสริมสุ ขภาวะใน
แต่ ละองค์ ประกอบโดยผู้เชี่ยวชาญ

ภาพที่ 14 การวิจยั ระยะที่ 1 การศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน
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กำรวิจัยระยะที่ 2 กำรพัฒนำ (Development : D1) เพือ่ ออกแบบและกำรพัฒนำ
รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ เชิงประสบกำรณ์ เพือ่ สร้ ำงเสริมสุ ขภำวะสำหรับนักศึกษำ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏ (Design and Development :D1 and D2)
ในการวิจยั ระยะนี้ ผูว้ ิจยั ได้พฒั นารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้าง
เสริ มสุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีจุดมุ่งหมายเพื่อกาหนดกรอบในการสร้าง
โครงร่ างรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ ได้ดาเนินการดังนี้
1.พัฒนาโครงร่ างรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วัตถุประสงค์ มีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
1.เพื่อกาหนดกรอบแนวคิดสร้างโครงร่ างรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์
เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
2.เพื่อสร้างรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ สาหรับ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วิธีการศึกษา ได้ดาเนินการ ดังนี้
1. ศึกษาแนวคิดที่ได้จากการศึกษา และวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานที่ประกอบด้วยข้อมูล
พื้นฐานทางเอกสาร และบุคคลในการวิจยั ระยะที่ 1 เพื่อมากาหนดกรอบแนวคิดรู ปแบบการจัดการ
เรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
2. สร้างรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ สาหรับ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ จากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง นาข้อมูลมาเปรี ยบเทียบเพื่อสร้าง
เป็ นข้อสรุ ปย่อยและข้อสรุ ปรวมเกี่ยวกับความเหมาะสม และขั้นตอนของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
เชิ งประสบการณ์ เพื่อสร้ างเสริ มสุ ขภาวะ สาหรั บนักศึ กษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่ งผลจากการ
สังเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นโครงร่ างรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิ งประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีดงั นี้
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ หมายถึง การจัดการเรี ยนรู ้สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่มุ่งเน้นการ
สร้างเสริ มสุ ขภาวะที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น ประกอบด้วย จุดมุ่งหมาย กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ สื่ อการ
เรี ยนรู ้ และการจัด สภาพแวดล้อม และวิธีประเมิ นผลการเรี ยนรู ้ โดยกระตุน้ ให้นักศึ กษาได้ใช้
กระบวนการทางปั ญญา นาความรู ้ ทักษะและประสบการณ์ที่มีอยูม่ าพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาซึ่ง
มีความแตกต่างกับรู ปแบบเดิม และสามารถนามาใช้ประโยชน์ในการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะประกอบด้วย 5 ขั้น เรี ยกรู ปแบบนี้ ว่า KAECPAR Model โดยแต่ละขั้นตอนประกอบด้วย
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ขั้นตอนย่อย ๆของการพัฒนาเป็ น 3 ขั้นย่อย หรื อที่เรี ยกว่า PDS ได้แก่ ขั้นเตรี ยมการ (Preparing :P)
ขั้นปฏิบตั ิ(Doing : D) และขั้นสรุ ป(Summarizing : S) ดังนี้
ขั้นที่ 1 การให้ความรู ้และการสร้างความตระหนัก (Knowledge and Awareness)
หมายถึง การสร้ างความรู ้ ที่เชื่ อมโยงกับประสบการณ์เดิ มกับเหตุการณ์หรื อกรณี ศึกษาเพื่อสร้าง
ความตระหนักแก่ผเู ้ รี ยน ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย ดังนี้
1.1 เตรี ยมผูเ้ รี ยนโดยแจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ (P)
1.2 ทาการทดสอบก่อนเรี ยน (D)
1.3 ตั้งคาถามหรื อประเด็นปัญหาให้ผเู ้ รี ยนคิด เพื่อสรุ ปหาแนวทางแก้ปัญหา(S)
ขั้นที่ 2 การสร้างเสริ มความรู ้ (Enhancement) ระดมความคิดเห็ นให้ผูเ้ รี ยนได้
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ กับกลุ่มเพื่อนเพื่อสร้ างประสบการณ์ ใหม่และองค์ความรู ้ ใหม่ ประกอบด้วย
ขั้นตอนย่อย ดังนี้
2.1 เตรี ยมเสริ มความรู ้ สร้างความเข้าใจในการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ (P)
2.1 จัดกิจกรรมเพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ส่ิ งที่ได้คน้ คว้ามากับเพื่อน (D)
2.2 สรุ ปเป็ นองค์ความรู ้โดยสรุ ปคนเดียวสรุ ปร่ วมกับเพื่อนสรุ ปร่ วมกับผูส้ อน(S)
ขั้นที่ 3 การสร้างผลงาน (Construction) หมายถึง การวางแผนแนวปฏิบตั ิของกลุ่มเพื่อ
สร้างผลงานตามที่กลุ่มมีขอ้ ตกลงกัน ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย ดังนี้
3.1 เตรี ยมแบ่งผูเ้ รี ยนออกเป็ นกลุ่ม ๆละประมาณ 4-6 คน (P)
3.2 ร่ วมกันวางแผนฝึ กปฏิบตั ิช่วยกันสร้างสรรค์ผลงาน (D)
3.3 สรุ ปผลงานที่สร้างสรรค์ของแต่ละกลุ่ม (S)
ขั้นที่ 4 การนาเสนอผลงาน (Presentation) หมายถึง การนาเสนอผลงาน/ชิ้นงานที่ได้
สร้างสรรค์ข้ ึนและนาผลงานมาเสนอในห้องเรี ยน ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย ดังนี้
4.1 เตรี ยมตัวแทนกลุ่มนาเสนอผลงาน (P)
4.2 ตัวแทนออกมานาเสนอผลงานของกลุ่ม (D)
4.3 สรุ ปผลงานเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน(S)
ขั้นที่ 5 การประเมินผลการเรี ยนรู ้และการสะท้อนกลับ (Assessment and Reflection)
หมายถึง การประเมินผลการเรี ยนรู ้และสะท้อนความคิดและการนาไปใช้โดยเพื่อน และอาจารย์
ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย ดังนี้
5.1 เตรี ยมประเมินผลงานการนาเสนอ และประโยชน์ที่ได้ (P)
5.2 สะท้อนความคิดผลงาน /ชิ้นงาน (D)
5.3 สรุ ปผลงานเพื่อเผยแพร่ ให้ผทู ้ ี่สนใจได้ทราบ(S)
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2. ตรวจสอบเพื่อยืนยันความเหมาะสมของโครงร่ างรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิง
ประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วัตถุประสงค์ มีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
1.เพื่อตรวจสอบและยืนยันความเหมาะสมของโครงร่ างรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิง
ประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
2.เพื่อปรับปรุ งรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วิธีการศึกษา มีการดาเนินการ ดังนี้
1.ประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อสะท้อนกลับ (Feedback Workshop) สาหรับอาจารย์ที่สอน
รายวิชาพลศึกษา มีดงั นี้
1.1 กาหนดวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบเพื่อประเมินความเหมาะสมและความ
สอดคล้องของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
1.2 สร้างเครื่ องมือประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของรู ปแบบการ
จัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดย
ศึกษารายละเอียดของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ฉบับร่ าง แล้วนามากาหนดประเด็น
ความเหมาะสม และความสอดคล้องที่ตอ้ งการให้ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบมาเขียนเป็ นข้อคาถามต่อไป
1.3 จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการสาหรับอาจารย์ที่สอนรายวิชาพลศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุรี สาหรับศึกษานาร่ อง จานวน 3 คนและอาจารย์ผทู ้ ดลองใช้รูปแบบการจัดการ
เรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ จานวน 3 คน
โดยน าข้อ ค าถามที่ จ ะใช้ใ นการตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคล้อ งมาประชุ ม เชิ ง
ปฏิบตั ิการอาจารย์ที่สอนรายวิชาพลศึกษา
1.4 ปรับปรุ งแก้ไขเครื่ องมือ โดยข้ออภิปรายจากการประชุมเชิงปฏิบตั ิการสาหรับ
อาจารย์กลุ่มเล็กเกี่ยวกับข้อคาถามในแบบประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของรู ปแบบ
การจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ มาปรับปรุ งแก้ไขต่อไป
2.ตรวจสอบเพื่อยืนยันความเหมาะสมและความสอดคล้องของรู ปแบบการจัดการ
เรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
3.น าผลการประเมิ น ความเหมาะสมและความสอดคล้อ งมาวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล และ
ปรับปรุ งแก้ไขความหมายและกระบวนการของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้าง
เสริ มสุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ
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แหล่งข้อมูล ผูว้ ิจยั เลือกแหล่งข้อมูลแบบเจาะจง ตามคุณสมบัติ มีดงั นี้
1. ผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 7 คน ประกอบด้วย
1.1 ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการจัดการเรี ยนรู ้
จานวน 2 คน
1.2 ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล
จานวน 1 คน
1.3 ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการพลศึกษา
จานวน 2 คน
1.4 ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์
จานวน 2 คน
2.อาจารย์ที่เข้าร่ วมประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ประกอบด้วยอาจารย์ที่สอนรายวิชาพลศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จานวน 3 คนเป็ นผูท้ ดลองใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์
เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ จานวน 3 คน
เครื่ องมือ เครื่ องมือที่ใช้ในการประเมินความสอดคล้องของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบด้วย
1. แบบตรวจสอบความสอดคล้องของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์มี
ลักษณะเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า 3 ระดับ ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญตัดสิ นว่าแต่ละองค์ประกอบของรู ปแบบ
การจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ คือ สอดคล้องกัน ไม่แน่ใจ และไม่สอดคล้อง
2. แบบตรวจสอบความเหมาะสมของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์มี
ลักษณะเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญตัดสิ นว่าแต่ละองค์ประกอบของรู ปแบบ
การจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ คือ มีความเหมาะสมมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
3. แบบบันทึกการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1.ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลจากการบันทึกผลการสัมมนาผูเ้ ชี่ยวชาญ และนาแบบ
ประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องให้ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบ
2.ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลจากการประชุมเชิงปฏิบตั ิการและการอภิปรายเนื้อหา
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1.วิเคราะห์ขอ้ มูลจากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้อง ดังนี้
1.1วิเคราะห์ความสอดคล้องขององค์ประกอบรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิง
ประสบการณ์วิเคราะห์ขอ้ มูลได้จากแบบประเมินความสอดคล้องของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิง
ประสบการณ์พิจารณาเกณฑ์ความสอดคล้องด้วยดัชนี ความสอดคล้อง (Index of Item Objective
Congruence: IOC) ผลจากการประเมินได้ค่าดัชนีความสอดคล้องอยูร่ ะหว่าง 0.86-1.00 ซึ่งแสดงว่า
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์สามารถนาไปใช้ได้
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1.2 วิเคราะห์ความเหมาะสมของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์โดยใช้
แบบประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ เชิ งประสบการณ์ แบบมาตรส่ วน
ประมาณค่า 5 ระดับคือมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยที่สุดโดยผูต้ อบเลือกระดับความ
เหมาะสมที่ตรงกับความรู ้สึกของตนเองโดยกาหนดค่าระดับความเหมาะสมแต่ละช่วงคะแนนและ
ความหมาย ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง มีความเหมาะสมมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีความเหมาะสมมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีความเหมาะสมน้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีความเหมาะสมน้อยที่สุด
สาหรับการให้ความหมายของค่าที่วดั ได้ ผูว้ ิจยั ได้กาหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการให้
ความหมายโดยได้จากแนวคิดของเบสท์ (Best 1986: 195) การให้ความหมายโดยการให้ค่าเฉลี่ย
เป็ นรายข้อ ดังนี้
4.51 - 5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
3.51 - 4.50 หมายถึง มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก
2.51 - 3.50 หมายถึง มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับปานกลาง
1.51 - 2.50 หมายถึง มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับน้อย
1.00 - 1.50 หมายถึง มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
1.3 วิเคราะห์ขอ้ มูลจากการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จากการประชุมเชิง
ปฏิบตั ิการของอาจารย์สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จานวน 3 คน พบว่า
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ มีข้ นั ตอนการจัดการเรี ยนรู ้เหมาะสมสอดคล้องกันมาก
ที่สุดควรนาไปทดลองใช้ต่อไปได้
3. สร้างและตรวจสอบเครื่ องมือประกอบการใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์
เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วัตถุประสงค์ มีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
1.เพื่อสร้างเครื่ องมือประกอบการใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อ
สร้างเสริ มสุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
2.เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือประกอบการใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิง
ประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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3.เพื่อปรับปรุ งแก้ไขเครื่ องมือประกอบการใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิง
ประสบการณ์
3.1 การจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ ตามรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์
เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบด้วยตัวอย่างแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ และคู่มืออาจารย์ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
3.1.1 ตัวอย่างแผนการจัดการเรี ยนรู ้
วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทาตัวอย่างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ให้สอดคล้องกับรู ปแบบ
การจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วิธีการศึกษา มีการดาเนินการ ดังนี้
1.ศึกษาเอกสารและคู่มือการใช้หลักสูตรการศึกษาทัว่ ไปเกี่ยวกับหลักการ
จุดมุ่งหมาย โครงสร้างรายวิชาการศึกษาทัว่ ไป คุณลักษณะของบัณฑิต แหล่งเรี ยนรู ้ และการ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้
2.ศึกษารายวิชาสุ ขภาพและนันทนาการเพือ่ คุณภาพชีวิต เกี่ยวกับคาอธิบาย
รายวิชา จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ เนื้อหาสาระ แนวการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ สื่ อการเรี ยนรู ้ และการ
วัดประเมินผลการเรี ยนรู ้
3.ศึกษากรอบแนวคิดโครงร่ างรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อ
สร้างเสริ มสุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
4.สร้างตัวอย่างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ตามกรอบแนวคิดรู ปแบบการจัดการ
เรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ผวู ้ ิจยั สร้าง
ขึ้ น ประกอบด้ว ยชื่ อ หน่ ว ย เรื่ อ ง เวลา สาระส าคัญ จุ ด ประสงค์ก ารเรี ย นรู ้ สาระการเรี ย นรู ้
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ สื่ อการเรี ยนรู ้ การวัดและประเมินผล และบันทึกหลังสอน ใบความรู ้ ใบ
กิจกรรม จานวน 6 แผน
3.1.2 คู่มืออาจารย์การใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้อาจารย์สามารถจัดการเรี ยนรู ้ได้ตามกรอบแนวคิดรู ปแบบ
การจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏได้อย่าง
มีประสิ ทธิภาพ
วิธีการศึกษา มีการดาเนินการ ดังนี้
1.ศึกษากรอบแนวคิดรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นและเอกสาร ตารา เกี่ยวกับการ
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จัดการเรี ยนรู ้เพื่อการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
2.กาหนดโครงสร้างของคู่มืออาจารย์ ประกอบด้วย คานา คาชี้แจง ความเป็ นมา
และความสาคัญ แนวคิด และทฤษฎีพ้ืนฐานที่รองรับรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์
องค์ประกอบของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ วัตถุประสงค์ โครงสร้างและเนื้ อหา
รายวิชาการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ เวลาที่ใช้ คุณสมบัติของผูเ้ ข้าร่ วมการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้
การดาเนินการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ อุปกรณ์ /สื่ อ
การจัดการเรี ยนรู ้ การวัดและประเมินผล การนารู ปแบบไปใช้ หลักการตอบสนอง ระบบสังคม และ
ระบบสนับสนุน
3.ดาเนินการสร้างคู่มืออาจารย์สาหรับรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์
เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
3.1.3ประเมินความความสอดคล้องและความเหมาะสมของตัวอย่างแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้และคู่มืออาจารย์การใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุ งแก้ไขตัวอย่างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ และคู่มืออาจารย์
การใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏให้มีความสมบูรณ์
วิธีการศึกษา มีการดาเนินการ ดังนี้
1.นาตัวอย่างแผนการจัดการเรี ยนรู ้และคู่มืออาจารย์การใช้รูปแบบการจัดการ
เรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคล้อง
2.วิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องจาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
3.ปรับปรุ งแก้ไขตัวอย่างแผนการจัดการเรี ยนรู ้และคู่มืออาจารย์การใช้รูปแบบ
การจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ
แหล่งข้อมูล ผูเ้ ชี่ยวชาญ ประกอบด้วย
จานวน 2 คน
1. ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการจัดการเรี ยนรู ้
2. ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล
จานวน 1 คน
3. ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการพลศึกษา
จานวน 2 คน
เครื่ องมือ เครื่ องมือสาหรับการตรวจสอบเครื่ องมือประกอบการจัดการเรี ยนรู ้เชิง
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ประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยใช้แบบประเมิน
ความสอดคล้องและแบบประเมินความเหมาะสมของตัวอย่างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ และคู่มือ
อาจารย์การใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่ทาการประเมินโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 คน
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ส่ งโครงร่ างรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์
เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ สาหรั บนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พร้อมทั้งตัวอย่างแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้และคู่มืออาจารย์การใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิ งประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏให้ผเู ้ ชี่ยวชาญทุกคน และติดตามเก็บข้อมูลด้วยตนเอง
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลจากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้อง ดังนี้
1.1วิเคราะห์ความสอดคล้องของตัวอย่างแผนการจัดการเรี ยนรู ้และคู่มืออาจารย์
ผูว้ ิจยั พิจารณาจากเกณฑ์ความสอดคล้องด้วยดัชนี ความสอดคล้อง(Index of Item Objective
Congruence: IOC) ผลจากการประเมินตัวอย่างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ได้ค่าดัชนี ความสอดคล้องอยู่
ระหว่าง 0.80-1.00 และค่าดัชนี ความสอดคล้องของคู่มืออาจารย์การใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิง
ประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ได้ค่าดัชนี ความ
สอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.80-1.00 ซึ่ งแสดงว่า ตัวอย่างแผนการจัดการเรี ยนรู ้และคู่มืออาจารย์การใช้
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิ งประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมีความสอดคล้องกันสามารถนาไปใช้ในการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
สาหรั บนักศึ กษา มหาวิทยาลัยราชภัฏได้ จากนั้นนามาปรั บปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะและความ
คิดเห็นเพิ่มเติมที่ได้จากผูเ้ ชี่ยวชาญ
1.2 วิเคราะห์ความเหมาะสมตัวอย่างแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบประเมินความ
เหมาะสมของตัวอย่างแผนการจัดการเรี ยนรู ้เป็ นแบบมาตรส่ วนประมาณค่า 5 ระดับคือมากที่สุด
มาก ปานกลาง น้อยและน้อยที่สุด โดยผูต้ อบเลือกระดับความเหมาะสมที่ตรงกับความรู ้สึกของ
ตนเองโดยกาหนดค่าระดับความเหมาะสมแต่ละช่วงคะแนนและความหมาย ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง มีความเหมาะสมมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีความเหมาะสมมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีความเหมาะสมน้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีความเหมาะสมน้อยที่สุด

121
สาหรับการให้ความหมายของค่าที่วดั ได้ ผูว้ ิจยั ได้กาหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการให้
ความหมายโดยได้จากแนวคิดของเบสท์ (Best 1986: 195) การให้ความหมายโดยการให้ค่าเฉลี่ย
เป็ นรายข้อ ดังนี้
4.51 - 5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
3.51 - 4.50 หมายถึง มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก
2.51 - 3.50 หมายถึง มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับปานกลาง
1.51 - 2.50 หมายถึง มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับน้อย
1.00 - 1.50 หมายถึง มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมที่ได้รับจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
1. ตัวอย่างแผนการจัดการเรี ยนรู ้
1.1 เขียนจุดประสงค์การเรี ยนรู ้เชิงพฤติกรรมควรให้สอดคล้องกับรู ปแบบการจัดการ
เรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
1.2 จุดประสงค์การเรี ยนรู ้เชิงพฤติกรรมในบางข้อควรระบุเกณฑ์
2. คู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การนารู ปแบบไปใช้ควรเน้นการสร้างเสริ มสุ ขภาวะของนักศึกษาให้ชดั เจน
การจัดกิจกรรมย่อยในรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ควรจัดให้
เป็ นขั้นตอนย่อยอย่างชัดเจน
การวัดและประเมินผลควรอธิบายวิธีการวัดและประเมิน เครื่ องมือและการจด
บันทึกให้ชดั เจน
3.2เครื่ องมือประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครื่ องมือสาหรับประเมินการใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ดังนี้
แบบประเมินอาจารย์สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ ประกอบด้วย
1.แบบทดสอบความรู ้ความเข้าใจของอาจารย์เกี่ยวกับรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
2.แบบประเมินความสามารถในการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ตามรู ปแบบ
การจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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3.แบบประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อ
สร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
1.แบบทดสอบความรู ้ความเข้าใจของอาจารย์เกี่ยวกับรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิง
ประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วัตถุประสงค์ มีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
1. เพื่อประเมินการใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
2. เพื่อทดสอบความรู ้ความเข้าใจของอาจารย์สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
วิธีการศึกษา มีการดาเนินการดังนี้
1.ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบความรู ้ความเข้าใจของ
อาจารย์
2. ศึกษาองค์ประกอบของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ที่สร้างขึ้น
ได้แ ก่ หลัก การ วัต ถุ ป ระสงค์ สาระการเรี ยนรู ้ ที่ ส าคัญ และการจัด ประสบการณ์ ที่ ส าคัญ
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ สื่ อการเรี ยนรู ้ การจัดสภาพแวดล้อม และการประเมินผลการเรี ยนรู ้
3. กาหนดวัตถุประสงค์ของการทดสอบความรู ้ความเข้าใจของอาจารย์
4. นาข้อมูลมาสร้างแบบทดสอบความรู ้ความเข้าใจของอาจารย์มีลกั ษณะเป็ นข้อ
คาถามแบบปรนัย มีตวั เลือก 4 ตัวเลือกคือ ตอบถูกต้องได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนนรวม 20
คะแนน โดยมีเกณฑ์การประเมินผล คือ 18-20 คะแนน ระดับดีมาก 15-17 คะแนน ระดับ ดี 12-14
คะแนน ระดับ พอใช้ และ 9-11 คะแนน ระดับปรับปรุ ง
5. นาแบบทดสอบความรู ้ความเข้าใจของอาจารย์ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างและประเมินความสอดคล้องด้วยดัชนีความสอดคล้อง
6. ปรับปรุ งแก้ไขแบบทดสอบความรู ้ความเข้าใจของอาจารย์โดยผูว้ ิจยั นาผลการ
ประเมินของผูเ้ ชี่ยวชาญจากแบบประเมินความสอดคล้องมาวิเคราะห์ขอ้ มูลและปรับปรุ งแก้ไข
7. นาแบบทดสอบความรู ้ความเข้าใจของอาจารย์ไปทดลองใช้จริ งกับกลุ่มตัวอย่าง
กับอาจารย์สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่มีลกั ษณะคล้ายคลึง
กับอาจารย์สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึงที่
ใช้รูปแบบเพื่อทดสอบความรู ้ความเข้าใจของอาจารย์ในสถานการณ์การทดลอง (tryout)
8. ปรับปรุ งแก้ไขแบบทดสอบความรู ้ความเข้าใจของอาจารย์ โดยผูว้ ิจยั นาผล
การศึกษานาร่ องมาพิจารณาปรับปรุ งแก้ไขแบบทดสอบความรู ้ความเข้าใจของอาจารย์
แหล่งข้อมูล ประกอบด้วย
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1. อาจารย์สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
สาหรับศึกษานาร่ องการใช้แบบประเมินความรู ้ความเข้าใจของอาจารย์ จานวน 3 คน
2. ข้อมูลเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบ
3. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อ
สร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
4. คู่มืออาจารย์สาหรับรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์
5. ผูเ้ ชี่ยวชาญ ประกอบด้วย ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการจัดการเรี ยนรู ้จานวน 2 คน
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผลจานวน 1 คนผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการพลศึกษา จานวน 2 คน
เครื่ องมือ ประกอบด้วย แบบประเมินความสอดคล้อง
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลจากการประเมินโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
ด้วยตนเอง
การวิเคราะห์ขอ้ มูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการประเมินความสอดคล้องของ
แบบทดสอบความรู ้ความเข้าใจของอาจารย์เกี่ยวกับรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อ
สร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ผูว้ ิจยั พิจารณาเกณฑ์ความสอดคล้องด้วย
ดัชนี ความสอดคล้อง ได้ค่าดัชนี ความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.80-1.00 ซึ่ งแสดงว่า แบบทดสอบ
ความรู ้ความเข้าใจของอาจารย์ จากนั้นนาแบบทดสอบความรู ้ความเข้าใจของอาจารย์มาปรับปรุ ง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมที่ได้รับจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
1. ภาษาที่ใช้ควรให้เกิดความรู ้ความเข้าใจที่ตรงกัน
2. คาตอบบางข้อควรปรับให้ตรงกับจุดประสงค์ของคาถาม
2.แบบประเมินความสามารถในการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ตามรู ปแบบ
การจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วัตถุประสงค์ มีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
1. เพื่อประเมินการใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
2.เพือ่ ประเมินความสามารถในการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ตามรู ปแบบ
การจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วิธีการศึกษา มีการดาเนินการดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความสามารถของอาจารย์
2. ศึกษาองค์ประกอบของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ที่สร้างขึ้น
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ได้แ ก่ หลัก การ วัต ถุ ป ระสงค์ สาระการเรี ยนรู ้ ที่ ส าคัญ และการจัด ประสบการณ์ ที่ ส าคัญ
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ สื่ อการเรี ยนรู ้ การจัดสภาพแวดล้อม และการประเมินผลการเรี ยนรู ้
3. ศึกษาตัวอย่างแผนการจัดการเรี ยนรู ้และคู่มืออาจารย์สาหรับการใช้รูปแบบการ
จัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น
4. กาหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินความสามารถในการจัดการเรี ยนรู ้ตาม
วัตถุประสงค์และกรอบแนวคิด
5. นาข้อมูลมาสร้างแบบประเมินความสามารถในการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์
ตามรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏ มีลกั ษณะเป็ นแบบอันดับคุณภาพมาตราส่ วนโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนน 3 ระดับ คือ ระดับ
3 หมายถึง มีความสามารถมาก ระดับ 2 มีความสามารถปานกลาง ระดับ 1 มีความสามารถน้อย และ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผูใ้ ช้แบบประเมินทาการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการ
จัดการเรี ยนรู ้มาแปลความหมายการประเมินผลตามเกณฑ์ ดังนี้
2.50-3.00 หมายถึง มีความสามารถในการจัดการเรี ยนรู ้อยูใ่ นระดับมาก
1.50-2.49 หมายถึง มีความสามารถในการจัดการเรี ยนรู ้อยูใ่ นระดับปานกลาง
1.00-1.49 หมายถึง มีความสามารถในการจัดการเรี ยนรู ้อยูใ่ นระดับน้อย
6. นาแบบประเมินความสามารถในการจัดการเรี ยนรู ้ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นให้
ผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยวตรงเชิงโครงสร้างและประเมินความสอดคล้องด้วยดัชนีความ
สอดคล้อง ประกอบด้วยผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการจัดการเรี ยนรู ้จานวน 2 คนผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการวัดและ
ประเมินผลจานวน 1 คนผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการพลศึกษา จานวน 2 คน
7.ปรับปรุ งแก้ไขแบบประเมินความสามารถในการจัดการเรี ยนรู ้ ผูว้ ิจยั นาผลการ
ประเมินของผูเ้ ชี่ยวชาญจากแบบประเมินความสอดคล้องมาวิเคราะห์ขอ้ มูล และปรับปรุ งแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ
แหล่งข้อมูล ประกอบด้วย
1. อาจารย์สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
สาหรับศึกษานาร่ องการใช้แบบประเมินความสามารถในการจัดการเรี ยนรู ้ จานวน 3 คน
2. ข้อมูลเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน
3. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อ
สร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
4. คู่มืออาจารย์สาหรับรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์
5. ผูเ้ ชี่ยวชาญ ประกอบด้วย ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการจัดการเรี ยนรู ้จานวน 2 คน
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ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผลจานวน 1 คนผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการพลศึกษา จานวน 2 คน
เครื่ องมือ ประกอบด้วยแบบประเมินความสอดคล้อง
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลจากการประเมินโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
ด้วยตนเอง
การวิเคราะห์ขอ้ มูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการประเมินความสอดคล้องของแบบ
ประเมินความสามารถในการจัดการเรี ยนรู ้ ผูว้ ิจยั พิจารณาเกณฑ์ความสอดคล้องด้วยดัชนี ความ
สอดคล้องได้ค่าดัชนี ความสอดคล้องอยูร่ ะหว่าง 0.80-1.00 ซึ่งแสดงว่า แบบประเมินความสามารถ
ในการจัดการเรี ยนรู ้สามารถนาไปใช้ได้ จากนั้นนาแบบประเมินความสามารถในการจัดการเรี ยนรู ้
มาปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมที่ได้รับจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
1. ระดับความคิดเห็นควรมีแนวทางการประเมินที่ชดั เจน สมบูรณ์มากที่สุด
2. ควรเขียนให้ครอบคลุมทั้งความรู ้ ทักษะและเจตคติ
3. ควรเพิ่มรายการประเมินเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้ได้ตรงตามจุดประสงค์การ
เรี ยนรู ้ที่สอดคล้องกับการประเมินผล
3. แบบประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์
เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
1.เพื่อประเมินการใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
2.เพื่อประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์
เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วิธีการศึกษา มีการดาเนินการดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบ
2. ศึกษาองค์ประกอบของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ที่สร้างขึ้น
ได้แก่หลักการ วัตถุประสงค์ สาระการเรี ยนรู ้ที่สาคัญและการจัดประสบการณ์ที่สาคัญ กระบวนการ
จัดการเรี ยนรู ้ สื่ อการเรี ยนรู ้ การจัดสภาพแวดล้อม และการประเมินผลการเรี ยนรู ้
3. ศึกษาคู่มืออาจารย์สาหรับการใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ที่
ผูว้ ิจยั สร้างขึ้น
4. กาหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบ
วัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดการวัด
5. นาข้อมูลมาสร้างแบบประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบแบ่งออกเป็ น 3 ตอน คือ
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ตอนที่ 1 ข้อมูลผูต้ อบแบบประเมิน ประกอบด้วย เพศ อายุ ประสบการณ์ในการ
สอน และระดับการศึกษา
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของอาจารย์ในการประเมินความเหมาะสมของการใช้
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิ งประสบการณ์สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็ นแบบอันดับ
คุณภาพมาตราส่ วน โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนน 3 ระดับ คือ ระดับ 3 หมายถึง มีความเหมาะสม
มาก ระดับ 2 หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง และระดับ 1 มีความเหมาะสมน้อย ทาการ
วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็นของอาจารย์มาแปลความหมายการประเมินผลตามเกณฑ์
ดังนี้
2.50-3.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
1.50-2.49 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง
1.00-1.49 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อย
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์
เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ด ให้ผตู ้ อบ
แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
6.นาแบบประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างและประเมินความสอดคล้องด้วยดัชนีความสอดคล้อง
7. ปรับปรุ งแก้ไขแบบประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบผูว้ ิจยั นาผลการประเมิน
ของผูเ้ ชี่ยวชาญจากแบบประเมินความสอดคล้องมาวิเคราะห์ขอ้ มูลปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
แหล่งข้อมูล ประกอบด้วย
1. อาจารย์สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
สาหรับศึกษานาร่ องการใช้แบบประเมินความสามารถในการจัดการเรี ยนรู ้ จานวน 3 คน
2. ข้อมูลเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน
3. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อ
สร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
4. คู่มืออาจารย์สาหรับรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์
5. ผูเ้ ชี่ยวชาญ ประกอบด้วย ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการจัดการเรี ยนรู ้จานวน 2 คน
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผลจานวน 1 คนผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการพลศึกษา จานวน 2 คน
เครื่ องมือ ประกอบด้วยแบบประเมินความสอดคล้อง
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลจากการประเมินโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
ด้วยตนเอง
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การวิเคราะห์ขอ้ มูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการประเมินความสอดคล้องของแบบ
ประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบ ผูว้ ิจยั พิจารณาเกณฑ์ความสอดคล้องด้วยดัชนีความสอดคล้อง
ได้ค่าดัชนี ความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.80-1.00 แสดงว่า แบบประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบ
สามารถน าไปใช้ได้ จากนั้ นน าแบบประเมิ นความเหมาะสมของรู ปแบบมาปรั บปรุ งแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมที่ได้รับจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
1. ควรระบุเกณฑ์ระดับคุณภาพของการประเมิน 3 2 และ 1 มีเกณฑ์อย่างไร
2. การเขียนข้อย่อยควรให้ครอบคลุมด้านความรู ้ ทักษะ และเจตคติให้ชดั เจน
แบบประเมินนักศึกษา ประกอบด้วย
1. แบบทดสอบความรู ้การสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
2. แบบประเมินความรับผิดชอบ
3. แบบประเมินทักษะกระบวนการ
4. แบบประเมินทักษะมนุษยสัมพันธ์
5. แบบสอบถามเจตคติการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
6. แบบสอบถามพฤติกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
7. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้
ของอาจารย์
1. แบบทดสอบความรู ้การสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
วัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความรู ้การสร้างเสริ มสุ ขภาวะของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
วิธีการศึกษา มีการดาเนินการ ดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร ตารา งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ การ
จัดการเรี ยนรู ้ และการจัดการเรี ยนรู ้แบบเน้นประสบการณ์
2. ศึกษาองค์ประกอบของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ที่ผวู ้ ิจยั สร้าง
ขึ้ น ได้แ ก่ หลัก การ วัต ถุ ป ระสงค์ สาระการเรี ย นรู ้ ที่ ส าคัญ และการจัด ประสบการณ์ ที่ ส าคัญ
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ สื่ อการเรี ยนรู ้ การจัดสภาพแวดล้อม และการประเมินผลการเรี ยนรู ้
3. ศึกษาคู่มืออาจารย์สาหรับรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อ
สร้างเสริ มสุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น
4. กาหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินความรู ้การสร้างเสริ มสุ ขภาวะตาม
วัตถุประสงค์และกรอบแนวคิด
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5. สร้างแบบทดสอบความรู ้การสร้างเสริ มสุ ขภาวะ เป็ นแบบทดสอบ จานวน 2
ชุดสาหรับใช้ก่อนการทดลอง และหลังทดลองเป็ นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีลกั ษณะเป็ นคู่ขนาน
6. นาไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา
(Content Validity) ภาษาที่ใช้และการประเมินที่ถูกต้อง และนามาหาค่าดัชนี ความสอดคล้องของ
เครื่ องมือ IOC (Index of Item Objectives Congruence) มีสูตร ดังนี้
IOC 

R
N

เมื่อ IOC = ดัชนีความสอดคล้อง
 R = ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
N = จานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ
ผลการประเมินผูเ้ ชี่ยวชาญแต่ละคนนามาแปลงเป็ นคะแนน ดังนี้
มีความเห็นว่าสอดคล้องกัน กาหนดให้คะแนน + 1
มีความเห็นว่าไม่แน่ใจ
กาหนดให้คะแนน 0
มีความเห็นว่าไม่สอดคล้องกัน กาหนดให้คะแนน -1
แล้วนาผลจากการตรวจสอบของผูเ้ ชี่ยวชาญมาคานวณค่าดัชนีความสอดคล้องโดยได้ค่าไม่ต่ากว่า
เท่ากับ 0.50 และทาการปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ
7.นาแบบทดสอบความรู ้ไปทดลองกับนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาชั้นปี ที่1 คณะ
ครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จานวน 30 คน โดยการสุ่ มตัวอย่างเพื่อหาค่าอานาจ
จาแนก ค่าความยากง่าย และหาค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบทดสอบความรู ้การสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
และนาไปปรับปรุ งแก้ไข
8. นาข้อมูลมาวิเคราะห์เพือ่ ประเมินค่าความเชื่อมัน่ แล้วจัดทาเป็ นแบบทดสอบ
ความรู ้การสร้างเสริ มสุ ขภาวะ ฉบับสมบูรณ์เพื่อนาไปทดลองใช้กบั กลุ่มเป้ าหมายต่อไป
แหล่งข้อมูล ประกอบด้วย
1. นักศึกษาสาหรับศึกษานาร่ องใช้แบบทดสอบ 30 คน
2. ข้อมูลเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบ
3. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์
เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
4. คู่มืออาจารย์
5. ผูเ้ ชี่ยวชาญ 5 คนประกอบด้วยผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการจัดการเรี ยนรู ้จานวน 2 คน
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ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผลจานวน 1 คนผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการพลศึกษา จานวน 2 คน
เครื่ องมือ ประกอบด้วย แบบประเมินความสอดคล้อง และแบบทดสอบความรู ้
การสร้างเสริ มสุ ขภาวะ มีการหาค่า ดังนี้
1. การหาค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างโดยพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง
2. การหาค่าความยากง่าย และค่าอานาจจาแนก
3. การหาค่าความเชื่อมัน่
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลจากการทดสอบความรู ้และจาก
การประเมินของผูเ้ ชี่ยวชาญด้วยตนเอง
การวิเคราะห์ขอ้ มูล มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
1.การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบประเมินความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างสอดคล้องของ
แบบทดสอบความรู ้การสร้างเสริ มสุ ขภาวะ ที่ทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์
เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญพิจารณาเกณฑ์ดว้ ย
ดัชนีความสอดคล้องได้ค่าดัชนี ความสอดคล้องอยูร่ ะหว่าง 0.80-1.00 แสดงว่า แบบทดสอบความรู ้
การสร้างเสริ มสุ ขภาวะสามารถนาไปใช้ได้ จากนั้นนาแบบทดสอบความรู ้การสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
มาปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
2.การประเมินค่าความยากง่าย (P) และค่าอานาจจาแนก (r) ของแบบทดสอบ
ความรู ้การสร้างเสริ มสุ ขภาวะ ผูว้ ิจยั พิจารณาเกณฑ์ค่าความยากง่ายรายข้อระหว่าง 0.20-0.80 และ
พิจารณาค่าอานาจจาแนกที่มีค่าตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป จากผลการประเมินค่าความยากง่ายพบว่า
แบบทดสอบความรู ้การสร้างเสริ มสุ ขภาวะอยูร่ ะหว่าง 0.23-0.78 และค่าอานาจจาแนกตั้งแต่ 0.23
ขึ้นไป แสดงว่า แบบทดสอบความรู ้การสร้างเสริ มสุ ขภาวะสามารถนาไปใช้ได้
3. การประเมินค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบความรู ้การสร้าง
เสริ มสุ ขภาวะโดยวิธีหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา(-Coefficient) ตามสู ตรของครอนบัค (Cronbach)
พิจารณาค่าความเชื่อมัน่ ตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป จากผลการประเมินค่าความเชื่อมัน่ พบว่า แบบทดสอบ
ความรู ้การสร้างเสริ มสุ ขภาวะมีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.87 แสดงว่าแบบทดสอบความรู ้การสร้าง
เสริ มสุ ขภาวะสามารถนาไปใช้ได้
2. แบบประเมินความรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความรับผิดชอบของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
วิธีการศึกษา มีการดาเนินการ ดังนี้
1.ศึกษาเอกสาร ตารา งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ การ
จัดการเรี ยนรู ้ และการจัดการเรี ยนรู ้แบบเน้นประสบการณ์
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2. ศึกษาองค์ประกอบของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ ที่ผวู ้ ิจยั
สร้างขึ้น ได้แก่ หลักการ วัตถุประสงค์ สาระการเรี ยนรู ้ที่สาคัญ และการจัดประสบการณ์ที่สาคัญ
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ สื่ อการเรี ยนรู ้ การจัดสภาพแวดล้อม และการประเมินผลการเรี ยนรู ้
3. ศึกษาคู่มืออาจารย์สาหรับรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อ
สร้างเสริ มสุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น
4. กาหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินความรับผิดชอบตามวัตถุประสงค์และ
กรอบแนวคิด
5.นาข้อมูลมาสร้างแบบประเมินความรับผิดชอบของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เป็ นแบบอันดับคุณภาพมาตราส่ วน โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนน 4ระดับ คือ ระดับ 4 หมายถึง ดีมาก
ระดับ 3 หมายถึง ดี ระดับ 2 หมายถึง พอใช้ และระดับ 1 หมายถึง ปรับปรุ ง
6. นาแบบประเมินความรับผิดชอบที่สร้างขึ้นให้ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงโครงสร้างและประเมินความสอดคล้องด้วยดัชนีความสอดคล้อง(IOC)
7.นาแบบประเมินความรับผิดชอบที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นให้ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงโครงสร้างและประเมินความสอดคล้องด้วยดัชนีความสอดคล้อง
8. ปรับปรุ งแก้ไขแบบประเมินความรับผิดชอบ ผูว้ ิจยั นาผลการประเมินของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญจากแบบประเมินความสอดคล้องมาวิเคราะห์ขอ้ มูลและปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
9.นาแบบประเมินความรับผิดชอบไปทดลองกับนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาชั้นปี
ที่1 คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จานวน 30 คน
แหล่งข้อมูล ประกอบด้วย
1. นักศึกษาสาหรับศึกษานาร่ องใช้แบบประเมิน 30 คน
2. ข้อมูลเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน
3. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์
เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
4. คู่มืออาจารย์
5. ผูเ้ ชี่ยวชาญ 5 คน
เครื่ องมือ ประกอบด้วย แบบประเมินความสอดคล้องและแบบประเมินความ
รับผิดชอบ
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลจากการประเมินความรับผิดชอบ
และจากการประเมินของผูเ้ ชี่ยวชาญด้วยตนเอง
การวิเคราะห์ขอ้ มูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการประเมินความสอดคล้องของแบบ
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ประเมินความรับผิดชอบ ผูว้ ิจยั พิจารณาเกณฑ์ความสอดคล้องด้วยดัชนี ความสอดคล้องได้ค่าดัชนี
ความสอดคล้องอยูร่ ะหว่าง 0.80-1.00 ซึ่งแสดงว่า แบบประเมินความรับผิดชอบสามารถนาไปใช้ได้
จากนั้น น าแบบประเมิ น ความรั บผิด ชอบมาปรั บปรุ งแก้ไ ขตามข้อเสนอแนะและความคิ ด เห็ น
เพิม่ เติมจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมที่ได้รับจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
1. ต้องชัดเจนในเรื่ องเกณฑ์การประเมินประเภทดีมาก/อย่างดี/พอใช้/น้อย
2. ข้อ 3 น่าจะเป็ นด้านสติปัญญาควรปรับใหม่
3. แบบประเมินทักษะกระบวนการ
วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินทักษะกระบวนการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
วิธีการศึกษา มีการดาเนินการ ดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร ตารา งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ การ
จัดการเรี ยนรู ้ และการจัดการเรี ยนรู ้แบบเน้นประสบการณ์
2. ศึกษาองค์ประกอบของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ ที่ผวู ้ ิจยั
สร้างขึ้น ได้แก่ หลักการ วัตถุประสงค์ สาระการเรี ยนรู ้ที่สาคัญ และการจัดประสบการณ์ที่สาคัญ
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ สื่ อการเรี ยนรู ้ การจัดสภาพแวดล้อม และการประเมินผลการเรี ยนรู ้
3. ศึกษาคู่มืออาจารย์สาหรับรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อ
สร้างเสริ มสุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น
4. กาหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินทักษะกระบวนการตามวัตถุประสงค์และ
กรอบแนวคิด
5. นาข้อมูลมาสร้างแบบประเมินทักษะกระบวนการของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ เป็ นแบบอันดับคุณภาพมาตราส่ วน โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนน 3ระดับ คือ ระดับ 3
หมายถึง ดี ระดับ 2 หมายถึง พอใช้ และระดับ 1 หมายถึง ปรับปรุ ง ผูว้ ิจยั ทาการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย
ของคะแนนทักษะกระบวนการมาแปลความหมายการประเมินผลตามเกณฑ์ดงั นี้
2.51 - 3.00 หมายถึง มีทกั ษะกระบวนการอยูใ่ นระดับดี
1.51 - 2.50 หมายถึง มีทกั ษะกระบวนการอยูใ่ นระดับปานกลาง
1.00 - 1.50 หมายถึง มีทกั ษะกระบวนการอยูใ่ นระดับปรับปรุ ง
6. นาแบบประเมินทักษะกระบวนการที่สร้างขึ้นให้ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงโครงสร้างและประเมินความสอดคล้อง
7.นาแบบประเมินทักษะกระบวนการที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นให้ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างและประเมินความสอดคล้องด้วยดัชนีความสอดคล้อง
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8. ปรับปรุ งแก้ไขแบบประเมินทักษะกระบวนการ ผูว้ จิ ยั นาผลการประเมินของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญจากแบบประเมินความสอดคล้องมาวิเคราะห์ขอ้ มูลและปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
9.นาแบบประเมินทักษะกระบวนการไปทดลองกับนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาชั้น
ปี ที่1 คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จานวน 30 คน
แหล่งข้อมูล ประกอบด้วย
1. นักศึกษาสาหรับศึกษานาร่ องใช้แบบประเมิน 30 คน
2. ข้อมูลเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน
3. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์
เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
4. คู่มืออาจารย์
5. ผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 คน
เครื่ องมือ ประกอบด้วย แบบประเมินความสอดคล้อง และแบบประเมินทักษะ
กระบวนการ
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลจากการประเมินทักษะ
กระบวนการและจากการประเมินของผูเ้ ชี่ยวชาญด้วยตนเอง
การวิเคราะห์ขอ้ มูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการประเมินความสอดคล้องของแบบ
ประเมินทักษะกระบวนการ ผูว้ ิจยั พิจารณาเกณฑ์ความสอดคล้องด้วยดัชนี ความสอดคล้องได้ค่า
ดัชนี ความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.80-1.00 ซึ่ งแสดงว่า แบบประเมินทักษะกระบวนการ สามารถ
นาไปใช้ได้ นาแบบประเมินทักษะกระบวนการมาปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมที่ได้รับจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
1. ควรคิดถึงสภาพการปฏิบตั ิงานจริ งที่เกิดขึ้นว่าเป็ นไปได้หรื อไม่
4. แบบประเมินทักษะมนุษยสัมพันธ์
วัตถุประสงค์เพื่อประเมินทักษะมนุษยสัมพันธ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
วิธีการศึกษา มีการดาเนินการ ดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร ตารา งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ การ
จัดการเรี ยนรู ้ และการจัดการเรี ยนรู ้แบบเน้นประสบการณ์
2. กาหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินทักษะมนุษยสัมพันธ์ตามวัตถุประสงค์
และกรอบแนวคิด
3. นาข้อมูลมาสร้างแบบประเมินทักษะมนุษยสัมพันธ์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
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ราชภัฏ เป็ นแบบอันดับคุณภาพมาตราส่ วน โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนน 3ระดับ คือ ระดับ 3
หมายถึง ดี ระดับ 2 หมายถึง พอใช้ และระดับ 1 หมายถึง ปรับปรุ ง ผูว้ ิจยั ทาการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย
ของคะแนนทักษะมนุษยสัมพันธ์มาแปลความหมายการประเมินผลตามเกณฑ์ดงั นี้
2.51 - 3.00 หมายถึง มีทกั ษะมนุษยสัมพันธ์อยูใ่ นระดับดี
1.51 - 2.50 หมายถึง มีทกั ษะมนุษยสัมพันธ์อยูใ่ นระดับปานกลาง
1.00 - 1.50 หมายถึง มีทกั ษะมนุษยสัมพันธ์อยูใ่ นระดับปรับปรุ ง
4. นาแบบประเมินทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่สร้างขึ้นให้ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงโครงสร้างและประเมินความสอดคล้องด้วยดัชนีความสอดคล้อง(IOC)
5.นาแบบประเมินทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นให้ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างและประเมินความสอดคล้องด้วยดัชนีความสอดคล้อง
6. ปรับปรุ งแก้ไขแบบประเมินทักษะมนุษยสัมพันธ์ ผูว้ ิจยั นาผลการประเมินของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญจากแบบประเมินความสอดคล้องมาวิเคราะห์ขอ้ มูลและปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
7.นาแบบประเมินทักษะมนุษยสัมพันธ์ไปทดลองกับนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา
ชั้นปี ที่1 คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จานวน 30 คน
แหล่งข้อมูล ประกอบด้วย
1. นักศึกษาสาหรับศึกษานาร่ องใช้แบบประเมิน 30 คน
2. ข้อมูลเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน
3. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์
เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
4. คู่มืออาจารย์
5. ผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 คน
เครื่ องมือ ประกอบด้วยแบบประเมินความสอดคล้องและแบบประเมินทักษะ
มนุษยสัมพันธ์
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลจากการประเมินทักษะมนุษย
สัมพันธ์และจากการประเมินของผูเ้ ชี่ยวชาญด้วยตนเอง
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูลจากการประเมินความสอดคล้องของแบบ
ประเมินทักษะมนุษยสัมพันธ์ ผูว้ ิจยั พิจารณาเกณฑ์ความสอดคล้องด้วยดัชนี ความสอดคล้องได้ค่า
ดัชนี ความสอดคล้องอยูร่ ะหว่าง 0.80-1.00 ซึ่ งแสดงว่า แบบประเมินทักษะมนุษยสัมพันธ์สามารถ
นาไปใช้ได้ จากนั้นนาแบบประเมินทักษะมนุ ษยสัมพันธ์มาปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะและ
ความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
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5. แบบสอบถามเจตคติการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
วัตถุประสงค์เพื่อสอบถามเจตคติการสร้างเสริ มสุ ขภาวะของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
วิธีการศึกษา มีการดาเนินการ ดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร ตารา งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ การ
จัดการเรี ยนรู ้ และการจัดการเรี ยนรู ้แบบเน้นประสบการณ์
2. กาหนดวัตถุประสงค์ของการสอบถามเจตคติการสร้างเสริ มสุ ขภาวะตาม
วัตถุประสงค์และกรอบแนวคิด
3.นาข้อมูลมาสร้างแบบสอบถามเจตคติการสร้างเสริ มสุ ขภาวะของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามแบบมาตรส่ วนประมาณค่า 5 ระดับคือ มากที่สุด
มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุดโดยผูต้ อบเลือกระดับเจตคติการสร้างเสริ มสุ ขภาวะที่ตรงกับ
ความรู ้สึกของตนเองมากที่สุด
ส่ วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามแบบปลายเปิ ดให้ผตู ้ อบแสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ
4. นาแบบสอบถามเจตคติการสร้างเสริ มสุ ขภาวะที่สร้างขึ้นให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างและประเมินความสอดคล้องด้วยดัชนีความสอดคล้อง(IOC)
5.นาแบบสอบถามเจตคติการสร้างเสริ มสุ ขภาวะที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างและประเมินความสอดคล้องด้วยดัชนีความสอดคล้อง
6. ปรับปรุ งแก้ไขแบบสอบถามเจตคติการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ ผูว้ ิจยั นาผลการ
ประเมินของผูเ้ ชี่ยวชาญจากแบบประเมินความสอดคล้องมาวิเคราะห์ขอ้ มูล และปรับปรุ งแก้ไข
7.นาแบบสอบถามเจตคติการสร้างเสริ มสุ ขภาวะไปทดลองกับนักศึกษาสาขาวิชา
พลศึกษาชั้นปี ที่1 คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จานวน 30 คน
แหล่งข้อมูล ประกอบด้วย
1. นักศึกษาสาหรับศึกษานาร่ องใช้แบบประเมิน 30 คน
2. ข้อมูลเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน
3. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์
เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
4. คู่มืออาจารย์
5. ผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 คน
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เครื่ องมือ ประกอบด้วย แบบประเมินความสอดคล้องและ แบบสอบถามเจตคติ
การสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสอบถามเจตคติการสร้าง
เสริ มสุ ขภาวะและจากการประเมินของผูเ้ ชี่ยวชาญด้วยตนเอง
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1.การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบประเมินความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างสอดคล้องของ
แบบสอบถามเจตคติการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ ที่ทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์
เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญพิจารณาเกณฑ์ดว้ ย
ดัชนีความสอดคล้องได้ค่าดัชนี ความสอดคล้องอยูร่ ะหว่าง 0.80-1.00 แสดงว่า แบบสอบถามเจตคติ
การสร้างเสริ มสุ ขภาวะสามารถนาไปใช้ได้ จากนั้นนาแบบสอบถามเจตคติการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
มาปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
2. การประเมินค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามเจตคติการสร้าง
เสริ มสุ ขภาวะโดยวิธีหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา(-Coefficient) ตามสู ตรของครอนบัค (Cronbach)
พิจารณาค่าความเชื่อมัน่ ตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป จากผลการประเมินค่าความเชื่อมัน่ พบว่า แบบสอบถาม
เจตคติการสร้างเสริ มสุ ขภาวะมีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.88 แสดงว่าแบบสอบถามเจตคติการสร้าง
เสริ มสุ ขภาวะสามารถนาไปใช้ได้
3.การวิเคราะห์แบบสอบถามเจตคติการสร้างเสริ มสุ ขภาวะเป็ นแบบมาตรส่ วน
ประมาณค่า 5 ระดับคือมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยที่สุด โดยผูต้ อบเลือกระดับเจตคติ
การสร้างเสริ มสุ ขภาวะที่ตรงกับความรู ้สึกของตนเองมากที่สุดโดยกาหนดค่าระดับเจตคติแต่ละช่วง
คะแนนและความหมาย ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง มีเจตคติมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีเจตคติมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีเจตคติปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีเจตคตินอ้ ย
ระดับ 1 หมายถึง มีเจตคตินอ้ ยที่สุด
สาหรับการให้ความหมายของค่าที่วดั ได้ ผูว้ ิจยั ได้กาหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการให้
ความหมายโดยได้จากแนวคิดของเบสท์ (Best 1986: 195) การให้ความหมายโดยการให้ค่าเฉลี่ย
เป็ นรายข้อ ดังนี้
4.51 - 5.00 หมายถึง มีเจตคติอยูใ่ นระดับมากที่สุด
3.51 - 4.50 หมายถึง มีเจตคติอยูใ่ นระดับมาก
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2.51 - 3.50 หมายถึง มีเจตคติอยูใ่ นระดับปานกลาง
1.51 - 2.50 หมายถึง มีเจตคติอยูใ่ นระดับน้อย
1.00 - 1.50 หมายถึง มีเจตคติอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
6. แบบสอบถามพฤติกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
วัตถุประสงค์ เพื่อสอบถามพฤติกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาวะของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วิธีการศึกษา มีการดาเนินการ ดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร ตารา งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ การ
จัดการเรี ยนรู ้ และการจัดการเรี ยนรู ้แบบเน้นประสบการณ์
2. ศึกษาองค์ประกอบของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ ที่ผวู ้ ิจยั
สร้างขึ้น ได้แก่ หลักการ วัตถุประสงค์ สาระการเรี ยนรู ้ที่สาคัญ และการจัดประสบการณ์ที่สาคัญ
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ สื่ อการเรี ยนรู ้ การจัดสภาพแวดล้อม และการประเมินผลการเรี ยนรู ้
3. ศึกษาคู่มืออาจารย์สาหรับรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อ
สร้างเสริ มสุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น
4. กาหนดวัตถุประสงค์ของการสอบถามพฤติกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
ตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิด
5.นาข้อมูลมาสร้างแบบสอบถามพฤติกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาวะของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยแบ่งออกเป็ น 2ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามพฤติกรรมการปฏิบตั ิแบบมาตรส่ วนประมาณค่า 5
ระดับ คือ ปฏิบตั ิมากที่สุด ปฏิบตั ิมาก ปฏิบตั ิปานกลาง ปฏิบตั ิน้อย ปฏิบตั ิน้อยที่สุดโดยผูต้ อบ
เลือกระดับการปฏิบตั ิการสร้างเสริ มสุ ขภาวะที่ตรงกับความรู ้สึกของตนเองมากที่สุด
ส่ วนที่ 2เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ดให้ผตู ้ อบแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
6.นาไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา
(Content Validity) ภาษาที่ใช้และการประเมินที่ถูกต้อง และนามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของ
เครื่ องมือ (IOC)
7.นาแบบสอบถามพฤติกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาวะที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นให้
ผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างและประเมินความสอดคล้องด้วยดัชนีความ
สอดคล้อง
8. ปรับปรุ งแก้ไขแบบสอบถามพฤติกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ ผูว้ ิจยั นาผลการ
ประเมินของผูเ้ ชี่ยวชาญจากแบบประเมินความสอดคล้องมาวิเคราะห์ขอ้ มูล และปรับปรุ งแก้ไข
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9.นาแบบสอบถามพฤติกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาวะไปทดลองกับนักศึกษา
สาขาวิชาพลศึกษาชั้นปี ที่1 คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จานวน 30 คน
แหล่งข้อมูล ประกอบด้วย
1. นักศึกษาสาหรับศึกษานาร่ องใช้แบบประเมิน 30 คน
2. ข้อมูลเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน
3. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์
เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
4. คู่มืออาจารย์
5. ผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 คน
เครื่ องมือประกอบด้วย แบบประเมินความสอดคล้องและแบบสอบถามพฤติกรรม
การสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสอบถามพฤติกรรมการ
สร้างเสริ มสุ ขภาวะและจากการประเมินของผูเ้ ชี่ยวชาญด้วยตนเอง
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
1.การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบประเมินความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างสอดคล้องของ
แบบสอบถามพฤติกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ ที่ทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์
เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญพิจารณาเกณฑ์ดว้ ย
ดัชนี ความสอดคล้องได้ค่าดัชนี ความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.80-1.00 แสดงว่า แบบสอบถาม
พฤติกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาวะสามารถนาไปใช้ได้ จากนั้นนาแบบสอบถามพฤติกรรมการสร้าง
เสริ มสุ ขภาวะมาปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
2. การประเมินค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามพฤติกรรมการสร้าง
เสริ มสุ ขภาวะโดยวิธีหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา(-Coefficient) ตามสู ตรของครอนบัค (Cronbach)
พิจารณาค่าความเชื่อมัน่ ตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป จากผลการประเมินค่าความเชื่อมัน่ พบว่า แบบสอบถาม
พฤติกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาวะมีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.88 แสดงว่าแบบสอบถามพฤติกรรม
การสร้างเสริ มสุ ขภาวะสามารถนาไปใช้ได้
3.การวิเคราะห์แบบสอบถามพฤติกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาวะเป็ นแบบมาตรส่ วน
ประมาณค่า5 ระดับคือมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยที่สุด โดยผูต้ อบเลือกระดับปฏิบตั ิการ
สร้างเสริ มสุ ขภาวะที่ตรงกับความรู ้สึกของตนเองมากที่สุด โดยกาหนดค่าระดับปฏิบตั ิแต่ละช่วง
คะแนนและความหมาย ดังนี้
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ระดับ 5 หมายถึง มีการปฏิบตั ิมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีการปฏิบตั ิมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีการปฏิบตั ิปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีการปฏิบตั ินอ้ ย
ระดับ 1 หมายถึง มีการปฏิบตั ินอ้ ยที่สุด
สาหรั บการให้ความหมายของค่าที่วดั ได้ผูว้ ิจยั ได้กาหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการให้
ความหมายจากแนวคิดของเบสท์(Best 1986: 195) การให้ความหมายโดยการให้ค่าเฉลี่ยเป็ นรายข้อ ดังนี้
4.51 - 5.00 หมายถึง มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมากที่สุด
3.51 - 4.50 หมายถึง มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก
2.51 - 3.50 หมายถึง มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับปานกลาง
1.51 - 2.50 หมายถึง มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับน้อย
1.00 - 1.50 หมายถึง มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
7. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของ
อาจารย์
วัตถุประสงค์ เพื่อสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดประสบการณ์
การเรี ยนรู ้ของอาจารย์
วิธีการศึกษา มีการดาเนินการ ดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร ตารา งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ การ
จัดการเรี ยนรู ้ และการจัดการเรี ยนรู ้แบบเน้นประสบการณ์
2. กาหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาตาม
วัตถุประสงค์และกรอบแนวคิด
3. นาข้อมูลมาสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัด
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของอาจารย์ โดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามแบบมาตรส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก
ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด โดยผูต้ อบเลือกระดับความคิดเห็นที่มีต่อการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้
ของอาจารย์ที่ตรงกับความรู ้สึกของตนเองมากที่สุด
ส่ วนที่ 2เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ดให้ผตู ้ อบแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
4. นาแบบสอบถามความคิดเห็นที่สร้างขึ้นให้ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงโครงสร้างและประเมินความสอดคล้องด้วยดัชนีความสอดคล้อง(IOC)
5. ปรับปรุ งแก้ไขแบบสอบถาม ผูว้ ิจยั นาผลการประเมินของผูเ้ ชี่ยวชาญจากแบบ
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ประเมินความสอดคล้องมาวิเคราะห์ขอ้ มูล และปรับปรุ งแก้ไข
6. ประเมินการศึกษานาร่ องของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาไป
ทดลองก่อนนาไปใช้จริ งกับกลุ่มตัวอย่างมีลกั ษณะคล้ายคลึงกับนักศึกษาที่เรี ยนรายวิชาศึกษาทัว่ ไป
ในสถานการณ์ทดลองนาร่ อง
7. ปรับปรุ งแก้ไขแบบประเมิน ผูว้ ิจยั ได้นาผลการศึกษานาร่ องมาพิจารณา
ปรับปรุ งแก้ไขแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของ
อาจารย์ให้มีความสมบูรณ์
แหล่งข้อมูล ประกอบด้วย
1. นักศึกษาสาหรับศึกษานาร่ องใช้แบบสอบถาม 30 คน
2. ข้อมูลเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการสอบถาม
3. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์
เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
4. คู่มืออาจารย์
5. ผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 คน
เครื่ องมือ ประกอบด้วย แบบประเมินความสอดคล้อง และแบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของอาจารย์
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลจากการประเมินโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
ด้วยตนเอง
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1.การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบประเมินความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างสอดคล้องของ
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของอาจารย์ ที่ทดลอง
ใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญพิจารณาเกณฑ์ด้วยดัชนี ความสอดคล้องได้ค่าดัชนี ความสอดคล้องอยู่
ระหว่าง 0.80-1.00 แสดงว่าแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดประสบการณ์การ
เรี ยนรู ้ของอาจารย์สามารถนาไปใช้ได้ จากนั้นนาแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการ
จัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของอาจารย์ มาปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิม่ เติม
จากผูเ้ ชี่ยวชาญ
2. การประเมินค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักศึกษาที่มีต่อการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของอาจารย์ โดยวิธีหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา(Coefficient) ตามสู ตรของครอนบัค (Cronbach) พิจารณาค่าความเชื่อมัน่ ตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป จากผล
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การประเมินค่าความเชื่อมัน่ พบว่าแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดประสบการณ์
การเรี ยนรู ้ของอาจารย์มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.86 แสดงว่าแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา
ที่มีต่อการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของอาจารย์สามารถนาไปใช้ได้
4. ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิง
ประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบด้วยการ
ดาเนินการ 3 ขั้นดังนี้
4.1 ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ เพื่อการศึกษานาร่ อง
วัตถุประสงค์ มีดงั นี้
1. เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิง
ประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหลังการศึกษานาร่ อง
2. เพื่อประเมินความสามารถในการจัดการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ที่ทาการศึกษานาร่ อง
การใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ หลังการศึกษานาร่ อง
วิธีการศึกษา มีการดาเนินการ ดังนี้
1. กาหนดกลุ่มตัวอย่างเป็ นอาจารย์ที่สอนรายวิชาพลศึกษา สังกัดคณะครุ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จานวน 3 คน และจัดเตรี ยมเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ประกอบด้วย คู่มืออาจารย์ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ แบบทดสอบความรู ้การสร้างเสริ มสุ ขภาวะ แบบ
ประเมิ นความรั บผิดชอบ แบบประเมิ นทักษะกระบวนการ แบบประเมิ นทักษะมนุ ษยสัมพันธ์
แบบสอบถามเจตคติการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ แบบสอบถามพฤติกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาวะและ
แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ของอาจารย์
2. ประชุมเชิงปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิง
ประสบการณ์ เ พื่ อ สร้ า งเสริ ม สุ ข ภาวะส าหรั บ นัก ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ ผูว้ ิ จัย ได้อ ธิ บ าย
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ขั้นการจัดการเรี ยนรู ้และให้อาจารย์ได้ตรวจสอบคู่มืออาจารย์ แนวการ
จัดการสอนตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ และแบบประเมินต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสะท้อน
ความคิด ก่อนนาไปทดลองสอนในขั้นการศึกษานาร่ อง
3. ประเมินผลการประชุมเชิงปฏิบตั ิการโดยใช้แบบบันทึกผลการประชุมที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น
4. ผูว้ ิจยั ปรับปรุ งแก้ไขโดยนาผลการประเมินการประชุมเชิงปฏิบตั ิการมาปรับปรุ ง
แก้ไขได้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ที่มีความเหมาะสมขั้นก่อนนาไปศึกษานาร่ อง
แหล่งข้อมูล ผูว้ ิจยั เลือกแหล่งข้อมูลแบบเจาะจง ตามคุณสมบัติดงั นี้
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1. คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มีการจัดการศึกษาทัว่ ไปและการ
จัดการเรี ยนรู ้คล้ายคลึงกับคณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง
2. อาจารย์ที่สอนรายวิชาพลศึกษา คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จานวน 3 คน
3. นักศึกษาชั้นปี ที่ 1 ที่กาลังศึกษารายวิชาพลศึกษา จานวน 30 คน
เครื่ องมือ เครื่ องมือที่ใช้ในการตรวจสอบความเป็ นไปได้ของรู ปแบบการจัดการ
เรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏและเครื่ องมือ
ประกอบ การใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ เชิ งประสบการณ์ เพื่อสร้ างเสริ มสุ ขภาวะสาหรั บนักศึกษา
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ในขั้นตอนการประชุมปฏิบตั ิให้อาจารย์ศึกษาคู่มืออาจารย์ แผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ แบบทดสอบความรู ้การสร้างเสริ มสุ ขภาวะ แบบประเมินความรับผิดชอบ แบบประเมิน
ทักษะกระบวนการ แบบประเมินทักษะมนุษยสัมพันธ์ แบบสอบถามเจตคติการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
แบบสอบถามพฤติกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ และแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการ
เรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ของอาจารย์ และการวิเคราะห์เอกสารด้วยแบบวิเคราะห์เอกสาร
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบบันทึกผลการสังเกตการณ์
สอน บันทึกพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษา และจากแบบประเมินและแบบสอบถาม ผูว้ ิจยั ได้เก็บ
รวบรวมข้อมูลจากข้อเสนอแนะระหว่างการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์ขอ้ มูลการบรรยายความ และสรุ ปความจาก
แบบทดสอบความรู ้ การสร้ างเสริ มสุ ขภาวะ แบบประเมินความรั บผิดชอบ แบบประเมิ นทักษะ
กระบวนการ แบบประเมิ นทัก ษะมนุ ษยสัมพันธ์ แบบสอบถามเจตคติ การสร้ างเสริ มสุ ขภาวะ
แบบสอบถามพฤติกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาวะและแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการ
เรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ของอาจารย์
4.2 การศึกษานาร่ อง (Pilot Study)
วัตถุประสงค์ มีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
1. เพื่อตรวจสอบความเป็ นไปได้ของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อ
สร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อนไปทดลองจริ งกับกลุ่มเป้ าหมาย
วิธีการศึกษา มีการดาเนินการ ดังนี้
1. กาหนดกลุ่มตัวอย่างสาหรับการศึกษานาร่ อง ประกอบด้วย
1.1 นักศึกษาภาคปกติที่กาลังศึกษาอยูช่ ้ นั ปี ที่ 1 คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี มีการจัดการศึกษารายวิชาพลศึกษา ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2553 จานวน 30 คน
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1.2 อาจารย์ที่สอนรายวิชาพลศึกษา คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2553 จานวน 3 คน ที่สมัครใจเข้าร่ วมการศึกษานาร่ อง ระยะที่ 1, 2 และ 3
2. จัดเตรี ยมเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย เครื่ องมือการใช้
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ ได้แก่ คู่มืออาจารย์ และแผนการจัดการเรี ยนรู ้ เครื่ องมือประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการ
เรี ย นรู ้ เ ชิ ง ประสบการณ์ เ พื่ อ สร้ า งเสริ ม สุ ข ภาวะส าหรั บ นัก ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ ได้แ ก่
แบบทดสอบความรู ้ การสร้ างเสริ มสุ ขภาวะ แบบประเมินความรั บผิดชอบ แบบประเมิ นทักษะ
กระบวนการ แบบประเมิ นทัก ษะมนุ ษยสัมพันธ์ แบบสอบถามเจตคติ การสร้ างเสริ มสุ ขภาวะ
แบบสอบถามพฤติกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ และแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการ
เรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ของอาจารย์
3 คู่มืออาจารย์ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น
4. ดาเนินการศึกษานาร่ องกับนักศึกษาใน 3 ระยะ ดังนี้
ศึกษานาร่ อง ระยะที่ 1 เป็ นการศึกษากับนักศึกษาภาคปกติที่กาลังศึกษาอยูช่ ้ นั ปี ที่ 1
สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2553
จานวน 30 คนเป็ นกลุ่มที่ 1 เป็ นเวลา 1 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 วัน ๆละ 1 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ และ
ประเมินผลโดยใช้แบบทดสอบความรู ้การสร้างเสริ มสุ ขภาวะ แบบประเมินทักษะกระบวนการ
แบบประเมินทักษะมนุ ษยสัมพันธ์ และแบบสอบถามพฤติกรรมการสร้ างเสริ มสุ ขภาวะที่ผูว้ ิจยั
สร้ างขึ้น หลังการสอนรวบรวมผลการศึกษานาร่ อง ระยะที่ 1 จากปั ญหา ความคิดเห็ นและ
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุ งแก้ไขก่อนนาไปศึกษานาร่ อง ระยะที่ 2 ต่อไป
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาปรับปรุ งแก้ไข
1. การดาเนินการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ควรมีความยืดหยุน่ กิจกรรมกับระยะเวลาการ
ปฏิบตั ิกิจกรรมให้มีเวลามากขึ้น
2. กิจกรรมที่จดั ให้ควรให้ผเู ้ รี ยนได้มีอิสระในการแสดงความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น
ศึกษานาร่ อง ระยะที่ 2 เป็ นการศึกษากับนักศึกษาภาคปกติที่กาลังศึกษาอยูช่ ้ นั ปี ที่ 1
สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2553
จานวน 30 คนเป็ น กลุ่มเดียวกับกลุ่มที่ 1 เป็ นเวลา 1 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 วัน ๆละ 1 แผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ และประเมินผลโดยการสังเกตพฤติกรรมสอนของอาจารย์ และสังเกตและประเมิน
พฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษา หลังการสอน ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมผลการศึกษานาร่ อง ระยะที่ 2 จาก
ปัญหา ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาปรับปรุ งแก้ไขก่อนนาไปศึกษานาร่ อง ระยะที่ 3 ต่อไป
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาปรับปรุ งแก้ไข
1. สื่ อการเรี ยนรู ้โดยเฉพาะกระดาษสาหรับออกแบบกิจกรรมควรมีขนาดใหญ่ข้ ึน
เพื่อให้นกั ศึกษาที่อยูห่ ลังห้องได้มองเห็นโดยทัว่ ถึง
2. แบบทดสอบผลการเรี ยนรู ้ควรจัดให้นกั ศึกษาเป็ นชุดไว้เลย จะได้ไม่เสี ยเวลาการ
แจกเอกสารแบบประเมินผลการเรี ยนรู ้อีก
3. ควรให้นกั ศึกษาช่วยกันสรุ ปบทเรี ยนอีกครั้งหนึ่ง จะได้เข้าใจมากยิง่ ขึ้น
ศึกษานาร่ องระยะที่ 3 เป็ นการศึกษากับนักศึกษาภาคปกติที่กาลังศึกษาอยูช่ ้ นั ปี ที่ 1
สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2553
จานวน 30 คนเป็ นกลุ่มเดียวกับกลุ่มที่ 1 เป็ นเวลา 1 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 วัน ๆ ละ 1 ผูว้ ิจยั ใช้
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ แบบสอบถามเจตคติการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ และแบบสอบถามความคิดเห็น
ที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ของอาจารย์ หลังการสอน ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมผลการศึกษา
นาร่ อง ระยะที่ 3 จากปั ญหาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาปรับปรุ งแก้ไขก่อนนาไปใช้จริ งกับ
กลุ่มตัวอย่าง
แหล่งข้อมูล ประกอบด้วย
1. นักศึกษาภาคปกติที่กาลังศึกษาอยูช่ ้ นั ปี ที่ 1 คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี มีการจัดการศึกษารายวิชาพลศึกษา ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2553 จานวน 30 คน แบ่ง
ออกเป็ น 3 กลุ่ม ๆละ 10 คน ได้มาโดยการคัดเลือกแบบเจาะจง สาหรับการศึกษานาร่ องระยะที่ 1, 2
และ ระยะที่ 3 ทั้ง 3 ระยะ ใช้นกั ศึกษากลุ่มเดียวกัน
2. อาจารย์ที่สอนรายวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ภาคเรี ยนที่ 1 ปี
การศึกษา 2553 จานวน 3 คน ที่สมัครใจเข้าร่ วมการศึกษานาร่ อง ระยะที่ 1, 2 และ 3
เครื่ องมือ ประกอบด้วย ดังนี้
1. แบบทดสอบความรู ้การสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
2. แบบประเมินความรับผิดชอบ
3. แบบประเมินทักษะกระบวนการ
4. แบบประเมินทักษะมนุษยสัมพันธ์
5. แบบสอบถามเจตคติการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
6. แบบสอบถามพฤติกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
7. แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ของอาจารย์
ขั้นตอนการศึกษานาร่ อง 3 ระยะได้แสดงภาพที่ 15 ดังนี้
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ศึกษำนำร่ อง ระยะที่ 1
อาจารย์สอนวิชาพลศึกษา
นักศึกษาชั้นปี ที่ 1, 10 คน

อาจารย์สอนวิชาพลศึกษา
นักศึกษาชั้นปี ที่ 1, 10 คน

อาจารย์สอนวิชาพลศึกษา
นักศึกษาชั้นปี ที่ 1, 10 คน

ประเมินผลและปรับปรุ งแก้ไข ครั้งที่ 1
ศึกษำนำร่ อง ระยะที่ 2
อาจารย์สอนวิชาพลศึกษา
นักศึกษาชั้นปี ที่ 1, 10 คน

อาจารย์สอนวิชาพลศึกษา
นักศึกษาชั้นปี ที่ 1, 10 คน

อาจารย์สอนวิชาพลศึกษา
นักศึกษาชั้นปี ที่ 1, 10 คน

ประเมินผลและปรับปรุ งแก้ไข ครั้งที่ 2

ศึกษำนำร่ อง ระยะที่ 3

อาจารย์สอนวิชาพลศึกษา
นักศึกษาชั้นปี ที่ 1, 10 คน

อาจารย์สอนวิชาพลศึกษา
นักศึกษาชั้นปี ที่ 1, 10 คน
ประเมินผลและปรับปรุ งแก้ไข ครั้งที่ 3

ภาพที่ 15 แสดงขั้นตอนการศึกษานาร่ อง 3 ระยะ

อาจารย์สอนวิชาพลศึกษา
นักศึกษาชั้นปี ที่ 1, 10 คน
คน
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การวิเคราะห์ขอ้ มูล มีการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1.การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากเนื้อหาผลการศึกษานาร่ องทั้ง 3 ระยะ
2.การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการประเมินการใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิง
ประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยการแจกแจงความถี่
จากค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์เนื้อหาจาก
ผลการศึกษานาร่ องจานวน 3 ระยะ
4.3 ประเมินผลการศึกษานาร่ อง
วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุ งแก้ไขรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์และ
เครื่ องมือประกอบการใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
วิธีการศึกษา มีการดาเนินการ ดังนี้
1.ผูว้ ิจยั นาผลจากการประเมินการศึกษานาร่ องของการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
เชิ งประสบการณ์ เพื่อ สร้ างเสริ มสุ ขภาวะสาหรั บนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง3 ระยะมา
ประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)แล้วตรวจสอบ
เพื่อประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
2. ผูว้ ิจยั นาผลจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลมาปรับปรุ งเครื่ องมือประกอบการใช้รูปแบบการ
จัดการเรี ยนรู ้เชิ งประสบการณ์เพื่อ สร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้มี
ความสมบูรณ์มากขึ้น ก่อนนาไปทดสอบประสิ ทธิภาพ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผูว้ ิจยั เก็บข้อมูลจากอาจารย์และนักศึกษาตามแบบประเมินที่กาหนดไว้
ประกอบการใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
2. ผูว้ ิจยั เก็บข้อมูลจากบันทึกข้อเสนอแนะของอาจารย์ ผูท้ ดลองใช้รูปแบบการจัดการ
เรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในระหว่าง
การศึกษานาร่ อง ระยะที่ 1, 2 และ 3
การวิเคราะห์ขอ้ มูล มีการดาเนินการ ดังนี้
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเนื้อหาผลการประเมินจากแบบประเมินหลังสิ้ นสุ ดการประชุม
เชิงปฏิบตั ิการใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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2. วิเคราะห์ขอ้ มูลจากผลการศึกษานาร่ องทั้ง 3 ระยะ มาประมวลผลสรุ ปและวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
กำรวิจัยระยะที่ 2 กำรพัฒนำ (Development : D1) เพือ่ พัฒนำรู ปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เชิง
ประสบกำรณ์ เพือ่ สร้ ำงเสริมสุ ขภำวะสำหรับนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ (Design and Development
:D1 and D2)
 ศึกษาแนวคิดจากการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานในระยะที่ 1 นามากาหนดเป็ นกรอบแนวคิดในการ
สร้างโครงร่ างรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้เชิงประสบการณ์
 ตรวจสอบเพื่อยืนยันความเหมาะสมของโครงร่ างรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้เชิงประสบการณ์ ดังนี้
ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
(Feedback Workshop)
กับอาจารย์พลศึกษา

ประเมินผล
ปรับปรุ ง/แก้ไข

ตรวจสอบโดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญและกลุ่ม
ตัวอย่าง

ประเมินผล
ปรับปรุ ง/แก้ไข

 สร้างเอกสารประกอบการจัดการเรี ยนรู้ ได้แก่ คู่มืออาจารย์ แผนการจัดการเรี ยนรู้ตวั อย่าง
 สร้างเครื่ องมือสาหรับอาจารย์ ได้แก่ แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจสาหรับอาจารย์ แบบประเมิน
ความสามารถในการจัดการเรี ยนรู้ แบบประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้เชิงประสบการณ์
แบบสังเกตการสอนของอาจารย์และแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นที่มีต่อรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ฯ
 สร้างเครื่ องมือแบบทดสอบความรู้การสร้างเสริ มสุ ขภาวะ แบบประเมินความรับผิดชอบ
แบบประเมินทักษะกระบวนการ แบบประเมินทักษะมนุษยสัมพันธ์ แบบสอบถามเจตคติการ
สร้างเสริ มสุ ขภาวะ แบบสอบถามพฤติกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ และแบบสอบถามความคิดเห็น
ที่มีต่อการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ตรวจสอบความเหมาะสมเครื่ องมือประกอบการจัดการเรี ยนรู้และเครื่ องมือ
ประเมินประสิ ทธิผลโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
 ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ การศึกษานาร่ อง(Pilot Study)
ประชุมชี้แจงอาจารย์
พลศึกษา 3 คน

ดาเนินการศึกษานาร่ อง
(Pilot Study) 3ระยะ

ประเมินผลการศึกษาและ
ปรับปรุ งรู ปแบบตามผลการศึกษา

ภาพที่ 16 การวิจยั ระยะที่ 2 พัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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กำรวิจัยระยะที่ 3 กำรวิจัย (Research : R2)เพือ่ ทดลองใช้ รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ เชิง
ประสบกำรณ์ เพือ่ สร้ ำงเสริมสุ ขภำวะ สำหรับนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ (Implementation : I)
ในการวิจยั ระยะนี้ผวู ้ ิจยั ได้ดาเนินการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์
เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่พฒั นาขึ้นโดยใช้วิธีกรณี ศึกษา(Case
Study) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อนาผลการทดลองไปประเมิน
ประสิ ทธิผลของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการดังนี้
ประชุมชี้แจงอาจารย์สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง มีคุณสมบัติสอนมานานเกิน 5 ปี
วัตถุประสงค์ มีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
1. เพื่อประชุมชี้แจงการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้าง
เสริ มสุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วิธีการศึกษา มีการดาเนินการดังนี้
1.กาหนดกลุ่มตัวอย่างใช้ในการทดลองคือ อาจารย์สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
เป็ นผูท้ ดลองใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่ งปฏิบตั ิการสอนรายวิชาสุ ขภาพและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต ในระดับ
ปริ ญญาตรี คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง จานวน 3 คน ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี
การศึกษา 2553 และจัดเตรี ยมเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย คู่มืออาจารย์
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ แบบทดสอบความรู ้ แบบประเมิ นความรั บผิดชอบ แบบประเมิ นทักษะ
กระบวนการ แบบประเมิ นทักษะมนุ ษยสัมพันธ์ แบบสอบถามเจตคติการสร้ างเสริ มสุ ขภาวะ
แบบสอบถามพฤติกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ และแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการ
เรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ของอาจารย์
2. ดาเนินการประชุมชี้แจงอาจารย์สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการเกี่ยวกับการ
จัดการเรี ยนรู ้ ตามรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ จานวน 3 คน โดยจัดทาหนังสื อเชิญประชุม ผูว้ ิจยั เป็ นผูบ้ รรยายให้ความรู ้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ พร้อมแจกเอกสารคู่มืออาจารย์ แผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ แบบทดสอบความรู ้ ความเข้าใจของอาจารย์เกี่ ยวกับรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ เชิ ง
ประสบการณ์ แบบประเมินความสามารถในการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ และแบบประเมิน
ความเหมาะสมของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ หลังจากนั้นมีการสรุ ปอภิปรายแสดง
ความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้เชิิงประสบการณ์
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3. ให้อาจารย์สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ ได้ทดลองดาเนิ นการจัดการเรี ยนรู ้
ตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่กาหนดประมาณ 1 แผนและให้ขอ้ มูลย้อนกลับ (Feedback) ผูว้ ิจยั ได้
ตรวจสอบความถูกต้องของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ก่อนให้อาจารย์นาไปจัดการเรี ยนรู ้ในขั้นต่อไป
4.ประเมินผลการประชุมอาจารย์สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการโดยใช้แบบบันทึก
ผลการประชุมที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น
5. ผูว้ ิจยั นาผลการบันทึกการประชุมอาจารย์สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการมา
ปรับปรุ งแก้ไขและดาเนินการชี้แจงให้ขอ้ เสนอแนะก่อนอาจารย์สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
นาไปดาเนินการทดลองในสภาพการณ์จริ งต่อไป
แหล่งข้อมูล ผูว้ ิจยั เลือกแหล่งข้อมูลแบบเจาะจง ดังนี้
1. คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึงสาหรับการทดลองใช้รูปแบบ
การจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
2. อาจารย์สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บา้ นจอมบึงผูป้ ฏิบตั ิการสอนรายวิชาสุขภาพและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต จานวน 3 คน
เครื่ องมือ เครื่ องมือที่ใช้ในการตรวจสอบประสิ ทธิผลของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
เชิงประสบการณ์ เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบด้วย
1. แบบทดสอบความรู ้การสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
2. แบบประเมินความรับผิดชอบ
3. แบบประเมินทักษะกระบวนการ
4. แบบประเมินทักษะมนุษยสัมพันธ์
5. แบบสอบถามเจตคติการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
6. แบบสอบถามพฤติกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
7. แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ของอาจารย์
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินต่าง ๆ ในการใช้
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ เพื่ อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ และเก็บรวบรวมจากข้อเสนอแนะระหว่างการทดลองของอาจารย์สาขาวิชาพลศึกษาและ
นันทนาการ
2. ทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วัตถุประสงค์ มีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
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1. เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่สร้างขึ้น
วิธีการศึกษา มีการดาเนินการดังนี้
1. กาหนดกลุ่มประชากรในการทดลอง คือ
1.1 นักศึกษาภาคปกติที่กาลังศึกษาอยูช่ ้ นั ปี ที่ 1 คณะครุ ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คณะมนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลับราชภัฏ
หมู่บา้ นจอมบึง ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2553 จานวน 809 คน ทาการสุ่ มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น
อย่างเป็ นสัดส่ วน (Proportional Stratified Random Sampling) (มาเรี ยม นิลพันธุ์ 2549: 129) ได้
กลุ่มตัวอย่างสาหรับการทดลอง ดังนี้
1.1.1 นักศึกษาภาคปกติช้ นั ปี ที่1 คณะครุ ศาสตร์จานวน 60 คน
1.1.2 นักศึกษาภาคปกติช้ นั ปี ที่1 คณะวิทยาการจัดการ จานวน 16 คน
1.1.3 นักศึกษาภาคปกติช้ นั ปี ที่1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 17 คน
1.1.4 นักศึกษาภาคปกติช้ นั ปี ที่1คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จานวน 21 คน
รวม 114 คน
1.2 อาจารย์สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ ผูป้ ฏิบตั ิการสอนรายวิชาสุ ขภาพและ
นันทนาการเพื่อคุณภารชีวิต ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2553 จานวน 3 คน
2. แบบแผนการวิจยั การทดลองเพื่อประเมินประสิ ทธิภาพรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิง
ประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ใช้แบบแผนการวิจยั คือ
แบบกลุ่มเดียว การทดสอบก่อนทดลองและการทดสอบหลังการทดลอง (The One Group PretestPosttest Design) (มาเรี ยม นิลพันธุ์ 2549: 144)
กำรทดสอบก่อนกำรทดลอง รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรทดสอบหลังกำรทดลอง
เชิงประสบกำรณ์ ฯ
T1
X
T2
T1 แทน การทดสอบก่อนการใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์
เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
X แทน การใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
T2 แทน การทดสอบหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์
เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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การดาเนินการทดลองในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2553 เป็ นระยะเวลา 12 สัปดาห์
ตามแบบแผนการทดลอง ดังนี้
สัปดาห์ที่ 1 อาจารย์สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ ดาเนินการทดสอบนักศึกษา
ก่อนการใช้รูปแบบด้วยการทดสอบความรู ้การสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
ประเมินทักษะกระบวนการ
ทักษะมนุษยสัมพันธ์ สอบถามพฤติกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาวะและสอบถามเจตคติการสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะด้วยแบบทดสอบความรู ้การสร้างเสริ มสุ ขภาวะ แบบประเมินทักษะกระบวนการ แบบ
ประเมินทักษะมนุษยสัมพันธ์ แบบสอบถามพฤติกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาวะและแบบสอบถาม
เจตคติการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
สัปดาห์ที่ 2 – 10 อาจารย์สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการดาเนินการจัดการเรี ยนรู ้
ตามคู่มืออาจารย์และแผนการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้าง
เสริ มสุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏที่กาหนดไว้ สัปดาห์ละ 1 วันๆละ 3 ชัว่ โมง
ผูว้ ิจยั จดบันทึกพฤติกรรมสอนของอาจารย์ และประเมินพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษาด้วยแบบ
บันทึกการสังเกตพฤติกรรมสอนของอาจารย์และแบบประเมินพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษา
สัปดาห์ที่ 11 อาจารย์สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการดาเนินการทดสอบนักศึกษา
หลังการใช้รูปแบบด้วยการทดสอบความรู ้ การสร้ างเสริ มสุ ขภาวะ ประเมิ นทักษะกระบวนการ
ประเมินทักษะมนุ ษยสัมพันธ์ และสอบถามพฤติกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ ด้วยแบบทดสอบ
ความรู ้การสร้างเสริ มสุ ขภาวะ แบบประเมินทักษะกระบวนการ แบบประเมินทักษะมนุษยสัมพันธ์
และแบบสอบถามพฤติกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาวะเป็ นการทดสอบหลังการใช้รูปแบบ
สัปดาห์ที่ 12 อาจารย์สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ ดาเนิ นการสอบถามเจตคติ
การสร้างเสริ มสุ ขภาวะ และความรับผิดชอบ ด้วยแบบสอบถามเจตคติการสร้างเสริ มสุ ขภาวะและ
แบบประเมิ น ความรั บ ผิด ชอบ
ให้นัก ศึ กษาตอบแบบสอบถามความคิ ด เห็ น ที่ มีต่ อการจัด
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของอาจารย์และสัมภาษณ์ความคิดเห็นที่มีต่อรู ปแบบของอาจารย์เป็ นการ
ทดสอบหลังการใช้รูปแบบ
จากการวิจยั ระยะที่ 3 การวิจยั (Research: R2) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ (Implementation : I)
สามารถแสดงได้ดงั ภาพที่ 17 ดังนี้
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กำรวิจยั ระยะที่ 3 กำรวิจัย (Research : R2)เพือ่ ทดลองใช้ รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ เชิง
ประสบกำรณ์ เพือ่ สร้ ำงเสริมสุ ขภำวะสำหรับนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
(Implementation : I)
ประชุ มชี้แจงอำจำรย์ สำขำวิชำพลศึกษำและนันทนำกำรทดลองใช้ รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้
เชิงประสบกำรณ์ เพือ่ สร้ ำงเสริมสุ ขภำวะ สำหรับนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
กลุ่มตัวอย่าง คือ อาจารย์สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ ที่ปฏิบตั ิการสอนรายวิชา
สุ ขภาพและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต จานวน 3 คนและนักศึกษา จานวน 114 คน

กำรทดลองใช้ รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ เชิงประสบกำรณ์ เพือ่ สร้ ำงเสริมสุ ขภำวะ สำหรับ
นักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
กลุ่มตัวอย่ ำง
1. อาจารย์สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ ที่ปฏิบตั ิการสอนรายวิชาสุ ขภาพและ
นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต จานวน 3 คน
2. นักศึกษาภาคปกติที่กาลังศึกษาอยูช่ ้ นั ปี ที่1 จานวน 114 คน
สั ปดำห์ ที่

1

2-11

12

กิจกรรม

ทดสอบก่อนกำร
ทดลอง

ทดลองใช้ รูปแบบ
KAECPAR Model

ทดสอบหลังกำร
ทดลอง

ภาพที่ 17 การวิจยั ระยะที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะสาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
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กำรวิจัยระยะที่ 4 กำรพัฒนำ (Development: D2) เพือ่ ประเมินผลกำรใช้ รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้
เชิงประสบกำรณ์ เพือ่ สร้ ำงเสริมสุ ขภำวะสำหรับนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ (Evaluation : E)
การวิจยั ระยะนี้ ผูว้ ิจยั ได้ประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์
เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยวิธีการประเมินผลผลิต (Product)
ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการดังนี้
วัตถุประสงค์ มีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
1. เพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
2. เพื่อปรับปรุ งแก้ไข และตรวจสอบขั้นสุ ดท้ายให้ได้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิง
ประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วิธีการศึกษา มีการดาเนินการ ดังนี้
1. รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิง
ประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
1.1 ผลการประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์
เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ จากแบบประเมิน
ความเหมาะสมและความสอดคล้องของรู ปแบบ
1.2 ผลการประเมินจากนักศึกษา ประกอบด้วย
1.2.1เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู ้การสร้างเสริ มสุ ขภาวะของ
นักศึกษาใช้รูปแบบก่อนและหลังการใช้รูปแบบจากแบบทดสอบความรู ้การสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
1.2.2เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาวะของ
นักศึกษาใช้รูปแบบก่อนและหลังการใช้รูปแบบจากแบบสอบถามพฤติกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
1.2.3เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนการใช้ทกั ษะกระบวนการของนักศึกษาใช้
รู ปแบบก่อนและหลังการใช้รูปแบบจากแบบประเมินทักษะกระบวนการ
1.2.4เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนการใช้ทกั ษะมนุษยสัมพันธ์ของนักศึกษา
ใช้รูปแบบก่อนและหลังการใช้รูปแบบจากแบบประเมินทักษะมนุษยสัมพันธ์
1.2.5 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนเจตคติการสร้างเสริ มสุ ขภาวะของ
นักศึกษาใช้รูปแบบก่อนและหลังการใช้รูปแบบจากแบบสอบถามเจตคติการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
1.2.6 ค่าร้อยละของคะแนนความรับผิดชอบของกลุ่มนักศึกษาจากแบบประเมิน
ความรับผิดชอบสู งกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80

153
1.2.7ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้
ของอาจารย์จากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของ
อาจารย์
1.3 ผลการประเมินจากอาจารย์ ประกอบด้วย
1.3.1 จากการสังเกตพฤติกรรมสอนของอาจารย์
1.3.1 จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นที่มีต่อรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
1.4 ผลการประเมินจากผูว้ ิจยั ประกอบด้วย ข้อมูลจากการจดบันทึกพฤติกรรมการ
สอนของอาจารย์ บันทึกพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษา และบันทึกจากการสัมภาษณ์อาจารย์และ
นักศึกษาระหว่างการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ผูว้ ิจยั ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลในเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้
1. ข้อมูลเชิงปริ มาณจากแบบทดสอบความรู ้การสร้างเสริ มสุ ขภาวะ แบบประเมิน
ความรับผิดชอบ แบบประเมินทักษะกระบวนการ แบบประเมินทักษะมนุษยสัมพันธ์ แบบสอบถาม
เจตคติการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ แบบสอบถามพฤติกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาวะและแบบสอบถาม
ความคิดเห็นการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของอาจารย์มาวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย( x ) และ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนของนักศึกษาจากแบบทดสอบความรู ้การสร้าง
เสริ มสุ ขภาวะ แบบประเมินทักษะกระบวนการ แบบประเมินทักษะมนุษยสัมพันธ์และแบบสอบถาม
พฤติกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ นามาวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( x ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. ข้อมูลเชิงคุณภาพจากแบบบันทึกพฤติกรรมการสอน การสัมภาษณ์ของอาจารย์
และนักศึกษาและแบบประเมินพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษานามาวิเคราะห์เนื้อหาจากข้อมูลการ
บันทึกของผูว้ ิจยั
3.ปรับปรุ งแก้ไขรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้วยตนเอง
เครื่ องมือ เครื่ องมือที่ใช้ในการประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิง
ประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบด้วย
1. แบบทดสอบความรู ้การสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
2. แบบประเมินความรับผิดชอบ
3. แบบประเมินทักษะกระบวนการ
4. แบบประเมินทักษะมนุษยสัมพันธ์
5. แบบสอบถามเจตคติการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
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6. แบบสอบถามพฤติกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
7. แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของอาจารย์
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพจากแบบบันทึกพฤติกรรม
การสอนของอาจารย์ แบบประเมินพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษา และแบบบันทึกการสัมภาษณ์
อาจารย์และนักศึกษาด้วยตนเอง และข้อเสนอแนะระหว่างการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
เชิงประสบการณ์ เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะของอาจารย์สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ ส่ วนการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเชิ งปริ มาณจากแบบทดสอบความรู ้การสร้างเสริ มสุ ขภาวะ แบบประเมินความ
รับผิดชอบ แบบประเมินทักษะกระบวนการ แบบประเมินทักษะมนุ ษยสัมพันธ์ แบบสอบถาม
เจตคติการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ แบบสอบถามพฤติกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ และแบบสอบถาม
ความคิดเห็ นที่มีต่อการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของอาจารย์ โดยผูว้ ิจยั และอาจารย์ผูส้ อน
ร่ วมกันเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษากลุ่มเป้ าหมาย
จากการวิจยั ระยะที่ 4 การพัฒนา (Development : : D2) เพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบ
การจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
(Evaluation : E) สามารถแสดงได้ดงั ภาพที่ 18 ดังนี้
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กำรวิจัยระยะที่ 4 กำรพัฒนำ (Development: D2) เพือ่ ประเมินผลกำรใช้ ของรูปแบบกำร
จัดกำรเรียนรู้เชิงประสบกำรณ์ เพือ่ สร้ ำงเสริมสุ ขภำวะ สำหรับนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
(Evaluation: E)
ผลกำรประเมินนักศึกษำจำกกำรทดลองใช้ รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงประสบกำรณ์ เพือ่ สร้ ำงเสริมสุ ขภำวะ
สำหรับนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
1.เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้การสร้างเสริ มสุ ขภาวะของนักศึกษาก่อนและหลังการใช้รูปแบบ
2.เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาวะของนักศึกษาก่อนและหลังการใช้รูปแบบ
3.เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะกระบวนการของนักศึกษาก่อนและหลังการใช้รูปแบบ
4.เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะมนุษยสัมพันธ์ของนักศึกษาก่อนและหลังการใช้รูปแบบ
5.เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนเจตคติการสร้างเสริ มสุ ขภาวะของนักศึกษาก่อนและหลังการใช้รูปแบบ
6.ค่าร้อยละของคะแนนความรับผิดชอบของนักศึกษาสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80
7.ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ของอาจารย์

ตรวจสอบ ปรับปรุ งและแก้ไขรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้เชิงประสบการณ์

ขยายผลโดยการนารู ปแบบไปใช้กบั อาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมเพื่อเผยแพร่ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เชิงประสบการณ์

รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ เชิงประสบกำรณ์ เพือ่ สร้ ำงเสริมสุ ขภำวะ
สำหรับนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ภาพที่ 18 การวิจยั ระยะที่ 4 ประเมินผลการใช้ของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อ
สร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การดาเนินการวิจยั พัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ เพื่อสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยใช้กระบวนการวิจยั และพัฒนา(Research and
Development:R & D ) มีการดาเนินการ 4 ระยะ สามารถสรุ ปได้ดงั ภาพที่ 19 ดังนี้

ระยะที่ 1 การวิจัย
(Research : R1)
1.ศึกษาและวิเคราะห์ ( Analysis : A)
1.1 การวิเคราะห์เอกสาร มีดงั นี้
1.1.1นโยบายการจัดการศึกษาตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
1.1.2ยุทธศาสตร์ การสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1.1.3ยุทธศาสตร์การสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะขององค์การอนามัยโลก
1.1.4ยุทธศาสตร์ การสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะของชาติและมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง
1.1.5แนวคิดและแนวปฏิบตั ิที่ดีเลิศ
(Best Practices) ของสถาบันอุดมศึกษา
1.1.6ทฤษฎีการเรี ยนรู้ ต่างๆ
1.1.7หลักสูตรรายวิชาสุ ขภาพและ
นันทนาการ เพื่อคุณภาพชีวิต
1.1.8รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้เชิง
ประสบการณ์

ระยะที่ 2 การพัฒนา
(Development: D1)
2.พัฒนารู ปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์
(Design and Development : D1,D2)
2.1 ระบุเป้ าหมายและผลลัพธ์ที่พึงประ สงค์ของ
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้เชิงประสบการณ์ฯ
2.2 ร่ างรู ปแบบต้นแบบ เรี ยกว่า รู ปแบบการ
จัดการเรี ยนรู้เชิงประสบการณ์ฯ เรี ยกว่า รู ปแบบ
KAECPAR Model มี 3 องค์ประกอบ คือ
1. องค์ประกอบของหลักการและวัตถุประสงค์
2. องค์ประกอบของกระบวนการมี 5 ขั้น คือ
ขั้นที่ 1 การให้ความรู้และการสร้างความตระหนัก
( Knowledge and Awareness)
ขั้นที่ 2 การสร้างเสริ มความรู้ (Enhancement)
ขั้นที่ 3 การสร้างผลงาน (Construction)
ขั้นที่ 4 การนาเสนอผลงาน (Presentation)
ขั้นที่ 5 การประเมินผลการเรี ยนรู้และการสะท้อน
กลับ (Assessment and Reflection )
3. องค์ประกอบเงื่อนไขการนารู ปแบบไปใช้ คือ
หลักการตอบสนอง ระบบสังคมและระบบสนับสนุน

ระยะที่ 3 การวิจัย
(Research: R2)
3.ทดลองใช้ รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ เชิงประสบการณ์
(Implement : I)
3.1 นารู ปแบบที่ปรับปรุ งแล้วจัด
ประชุมชี้แจงอาจารย์พลศึกษาฯ
ที่สอนรายวิชาสุ ขภาพและ
นันทนาการจานวน 3 คนเพื่อให้
มีความรู้ความเข้าใจและสามารถ
จัดการเรี ยนรู้โดยใช้รูปแบบ
KECPAR ได้
3.2 ทดลองใช้รูปแบบกับกลุ่ม
ทดลองโดยใช้แบบแผนการวิจยั
แบบ The One Group Pretest –
Posttest Design ดังนี้

T1

X

4.ประเมินผลการใช้ รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์
(Evaluation:E)
4.1 รวบรวบข้อมูลจากการ
ประเมินผลการใช้รูปแบบฯ ได้แก่
4.1.1 ความรู้การสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะ
4.1.2 ความรับผิดชอบ
4.1.3 การใช้ทกั ษะกระบวนการ
4.1.4 การใช้ทกั ษะมนุษย
สัมพันธ์
4.1.5 เจตคติการสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะ
4.1.6 พฤติกรรมการสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะ
4.1.7 ความคิดเห็นที่มีต่อการจัด
ประสบการณ์การเรี ยนรู้
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ภาพที่ 19 กรอบดาเนินการวิจยั เรื่ องการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ

T2

ระยะที่ 4 การพัฒนา
(Development: D2)

ระยะที่ 1 การวิจัย
(Research : R1)

2.3เตรี ยมการพัฒนาสื่ อ/เทคโนโลยี
2.4 เตรี ยมการและพัฒนาเครื่ องมือวัดและประเมินผล
2.5 ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของรู ปแบบ
ต้นแบบและเครื่ องมือวิจยั โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน
7 คน นามาปรับปรุ งแก้ไข
2.6 นาร่ างรู ปแบบต้นแบบฯตรวจสอบความ
เหมาะสมโดยจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ (Feedback
Workshop) กับอาจารย์สาขาวิชาพลศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จานวน 3 คน
2.7 ศึกษานาร่ อง (Pilot Study) รู ปแบบโดยให้
อาจารย์สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี จานวน 3 คนนารู ปแบบไปทดลองใช้
กับนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรีจานวน 30 คน และปรับปรุ งแก้ไขรู ปแบบ
2.8 ประเมินผลการศึกษานาร่ อง
2.9 นาสื่ อ /เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรี ยนรู้
และเครื่ องมือวิจยั ที่ผา่ นการตรวจสอบจาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญไปทดลองใช้ (Tryout)กับนักศึกษา 30
คนสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ระยะที่ 3 การวิจัย
(Research: R2)
3.3 ประเมินการสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะนักศึกษา 6 ด้าน คือ
3.3.1ความรู้การสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
3.3.2 ความรับผิดชอบ
3.3.3 ทักษะกระบวนการ
3.3.4 ทักษะมนุษยสัมพันธ์
3.3.5เจตคติการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
3.3.6 พฤติกรรมการสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะ
3.4 สอบถามความคิดเห็นที่มีต่อ
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้เชิง
ประสบการณ์
3.5 ประเมินสังเกตการณ์สอนของ
อาจารย์ผสู้ อน
3.6 สังเกตและประเมินพฤติกรรม
การเรี ยนของนักศึกษา
3.7 สัมภาษณ์การสอนอาจารย์
3.8 ปรับปรุ งและแก้ไขรู ปแบบให้
มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล

ระยะที่ 4 การพัฒนา
(Development: D2)
4.2 วิเคราะห์ขอ้ มูลจากการ
ประเมินผลการใช้รูปแบบฯ
4.3 ปรับปรุ ง แก้ไขและ
ตรวจสอบขั้นสุ ดท้าย
4.4 นารู ปแบบ ฯไปขยายผล
ให้กบั อาจารย์และนักศึกษา
ม.ราชภัฏนครปฐม

รู ปแบบการจัดการเรียนรู้ เชิง
ประสบการณ์ เพือ่ สร้ างเสริม
สุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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1.2 ศึกษาความต้องการจาเป็ น จากการ
สัมภาษณ์บุคคลได้แก่ผบู้ ริ หาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ อาจารย์สาขาวิชา
พลศึกษาและนักศึกษาที่เรี ยนวิชาศึกษา
ทัว่ ไป สังเกตพฤติกรรมการสอน
อาจารย์ ประเมินพฤติกรรมการเรี ยน
ของนักศึกษา
1.3การวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research)
โดยการสารวจความคิดเห็นพฤติกรรม
การสร้างเสริ มสุ ขภาวะของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
1.4 การสังเคราะห์ขอ้ มูล (Synthesis
Research)โดยการศึกษางานวิจยั การ
สร้างเสริ มสุ ขภาวะของหน่วยงาน
นักวิชาการศึกษา และนักวิจยั
1.5 ตรวจสอบเพื่อยืนยันนิยาม
องค์ประกอบพฤติกรรมบ่งชี้และแนว
ทางการพัฒนาการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
1.6 ประเมินความสอดคล้องและความ
เหมาะสมจากแบบประเมิน

ระยะที่ 2 การพัฒนา
(Development: D1)
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จากภาพที่ 19 แสดงถึงกรอบดาเนินการวิจยั เรื่ องการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ การดาเนินการวิจยั มี
ระยะ 4 ระยะสามารถนามาแสดงเป็ นระยะของวิธีดาเนินการวิจยั ด้วยกระบวนการวิจยั และพัฒนา
ทดลอง ดังได้เสนอในตารางที่ 8
ตารางที่ 8 ระยะของวิธีดาเนินการวิจยั ด้วยกระบวนการวิจยั และพัฒนาทดลอง รู ปแบบการจัดการ
เรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ระยะการวิจัย

ระยะที่ 1
การวิจัย
(Research:R)
เพือ่ ศึกษาและ
วิเคราะห์
ข้ อมูลพืน้ ฐาน
(Analysis)
1.ศึกษาข้อมูล
พื้นฐานจาก
แหล่งข้อมูล
เอกสารและ
บุคคล
ประกอบด้วย
1.1 การ
วิเคราะห์
เอกสาร
(Document
Analysis)

วัตถุประสงค์
การวิจัย

วิธีการศึกษา

เพื่อกาหนด
ลักษณะ
พฤติกรรมของ
การพัฒนาการ
สร้างเสริ ม
สุ ขภาวะ

1.ศึกษาและ
วิเคราะห์
เอกสาร ตารา
และงานวิจยั ที่
เกี่ยวกับการ
จัดการเรี ยนรู้
รู ปแบบและ
การสร้าง
เสริ ม
สุ ขภาวะ
2.วิเคราะห์
พฤติกรรม
การสร้าง
เสริ ม
สุ ขภาวะ

แหล่งข้ อมูล
กลุ่มเป้ าหมาย

เครื่องมือ

การ
วิเคราะห์
ข้ อมูล

ผลทีไ่ ด้ รับ

เอกสาร นโยบาย 1.แบบ
ตารา และงานวิจยั วิเคราะห์
ที่เกี่ยวข้องกับการ เอกสาร
จัดการเรี ยนรู้
รู ปแบบการ
จัดการเรี ยนรู้
และการสร้าง
เสริ มสุ ขภาวะ

1.การ
วิเคราะห์
เอกสาร
2.การ
พรรณนา
ความ

ลักษณะ
พฤติกรรม
การสร้าง
เสริ ม
สุ ขภาวะ
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ตารางที่ 8 (ต่อ)
ระยะการวิจัย

วัตถุประสงค์
การวิจัย

วิธีการศึกษา

1.2 ศึกษา
ความต้องการ
จาเป็ น(Need
Assessment)

เพื่อกาหนด
ลักษณะของ
พฤติกรรมการ
สร้างเสริ ม
สุ ขภาวะและ
แนวทาง
พัฒนา

1.สัมภาษณ์
บุคคลที่
เกี่ยวข้อง
ได้แก่
ผูบ้ ริ หาร
อาจารย์
นักศึกษา
2.สังเกต
พฤติกรรม
การสอนของ
อาจารย์
3.สังเกต
พฤติกรรม
การเรี ยนของ
นักศึกษา

1.3 การวิจยั
เชิงสารวจ
(Survey
Research)

เพื่อกาหนด
ลักษณะของ
พฤติกรรมการ
สร้างเสริ ม
สุ ขภาวะและ
แนวทาง
พัฒนา
เพื่อกาหนด
ลักษณะของ
พฤติกรรมการ
สร้างเสริ ม
สุ ขภาวะและ
แนวพัฒนา

1. การสารวจ
ความคิดเห็น
เกี่ยวกับ
พฤติกรรม
การสร้างสุ ข
ภาวะ
1.สังเคราะห์
งานวิจยั ที่
เกี่ยวกับการ
สร้างเสริ ม
สุ ขภาวะจาก
นักการศึกษา

1.4 การ
สังเคราะห์
งานวิจยั
(Synthesis
Research)

แหล่งข้ อมูล
กลุ่มเป้ าหมาย

เครื่องมือ

การ
วิเคราะห์
ข้ อมูล
1.บุคคลในการ 1.แบบ
1.
สัมภาษณ์ ได้แก่ สัมภาษณ์ วิเคราะห์
ผูบ้ ริ หาร
แบบมี
ข้อมูลจาก
มหาวิทยาลัย
โครงสร้าง แบบ
อาจารย์
2.แบบ
บันทึก
นักศึกษา
บันทึกการ การ
นักการศึกษา
สัมภาษณ์ สัมภาษณ์
2.บุคคลในการ 3.แบบ
จากแบบ
สังเกต
วิเคราะห์
บันทึก
พฤติกรรม
ข้อมูลการ พฤติกรร
ได้แก่ นักศึกษา สัมภาษณ์ มการ
อาจารย์
4.แบบ
สอนของ
บันทึก
อาจารย์
พฤติกรรม จากแบบ
การสอน
บันทึก
ของอาจารย์ พฤติกรรม
5.แบบ
การเรี ยน
1. นักศึกษาชั้น บันทึก
ของ
ปี ที่ 1 -4 สังกัด พฤติกรรม นักศึกษา
มหาวิทยาลัย
การเรี ยน
1.
ราชภัฏหมู่บา้ น 1. แบบ
วิเคราะห์
จอมบึง 676 คน สารวจ
ข้อมูลจาก
ความคิด
แบบ
1. งานวิจยั การ เห็น
สารวจ
สร้างเสริ ม
1. บันทึก
1.
สุ ขภาวะของ
การ
สังเคราะ
นักวิจยั
สังเคราะห์ ห์งานวิจยั
งานวิจยั

ผลทีไ่ ด้ รับ

ลักษณะ
พฤติกรรม
การสร้าง
เสริ ม
สุ ขภาวะ
และแนว
ทางการ
พัฒนา

ลักษณะ
พฤติกรรม
การสร้าง
เสริ ม
สุ ขภาวะ
และแนว
ทางการ
พัฒนา
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ตารางที่ 8 (ต่อ)
ระยะการวิจัย

วัตถุประสงค์
การวิจัย

วิธีการศึกษา

แหล่งข้ อมูล
กลุ่มเป้ าหมาย

2.กาหนด
นิยาม
องค์ประกอบ
พฤติกรรม
บ่งชี้ และแนว
การพัฒนาการ
สร้างเสริ ม
สุ ขภาวะ

1.เพื่อวิเคราะห์
ข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูล
เอกสารและ
บุคคลมา
เปรี ยบเทียบ
เพื่อสร้าง
ข้อสรุ ปย่อยมา
กาหนดนิยาม
องค์ประกอบ
และพฤติกรรม
บ่งชี้แต่ละ
องค์ประกอบ
2.เพื่อกาหนด
แนวทางการ
พัฒนาการ
สร้างเสริ ม
สุ ขภาวะ
เพื่อตรวจสอบ
เพื่อยืนยัน
นิยาม
องค์ประกอบ
พฤติกรรมบ่งชี้
และแนว
ทางการพัฒนา
การสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะ

1.ผูว้ ิจยั
วิเคราะห์
ข้อมูล จาก
ข้อมูลเอกสาร
และข้อมูล
บุคคล
2. นาข้อมูลมา
เปรี ยบเทียบ
เพื่อสร้าง
ข้อสรุ ปย่อย
และข้อสรุ ป
ในภาพรวม

1.
แบบ
แหล่งข้อมูลที่ วิเคราะห์
ได้มาจาก
เอกสาร
เอกสาร
2.
แหล่งข้อมูลที่
ได้มาจาก
บุคคล

3. ตรวจสอบ
เพื่อยืนยัน
นิยาม
องค์ประกอบ
พฤติกรรม
บ่งชี้และแนว
ทางการ
พัฒนาการ
สร้างเสริ ม
สุ ขภาวะ

3. กาหนด
แนวทางการ
พัฒนาการ
สร้างเสริ มสุ ข
ภาวะ
1. ผูว้ ิจยั ทา
การสัมภาษณ์
เชิงลึก
2. ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ตรวจสอบ
ความ
เหมาะสม
และความ
สอดคล้อง
3. วิเคราะห์
เนื้อหาและ
ปรับปรุ ง

1. ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ประกอบด้วย
ด้านรู ปแบบ
จานวน 1 คน
ด้านการ
จัดการเรี ยนรู้
จานวน 2 คน
ด้านพลศึกษา
จานวน 2 คน

เครื่องมือ

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

การ
วิเคราะห์
ข้ อมูล
1. การ
วิเคราะห์
เอกสาร
2. การ
สังเคราะห์
ข้อมูล

1.ประเมิน
ความ
เหมาะสม
ใช้ค่าเฉลี่ย
และค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
2.ประเมิน
ความ
สอดคล้อง
ใช้ค่า IOC

ผลทีไ่ ด้ รับ

1.นิยาม
องค์ประกอบ
2.พฤติกรรม
บ่งชี้
3. แนว
ทางการ
พัฒนาการ
สร้างเสริ ม
สุ ขภาวะ

นิยาม
องค์ประกอบ
พฤติกรรม
บ่งชี้และแนว
ทางการ
พัฒนาการ
สร้างเสริ ม
สุ ขภาวะ
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วิธีการศึกษา

แหล่งข้ อมูล
กลุ่มเป้ าหมาย

1.เพื่อกาหนด
กรอบแนวคิด
(Development : โครงร่ าง
D)
รู ปแบบฯ
เพือ่ พัฒนา
2.เพื่อสร้าง
รู ปแบบการ
รู ปแบบการ
จัดการเรียนรู้ จัดการเรี ยนรู้
เชิง
ประสบการณ์
เพือ่ สร้ างเสริม
สุ ขภาวะ
(Design and
Development
: D1,D2)
1.พัฒนาโครง
ร่ างรู ปแบบฯ
2. ตรวจสอบ 1.เพือ่
เพื่อยืนยัน
ตรวจสอบเพื่อ
ความ
ยืนยันความ
เหมาะสมของ เหมาะสมของ
โครงร่ าง
โครงร่ าง
รู ปแบบการ
รู ปแบบการ
จัดการเรี ยนรู้ จัดการเรี ยนรู้
2.เพื่อปรับปรุ ง
รู ปแบบการ
จัดการเรี ยนรู้
ให้มี
ประสิ ทธิภาพ

1.ศึกษา
แนวคิดจาก
การศึกษาและ
วิเคราะห์
ข้อมูลพื้นฐาน
ใน
ระยะที่ 1
2. สร้างโครง
ร่ างรู ปแบบ
การจัดการ
เรี ยนรู้

1.การศึกษา
และวิเคราะห์
ข้อมูลใน
ระยะที่ 1

แบบ
วิเคราะห์
เอกสาร

1.ประชุมเชิง
ปฏิบตั ิการ
(Feedback
Workshop)
2. ตรวจสอบ
เพื่อยืนยัน
ความ
เหมาะสมของ
รู ปแบบการ
จัดการเรี ยนรู้
3.ปรับปรุ ง
แก้ไขรู ปแบบ
การจัดการ
เรี ยนรู้

1.อาจารย์ที่
สอนพลศึกษา
สังกัด
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
กาญจนบุรี
จานวน 3 คน
2. ผูเ้ ชี่ยวชาญ
จานวน 7 คน

1.แบบ
บันทึกการ
ประชุมเชิง
ปฏิบตั ิการ
2. แบบ
ประเมิน
ความ
เหมาะสม
3. แบบ
วิเคราะห์
เนื้อหา

ระยะที่ 2
การพัฒนา

เครื่องมือ

การ
วิเคราะห์
ข้ อมูล
1.การ
วิเคราะห์
เอกสาร
2.การ
พรรณนา
ความ

1.วิเคราะห์
และสรุ ปผล
การ
อภิปรายเชิง
เนื้อหาจาก
การประชุม
เชิง
ปฏิบตั ิการ
อาจารย์
2. ประเมิน
ความ
เหมาะสม

ผลทีไ่ ด้ รับ

1.กรอบ
แนวคิด
โครงร่ าง
รู ปแบบการ
จัดการ
เรี ยนรู้ฯ
2.โครงร่ าง
รู ปแบบการ
จัดการ
เรี ยนรู้

ผลการ
ตรวจสอบ
คุณภาพของ
รู ปแบบการ
จัดการ
เรี ยนรู้เชิง
ประสบการณ์ที่
พัฒนาขึ้น
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3.สร้างและ
ตรวจสอบ
ความ
เหมาะสม
ของเครื่ องมือ
ประกอบการ
ใช้รูปแบบ
การจัดการ
เรี ยนรู้
เชิง
ประสบการณ์

1.เพื่อสร้าง
เครื่ องมือ
ประกอบการ
ใช้รูปแบบ
การจัดการ
เรี ยนรู้เชิง
ประสบการณ์
2. เพือ่
ตรวจสอบ
คุณภาพของ
เครื่ องมือ
3.เพือ่
ปรับปรุ ง
แก้ไข
เครื่ องมือ

วิธีการศึกษา

1.ศึกษาเอกสาร
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
อุดมศึกษา
2.ศึกษาเอกสาร
หลักสูตร
รายวิชาศึกษา
ทัว่ ไป
3. ศึกษากรอบ
โครงร่ าง
รู ปแบบที่ผวู้ ิจยั
สร้างขึ้น
4.ศึกษาเอกสาร
งานวิจยั ที่
เกี่ยวกับ
เครื่ องมือ

แหล่งข้ อมูล
กลุ่ม
เป้ าหมาย
1.เอกสาร
กรอบ
มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษา
2.เอกสาร
หลักสูตร
รายวิชาศึกษา
ทัว่ ไป
3.โครงร่ าง
รู ปแบบ
4.เอกสาร
งานวิจยั ที่
เกี่ยวกับ
เครื่ องมือ

เครื่องมือ

1. แบบ
ประเมิน
ความ
เหมาะสม
2.แบบ
ประเมิน
ความ
สอดคล้อง
3.วิเคราะห์
ข้อมูลและ
พรรณนา
ความ

การ
วิเคราะห์
ข้ อมูล
1. ประเมิน
ความ
เหมาะสม
ใช้ค่าเฉลี่ย
และค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
2. ประเมิน
ความ
สอดคล้อง
ใช้ค่าดัชนี
ความ
สอดคล้อง
IOC
3.ประเมิน
ความยาก
ง่าย(P)และ
ค่าอานาจ
จาแนก(r)
4.ประเมิน
ค่าความ
เชื่อมัน่
5.วิเคราะห์
ข้อมูล

ผลทีไ่ ด้ รับ

1.คู่มืออาจารย์
2.แผนการ
จัดการเรี ยนรู้
3.แบบ
ทดสอบ
ความรู้
4.แบบ
ประเมินความ
รับผิดชอบ
5.
แบบสอบถาม
เจตคติ
6.แบบ
ประเมิน
ทักษะ
กระบวนการ
7.แบบ
ประเมิน
ทักษะมนุษย
สัมพันธ์
8.
แบบสอบถาม
พฤติกรรม
9.
แบบสอบถาม
ความคิดเห็น
ที่มีต่อการจัด
ประสบการณ์
การเรี ยนรู้
ของอาจารย์
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4.ตรวจสอบ
ความ
เหมาะสม
และความ
เป็ นไปได้
ของรู ปแบบ
การจัดการ
เรี ยนรู้โดย
การศึกษานา
ร่ อง(Pilot
Study)
4.1 ประชุม
ชี้แจงอาจารย์

วิธีการศึกษา

แหล่งข้ อมูล
กลุ่ม
เป้ าหมาย
5.สร้าง
5.
เครื่ องมือ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ประกอบการ
ประกอบด้วย
จัดการเรี ยนรู้
นักการ
6. สร้าง
ศึกษาด้าน
เครื่ องมือ
หลักสูตร
ประเมิน
และการ
ประสิ ทธิภาพ จัดการ
ของรู ปแบบการ เรี ยนรู้
จัดการเรี ยนรู้
ด้านการวัด
7.ตรวจสอบ
และ
คุณภาพของ
ประเมินผล
เครื่ องมือ
ด้านการพล
8.ปรับปรุ ง
ศึกษา
แก้ไขเครื่ องมือ รวม 5 คน
1.เพื่อให้
1.กาหนดกลุ่ม 1. นักศึกษา
อาจารย์มี
ประชากร
ชั้นปี ที่ 1
ความรู้
สาหรับศึกษา
มหาวิทยาลัย
ความสามารถ นาร่ องและ
ราชภัฏ
ในการจัดการ จัดเตรี ยม
กาญจนบุรี
เรี ยนรู้ได้ตาม เครื่ องมือ
จานวน 30
รู ปแบบการ
2. ประชุม
คน
จัดการเรี ยนรู้ ชี้แจงอาจารย์
2. อาจารย์
3. ประเมินผล จานวน3
การฝึ กอบรม
คน
4. ปรับปรุ ง
แก้ไข

เครื่องมือ

การ
วิเคราะห์
ข้ อมูล

ผลทีไ่ ด้ รับ

1.คู่มืออาจารย์
2.แผนการ
จัดการเรี ยนรู้
3.
แบบทดสอบ
ความรู้ความ
เข้าใจ
4.แบบ
ประเมิน
ความสามารถ
5.แบบ
ประเมินความ
เหมาะสมของ
รู ปแบบ

การบรรยาย
ความและ
สรุ ปความ
ตามแบบ
ทดสอบ
ความรู้
ความเข้าใจ
ความ
สามารถ
และความ
เหมาะสม
ของรู ปแบบ

ความรู้ความ
เข้าใจ ความ
สามารถและ
ความ
เหมาะสมของ
รู ปแบบการ
จัดการเรี ยนรู้
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4.2ศึกษานา
ร่ อง(Pilot
Study)

4.3
ประเมินผล
การศึกษานา
ร่ อง (Pilot
Study
Evaluation)

วิธีการศึกษา

แหล่งข้ อมูล
กลุ่ม
เป้ าหมาย
1.เพือ่
1.กาหนดกลุ่ม 1. นักศึกษา
ตรวจสอบ
ตัวอย่างศึกษา ชั้นปี ที่ 1
ความ
นาร่ อง
มหาวิทยาลัย
เหมาะสม
2.จัดเตรี ยม
ราชภัฏ
ของรู ปแบบ เครื่ องมือ
กาญจนบุรี
การจัดการ
3.อาจารย์ที่
จานวน 30
เรี ยนรู้
สอนวิชาพล คน
2.เพื่อตรวจ
ศึกษา
2. อาจารย์
สอบความ
4. นักศึกษา จานวน3 คน
เหมาะสมของ ชั้นปี ที่ 1
เครื่ องมือ
5. ดาเนิน
ประกอบการ การศึกษานา
ใช้รูปแบบ
ร่ อง 3 ระยะ
ก่อน ใช้กบั
กลุ่มตัวอย่าง
เพื่อปรับปรุ ง 1.ผูว้ ิจยั นาผล ข้อมูลซึ่ งเป็ น
แก้ไขรู ปแบบ การศึกษานา ผลจาก
การจัดการ
ร่ อง3 ระยะมา การศึกษา
เรี ยนรู้และ
วิเคราะห์และ นาร่ อง
เครื่ องมือก่อน ตรวจสอบ
ประกอบด้วย
นาไปใช้จริ ง โดย
1.อาจารย์
กับประชากร ผูเ้ ชี่ยวชาญ
2.นักศึกษา
และกลุ่ม
2.ปรับปรุ ง
3.ผูว้ ิจยั
ตัวอย่าง
แก้ไขรู ปแบบ
การจัดการ
เรี ยนรู้ให้มี
ความสมบูรณ์
มากขึ้นก่อน
นาไปทดสอบ
ประสิ ทธิภาพ

เครื่องมือ

การ
วิเคราะห์
ข้ อมูล
1.คู่มืออาจารย์ 1.การ
2.แผนการ
วิเคราะห์
จัดการเรี ยนรู้ เนื้อหาผล
3.แบบสังเกต จาก
พฤติกรรม
การศึกษา
การสร้าง
2.วิเคราะห์
เสริ ม
จากการแจก
สุ ขภาวะ
แจงความถี่
ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ยและ
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

1.แบบสังเกต
พฤติกรรม
การสร้าง
เสริ ม
สุ ขภาวะ
2.แบบบันทึก
พฤติกรรม
การสอนของ
อาจารย์และ
นักศึกษา

ข้อมูล
อาจารย์และ
ผูว้ ิจยั
วิเคราะห์
เนื้อหาและ
บรรยาย
ความ
ข้อมูลจาก
นักศึกษา
ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ผลทีไ่ ด้ รับ

ข้อมูลซึ่ งเป็ น
ผลจากการ
ประเมิน
การศึกษานา
ร่ อง

1.รู ปแบบการ
จัดการเรี ยนรู้
2.เครื่ องมือ
ประกอบ
การจัดการ
เรี ยนรู้
3.เครื่ องมือ
ประเมินการ
ใช้ของ
รู ปแบบการ
จัดการเรี ยนรู้

165
ตารางที่ 8 (ต่อ)
ระยะการวิจัย วัตถุประสงค์
การวิจัย

วิธีการศึกษา

แหล่งข้ อมูล
กลุ่ม
เป้ าหมาย
1.เพื่อให้
1.กาหนดกลุ่ม 1.อาจารย์
ระยะที่ 3
อาจารย์มี
ประชากรและ สาขาวิชาพล
การวิจัย
(Research:R) ความรู ้ความ ตัวอย่าง
ศึกษาและ
เพือ่ ทดลอง เข้าใจ
สาหรับการ นันทนาการ
ใช้ รูปแบบ
สามารถใน
ทดลองและ จานวน 3 คน
การจัดการ
การจัดการ
จัดเตรี ยม
2.นักศึกษาที่
เรี ยนรู้และ
เครื่ องมือ
กาลังศึกษาอยู่
เรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ ความคิดเห็น ประกอบการ ชั้นปี ที่ 1ทั้ง 4
(Implement: I) ตามรู ปแบบ
ใช้รูปแบบ
คณะ จานวน
1.ประชุม
การจัดการ
การจัดการ
114 คน
ชี้แจงอาจารย์ เรี ยนรู้เชิง
เรี ยนรู้ฯ
มหาวิทยาลัย
สาขาวิชา
ประสบการณ์ 2.จัดประชุม ราชภัฏ
พลศึกษาและ 2.เพื่อให้
ชี้แจงอาจารย์ หมู่บา้ นจอม
นันทนาการ อาจารย์ได้ให้ สาขาวิชาพล บึง
คณะครุ
ข้อเสนอแนะ ศึกษาและ
ศาสตร์
เพื่อปรับปรุ ง นันทนาการ
รู ปแบบ
2.ทดลองใช้ เพื่อทดลองใช้ 1.ออกแบบ
1.คณะครุ
รู ปแบบการ รู ปแบบการ การวิจยั เชิง
ศาสตร์
จัดการเรี ยนรู้ จัดการเรี ยนรู้ ทดลอง
มหาวิทยาลัย
เชิง
เชิง
2.สุ่ มกลุ่ม
ราชภัฏ
ประสบการณ์ ประสบการณ์ ตัวอย่างใน
หมู่บา้ นจอม
เพื่อสร้าง
เพื่อสร้าง
การทดลอง
บึง
เสริ ม
เสริ มสุ ขภาวะ 3.จัดเตรี ยม
2.นักศึกษา
สุ ขภาวะ
เครื่ องมือวิจยั ภาคปกติช้ นั ปี
4.ทดลองใช้ ที่ 1ทั้ง 4 คณะ
รู ปแบบการ 114คน
จัดการเรี ยนรู้ 3.อาจารย์
สาขาวิชาพล
ศึกษาฯ 3 คน

เครื่องมือ

การ
วิเคราะห์
ข้ อมูล
1.คู่มืออาจารย์ การ
2.แผนการ
วิเคราะห์
จัดการเรี ยนรู้ ข้อมูล
3. แบบบันทึก
ผลการ
ประชุม
อาจารย์

1.คู่มืออาจารย์
2.แผนการ
จัดการเรี ยนรู้
3.
แบบทดสอบ
ความรู้ความ
เข้าใจของ
อาจารย์
เกี่ยวกับ
รู ปแบบการ
จัดการเรี ยนรู้

1.พรรณนา
ความ
2.ค่าเฉลี่ย
และค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
3.ค่าร้อยละ

ผลทีไ่ ด้ รับ

1.ความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ
รู ปแบบการ
จัดการเรี ยนรู้
2.ความ
สามารถการ
จัด
ประสบการณ์
การเรี ยนรู้
3.ความ
เหมาะสมของ
รู ปแบบการ
จัดการเรี ยนรู้

ข้อมูลเป็ นผล
จากการ
ทดลองใช้
รู ปแบบฯ
ได้แก่
1.ค่าเฉลี่ยของ
คะแนน
ความรู้ความ
เข้าใจของ
อาจารย์
เกี่ยวกับ
รู ปแบบ ฯ
เรี ยนรู้

166
ตารางที่ 8 (ต่อ)
ระยะการวิจัย วัตถุประสงค์
การวิจัย

1.เพือ่
ประเมินผล
(Development การใช้
: D)
รู ปแบบการ
เพือ่ ประเมิน จัดการเรี ยนรู้
ผลการใช้
เพื่อสร้าง
รู ปแบบการ เสริ ม
จัดการเรียนรู้ สุ ขภาวะฯ
เชิง
2.เพือ่
ประสบการณ์ ปรับปรุ ง
(Evaluation แก้ไขและ
ตรวจสอบ
:E)
ขั้นสุ ดท้าย
ระยะที่ 4
การพัฒนา

วิธีการศึกษา

ที่พฒั นาขึ้น
กับกลุ่ม
ตัวอย่าง
5.ประเมิน
และสังเกต
พฤติกรรม
การเรี ยนของ
นักศึกษาและ
พฤติกรรม
การสอนของ
อาจารย์
6.บันทึก
พฤติกรรม
อาจารย์และ
นักศึกษาโดย
ผูว้ ิจยั
1.รวบรวม
ข้อมูลจากการ
ประเมินการ
ใช้รูปแบบฯ
ความ
เหมาะสมของ
รู ปแบบฯ
เปรี ยบเทียบ
ค่าเฉลี่ยของ
คะแนน
ความรู้
ทักษะ
กระบวนการ

แหล่งข้ อมูล
กลุ่ม
เป้ าหมาย

เครื่องมือ

การ
วิเคราะห์
ข้ อมูล

เชิง
ประสบการณ์
4.แบบ
ประเมิน
ความสามารถ
ในการจัด
ประสบการณ์
การเรี ยนรู้
5. แบบ
ประเมินความ
เหมาะสมของ
รู ปแบบการ
จัดการเรี ยนรู้
เชิง
ประสบการณ์
1.ผลการ
ตรวจสอบ
ความ
เหมาะสมของ
รู ปแบบการ
จัดการเรี ยนรู้
เชิง
ประสบการณ์
2.ผลการ
วิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้
จากการ
ทดลองใช้

1.แบบ
ทดสอบ
ความรู้
2.แบบ
ประเมินความ
รับผิดชอบ
3.แบบ
ประเมิน
ทักษะ
กระบวนการ

ผลทีไ่ ด้ รับ

2.ค่าเฉลี่ยของ
ความสามารถ
ในการจัดการ
เรี ยนรู้เชิง
ประสบการณ์
ตามรู ปแบบฯ
3.ค่าเฉลี่ย
ความ
เหมาะสมของ
รู ปแบบ ฯ

1.ข้อมูลจาก
แบบ
ประเมิน
จานวน 7
แบบ
โดยใช้
ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

1.ผลการ
ประเมิน
การใช้
รู ปแบบการ
จัดการเรี ยนรู้
2. รู ปแบบ
การจัดการ
เรี ยนรู้เชิง
ประสบการณ์
ฉบับสมบูรณ์
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ตารางที่ 8 (ต่อ)
ระยะการ วัตถุประสงค์
วิจัย
การวิจัย

วิธีการศึกษา

แหล่งข้ อมูล
กลุ่มเป้ าหมาย

เครื่องมือ

ทักษะมนุษย
สัมพันธ์
ระดับพฤติกรรม
ระดับเจตคติการ
สร้างเสริ ม
สุ ขภาวะ
ค่าร้อยละความ
รับผิดชอบ
ระดับความ
คิดเห็นที่มีต่อการ
จัดประสบการณ์
การเรี ยนรู้
สังเกตพฤติกรรม
การสอนอาจารย์
การสัมภาษณ์
สังเกตและ
ประเมิน
พฤติกรรมการ
สร้างเสริ ม
สุ ขภาวะนักศึกษา
2.ผูว้ ิจยั วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริ มาณ
และเชิงคุณภาพ
3.ปรับปรุ งแก้ไข
และตรวจสอบ
รู ปแบบ

รู ปแบบการ
จัดการเรี ยนรู้
เชิง
ประสบการณ์
เพื่อสร้าง
เสริ ม
สุ ขภาวะฯ

4.แบบ
ประเมิน
ทักษะมนุษย
สัมพันธ์
5.แบบ
สอบถาม
พฤติกรรม
การสร้าง
เสริ ม
สุ ขภาวะ
7.แบบ
สอบถาม
เจตคติ
8.แบบ
สอบถาม
ความคิดเห็น
ที่มีต่อการจัด
ประสบการณ์
การเรี ยนรู้
ของอาจารย์
9.แบบ
วิเคราะห์
เอกสาร
10.แบบ
วิเคราะห์
เนื้อหาการ
สัมภาษณ์

การ
วิเคราะห์
ข้ อมูล

ผลทีไ่ ด้ รับ
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สรุป
การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน
เพื่ อพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ เชิ งประสบการณ์ เ พื่ อสร้ างเสริ มสุ ขภาวะ ส าหรั บ นัก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิ งประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
สาหรั บนักศึ กษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ และเพื่อประเมิ น ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ เชิ ง
ประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประชากรที่ใช้ในการ
วิจยั ได้แก่ อาจารย์สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ จานวน 6 คน และนักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏหมู่บา้ นจอมบึง จานวน 809 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่อาจารย์สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
จานวน 3 คน และนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง จานวน 114 คน เครื่ องมือที่
ใช้ในการวิจยั ได้แก่ .แบบทดสอบความรู ้การสร้างเสริ มสุ ขภาวะ แบบประเมินความรับผิดชอบ แบบ
ประเมินทักษะกระบวนการ แบบประเมินทักษะมนุษยสัมพันธ์ แบบสอบถามเจตคติการสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะ แบบสอบถามพฤติกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการ
จัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมสอนของอาจารย์ แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษา และแบบบันทึกการสัมภาษณ์อาจารย์และนักศึกษา สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) ค่าเฉลี่ย( x ) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ค่าร้อยละ(%)และ การวิเคราะห์เนื้ อหา(Content Analysis) จากการสังเกตการสอนของอาจารย์ จาก
การสัมภาษณ์อาจารย์ และจากการสังเกตการเรี ยนของนักศึกษา

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากวิธีดาเนินการวิจยั 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิจยั (Research: R1) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน (Analysis: A)
ตอนที่ 2 การพัฒนา (Development: D1) เพื่อพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิง
ประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ (Design and Development
:D1 and D2)
ตอนที่ 3 การวิจยั (Research: R2) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิง
ประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ (Implementation : I)
ตอนที่ 4 การพัฒนา (Development: D2) เพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการ
เรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ (Evaluation : E)
ตอนที่ 1 การวิจัย (Research: R1) เพือ่ ศึกษาและวิเคราะห์ ข้อมูลพืน้ ฐาน (Analysis :A)
การดาเนินการวิจยั ระยะที่1เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานจากแหล่งข้อมูลเอกสารและ
บุคคลมากาหนดนิยามการสร้างเสริ มสุ ขภาวะพฤติกรรมบ่งชี้ และแนวทางการพัฒนาการสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อออกแบบรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์
ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยั แบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) คือ
จากการวิเคราะห์เอกสาร(Document Analysis)การประเมินความต้องการจาเป็ น (Need Assessment)
ได้แก่ การสัมภาษณ์ การสังเกตพฤติกรรมการสอนของอาจารย์ และการสังเกตพฤติกรรมการเรี ยน
ของนักศึกษา การวิจยั เชิงสารวจ(Survey Research)และการสังเคราะห์งานวิจยั ที่เกี่ยวกับการสร้าง
เสริ มสุ ขภาวะ(Synthesis Research) ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการ ดังนี้
ผลการศึกษาข้ อมูลพืน้ ฐานจากแหล่งข้ อมูลเอกสารและบุคคล
ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากแหล่งข้อมูลเอกสาร ประกอบด้วย นโยบายการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2552 ยุทธศาสตร์ การสร้าง
เสริ มสุ ขภาวะของประเทศไทย ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาการสร้างเสริ มสุ ขภาวะของมหาวิทยาลัย
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ราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้ของนักการศึกษา แนวปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ(Best
Practices) ของสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเกี่ ย วกับการสร้ างเสริ มสุ ขภาวะ
ทฤษฎี การสร้ างความรู ้
(Richardson 1994) ทฤษฎีการประมวลผลข้อมูล (Klausmeier1985)ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของโรเจอร์ ส
(Rogers1969)ทฤษฎีการเรี ยนแบบร่ วมมือ(Johnson and Johnson1994 ) และทฤษฎีพหุ ปัญญา
(Gardner 1999) หลักสู ตรรายวิชาสุ ขภาพและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต รู ปแบบการจัดการ
เรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์และงานวิจยั เกี่ยวกับการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ ผูว้ ิจยั ทาการศึกษาและวิเคราะห์
ข้อมูลให้ผลดังนี้
1. ผูว้ ิจยั วิเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับนโยบายการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2552 (Thai Qualifications Framework for Higher
Education) (TQF : HEd) พบว่า กระทรวงศึกษาธิ การได้ประกาศใช้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ใช้เป็ น
แนวทางการพัฒนาและปรั บปรุ งหลักสู ตร การจัดการเรี ยนการสอน และพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึ กษาให้ส ามารถผลิ ตบัณฑิ ต ที่ มีคุณภาพ เพื่อประโยชน์ต่อการรั บรองมาตรฐานคุ ณ วุฒิใ น
ระดับอุดมศึกษาทุกระดับ คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับต้องเป็ นไปตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ที่สะท้อน
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยต้องครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้านคือ ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
ด้านความรู ้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยี สาหรับสาขา/สาขาวิชาที่เน้น
ทักษะทางปฏิบตั ิตอ้ งเพิ่มมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ ด้านทักษะพิสัยด้วย จากการศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูล
เกี่ ยวกับนโยบายการจัดการศึ กษาระดับอุดมศึ กษาตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิระดับอุดมศึ กษา
แห่ งชาติ พ.ศ. 2552 พบว่า สถานศึกษาระดับอุดมศึกษามีความพร้อมในการพัฒนาและปรับปรุ ง
หลัก สู ตร การจัด การเรี ย นการสอน และพัฒ นาคุ ณ ภาพบัณ ฑิ ต ในทุ ก ระดับ ทุ กหลักสู ตรให้ไ ด้
มาตรฐานสากล และก าหนดมาตรฐานผลการเรี ย นรู ้ ใ นแต่ละหลักสู ตรให้สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุ ณ วุฒิระดับอุ ด มศึ ก ษาแห่ งชาติ ตามประกาศของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ ผูว้ ิ จัย จึ ง
นามาใช้เป็ นแนวคิดในการพัฒนาหลักสู ตรรายวิชาการสร้างเสริ มสุ ขภาวะและกาหนดมาตรฐานผล
การเรี ยนรู ้ ในหลักสู ตรรายวิชาการสร้างเสริ มสุ ขภาวะซึ่ งมี 6 ด้าน คือ ด้านความรับผิดชอบ ด้าน
ความรู ้การสร้างเสริ มสุ ขภาวะ ด้านทักษะกระบวนการ ด้านทักษะมนุษยสัมพันธ์ ด้านเจตคติการ
สร้างเสริ มสุ ขภาวะและด้านพฤติกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาวะเพื่อให้เกิดความสมดุลในทุกด้านและ
ครอบคลุมถึงการดาเนินชีวิตที่เหมาะสมของนักศึกษาเพือ่ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
2.ผูว้ ิจยั วิเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ การสร้างเสริ มสุ ขภาวะของประเทศไทย
พบว่า ประเทศไทยได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาคนไทยเป็ นทรัพยากรที่มีคุณค่า และเป็ นแรงงาน
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ที่มีคุณภาพ(แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550-2554 : 10-12)ด้วยการ
กาหนดวิสัยทัศน์ประเทศไทยมุ่งพัฒนาสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็ นสุ ขร่ วมกัน(Green and Happiness
Society)” คนไทยมีคุณธรรมนาความรู ้ รอบรู ้เท่าทันโลก มีครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคม
สันติสุข เศรษฐกิจมีเสถียรภาพและเป็ นธรรม สิ่ งแวดล้อมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติที่ยงั่ ยืน
อยูภ่ ายใต้ระบบบริ หารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาลดารงไว้ ซึ่งระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริ ย ์
เป็ นประมุขและอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมีศกั ดิ์ ศรี โดยมีเป้ าหมายการพัฒนาคุณภาพคนให้มี
ความพร้อ มทั้ง ทางด้า นร่ า งกาย สติปัญญา มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีทกั ษะในการ
ประกอบอาชีพของตนเอง มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยูร่ ่ ว มกัน อย่า งมี ค วามสุ ข ได้น้ ัน ต้อ งคานึ ง ถึ ง
การมี สุ ข ภาวะที่ ดี แ ละการดู แ ลสุ ข ภาวะของตนเอง ซึ่ งประเทศไทยได้ให้ความสาคัญกับการ
สร้างเสริ มสุ ขภาวะโดยสร้างหลักประกันสุ ขภาพให้แก่คนไทย การพัฒนาและปรับปรุ งหลักสู ตร
การจัด การเรี ย นการสอนเกี่ ย วกับ การสร้ างเสริ ม สุ ขภาวะให้แ ก่ นักศึ ก ษาระดับอุ ด มศึ กษา การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่มีผลดีต่อสุ ขภาวะ การเปลี่ยนแปลงสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพที่มีผลต่อ
สุ ขภาวะ การดูแลสุ ขภาวะของตนเอง การป้ องกันและควบคุมโรคและการสร้างเสริ มสุ ขภาวะให้แก่
เยาวชนและประชาชน ผูว้ ิจยั ได้นาแนวคิดมาใช้ในการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ ให้แก่นกั ศึกษา
เพื่อ นัก ศึ ก ษา เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมสุ ข ภาวะที่ มีผ ลดี ต่ อการสร้ างเสริ มสุ ขภาวะและ
สามารถดูแลสุ ขภาวะของตนเองได้ซ่ ึงจะส่ งผลต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3. ผูว้ ิจยั วิเคราะห์ยทุ ธศาสตร์การจัดการศึกษาการสร้างเสริ มสุ ขภาวะของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่ บ ้านจอมบึ ง พบว่ า มหาวิ ทยาลัยราชภัฏหมู่ บ ้านจอมบึ งได้ก าหนดยุ ท ธศาสตร์ เ ป็ น
มหาวิทยาลัยสร้างเสริ มสุ ขภาวะ ได้กาหนดเนื้อหารายวิชาสุ ขภาพและนันทนาการเพื่อคุณภาพไว้ใน
หลักสู ตรศึกษาทัว่ ไป (General Education: GE) เป็ นวิชาบังคับและมอบหมายให้สาขาวิชาพลศึกษาและ
นัน ทนาการ คณะครุ ศ าสตร์ เ ป็ นผูร้ ั บ ผิด ชอบจัด การเรี ย นการสอน โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ให้
นักศึ กษามี ความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับความสาคัญ ความจาเป็ นและประโยชน์ ของสุ ขภาวะทั้ง
ร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา สังคมและจิตวิญญาณสามารถปฏิบตั ิกิจกรรมการออกกาลังกาย กีฬาและ
นันทนาการ และการสร้างเสริ มสุ ขภาวะสามารถนาไปประยุกต์ใช้ให้เป็ นประโยชน์และมีคุณค่าต่อ
การพัฒนาคุ ณภาพชี วิตได้และสามารถดารงชี วิตอยู่ได้อย่างมี ความสุ ข ผูว้ ิจยั จึ งใช้ยุทธศาสตร์
ดังกล่าวมาเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งพัฒนาให้เป็ นหลักสู ตรรายวิชาการสร้างเสริ มสุ ขภาวะที่มี
เนื้อหาสาระกว้างขวางและครอบคลุมพฤติกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษามากขึ้น
4. ผู ้วิ จ ัย วิ เ คราะห์ เ อกสารแนวคิ ด เกี่ ย วกับ การจัด การเรี ยนรู ้ ข องนั ก การศึ ก ษา
ประกอบด้วย การจัดการเรี ยนรู ้แบบเน้นประสบการณ์เป็ นฐานของโคล์ป (Kolb 1984) การจัดการ
เรี ยนรู ้แบบประสบการณ์การเรี ยนรู ้ ของโนลส์ (Knowles 1997) การจัดการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง
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(Gordon 1998; Dener and Hobbs 2000; ทิศนา แขมมณี 2550) และการจัดการเรี ยนรู ้ความเข้าใจ 6
ด้านของวิกกินส์และแมคไทค์( Wiggins and McTighe 2004 ) ให้ผลดังนี้
4.1 การจัดการเรี ยนรู ้แบบเน้นประสบการณ์เป็ นฐานของโคล์ป (Kolb 1984) สรุ ปได้
ดังนี้การจัดการเรี ยนรู ้แบบเน้นประสบการณ์เป็ นฐานหรื อการเรี ยนรู ้โดยการลงมือกระทา (Learning
by doing) โดยการดึงเอาประสบการณ์จากตัวผูเ้ รี ยนแล้วกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนสะท้อนความคิดเกี่ยวกับ
ประสบการณ์น้ นั ออกมาเพื่อพัฒนาความคิดใหม่ เจตคติใหม่ และทักษะใหม่ไปสู่ ความรู ้ใหม่ การ
เรี ยนรู ้แบบเน้นประสบการณ์เป็ นฐานมีกระบวนการเรี ยนรู ้ที่ผเู ้ รี ยนได้รับประสบการณ์เป็ นรู ปธรรม
ผูเ้ รี ยนสะท้อนความคิดจากประสบการณ์ดว้ ยมุมมองที่หลายหลาก ผูเ้ รี ยนสรุ ปความรู ้จากการสังเกต
และการสะท้อนความคิดเป็ นความคิดรวบยอดซึ่ งเป็ นนามธรรม และสรุ ปเป็ นหลักการที่ได้จาก
การบูรณาการการสังเกตกับทฤษฎี และผูเ้ รี ยนนาหลักการนั้นไปประยุกต์ใช้หรื อทดลองใช้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ สามารถนามาจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ให้แก่ผเู ้ รี ยนได้ โดยผูเ้ รี ยนจะเป็ น
ผูส้ ร้างความรู ้ ของตนเอง เกิ ดการปรับเปลี่ยนความรู ้เดิ มให้เป็ นความรู ้ใหม่ ซึ่ งจะเป็ นความรู ้ที่มี
ความหมายต่อผูเ้ รี ยนสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจาวันทาให้ผเู ้ รี ยนมีประสบการณ์ใน
การคิดและการกระทาจนก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้วิธีการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ ซึ่ งแนวคิดดังกล่าว
ผูว้ ิจยั ได้นามาใช้เป็ นแนวการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้เพื่อช่วยสร้างเสริ มสุ ขภาวะให้แก่นกั ศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
4.2 การจัดการเรี ยนรู ้แบบประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของโนลส์ (Knowles 1997) สรุ ป
ได้ดงั นี้ การจัดการเรี ยนรู ้แบบประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของโนลส์ จะเน้นให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ได้มาก
ขึ้นหากมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเอง การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนเป็ นกระบวนการภายในอยู่ใน
ความควบคุมของผูเ้ รี ยนแต่ละคน ผูเ้ รี ยนจะนาประสบการณ์ ความรู ้ ทักษะและค่านิยมต่าง ๆเข้ามา
สู่ การเรี ยนรู ้ของตน ผูเ้ รี ยนจะเรี ยนรู ้ได้ดีหากมีอิสระที่จะเรี ยนในสิ่ งที่ตนต้องการด้วยวิธีการที่ตน
พอใจและเป็ นสิ่ งที่มีคุณค่า ส่ งเสริ มพัฒนาความเป็ นเอกัตบุคคลของตนผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการ
ตัดสิ นใจได้อย่างอิสระเสรี เลื อกกระทาสิ่ งต่าง ๆ ตามที่ตนพอใจ และรั บผิดชอบในผลของการ
กระทานั้น การจัดการเรี ยนการสอนจึงควรให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมรับผิดชอบในกระบวนการเรี ยนรู ้
เพื่อจะช่ วยให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ ได้ดี ควรเปิ ดโอกาสและส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนนาประสบการณ์
ความรู ้ ทักษะ เจตคติและค่านิ ยมต่าง ๆ ของตนเข้ามาใช้ในการทาความเข้าใจสิ่ งใหม่ ประสบการณ์
ใหม่ เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้เลือกสิ่ งที่เรี ยนและวิธีเรี ยนด้วยตนเอง ส่ งเสริ มความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ผูเ้ รี ยนตัดสิ นใจด้วยตนเอง ลงมือกระทา และยอมรับผลของการตัดสิ นใจหรื อการกระทานั้น
จากแนวคิดดังกล่าวผูว้ ิจยั ได้นามาใช้เป็ นแนวการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
ให้แก่นกั ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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4.3 การจัดการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง(Gordon 1998 ;Dener and Hobbs 2000; ทิศนา
แขมมณี 2550 ) สรุ ปได้ดงั นี้ การจัดการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยน
เกิดการเรี ยนรู ้โดยการให้ผเู ้ รี ยนได้เผชิญปั ญหาในสภาพจริ ง ปั ญหาจริ ง ในบริ บทจริ ง และร่ วมกัน
ศึกษาเรี ยนรู ้ แสวงหาความรู ้ และข้อมูลและวิธีการต่าง ๆ เพื่อจะแก้ปัญหานั้นผลการแก้ไขปั ญหา
สอดคล้องกับสภาพจริ ง ทั้งนี้ การจัดการเรี ยนการสอนอาจทาได้โดยใช้สถานการณ์ จาลองหรื อ
สะท้อนความเป็ นจริ งให้ผูเ้ รี ยนได้ร่วมกันคิดแก้ปัญหา หรื อเข้าใจสวมบทบาทในสถานการณ์
จาลองเพื่อเรี ยนรู ้จากสถานการณ์ เชื่ อมโยงสู่ สภาพจริ ง ซึ่ งการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริ งหรื อ
จ าลองดัง กล่ า วจะเป็ นการฝึ กทัก ษะการคิ ด การสนทนา การอภิ ปรายแลกเปลี่ ย นแนวคิ ด การ
ตัดสิ นใจ และนาไปสู่ การนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ จากแนวคิดดังกล่าวผูว้ ิจยั ได้นามาใช้เป็ น
แนวการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะให้แก่นกั ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
4.4 การจัดการเรี ยนรู ้ความเข้าใจ 6 ด้านของวิกกินส์และแมคไทค์ (Wiggins and
McTighe 2004 ) สรุ ปได้ดงั นี้ การจัดการเรี ยนรู ้ความเข้าใจ 6 ด้านเป็ นแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ที่
สร้างสรรค์ให้ผเู ้ รี ยนได้มีโอกาสค้นหาความรู ้ดว้ ยตนเอง รู ้จกั การแก้ปัญหาด้วยนวัตกรรม และการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณด้วยหลักการของความรู ้ที่มีอยูใ่ นตนเองอย่างเข้าใจ โดยการเชื่อมโยงระหว่าง
การประเมินผลและการเรี ยนรู ้ที่จะนาไปสู่ การพัฒนาความเข้าใจ เน้นการแสวงหาความรู ้มากกว่า
การปูพรมให้ครอบคลุม และมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจในแนวคิดหลัก คานึ งถึงความเข้าใจผิด
ของผูเ้ รี ยนที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ ในการออกแบบหลักสู ตร การประเมินผลกับการเรี ยนการสอน โดยใช้
แนวทางการประเมินความเข้าใจในระดับต่าง ๆ มีมาตรฐานในการออกแบบหลักสู ตรเพื่อประกัน
คุณภาพของหลักสู ตรและการประเมินผล ดังนั้นการออกแบบการเรี ยนรู ้แบบย้อนกลับ (Backward
Design) เพื่อแก้ปัญหาความไม่เชื่ อมโยงระหว่างหลักสู ตรและการประเมินผล ความเข้าใจจึงมี
ความหมายว่า ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้มากกว่าความรู ้ที่บรรจุในหนังสื อเรี ยนหรื อทักษะพื้นฐาน ผูเ้ รี ยนต้อง
มีความเข้าใจที่ลึกซึ้ ง(Insights) และมีความสามารถในการแสดงออกในผลงานตามบริ บทต่าง ๆ ที่
ครู ได้ออกแบบหลักสู ตร จัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ ออกแบบเครื่ องมือประเมินผลเพื่อให้บรรลุ
เป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ จากแนวคิดดังกล่าวผูว้ ิจยั ได้นามาใช้เป็ นแนวการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้เพื่อ
สร้างเสริ มสุ ขภาวะให้แก่นกั ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
5. ผูว้ ิจยั วิเคราะห์เอกสารแนวคิดเกี่ยวกับแนวปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ (Best Practices) ของ
สถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ พบว่า มหาวิทยาลัยส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญกับ
การสร้างเสริ มสุ ขภาวะแก่นกั ศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยโดยได้กาหนด
ไว้ในวิสยั ทัศน์ แผนยุทธศาสตร์ คู่มือ แนวปฏิบตั ิการสร้างสุ ขภาวะ โครงการและกิจกรรมการสร้าง
สุ ขภาพ เพราะเป็ นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิ การ เพื่อสนับสนุ นและพัฒนาให้มหาวิทยาลัย
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ต่าง ๆ ให้เป็ นมหาวิทยาลัยสร้างเสริ มสุ ข ภาวะโดยใช้วิธีการการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ วิธีการปฏิบตั ิ
กิจกรรมเพื่อลดปั จจัยเสี่ ยง และสร้างเสริ มสุ ขภาวะให้แก่นกั ศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะปัญหาการดื่มสุ รา การสู บบุหรี่ การไม่สวมหมวกกันน็อก สื่ อลามก เกม
รุ นแรงที่มอมเมาเยาวชนให้หลงผิดได้ เหล่านี้เป็ นปัจจัยเสี่ ยงที่กาลังคุกคามสุ ขภาพคนไทย ส่ วนการ
จัดการเรี ยนรู ้การสร้างเสริ มสุ ขภาวะมหาวิทยาลัยมีการจัดตั้งคณะ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
หลักสู ตรการสร้างเสริ มสุ ขภาวะให้แก่นกั ศึกษา ผูว้ ิจยั ได้นาแนวคิดการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้
การสร้างเสริ มสุ ขภาวะมาใช้เป็ นแนวทางการดาเนินการวิจยั (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี 2553 : 1-12; มหาวิทยาลัยเวสเทริ น์ 2553 : 1-10; วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี ชลบุรี 2553 :
1-20; มหาวิทยาลัยทักษิณ 2553 : 1-40; มหาวิทยาลัยราชภัฏ 24 มหาวิทยาลัยสร้างสุ ข 2553 : 1-2)
6.ผูว้ ิจยั วิเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู ้ (Richardson 1994)
ทฤษฎี การประมวลผลข้อมูล (Klausmeier1985) ทฤษฎี การเรี ยนรู ้ของโรเจอร์ ส (Rogers1969)
ทฤษฎีการเรี ยนแบบร่ วมมือ (Johnson and Johnson 1994 ) และทฤษฎีพหุ ปัญญา (Gardner 1999)
ให้ผลดังนี้
6.1 ทฤษฎีการสร้างความรู ้ (Richardson 1994) สรุ ปได้ดงั นี้ ทฤษฎีน้ ีเชื่อว่ามนุษย์
มีศกั ยภาพในการสร้างความรู ้ความเข้าใจของตนเองซึ่งไม่ยอมรับการมีอยูจ่ ริ งของสิ่ งภายนอก แยก
ออกจากการรับรู ้ของมนุษย์ความรู ้เป็ นของผูร้ ู ้มิใช่อยูภ่ ายนอก ในการสร้างความรู ้น้ นั มนุษย์จะต้อง
มีปฏิสมั พันธ์กบั สิ่ งต่าง ๆ ใช้ความรู ้และประสบการณ์เดิมสร้างความหมายของประสบการณ์ใหม่
มนุษย์สร้างความรู ้ได้ดีเมื่อมีปฏิสมั พันธ์กบั สิ่ งแวดล้อม สภาพแวดล้อมที่เป็ นจริ งทาให้มนุษย์สร้าง
ความรู ้ได้สอดคล้องกับสภาพที่เป็ นจริ งมากกว่าสภาพการณ์ที่สร้างขึ้น หรื อจาลองขึ้นและมนุษย์จะ
สามารถนาความรู ้ที่สร้างขึ้นไปอธิบาย หรื อมีความเข้าใจสภาพการณ์ที่เป็ นจริ งรอบตัวเองได้ความรู ้
นั้นจึงมีคุณค่าอย่างแท้จริ งและมนุษย์จะจาได้นาน ความรู ้เป็ นสหวิทยาการในสภาพการณ์ที่เป็ นจริ ง
เมื่อมนุษย์มีปฏิสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อม มนุษย์จะมองเห็นสิ่ งแวดล้อมนั้นในหลายแง่หลายมุมทั้งใน
แง่มุมที่เกี่ยวกับตนเอง บุคคลอื่น สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ และแง่มุมอื่น ๆ นัน่ คือ
ในสภาพการณ์เป็ นจริ งนั้น ผูเ้ รี ยนจะเกี่ยวข้องกับความรู ้ในสาขาวิชาการต่าง ๆ พร้อมกัน โดยไม่ได้
แยกสาขาวิชาเฉพาะดังที่เป็ นอยู่ในสถานศึกษาต่าง ๆ ความรู ้พฒั นาจากการร่ วมมือกันทางานเป็ น
กลุ่ม มนุ ษย์อยู่รวมกันเป็ นสังคมมนุ ษย์มีปฏิสัมพันธ์กนั ทั้งในการคิดและการกระทา ดังนั้นเมื่ อ
มนุษย์แต่ละคนสร้างความรู ้ข้ ึนมาจากการมีปฏิสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อม ความรู ้ของมนุ ษย์แต่ละคน
จะแตกต่างกันอันเนื่องมาจาก ความรู ้และประสบการณ์เดิมของแต่ละคน ความสามารถในการแปล
ความหมายนั้นได้ เมื่อมนุษย์ได้แลกเปลี่ยนความรู ้ ความเข้าใจและความคิด ซึ่ งกันและกัน ศักยภาพ
ของมนุษย์ทาให้มนุษย์ประเมินความรู ้ ความเข้าใจของตนเองและผูอ้ ื่น ได้ แล้วนาความเหมือนและ
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ความต่างมาปรับเปลี่ยนความรู ้ความเข้าใจเดิมของตนให้สมเหตุสมผลมากขึ้น ขจัดความขัดแย้งและ
ทาให้เกิดความสมดุลของความรู ้ข้ ึน สรุ ปทฤษฎีการสร้างความรู ้ คือ ผูเ้ รี ยนสร้างความรู ้ ความเข้าใจ
ในสิ่ งที่เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง การเรี ยนรู ้ส่ิ งใหม่ข้ ึนกับความรู ้เดิมและความเข้าใจที่มีอยูใ่ นปัจจุบนั การมี
ปฏิสมั พันธ์ต่อสังคมมีความสาคัญต่อการเรี ยนรู ้และการจัดสิ่ งแวดล้อม กิจกรรมที่คล้ายคลึงกับชีวิต
จริ งทาให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ ได้อย่างมีความหมาย ผูว้ ิจยั ได้นาแนวคิดดังกล่าวมาใช้ใ นการ
สร้ า งรู ป แบบการจัด การเรี ย นรู ้ เ ชิ ง ประสบการณ์ เ พื่อ สร้ า งเสริ ม สุ ข ภาวะสาหรั บ นัก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏได้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั
6.2 ทฤษฎีการประมวลผลข้อมูล (Klausmeier 1985) สรุ ปได้ดงั นี้ การเรี ยนรู ้ของ
มนุ ษย์โดยเปรี ยบเทียบการทางานของคอมพิวเตอร์ กบั การทางานของสมอง เพื่อนามาประยุกต์ใช้
กับรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ การรู ้จกั มีผลต่อการรับรู ้ส่ิ งใดสิ่ งหนึ่ ง หากรู ้สิ่งนั้นมาก่อนเรามักจะ
เลือกรั บรู ้ ส่ิ งนั้นและนาไปเก็บไว้ในหน่ วยความจาต่อไป การนาเสนอสิ่ งเร้าที่ผูเ้ รี ยนรู ้จกั หรื อมี
ข้อมูลอยูแ่ ล้วจะสามารถช่วยให้ผเู ้ รี ยนหันมาใส่ ใจและรับรู ้ส่ิ งนั้น ซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปถึงสิ่ งใหม่
ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งนั้นได้ดว้ ยความเอาใส่ ใจเป็ นองค์ประกอบสาคัญต่อการรับรู ้เข้ามาไว้ในความจา
ระยะสั้น ดังนั้นในการจัดการเรี ยนการสอนจึงควรจัดสิ่ งเร้าในการเรี ยนรู ้ให้ตรงกับความสนใจของ
ผูเ้ รี ยน เพราะจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเอาใส่ ใจและรับรู ้ส่ิ งนั้น และนาไปเก็บบันทึกไว้ในความจาระยะสั้น
ต่อไป เนื่ องจากข้อมูลที่ผา่ นมารับรู ้แล้วจะถูกนาไปเก็บไว้ในความจาระยะสั้นต้องใช้วิธีการต่าง ๆ
เช่น การท่องจาซ้ ากันหลายๆครั้ง หรื อการจัดสิ่ งที่จาให้เป็ นหมวดหมู่ ง่ายแก่การจา เป็ นต้น หาก
ต้องการจะให้ผเู ้ รี ยนจดจาเนื้ อหาสาระใดได้เป็ นเวลานานสาระนั้นจะต้องได้รับการเข้ารหัส เพื่อ
นาไปเข้าหน่ วยความจาระยะยาว วิธีการเข้ารหัสสามารถทาได้หลายวิธี เช่น การท่องจาซ้ า ๆ การ
ทบทวน หรื อ การใช้กระบวนการขยายความคิด ซึ่ งได้แก่ การเรี ยบเรี ยง ผสมผสาน ขยายความ
และการสัมพันธ์ความรู ้ใหม่กบั ความรู ้เดิม ข้อมูลที่ถูกนาไปเก็บไว้ในหน่วยความจาระยะสั้นหรื อ
ระยะยาวแล้ว สามารถเรี ยกออกมาใช้งานได้โดยผ่านตัวกระตุน้ พฤติกรรมทางวาจาหรื อการกระทา
ซึ่ งทาให้บุคคลแสดงความคิดภายในออกมาเป็ นพฤติกรรมที่สังเกตได้ การที่บุคคลไม่สามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมูลที่เก็บไว้ได้อาจจะเป็ นเพราะไม่สามารถเรี ยกข้อมูลให้ข้ ึนถึงระดับจิตสานึ กได้
หรื อเกิดการลืมขึ้น เนื่ องจากกระบวนการต่าง ๆ ของสมองได้รับการควบคุมโดยหน่ วยบริ หาร
ควบคุ มอี ก ชั้น หนึ่ ง ซึ่ ง เปรี ย บได้กับโปรแกรมสั่งงาน การที่ ผูเ้ รี ย นรู ้ ตวั และรู ้ จกั บริ ห ารควบคุ ม
กระบวนการทางปั ญญาหรื อกระบวนการคิดของตนก็จะสามารถทาให้บุคคลนั้นสามารถสั่งงานให้
สมองกระทาการต่าง ๆ อันจะทาให้ผเู ้ รี ยนประสบผลสาเร็ จในการเรี ยนรู ้ได้ จากแนวคิดดังกล่าว
ผูว้ ิจยั ได้นามาใช้ในการสร้ างรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิ งประสบการณ์ เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั
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6.3 ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของโรเจอร์ ส (Rogers 1969) สรุ ปได้ดงั นี้ มนุษย์จะสามารถ
พัฒนาตนเองได้ดีหากอยู่ในสถานการณ์ที่ผ่อนคลายและเป็ นอิสระ การจัดบรรยากาศการเรี ยนรู ้ที่
ผ่อนคลายเอื้อต่อการเรี ยนรู ้ เน้นผูเ้ รี ยนและกระบวนการเรี ยนรู ้เป็ นสาคัญ การเรี ยนรู ้ที่ทาให้ผเู ้ รี ยน
ประสบความสาเร็ จ คือ การจัด สภาพแวดล้อมการเรี ยนรู ้ให้อบอุ่นปลอดภัยไม่น่าหวาดกลัว น่ า
ไว้วางใจจะช่ วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้ดี ผูเ้ รี ยนแต่ละคนมีศกั ยภาพและแรงจูงใจที่จะพัฒนา
ตนเองอยูแ่ ล้วให้ผเู ้ รี ยนเป็ นผูน้ าทางในการเรี ยนรู ้ของตนเอง และคอยช่วยเหลือผูเ้ รี ยนให้เรี ยนอย่าง
สะดวกจนบรรลุผลโดยเน้นกระบวนการเรี ยนรู ้เป็ นสาคัญ เนื่ องจากกระบวนการเรี ยนรู ้เป็ นเครื่ องมือ
สาคัญที่ บุคคลใช้ในการดารงชี วิต และแสวงหาความรู ้ ตลอดเวลา จากทฤษฎี ดงั กล่าวผูว้ ิจยั ได้
นามาใช้ในการสร้างรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิ งประสบการณ์ เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ สาหรับ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏได้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั
6.4 ทฤษฎีการเรี ยนแบบร่ วมมือ (Johnson and Johnson 1994 ) สรุ ปได้ดงั นี้ การ
เรี ยนรู ้เป็ นกลุ่มย่อยโดยมีสมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถแตกต่างกันประมาณ 4-6 คน ช่วยกันเรี ยนรู ้
เพื่อนาไปสู่ เป้ าหมายของกลุ่ม ซึ่งมีลกั ษณะการเรี ยนรู ้ คือ ลักษณะแข่งขันกันในการเรี ยนรู ้ ผูเ้ รี ยน
แต่ละคนจะพยายามเรี ยนให้ได้ดีกว่าคนอื่นเพื่อให้ได้คะแนนดีได้รับยกย่องหรื อได้รับการตอบแทน
ในลักษณะต่าง ๆ ลักษณะต่างคนต่างเรี ยน คือ แต่ละคนต่างก็รับผิดชอบดูแลตนเองให้เกิดการ
เรี ยนรู ้ไม่ยงุ่ เกี่ยวกับผูอ้ ื่น และลักษณะร่ วมมือกันหรื อช่วยกันเรี ยนรู ้ คือ แต่ละคนต่างก็รับผิดชอบใน
การเรี ยนรู ้ ของตน ในขณะเดี ยวกันก็ตอ้ งช่ วยให้สมาชิ กคนอื่นเรี ยนรู ้ ได้กล่าวโดยสรุ ปควรมีการ
กาหนดจุดมุ่งหมายของบทเรี ยนทั้งด้านความรู ้ และทักษะกระบวนการต่าง ๆ กาหนดขนาดของ
กลุ่ม กลุ่มควรมีขนาดเล็กประมาณ 4-6 คน กลุ่มขนาด 4 คนจะเป็ นขนาดที่เหมาะสมที่สุด จัดผูเ้ รี ยน
เข้ากลุ่มโดยการสุ่ ม พิจารณาจากเพศ ความสามารถ ความถนัด กาหนดบทบาทของสมาชิกแต่ละคน
ในกลุ่ม เพื่อช่ วยให้ผูเ้ รี ยนมี ปฏิ สัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชิดและมีส่วนในการทางานอย่างทัว่ ถึง จัด
สถานที่ สาระ สื่ อหรื องานให้ผเู ้ รี ยนทาอย่างชัดเจน ครู คอยให้คาปรึ กษาอย่างใกล้ชิด สังเกตการณ์
ทางานร่ วมกันของกลุ่ม ช่วยเหลือกลุ่มตามความเหมาะสม สรุ ปผลการเรี ยนรู ้ ประเมินผลการเรี ยนรู ้
ทั้งเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพด้วยวิธีการที่หลากหลาย ซึ่งผูว้ ิจยั ได้นาแนวคิดดังกล่าวมาใช้ในการ
สร้างรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิ งประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏได้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั
6.5ทฤษฎีพหุปัญญา (Gardner 1999)สรุ ปได้ดงั นี้ ทฤษฎีพหุปัญญาเป็ นแนวคิดใหม่
เกี่ ยวกับสติ ปัญญา และความสามารถทางปั ญญา คื อ สามารถแก้ปัญหาที่แต่ละคนมี ส่วนเข้าไป
เกี่ยวข้องในชี วิตจริ งและทากิจกรรมบางอย่างหรื อให้บริ การที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรม หรื อบริ บท
ของแต่ละคน คนทุกคนมีปัญญาทั้ง 8 ด้านได้แก่ ด้านภาษา ด้านตรรกะและคณิ ตศาสตร์ ด้านมิติ
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สัมพันธ์ ด้านดนตรี ด้านการเคลื่อนไหวร่ างกาย ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านการรู ้จกั และ
เข้าใจตนเอง และด้านความเข้าใจธรรมชาติ เพียงแต่มีมากน้อยด้านใดด้านหนึ่งแตกต่างกัน ซึ่ งบาง
คนอาจจะมีปัญญาทั้ง 8 ด้านสู งมากทุกด้าน แต่บางคนก็อาจจะมีเพียงหนึ่ง หรื อ สองด้าน ส่ วนด้าน
อื่ น ไม่ สูง นัก ทุ ก คนสามารถพัฒ นาแต่ ล ะด้านให้สู งขึ้ น ถึ ง ระดับ ที่ ใ ช้ก ารได้ แม้ว่า บางคนจะมี
ความรู ้ สึกว่าตนมีปัญญาด้อยในบางด้าน แต่ถา้ มีการให้กาลังใจฝึ กฝนอบรมก็อาจจะเสริ มปั ญญา
ด้านต่าง ๆได้ ปั ญญาด้านต่าง ๆ ทางานร่ วมกันในวิธีที่ซบั ซ้อน การแยกปั ญญาออกเป็ นด้านต่าง ๆ
นั้นเป็ นการอธิ บายแต่ละชนิ ดเพียงนาเอาลักษณะพิเศษแต่ละชนิ ดออกมาศึกษา เพื่อหาทางใช้ให้
เหมาะสมเท่านั้นจริ งแล้วปั ญญาหลายด้านจะทางานปฏิสัมพันธ์กนั ร่ วมกัน ยกเว้นในกรณี ที่มีความ
พิการทางสมอง หรื อนักปราชญ์ที่มีความฉลาดล้ าเฉพาะด้าน เช่ น ในการประกอบอาหาร ก็ตอ้ ง
สามารถอ่านวิธีทา(ด้านภาษา) คิดคานวณปริ มาณของส่ วนผสม(ด้านคณิ ตศาสตร์ ) เมื่อประกอบ
อาหารเสร็ จก็ทาให้สมาชิ กทุกคนในบ้านพอใจ(ด้านมนุ ษยสัมพันธ์) และทาให้ตนเองมีความสุ ข
(ด้านการเข้าใจ รู ้ จกั ตนเอง)เป็ นต้น การกล่าวถึงปั ญญาแต่ละด้านเป็ นเพียงการนาลักษณะพิเศษ
ออกมาศึกษาเพื่อหาทางใช้ให้เหมาะสม ปั ญญาแต่ละด้านจะมีการแสดงความสามารถที่หลากหลาย
เช่ น บางคนไม่มีความสามารถด้านการอ่าน ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีความสามารถทางภาษา
เพราะเขาอาจจะเป็ นคนที่เล่านิ ทานและเล่าเรื่ องเก่งใช้ภาษาพูดได้คล่องแคล่ว หรื อคนที่ไม่มี
ความสามารถทางกีฬา ก็อาจจะใช้ร่างกายได้ดีในการถักทอผ้า หรื อเล่นหมากรุ กได้เก่งซึ่งจะเห็นได้
ว่าแม้แต่ในปั ญญาด้านใดด้านหนึ่ ง ก็จะมีการแสดงออกถึงความสามารถที่หลากหลาย ดังนั้นครู
ควรมี การประเมิ นโดยมี การสร้ างเครื่ องมือวัดที่หลากหลายให้เหมาะสมกับการจัดการเรี ยนรู ้ ที่
หลากหลายตามพหุ ปัญญา ของผูเ้ รี ยน เครื่ องมือวัดผลที่ดีจะช่วยให้เข้าใจถึงกระบวนการแต่ละคน
มากขึ้น ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้นาแนวคิดดังกล่าวมาใช้ในการสร้างรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์
เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏได้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั
7.ผูว้ ิ จ ัย วิ เ คราะห์ เ อกสารรายวิ ช าสุ ข ภาพและนัน ทนาการเพื่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต พบว่ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึงได้กาหนดรายวิชาสุ ขภาพและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต เป็ นวิชา
ศึกษาทัว่ ไปที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย และได้มอบหมายให้อาจารย์สาขาวิชาพลศึกษา
และนันทนาการ คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึงได้ทาการสอนรายวิชานี้ แต่จากการ
สังเกตการณ์สอนของอาจารย์พบว่า ส่ วนใหญ่ยงั สอนแบบบรรยาย มีการปฏิบตั ิกิจกรรมน้อย ไม่มี
รู ปแบบการสอนที่ชดั เจนทาให้นกั ศึกษาไม่ค่อยสนใจเรี ยนเท่าที่ควร ไม่มีสื่อประกอบการสอนและ
การวัดและประเมินผลยังไม่ชดั เจน ขาดการปลูกฝั งการดูแลสุ ขภาพทาให้นักศึกษาไม่ค่อยสนใจ
ดูแลสุ ขภาพของตนเองสอดคล้องกับการสัมภาษณ์นกั ศึกษาชั้นปี ที่1ที่กาลังเรี ยนรายวิชาสุ ขภาพและ
นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิตพบว่าปัญหาสาคัญของนักศึกษา คือ ส่ วนใหญ่ขาดการดูแลสุ ขภาพของ
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ตนเอง ขาดการออกกาลังกายและเล่นกีฬาเนื่ องจากต้องทางานส่ งอาจารย์และเรี ยนหนัก ไม่มีเวลา
การสร้างเสริ มสุ ขภาวะของตนเอง ขาดสมาธิในการเรี ยน พักผ่อนไม่เพียงพอและมีความเครี ยดเมื่อ
เวลาใกล้สอบ ผูว้ ิจยั จึงได้นาข้อค้นพบดังกล่าวมาใช้ในการสร้างรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์
เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏได้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั
8.ผูว้ ิจยั วิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ที่ได้พฒั นาขึ้น
จาก 4 รู ปแบบ ประกอบด้วย รู ปแบบการเรี ยนการสอนทักษะปฏิบตั ิของ แฮร์โรว์ (Harrow 1972)
รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิ บตั ิ ของซิ มพ์ซัน (Simpson 1972)
รู ปแบบการเรี ยนการสอนทักษะปฏิบตั ิของเดวีส์(Davies 1971)และรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้วฏั จักร
การเรี ยนรู ้ 4 MAT ของแมคคาที (McCarthy 1990)
ผลการวิเคราะห์สรุ ปได้ว่า รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ เป็ นรู ปแบบที่มี
การพัฒนามาจากรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่นกั การศึกษา นักวิชาการ อาจารย์ และครู นิ ยมนาใช้
ในการเรี ยนการสอนและการจัด การเรี ยนรู ้ รวมทั้งมี ก ารด าเนิ น การวิจ ัยในชั้น เรี ยนเพื่อพัฒนา
รู ปแบบการเรี ยนการสอนให้เกิดประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น ทุกรู ปแบบจะมีลกั ษณะร่ วมกัน คือ ด้าน
การให้ความรู ้และการสร้างความตระหนัก ด้านการสร้างเสริ มความรู ้ ด้านการสร้างผลงาน ด้าน
การนาเสนอผลงานและด้านการประเมินผลและการสะท้อนกลับ ซึ่ งในแต่ละรู ปแบบมีลกั ษณะ
คล้ายคลึงกัน คือ ผูเ้ รี ยนเป็ นผูม้ ีส่วนร่ วมในการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองทุกขั้นตอนทาให้ผเู ้ รี ยนเกิด
ประสบการณ์เรี ยนรู ้สามารถสร้างองค์ความรู ้ใหม่ที่มีความหลากหลายด้วยวิธีการต่าง ๆเกิดผลงาน
เชิงสร้างสรรค์ สามารถนาเสนอแนวคิด ผลงานของกลุ่มเพื่อนาไปประยุกต์ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ได้ซ่ ึงมีรายละเอียดดังนี้
8.1 ขั้นการให้ความรู ้แลการสร้างความตระหนัก (Knowledge and Awareness)
ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์จากรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบตั ิของซิมพ์ซนั
(Simpson 1972) เป็ นรู ปแบบที่มี 7 ขั้น ประกอบด้วย การรับรู ้ การเตรี ยมความพร้อม การสนองตอบ
ภายใต้การควบคุม การลงมือกระทา การกระทาอย่างชานาญ การปรับปรุ งและประยุกต์ใช้ และการ
คิดริ เริ่ ม และมีบางขั้นตอนที่สามารถนามากาหนดไว้ในรู ปแบบของการวิจยั ผูว้ ิจยั จึงได้สังเคราะห์
มาเป็ นขั้นการให้ความรู ้และสร้างความตระหนัก เป็ นขั้นที่ผสู ้ อนคอยกระตุน้ เร้าความสนใจโดยการ
ทบทวนความรู ้เดิมหรื อประสบการณ์เดิมเชื่อมโยงกับสถานการณ์หรื อเรื่ องที่ตอ้ งเรี ยนรู ้ใหม่ และ
สร้างความตระหนักให้แก่นกั ศึกษา
8.2 ขั้นการสร้างเสริ มความรู ้(Enhancement)ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์จากรู ปแบบการจัด
การเรี ยนรู ้วฏั จักรการเรี ยนรู ้ 4 MAT ของแมคคาที (McCarthy 1990)เป็ นรู ปแบบที่มี 8 ขั้นตอน
ประกอบด้วยการสร้างประสบการณ์ วิเคราะห์ประสบการณ์ การพัฒนาประสบการณ์เป็ นความคิด
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รวบยอด พัฒนาความรู ้ความคิด ปฏิบตั ิตามแนวคิดที่ได้เรี ยนรู ้ สร้างชิ้นงานของตนเอง การวิเคราะห์
ผลงานและแนวทางการนาไปประยุกต์ใช้ แลกเปลี่ยนความรู ้และความคิดรู ปแบบนี้เป็ นรู ปแบบที่
ครู อาจารย์ ในสถานศึกษานิยมนามาทดลองใช้สอนในรายวิชาต่าง ๆ ผูว้ ิจยั จึงได้สังเคราะห์และ
นามากาหนดไว้ในรู ปแบบการวิจยั คือขั้นการสร้างเสริ มความรู ้เป็ นขั้นที่นกั ศึกษาระดมความคิดเห็น
ของตนเองได้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั กลุ่มเพื่อนเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่และองค์ความรู ้ใหม่
8.3 ขั้นการสร้างผลงาน(Construction) ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์จากรู ปแบบการเรี ยนการ
สอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบตั ิของซิมพ์ซนั (Simpson 1972) เป็ นรู ปแบบที่มี 7 ขั้น
ประกอบด้วย การรับรู ้ การเตรี ยมความพร้อม การสนองตอบภายใต้การควบคุม การลงมือกระทา
การกระทาอย่างชานาญ การปรับปรุ งและประยุกต์ใช้ และการคิดริ เริ่ ม รู ปแบบการเรี ยนการสอน
ทักษะปฏิบตั ิของแฮร์โรว์ (Harrow 1972)เป็ นรู ปแบบที่มีข้นั ตอน 5 ขั้น ประกอบด้วย การเลียนแบบ
การลงมือกระทาตามคาสัง่ การกระทาอย่างถูกต้องสมบูรณ์ การแสดงออก และการกระทาอย่างเป็ น
ธรรมชาติ และรู ปแบบการเรี ยนการสอนทักษะปฏิบตั ิของ เดวีส์(Davies 1971)ประกอบด้วย การ
สาธิตทักษะหรื อการกระทา การสาธิตและให้ผเู ้ รี ยนปฏิบตั ิทกั ษะย่อยการให้ผเู ้ รี ยนปฏิบตั ิทกั ษะย่อย
การให้เทคนิควิธีการ และการให้ผเู ้ รี ยนเชื่อมโยงทักษะย่อย ๆ ผูว้ ิจยั ได้ทาการสังเคราะห์รูปแบบการ
เรี ยนการสอนทั้ง 3 รู ปแบบมากาหนดไว้ในรู ปแบบของการวิจยั คือ ขั้นการสร้างผลงาน เป็ นขั้นการ
ปฏิบตั ิงานกลุ่มที่ใช้ทกั ษะกระบวนการกลุ่ม หรื อกระบวนการทางปัญญาเพื่อช่วยกันสร้างสรรค์ผลงาน
ของกลุ่มนักศึกษา
8.4 ขั้นการนาเสนอผลงาน (Presentation) ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์จากรู ปแบบการเรี ยน
การสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบตั ิของซิมพ์ซนั (Simpson 1972) เป็ นรู ปแบบที่มี 7 ขั้น
ประกอบด้วย การรับรู ้ การเตรี ยมความพร้อม การสนองตอบภายใต้การควบคุม การลงมือกระทา
การกระทาอย่างชานาญ การปรับปรุ งและประยุกต์ใช้ และการคิดริ เริ่ ม รู ปแบบการเรี ยนการสอน
ทักษะปฏิบตั ิของแฮร์โรว์ (Harrow 1972)เป็ นรู ปแบบที่มีข้นั ตอน 5 ขั้น ประกอบด้วย การเลียนแบบ
การลงมือกระทาตามคาสัง่ การกระทาอย่างถูกต้องสมบูรณ์ การแสดงออก และการกระทาอย่างเป็ น
ธรรมชาติ และรู ปแบบการเรี ยนการสอนทักษะปฏิบตั ิของ เดวีส์ (Davies 1971)ประกอบด้วย การ
สาธิ ตทักษะหรื อการกระทา การสาธิ ตและให้ผเู ้ รี ยนปฏิบตั ิทกั ษะย่อย การให้ผเู ้ รี ยนปฏิบตั ิทกั ษะ
ย่อย การให้เทคนิควิธีการ และการให้ผเู ้ รี ยนเชื่อมโยงทักษะย่อย ๆ และรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้วฏั
จักรการเรี ยนรู ้ 4 MAT ของแมคคาที (McCarthy 1990)เป็ นรู ปแบบที่มี 8 ขั้นตอน ประกอบด้วย
การสร้างประสบการณ์ การวิเคราะห์ประสบการณ์ การพัฒนาประสบการณ์เป็ นความคิดรวบยอด
หรื อแนวคิด การพัฒนาความรู ้ความคิด การปฏิบตั ิตามแนวคิดที่ได้เรี ยนรู ้ สร้างชิ้นงานของ
ตนเอง การวิเคราะห์ผลงาน และแนวทางการนาไปประยุกต์ใช้ การแลกเปลี่ยนความรู ้และความคิด
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ผูว้ ิจยั ได้ทาการสังเคราะห์รูปแบบการเรี ยนการสอนทั้ง 4 รู ปแบบมากาหนดไว้ในรู ปแบบของการ
วิจยั คือ ขั้นการนาเสนอผลงาน เป็ นขั้นการนาเสนอผลงาน/ชิ้นงานที่ได้สร้างขึ้นโดยกลุ่มนักศึกษา
เป็ นผูด้ าเนินการหลัก เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาทุกคนร่ วมกันอภิปราย วิเคราะห์ เปรี ยบเทียบวิธีการ
และกระบวนการ โดยสรุ ปทักษะกระบวนการ หรื อกระบวนการทางปัญญา ของทุกกลุ่ม
8.5 ขั้นการประเมินผลและการสะท้อนกลับ (Assessment and Reflection) ผูว้ ิจยั ได้
วิเคราะห์จากรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบตั ิของซิ มพ์ซนั (Simpson
1972) เป็ นรู ปแบบที่มี 7 ขั้น ประกอบด้วย การรับรู ้ การเตรี ยมความพร้อม การสนองตอบภายใต้
การควบคุม การลงมือกระทา การกระทาอย่างชานาญ การปรับปรุ งและประยุกต์ใช้ และการคิด
ริ เริ่ ม ผูว้ ิจยั ได้สังเคราะห์และนามากาหนดไว้ในรู ปแบบการวิจยั คือ ขั้นการประเมินผลและการ
สะท้อนกลับ เป็ นขั้นที่ มี การประเมิ นผลการเรี ยนรู ้ ที่ให้นักศึ กษาได้ประเมิ นผลการเรี ย นรู ้ ของ
ผลงาน/ชิ้นงาน และสะท้อนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงาน/ชิ้นงานที่ได้สร้างสรรค์ข้ ึนด้วยตนเอง
จากรู ปแบบการเรี ยนการสอนของนักศึกษาทั้ง 4 รู ปแบบดังกล่าว ผูว้ ิจยั ได้สังเคราะห์
และสรุ ปขั้นตอนที่สอดคล้องกับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อนามาพัฒนาเป็ นรู ปแบบการ
จัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ ที่เรี ยกว่า KAECPAR Model
9. ผูว้ ิจยั ศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวกับการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ สรุ ปได้ว่า การสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะเป็ นกระบวนการเพิ่มสมรรถนะที่ให้คนมีความสามารถควบคุมและสร้างเสริ มสุ ขภาวะของ
ตนเองให้ดีข้ ึนสามารถดูแลสุ ขภาพตนเองไม่ให้มีโรคภัยมาเบียดเบียน และพัฒนาสุ ขภาพของตนเอง
ให้ดีพร้อมหรื อเต็มประสิ ทธิ ภาพได้ สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพของตนเองได้การ
ปฏิบตั ิตนตามกลุ่มเพื่อนมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมสุ ขภาวะ ผูว้ ิจยั ได้นาแนวคิดมาพัฒนาเป็ นกระบวนการ
จัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ มี การให้ความรู ้การสร้างเสริ มสุ ขภาวะ การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เพื่อ
สร้างองค์ความรู ้และความตระหนัก การสร้างเสริ มความรู ้ การสร้างผลงาน การนาเสนอผลงานและ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้ นักศึกษาช่วยกันสะท้อนความคิดเกี่ยวกับการสร้างเสริ มสุ ขภาวะของตนเอง
ผลการศึกษาความต้องการจาเป็ น(Need Assessment) จากแหล่งข้อมูลบุคคล ประกอบด้วย
การสัมภาษณ์บุคคล การสังเกตการณ์พฤติกรรมสอนของอาจารย์สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
และการสังเกตและประเมิ น พฤติ กรรมการเรี ย นของนักศึ กษาที่ เรี ย นวิ ชาศึ ก ษาทัว่ ไป ผูว้ ิจ ัย ได้
ทาการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลให้ผลดังนี้
1. การสัมภาษณ์บุคคล แหล่งข้อมูลการสัมภาษณ์บุคคล เพื่อศึกษาและวิเคราะห์
ความต้องการจาเป็ นประกอบด้ว ย ผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัย
อาจารย์สาขาวิชาพลศึ กษาและ
นันทนาการ นักศึกษาที่กาลังเรี ยนวิชาศึกษาทัว่ ไป จานวน 10 คน โดยมีคาถามการสัมภาษณ์ 7 ข้อ
ดังนี้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ การสร้างเสริ มสุ ขภาวะของมหาวิทยาลัย ความคิดเห็น
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เกี่ยวกับสภาพปั ญหาของนักศึกษาเกี่ยวกับการดูแลสุ ขภาวะ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดหลักสู ตร
การเรี ยนการสอนการสร้างเสริ มสุ ขภาวะของมหาวิทยาลัย ความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยสาคัญที่มีผล
ต่อการจัดการเรี ยนรู ้การสร้างเสริ มสุ ขภาวะ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างเสริ มสุ ขภาวะให้แก่
นักศึกษา ความคิดเห็นเกี่ยวกับรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้การสร้างเสริ มสุ ขภาวะและข้อคิดเห็นอื่น ๆ
เกี่ยวกับพฤติกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาวะของนักศึกษา ผูว้ ิจยั ได้บนั ทึกข้อมูลการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หาร
เพื่อนามาวิเคราะห์ สรุ ปผลได้ดงั นี้
1.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ การสร้างเสริ มสุ ขภาวะของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมี ยุทธศาสตร์ การสร้ างเสริ มสุ ขภาวะที่ เขียนไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บา้ นจอมบึง 4 ปี พ.ศ. 2552-2556 โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่ วมของคณะผูบ้ ริ หาร
มหาวิทยาลัยด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม(SWOT Analysis) เชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนบริ หาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552-2554 ซึ่งยุทธศาสตร์ การสร้างเสริ มสุ ขภาวะจะปรากฏอยูใ่ นยุทธศาสตร์
ที่ 5 การสร้างภาพลักษณ์ที่โดดเด่นและสร้างคุณค่าต่อสังคมเป็ นมหาวิทยาลัยสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
และกาหนดแผนยุทธศาสตร์ให้มีโครงการ กิจกรรมและผูร้ ับผิดชอบอย่างชัดเจนพบว่ามหาวิทยาลัย
ให้ความสาคัญกับการสร้างเสริ มสุ ขภาวะของบุคลากรในมหาวิทยาลัยโดยการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อจัดโครงการกีฬาภายในคณะต่าง ๆ โครงการกีฬาระหว่างอาจารย์กบั บุคลากร โครงการจอมบึง
มาราธอนและจัก รยานเสื อภู เขา จัด กิ จ กรรมการออกกาลังกาย ขี่จ ักรยานท่ องเที่ ย วเชิ งอนุ รัก ษ์
วัฒนธรรม จัดกิจกรรมแข่งขันมวยไทยและมวยสากลภายในมหาวิทยาลัย ซึ่ งสอดคล้องกับความ
คิดเห็ นของผูบ้ ริ หารมหาวิ ทยาลัย อาจารย์สาขาวิชาพลศึ กษาและนันทนาการและนักศึ กษาให้
ความเห็นไว้วา่
“มหาวิทยาลัยให้ความสาคัญกับการสร้างเสริ มสุ ขภาวะของทุกคนในมหาวิทยาลัย
โดยเฉพาะสุ ขภาวะของนักศึกษา บุคลากร เจ้าหน้าที่และคณาจารย์ทุกคนด้วยการจัด
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการสร้างเสริ มสุ ขภาวะไว้หลายโครงการลงในแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทาให้ทุกคนมีส่วนร่ วม มีสุขภาวะที่ดีและเห็นความสาคัญของ
การสร้างเสริ มสุ ขภาวะ” (สัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารมหาวิทยาลัย)
“มหาวิทยาลัยมียทุ ธศาสตร์การสร้างเสริ มสุ ขภาวะและให้ความสาคัญกับการดูแล
สุ ขภาวะแก่นกั ศึกษาและอาจารย์ทุกคนเห็นได้จากโครงการจอมบึงมาราธอนและจักรยาน
เสื อภูเขาที่มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมนี้เป็ นประจาทุกปี เพือ่ ให้นกั ศึกษา อาจารย์ และ
ประชาชนทัว่ ไปได้มีการออกกาลังกาย มีสุขภาวะที่ดี และพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็ น
ธรรมชาติมีการปลูกต้นไม้อยูเ่ สมอ” (สัมภาษณ์อาจารย์สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ)
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“มหาวิทยาลัยได้มีการจัดโครงการส่ งเสริ มสุ ขภาพแก่นกั ศึกษา มีการจัดกิจกรรม
การออกกาลังกาย ขี่จกั รยานท่องเที่ยว สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยร่ มรื่ นเป็ นธรรมชาติ
มาก อาจเป็ นนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ตอ้ งการให้นกั ศึกษามีสุขภาวะที่ดีควรให้การดูแล
และส่ งเสริ มสุ ขภาวะอย่างต่อเนื่อง” (สัมภาษณ์นกั ศึกษา)
1.2ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาของนักศึกษาเกี่ยวกับการดูแลสุ ขภาวะใน
ปัจจุบนั ผลจากการบันทึกและวิเคราะห์คาสัมภาษณ์ได้ พบว่า ส่ วนใหญ่มีพฤติกรรมการขาดการ
ดูแลสุ ขภาวะของตนเอง เช่น นอนตื่นสาย บางคนสูบบุหรี่ ดื่มสุ รา เที่ยวกลางคืน เกิดความเครี ยด
เมื่อไม่มีเงินมาซื้ออาหารรับประทาน เรี ยนหนัก เป็ นต้น บางกลุ่มชอบฟุ่ มเฟื อยรักสวยรักงาม รู ้จกั
การแต่งตัว ขาดความรู ้ความเข้าใจในการสร้างเสริ มสุ ขภาวะด้วยตนเอง ขาดความตระหนักต่อการ
ดูแลสุ ขภาวะของตนเองสอดคล้องกับความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัย อาจารย์สาขาวิชาพลศึกษา
และนันทนาการและนักศึกษาให้ความเห็นไว้วา่
“สภาพปั ญหาของนักศึกษาในการดูแลสุ ขภาวะของตนเอง พบว่าเกิดจาก
พฤติกรรมของนักศึกษาที่ไม่ค่อยสนใจดูแลตนเอง นักศึกษาบางคนมีพฤติกรรมการสูบ
บุหรี่ ดื่มสุ รา และนอนตื่นสายทาให้เกิดปัญหาในการเรี ยน บางคนทางานส่ งอาจารย์ไม่ทนั
ก็ทางานดึก อดนอนทาให้เกิดความเครี ยด ผลการเรี ยนตกต่าลงได้” (สัมภาษณ์ผบู ้ ริ หาร
มหาวิทยาลัย)
“พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาวะของนักศึกษาอาจเกิดจากไม่มีคนคอยชี้แนะให้
คาปรึ กษาและคอยส่ งเสริ มสุ ขภาวะของนักศึกษาย่อมทาให้เกิดผลเสี ยต่อสุ ขภาพได้
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุ ขภาวะควรจัดให้มีการเรี ยนการสอนเป็ นรายวิชาการ
สร้างเสริ มสุ ขภาวะเพื่อสร้างองค์ความรู ้ ทักษะและเจตคติให้แก่นกั ศึกษาทุกคน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏและควรมีรูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ให้นกั ศึกษาอย่างชัดเจน”
(สัมภาษณ์อาจารย์สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ)
“ส่ วนใหญ่นกั ศึกษาให้ความสาคัญกับการดูแลสุ ขภาวะและการสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะของตนเองอยูต่ ลอดเวลาอยูแ่ ล้ว แต่บางครั้งการจัดการเรี ยนการสอนเกี่ยวกับวิชา
สุ ขภาพและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิตไม่ได้เน้นการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ แต่เน้นการออก
กาลังกาย อาจเป็ นเพราะขาดความเข้าใจในเนื้อหาที่เรี ยนเกิดสภาพปัญหาการดูแลสุ ขภาวะ
ของตนเอง ดังนั้นควรให้ความรู ้เกี่ยวกับการสร้างเสริ มสุ ขภาวะหรื อจัดโครงการ กิจกรรม
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ต่าง ๆ เพื่อให้ นักศึกษาทุกคนมีความรู ้และเกิดความตระหนัก ให้ความสาคัญแก่การดูแล
สุ ขภาวะของตนเองมากยิง่ ขึ้น” (สัมภาษณ์นกั ศึกษาชั้นปี ที่ 1ที่เรี ยนวิชาศึกษาทัว่ ไป)
1.3ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรการเรี ยนการสอนการสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะของมหาวิทยาลัย ผลจากการบันทึกและวิเคราะห์คาให้สัมภาษณ์ พบว่า มหาวิทยาลัยควรมี
การพัฒนาหลักสู ตรเป็ นรายวิชาการสร้ างเสริ มสุ ขภาวะบรรจุไว้ในรายวิชาศึกษาทัว่ ไป(General
Education : GE) เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความรู ้ ความเข้าใจ มีทกั ษะและเจตคติที่ดีในการดูแล
สุ ขภาวะและสร้ างเสริ มสุ ขภาวะของตนเองได้ ควรมีการปรั บหลักสู ตรจากรายวิชาสุ ขภาพและ
นันทนาการเพื่อคุณภาพชี วิตที่มี เนื้ อหาครอบคลุมทุกด้านเช่ น การฝึ กสมาธิ ความรู ้การบริ โภค
อาหาร ประโยชน์และโทษของการบริ โภคอาหาร เป็ นต้น ปรับปรุ งเนื้ อหาสาระให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของสกอ. ดังคาให้สัมภาษณ์ของบุคคล ดังนี้
“ในปัจจุบนั มหาวิทยาลัยได้จดั การเรี ยนการสอนรายวิชาสุ ขภาพและนันทนาการ
เพื่อคุณภาพชีวิตไว้ในหมวดรายวิชาศึกษาทัว่ ไปซึ่งเป็ นรายวิชาตามแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยและได้มอบหมายให้คณะครุ ศาสตร์ และอาจารย์สาขาวิชาพลศึกษาและ
นันทนาการเป็ นผูด้ าเนินการจัดการเรี ยนการสอนให้แก่นกั ศึกษาชั้นปี ที่1ทุกคนได้ศึกษา
แต่เนื้อหาสาระในรายวิชาสุขภาพอาจจะไม่ครอบคลุมทุกด้าน ซึ่งสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาได้ประกาศให้ทุกมหาวิทยาลัยปรับปรุ งหลักสูตรที่มีอยูใ่ ห้ได้มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และปรับปรุ งมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ จึงเห็นด้วยที่ควรมี
ปรับปรุ งรายวิชาสุ ขภาพและนันทนาการเพือ่ คุณภาพชีวิต ให้เป็ นวิชาการสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ” (สัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารมหาวิทยาลัย)
“ได้ดาเนินการสอนรายวิชาสุขภาพและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิตตาม
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและได้สอนมาแล้วมากกว่า 5 ปี รู ้สึกว่าเป็ นวิชาที่ให้นกั ศึกษา
ได้มีสุขภาวะที่ดี ได้ออกกาลังกาย เล่นกีฬา เกิดความสนุกสนานไม่เครี ยดกับการเรี ยนมาก
เกินไปแต่ควรปรับปรุ งเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติของสกอ.ที่ประกาศให้ทุกมหาวิทยาลัยปรับปรุ งหลักสูตร”(สัมภาษณ์อาจารย์
สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ)
“ได้ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาสุ ขภาพและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิตเพราะเป็ น
วิชาศึกษาทัว่ ไป จานวน 3 หน่วยกิต เรี ยนทุกวันจันทร์ตอนเช้า รู ้สึกว่าเรี ยนแล้วสนุกดี ชอบ
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มากกับอาจารย์ผสู ้ อนทาให้ไม่เครี ยด เป็ นวิชาที่ดีมาก แต่ถา้ จะปรับปรุ งเนื้อหาควรเพิม่ การ
ทากิจกรรมนันทนาการ การฝึ กสมาธิ และการเล่นกีฬามาก ๆ” (สัมภาษณ์นกั ศึกษาชั้นปี ที่ 1
ที่เรี ยนวิชาศึกษาทัว่ ไป)
1.4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อการจัดการเรี ยนรู ้การสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะ ผลจากการบัน ทึ ก ข้อมู ลและวิ เคราะห์ ข อ้ มูล จากการสั มภาษณ์ ผูบ้ ริ หารมหาวิ ทยาลัย
อาจารย์สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ และนักศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อการจัดการเรี ยนรู ้
การสร้างเสริ มสุ ขภาวะ พบว่า ปั จจัยสาคัญในการจัดการเรี ยนรู ้แก่นกั ศึกษา คือ การให้ความรู ้และ
สร้างความตระหนักแก่นักศึกษา นักศึกษาควรได้ฝึกปฏิบตั ิจริ งด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดทักษะและ
ประสบการณ์ ดว้ ยตนเอง ควรส่ งเสริ มการสร้างผลงานเชิ งสร้างสรรค์ และมีการประเมินผลการ
เรี ยนรู ้ รวมทั้งการสะท้อนความคิด ซึ่งสอดคล้องกับคาให้สัมภาษณ์ของบุคคลต่าง ๆ ดังนี้
“ปั จจัยที่สาคัญในการจัดการเรี ยนรู ้การสร้างเสริ มสุ ขภาวะ คือ การให้ความรู ้แก่
นักศึกษาเพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับสุ ขภาวะก่อน ควรให้นกั ศึกษาฝึ กปฏิบตั ิกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองเพื่อให้เกิดประสบการณ์ดว้ ยตนเอง และควรมีการนาเสนอผลงานที่
ได้สร้างขึ้นเพือ่ นาไปใช้เป็ นแนวปฏิบตั ิของตนเองให้การสร้างเสริ มสุ ขภาวะ”(สัมภาษณ์
ผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัย)
“ปั จจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการจัดการเรี ยนรู ้การสร้างเสริ มสุ ขภาวะ คือ อาจารย์ควร
จัดการเรี ยนรู ้ให้นกั ศึกษาได้ฝึกปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง มีการแสดงผลงานที่ดีเลิศ การยกย่อง
ชมเชย และควรเน้นการประเมินผลการเรี ยนรู ้ของตนเองว่ามีสุขภาวะอย่างไร”(สัมภาษณ์
อาจารย์สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ)
“ปั จจัยสาคัญอยากให้อาจารย์สอนให้ความรู ้ก่อน และจึงฝึ กปฏิบตั ิตามกิจกรรมที่
ได้วางไว้ควรให้นกั ศึกษาประเมินตนเองเกี่ยวกับการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ”
(สัมภาษณ์นกั ศึกษาชั้นปี ที่ 1ที่เรี ยนวิชาศึกษาทัว่ ไป)
1.5ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างเสริ มสุ ขภาวะให้แก่นกั ศึกษาจากการวิเคราะห์
ข้อมูลการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารมหาวิทยาลัย อาจารย์สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ และนักศึกษา
เกี่ยวกับการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ พบว่า ผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัย อาจารย์ และนักศึกษาให้ความสาคัญ
กับการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ มีความตระหนักต่อการดูแลสุ ขภาพของตนเอง นักศึกษาต้องลงทะเบียน
เรี ยนวิชานี้ เพราะเป็ นวิชาศึกษาทัว่ ไปที่มหาวิทยาลัยบังคับให้เรี ยน โดยปกตินกั ศึกษาสนใจดูแล
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สุ ขภาวะของตนเองอยู่แล้วแต่ยงั ขาดกระบวนการเรี ยนรู ้ที่จะทาให้นกั ศึกษาเกิดประสบการณ์การ
เรี ยนรู ้ที่สามารถสร้างเสริ มสุ ขภาวะของตนเองได้ที่จะทาให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติ
และความสามารถในการดูแลตนเองและสามารถพัฒนาดูแลสุ ขภาพของตนเองให้ดีพร้อมมีคุณภาพที่
ดี ซึ่งสอดคล้องกับคาให้สัมภาษณ์ของบุคคลต่าง ๆ ดังนี้
“การสร้างเสริ มสุ ขภาวะให้แก่นกั ศึกษามีความจาเป็ นและมีความสาคัญมากซึ่งเป็ น
นโยบายระดับชาติ และมหาวิทยาลัยได้นานโยบายดังกล่าวมาจัดทาเป็ นแผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยเพื่อใช้เป็ นแนวทางการพัฒนานักศึกษาให้มีผลการเรี ยนรู ้ได้ตามมาตรฐาน
หลักสู ตรกาหนด” (สัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารมหาวิทยาลัย)
“การสร้างเสริ มสุ ขภาวะให้แก่นกั ศึกษาได้มีการจัดการเรี ยนการสอนไว้ในรายวิชา
สุ ขภาพและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิตที่นกั ศึกษาต้องลงทะเบียนเรี ยนทุกคนซึ่งการสร้าง
เสริ มสุ ขภาวะจะเป็ นกระบวนการสร้างสุ ขภาวะให้แก่นกั ศึกษาโดยการใช้กิจกรรมเป็ นสื่ อ
ดังนั้นจึงควรจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์การเรี ยนการสอน”
(สัมภาษณ์อาจารย์สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ)
“โดยปกตินกั ศึกษาสนใจดูแลสุ ขภาวะของตนเองอยูแ่ ล้ว แต่ยงั ขาด
กระบวนการเรี ยนรู ้ที่จะทาให้นกั ศึกษาเกิดประสบการณ์การเรี ยนรู ้สามารถสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะของตนเองได้” (สัมภาษณ์นกั ศึกษาชั้นปี ที่ 1ที่เรี ยนวิชาศึกษาทัว่ ไป)
1.6 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้การสร้างเสริ มสุ ขภาวะ ว่ามี
ความจาเป็ นต้องมีรูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ในรายวิชาการสร้างเสริ มสุ ขภาวะหรื อไม่ รู ปแบบที่
เหมาะสมควรเป็ นอย่างไรบ้าง ผลจากการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า ควรมีรูปแบบการ
จัดการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่มีข้นั ตอนการสอนที่ชดั เจนอาจารย์ที่สอนวิชา
นี้ จะได้นาไปทดลองใช้ให้เกิดประโยชน์ในการจัดการเรี ยนการสอน ควรมีการปรับเปลี่ยนรายวิชา
เดิ มที่ เ รี ย นอยู่ใ ห้ครอบคลุ มเนื้ อหามากยิ่งขึ้ น หากเรี ย นด้ว ยรู ปแบบการจัดการเรี ย นรู ้ จะทาให้
นักศึกษาเกิดความสนใจเรี ยน สนใจสุ ขภาพของตนเองมากขึ้น ดังคาให้สัมภาษณ์ของบุคคล ดังนี้
“รายวิชาการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ ควรมีรูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการจัด
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่มีข้นั ตอนการสอนที่ชดั เจนควรเป็ นรู ปแบบที่ใช้ในการจัดเรี ยน
การสอนได้ส่วนรายวิชาการสร้างเสริ มสุ ขภาวะเป็ นรายวิชาใหม่ที่ควรปรับปรุ งจากรายวิชา
สุ ขภาพและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต”(สัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารมหาวิทยาลัย)
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“การเรี ยนการสอนรายวิชานี้ควรมีรูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้และกิจกรรมควบคู่กนั
ไปซึ่งจะทาให้นกั ศึกษาเกิดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองได้”(สัมภาษณ์อาจารย์
สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ)
“การเรี ยนด้วยรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ ยังไม่มีในการเรี ยน แต่หากมีรูปแบบการ
จัดการเรี ยนรู ้สาหรับนักศึกษาก็จะเป็ นการดีมาก นักศึกษาจะได้สนใจเรี ยนมากยิง่ ขึ้นทาให้
ไม่เบื่อหน่ายจากการฟังบรรยายอย่างเดียว” (สัมภาษณ์นกั ศึกษาชั้นปี ที่ 1ที่เรี ยนวิชาศึกษา
ทัว่ ไป)
สรุ ปผลจากข้อมูลการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารมหาวิทยาลัย อาจารย์สาขาวิชาพลศึกษาและ
นันทนาการ และนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 เรี ยนวิชาศึกษาทัว่ ไปเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ การสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
สภาพปั ญหาของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเกี่ ยวกับการดูแลสุ ขภาวะ การจัดหลักสู ตรการ
เรี ยนการสอนการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ ปั จจัยสาคัญที่ส่งผลการจัดการเรี ยนรู ้การสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้การสร้างเสริ มสุ ขภาวะเพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการพัฒนารู ปแบบการจัดการ
เรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ข้อมูลดังกล่าว
ข้างต้น ผูว้ ิจยั ได้สรุ ปดังนี้
ยุท ธศาสตร์ ก ารสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาวะเป็ นยุท ธศาสตร์ ร ะดับ ชาติ ที่ ม หาวิ ท ยาลัย ทุ ก
มหาวิทยาลัยต้องให้ความสาคัญกับการสร้างเสริ มสุ ขภาวะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่นกั ศึกษาทุกคน
สภาพปั ญหาของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเกี่ยวกับการดูแลสุ ขภาวะ นักศึกษา
ส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญกับการดูแลสุ ขภาวะของตนเอง แต่พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาวะต้องได้รับ
การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้อย่างทัว่ ถึงทุกคน
การจัด หลัก สู ตรการสร้ างเสริ มสุ ข ภาวะเป็ นหลัก สู ต รการศึ ก ษาทัว่ ไปตอบสนอง
ยุท ธศาสตร์ ของชาติ และมหาวิ ท ยาลัย ควรจัด ให้มีกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ที่นัก ศึ ก ษาได้ฝึกปฏิ บ ัติ
กิจกรรมเพื่อให้เกิดประสบการณ์การเรี ยนรู ้
การสร้างเสริ มสุ ขภาวะ เป็ นกระบวนการสร้างสุ ขภาวะที่จะทาให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ ความ
เข้าใจ ทักษะ เจตคติ และความสามารถในการดูแลตนเองและ สามารถพัฒนาดูแลสุ ขภาพของตนเอง
ให้ดีพร้อมมีคุณภาพที่ดี
ปั จจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการจัดการเรี ยนรู ้การสร้างเสริ มสุ ขภาวะ คือ การให้ความรู ้แก่
นักศึกษาเพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับสุ ขภาวะ ควรให้นกั ศึกษาได้ฝึกปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเองเพื่อให้เกิ ดประสบการณ์ ดว้ ยตนเอง และควรมี การนาเสนอผลงานที่ได้สร้ างขึ้ นเพื่อ
นาไปใช้เป็ นแนวปฏิบตั ิสาหรับตนเองเกี่ยวกับการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
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รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ ควรมีรูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการ
จัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่มีข้ นั ตอนการสอนที่ชดั เจน และควรจัดกิจกรรมควบคู่กนั ไปจะทาให้
นักศึกษาเกิดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองได้ นักศึกษาจะได้สนใจเรี ยนมากยิง่ ขึ้น
2. จากการสังเกตพฤติกรรมการสอนของอาจารย์สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
แหล่งข้อมูล คือ อาจารย์สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บา้ นจอมบึงที่ปฏิบตั ิการสอนในรายวิชาสุ ขภาพและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิตให้แก่นกั ศึกษา
ชั้นปี ที่ 1 จานวน 3 คน คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง ระยะเวลาการสังเกตการ
สอน จานวน 1 ภาคเรี ยนในปี การศึกษา 2553 ในช่วงการเรี ยน ครั้งละ 30 นาที ประกอบด้วย การ
เตรี ยมการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ สื่ อการเรี ยนรู ้ พฤติกรรมทัว่ ไป
และข้อเสนอแนะ ผูว้ ิจยั ได้บนั ทึกการสังเกตพฤติกรรมการสอนของอาจารย์เพื่อนามาวิเคราะห์ สรุ ป
ผลได้ดงั นี้
2.1 การเตรี ยมการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ จากการสังเกตของผูว้ ิจยั พบว่า
อาจารย์ได้ใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้เป็ นบางครั้งก่อนทาการสอนและบางคนไม่มีแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ มีการแจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที่สอดคล้องกับสาระการเรี ยนรู ้ที่จะสอนทุกครั้ง มีการ
กาหนดเนื้ อหาสาระก่อนทาการสอนและกาหนดกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ตามความสามารถของ
ผูเ้ รี ยนทุกครั้งก่อนทาการสอน
2.2 การจัดกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ จากการสังเกตของผูว้ ิจยั พบว่าก่อนดาเนินการ
สอนอาจารย์มีการนาเข้าสู่ บทเรี ยนโดยใช้การทบทวนความรู ้เดิม หรื อ การเล่นเกมก่อนดาเนิ นการ
สอน อาจารย์เป็ นผูน้ ากิจกรรมด้วยการสนทนา มีการใช้คาถามที่หลากหลายเน้นคาถามปลายเปิ ด มี
การจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกห้องเรี ยน กิจกรรมที่สงั เกตพบ ได้แก่ อาจารย์ผสู ้ อนได้มีการ
ทบทวนความรู ้ เดิ มและประสบการณ์เดิมอยู่บ่อยครั้ง บางครั้ งจะเล่าเหตุการณ์สาคัญเกี่ ยวกับการ
ดูแลสุ ขภาพ การเกิดโรคภัยต่าง ๆ ที่กาลังเกิดขึ้นในปั จจุบนั เพื่อสร้างความตระหนักแก่นกั ศึกษา มี
การแจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ ทดสอบความรู ้และการตั้งคาถามในบางประเด็นเพื่อให้นกั ศึกษาได้
คิดวิเคราะห์และช่วยกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น มีการสอบถามความคิดเห็นจากนักศึกษาบ่อยครั้งเพื่อ
ระดมความคิดเห็นจากนักศึกษาช่วยกันสร้างผลงาน เช่น จัดทาป้ ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสุ ขภาวะ
กิจกรรมการเขียนเรี ยงความเกี่ยวกับสุ ขภาพ กิจกรรมฝึ กสมาธิ กิจกรรมการออกกาลังกาย เกม และ
นันทนาการ การจัดอาหารครบ 5 หมู่ มีการให้นักศึกษานาเสนอผลงานที่ได้สร้างสรรค์ไว้ให้
นักศึ กษาและกลุ่มได้ชื่นชม และวิพากษ์วิจารณ์ ผลงานซึ่ งกันและกัน มี การจัดทาแบบทดสอบ
ความรู ้ แบบประเมิ นผลงาน/กิ จกรรม แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่มเพื่อให้นักศึกษาได้
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ประเมิ น ตนเองและอาจารย์เป็ นผูป้ ระเมิ น และได้ให้นักศึ กษาช่ ว ยสะท้อนความคิ ด เห็ นที่ มีต่อ
ผลงานในแต่ละกลุ่มเพื่อนาไปปรับปรุ งต่อไป
ในการดาเนิ นการกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ พบว่า มี การสอนสอดแทรกคุ ณธรรม
จริ ยธรรมในขณะทาการสอน เช่น แนะนาการแต่งกายที่เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย การมาเรี ยนตรงเวลา
การตื่นนอน การดูแลสุ ขภาพของตนเอง ความรับผิดชอบต่อการเรี ยน ในการสอนแต่ละครั้งอาจารย์
และนักศึกษาจะช่วยกันสรุ ปบทเรี ยน และมีการประเมินผลเป็ นระยะเพื่อให้นกั ศึกษาตื่นตัวกับการเรี ยน
2.3 สื่ อการเรี ยนรู ้ พบว่า อาจารย์บางคนยังไม่มีการใช้สื่อการเรี ยนรู ้ท้ งั ของจริ งและ
ของจาลองในห้องเรี ยนและนอกห้องเรี ยนที่ สอดคล้องกับสาระการเรี ยนรู ้ และจุ ดประสงค์การ
เรี ยนรู ้เพื่อสร้างความสนใจและความกระตือรื อร้นในการเรี ยน เช่น ขาดสื่ อเทคโนโลยีประกอบการ
สอนตามบทเรี ยน ขาดสื่ อการเรี ยนการสอนที่ใช้ในการสอนตามเนื้ อหาสาระให้นักศึกษามีการ
ปฏิบตั ิกิจกรรมโดยตรงโดยไม่ใช้สื่อการเรี ยนรู ้
2.4 พฤติกรรมทัว่ ไป จากการสังเกตพบว่า อาจารย์มีความตั้งใจทาการสอนนักศึกษา
อย่างทัว่ ถึ ง มี ก ารสร้ า งบรรยากาศที่ เ หมาะสมกับสภาพการเรี ย นรู ้ บางครั้ งจัด การสอนในโรง
ยิมเนเซี ย มโดยเฉพาะเรื่ อ งการออกก าลังกาย การเล่ น เกม และนัน ทนาการเพราะต้องใช้พ้ืน ที่
ภาคสนาม มีการมอบหมายงานให้นกั ศึกษาปฏิบตั ิอย่างชัดเจน
สรุ ปผลข้อมูลจากการสังเกตพฤติกรรมการสอนของอาจารย์สาขาวิชาพลศึกษาและ
นันทนาการ พบว่า พฤติกรรมการสอนของอาจารย์ดา้ นการเตรี ยมการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้
อาจารย์ มีการเตรี ยมการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ล่วงหน้าก่อนทาการสอน 1 สัปดาห์ มีการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย เปิ ดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น นักศึกษามีการสร้าง
ผลงาน กล้าแสดงออกและมีการประเมินผลการเรี ยนรู ้ บางครั้งก็มีสื่อการเรี ยนรู ้และใช้แหล่งเรี ยนรู ้
ที่สอดคล้องกับสาระการเรี ยนรู ้ ที่สอน แต่ขาดการประเมินผลการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง เช่ น การ
สังเกต การประเมินผลงาน เป็ นต้น
3. การประเมินและสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษา แหล่งข้อมูลคือ นักศึกษาชั้น
ปี ที่ 1 ที่เรี ยนวิชาศึกษาทัว่ ไปในรายวิชาสุ ขภาพและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต จานวน 10 คน
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง ระยะเวลาการสังเกตพฤติกรรม จานวน 1 ภาค
เรี ยนในปี การศึกษา 2553 ในช่วงการเรี ยน ครั้งละ 30 นาที โดยใช้แบบระเมินสังเกตพฤติกรรมการ
เรี ยนของนักศึกษาประกอบด้วย ความกระตือรื อร้นในการเรี ยนรู ้ ความสนใจในการเรี ยนรู ้ ความ
เชื่ อมัน่ และกล้าแสดงออกและความสนุ กสนานขณะเรี ยนรู ้ ผูว้ ิจยั เป็ นผูป้ ระเมินและบันทึกการ
สังเกตพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษาและนามาวิเคราะห์ สรุ ปผลได้ดงั นี้
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3.1 ความกระตือรื อร้นในการเรี ยนรู ้ พบว่า นักศึกษาอาสาทากิจกรรมการเรี ยนรู ้ใน
ด้านช่ วยกระตุน้ เพื่อนให้ปฏิ บตั ิ งานจนสาเร็ จ ช่ วยเหลื อเพื่อนร่ วมงานในเสร็ จตามกาหนดและ
ติดตามงานที่ได้รับมอบหมายอยูใ่ นระดับดีมากทุกด้าน
3.2 ความสนใจในการเรี ยนรู ้ พบว่า นักศึกษามีความสนใจเข้าร่ วมกิจกรรม ในด้าน
การค้นคว้าหาความรู ้ดว้ ยตนเองมีการสร้างผลงาน มีการประเมินผลงานด้วยความชื่นชมอยูใ่ นระดับ
ดีมากทุกด้าน
3.3 ความเชื่อมัน่ และกล้าแสดงออก พบว่า นักศึกษากล้าแสดงออกโดยการตั้งคาถาม
ด้วยความมัน่ ใจในด้านการรับอาสาเป็ นตัวแทนนาเสนอ ยอมรับคาวิจารณ์จากเพื่อน และนาผลงาน
มาปรับปรุ งแก้ไข อยูใ่ นระดับดีมากทุกด้าน
3.4 ความสนุกสนานขณะเรี ยนรู ้พบว่า นักศึกษาเข้าร่ วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน
ในด้านช่วยกันทางานของผูอ้ ื่นและกลุ่มด้วยความพึงพอใจ นักศึกษาสร้างบรรยากาศการเรี ยนรู ้และ
มีความรู ้สึกที่ดีในการร่ วมกิจกรรม อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน
สรุ ปผลข้อมูล จากการประเมิ นและสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึ กษา พบว่า
ส่ วนใหญ่นักศึกษามีความกระตือรื อร้นในการเรี ยนรู ้ มีความสนใจในการเรี ยนรู ้ มีความเชื่ อมัน่
และกล้าแสดงออก และมีความสนุกสนานขณะเรี ยนรู ้อยูใ่ นระดับดีมากทุกด้าน
4. การวิจยั เชิงสารวจ จากการวิจยั เชิงสารวจเรื่ อง การมีส่วนร่ วมกิจกรรมสุ ขภาพและ
ความต้องการบริ การสร้างเสริ มสุ ขภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง ประจาปี
การศึกษา 2550 ผลการวิจยั พบว่า ระดับการมีส่วนร่ วมกิจกรรมสุ ขภาพของนักศึกษาโดยภาพ
รวมอยูใ่ นระดับปานกลาง หากพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านการจัดให้มหาวิทยาลัยเป็ นศูนย์กลาง
ในการประสานงานด้านกิจกรรมสุ ขภาพ ด้านจิตใจ คุณธรรม จริ ยธรรม ด้านการให้บริ การกิจกรรม
สุ ขภาพ ด้านประชาสัมพันธ์และด้านการเข้าร่ วมกิจกรรมสุ ขภาพของนักศึกษาอยูใ่ นระดับปานกลาง
ทุกด้าน ส่ วนระดับความต้องการบริ การสร้างเสริ มสุ ขภาพของนักศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก หากพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านบริ การสุ ขภาพ ด้านสถานที่ อุปกรณ์ และเครื่ องอานวย
ความสะดวก ด้านกิจกรรมสร้างเสเริ มสุ ขภาพและด้านบุคลากรให้บริ การสุ ขภาพมีความต้องการอยู่
ในระดับมาก ส่ วนด้านวิชาการสุ ขภาพและด้านกิ จกรรมการออกกาลังกายมีความต้องการอยู่ใน
ระดับปานกลาง(กิตติคม คาวีรัตน์ 2550 :1-123)
สรุ ปผลจากการวิจยั เชิงสารวจโดยภาพรวมพบว่า ระดับการมีส่วนร่ วมกิจกรรมสุ ขภาพ
ของนักศึกษาอยูใ่ นระดับปานกลางทุกด้าน และระดับความต้องการบริ การสร้างเสริ มสุ ขภาพของ
นักศึกษา อยูใ่ นระดับมาก
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5. การสังเคราะห์งานวิจยั ผูว้ ิจยั ได้ทาการสังเคราะห์งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง
เสริ มสุ ขภาวะทั้งในประเทศและต่างประเทศจานวน10 เรื่ อง ได้แก่ มาเรี ยม นิลพันธุ์และคณะ(2545
:126) สุ จิตรา สุ คนธทรัพย์(2545 : 1-205)นวลอนงค์ บุญจรู ญศิลป์ (2547 : 1-250)รุ่ งทิพย์ 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 คริ สไต(Katy Christie 2005 : 1-107) และ เซียติ เซน และคณะ (Xiadi Chen and Others 2005 :
1-148) เพื่อนาผลการวิจยั มาสังเคราะห์เป็ นแนวคิดในการนิ ยามการสร้างเสริ มสุ ขภาวะพบว่า
ส่ วนใหญ่งานวิจยั เกี่ยวกับการสร้างนโยบายเพื่อสุ ขภาพ การสร้างสิ่ งแวดล้อมเพื่อสุ ขภาพ การสร้าง
สิ่ งแวดล้อมเพื่อสุ ขภาพ การสร้างความเข้มแข็งชุมชน การพัฒนาทักษะกระบวนการบุคคลในการ
สร้างสุ ขภาวะ การปรับระบบบริ การการแพทย์ ผลการเรี ยนรู ้สุขภาพ ทักษะมนุษยสัมพันธ์ เจตคติ
การสร้างสุ ขภาพ พฤติกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาพ ความรับผิดชอบทางสุ ขภาพ และความมีระเบียบ
วินยั ตนเองเกี่ยวสุ ขภาพ
สรุ ปผลการสังเคราะห์นิยามการสร้างเสริ มสุ ขภาวะได้ 6 ด้าน ประกอบด้วยด้านทักษะ
กระบวนการ ด้านความรู ้การสร้างเสริ มสุ ขภาวะ ด้านทักษะมนุ ษยสัมพันธ์ ด้านเจตคติการสร้าง
เสริ มสุ ขภาวะ ด้านพฤติกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ และด้านความรับผิดชอบ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานผูว้ ิจยั ได้นาข้อมูลจากการศึกษาแหล่งข้อมูลเอกสาร และ
ข้อมูลบุคคลเกี่ยวกับการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ และแนวทางการพัฒนามาเปรี ยบเทียบแล้วสร้างเป็ น
ข้อสรุ ปย่อยและข้อสรุ ปรวมมากาหนดเป็ นนิยาม องค์ประกอบ พฤติกรรมการบ่งชี้และแนวทางการ
พัฒนาพฤติกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ตรวจสอบเพื่ อยืน ยัน นิ ย าม องค์ป ระกอบ พฤติ ก รรมบ่ ง ชี้ แ ละแนวทางการพัฒ นา
พฤติกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก
ด้วยแบบสัมภาษณ์ก่ ึงโครงสร้าง และการประเมินความสอดคล้องให้ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกด้วย
แบบสัมภาษณ์ ก่ึ งโครงสร้างเกี่ยวกับนิ ยาม องค์ประกอบ พฤติกรรมบ่งชี้ การสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
และแนวทางการพัฒนาการสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ จากผูเ้ ชี่ยวชาญ
จานวน 5 คน สรุ ปผลได้ดงั นี้
1.นิ ย ามการสร้ า งเสริ มสุ ขภาวะเป็ นยุท ธศาสตร์ ส าคัญทั้งของรั ฐ และมหาวิท ยาลัย
เกี่ ยวกับการสร้ างเสริ มสุ ขภาวะให้แก่ คนไทยและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทุกคนเพื่อให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีจึงได้กาหนดเป็ นวิชาเรี ยนในรายวิชาศึกษาทัว่ ไปของมหาวิทยาลัยและผูเ้ ชี่ยวชาญได้ให้
ข้อเสนอแนะควรปรั บคานิ ยามการสร้ างเสริ มสุ ขภาวะให้เป็ นรู ปธรรมเข้าใจง่าย สามารถนาไป
ปฏิบตั ิได้ ดังคาให้สมั ภาษณ์ของผูเ้ ชี่ยวชาญคนหนึ่ง ดังนี้
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“ยุทธศาสตร์สาคัญทั้งของรัฐและมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
ให้แก่คนไทยและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทุกคนเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีจึงได้กาหนด
เป็ นวิชาเรี ยนในรายวิชาศึกษาทัว่ ไปของมหาวิทยาลัย”
2. การสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ผูเ้ ชี่ยวชาญเห็นด้วยกับ
การสร้างเสริ มสุ ขภาวะทั้ง 6 ด้านมีความสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 กาหนดมาตรฐานการเรี ยนรู ้ระดับปริ ญญาตรี ท้ งั 6 ด้านประกอบด้วย ด้านความ
รับผิดชอบ ด้านความรู ้การสร้างเสริ มสุ ขภาวะ ด้านทักษะกระบวนการ ด้านทักษะมนุษยสัมพันธ์
ด้านเจตคติการสร้างเสริ มสุ ขภาวะและด้านพฤติกรรมการสร้ างเสริ มสุ ขภาวะ ผูเ้ ชี่ ยวชาญได้ให้
ข้อเสนอแนะ คือ ควรแยกแยะพฤติกรรมในแต่ละด้านให้ชดั เจนเพื่อสะดวกในการวัดประเมินผล
การเรี ยนรู ้ ดังคาให้สมั ภาษณ์ของผูเ้ ชี่ยวชาญคนหนึ่ง ดังนี้
“มาตรฐานการเรี ยนรู ้ระดับปริ ญญาตรี รายวิชาการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ ควรมีความ
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาทั้ง 6 ด้านที่กระทรวงศึกษาได้ประกาศไว้
อย่างชัดเจนเพือ่ ให้สามารถประเมินผลการเรี ยนรู ้ได้”
3. พฤติกรรมบ่งชี้การสร้างเสริ มสุ ขภาวะผูเ้ ชี่ยวชาญได้ให้ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับการ
ระบุพฤติกรรมให้มีความชัดเจนเกิดความเข้าใจที่ตรงกันเป็ นรู ปธรรมควรใช้คาที่ง่ายสามารถปฏิบตั ิ
ได้และประเมินพฤติกรรมได้ดงั คาให้สมั ภาษณ์ของผูเ้ ชี่ยวชาญคนหนึ่ง ดังนี้
“การกาหนดพฤติกรรมบ่งชี้การสร้างเสริ มสุ ขภาวะควรกาหนดให้เป็ นรู ปธรรม
สามารถวัดและประเมินผลได้และให้เป็ นแนวทางการพัฒนาการสร้างเสริ มสุ ขภาวะของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏได้ต่อไป” (สัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ยวชาญ)
สรุ ปผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับนิ ยาม องค์ประกอบ พฤติกรรมบ่งชี้ของการสร้าง
เสริ มสุ ขภาวะและแนวทางการพัฒนาการสร้างเสริ มสุ ขภาวะนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ จาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 คน ผูว้ ิจยั จึงได้นาเสนอในตารางที่ 9
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ตารางที่ 9 พฤติกรรมบ่งชี้การสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
การสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
พฤติกรรมบ่งชี้
ความรู ้การสร้างเสริ ม
ระดับความรู ้ของนักศึกษาที่เกี่ยวกับความหมายของสุ ขภาวะ ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อสุ ขภาวะ แนวโน้มปั ญหาสุ ขภาพของคนไทย
สุ ขภาวะ
การดูแลสุ ขภาพของตนเอง กิจกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ การออกกาลังกาย การเล่นกีฬา การพักผ่อน กิจกรรมนันทนาการ
และการบริ โภคอาหาร
ความรับผิดชอบ
ระดับความรั บผิดชอบต่อการปฏิบตั ิงานตามที่ได้รับมอบหมายเป็ นแบบอย่างที่ดีในการสร้ างเสริ มสุ ขภาวะ การให้ความ
ร่ วมมือในการปฏิบตั ิหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีความสามารถจัดการปั ญหาที่เกิดขึ้นด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และความสาเร็ จ
ในการปฏิบตั ิงานในการสร้างเสริ มสุ ขภาวะของตนเอง
ทักษะกระบวนการ
ความสามารถในการค้นหาข้อมูล การทาความเข้าใจข้อมูล และการประเมินผลข้อมูลในการสร้างเสริ มสุ ขภาวะเชิงสร้างสรรค์
ที่มีพ้ืนฐานมาจากความรู ้ทางทฤษฎี มีประสบการณ์จากการปฏิบตั ิ และผลที่เกิดจากการปฏิบตั ิ รวมทั้งมีความสามารถการสร้าง
ผลงานในการสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะสาหรับตนเองได้
ทักษะมนุษยสัมพันธ์
พฤติกรรมการสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะ
เจตคติการสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะ

ระดับความสามารถเพื่อช่วยเหลือและแก้ปัญหาเพื่อนภายในกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ แสดงออกถึงภาวะผูน้ าในสถานการณ์ที่
ต้องกล้าตัดสิ นใจ รู ้จกั แก้ปัญหา และเป็ นบุคคลที่มองโลกในแง่ดี
ระดับพฤติกรรมทางสุ ขภาวะที่ดี เพื่อให้เกิดความสมดุลในทุกด้านและครอบคลุมถึงการดาเนินชีวิตที่เหมาะสมของบุคคลเป็ น
สาคัญและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ระดับการเห็นคุณค่าและความสาคัญของตนเองในการสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะ รักตนเอง รักการออกกาลังกาย รักการเล่นเกมกีฬา มีน้ าใจนักกีฬา สามารถดูแลสุ ขภาพของตนเองและผูอ้ ื่นได้ โดย
แสดงออกทางพฤติกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาวะของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
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4. แนวทางการพัฒนาการสร้างเสริ มสุ ขภาวะสําหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ผูเ้ ชี่ยวชาญได้ให้ขอ้ เสนอแนะดังนี้“การปฏิบตั ิในแต่ละกิจกรรมควรใช้คาํ สั่งให้ชดั เจน และควรเปิ ด
โอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็ นในทุกขั้นของกิ จกรรมทุกกิ จกรรมเพื่อให้นักศึกษาเกิ ด
ความเข้าใจและสามารถปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้อง บางกิจกรรมมีการจับคู่กบั เพื่อนควรดําเนินกิจกรรม
ตามที่ ก าํ หนดไว้ และกิ จ กรรมที่ ป ฏิ บ ัติ เ ป็ นกลุ่ ม ควรปลู ก ฝั ง เรื่ อ งการวางแผน การลงมื อ การ
ตรวจสอบและการปรับปรุ งแก้ไขให้เกิดทักษะจนชํานาญทุกครั้ง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นกั ศึกษา
ได้บรรลุตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้ระดับอุดมศึกษา อีกทั้งต้องจัดสภาพแวดล้อมที่สร้างแรงจูงใจการ
สร้างเสริ มสุ ขภาวะก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์แก่นกั ศึกษา”
จากข้อมูลดังกล่าวผูว้ ิจยั ได้นาํ มาใช้กาํ หนดนิ ยาม องค์ประกอบ พฤติ กรรมบ่งชี้ การ
สร้างเสริ มสุ ขภาวะและแนวทางการพัฒนาการสร้างเสริ มสุ ขภาวะสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
จากผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 5 คน นํามากําหนดนิ ยาม องค์ประกอบให้เป็ นรู ปธรรมเข้าใจง่ายสามารถนําไป
ปฏิบตั ิได้ สะท้อนถึงพฤติกรรมบ่งชี้การสร้างเสริ มสุ ขภาวะมีการสร้างเกณฑ์การประเมินให้ชดั เจน
การใช้ภาษาที่ง่ายและมีความเข้าใจตรงกันและแนวทางการพัฒนาการสร้างเสริ มสุ ขภาวะนักศึกษา
ได้ให้ขอ้ เสนอแนะไว้ในการปฏิบตั ิกิจกรรมแต่ละกิ จกรรมควรใช้คาํ สั่งที่ชัดเจน เปิ ดโอกาสให้
นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นทุกกิจกรรมสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้นักศึกษา
เกิดความเข้าใจและสามารถปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้อง ควรจัดสภาพแวดล้อมที่สร้างแรงจูงใจการสร้าง
เสริ มสุ ขภาวะเพื่อให้นกั ศึกษาเกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
ตอนที่ 2 การพัฒนา (Development: D1) เพือ่ พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เชิง
ประสบการณ์ เพือ่ สร้ างเสริมสุ ขภาวะสํ าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ (Design and
Development :D1 and D2)
ผลการพัฒนาโครงร่ างรู ปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ เพือ่ สร้ างเสริมสุ ขภาวะ
การพัฒนาโครงร่ างรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
สําหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในระยะที่ 2 เป็ นผลการศึกษาแนวคิดที่ได้จากการศึกษาและ
วิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานจากเอกสารและบุคคลในระยะที่ 1 เพื่อนําข้อมูลมากําหนดกรอบแนวคิดและ
พัฒนาโครงร่ างรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ ให้ผลดังนี้
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1. ผลการศึกษาแนวคิดที่ได้จากการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานจากเอกสารและ
บุคคลในระยะที่ 1 เพื่อนําข้อมูลมาวิเคราะห์และกําหนดกรอบแนวคิดของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
เชิงประสบการณ์ให้มีความสอดคล้องกับหลักการ แนวคิด และทฤษฎี ดังนี้ การสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
ให้แก่นกั ศึกษามีความจําเป็ นและมีความสําคัญมากเพื่อใช้เป็ นแนวทางการพัฒนานักศึกษาให้มีผล
การเรี ยนรู ้ได้ตามมาตรฐานหลักสู ตรกําหนด ปั จจัยที่สาํ คัญในการจัดการเรี ยนรู ้การสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะ คื อ การให้ความรู ้ แก่ นักศึ กษาเพื่อสร้ างความตระหนักเกี่ ยวกับสุ ขภาวะก่ อน ควรให้
นักศึกษาได้ฝึกปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองเพื่อให้เกิดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
และควรมีการนําเสนอผลงานที่ได้สร้างขึ้น ควรมีรูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ ควรมีการจัดกิ จกรรม
ควบคู่กนั ไปทําให้นกั ศึกษาเกิดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองได้
2. ผลการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ จากการที่ผวู ้ ิจยั ได้ศึกษา
และวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553 ระดับ
ปริ ญญาตรี พบว่า การสร้างเสริ มสุ ขภาวะให้แก่นกั ศึกษามีความจําเป็ น และมีความสําคัญที่สามารถ
ใช้เป็ นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวติ ให้แก่นกั ศึกษาได้ จากนั้นผูว้ จิ ยั จึงได้ทาํ การศึกษาวิเคราะห์
แนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องและหลักการที่เกี่ยวกับการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิง
ประสบการณ์ ได้แก่ แนวคิดการพัฒนารู ปแบบจัดการเรี ยนรู ้ ทฤษฎีการสร้างความรู ้ ทฤษฎีการ
ประมวลผลข้อมูล ทฤษฎีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ ทฤษฎีพหุปัญญา ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของโรเจอร์ส
และหลักการของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การสังเคราะห์องค์ประกอบ
ในแต่ละขั้นตอนขึ้นเป็ นร่ างโครงร่ างรู ปแบบนําไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญทั้ง7คนตรวจสอบความสอดคล้อง
และความเหมาะสมพบว่า ระดับความสอดคล้องและระดับความเหมาะสมอยูใ่ นระดับสูง กว่าเกณฑ์
ที่กาํ หนด ผูว้ ิจยั ได้นาํ ข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญไปปรับแก้ไขรู ปแบบเพิ่มเติม นําร่ างรู ปแบบไป
ทําการศึกษานําร่ อง(Pilot Study)กับอาจารย์และนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุรี พบว่า ร่ างรู ปแบบดังกล่าวมีความเหมาะสมสามารถนําไปทดลองใช้ได้ จากนั้น
ผูว้ ิจยั ได้นาํ ร่ างรู ปแบบมาปรับปรุ ง แก้ไขขั้นตอนย่อยให้มีความเหมาะสมยิง่ ขึ้นแล้วจึงนําไปทดลอง
ใช้กบั อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง พบว่า รู ปแบบ
ดังกล่าวมีประสิ ทธิภาพและมีประสิ ทธิผลอยูใ่ นระดับสูง สามารถนําไปเผยแพร่ ให้แก่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอื่นทัว่ ประเทศไทยได้ทดลองใช้ต่อไป
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิ งประสบการณ์เพื่อสร้ างเสริ มสุ ขภาวะสําหรั บนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเรี ยกว่าKAECPAR Model ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบของ
หลักการ และวัตถุประสงค์ องค์ประกอบของกระบวนการ และองค์ประกอบของเงื่อนไขการนํา
รู ปแบบไปใช้ ดังนี้
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1. องค์ประกอบของหลักการและวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย ดังนี้
หลักการ คือ การเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้โดยการปฏิบตั ิจริ ง
เป็ นการเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วมเพื่อนําไปสู่การสร้างองค์ความรู ้ใหม่
วัตถุประสงค์ คือ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการจัดประสบการณ์เรี ยนรู ้ร่วมกันทําให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
2. องค์ประกอบกระบวนการ ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 5ขั้นในแต่ละขั้นตอนหลักจะ
มีข้ นั ย่อย ๆ เป็ นกระบวนการดําเนิ นการ 3 ขั้นที่เรี ยกว่า PDS ได้แก่ ขั้นเตรี ยมการ (Preparing : P)
ขั้นปฏิบตั ิ(Doing : D) และขั้นสรุ ป(Summarizing : S) ดังนี้
ขั้นที่ 1 การให้ความรู ้และการสร้างความตระหนัก (Knowledge and Awareness)
หมายถึง การสร้างความรู ้ ที่เชื่ อมโยงกับประสบการณ์เดิ มกับเหตุการณ์ หรื อกรณี ศึกษาเพื่อสร้าง
ความตระหนักแก่ผเู ้ รี ยน ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย ดังนี้
1.1 เตรี ยมผูเ้ รี ยนโดยแจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ (P)
1.2 ทําการทดสอบก่อนเรี ยน (D)
1.3 ตั้งคําถามหรื อประเด็นปัญหาให้ผเู ้ รี ยนคิด เพื่อสรุ ปหาแนวทางแก้ปัญหา(S)
ขั้นที่ 2 การสร้ างเสริ มความรู ้ (Enhancement) ระดมความคิดเห็ นให้ผูเ้ รี ยนได้
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ กับกลุ่มเพื่อนเพื่อสร้ างประสบการณ์ ใหม่ และองค์ความรู ้ ใหม่ ประกอบด้วย
ขั้นตอนย่อย ดังนี้
2.1 จัดเตรี ยมเสริ มความรู ้ สร้างความเข้าใจในการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ (P)
2.1 จัดกิจกรรมเพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ส่ิ งที่ได้คน้ คว้ามากับเพื่อน (D)
2.2 สรุ ปเป็ นองค์ความรู ้โดยสรุ ปคนเดียวสรุ ปร่ วมกับเพื่อนสรุ ปร่ วมกับผูส้ อน(S)
ขั้นที่ 3 การสร้างผลงาน (Construction) หมายถึง การวางแผนแนวปฏิบตั ิของกลุ่มเพื่อ
สร้างผลงานตามที่กลุ่มมีขอ้ ตกลงกัน ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย ดังนี้
3.1 จัดเตรี ยมแบ่งผูเ้ รี ยนออกเป็ นกลุ่ม ๆละประมาณ 4-6 คน (P)
3.2 ร่ วมกันวางแผนฝึ กปฏิบตั ิช่วยกันสร้างสรรค์ผลงาน (D)
3.3 สรุ ปผลงานที่สร้างสรรค์ของแต่ละกลุ่ม (S)
ขั้นที่ 4 การนําเสนอผลงาน (Presentation) หมายถึง การนําเสนอผลงาน/ชิ้นงานที่ได้
สร้างขึ้นและนําผลงานมาเสนอในห้องเรี ยน ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย ดังนี้
4.1 จัดเตรี ยมตัวแทนกลุ่มนําเสนอผลงาน (P)
4.2 ตัวแทนออกมานําเสนอผลงานของกลุ่ม (D)
4.3 สรุ ปผลงานเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน(S)
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ขั้นที่ 5 การประเมินผลการเรี ยนรู ้และการสะท้อนกลับ (Assessment and Reflection)
หมายถึง การประเมินผลการเรี ยนรู ้และสะท้อนความคิดและการนําไปใช้โดยเพื่อน และอาจารย์
ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย ดังนี้
5.1 ประเมินผลงาน การนําเสนอ และประโยชน์ที่ได้ (P)
5.2 สะท้อนความคิดผลงาน /ชิ้นงาน (D)
5.3 สรุ ปผลงานเพื่อเผยแพร่ ให้ผทู ้ ี่สนใจได้ทราบ(S)
3. องค์ประกอบของเงื่อนไขการนํารู ปแบบไปใช้ ประกอบด้วย หลักการตอบสนอง
ระบบสังคม และระบบสนับสนุน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
3.1 หลักการตอบสนอง คือ การกระตุน้ ให้นกั ศึกษาร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมตลอดเวลา
ให้นกั ศึกษาร่ วมกันรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย และให้นกั ศึกษาร่ วมกันคิดสร้างผลงาน
3.2 ระบบสังคม คือ การให้นกั ศึกษาได้สร้างความร่ วมมือกัน (Collaborative) มี
การปฏิสมั พันธ์กนั (Relationship) และส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาทํางานเป็ นทีม (Teamwork)
3.3 ระบบสนับสนุน คือ การจัดเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม
จัดหาสื่ อการเรี ยนการสอน และจัดกิจกรรมให้มีความยืดหยุน่ ได้มากขึ้น
ผลการพัฒนาได้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิ งประสบการณ์ เพื่อสร้ างเสริ มสุ ขภาวะ
สําหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีรายละเอียด แสดงในภาพที่ 20

หลักการ : การเรียนรู้ เชิงประสบการณ์ ช่วยให้ ผ้ ูเรียนเกิดการเรียนรู้ โดยปฏิบัติจริง เป็ นการเรียนรู้ แบบมีส่วนร่ วมเพือ่ นาไปสู่ การสร้ าง
องค์ ความรู้ใหม่
วัตถุประสงค์ : เพือ่ ให้ ผ้เู รียนมีส่วนร่ วมในจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ร่วมกันทาให้ มีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี

เงือ่ นไขการนารู ปแบบไปใช้

ขั้นที่ 1 การให้ ความรู้และการสร้ างความตระหนัก

1.กระตุ้นให้ นักศึกษาปฏิบตั ิ
กิจกรรม
2.นักศึกษาร่ วมกันรับผิดชอบ
3.นักศึกษาร่ วมคิดสร้ างผลงาน

ระบบสนับสนุน
1. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
2. จัดหาสื่ อการเรียนการสอน
3. จัดกิจกรรมให้ มคี วาม
ยืดหยุ่นกับเวลาทีก่ าหนด

ขั้นที่ 1 การให้ ความรู้ และการสร้ างความตระหนัก
(Knowledge and Awareness :KA)
การกระตุ้นเร้ าความสนใจโดยทบทวนความรู้ และ
ประสบการณ์ เดิมและสร้ างความตระหนักให้ แก่ นักศึกษา
ขั้นที่ 2 การสร้ างเสริมความรู้ (Enhancement :E)
การระดมความคิดเห็นของนักศึกษาได้ แลกเปลีย่ นเรียนรู้
กับกลุ่มเพือ่ นเพือ่ สร้ างประสบการณ์ และองค์ ความรู้ ใหม่

หลักการตอบสนอง

ระบบสั งคม
1.สร้ างความร่ วมมือกัน
2.การมีปฏิสันพันธ์ กนั
3. การทางานเป็ นทีม

ขั้นตอนกระบวนการ

ขั้นที่ 3 การสร้ างผลงาน(Construction : C)
การปฏิบตั ิงานกลุ่มทีใ่ ช้ ทกั ษะกระบวนการของกลุ่ม
กระบวนการทางปัญญาช่ วยกันสร้ างสรรค์ ผลงาน
ของกลุ่มนักศึกษา

ขั้นที่ 5 การ
ประเมินผล
การเรียนรู้
และการ
สะท้ อนกลับ

ขั้นที่ 4 การนาเสนอผลงาน

ขั้นที่ 2 การสร้ าง
เสริมความรู้

ขั้นที่ 4 การนาเสนอผลงาน (Presentation : P)
การนาเสนอผลงานทีไ่ ด้ สร้ างสรรค์ โดยกลุ่มนักศึกษา
เปิ ดโอกาสให้ นักศึกษาทุกคนร่ วมอภิปราย วิเคราะห์
เปรียบเทียบและกระบวนการและสรุ ป
ขั้นที่ 5 การประเมินผลการเรียนรู้ และการสะท้ อนกลับ
(Assessment and Reflection : AR)
นักศึกษาประเมินผลการเรียนรู้ ของตนเองและผลงาน
และสะท้ อนความคิดเห็นเกีย่ วกับผลงานทีไ่ ด้ สร้ างขึน้

ขั้นที่ 3 การสร้ างผลงาน
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ภาพที่ 20 รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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ผลการตรวจสอบเพือ่ ยืนยันโครงร่ างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เชิงประสบการณ์ เพือ่ สร้ างเสริม
สุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
1. ผลการประเมิ น ความสอดคล้อ งของโครงร่ า งรู ป แบบการจัด การเรี ยนรู ้ เ ชิ ง
ประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ผลการประเมินความ
สอดคล้องของโครงร่ างรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พบว่า โครงร่ างของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิ งประสบการณ์
จานวน 12 รายการ มีค่าดัชนี ความสอดคล้อง อยูร่ ะหว่าง0.86 -1.00ซึ่ งเป็ นค่าแสดงหลักฐานของ
ความสอดคล้องอยูใ่ นระดับมากสามารถนาไปใช้ได้
1.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ เพื่อนาข้อมูลมาปรับปรุ ง
โครงร่ างรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ มีดงั นี้
1.1.1 ขั้นการให้ความรู ้และการสร้างความตระหนัก รู ้สึกว่าข้อความควรให้
ชัดเจน ในการวัดผลอาจตัดออกหรื อลองพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
1.1.2 ขั้นการสร้างเสริ มความรู ้ รู ้ได้อย่างไรว่าขั้นนี้มีความสอดคล้องกับ
กระบวนการทางปั ญญาแก้ปัญหาได้
1.1.3 ขั้นการนาเสนอผลงาน ในข้อความวิเคราะห์เปรี ยบเทียบไม่แน่ใจว่า
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ใดในรู ปแบบเพราะดูจากนิยามศัพท์แล้วยังไม่ได้ระบุถึงขั้นการวิเคราะห์
จากผลการวิเคราะห์เอกสารและการตรวจสอบเพื่อยืนยันความสอดคล้องของโครงร่ าง
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์และข้อเสนอแนะจากผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูว้ ิจยั นามาตรวจสอบ
ปรับปรุ งและแก้ไขโครงร่ างให้มีความสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น ก่อนนาไปใช้ในการวิจยั ต่อไป
2.ผลการตรวจสอบความเหมาะสมโครงร่ างรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์
เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ผูว้ ิจยั ได้นาโครงร่ างที่พฒั นาขึ้นซึ่ง
ประกอบด้วย แนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ หลักการ
วัตถุประสงค์ โครงสร้างและเนื้อหารายวิชาการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ เวลาที่ใช้ คุณสมบัติของ
ผูเ้ ข้าร่ วมการจัดการเรี ยนรู ้ การดาเนินการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ ขั้นของรู ปแบบการจัดการ
เรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ อุปกรณ์/สื่ อการจัดการเรี ยนรู ้ การวัดและประเมินผล การนารู ปแบบไปใช้
หลักการตอบสนอง ระบบสังคม ระบบสนับสนุน ไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ จานวน 7 คนประเมินตรวจสอบความ
เหมาะสมโครงร่ างรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ พบว่า มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับ
มากที่สุด ( X > 3.50, S.D. < 1.00)
3.ผลการประเมินความสอดคล้องของตัวอย่างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ผลการประเมิน
ความสอดคล้องของตัวอย่างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ พบว่า ตัวอย่างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ จานวน 6
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รายการ มีค่าดัชนี ความสอดคล้อง อยู่ระหว่าง 0.80 -1.00 ซึ่ งเป็ นค่าแสดงหลักฐานของความ
สอดคล้องอยูใ่ นระดับมาก สามารถนาตัวอย่างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ไปทดลองใช้ได้
3.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ
3.1.1 เขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมควรให้สอดคล้องกับรู ปแบบการจัดการ
เรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ เพราะง่ายสาหรับครู และผูน้ ิเทศ
3.1.2 จุดประสงค์การเรี ยนรู ้เชิงพฤติกรรมในบางข้อควรระบุเกณฑ์
4. ผลการตรวจสอบความเหมาะสมตัวอย่างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ผูว้ ิจยั ได้นาตัวอย่าง
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่พฒั นาขึ้นประกอบด้วย สาระสาคัญ จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ สาระการเรี ยนรู ้
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ ขั้นของรู ปแบบ สื่ อการเรี ยนรู ้ การวัดและประเมินผล และข้อเสนอแนะ
ไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 คน ได้ประเมินตรวจสอบความเหมาะสมของตัวอย่างแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ พบว่า มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( X > 3.50, S.D. < 1.00)
ผลการศึกษานาร่ อง
ผูว้ ิจยั ได้นาโครงร่ างรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ไปทดลองใช้ในการศึกษานาร่ อง ได้ผลดังนี้
1. ผลการทดสอบความรู ้ความเข้าใจของอาจารย์สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จานวน 3 คนเกี่ยวกับรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อ
สร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ จานวน 20 ข้อ พบว่า อาจารย์มีความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอยู่ในระดับดี มาก โดยเฉลี่ยอาจารย์มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับรู ปแบบการ
จัดการเรี ยนรู ้เชิ งประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ อยู่ใน
ระดับดีมาก (18-20 คะแนน หมายถึง ระดับดีมาก)
2. ผลการประเมินความสามารถในการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ตามรู ปแบบการ
จัดการเรี ยนรู ้ เชิ งประสบการณ์ เพื่อสร้ างเสริ มสุ ขภาวะสาหรั บนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏใน
ระหว่างการศึกษานาร่ อง โดยใช้แบบประเมินความสามารถในการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์
ตามรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษามหาวิท ยาลัย
ราชภัฏ พบว่า อาจารย์ จานวน 3 คน มีความสามารถในการจัดการเรี ยนรู ้เชิ งประสบการณ์ตาม
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏ ประกอบด้วย การเตรี ยมความพร้อมในการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ สร้างบรรยากาศการ
เรี ยนรู ้ ในห้องเรี ยน การจัด การเรี ยนรู ้ เชิ งประสบการณ์ สื่ อการเรี ยนรู ้ และการประเมิ นผลโดย
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ภาพรวม มีความสามารถอยูใ่ นระดับมาก ( X = 2.67, S.D. = 0.52 ) และจากการสัมภาษณ์อาจารย์
เกี่ ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้ เชิ งประสบการณ์ ได้ใช้วิธีการจัดที่ยึดนักศึกษาเป็ นสาคัญ ส่ วนการจัด
กิจกรรมและประสบการณ์การเรี ยนรู ้ให้แก่นกั ศึกษาได้มอบหมายให้กลุ่มนักศึกษาเป็ นผูด้ าเนินการ
เอง และการวัดผลการเรี ยนรู ้ ใช้แนวทางของกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิระดับอุดมศึ กษาของสกอ.
อาจารย์ใช้คาถาม และการจัดบรรยากาศการเรี ยนรู ้เพื่อให้นกั ศึกษาสนใจเรี ยนรู ้มากขึ้น นอกจากนี้
อาจารย์ตอ้ งคอยกระตุน้ ให้นกั ศึกษาสนใจเรี ยนและแสดงความคิดเห็นมากขึ้นด้วย
3. ผลการศึกษาความเหมาะสมของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้าง
เสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยใช้แบบประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบ
การจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หลังการศึกษานาร่ อง ปรากฏผลดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลคุณสมบัติของอาจารย์สาหรับการศึกษานาร่ อง พบว่า
อาจารย์จานวน 3 คน เป็ นชายทั้ง 3 คน มีอายุเฉลี่ยมากกว่า 35 ปี มีประสบการณ์ในการสอนมากกว่า
10 ปี ทั้ง 3 คน และมีระดับการศึกษาระดับปริ ญญาโท ทั้ง 3 คน
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิง
ประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ใช้แบบประเมินความ
เหมาะสมของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์หลังการศึกษานาร่ อง พบว่า หลังการศึกษา
นาร่ องผลประเมินโดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 2.83, S.D. =0.40)
ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของเครื่ องมื อประกอบการใช้รูปแบบ ผลการ
ตรวจสอบความเหมาะสมของเครื่ องมือประกอบการใช้รูปแบบ ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการตรวจสอบ
ความเหมาะสมของเครื่ องมือประกอบการใช้รูปแบบกับนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 ที่กาลังเรี ยนวิชาพลศึกษา
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จานวน 30 คน ทาการศึกษานาร่ อง 3 ระยะ ๆละ 1 สัปดาห์
รวม 3 สัปดาห์ โดยอาจารย์จดั ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ตามตัวอย่างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ผวู ้ ิจยั
สร้างขึ้นทาการประเมินโดยใช้เครื่ องมือประกอบการใช้รูปแบบแยกออกเป็ นเชิ งปริ มาณและเชิ ง
คุณภาพ ได้แก่ เครื่ องมือเชิงปริ มาณ คือ แบบทดสอบความรู ้การสร้างเสริ มสุ ขภาวะ แบบประเมิน
ความรับผิดชอบ แบบประเมินทักษะกระบวนการ แบบประเมินทักษะมนุษยสัมพันธ์ แบบสอบถาม
พฤติกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ แบบสอบถามเจตคติการสร้างเสริ มสุ ขภาวะและแบบสอบถาม
ความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้เชิ งประสบการณ์ ส่ วนเครื่ องมือเชิงคุณภาพ คือ แบบบันทึก
การสังเกตพฤติกรรมสอนอาจารย์ แบบบันทึกการสัมภาษณ์ และแบบประเมินและสังเกตพฤติกรรม
การเรี ยนของนักศึกษา มีผลการประเมินตามตารางที่ 10 ดังนี้
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ตารางที่ 10 ผลการประเมินการสร้างเสริ มสุ ขภาวะของนักศึกษาที่ได้รับการจัดประสบการณ์การ
เรี ยนรู ้ระหว่างการศึกษานาร่ อง (n = 30 คน)
การสร้ างเสริมสุ ขภาวะ

สั ปดาห์ ที่ 1
X

1. ความรู ้การสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
(35 คะแนน)
2. ความรับผิดชอบ (4 ระดับ)

21.47

สั ปดาห์ ที่ 3
S.D.
3.06

ระดับปานกลาง

2.41
1.56

0.54

2.20

0.78

2.78

0.55

2.55

0.77

2.67

0.50

ระดับดี

0.60

ระดับปานกลาง

-

0.58

ระดับดี

ระดับปานกลาง

5. พฤติกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
(5 ระดับ)
6. เจตคติการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
(5 ระดับ)
7. ความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการ
เรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ (5 ระดับ)

3.70
ระดับดีมาก

ระดับปานกลาง

4. ทักษะมนุษยสัมพันธ์ (3 ระดับ)

30.43

S.D.
2.67

ระดับดีมาก

ระดับปานกลาง

3. ทักษะกระบวนการ (3 ระดับ)

X

3.56

0.67

ระดับมาก

-

4.50

0.45

ระดับมาก

-

-

3.80

0.78

ระดับมาก

จากตารางที่ 10 ผลการประเมินการสร้างเสริ มสุ ขภาวะของนักศึกษาที่ได้รับการจัด
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ระหว่างการศึกษานาร่ องสัปดาห์ที่ 1 พบว่า ความรู ้การสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
อยูใ่ นระดับปานกลาง( X = 21.47, S.D. = 3.06) ความรับผิดชอบ อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X =
2.41, S.D. = 0.54)ทักษะกระบวนการอยูใ่ นระดับปานกลาง( X = 1.56, S.D. = 0.78) ทักษะมนุษย
สัมพันธ์อยูใ่ นระดับปานกลาง( X = 2.20, S.D. = 0.55) พฤติกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาวะอยูใ่ น
ระดับปานกลาง( X = 2.78, S.D. = 0.60) ผลการประเมินสัปดาห์ที่ 3 พบว่า ความรู ้การสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะ อยูใ่ นระดับดีมาก( X = 30.43, S.D. = 2.67) ความรับผิดชอบอยูใ่ นระดับดีมาก ( X = 3.70,
S.D. = 0.58) ทักษะกระบวนการอยูใ่ นระดับดี( X = 2.55, S.D. = 0.77) ทักษะมนุษยสัมพันธ์ อยูใ่ น
ระดับดี ( X = 2.67, S.D. = 0.50) เจตคติการสร้างเสริ มสุ ขภาวะอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.50, S.D. =
0.45) พฤติกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาวะอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.56, S.D. = 0.67) และความคิดเห็น
ของนักศึกษาที่มีต่อการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.80, S.D. = 0.78)
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ผลการประเมินศึกษานาร่ องในสัปดาห์ที่ 2 ดังนี้
การสังเกตพฤติกรรมสอนของอาจารย์ ผลจากการวิเคราะห์บนั ทึกการสังเกตพฤติกรรม
สอนของอาจารย์ พบว่า อาจารย์มีความตั้งใจทาการสอนนักศึกษาเป็ นอย่างดี มีการเตรี ยมการสอน
และสื่ อการสอนไว้ มีการตั้งคาถามขณะทาการสอนและดาเนิ นการสอนตามรู ปแบบการจัดการ
เรี ยนรู ้ที่ปรากฏอยูใ่ นตัวอย่างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่กาหนด
การประเมิ น พฤติ ก รรมการเรี ย นของนัก ศึ ก ษา ผลจากการวิ เ คราะห์ แ บบประเมิ น
พฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษา พบว่า นักศึกษาส่ วนใหญ่มีพฤติกรรมการเรี ยนรู ้มีระยะเวลา ราว 1
ชัว่ โมง ถึง 1 ชัว่ โมง 30 นาที มีความต้องการทากิจกรรมร่ วมกันเป็ นกลุ่มเพื่อสร้างผลงานให้เป็ นที่
ยอมรั บของกลุ่มนักศึกษาสามารถปฏิบตั ิกิจกรรม ได้ตามกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ตามขั้นของ
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ที่อาจารย์กาหนดไว้
สภาพปั ญหาและข้อเสนอแนะจากการศึกษานาร่ อง ผูว้ ิจยั ได้รวบรวมข้อมูลสภาพ
ปั ญหาที่เกิดจากการศึกษานาร่ องในการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์และ
ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์ขอ้ มูลสภาพปั ญหาให้ผล ดังนี้
สัปดาห์ที่ 1 นักศึกษามีความสนใจที่จ ะเรี ยนรู ้การสร้างเสริ มสุ ขภาวะ มีการศึกษา
เอกสารคู่มือนักศึกษาและรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ที่แจกให้มีความพร้อมที่จะเข้า
ร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่จดั ให้
สัปดาห์ที่ 2 นักศึกษาส่ วนใหญ่ได้ให้ความร่ วมมือกิจกรรม บางคนไม่เข้าร่ วมกิจกรรม
เพราะไม่มีการให้คะแนนกิจกรรม นักศึกษาบางคนมาสายจึงทาให้ติดตามการเรี ยนไม่ทนั เพื่อน
สัปดาห์ที่ 3 นักศึกษาส่ วนใหญ่สนใจเข้าร่ วมกิจกรรมมากขึ้นเพราะเป็ นประโยชน์กบั
ตนเอง มีความสนุกสนานในขณะปฏิบตั ิกิจกรรมกลุ่มที่กาหนดไว้ในตัวอย่างแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ผลจากการศึกษานาร่ องทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ผวู ้ ิจยั ได้
วิเคราะห์ขอ้ มูลต่าง ๆ เพื่อปรับปรุ ง แก้ไขในขั้นทั้ง 5 ขั้น ผูว้ ิจยั ได้กาหนดกระบวนการย่อยในขั้น
หลัก เป็ น 3 ขั้นย่อย หรื อที่เรี ยกว่า PDS ได้แก่ ขั้นเตรี ยมการ (Preparing :P) ขั้นปฏิบตั ิ(Doing : D)
และขั้นสรุ ป(Summarizing : S) ส่ วนในขั้นการให้ความรู ้และการสร้างความตระหนัก ผูว้ ิจยั ได้
เพิ่มเติ มการนาเข้าสู่ บทเรี ยนด้วยการเพิ่มเติ มการเล่นเกม ร้ องเพลง หรื อเล่านิ ทานก่ อนการแจ้ง
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้เพื่อให้นกั ศึกษาเกิดความสนใจ ส่ วนในขั้นการสร้างผลงาน ผูว้ ิจยั พบว่าการ
จัดเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ไม่เพียงพอกับจานวนนักศึกษา จึงได้กาหนดไว้ในองค์ประกอบของเงื่อนไข
การนารู ปแบบไปใช้ให้ชัดเจนขึ้น ส่ วนในขั้นการประเมิ นผลและการสะท้อนกลับ พบว่า การ
ประเมินผลควรมีเครื่ องมือเพิ่มเติม คือ แบบสังเกตพฤติกรรมการนางานกลุ่ม และการให้นกั ศึกษา
ได้สะท้อนความคิดโดยการอภิปรายผลงานของกลุ่มในแต่ละกลุ่มเพื่อนาไปปรับปรุ งแก้ไขต่อไป
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ตอนที่ 3 การวิจัย (Research: R2) เพื่อทดลองใช้ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิ ง
ประสบการณ์ เพือ่ สร้ างเสริมสุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ (Implementation : I)
การดาเนิ นการในระยะที่ 3 เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์
เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ผูว้ ิจยั ได้นารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
เชิงประสบการณ์ให้อาจารย์ผสู ้ อนสาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ น
จอมบึงจานวน 3 คนได้ทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมีจุดประสงค์เพื่อทดสอบความรู ้ความเข้าใจของอาจารย์
เกี่ยวกับรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ ประเมินความสามารถในการจัดประสบการณ์
การเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ และประเมินความเหมาะสมของการใช้
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ ให้ผลสรุ ปได้ดงั นี้
1. ผลการทดสอบความรู ้ความเข้าใจของอาจารย์ เกี่ยวกับรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิง
ประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ใช้แบบทดสอบความรู ้
ความเข้าใจของอาจารย์เกี่ยวกับรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ดังแสดงในตารางที่ 11
ตารางที่ 11 ความรู ้ความเข้าใจของอาจารย์เกี่ยวกับรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อ
สร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
คนที่
คะแนนเต็ม
1
20
2
20
3
20
ผลประเมินโดยภาพรวม

คะแนนที่ได้
19
19
18
18.67

ค่ าร้ อยละ
95
95
90
93.35

ผลการประเมิน
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

จากตารางที่ 11 พบว่า โดยภาพรวมความรู ้ความเข้าใจของอาจารย์เกี่ยวกับรู ปแบบการ
จัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ อยูใ่ น
ระดับดีมาก (ร้อยละ 93.35)
2. ผลประเมินความสามารถในการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ตามรู ปแบบการจัดการ
เรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏใช้แบบประเมิน
ความสามารถในการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ตามรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์
เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ดังแสดงในตารางที่ 12
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ตารางที่ 12 ความสามารถในการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ตามรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิง
ประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รายการประเมิน
1.การเตรี ยมความพร้อมในการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์
2. สร้างบรรยากาศการเรี ยนรู ้ในห้องเรี ยน
3. การจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์
3.1 จัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ตามลาดับขั้นของรู ปแบบ
การจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
สาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 ขั้น
3.2 ใช้คาถามเพือ่ กระตุน้ เร้าความสนใจและสร้างความ
ตระหนัก
3.3 อาจารย์สนใจตอบคาถามและสนับสนุนให้นกั ศึกษาถาม
และแสดงความคิดเห็น
3.4 ให้นกั ศึกษามีอิสระในการคิดสร้างสรรค์ผลงานด้วย
ความสามารถและความสนใจ
3.5 สนับสนุนให้นกั ศึกษาปฏิบตั ิกิจกรรมสร้างสรรค์ตาม
ข้อตกลงของกลุ่ม
3.6 เคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา
4. สื่ อการเรี ยนรู ้
5. การประเมินผล
ผลประเมินโดยภาพรวม

ผลการประเมิน
S.D. ความหมาย
X
2.67
0.52
มาก
2.50
0.55
มาก
2.50

0.55

มาก

2.67

0.52

มาก

2.83

0.40

มาก

2.83

0.40

มาก

2.00

0.89

ปานกลาง

2.00
2.83
2.33
2.51

0.89
0.40
0.51
0.54

ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก

จากตารางที่ 12 พบว่า โดยภาพรวมความสามารถในการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์
ตามรู ปแบบการจัด การเรี ยนรู ้ เ ชิ ง ประสบการณ์ เ พื่ อ สร้ า งเสริ มสุ ข ภาวะส าหรั บ นั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ อยูใ่ นระดับมาก ( X = 2.51, S.D. =0.54) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
อาจารย์ส นใจตอบค าถามและสนับ สนุ น ให้ นัก ศึ ก ษาถามและแสดงความคิ ด เห็ น อาจารย์ใ ห้
นักศึ กษามี อิสระในการคิ ด สร้ างสรรค์ผลงานด้ว ยความสามารถและความสนใจและอาจารย์มี
ความสามารถในการใช้สื่อการเรี ยนรู ้ อยูใ่ นระดับมาก ( X = 2.83, S.D. =0.40) เช่นกัน
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3. ผลการประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อ
สร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยใช้แบบประเมินความเหมาะสมของ
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิ งประสบการณ์ เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ผลการประเมินมีดงั นี้
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลคุณสมบัติของอาจารย์ พบว่า อาจารย์จานวน 3 คน เป็ น
ชาย 3 คน มีอายุเฉลี่ยมากกว่า 35 ปี ทั้ง 3 คน มีประสบการณ์ในการสอนมากกว่า 10 ปี ทั้ง 3 คน
และมีระดับการศึกษาระดับปริ ญญาโท ทั้ง 3 คน
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของอาจารย์ในการประเมินความเหมาะสมของการ
ใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ดังแสดงในตารางที่ 13
ตารางที่ 13 ความเหมาะสมของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รายการประเมิน
X

1. ความเป็ นมาและความสาคัญ
1.1ความเป็ นมาและความสาคัญของรู ปแบบการ
จัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
2. หลักการ
2.1หลักการเกี่ยวกับรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิง
ประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
3. วัตถุประสงค์
3.1 การกาหนดวัตถุประสงค์ของรู ปแบบการ
จัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ผลการประเมิน
S.D.
ความหมาย

2.67

0.51

เหมาะสมมาก

2.50

0.55

เหมาะสมมาก

2.33

0.52

เหมาะสมปานกลาง
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ตารางที่ 13 (ต่อ)
รายการประเมิน
X

4. กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
4.1การวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้เป็ นไปตามรู ปแบบ
การจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ เพื่อสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
4.2 ความชัดเจนของขั้นตอนในการจัดการเรี ยนรู ้
เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ(KAECPAR)
4.3 การสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษาที่เกิดจาก
การจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิง
ประสบการณ์ เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
5. ตัวอย่างแผนการจัดการเรี ยนรู ้
5.1 ตัวอย่างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบ
การจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ เพื่อสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
6. ประโยชน์ของการนารู ปแบบไปใช้
6.1 รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ เพื่อ
สร้างเสริ มสุ ขภาวะสามารถสร้างเสริ มสุ ขภาวะของ
นักศึกษา
6.2 รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์
เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะมีความสอดคล้องกับธรรมชาติ
การเรี ยนรู ้ ความต้องการและศักยภาพของนักศึกษา
6.3 รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อ
สร้างเสริ มสุ ขภาวะสามารถนาไปปฏิบตั ิและประเมิน
ตามสภาพจริ ง
ผลประเมินโดยภาพรวม

ผลการประเมิน
S.D.
ความหมาย

2.60

0.54

เหมาะสมมาก

2.83

0.40

เหมาะสมมาก

2.83

0.40

เหมาะสมมาก

2.50

0.54

เหมาะสมมาก

2.83

0.40

เหมาะสมมาก

2.17

0.75

เหมาะสมปานกลาง

2.83

0.40

เหมาะสมมาก

2.61

0.64

เหมาะสมมาก
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จากตารางที่ 13 พบว่า โดยภาพรวมรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อ
สร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก( X =
2.61, S.D. =0.64) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านความเป็ นมาและความสาคัญ ด้านหลักการ
ด้านกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ ด้านตัวอย่างแผนการจัดการเรี ยนรู ้และด้านประโยชน์ของการนา
รู ปแบบไปใช้มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากแสดงว่ารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์
เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรั บนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมีความเหมาะสมสามารถนาไปใช้ใน
การจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ได้ต่อไป
ผลการศึกษาความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ
1.ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เป็ นรู ปแบบการ
จัดการเรี ยนรู ้ เชิ งประสบการณ์ เพื่อสร้ างเสริ มสุ ขภาวะสาหรั บนักศึ กษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ มี
ขั้นตอนทั้ง 5 ขั้น ซึ่ งมีความเหมาะสมและเป็ นไปได้สามารถนาไปใช้เพื่อเกิดประโยชน์ต่อไปได้
อย่างแน่นอน ดังคาให้สัมภาษณ์ของอาจารย์ท่านหนึ่ง ดังนี้
“รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ดงั กล่าว มีข้นั ตอนทั้ง 5 ขั้น ในแต่ละขั้น
สามารถให้นกั ศึกษาทากิจกรรมได้อย่างดี ไม่เกิดความสับสนในขั้นตอนต่าง ๆ”
2.ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อดีและข้อจากัดสาหรับการนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิง
ประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏไปใช้ ข้อดีสามารถสร้าง
ความตระหนักและการนาไปใช้ปฏิบตั ิในการแสดงพฤติกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาวะได้ ข้อจากัด
ควรส่ งเสริ มความรู ้ โดยยึดผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางจึงจะสามารถทาให้เกิดประโยชน์ได้ ดังคาให้
สัมภาษณ์ของอาจารย์ท่านหนึ่ง ดังนี้
“ข้อดีของการนารู ปแบบไปใช้จะได้จดั ระบบการสอนให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น ไม่ได้
สอนแบบบรรยายอย่างเดียว อาจารย์ควรมีรูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้หลาย ๆ แบบเพื่อ
ใช้ในแต่ละสถานการณ์ของการจัดการเรี ยนรู ้ในมหาวิทยาลัย”
3.ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางหรื อวิธีการทาให้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิง
ประสบการณ์บรรลุวตั ถุประสงค์ ดังนี้
ด้านตัวผูส้ อน ต้องเข้าใจว่าเป็ นการสอนโดยยึดผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง ผูส้ อน
ต้องศึกษาขั้นต่าง ๆ ในรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ให้เข้าใจและพยายามฝึ กปฏิบตั ิ
กิ จกรรมโดย ให้นักศึ กษาฝึ กเป็ นผูน้ าและผูต้ าม ควรให้นักศึ กษาได้ฝึกคิดวิเคราะห์ ด้วยการใช้
คาถามบ่อยและให้นักศึกษาใช้ประสบการณ์เดิมมาตอบคาถามเพื่อเชื่ อมโยงกับความรู ้ใหม่ให้ได้
คาถามควรเป็ นคาถามที่ทา้ ทายความสามารถของนักศึกษา
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ด้านแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ควรให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมในการวางแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ และการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ควร
เขียนให้สามารถวัด และประเมิ น ผลได้อย่างชัดเจน ควรมี การตั้งเกณฑ์ไว้ด้ว ย ช่ วงเวลาการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ควรให้เวลามากขึ้นและการนาเสนอผลงานด้วย
ด้านเทคนิคการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรมที่ให้นกั ศึกษาได้ปฏิบตั ิได้จริ ง ๆ ต้องมี
ความเหมาะสมกับจานวนของนักศึกษา ผูส้ อนควรส่ งเสริ มความคิดสร้างสรรค์ให้นกั ศึกษาเข้าใจดี
เสี ยก่ อน ควรมี เทคนิ คการจัด กิ จกรรมที่ หลากหลายและสามารถนาไปปฏิ บตั ิ ได้ ควรมี การ
กระตุน้ เร้าที่สร้างความสนใจนักศึกษา เช่น การร้องเพลง เล่าเกมทางทีวี กรณี ศึกษา เล่นละคร ก่อน
ทาการสอน ควรมีการสร้ างสถานการณ์ จาลองบางในบางครั้ งเพื่อให้นักศึกษาไม่เบื่อเรี ยน และ
กิจกรรมการออกกาลังกายควรจัดให้ฝึกปฏิบตั ิออกกาลังกาย และควรส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของ
นักศึกษาในแต่ละกลุ่มให้การทางานกลุ่มเพื่อสร้างผลงานของกลุ่ม
ด้านการประเมินผล ควรให้มีการประเมินผลหลากหลายรู ปแบบ เช่น การสังเกต
การสอบถาม การประเมินผลงาน การบันทึกพฤติกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ เป็ นการประเมินตาม
สภาพจริ ง ผูส้ อนไม่ควรลาเอียงการให้คะแนนและควรจาชื่อนักศึกษาให้ได้ทุกคนต้องติดตามผล
การปฏิบตั ิตนต่อการเปลี่ยนแปลพฤติกรรมสุ ขภาพของนักศึกษา ดังคาให้สัมภาษณ์ของอาจารย์ที่
สอดคล้องกับข้อเสนอแนะดังนี้
“อาจารย์ที่ทาหน้าที่สอนต้องคอยกระตุน้ ให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมในการทา
กิจกรรมตลอดเวลาและควรเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ การดาเนินตามรู ปแบบนี้
จึงจะได้ผลจริ ง”
“การดาเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้มีความยืดหยุน่ ดี แต่ควรให้
เวลาการปฏิบตั ิกิจกรรมกลุ่มมากขึ้น เพราะบางกลุ่มใช้เวลานาน บางกลุ่ม
ใช้เวลาน้อยในการปฏิบตั ิกิจกรรม ต้องคอยกันเพื่อนาเสนอผลงานพร้อมกัน”
“เทคนิคการจัดกิจกรรมมีความหลากหลายมาก อาจารย์ที่ทาการสอนจะ
ต้องคอยกระตุน้ ความคิดสร้างสรรค์ผลงานของกลุ่มมากขึ้น และต้อง
ประเมินการเรี ยนรู ้ของผลงานโดยให้นกั ศึกษาเป็ นผูป้ ระเมินหรื อเพื่อ
เป็ นผูป้ ระเมินก็ได้ จะดีมาก”
สรุ ปประเด็นจากการให้สัมภาษณ์ของอาจารย์ท้ งั 3 คน พบว่า การดาเนินกิจกรรมตาม
แผนการจัด การเรี ย นรู ้ อาจารย์ต ้อ งคอยกระตุ ้น ให้นัก ศึ ก ษามี ส่ ว นร่ ว มในการปฏิ บ ัติ กิ จ กรรม
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ตลอดเวลา การจัดกิจกรรมของอาจารย์ควรมีความยืดหยุน่ ให้เวลาการปฏิบตั ิกิจกรรมกลุ่มมากขึ้น
เพราะบางกลุ่มอาจใช้เวลาปฏิบตั ิกิจกรรมนาน บางกลุ่มอาจใช้เวลาปฏิบตั ิกิจกรรมน้อย อาจารย์ควร
ส่ งเสริ มความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มมากขึ้นและมีการประเมินผลการเรี ยนรู ้ผลงานกลุ่ม
4.รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมีความเหมาะสมกับการพัฒนาสุ ขภาวะของนักศึกษามีขอ้ เสนอแนะว่ารู ปแบบ
ดังกล่าวมีความเหมาะสมอย่างยิง่ ขั้นตอนทั้ง 5 ขั้น สามารถนาไปสู่ การปฏิบตั ิได้จริ ง เป็ นรู ปแบบที่
ส่ งเสริ มความคิดสร้างสรรค์และสร้างผลงานของกลุ่ม ดังคาให้สมั ภาษณ์ของอาจารย์ท่านหนึ่ง ดังนี้
“รู ปแบบดังกล่าวจะช่วยพัฒนาสุ ขภาวะนักศึกษาได้จริ งและสามารถปรับพฤติกรรม
การดูแลสุ ขภาพของนักศึกษาให้หนั มาสนใจตนเองมากขึ้น”
5.ความรู ้ ความเข้าใจและความสามารถจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ตามรู ปแบบการ
จัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ หลังการ
ทดลอง อาจารย์มีความรู ้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าได้ศึกษาและทดลองนาไปปฏิบตั ิจึงทาให้
เกิดทักษะและความรู ้เพิ่มมากขึ้น การจัดการเรี ยนรู ้ตอ้ งเป็ นไปตามขั้นตอนจึงจะได้ผลมาก ดังคาให้
สัมภาษณ์ของอาจารย์ท่านหนึ่ง ดังนี้
“รู ปแบบดังกล่าวทาให้อาจารย์มีความรู ้ความเข้าใจและสามารถจัดการเรี ยนรู ้
ที่ให้นกั ศึกษาเกิดประสบการณ์ใหม่ข้ ึนได้ เพราะนักศึกษามีประสบการณ์เดิม
อยูแ่ ล้ว”
6.รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ สามารถนาไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
ของนักศึกษาได้จริ ง อาจารย์สามารถนาไปใช้ได้จริ ง เพราะมีข้ นั ตอนที่ให้นกั ศึกษาได้แสดงออก
และสร้ างสรรค์ผลงานด้วย บางครั้ งอาจต้องชี้ แนะการนาไปประยุกต์ใช้ในชี วิตประจาวันของ
นักศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระที่ได้เรี ยน ดังคาให้สมั ภาษณ์ของอาจารย์ท่านหนึ่ง ดังนี้
“อาจารย์ที่นารู ปแบบนี้ไปใช้ควรได้ศึกษาคู่มือการใช้รูปแบบให้เข้าใจเสี ยก่อน
จะเข้าใจมากขึ้น เพราะมีข้นั ตอนที่มีรายละเอียดต่าง ๆ อยู”่
7.หลังการใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ นักศึกษามีพฤติกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาวะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่
ดีข้ ึน นักศึกษาส่ วนใหญ่เห็ นความสาคัญของการดูแลสุ ขภาพของตนเอง ขยันออกกาลังกาย เล่น
กีฬามากขึ้น มีพฤติกรรมดูแลรักษาสุ ขภาพได้เป็ นอย่างดี ไม่เที่ยวกลางคืน ไม่นอนดึก สู บบุหรี่ ดัง
คาให้สมั ภาษณ์ของอาจารย์ท่านหนึ่ง ดังนี้
“นักศึกษามีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดีข้ ึนเพราะการสร้าง
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ความตระหนักให้แก่นกั ศึกษาก่อน จึงเกิดความเกรงกลัวว่าจะมีสุขภาวะไม่ดี”
8.ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม นักศึกษาส่วนน้อยมักจะคิดสร้างสรรค์นอ้ ย
และแสดงออกได้ไม่ดีเท่าที่ควร อาจารย์ตอ้ งคอยกระตุน้ ให้นกั ศึกษาเกิดความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น
และให้ปฏิบตั ิกิจกรรมเป็ นกลุ่มจึงจะเกิดผลงานได้ ดังคาให้สมั ภาษณ์ของอาจารย์ท่านหนึ่ง ดังนี้
“ส่ วนใหญ่นกั ศึกษาไม่ค่อยสนใจเรี ยนเท่าไร มีความคิดสร้างสรรค์นอ้ ยเพราะไม่ค่อย
ได้รับการส่ งเสริ มเท่าที่ควร แต่ถา้ มีรูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ที่
น่าสนใจทาให้นกั ศึกษาสนใจเรี ยนมากขึ้น เกิดความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นเช่นกัน”
สรุ ปผลการวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์ในภาพรวม พบว่า การนารู ปแบบการจัดการ
เรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ไปใช้ควรคานึงถึงหลักการที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้โดยการปฏิบตั ิจริ ง
เป็ นการเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วมเพื่อนาไปสู่ การสร้างองค์ความรู ้ใหม่ การปฏิบตั ิกิจกรรม คือ อาจารย์
ต้องคอยกระตุน้ ให้นักศึ กษาปฏิ บตั ิกิจกรรมตลอดเวลา กิ จกรรมควรมีความยืดหยุ่นให้เวลาการ
ทางานกลุ่มพอสมควร และส่ งเสริ มการทางานเป็ นทีมเพื่อสร้างผลงานของกลุ่ม กระบวนการเรี ยนรู ้
ขั้นตอนหลัก 5 ขั้นเป็ นไปตามธรรมชาติการเรี ยนรู ้ทาให้เกิดประสบการณ์เรี ยนรู ้แก่นกั ศึกษาได้
ดัง นั้ นรู ป แบบการจัด การเรี ยนรู ้ เ ชิ ง ประสบการณ์ เ พื่ อ สร้ า งเสริ ม สุ ข ภาวะส าหรั บ นั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ จึงมีความเหมาะสมอย่างดียง่ิ สามารถนาไปใช้จดั ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ได้จริ ง
ตอนที่ 4 การพัฒนา (Development : D2) เพือ่ ประเมินผลการใช้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้
เชิงประสบการณ์ เพือ่ สร้ างเสริมสุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ (Evaluation : E) มีผลดังนี้
1. ผลการเปรี ยบเทียบความรู ้การสร้างเสริ มสุ ขภาวะของนักศึกษาก่อนและหลังการ
ใช้รูปแบบ
ตารางที่ 14 ผลการเปรี ยบเทียบความรู ้การสร้างเสริ มสุ ขภาวะของนักศึกษาก่อนและหลังการใช้รูปแบบ
ความรู้ การสร้ างเสริม
สุ ขภาวะ
1.ความหมายของสุ ขภาวะ
2.การสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
3.แนวโน้มปัญหาสุ ขภาวะ
4.การออกกาลังกาย
การเล่นกีฬา การพักผ่อน
5.การบริ โภคอาหาร
ผลประเมินโดยภาพรวม

ก่อนการใช้ รูปแบบ
S.D.
ระดับ
X
3.32 1.86 ปานกลาง
3.45 1.11 ปานกลาง
2.50 1.85 ปานกลาง
2.67 0.92 ปานกลาง
2.57
2.90

0.69
1.46

ปานกลาง
ปานกลาง

หลังการใช้ รูปแบบ
S.D.
X
5.00 0.45
4..68 0.55
4.88 0.67
4.52 0.89
4.89
4.79

077
0.56

ระดับ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากทีส่ ุ ด

211
จากตารางที่ 14 โดยภาพรวมผลการเปรี ยบเทียบความรู ้การสร้างเสริ มสุ ขภาวะของ
นักศึกษาก่อนและหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิ งประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พบว่า ก่อนการใช้รูปแบบนักศึกษามีความรู ้การสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะอยูใ่ นระดับปานกลาง( X =2.90, S.D.=1.46) แต่หลังการใช้รูปแบบนักศึกษามีความรู ้การ
สร้างเสริ มสุ ขภาวะอยูใ่ นระดับมากที่สุด( X =4.79, S.D.=0.56) เมื่อพิจารณาความรู ้การสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะของนักศึกษาเป็ นรายด้าน พบว่า นักศึ กษามีความรู ้ ด้านความหมายสุ ขภาวะ ด้านการ
บริ โภคอาหาร ด้านแนวโน้มปั ญหาสุ ขภาวะของคนไทย ด้านการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ ด้านการ
ออกกาลังกาย การเล่นกีฬาและการพักผ่อน อยูใ่ นระดับมากที่สุดทุกด้าน
2. ผลการเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาวะของนักศึกษาก่อนและ
หลังการใช้รูปแบบ
ตารางที่ 15 ผลการเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาวะของนักศึกษาก่อนและหลังการ
ใช้รูปแบบ
พฤติกรรม
การสร้ างเสริมสุ ขภาวะ
1.กิจกรรมการสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะ
2.การออกกาลังกาย
3.กิจกรรมนันทนาการ
4.การบริ โภคอาหาร
ผลประเมินโดยภาพรวม

ก่อนการใช้ รูปแบบ
S.D.
ระดับ
X
2.32
0.45
น้อย

หลังการใช้ รูปแบบ
S.D.
ระดับ
X
4.55
0.59
มากที่สุด

2.45
2.52
2.67
2.49

4.67
4.57
4.61
4.60

0.55
0.80
0.92
0.67

น้อย
ปานกลาง
ปานกลาง

น้ อย

0.66
0.78
0.77
0.75

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากทีส่ ุ ด

จากตารางที่ 15 โดยภาพรวมผลการเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาวะของ
นักศึกษาก่อนและหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิ งประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
สาหรั บนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พบว่า ก่อนการใช้รูปแบบนักศึกษามีพฤติกรรมการสร้าง
เสริ มสุ ขภาวะอยูใ่ นระดับน้อย( X =2.49, S.D.=0.67) แต่หลังการใช้รูปแบบนักศึกษามีพฤติกรรม
การสร้างเสริ มสุ ขภาวะอยูใ่ นระดับมากที่สุด( X =4.60, S.D. =0.75) เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการ
สร้างเสริ มสุ ขภาวะของนักศึกษาเป็ นรายด้าน พบว่า นักศึกษามีการออกกาลังกาย นันทนาการการ
บริ โภคอาหารและกิจกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาวะอยูใ่ นระดับมากที่สุดทุกด้าน
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3. ผลการเปรี ยบเทียบทักษะกระบวนการของนักศึกษาก่อนและหลังการใช้รูปแบบ
ตารางที่ 16 ผลการเปรี ยบเทียบทักษะกระบวนการของนักศึกษาก่อนและหลังการใช้รูปแบบ
ทักษะกระบวนการ
1.ความสามารถใช้ทกั ษะ
กระบวนการการสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะ
2.ความสามารถใช้ทกั ษะ
กระบวนการการสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะได้อย่างสร้างสรรค์
3.ความสามารถใช้ทกั ษะ
กระบวนการเพื่อผลิตผลงาน
สร้างสรรค์ในการสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะ
ผลประเมินโดยภาพรวม

ก่อนการใช้ รูปแบบ
S.D.
ระดับ
X
1.52 0.86 ปานกลาง

หลังการใช้ รูปแบบ
S.D. ระดับ
X
2.90 0.55
ดี

2.15

0.57

ปานกลาง

2.89

0.45

ดี

2.43

0.85

ปานกลาง

2.88

0.40

ดี

2.03

0.67

2.89

0.45

ดี

ปานกลาง

จากตารางที่ 16 โดยภาพรวมผลการเปรี ยบเทียบทักษะกระบวนการของนักศึกษาก่อน
และหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พบว่า ก่อนการใช้รูปแบบนักศึกษามีทกั ษะกระบวนการอยูใ่ นระดับปานกลาง
( X =2.03, S.D. =0.67)แต่หลังการใช้รูปแบบนักศึกษามีทกั ษะกระบวนการอยูใ่ นระดับดี ( X =2.89,
S.D.=0.45) เมื่อพิจารณาทักษะกระบวนการของนักศึกษาเป็ นรายด้าน พบว่า นักศึกษาความสามารถ
ใช้ทกั ษะกระบวนการการสร้างเสริ มสุ ขภาวะอยูใ่ นระดับดี( X =2.90,S.D.=0.55) มีความสามารถใช้
ทักษะกระบวนการได้อย่างสร้างสรรค์อยูใ่ นระดับดี( X =2.89,S.D.=0.45)และมีความสามารถใช้ทกั ษะ
กระบวนการเพื่อผลิตผลงานสร้างสรรค์ในการสร้างเสริ มสุ ขภาวะอยูใ่ นระดับดี ( X =2.88,S.D.=0.40)
ทุกด้าน
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4.ผลการเปรี ยบเทียบทักษะมนุษยสัมพันธ์ของนักศึกษาก่อนและหลังการใช้รูปแบบ
ตารางที่ 17 ผลการเปรี ยบเทียบทักษะมนุษยสัมพันธ์ของนักศึกษาก่อนและหลังการใช้
รู ปแบบ
การใช้ ทกั ษะมนุษยสั มพันธ์
1.ความสามารถในการใช้ทกั ษะ
มนุษยสัมพันธ์ช่วยเหลือเพื่อน
ภายในกลุ่ม
2.ความสามารถในการใช้ทกั ษะ
มนุษยสัมพันธ์ในการแก้ปัญหา
ในกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
3.ความสามารถในการใช้ทกั ษะ
มนุษยสัมพันธ์ในการแสดง
ออกเป็ นผูน้ ากลุ่ม
ผลประเมินโดยภาพรวม

ก่อนการใช้ รูปแบบ
S.D.
ระดับ
X
2.02 0.60 ปานกลาง

หลังการใช้ รูปแบบ
S.D. ระดับ
X
2.87
0.49
ดี

2.15

0.82

ปานกลาง

2.77

0.69

ดี

2.30

0.58

ปานกลาง

2.80

0.52

ดี

2.16

0.57

ปานกลาง

2.81

0.65

ดี

จากตารางที่ 17 โดยภาพรวมผลการเปรี ยบเทียบการใช้ทกั ษะมนุ ษยสัมพันธ์ของ
นักศึกษาก่อนและหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิ งประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พบว่า ก่อนการใช้รูปแบบนักศึกษามีทกั ษะมนุษยสัมพันธ์อยู่
ในระดับปานกลาง( X =2.16, S.D.=0.57) แต่หลังการใช้รูปแบบนักศึกษามีทกั ษะมนุษยสัมพันธ์อยู่
ในระดับดี( X =2.81, S.D.=0.65) เมื่อพิจารณาการใช้ทกั ษะมนุษยสัมพันธ์ของนักศึกษาเป็ นรายด้าน
พบว่า นักศึกษามีความสามารถในการใช้ทกั ษะมนุษยสัมพันธ์ช่วยเหลือเพื่อนภายในกลุ่มอยูใ่ น
ระดับดี( X =2.87, S.D.=0.49) มีความสามารถในการใช้ทกั ษะมนุษยสัมพันธ์ในการแก้ปัญหาใน
กลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์อยูใ่ นระดับดี( X =2.77, S.D.=0.69) และมีความสามารถในการใช้ทกั ษะ
มนุษยสัมพันธ์ในการแสดงออกเป็ นผูน้ ากลุ่ม อยูใ่ นระดับดี( X =2.80, S.D.=0.5)ทุกด้าน
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5.ผลการเปรี ยบเทียบเจตคติการสร้างเสริ มสุ ขภาวะของนักศึกษาก่อนและหลังการใช้
รู ปแบบ
ตารางที่ 18 ผลการเปรี ยบเทียบเจตคติการสร้างเสริ มสุ ขภาวะของนักศึกษาก่อนและหลังการใช้
รู ปแบบ
เจตคติการสร้ างเสริม
สุ ขภาวะ
1.ความสาคัญต่อการ
ดาเนินชีวิตประจาวันของ
ตนเอง
2.การรักการออกกาลังกาย
เล่นกีฬา
3.การมีน้ าใจนักกีฬา
4.ความคิดสร้างสรรค์
5.การดูแลสุ ขภาวะของ
ตนเองและผูอ้ ื่น
6.การนาไปประยุกต์ใช้กบั
ชีวิตประจาวัน
7.การเกิดประสบการณ์
การเรี ยนรู ้การสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะ
8.การแสดงออกทาง
พฤติกรรมการสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะ
ผลประเมินโดยภาพรวม

ก่อนการใช้ รูปแบบ
S.D.
ระดับ
X
3.53 0.88
มาก

หลังการใช้ รูปแบบ
S.D.
ระดับ
X
4.78
0.55
มากที่สุด

3.68

0.65

มาก

4.76

0.67

มากที่สุด

3.51
3.59
3.06

0.78
0.56
0.89

มาก
มาก
ปานกลาง

4.65
4.54
4.70

0.70
0.78
0.63

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.00

0.80

มาก

4.60

0.54

มากที่สุด

3.56

0.83

มาก

4.56

0.56

มากที่สุด

3.76

0.54

มาก

4.51

0.61

มากที่สุด

3.59

0.56

มาก

4.64

0.74

มากทีส่ ุ ด

จากตารางที่ 18 โดยภาพรวมผลการเปรี ยบเทียบเจตคติการสร้างเสริ มสุ ขภาวะของ
นักศึกษาก่อนและหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิ งประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พบว่า ก่อนการใช้รูปแบบนักศึกษามีเจตคติการสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะ อยู่ในระดับมาก ( X =3.59,S.D.=0.56) และการดูแลสุ ขภาวะของตนเองและผูอ้ ื่น อยู่ใน
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ระดับปานกลาง( X =3.06, S.D.=0.89) แต่หลังการใช้รูปแบบนักศึกษามีเจตคติการสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะ อยูใ่ นระดับมากที่สุด( X =4.64,S.D.=0.74) เมื่อพิจารณาเจตคติการสร้างเสริ มสุ ขภาวะของ
นักศึกษาเป็ นรายด้าน พบว่า นักศึกษาให้ความสาคัญต่อการดาเนินชีวิตประจาวันของตนเอง การรัก
การออกกาลังกาย เล่นกีฬา และการดูแลสุ ขภาวะของตนเองและผูอ้ ื่น การมีน้ าใจนักกีฬา การนาไป
ประยุกต์ใช้กบั ชี วิตประจาวัน การเกิ ดประสบการณ์การเรี ยนรู ้การสร้างเสริ มสุ ขภาวะ ความคิด
สร้างสรรค์และการแสดงออกทางพฤติกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ อยูใ่ นระดับมากที่สุดทุกด้าน
6. ผลการประเมินความรับผิดชอบของนักศึกษา
ตารางที่ 19 ผลการประเมินความรับผิดชอบของนักศึกษา
ความรับผิดชอบ
3.79

ผลการประเมิน
S.D. ค่ าร้ อยละ
0.56
94.75

3.56
3.02
3.78
3.53

0.78
0.55
0.58
0.50

X

1.ความรับผิดชอบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่
ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. การให้ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิหน้าที่
3. ความสามารถในการจัดการกับปั ญหา
4. ความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงาน
ผลประเมินโดยภาพรวม

89.00
75.50
94.50
88.44

ความหมาย
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก

จากตารางที่ 19 ผลการประเมินความรับผิดชอบของกลุ่มนักศึกษา พบว่า โดยภาพรวม
นักศึกษามีความรับผิดชอบอยูใ่ นระดับดีมาก มีค่าร้อยละ 88.44 สู งกว่าเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ (ร้อยละ 80)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ โดยเรี ยงจากมากไปหาน้อย พบว่า ความรั บผิดชอบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่
ตามที่ได้รับมอบหมายอยู่ในระดับดีมาก มีค่าร้อยละ 94.75 รองลงมาได้แก่ ความสาเร็ จในการ
ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับดีมาก มีค่าร้อยละ 94.50 การให้ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิหน้าที่อยูใ่ นระดับ
ดีมากมีค่าร้อยละ 89.00และ ความสามารถในการจัดการกับปั ญหาที่เกิดขึ้นอยูใ่ นระดับดีมีค่าร้อยละ
75.50 ตามลาดับ
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7. ผลการสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของ
อาจารย์
ตารางที่ 20 ผลการสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของ
อาจารย์
ความคิดเห็นของนักศึกษาทีม่ ีต่อการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ ของอาจารย์
1.การนาเข้าสู่บทเรี ยน
2. การชี้แจจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
3.การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้
3.1 ขั้นการให้ความรู ้และการสร้างความตระหนัก
3.2 ขั้นการสร้างเสริ มความรู ้
3.3 ขั้นการสร้างผลงาน
3.4 ขั้นการนาเสนอผลงาน
3.5 ขั้นการประเมินผลการเรี ยนรู ้และสะท้อนกลับ
4.การนารู ปแบบไปใช้
ผลประเมินโดยภาพรวม

X

4.96
4.52
4.89
4.59
4.77
4.58
4.88
4.57
4.72

ผลการสอบถาม
S.D.
ความหมาย
0.48
มากที่สุด
0.62
มากที่สุด
0.53
0.59
0.57
0.59
0.53
0.55
0.85

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากทีส่ ุ ด

จากตารางที่ 20 โดยภาพรวมความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดประสบการณ์การ
เรี ยนรู ้ของอาจารย์ พบว่าอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( X = 4.72, S.D. = 0.85) หากพิจารณาเป็ นรายข้อโดย
เรี ยงจากมากไปหาน้อย พบว่า การนาเข้าสู่บทเรี ยน อยูใ่ นระดับมากที่สุด ( X = 4.96, S.D. = 0.48)
รองลงมาได้แก่ การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ในขั้นการใช้ความรู ้และการสร้างความตระหนักอยู่
ในระดับมากที่สุด( X = 4.89, S.D. = 0.53) ขั้นการประเมินผลการเรี ยนรู ้และการสะท้อนกลับอยูใ่ น
ระดับมากที่สุด ( X = 4.88, S.D. = 0.53)ขั้นการสร้างผลงานอยูใ่ นระดับมากที่สุด( X = 4.77, S.D. =
0.57) ขั้นการสร้างเสริ มความรู ้อยูใ่ นระดับมากที่สุด( X = 4.59, S.D. = 0.59)ขั้นการนาเสนอผลงาน
อยูใ่ นระดับมากที่สุด( X = 4.58, S.D. = 0.59)การนารู ปแบบไปใช้ในระดับมากที่สุด( X = 4.57,
S.D. = 0.55) และการชี้แจจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ อยูใ่ นระดับมากที่สุด( X = 4.52, S.D. = 0.62)
ตามลาดับ
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากนักศึกษา มีดงั นี้
ผลจากการวิเคราะห์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากนักศึกษาพบว่านักศึกษาได้
เข้าร่ วมจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้กบั อาจารย์ ทาให้เกิดความสนุกสนาน น่าสนใจรวมทั้งได้ร่วมกัน
สร้างสรรค์ผลงานของกลุ่ม มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย และเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาได้แสดง
ความคิดเห็นอย่างอิสระ ดังคาให้สมั ภาษณ์ของนักศึกษาทั้ง 3 คน ดังนี้
“รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีขอ้ ดีที่นกั ศึกษาได้ร่วมจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้กบั อาจารย์
และร่ วมกับเพื่อน ๆ ด้วยกันทาให้เกิดความสนใจ สนุกสนาน มีการสร้างสรรค์ผลงาน
ในการทากิจกรรม”
“อาจารย์ที่สอนให้ความสาคัญกับสุ ขภาพมาก มีความรู ้ ทักษะ มีความตั้งใจในการสอน
ในการจัดการเรี ยนรู ้ให้แก่นกั ศึกษา ทาให้นกั ศึกษาไม่เบื่อหน่ายเพราะมีกิจกรรมที่
หลากหลาย”
“การทากิจกรรมควรเพิ่มเวลาให้มากขึ้นเพราะต้องใช้เวลา ต้องประชุมกัน
ภายในกลุ่มก่อนแล้วจึงวางแผนออกแบบกิจกรรมที่กาหนด ทุกคนช่วยกัน
แสดงความคิดเห็น แล้วจึงดาเนินกิจกรรมตามที่ได้ตกลงกันไว้”
สรุ ปผลจากการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักศึกษา พบว่า รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิง
ประสบการณ์ เพื่อสร้ างเสริ มสุ ขภาวะสาหรั บนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็ นรู ปแบบที่ทาให้
นักศึกษาสนใจเรี ยน เกิดความสนุ กสนาน มีการสร้างผลงานจากการจัดกิจกรรมกลุ่มทาให้ไม่เกิด
ความเบื่ อหน่ า ยเพราะมี กิ จ กรรมที่ ห ลากหลาย การจัด กิ จ กรรมกลุ่ ม ช่ ว ยให้มี ก ารประชุ มกลุ่ ม
วางแผนออกแบบกิจกรรมและนักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นในการดาเนินกิจกรรมตามที่ได้ตกลง
กันไว้อย่างชัดเจน
ผลการขยายรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิ งประสบการณ์ เพื่อสร้ างเสริ มสุ ขภาวะสาหรั บนักศึ กษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพือ่ นา ไปใช้ อาจารย์ และนักศึกษา
ภายหลังจากผูว้ ิจยั ได้ดาเนินงานวิจยั เสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ผูว้ ิจยั ได้นารู ปแบบการจัดการ
เรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบด้วย
คู่มืออาจารย์การใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิ งประสบการณ์ คู่มือนักศึกษาการเรี ยนรู ้เพื่อสร้าง
เสริ มสุ ขภาวะสาหรับตนเอ ง และเครื่ องมือวิจยั นาไปใช้กบั อาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เพื่อตรวจสอบความคงทน และขยายผลของรู ปแบบการ
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จัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ที่สร้างขึ้นที่สอดคล้องกับการวิจยั ที่ได้ทาการศึกษาไว้เพื่อเผยแพร่
งานวิจยั ดังกล่าวต่อไป โดยผูว้ ิจยั ได้นารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ไปใช้ ปรากฏผล
ดังต่อไปนี้
กลุ่ มเป้ าหมายที่ น ารู ปแบบไปใช้ ได้แ ก่ อาจารย์ส าขาวิ ชาพลศึ ก ษา สังกัด คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จานวน 3 คน และนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษากาลังศึกษาอยู่
ระดับปริ ญญาตรี จานวน 30 คน คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี
การศึกษา 2553 โดยทาการศึกษาในช่วงเดือนมีนาคม 2554
ผลที่เกิ ดจากการนารู ปแบบไปใช้กบั อาจารย์สาขาวิชาพลศึกษา ผลที่เกิดจากการนา
รู ปแบบไปใช้กบั อาจารย์สาขาวิชาพลศึกษา ปรากฏผลดังนี้
1. ผลการทดสอบความรู ้ความเข้าใจของอาจารย์สาขาวิชาพลศึกษาสังกัดคณะครุ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จานวน 3 คน โดยใช้แบบทดสอบความรู ้ความเข้าใจของอาจารย์
เกี่ยวกับการใช้รูปแบบเชิงประสบการณ์ จานวน 20 ข้อ พบว่า อาจารย์มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ อยูใ่ นระดับดีมาก (ค่าร้อยละ 95 )
2. ผลการประเมินความสามารถในการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ตามรู ปแบบ
การจัดการเรี ยนรู ้เชิ งประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
โดยใช้แบบประเมินความสามารถในการจัดการเรี ยนรู ้ เชิ งประสบการณ์ตามรู ปแบบการจัดการ
เรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ จานวน 5 ข้อ
พบว่า อาจารย์ มีความสามารถในการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ตามรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
เชิ งประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบด้วย การ
เตรี ยมความพร้อมในการจัดการเรี ยนรู ้เชิ งประสบการณ์ สร้างบรรยากาศการเรี ยนรู ้ในห้องเรี ยน
การจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ สื่ อการเรี ยนรู ้ และการประเมินผลโดยภาพรวม มีความสามารถ
อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.00 )
3.ผลการศึกษาความเหมาะสมของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้าง
เสริ มสุ ขภาวะสาหรั บ นัก ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ โดยใช้แ บบประเมิ นความเหมาะสมของ
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิ งประสบการณ์ เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พบว่า รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 2.80)
นอกจากนี้ ผูว้ ิ จ ัยได้สัมภาษณ์ อาจารย์เกี่ ย วกับการใช้รูปแบบการจัด การเรี ย นรู ้ เชิ ง
ประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ และได้วิเคราะห์ความ
คิดเห็นของอาจารย์ ดังคาให้สมั ภาษณ์ของอาจารย์ท้ งั 3 ท่าน ดังนี้
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“เป็ นรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ที่ดีมาก น่าสนใจมาก มีกิจกรรมและ
ให้นกั ศึกษาได้ทากิจกรรมที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ นักศึกษาได้ฝึกปฏิบตั ิจริ ง ทาให้ได้
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั เพื่อนนักศึกษาภายในกลุ่ม อีกทั้งยังสร้างผลงานที่นาไปใช้เป็ น
แนวทางการพัฒนาสุ ขภาวะของตนเองและกลุ่มได้”
“นักศึกษามีส่วนร่ วมในกิจกรรมตลอดเวลา เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสาคัญ จัดสถานที่ที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ทาให้ง่ายต่อการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา”
“การสร้างแรงใจในรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ตลอดเวลาเป็ นสิ่ งที่ดี
มากนักศึกษาจะได้รับการกระตุน้ ให้สนใจเรี ยนรู ้มากขึ้นรู ปแบบนี้มีข้ นั ตอนที่สามารถ
นาไปใช้ได้กบั นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอื่นได้”
สรุ ปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็ นของอาจารย์สาขาวิชาพลศึกษา พบว่า ในการใช้
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ อาจารย์จะต้องคอยกระตุน้ ให้นักศึกษามีส่วนร่ วมในกิจกรรมตลอดเวลา มีความเป็ นกันเองกับ
นักศึกษาเป็ นอย่างดี จัดสถานที่ที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา อาจารย์ตอ้ งคอยแนะนาการสร้าง
ผลงานให้นกั ศึกษาได้ปฏิบตั ิกนั เป็ นทีม อาจารย์ควรสร้างแรงจูงใจในการเรี ยนรู ้ประกอบการใช้
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ ตลอดเวลา รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ นี้
สามารถนาไปใช้ได้จริ งกับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น
ผลที่เกิดจากการนารู ปแบบไปใช้กบั นักศึกษา ปรากฏผลดังนี้
1. ผลการทดสอบความรู ้การสร้างเสริ มสุ ขภาวะก่อนและหลังการใช้รูปแบบการ
จัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยใช้
แบบทดสอบความรู ้การสร้างเสริ มสุ ขภาวะ จานวน 35 ข้อ คะแนนเต็ม 35 คะแนน พบว่า นักศึกษา
มีความรู ้การสร้างเสริ มสุ ขภาวะ หลังการใช้รูปแบบ สูงกว่าการทดสอบครั้งแรก ( X > 3.50, S.D. < 1.00)
2. ผลจากการสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้
ของอาจารย์ โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้
ของอาจารย์ จานวน 13 ข้อ พบว่าโดยภาพรวมความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดประสบการณ์
การเรี ยนรู ้ของอาจารย์ อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.85, S.D. = 0.77)
นอกจากนี้ ผูว้ ิจยั ได้สัมภาษณ์นกั ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อ
สร้างเสริ มสุ ขภาวะ ดังคาให้สมั ภาษณ์ของนักศึกษาทั้ง 3 คน ดังนี้
“ได้เรี ยนรู ้กิจกรรมที่อาจารย์จดั ให้ทาให้เกิดความรู ้เห็นความสาคัญของการสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะสาหรับตนเอง รู ้เรื่ องหลายอย่างที่เกี่ยวกับสุ ขภาพจะได้หาทางป้ องกันโรคที่
เกิดขึ้นได้”
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“กระผมได้รับประสบการณ์การเรี ยนรู ้เกี่ยวกับสุ ขภาพของตนเองและเพื่อนได้
แลกเปลี่ยนความรู ้กบั เพื่อน กิจกรรมสนุกสนามมากควรจัดแบบนี้บ่อย ๆ จะได้
รับประสบการณ์จากเพื่อนด้วยกัน”
“เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบที่ดีมากครับ มีคู่มือนักศึกษาใช้สร้างเสริ มสุ ขภาวะ
ของตนเองได้ เป็ นแบบอย่างที่ดีน่าสนใจมาก นักศึกษาที่ทากิจกรรมกลุ่มสามารถ
สร้างสรรค์ผลงานที่เกิดจากการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่จดั ให้ออย่างดี”
สรุ ปผลการสัมภาษณ์ พบว่า กิจกรรมการนาเข้าสู่ บทเรี ยนนักศึกษามีความสนใจมาก
เนื่ องจากใช้เกมเป็ นสื่ อและการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ในแต่ละขั้นตอน น่ าสนใจมาก นักศึ กษา
สนุ กสนาน ไม่เบื่อหน่ าย ในขั้นการสร้างผลงานนักศึกษาให้ความร่ วมมือในการทากิจกรรมเป็ น
อย่างดี ในภาพรวมนักศึกษาตอบสนองกับรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เป็ นอย่างดียง่ิ
ข้อค้นพบจากการที่ผวู ้ ิจยั ได้นารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ไปทดลองใช้กบั อาจารย์สาขาวิชาพลศึกษา และ
นักศึกษาชั้นปี ที่ 1 ระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง และนารู ปแบบดังกล่าวไป
ขยายผลกับอาจารย์สาขาวิชาพลศึกษา และนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พบว่ารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้าง
เสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีองค์ประกอบที่สาคัญที่มีความเหมาะสมกับ
การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ให้แก่นกั ศึกษา และสามารถนาไปใช้จดั ประสบการณ์การเรี ยนรู ้กบั
รายวิชาศึกษาทัว่ ไป และรายวิชาอื่นได้ องค์ประกอบที่สาคัญมี 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบ
แรกเป็ นองค์ประกอบของหลักการและวัตถุประสงค์ องค์ประกอบที่สอง คือ องค์ประกอบของ
กระบวนการที่มีข้นั ตอนทั้ง 5 ขั้น และในแต่ละขั้นตอนจะมีข้ นั ตอนย่อยอีก 3 ขั้น และองค์ประกอบ
ที่สาม คือ องค์ประกอบของเงื่อนไขการนารู ปแบบไปใช้ ประกอบด้วย 3 ลักษณะ คือ หลักการ
ตอบสนอง ระบบสังคม และระบบสนับสนุ น ผูว้ ิจยั จะได้นาเสนอรายละเอียดและจุดเด่นที่สาคัญ
ในแต่ละองค์ประกอบดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 องค์ประกอบของหลักการและวัตถุประสงค์ มีดงั นี้
หลักการ คือ การเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้โดยการปฏิบตั ิจริ ง
เป็ นการเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วมเพื่อนาไปสู่ การสร้างองค์ความรู ้ใหม่
วัตถุประสงค์ คือ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการจัดประสบการณ์เรี ยนรู ้ร่วมกันทาให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
จุดเด่นขององค์ประกอบนี้ คือ การจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ ทาให้ผเู ้ รี ยนได้ใช้
ประสบการณ์เดิมของผูเ้ รี ยนโดยเชื่ อมโยงกับประสบการณ์ใหม่ดว้ ยการปฏิบตั ิกิจกรรมที่อาจารย์
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เป็ นผูก้ าหนดให้และให้ผเู ้ รี ยนทุกคนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมที่จดั ไว้ให้ซ่ ึงเป็ นหลักการสาคัญในการ
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
องค์ประกอบที่สอง คือ องค์ประกอบของกระบวนการที่มีข้ นั ตอนทั้ง 5 ขั้นคือ ขั้นที่ 1
การให้ความรู ้และการสร้างความตระหนัก (Knowledge and Awareness) ขั้นที่ 2 การสร้างเสริ ม
ความรู ้ (Enhancement) ขั้นที่ 3 การสร้างผลงาน (Construction)ขั้นที่ 4 การนาเสนอผลงาน
(Presentation) และขั้นที่ 5 การประเมินผลการเรี ยนรู ้และการสะท้อนกลับ (Assessment and
Reflection) ในแต่ละขั้นตอนหลักจะมี ข้ นั ย่อยอีก 3 ขั้นที่เรี ยกว่า PDS ได้แก่ ขั้นเตรี ยมการ
(Preparing : P) ขั้นปฏิบตั ิ(Doing : D) และขั้นสรุ ป(Summarizing : S)
จุดเด่นขององค์ประกอบนี้ คือ กระบวนการเรี ยนรู ้ท้ งั 5 ขั้นสอดคล้องกับธรรมชาติการ
เรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยน โดยเฉพาะขั้นที่ 1 การให้ความรู ้ และการสร้ างความตระหนัก เป็ นขั้นที่ มี
ความสาคัญมากที่ สุดเพราะการให้ความรู ้ แก่ ผูเ้ รี ยนได้เกิ ดการเรี ยนรู ้ ตามประสบการณ์ เดิ มของ
ผูเ้ รี ยนจะช่ วยให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ ได้รวดเร็ วขึ้น มี ความสุ ขกับการเรี ยนและเกิ ดความตระหนักใน
เนื้อหาสาระที่จะเรี ยนรู ้ อีกทั้งมีข้นั ตอนย่อยในขั้นตอนหลักที่ดาเนินการอย่างเป็ นระบบ
องค์ประกอบของเงื่อนไขการนารู ปแบบไปใช้ประกอบด้วย หลักการตอบสนอง ระบบ
สังคม และระบบสนับสนุน มีดงั นี้
หลัก การตอบสนอง คือ การกระตุ น้ ให้นัก ศึ กษาร่ ว มปฏิ บตั ิ กิจ กรรมตลอดเวลาให้
นักศึกษาร่ วมกันรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย และให้นกั ศึกษาร่ วมคิดสร้างผลงาน
ระบบสังคม คือ การให้นักศึกษาได้สร้างความร่ วมมือกัน (Collaborative) มีการ
ปฏิสมั พันธ์กนั (Relationship) และส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาทางานเป็ นทีม (Teamwork)
ระบบสนับสนุน คือ การจัดเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม จัดหาสื่ อ
การเรี ยนการสอน และจัดกิจกรรมให้มีความยืดหยุน่ ได้มากขึ้น
จุดเด่นขององค์ประกอบนี้ คือ การที่จะทาให้รูปแบบดังกล่าวประสบความสาเร็ จได้
ต้องคานึ งถึงเงื่อนไขการนารู ปแบบไปใช้เพราะหลักการตอบสนอง อาจารย์จะต้องคอยกระตุน้ ให้
นักศึกษาปฏิบตั ิกิจกรรมอยูต่ ลอดเวลา มีการมอบหมายงานให้รับผิดชอบอย่างชัดเจน นักศึกษาทุก
คนร่ วมมือการทางาน การมีปฏิสัมพันธ์ช่วยเหลือกันและการทางานเป็ นทีม โดยต้องจัดเตรี ยมวัสดุ
อุปกรณ์ สื่ อการเรี ยนการสอนให้พร้อมรวมทั้งการให้เวลาปฏิบตั ิกิจกรรมอย่างเพียงพอเพื่อปฏิบตั ิ
กิจกรรมได้สาเร็ จ

บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ใช้วิธีการดาเนินการวิจยั ลักษณะการวิจยั และพัฒนา(Research
and Development) โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจยั แบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research ) ด้วย
การศึกษาวิจยั เชิงปริ มาณ(Quantitative Methods) ด้วยเครื่ องมือวิจยั ได้แก่ แบบทดสอบ แบบ
ประเมิน แบบสอบถาม ร่ วมกับการวิจยั เชิงคุณภาพ(Qualitative Methods)จากแบบสังเกตและแบบ
บันทึกการสัมภาษณ์ เพื่อตอบคาถามการวิจยั ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจยั ที่กาหนดขึ้น 4
ประการ ดัง นี้ เพื่ อ ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล พื้ น ฐาน เพื่ อพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ เชิ ง
ประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อทดลองใช้รูปแบบ
การจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ และ
เพื่อประเมิ น การใช้รูปแบบการจัดการเรี ย นรู ้ เ ชิ งประสบการณ์ เ พื่อสร้ างเสริ มสุ ข ภาวะสาหรั บ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ใช้แบบแผนการวิจยั แบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนและ
การทดสอบหลังการทดลอง(The One Group Pretest-Posttest Design) (มาเรี ยม นิลพันธุ์ 2549: 129144) โดยทาการทดลองใช้รูปแบบ KAECPAR กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยอาจารย์สาขาวิชาพลศึกษา
และนันทนาการซึ่ งปฏิบตั ิการสอนอยู่ในระดับปริ ญญาตรี จานวน 3 คน สังกัดคณะครุ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึงและนักศึกษาภาคปกติที่กาลังศึกษาอยูช่ ้ นั ปี ที่1จากคณะ4 คณะ
ได้แ ก่ คณะครุ ศ าสตร์ คณะวิ ท ยาการจัด การ คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี และคณะ
มนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี
การศึกษา 2553 จานวน 114 คน ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสังเกตและการสัมภาษณ์
นามาวิเคราะห์เนื้ อหา(Content Analysis) เพื่อตอบคาถามการวิจยั ด้วยข้อมูลที่ได้จ ากผลการวิจยั ทั้ง
เชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพร่ วมกัน ผูว้ ิจยั ได้สรุ ปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะการวิจยั
ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
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สรุปผลการวิจยั
ผลการวิจยั เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ผลการศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐานเอกสาร และข้อมูล
พื้นฐานบุคคล เพื่อนามากาหนดนิยาม องค์ประกอบ พฤติกรรมบ่งชี้ของการสร้างเสริ มสุ ขภาวะและ
แนวทางการพัฒนาการสร้างเสริ มสุ ขภาวะพบว่า นิยามการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ เป็ นกระบวนการที่
จะทาให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจ มีทกั ษะกระบวนการ ทักษะมนุษยสัมพันธ์มีพฤติกรรมการสร้าง
เสริ มสุ ขภาวะ เจตคติที่ดีต่อการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ และความรับผิดชอบในการดูแลตนเองและ
สามารถพัฒนาดู แลสุ ขภาวะของตนเองให้ดีพร้ อมมี คุณภาพชี วิ ตที่ ดี องค์ประกอบที่ น ามาร่ าง
รู ปแบบต้นแบบ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบของหลักการและวัตถุประสงค์
องค์ป ระกอบของกระบวนการ และองค์ป ระกอบของเงื่ อ นไขในการน ารู ป แบบไปใช้ และ
พฤติกรรมบ่งชี้การสร้างเสริ มสุ ขภาวะ ได้แก่ ความรู ้การสร้างเสริ มสุ ขภาวะ ความรับผิดชอบ
ทักษะกระบวนการ ทักษะมนุษยสัมพันธ์ พฤติกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ และเจตคติการสร้าง
เสริ มสุ ขภาวะและแนวทางการพัฒนาใช้กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์
2. ผลการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ พบว่า ได้องค์ประกอบของ
รู ปแบบ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบแรก คือ หลักการและวัตถุประสงค์ หลักการ คือ การ
เรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้โดยการปฏิบตั ิจริ ง เป็ นการเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม
เพื่ อ น าไปสู่ ก ารสร้ า งองค์ค วามรู ้ ใ หม่ วัต ถุ ป ระสงค์ คื อ เพื่ อ ให้ผูเ้ รี ย นมี ส่ ว นร่ ว มในการจัด
ประสบการณ์เรี ยนรู ้ ร่วมกันทาให้มีคุณภาพชี วิตที่ดี
องค์ประกอบที่สอง คือ กระบวนการ
ประกอบด้วยขั้นตอน 5 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 การให้ความรู ้และการสร้างความตระหนัก(Knowledge and
Awareness :KA)หมายถึ ง การสร้ างความรู ้ ที่เชื่ อมโยงกับประสบการณ์เดิ มกับเหตุการณ์หรื อ
กรณี ศึกษาเพื่อสร้างความตระหนักแก่ผเู ้ รี ยน ขั้นที่ 2 การสร้างเสริ มความรู ้ (Enhancement :E )
หมายถึง การระดมความคิดเห็นให้ผเู ้ รี ยนได้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั กลุ่มเพื่อนเพื่อสร้างประสบการณ์
ใหม่และองค์ความรู ้ใหม่ ขั้นที่ 3 การสร้างผลงาน (Construction :C) หมายถึง การวางแผนแนว
ปฏิ บตั ิ ของกลุ่มเพื่อสร้ างสรรค์ผลงานตามที่ กลุ่มมี ขอ้ ตกลงกัน ขั้นที่ 4 การนาเสนอผลงาน
(Presentation :P)หมายถึง การนาเสนอผลงาน/ชิ้นงานที่ได้สร้างสรรค์ข้ ึนและนาผลงานมาเสนอใน
ห้องเรี ยน ขั้นที่ 5 การประเมินผลการเรี ยนรู ้และการสะท้อนกลับ (Assessment and Reflection
:AR) หมายถึง การประเมินผลการเรี ยนรู ้ และสะท้อนความคิดและการนาไปใช้โดยเพื่อน และ
อาจารย์ และในแต่ละขั้นตอนมีข้ นั ย่อย ๆ ของการดาเนิ นการ 3 ขั้นเรี ยกว่า PDS ได้แก่ ขั้น
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เตรี ยมการ(Preparing :P)ขั้นปฏิบตั ิ(Doing :D) ขั้นสรุ ป(Summarizing :S) ส่ วนองค์ประกอบที่สาม
คือ เงื่อนไขในการนารู ปแบบไปใช้ มี 3 องค์ประกอบย่อย คือ หลักการตอบสนอง เป็ นการกระตุน้
ให้นกั ศึกษาร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมตลอดเวลา นักศึกษาร่ วมกันรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายและ
ร่ วมกันคิดสร้างผลงานระบบสังคมการให้นกั ศึกษาได้สร้างความร่ วมมือกัน (Collaborative)มีการ
ปฏิสัมพันธ์กนั (Relationship)และส่ งเสริ มการทางานเป็ นทีม (Teamwork) และระบบสนับสนุ น
เป็ นการจัดเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ ให้เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม จัดหาสื่ อการเรี ยนการสอน และจัด
กิจกรรมให้มีความยืดหยุน่ ได้มากขึ้น
3. ผลการตรวจสอบเพื่อยืนยันความสอดคล้องและความเหมาะสมของโครงร่ าง
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 7 คนพิจารณาได้ผลการประเมิน
ค่าดัชนี ความสอดคล้อง พบว่า มีค่าดัชนี ความสอดคล้องอยู่ในระดับสู งและผลการประเมิน ความ
เหมาะสมโครงร่ างรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ ในระดับ
มากโดยองค์ประกอบแต่ละด้านมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากถึงมากที่สุด มีรายละเอียดดังนี้
3.1 ผลการศึกษานาร่ อง พบว่า อาจารย์มีความรู ้ความเข้าใจของอาจารย์เกี่ ยวกับ
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ โดยเฉลี่ยอยูใ่ นระดับดีมาก อาจารย์มีความสามารถในการ
จัดการเรี ยนรู ้เชิ งประสบการณ์ตามรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิ งประสบการณ์ ยู่ในระดับมากและ
ความเหมาะสมของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิ งประสบการณ์ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ผลการประเมินนักศึกษาในสัปดาห์ที่ 3 พบว่า คะแนนความรู ้การสร้างเสริ มสุ ขภาวะอยูใ่ นระดับสู ง
ความรับผิดชอบ ทักษะกระบวนการและทักษะมนุษยสัมพันธ์อยูใ่ นระดับดี เช่นกัน ส่ วนพฤติกรรม
การสร้ างเสริ มสุ ขภาวะและเจตคติ การสร้ างเสริ มสุ ขภาวะอยู่ใ นระดับมากและความคิดเห็ นของ
นักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์อยูใ่ นระดับมาก
3.2 ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ พบว่า ความรู ้ความ
เข้าใจของอาจารย์เกี่ยวกับรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ มีผลการประเมินเฉลี่ยโดยรวมอยู่
ในระดับดีมาก ความสามารถในการจัดการเรี ยนรู ้เชิ งประสบการณ์ตามรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิ ง
ประสบการณ์มีผลการประเมินเฉลี่ยโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ความเหมาะสมของรู ปแบบการจัดการ
เรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์มีผลการประเมินเฉลี่ยโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
4. ผลการประเมินการใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ พบว่า
4.1 ความรู ้การสร้างเสริ มสุ ขภาวะของนักศึกษาก่อนและหลังการใช้รูปแบบการ
จัด การเรี ย นรู ้ เ ชิ ง ประสบการณ์ พบว่า หลัง การใช้รู ป แบบการจัด การเรี ย นรู ้ เ ชิ ง ประสบการณ์
นักศึกษามีความรู ้การสร้างเสริ มสุ ขภาวะโดยเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด สู งกว่าก่อนการใช้รูปแบบ
การจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์
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4.2 พฤติกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาวะของนักศึกษาก่อนและหลังการใช้รูปแบบการ
จัด การเรี ย นรู ้ เ ชิ ง ประสบการณ์ พบว่า หลัง การใช้รู ป แบบการจัด การเรี ย นรู ้ เ ชิ ง ประสบการณ์
นักศึกษามีพฤติกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาวะโดยเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด สู งกว่าก่อนการใช้รูปแบบ
การเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์
4.3 ทักษะกระบวนการของนักศึกษาก่อนและหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
เชิ งประสบการณ์ พบว่า หลังการใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิ งประสบการณ์ นักศึกษามีทกั ษะ
กระบวนการโดยเฉลี่ยอยูใ่ นระดับดี สูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบการจัดเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์
4.4 ทักษะมนุษยสัมพันธ์ของนักศึกษาก่อนและหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
เชิ งประสบการณ์ พบว่าหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิ งประสบการณ์ นักศึกษามีทกั ษะ
มนุษยสัมพันธ์โดยเฉลี่ยอยูใ่ นระดับดี สูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบการจัดเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์
4.5 เจตคติการสร้างเสริ มสุ ขภาวะของนักศึกษาก่อนและหลังการใช้รูปแบบการ
จัด การเรี ย นรู ้ เ ชิ ง ประสบการณ์ พบว่ า หลัง การใช้รู ป แบบการจัด การเรี ย นรู ้ เ ชิ ง ประสบการณ์
นักศึกษามีเจตคติการสร้างเสริ มสุ ขภาวะโดยเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด สู งกว่าก่อนใช้รูปแบบการ
จัดเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์
4.6 ความรับผิดชอบของนักศึกษาที่ ใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิ งประสบการณ์
พบว่า หลังการใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์นกั ศึกษามีความรับผิดชอบโดยเฉลี่ยอยู่
ในระดับดีมาก สู งกว่าเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ร้อยละ 80
4.7 ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของอาจารย์ พบว่า
โดยภาพรวมมีความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของอาจารย์ ตามรู ปแบบการ
จัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด
อภิปรายผล
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีผลการวิจยั ที่นามาอภิปรายดังนี้
1. ผลการวิจยั พบว่ารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์มีความเหมาะสมอยูใ่ น
ระดับ มากถึ ง ดี ม าก อี ก ทั้ง ผลการประเมิ น จากผูเ้ ชี่ ย วชาญพบว่ า รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ เ ชิ ง
ประสบการณ์ความสอดคล้องอยูใ่ นระดับสูงและมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สุด ซึ่งรู ปแบบการ
จัด การเรี ย นรู ้ เ ชิ ง ประสบการณ์ เ พื่ อ สร้ า งเสริ ม สุ ข ภาวะส าหรั บ นัก ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ
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(KAECPAR) ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คือ องค์ปะกอบของหลักการและวัตถุประสงค์
องค์ประกอบของกระบวนการและองค์ประกอบของเงื่อนไขการนารู ปแบบไปใช้ ดังนี้
องค์ประกอบของหลักการและวัตถุประสงค์ ได้แก่ หลักการ คือ การเรี ยนรู ้ เชิ ง
ประสบการณ์ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้โดยปฏิบตั ิจริ ง เป็ นการเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วมเพื่อนาไปสู่
การสร้างองค์ความรู ้ใหม่ วัตถุประสงค์ คือ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้
ร่ วมกันทาให้มีคุณภาพชี วิตที่ดีสอดคล้องกับแนวคิดของโคล์ป(Kolb 984) ที่ให้แนวคิดว่าการ
จัดการเรี ยนรู ้ที่ให้ความรู ้ หรื อการสอนทักษะต่าง ๆ ผูเ้ รี ยนมีประสบการณ์เดิมอยู่ก่อนแล้วผูส้ อน
พยายามกระตุ ้นให้ผูเ้ รี ยนดึ งประสบการณ์ เดิ มของตัวเองออกมาใช้ในการเรี ยนรู ้ และสามารถแบ่ งปั น
ประสบการณ์ที่เหมือนหรื อแตกต่างไปจากตนเองให้เพื่อนได้
องค์ประกอบของกระบวนการ คือ ขั้นตอนกระบวนการ 5 ขั้น ประกอบด้วย ขั้นการ
ให้ความรู ้ แ ละการสร้ า งความตระหนัก ขั้น การสร้ างเสริ มความรู ้ ขั้น การสร้ างผลงาน ขั้น การ
นาเสนอผลงาน และขั้นการประเมินผลการเรี ยนรู ้และการสะท้อนกลับ สอดคล้องกับทฤษฎี การ
เรี ยนรู ้ของโรเจอร์ส(Rogers 1969)มีแนวคิดว่า มนุษย์สามารถพัฒนาตนเองได้ดีหากอยูใ่ นสภาวะที่
ผ่อนคลายและเป็ นอิสระ การจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญโดยผูส้ อน
เป็ นผู ้ช้ ี แนะและคอยอ านวยความสะดวกในการเรี ยนรู ้ ใ ห้ แ ก่ ผู ้เ รี ยนและการเรี ยนรู ้ จ ะเน้ น
กระบวนการการเรี ยนรู ้เป็ นสาคัญ สอดคล้องกับแนวคิดของโคล์ป(Kolb 984) ที่กล่าวว่าการจัดการ
เรี ยนรู ้ที่ให้ความรู ้หรื อการสอนทักษะต่าง ๆ ผูเ้ รี ยนมีประสบการณ์เดิมอยู่ก่อนแล้วผูส้ อนพยายาม
กระตุ น้ ให้ผูเ้ รี ย นดึ งประสบการณ์ เดิ มของตัว เองออกมาใช้ในการเรี ย นรู ้ และ สามารถแบ่ งปั น
ประสบการณ์ที่เหมือนหรื อแตกต่างไปจากตนเองให้เพื่อนได้ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของโนลส์
(Knowles 1997) กล่าวว่าผูเ้ รี ยนจะเรี ยนรู ้ได้มากหากมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง การเรี ยนรู ้
ผูเ้ รี ยนเป็ นกระบวนการภายในอยู่ในความควบคุ มของผูเ้ รี ยนแต่ละคน ผูเ้ รี ยนนาประสบการณ์
ความรู ้ ทักษะและค่านิ ยมต่าง ๆ เข้ามาสู่ การเรี ยนการสอน ดังนั้นบทบาทของผูส้ อนควรเปิ ดโอกาส
และส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมรับผิดชอบร่ วมกันในกระบวนการเรี ยนรู ้ เพื่อสร้างความตระนัก
และช่ วยให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ ได้ดี สอดคล้องกับทฤษฎี การประมวลผลข้อมูลของคลอสเมียร์
(Klausmeier 1985)ที่ให้แนวคิดว่า การนาเสนอสิ่ งเร้าที่ผเู ้ รี ยนรู ้จกั หรื อมีขอ้ มูลอยูจ่ ะสามารถช่วยให้
ผูเ้ รี ยนหันมาใส่ ใจและรับรู ้ส่ิ งที่จะเรี ยนรู ้ให้ตรงกับความสนใจของผูเ้ รี ยน ผูส้ อนควรสอนให้ฝึกจา
โดยใช้วิธีการที่หลากหลายหากต้องให้ผเู ้ รี ยนจดจาเนื้ อหาสาระใดๆได้เป็ นเวลานาน สอดคล้องกับ
การจัดการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง(ทิศนา แขมมณี 2550 : 133-137) การดาเนินการช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิด
การเรี ยนรู ้โดยการให้ผเู ้ รี ยนเข้าไปเผชิญปั ญหาในสภาพจริ ง ปั ญหาจริ งในบริ บทจริ งร่ วมกันศึกษา
เรี ยนรู ้ แสวงหาความรู ้ และข้อมูล และวิธีการต่าง ๆ เพื่อที่จะแก้ปัญหานั้น ผูเ้ รี ยนได้แลกเปลี่ยน
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เรี ยนรู ้ประสบการณ์เดิ มซึ่ งกันและกันมาสร้างเป็ นประสบการณ์ใหม่ร่วมคิดเพื่อเสริ มความรู ้ใหม่
สอดคล้องกับทฤษฎีการสร้างความรู ้(Richardson 1997) ที่มีแนวคิดการเรี ยนรู ้ที่ดีเกิดจากการสร้าง
พลังความรู ้ ใ นตนเอง ผูเ้ รี ย นมี โ อกาสสร้ างความคิ ดและนาความคิ ดของตนเองไปสร้ างสรรค์
ผลงาน/ชิ้นงานโดยอาศัยสื่ อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมจะทาให้ความคิดเห็นเป็ นรู ปธรรมมากยิง่ ขึ้น
ผูเ้ รี ยนมีบทบาทในการจัดประสบการณ์ต่าง ๆ ด้วยตนเองเน้นการส่ งเสริ มเอกลักษณ์และผลงาน
ของผูเ้ รี ยน ร่ วมตัดสิ นใจและแก้ปัญหาร่ วมกันลงมือปฏิบตั ิและสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเองและ
กลุ่มทาให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้อย่างมีความหมาย (ทิศนา แขมมณี 2550 : 133-137) สอดคล้องกับ
แนวคิดการจัดการเรี ยนรู ้ความเข้าใจ 6 ด้าน(Wiggings and McTighe 2004 : 1-6)สอดคล้องกับ
ทฤษฎีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ(John and John 1994) ที่มีแนวคิดการเรี ยนรู ้เกิดจากกลุ่มย่อยโดยมี
สมาชิ กกลุ่มที่ มีความสามารถแตกต่างกันประมาณ4–6 คน ช่ วยกันเรี ยนรู ้ เพื่อไปสู่ เป้ าหมายของ
กลุ่ม โดยผูเ้ รี ยนมี ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในลักษณะแข่งขันกันต่างคนต่างเรี ยนรู ้และร่ วมมือกัน
ช่วยกันการเรี ยนรู ้ของกลุ่มผูเ้ รี ยนสร้างความรู ้ดว้ ยตนเองควบคุม กากับและช่วยเหลือกลุ่ม เน้นการ
เรี ยนรู ้เป็ นกระบวนการที่สาคัญ ขยายความคิดและประยุกต์ใช้โดยการทบทวน ทดลองประยุกต์ใช้
ในสถานการณ์ ใ หม่ ๆ แสดงออกผลงานและน าเสนอผลงานที่ เ ชื่ อ มโยงกับ ทัก ษะย่อ ย ๆ การ
แสดงออกความสามารถต่าง ๆ
องค์ ป ระกอบของเงื่ อ นไขการน ารู ปแบบไปใช้ พบว่ า มี อ งค์ ป ระกอบย่ อ ย 3
องค์ประกอบที่ช่วยให้การนารู ปแบบไปใช้ประสบผลสาเร็ จ ได้แก่ หลักการตอบสนองที่มีหลักการ
3 หลักการคือ หลักการแรก คือ การกระตุน้ ให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรม หลักการที่สอง
คือนักศึกษาร่ วมกันรับผิดชอบและหลักการที่สาม คือ นักศึกษาร่ วมกันคิดสร้างผลงาน ส่ วนระบบ
สังคมประกอบด้วย การสร้างความร่ วมมือ (Collaborative) การมีปฏิสัมพันธ์กนั (Relationship)
และส่ งเสริ มการทางานเป็ นทีม(Team work) และสาหรับระบบสนับสนุน ประกอบด้วย การ
จัดเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอกับจานวนนักศึกษา การจัดหาสื่ อการเรี ยนการสอน และการจัด
กิจกรรมที่มีความยืดหยุน่ ได้สอดคล้องกับแนวคิดของโนลส์(Knowles 1997) กล่าวว่าผูเ้ รี ยนจะ
เรี ยนรู ้ได้มากหากมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง การเรี ยนรู ้ผเู ้ รี ยนเป็ นกระบวนการภายในอยู่
ในความควบคุมของผูเ้ รี ยนแต่ละคน ผูเ้ รี ยนนาประสบการณ์ ความรู ้ ทักษะและค่านิยมต่าง ๆ เข้ามา
สู่ การเรี ยนการสอน ดังนั้นบทบาทของผูส้ อนควรเปิ ดโอกาสและส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนมี ส่วนร่ วม
รับผิดชอบร่ วมกันในกระบวนการเรี ยนรู ้ เพื่อสร้างความตระนักและช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้
ดี สอดคล้องกับทฤษฎีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ(John and John 1994) ที่มีแนวคิดการเรี ยนรู ้เกิดจาก
กลุ่มย่อยโดยมีสมาชิ กกลุ่มที่มีความสามารถแตกต่างกันประมาณ4–6 คน ช่ วยกันเรี ยนรู ้เพื่อไปสู่
เป้ าหมายของกลุ่ม โดยผูเ้ รี ยนมี ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในลักษณะแข่งขันกันต่างคนต่างเรี ยนรู ้
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และร่ ว มมื อ กัน ช่ ว ยกัน การเรี ย นรู ้ ข องกลุ่ ม ผูเ้ รี ย นสร้ า งความรู ้ ด้ว ยตนเองควบคุ ม ก ากับ และ
ช่ วยเหลื อกลุ่ม เน้นการเรี ยนรู ้ เป็ นกระบวนการที่สาคัญ ขยายความคิดและประยุกต์ใช้โดยการ
ทบทวน ทดลองประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ ๆ แสดงออกผลงานและนาเสนอผลงานที่เชื่อมโยง
กับ ทัก ษะย่ อ ย ๆ การแสดงออกความสามารถต่ า ง ๆ สอดคล้อ งกับ ทฤษฎี ก ารสร้ า งความรู ้
(Richardson 1997) ที่มีแนวคิดการเรี ยนรู ้ที่ดีเกิดจากการสร้างพลังความรู ้ในตนเอง ผูเ้ รี ยนมีโอกาส
สร้างความคิดและนาความคิดของตนเองไปสร้างสรรค์ผลงาน/ชิ้นงานโดยอาศัยสื่ อและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมจะทาให้ความคิดเห็นเป็ นรู ปธรรมมากยิง่ ขึ้นผูเ้ รี ยนมีบทบาทในการจัดประสบการณ์ต่าง
ๆ ด้วยตนเองเน้นการส่ งเสริ มเอกลักษณ์ และผลงานของผูเ้ รี ยน ร่ วมตัดสิ นใจและแก้ปัญหาร่ วม
กันลงมือปฏิบตั ิและสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเองและกลุ่มทาให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้อย่างมีความหมาย
2. ผลการประเมินการใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ โดยการนาผลการ
จัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่ใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู เชิงประสบการณ์มาอภิปรายพบข้อดี ดังนี้
2.1 ผลการวิจยั ในองค์ประกอบของกระบวนการทั้ง 5 ขั้น ผูว้ ิจยั ได้คน้ พบข้อดีของ
ขั้นตอนย่อยที่มีกระบวนการดาเนินการอย่างเป็ นระบบในทุกขั้นตอนหลักเพื่อช่วยพัฒนาการเรี ยนรู ้
ให้แก่ นักศึ กษาได้ประสบผลสาเร็ จมากยิ่งขึ้ นในแต่ละขั้นที่ เรี ยกว่า PDS คือ ขั้นเตรี ยมการ
(Preparing :P) คือ การเตรี ยมความพร้อมของนักศึกษาเพื่อให้พร้อมที่จะเรี ยนรู ้ โดยแจ้งจุดประสงค์
การเรี ย นรู ้ การเตรี ย มการเสริ ม ความรู ้ โ ดยใช้ใ บความรู ้ แ ละใบกิ จ กรรม การเตรี ย มแบ่ ง กลุ่ ม
นักศึกษา การจัดเตรี ยมตัวแทนนักศึกษาเพื่อออกมานาเสนอผลงาน และการเตรี ยมเอกสารเพื่อการ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้ รวมทั้งการเตรี ยมสื่ อการเรี ยนการสอน วัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอกับจานวน
นักศึกษาในห้องเรี ยน ขั้นปฏิบตั ิ (Doing :D) คือ นักศึกษาทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
นักศึกษาปฏิบตั ิกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในสิ่ งที่ได้ศึกษาค้นคว้ามากับเพื่อน การวางแผนสร้าง
ผลงาน การนาเสนอผลงาน การประเมินผลการเรี ยนรู ้และสะท้อนความคิดเห็น ของผลงานหรื อ
ชิ้นงานที่กลุ่มสร้างขึ้น ขั้นสรุ ป (Summarizing :S) คือ การตั้งคาถามหรื อประเด็นปั ญหาให้
นักศึ กษาได้คิดวิเคราะห์ เพื่อสรุ ปหาแนวทางแก้ไขปั ญหา การสรุ ปองค์ความรู ้ ร่วมกันกับเพื่อน
ภายในกลุ่ม สรุ ปผลงานที่ สร้ างขึ้ น และสรุ ปผลการนาผลงานไปประยุกต์ใช้ในชี วิตประจาวัน
สอดคล้องกับแนวคิดของโคล์ป(Kolb 984) ที่กล่าวว่าการจัดการเรี ยนรู ้ที่ให้ความรู ้หรื อการสอน
ทักษะต่าง ๆ ผูเ้ รี ยนมีประสบการณ์เดิมอยูก่ ่อนแล้วผูส้ อนพยายามกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนดึงประสบการณ์
เดิมของตัวเองออกมาใช้ในการเรี ยนรู ้และ สามารถแบ่งปั นประสบการณ์ที่เหมือนหรื อแตกต่างไป
จากตนเองให้เพื่อนได้เป็ นการเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยน สอดคล้องกับทฤษฎีการสร้างความรู ้
(Richardson 1997) ที่มีแนวคิดการเรี ยนรู ้ที่ดีเกิดจากการสร้างพลังความรู ้ในตนเอง ผูเ้ รี ยนมีโอกาส
สร้างความคิดและนาความคิดของตนเองไปสร้างสรรค์ผลงาน/ชิ้นงานโดยอาศัยสื่ อและเทคโนโลยี
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ที่เหมาะสมจะทาให้ความคิดเห็นเป็ นรู ปธรรมมากยิ่งขึ้น ผูเ้ รี ยนมีบทบาทในการจัดประสบการณ์
ต่าง ๆ ด้วยตนเองเน้นการส่ งเสริ มเอกลักษณ์และผลงานของผูเ้ รี ยน ร่ วมตัดสิ นใจและแก้ปัญหาร่ วม
กันลงมือปฏิบตั ิและสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเองและกลุ่มทาให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้อย่างมีความหมาย
2.2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาวะของนักศึกษา ผูว้ ิจยั พบข้อดี
ของการน ารู ป แบบการจัด การเรี ย นรู ้ เ ชิ ง ประสบการณ์ ที่ พ ฒ
ั นาขึ้ น ไปใช้ท าให้นัก ศึ ก ษามี ก าร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสร้ างเสริ มสุ ขภาวะและมีการดูแลสุ ขภาวะของตนเองมากขึ้น เพราะ
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ปรากฏในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ต้ งั แต่แผนที่ 1 ถึง 6 มีกระบวนการ
จัด การเรี ย นรู ้ ที่ ใ ห้ นัก ศึ ก ษาเกิ ด การเรี ย นรู ้ ด้ว ยตนเอง สร้ า งความตระหนัก จากกรณี ศึ ก ษาใน
สถานการณ์เกี่ยวกับปั ญหาทางสุ ขภาพ จัดกิจกรรมการทางานที่ใช้ทกั ษะกระบวนการและทักษะ
มนุ ษยสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างเพื่อนนักศึกษาลงมือปฏิบตั ิจริ งเน้นให้นักศึกษามีส่วนร่ วมในการ
เรี ยนรู ้ได้มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ตามเนื้ อหาสาระที่กาหนด มีการสะท้อนความคิดผลงานที่กลุ่มได้
นาเสนอผลงาน รวมทั้งการประเมินผลการเรี ยนรู ้ที่หลากหลายที่กาหนดไว้ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้
นับว่าเป็ นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักศึกษาให้หันมาให้ความสนใจดูแลสุ ขภาวะของตนเองมาก
ขึ้น หลังจากได้จดั กระบวนการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้าง
สุ ขภาวะให้แก่นักศึกษาแล้ว สามารถใช้กระบวนการกลุ่มในการเรี ยนรู ้ เป็ นการเรี ยนรู ้แบบเพื่อน
ช่วยเพื่อน ร่ วมกันวางแผนการสร้างผลงาน มีการแลกเปลี่ยนความรู ้เพื่อเสริ มความรู ้ให้แก่เพื่อนร่ วม
ห้องเรี ยน มี การนาเสนอผลงานของกลุ่มด้วยความชื่ นชม ยอมรั บการสะท้อนความคิดและการ
ประเมินผลของเพื่อนร่ วมห้องเรี ยน ซึ่ งสอดคล้องกับริ ชาดร์ สัน(Richardson 1997:1-18) โรเจอร์ ส
(Rogers 1969:1-10) คลอสเมียร์ (Klausmeier 1985 : 52-108) จอหน์สันและจอหน์สัน(Johnson
and Johnson 1994 : 31-32) ที่มีความเชื่อว่า การเรี ยนรู ้ที่ดีเกิดจากการสร้างพลังความรู ้ในตนเอง
หากผูเ้ รี ยนมีโอกาสได้สร้างความคิด และนาความคิดของตนเองไปสร้างผลงานโดยอาศัยสื่ อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมทาให้ความคิดนั้นเป็ นรู ปธรรม ซึ่งอยูภ่ ายในสถานการณ์หรื อบรรยากาศการ
เรี ยนรู ้ที่ผ่อนคลายเอื้อต่อการเรี ยนรู ้และเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญผูเ้ รี ยนจะเรี ยนรู ้ได้ดีถา้ เป็ นกลุ่มย่อย
เพื่อช่ ว ยกัน เรี ยนรู ้ กลุ่ มช่ ว ยกันปฏิ บตั ิ กิจ กรรมทาให้ผูเ้ รี ย นเกิ ด ประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ ใ หม่ ที่
สามารถปรั บเปลี่ ยนพฤติ กรรมของตนเองให้ดีข้ ึน ซึ่ งสอดคล้องกับมาเรี ยม นิ ลพันธุ์และคณะ
(2545:ก-126) สุ จิตรา สุ คนธทรัพย์ (2545: 1-205) นวลอนงค์ บุญจรู ญศิลป์ (2547:1-250) รุ่ งทิพย์
ศรพรหมมาศ (2548 : 50-80) คอลลิน (Callins. 1976 : 211) ที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมสุ ขภาพของ
นักศึกษา พบว่านักศึกษามีพฤติกรรมเสี่ ยงต่อสุ ขภาพทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านการ
สูบบุหรี่ และการใช้สารเสพย์ติด ด้านการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ด้านการมีเพศสัมพันธ์ ด้านการ
รับประทานอาหาร และด้านการออกกาลังกาย โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง และมีพฤติกรรมเสี่ ยง
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สูง ได้แก่ ด้านการสู บบุหรี่ หากได้นกั ศึกษามีการดูแลสุ ขภาพของตนเองและให้ความสาคัญกับการ
ดูแลสุ ขภาพก็จะทาให้มีพฤติกรรมสุ ขภาพที่ดีข้ ึนไม่มีอะไรสาคัญเท่ากับการมีสุขภาพดี
2..3 ผลการเปรี ยบเทียบความรู ้การสร้างเสริ มสุ ขภาวะหลังใช้รูปแบบสู งกว่าก่อนใช้
รู ปแบบอยูใ่ นระดับมากที่สุดสอดคล้องกับสุ ทธิชยั จิตะพันธ์กุล(2545 :1-2)กล่าวว่าการสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะ คือ การให้ความรู ้สุขภาวะ เป็ นกระบวนการให้ขอ้ มูลข่าวสารที่มุ่งให้เกิดการสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะโดยอาศัยกลวิธีต่างๆได้แก่การสอนกลุ่ม การมีส่วนร่ วม (Iverson Sonya Rae. 1974 : 1195A)และเซียติ เซน และคณะ (Xiadi Chen and Others 2005 : 1-148) มีผลการวิจยั เกี่ยวกับการให้
ความรู ้ทางสุ ขภาวะแก่ผเู ้ รี ยนมีความสาคัญและจาเป็ นอย่างยิ่งเพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจ
ทัก ษะเกี่ ย วกับ การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาวะและมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี สรุ ป ว่ า นัก ศึ ก ษาที่ ไ ด้รั บ การจัด
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ทาให้นักศึกษาเกิดความรู ้
ความเข้าใจในการสร้างเสริ มสุ ขภาวะของตนเองที่มีสร้างองค์ความรู ้ใหม่และมีระดับความรู ้ที่สูงขึ้น
2.4 ผลการเปรี ยบเทียบการใช้ทกั ษะกระบวนการหลังใช้รูปแบบสู งกว่าก่อนใช้
รู ปแบบอยูใ่ นระดับดี สอดคล้องกับเดวีส์(Davies 1971:50-56 อ้างถึงในทิศนา แขมมณี 2550:39-40)
ได้ก ล่ า วว่า ทัก ษะปฏิ บ ัติส่ ว นใหญ่ จ ะประกอบด้ว ยทัก ษะย่อ ย ๆจ านวนมาก การฝึ กให้ผูเ้ รี ย น
สามารถปฏิ บ ัติ ท ัก ษะย่ อ ย ๆ ได้ก่ อ นแล้ว ค่ อ ยเชื่ อ มโยงเป็ นทัก ษะใหญ่ จนเกิ ด เป็ นทัก ษะ
กระบวนการจะช่วยให้เกิดการเรี ยนรู ้ได้ดีและรวดเร็ วขึ้น สอดคล้องกับพรประภัสสร ปริ ญชาญกล
(2546:1-470) ทาการวิจยั เรื่ องการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนเชิงประสบการณ์เพื่อเสริ มสร้าง
ทัก ษะการท างาน ส าหรั บ นัก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าศิ ล ปะศาสตร์ ในสถาบัน ราชภัฏ พบว่ า การจัด
ประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ เน้นประสบการณ์ จริ งโดยให้ผูเ้ รี ยนลงมือปฏิบตั ิจริ งช่ วยให้ผูเ้ รี ยนได้มี
โอกาสสร้างเสริ มทักษะกระบวนการและรับรู ้ประสบการณ์ใหม่ ๆจากการสังเกตในระหว่างการจัด
ประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ พบว่า นักศึกษามีการใช้ทกั ษะกระบวนการอยู่ในระดับสู งเมื่อได้มีการ
ประชุมกลุ่มเพื่อวางแผนการปฏิบตั ิงานของกลุ่ม ช่วยกันสร้างผลงานของกลุ่มจนเป็ นยอมรับของ
เพื่อนภายในกลุ่ม สรุ ปได้ว่าการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ให้แก่นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะ
กระบวนการการสร้างเสริ มสุ ขภาวะของนักศึกษาได้
2.5 ผลการเปรี ยบเทียบการใช้ทกั ษะมนุษยสัมพันธ์หลังใช้รูปแบบสู งกว่าก่อนใช้
รู ปแบบอยูใ่ นระดับดี สอดคล้องกับแนวคิดของริ ชาดร์ สัน(Richardson 1997:1-18)กล่าวว่า มนุษย์
สามารถสร้ างความรู ้ ไ ด้ดี เ มื่ อมี ก ารปฏิ สัมพัน ธ์กับสิ่ งแวดล้อมในสภาพแวดล้อมที่ เป็ นจริ ง ซึ่ ง
สอดคล้องกับมนัส ยอดคา(2548:2) ได้ให้ความหมายของสุ ขภาพทางสังคมว่า การมีสัมพันธภาพ
กับผูอ้ ื่น มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เสี ยสละเพื่อส่ วนรวม มีจิตสาธารณะและมีบทบาทและหน้าที่ในสังคม
ช่วยทาให้เกิดการเรี ยนรู ้ทางสุ ขภาพได้ดี สรุ ปผลรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ เป็ น
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รู ปแบบที่ทาให้นักศึกษาได้เกิดทักษะมนุ ษยสัมพันธ์โดยเกิดจากการทางานกลุ่ม การแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ซ่ ึงกันและกัน การเข้าร่ วมกิจกรรมเกม นันทนาการและการเล่นกีฬา
2.6 ผลการเปรี ยบเทียบเจตคติการสร้างเสริ มสุ ขภาวะหลังใช้รูปแบบสูงกว่าก่อนใช้
รู ปแบบอยูใ่ นระดับมากที่สุด สอดคล้องกับแนวคิดของโคล์ป(Kolb 1984:1-2) กล่าวว่า ผูเ้ รี ยนจะได้
แสดงความคิดเห็ นและความรู ้ สึกของตนเองในการแลกเปลี่ยนกับสมาชิ กภายในกลุ่มทาให้ได้
ข้อสรุ ปที่หลากหลาย มีการควบคุมตนเองและยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ ื่นช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นา
ความรู ้และเจตคติในเรื่ องที่จะอภิปรายกัน สอดคล้องกับทิศนา แขมมณี (2550: 133-137) กล่าวว่า
การเรี ย นรู ้ ต ามสภาพจริ ง ผู เ้ รี ย นจะน าความรู ้ ทัก ษะ เจตคติ เ ดิ ม มาใช้ใ นการแก้ปั ญ หาหรื อ
สถานการณ์ และเกิดการเรี ยนรู ้ สรุ ปผลจากการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ทาให้นกั ศึกษามีเจตคติ
ที่ดีต่อการสร้างเสริ มสุ ขภาวะของตนเองได้
2.7 ผลการเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาวะหลังใช้รูปแบบสู งกว่า
ก่อนใช้รูปแบบอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับริ ชาดร์ สัน(Richardson 1997:1-18),โรเจอร์ ส
(Rogers 1969:1-10) , คลอสเมียร์ (Klausmeier 1985 : 52-108), จอหน์สันและจอหน์สัน(Johnson
and Johnson 1994 : 31-32) ที่มีความเชื่อว่า การเรี ยนรู ้ที่ดีเกิดจากการสร้างพลังความรู ้ในตนเอง
หากผูเ้ รี ยนมีโอกาสได้สร้างความคิด และนาความคิดของตนเองไปสร้างสรรค์ผลงานมีบรรยากาศ
การเรี ยนรู ้ที่ผอ่ นคลายเอื้อต่อการเรี ยนรู ้และเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญสอดคล้องกับมาเรี ยม นิ ลพันธุ์และ
คณะ (2545:ก-126), สุ จิตรา สุ คนธทรัพย์(2545: 1-205), นวลอนงค์ บุญจรู ญศิลป์ (2547:1-250), รุ่ งทิพย์
ศรพรหมมาศ (2548 : 50-80), คอลลิน (Callins. 1976 : 211) ที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมสุ ขภาพของ
นักศึกษา พบว่านักศึกษามีพฤติกรรมเสี่ ยงต่อสุ ขภาพทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านการ
สูบบุหรี่ และการใช้สารเสพย์ติด ด้านการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ด้านการมีเพศสัมพันธ์ ด้านการ
รับประทานอาหาร และด้านการออกกาลังกาย หากได้นกั ศึกษามีการดูแลสุ ขภาพของตนเองและให้
ความส าคัญ กับ การดู แ ลสุ ข ภาพก็ จ ะท าให้ มี พ ฤติ ก รรมสุ ข ภาพที่ ดี ข้ ึ น สรุ ปได้ว่ า การจัด
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ให้แก่นกั ศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาวะได้
2.8 ผลการประเมินความรับผิดชอบของนักศึกษาอยูใ่ นระดับดีมาก สอดคล้องกับ
แนวคิดของโนลส์ (Knowles 1997:1-2) ได้กล่าวว่า มนุษย์เป็ นผูม้ ีความสามารถและเสรี ภาพที่จะ
ตัดสิ นใจ และเลือกกระทาสิ่ งต่าง ๆ ตามที่ตนพอใจ และมีความรับผิดชอบในผลของการกระทานั้น
สอดคล้องกับสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ไรซ์ (Rice. 1978 : 3863-A), เจมส์ เดวิด เคนเนดี(James
David Kennedy.1986 : 1916-A) พบว่า สิ่ งสาคัญของการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้คือความ
รับผิดชอบ มีวินยั ในตนเอง ดังนั้น การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ให้แก่นกั ศึกษาช่วยพัฒนาความ
รับผิดชอบให้สูงกว่าเกณฑ์ เป็ นปั จจัยสาคัญในการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิ ง
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ประสบการณ์ที่สนับสนุ นให้นักศึกษาทางานร่ วมกัน แบ่งหน้าที่รับผิดชอบการทางานกันภายใน
กลุ่ม ฝึ กการเป็ นผูน้ าและผูต้ าม กล้าแสดงความคิดเห็นในห้องเรี ยน
2.9 ผลการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการการจัดประสบการณ์การ
เรี ยนรู ้ของอาจารย์ อยู่ในระดับมากที่สุดสอดคล้องกับแนวคิดของ Kolb (1984:1-15) Knowles
(1997:1-2) ทิศนา แขมมณี (2550: 133-137) แสดงว่า การกระตุน้ เร้าความสนใจก่อนให้ความรู ้ทาง
สุ ขภาวะแก่ ผูเ้ รี ยนมี ความสาคัญและจาเป็ นอย่างยิ่ง เพื่อให้ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจ ทักษะ
เกี่ยวกับการสร้างเสริ มสุ ขภาวะและมีคุณภาพชีวิตที่ดี สอดคล้องกับผลการวิจยั ของเซียติ เซน และ
คณะ (Xiadi Chen and Others 2005 : 1-148) การสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ ความเป็ น
อิสรเสรี ภาพที่จะตัดสิ นใจ และเลือกกระทาสิ่ งต่าง ๆ ตามที่ตนพอใจ และมีความรับผิดชอบในผล
ของการกระทานั้นทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสบายใจช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้ดีข้ ึน
ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั เรื่ อง รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. มหาวิทยาลัยทุกมหาวิทยาลัยควรกาหนดนโยบายมหาวิทยาลัยสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
เพื่อสร้างความโดดเด่นการสร้างเสริ มสุ ขภาวะและจัดให้มีหลักสูตรรายวิชาการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
บรรจุไว้ในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป(General Education: GE) เพื่อจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ให้แก่
นิสิต นักศึกษา
2. มหาวิทยาลัยควรนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็ นแนวทางการพัฒนาการเรี ยนการสอน
รายวิชาการสร้างเสริ มสุ ขภาวะและรายวิชาศึกษาทัว่ ไปให้แก่นกั ศึกษาทุกมหาวิทยาลัย
3. สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ (สสส.) รวมทั้งหน่วยงานเอกชนที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริ มสุ ขภาวะควรมีการรณรงค์รักษ์สุขภาวะและจัดสรรงบประมาณเพื่อการ
วิจยั เกี่ยวกับรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เกี่ยวกับสุ ขภาวะมากยิง่ ขึ้น
ข้ อเสนอแนะในการนารูปแบบไปใช้
1. รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา

233
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ขั้นที่ ควรให้ความสาคัญมากที่สุด คือ ขั้นการให้ความรู ้และการสร้ างความ
ตระหนัก เพราะเป็ นขั้นการให้ความรู ้ แก่ นักศึกษาที่ เกิ ดจากการเชื่ อมโยงประสบการณ์ เดิ ม กับ
ประสบการณ์ ใ หม่ เ พื่ อ สร้ า งเป็ นองค์ค วามรู ้ ใ หม่ และควรเน้น การสร้ า งความตระหนัก ให้แ ก่
นักศึกษาได้เห็นความสาคัญของการสร้างเสริ มสุ ขภาวะเพื่อให้มีพฤติกรรมสุ ขภาวะที่ดี
2. ผลการศึกษาวิจยั พบว่า รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เรี ยกว่า KAECPAR Model มีหลักการสาคัญที่ทาให้
รู ปแบบประสบผลสาเร็ จ คือ การให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้โดยการปฏิบตั ิจริ ง เน้นการเรี ยนรู ้แบบมี
ส่ ว นร่ ว มใช้แ นวทางสร้ า งความร่ ว มมื อ (Collaborative)การมี ปฏิ สัมพัน ธ์( Relationship)และการ
ทางานเป็ นทีม (Teamwork) มาช่วยในการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ โดยทุกขั้นตอนในรู ปแบบ
ควรให้นกั ศึกษาได้มีการเตรี ยมการ การปฏิบตั ิและการสรุ ปเพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ประสบการณ์ของ
ผูเ้ รี ยนให้มากที่สุด
3. ผลจากการศึกษาวิจยั พบว่าการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ในรู ปแบบการจัดการ
เรี ยนรู ้ เชิ งประสบการณ์ สาหรั บนัก ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีคุณภาพดี ถึงดี มาก เนื่ องมาจาก
องค์ประกอบของเงื่อนไขการนารู ปแบบไปใช้ ด้านหลักการตอบสนองที่คอยกระตุน้ ให้นกั ศึกษามี
ส่ วนร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมอยู่ตลอดเวลา ส่ งเสริ มความรับผิดชอบของนักศึกษาและร่ วมกันคิดสร้าง
ผลงาน ซึ่ งทาให้การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อ
สร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประสบผลสาเร็ จยิ่งมากขึ้น จึงควรมีการ
กาหนดกิจกรรมที่ส่งเสริ มให้แก่นกั ศึกษาได้ปฏิบตั ิกิจกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาวะอย่างต่อเนื่ อง
เช่ น กิ จกรรมวิ่งเดิ นเพื่อสร้ างสุ ขภาวะ กิ จ กรรมวิ่งมาราธอน หรื อ มิ นิมาราธอน กิ จ กรรมขับขี่
จักรยานเพื่อสร้างสุ ขภาวะและท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็ นต้น
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
ผลการวิจยั ครั้งนี้ มีประเด็นที่น่าจะศึกษาค้นคว้าต่อไป ดังนี้
1. ควรมีการศึกษาและพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะสาหรั บนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้านอื่น ๆ เช่ น ด้านการใช้ทกั ษะทางปั ญญา ด้าน
คุณธรรม จริ ยธรรม และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ควรมีการศึกษาวิจยั เปรี ยบเทียบรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อ
สร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเกี่ยวกับตัวแปรกลางได้แก่ คณะ เพศ สาขา
วิชาเอก ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
3. ควรมีการศึกษาและพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการ
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ใช้กิจกรรมเกม หรื อ กิจกรรมนันทนาการ หรื อ กีฬาอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้มีรูปแบบการจัดการ
เรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ที่หลากหลายสามารถไปใช้ได้ในกิจกรรมต่าง ๆ
4. ควรมีการศึกษาวิจยั เพื่อการนิเทศ ติดตามผลและประเมินผลการใช้รูปแบบการ
จัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
5. ควรมีการศึกษาและพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้าง
เสริ มสุ ขภาวะให้แก่กลุ่มประชากรอื่น ๆ เช่น กลุ่มผูส้ ู งอายุ กลุ่มเยาวชน กลุ่มนักเรี ยนและกลุ่มเด็ก
ปฐมวัย ที่มีวยั แตกต่างกันโดยต้องประยุกต์ข้นั ตอนในรู ปแบบให้สะดวกต่อการปฏิบตั ิกิจกรรม
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…………………………………
1. ชื่อ – นามสกุล
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์
สถานที่ทางาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง อาเภอจอมบึง
จังหวัดราชบุรี
ความเชี่ยวชาญ
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการพลศึกษา
2. ชื่อ – นามสกุล
สถานที่ทางาน
ความเชี่ยวชาญ
3. ชื่อ – นามสกุล
สถานที่ทางาน
ความเชี่ยวชาญ
4. ชื่อ – นามสกุล
สถานที่ทางาน
ความเชี่ยวชาญ
5. ชื่อ – นามสกุล
สถานที่ทางาน
ความเชี่ยวชาญ

อาจารย์ ดร.วชิรา เครื อคาอ้าย
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการจัดการเรี ยนรู ้
อาจารย์ ดร.เกรี ยงศักดิ์ สังข์ชยั
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 อาเภอนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการจัดการเรี ยนรู ้
อาจารย์ ดร.พรศักดิ์ สุ จริ ตรักษ์
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง อาเภอจอมบึง
จังหวัดราชบุรี
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีระศักดิ์ แสงสัมฤทธิ์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง อาเภอจอมบึง
จังหวัดราชบุรี
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์
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6. ชื่อ – นามสกุล
สถานที่ทางาน
ความเชี่ยวชาญ
7. ชื่อ – นามสกุล
สถานที่ทางาน
ความเชี่ยวชาญ

อาจารย์ ดร.สุ นทร เทียนงาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี อาเภอเมือง
จังหวัดสุ พรรณบุรี
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา
อาจารย์ ดร.วรยุทธ์ ทิพย์เที่ยงแท้
โรงเรี ยนราชโบริ กานุเคราะห์ อาเภอเมืองราชบุรี
จังหวัดราชบุรี
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการพลศึกษา
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1. ชื่อ – นามสกุล
สถานที่ทางาน
ความเชี่ยวชาญ
2. ชื่อ – นามสกุล
สถานที่ทางาน
ความเชี่ยวชาญ
3. ชื่อ – นามสกุล
สถานที่ทางาน
ความเชี่ยวชาญ
4. ชื่อ – นามสกุล
สถานที่ทางาน
ความเชี่ยวชาญ
5. ชื่อ – นามสกุล
สถานที่ทางาน
ความเชี่ยวชาญ

อาจารย์ ดร.สุ นทร เทียนงาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี อาเภอเมือง
จังหวัดสุ พรรณบุรี
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง อาเภอจอมบึง
จังหวัดราชบุรี
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการพลศึกษา
อาจารย์ ดร. วชิรา เครื อคาอ้าย
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการจัดการเรี ยนรู ้
อาจารย์ ดร.เกรี ยงศักดิ์ สังข์ชยั
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 อาเภอนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการจัดการเรี ยนรู ้
อาจารย์ ดร.วรยุทธ์ ทิพย์เที่ยงแท้
โรงเรี ยนราชโบริ กานุเคราะห์ อาเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการพลศึกษา
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ค่ าสถิติแสดงค่ าดัชนีความสอดคล้องของแบบสั มภาษณ์เพือ่ วิเคราะห์ ความต้ องการจาเป็ นของ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ IOC ความหมาย
รายการประเมิน

1.ความสอดคล้องของประเด็นการ
สัมภาษณ์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การสร้าง
เสริ มสุ ขภาวะของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
2.ความสอดคล้องของประเด็นการ
สัมภาษณ์เกี่ยวกับสภาพปั ญหาการดูแล
สุ ขภาวะนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
3.ความสอดคล้องของประเด็นการ
สัมภาษณ์เกี่ยวกับปั จจัยสาคัญที่ส่งผล
ต่อการสร้างเสริ มสุ ขภาวะของนักศึกษา
4. ความสอดคล้องของประเด็นการ
สัมภาษณ์เกี่ยวกับปั ญหาการจัดการเรี ยน
การสอนรายวิชาสุ ขภาพและ
นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
5.ความสอดคล้องของประเด็นการ
สัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวคิดการจัด
หลักสูตรการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
6.ความสอดคล้องของประเด็นการ
สัมภาษณ์เกี่ยวกับวิธีการการสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะของนักศึกษา
7.ความสอดคล้องของประเด็นการ
สัมภาษณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมการสร้าง
เสริ มสุ ขภาวะของนักศึกษา

คนที่
1

คนที่
2

คนที่ คนที่ คนที่
3
4
5

+1

+1

+1

+1

+1 1.00 สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1 1.00 สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1 1.00 สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1 1.00 สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1 1.00 สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1 1.00 สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1 1.00 สอดคล้อง
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ค่ าสถิติแสดงค่ าดัชนีความสอดคล้องของแบบสั มภาษณ์เพือ่ วิเคราะห์ ความต้ องการจาเป็ นของ
อาจารย์ สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ IOC ความหมาย
รายการประเมิน
คนที่
1

คนที่
2

คนที่ คนที่ คนที่
3
4
5

1.ความสอดคล้องของประเด็นการสัมภาษณ์
เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ การสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในปัจจุบนั
2.ความสอดคล้องของประเด็นการสัมภาษณ์
เกี่ยวกับปัญหาการจัดการเรี ยนการสอน
รายวิชาสุ ขภาพและนันทนาการเพื่อคุณภาพ
ชีวิต
3.ความสอดคล้องของประเด็นการสัมภาษณ์
เกี่ยวกับแนวการจัดหลักสูตรการสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะ
4. ความสอดคล้องของประเด็นการสัมภาษณ์
เกี่ยวกับปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะของนักศึกษา

+1

+1

+1

+1

+1 1.00 สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1 1.00 สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1 1.00 สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1 1.00 สอดคล้อง

5.ความสอดคล้องของประเด็นการสัมภาษณ์
เกี่ยวกับการสร้างเสริ มสุ ขภาวะที่ช่วยให้
นักศึกษามีสุขภาวะดีท้ งั ร่ างกาย จิตใจ
สติปัญญา สังคมและจิตวิญญาณ
6.ความสอดคล้องของประเด็นการสัมภาษณ์
เกี่ยวกับรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้รายวิชาการ
สร้างเสริ มสุ ขภาวะ
7.ความสอดคล้องของประเด็นการสัมภาษณ์
เกี่ยวกับพฤติกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาวะของ
นักศึกษา

+1

+1

+1

+1

+1 1.00 สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1 1.00 สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1 1.00 สอดคล้อง
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ค่ าสถิติแสดงค่ าดัชนีความสอดคล้องของแบบสั มภาษณ์เพือ่ วิเคราะห์ ความต้ องการจาเป็ นของ
นักศึกษาที่เรียนวิชาศึกษาทัว่ ไป(General Education : GE)
รายการประเมิน

1.ความสอดคล้องของประเด็นการ
สัมภาษณ์เกี่ยวกับสภาพปั ญหาการสร้าง
เสริ มสุ ขภาวะของนักศึกษาในปัจจุบนั
2.ความสอดคล้องของประเด็นการ
สัมภาษณ์เกี่ยวกับปั ญหาการเรี ยนรู ้
รายวิชาศึกษาทัว่ ไป
(General Education : GE)
3.ความสอดคล้องของประเด็นการ
สัมภาษณ์เกี่ยวกับรู ปแบบการจัดการ
เรี ยนรู ้รายวิชาการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
4. ความสอดคล้องของประเด็นการ
สัมภาษณ์เกี่ยวกับการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของอาจารย์
ผูส้ อนรายวิชาสุ ขภาพและนันทนาการ
เพื่อคุณภาพชีวิต
5.ความสอดคล้องของประเด็นการ
สัมภาษณ์เกี่ยวกับการพฤติกรรมการ
สร้างเสริ มสุ ขภาวะของนักศึกษา

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ IOC ความหมาย
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1 1.00 สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1 1.00 สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1 1.00 สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1 1.00 สอดคล้อง
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ค่ าสถิติแสดงค่ าดัชนีความสอดคล้องของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เชิงประสบการณ์
เพือ่ สร้ างเสริมสุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
คนที่
1
+1

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
2
3
4
5
6
+1
+1
+1
+1
+1

คนที่
7
+1

1.00

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

1.00 สอดคล้อง
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+1

+1

+1

+1

+1

+1

1.00 สอดคล้อง

รายการประเมิน

1.ความสอดคล้องระหว่าง
หลักการของรู ปแบบการ
จัดการเรี ยนรู ้เชิง
ประสบการณ์เพื่อสร้าง
เสริ มสุ ขภาวะสาหรับ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ กับแนวคิดทฤษฎี
พื้นฐาน
2. ความสอดคล้องระหว่าง
วัตถุประสงค์ของรู ปแบบ
การจัดการเรี ยนรู ้เชิง
ประสบการณ์เพื่อสร้าง
เสริ มสุ ขภาวะสาหรับ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ กับแนวคิดทฤษฎี
พื้นฐาน
3. ความสอดคล้องระหว่าง
ขั้นตอนกระบวนการจัดการ
เรี ยนรู ้ในรู ปแบบการ
จัดการเรี ยนรู ้เชิง
ประสบการณ์เพื่อสร้าง
เสริ มสุ ขภาวะสาหรับ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ กับแนวคิดทฤษฎี
พื้นฐาน

IOC ความหมาย

สอดคล้อง
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คนที่
1
+1

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
2
3
4
5
6
+1
+1 +1
+1
+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

0

+1

รายการประเมิน

4. ความสอดคล้องระหว่าง
การนารู ปแบบการจัดการ
เรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อ
สร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ กับแนวคิดทฤษฎี
พื้นฐาน
5. ความสอดคล้องระหว่าง
ขั้นตอนการจัด
ประสบการณ์เรี ยนรู ้กบั
วัตถุประสงค์
6.ความสอดคล้องระหว่าง
การวัดและประเมินผลของ
การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
กับวัตถุประสงค์
7. ความสอดคล้องระหว่าง
ขั้นการให้ความรู ้และการ
สร้างความตระหนักกับการ
ให้ความรู ้แก่นกั ศึกษาและ
สร้างความตระหนัก
8.ความสอดคล้องระหว่าง
ขั้นการสร้างเสริ มความรู ้กบั
กระบวนการทางปัญญา
หรื อกระบวนการการ
แก้ปัญหาสาหรับนักศึกษา

IOC

ความหมาย

คนที่
7
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1.00

สอดคล้อง
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1.00

สอดคล้อง
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สอดคล้อง
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สอดคล้อง
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+1

0.86

สอดคล้อง
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รายการประเมิน

9.ความสอดคล้องระหว่าง
ขั้นการสร้างสรรค์ผลงาน
กับการทาให้นกั ศึกษาสร้าง
ผลงาน/ชิ้นงานได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้
10.ความสอดคล้องระหว่าง
ขั้นการแสดงออก กับการ
ทาให้นกั ศึกษานาเสนอ
ผลงาน/ชิ้นงานและ
อภิปรายแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
เพื่อให้สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ได้
11.ความสอดคล้องระหว่าง
ขั้นการประเมินผลการ
เรี ยนรู ้และการสะท้อนกลับ
กับการประเมินผลและ
สะท้อนกลับได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้
12.ความสอดคล้องระหว่าง
การนารู ปแบบการจัดการ
เรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อ
สร้างเสริ มสุ ขภาวะ สาหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏไปใช้กบั หลักการ
ตอบสนอง ระบบสังคม
และสิ่ งสนับสนุน

IOC ความหมาย
คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5
6
7
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1 1.00 สอดคล้อง
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0.86 สอดคล้อง
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1.00 สอดคล้อง

265
ข้ อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิม่ เติม
1. ขั้นการให้ความรู ้และการสร้างความตระหนัก รู ้สึกว่าข้อความหรื อคาเป็ นสิ่ งที่ทากับ
สิ่ งที่ทาได้ชดั เจนไปไหม
2. ขั้นการสร้างเสริ มความรู ้ รู ้ได้อย่างไรว่าขั้นนี้มีความสอดคล้องกับกระบวนการทาง
ปัญญาแก้ปัญหาได้
3. ขั้นการให้ความรู ้และการสร้างความตระหนักในข้อความเป็ นอย่างดีเป็ นได้แค่ไหน
อย่างไรในการวัดผลอาจตัดออกหรื อลองพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
4. ขั้นการแสดงออก ในข้อความวิเคราะห์เปรี ยบเทียบไม่แน่ใจว่าสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ใดในรู ปแบบเพราะดูจากนิยามศัพท์แล้วยังไม่ได้ระบุถึงขั้นการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ
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ค่ าสถิติแสดงค่ าดัชนีความสอดคล้องของคู่มืออาจารย์ การใช้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ เชิง
ประสบการณ์ เพือ่ สร้ างเสริมสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รายการประเมิน

1. ความเป็ นมาและความสาคัญ
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญที่
แสดงถึงความจาเป็ นของการสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
2. แนวคิดและทฤษฎีพนื้ ฐานทีร่ องรับ
รู ปแบบการจัดการเรียนรู้ เชิง
ประสบการณ์
2.1 แนวคิดและทฤษฎีพ้นื ฐานมีขอ้ มูล
ครบถ้วนและเหมาะสม
2.2 สาระของแนวคิดและทฤษฎีพ้นื ฐาน
มีรายละเอียดชัดเจน
2.3 แนวคิดและทฤษฎีพ้นื ฐานมีความ
ชัดเจนที่สามารถนาไปกาหนดแนวการ
จัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้เพือ่ สร้าง
เสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา
3. องค์ ประกอบของรู ปแบบการจัดการ
เรียนรู้ เชิงประสบการณ์
3.1 หลักการมีรายละเอียดครบถ้วน
3.2วัตถุประสงค์มีความชัดเจนครบถ้วน
3.3โครงสร้างและเนื้อหารายวิชาการ
สร้างเสริ มสุ ขภาวะมีโครงสร้างและ
เนื้อหาชัดเจนครบถ้วน

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5

IOC

ความหมาย
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+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1

0

+1

+1

+1

0.80

สอดคล้อง

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

1.00
1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

267
รายการประเมิน

4. การดาเนินการจัดประสบการณ์ การ
เรียนรู้
4.1 การดาเนินการจัดประสบการณ์การ
เรี ยนรู ้แสดงถึงบทบาทครู อย่างชัดเจน
4.2 การดาเนินการจัดประสบการณ์การ
เรี ยนรู ้แสดงถึงวิธีการจัดนักศึกษาเข้ากลุ่ม
ย่อยมีรายละเอียดชัดเจนเหมาะสม
5. รู ปแบบการจัดการเรียนรู้ เชิง
ประสบการณ์
5.1 แสดงลาดับขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้ที่
สอดคล้องกับนักศึกษา
5.2 แสดงถึงการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
6. อุปกรณ์ /สื่ อการจัดประสบการณ์ การ
เรียนรู้
6.1 แสดงอุปกรณ์/สื่ อการจัดประสบการณ์
เรี ยนรู ้ที่ใช้ชดั เจน
7. การวัดและประเมินผล
7.1 วิธีการวัดและปะเมินผลสอดคล้องกับ
นักศึกษา
8.การนารู ปแบบไปใช้
8.1 การนารู ปแบบไปใช้สอดคล้องกับ
หลักการตอบสนองอย่างเหมาะสม
8.2 การนารู ปแบบไปใช้สอดคล้องกับ
ระบบสังคมอย่างเหมาะสม
8.3 การนารู ปแบบไปใช้มีความสอดคล้อง
กับสิ่ งสนับสนุนอย่างเหมาะสม

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ IOC ความหมาย
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5

+1

+1

+1

+1

+1

1.00 สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1.00 สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1.00 สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1.00 สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1.00 สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1.00 สอดคล้อง
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+1

+1

+1

+1

1.00 สอดคล้อง
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0

+1
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0.80 สอดคล้อง
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+1

+1

1.00 สอดคล้อง
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ข้ อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิม่ เติม
1. การนารู ปแบบไปใช้ควรเน้นการสร้างเสริ มสุ ขภาวะของนักศึกษาให้ชดั เจน
2. การจัดกิจกรรมย่อยในรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ควรจัดให้เป็ น
ขั้นตอนย่อยอย่างชัดเจน
3. การวัดและประเมินผลควรอธิบายวิธีการวัดและประเมิน เครื่ องมือและการจดบันทึก
ให้ชดั เจน

269
ค่ าสถิติแสดงค่ าดัชนีความสอดคล้องของตัวอย่ างแผนการจัดการเรียนรู้
รายการประเมิน

1. สาระสาคัญ
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
2. จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
2.1 สอดคล้องกับสาระการเรี ยนรู ้
2.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรี ยนรู ้
2.3 สอดคล้องกับการวัดและ
ประเมินผล และสื่ อการเรี ยนรู ้
3. สาระการเรี ยนรู ้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
4 กิจกรรมการเรี ยนรู ้
4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
4.3 สอดคล้องกับสาระการเรี ยนรู ้
4.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล
5. สื่ อการเรี ยนรู ้
สอดคล้องกับกิจกรรมการเรี ยนรู ้
6. การวัดและประเมินผล
6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
6.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรี ยนรู ้

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ IOC ความหมาย
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5
+1

+1

+1

+1

+1

1.00 สอดคล้อง

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
0
+1

+1
+1
+1

1.00 สอดคล้อง
0.80 สอดคล้อง
1.00 สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1.00 สอดคล้อง

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

0
+1
+1

+1
+1
+1

0.80 สอดคล้อง
1.00 สอดคล้อง
1.00 สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1.00 สอดคล้อง

+1
+1

+1
+1

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1.00 สอดคล้อง
1.00 สอดคล้อง

ข้ อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิม่ เติม
1.เขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมควรให้สอดคล้องกับรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิง
ประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ เพราะง่ายสาหรับครู และผูน้ ิเทศ
2. จุดประสงค์การเรี ยนรู ้เชิงพฤติกรรมในบางข้อควรระบุเกณฑ์
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ค่ าสถิติแสดงค่ าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบความรู้ การสร้ างเสริมสุ ขภาวะ
รายการประเมิน
คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
IOC ความหมาย
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5
ข้อ 1
+1
+1
+1
+1
+1
1.00
สอดคล้อง
ข้อ 2
+1
+1
+1
+1
+1
1.00
สอดคล้อง
ข้อ 3
+1
+1
+1
+1
+1
1.00
สอดคล้อง
ข้อ 4
+1
+1
+1
+1
+1
1.00
สอดคล้อง
ข้อ 5
+1
+1
+1
+1
+1
1.00
สอดคล้อง
ข้อ 6
+1
+1
+1
0
+1
0.80
สอดคล้อง
ข้อ 7
1
+1
+1
+1
+1
1.00
สอดคล้อง
ข้อ 8
+1
+1
+1
+1
+1
1.00
สอดคล้อง
ข้อ 9
+1
+1
+1
+1
+1
1.00
สอดคล้อง
ข้อ 10
+1
+1
+1
+1
+1
1.00
สอดคล้อง
ข้อ 11
+1
+1
+1
+1
+1
1.00
สอดคล้อง
ข้อ 12
+1
+1
+1
+1
+1
1.00
สอดคล้อง
ข้อ 13
+1
+1
+1
0
+1
0.80
สอดคล้อง
ข้อ 14
+1
+1
+1
+1
+1
1.00
สอดคล้อง
ข้อ 15
+1
+1
+1
+1
+1
1.00
สอดคล้อง
ข้อ 16
+1
+1
+1
+1
+1
1.00
สอดคล้อง
ข้อ 17
+1
+1
+1
+1
+1
1.00
สอดคล้อง
ข้อ 18
+1
+1
+1
+1
+1
1.00
สอดคล้อง
ข้อ 19
+1
+1
+1
0
+1
0.80
สอดคล้อง
ข้อ 20
+1
+1
+1
+1
+1
1.00
สอดคล้อง
ข้อ 21
+1
+1
+1
+1
+1
1.00
สอดคล้อง
ข้อ 22
+1
+1
+1
+1
+1
1.00
สอดคล้อง
ข้อ 23
+1
+1
+1
0
+1
0.80
สอดคล้อง
ข้อ 24
+1
+1
+1
+1
+1
1.00
สอดคล้อง
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ข้อ 25
ข้อ 26
ข้อ 27
ข้อ 28
ข้อ 29
ข้อ 30
ข้อ 31
ข้อ 32
ข้อ 33
ข้อ 34
ข้อ 35

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

IOC

ความหมาย

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

ค่ าสถิติแสดงค่าความยากง่ าย และอานาจจาแนกของแบบทดสอบวัดความรู้การสร้ างเสริมสุ ขภาวะ
ข้ อ
P
r
ข้ อ
p
r
ข้ อ
p
r
ข้ อ
p
r
1 0.58 0.41 11 0.56 0.23 21 0.67 0.35 31 0.60 0.36
2 0.61 0.32 12 0.55 0.44 22 0.45 0.34 32 0.58 0.25
3 0.44 0.33 13 0.29 0.26 23 0.56 0.50 33 0.62 0.35
4 0.47 0.25 14 0.56 0.28 24 0.67 0.56 34 0.66 0.27
5 0.72 0.45 15 0.65 0.40 25 0.50 0.30 35 0.62 0.25
6 0.55 0.24 16 0.78 0.24 26 0.35 0.25
7 0.45 0.40 17 0.52 0.27 27 0.48 0.32
8 0.58 0.35 18 0.23 0.29 28 0.43 0.28
9 0.78 0.51 19 0.55 0.30 29 0.68 0.25
10 0.60 0.43 20 0.30 0.40 30 0.62 0.26
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ค่ าสถิติแสดงค่ าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินความรับผิดชอบ
รายการประเมิน

1.มีความสอดคล้องกับความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบตั ิงานตามที่
ได้รับมอบหมายเป็ นแบบอย่างที่ดี
ความรับผิดชอบต่อการปฏิบตั ิงาน
ตามที่ได้รับมอบหมายเป็ น
แบบอย่างที่ดี
2.มีความสอดคล้องกับการให้
ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย
3.มีความสอดคล้องกับ
ความสามารถจัดการกับปั ญหาที่
เกิดขึ้นด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
4.มีความสอดคล้องกับความสาเร็ จ
ในการปฏิบตั ิงาน

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ IOC ความหมาย
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5
+1
+1
+1
+1
+1 1.00 สอดคล้อง

+1

0

+1

+1

+1

0.80

สอดคล้อง

0

+1

+1

+1

+1

0.80

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

ข้ อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิม่ เติม
1. ต้องชัดเจนในเรื่ องเกณฑ์การประเมินประเภทดีมาก/อย่างดี/พอใช้/น้อย
2. ข้อ 3 น่าจะเป็ นด้านสติปัญญาควรปรับใหม่
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ค่ าสถิติแสดงค่ าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินทักษะกระบวนการ
รายการประเมิน

1.มีความสอดคล้องกับ
ความสามารถใช้ทกั ษะ
กระบวนการการสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะ ประกอบด้วย 3 ข้อ
1.1 ค้นหาข้อมูล
1.2 ทาความเข้าใจข้อมูล
1.3 ประเมินผลข้อมูล
2.มีความสอดคล้องกับ
ความสามารถใช้ทกั ษะ
กระบวนการการสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะได้อย่างสร้างสรรค์โดย
มีองค์ประกอบ 3 ข้อ คือ
2.1 ความรู ้ทางทฤษฎี
2.2 ประสบการณ์ทางภาคปฏิบตั ิ
2.3 ผลกระทบที่เกิดขึ้น
3.มีความสอดคล้องกับ
ความสามารถใช้ทกั ษะ
กระบวนการเพื่อผลิตผลงาน
สร้างสรรค์ในการสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะ

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ IOC ความหมาย
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5
+1
+1
+1
0
+1 0.80 สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

0

+1

0.80

สอดคล้อง

ข้ อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิม่ เติม
1. ควรคิดถึงสภาพการปฏิบตั ิงานจริ งที่เกิดขึ้นว่าเป็ นไปได้หรื อไม่
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ค่ าสถิติแสดงค่ าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินทักษะมนุษยสั มพันธ์
รายการประเมิน

1.มีความสอดคล้องกับ
ความสามารถใช้ทกั ษะมนุษย
สัมพันธ์ช่วยเหลือเพื่อนภายใน
กลุ่ม
2.มีความสอดคล้องกับ
ความสามารถใช้ทกั ษะมนุษย
สัมพันธ์ในการแก้ปัญหาใน
กลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
3.มีความสอดคล้องกับ
ความสามารถใช้ทกั ษะมนุษย
สัมพันธ์ในการแสดงออกเป็ น
ผูน้ ากลุ่ม
โดยมีองค์ประกอบ 3 ข้อ คือ
1. กล้าตัดสิ นใจ
2. รู ้จกั แก้ปัญหาและ
3. มองโลกในแง่ดี

-

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5
+1
+1
+1
+1
+1

IOC ความหมาย

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

0

+1

0.80

สอดคล้อง
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ค่ าสถิติแสดงค่ าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามพฤติกรรมการสร้ างเสริมสุ ขภาวะ
รายการประเมิน
คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ IOC ความหมาย
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5
1.ดูแลรักษาสุ ขภาพร่ างกายของตนเอง
+1
+1
+1
+1
+1 1.00 สอดคล้อง
ให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง
2.รู ้จกั สร้างเสริ มสุ ขภาวะของตนเองจน
เป็ นนิสยั
3.รู ้จกั สร้างเสริ มสุ ขภาวะของตนเอง
ช่วยทาให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูอ้ ื่น
4.รู ้จกั สร้างเสริ มสุ ขภาวะทาให้ตนเองมี
คุณธรรม จริ ยธรรมมีน้ าใจนักกีฬา
5.มีสติปัญญารู ้จกั แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นมี
ความรอบครอบ
6.เข้าร่ วมกิจกรรมการสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะ ในสังคมทุกครั้งที่มีโอกาส
7.ออกกาลังกายอย่างจริ งจังและต่อเนื่อง
อย่างน้อยสัปดาห์ละ3 วันๆละ 30 นาที
8.มีนิสยั รักการออกกาลังกาย เล่นกีฬา
และ นันทนาการ
9.รู ้จกั ใช้เวลาว่างในการทางานอดิเรก
เช่น เลี้ยงสัตว์ ปลูกต้นไม้ อ่านหนังสื อ
ฟังเพลง หรื อชมรายการบันเทิงใน
โทรทัศน์
10.รู ้จกั รับประทานอาหารหลักครบ 5
หมู่ทุกวัน
11.รู ้จกั รับประทานอาหารที่สะอาด
ปลอดสารพิษที่อนั ตราย

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง
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12.ทางานโดยใช้แรงกายของตนเอง
อยูเ่ ป็ นประจาทุกวัน
13.สามารถพูดคุยกับสมาชิกใน
ครอบครัว เพื่อนบ้านในชุมชนอย่าง
เปิ ดเผยตรงไปตรงมาโดยไม่ปิดบัง
ซ่อน ความรู ้สึกนึกคิด
14.รู ้สึกพึงพอใจในครอบครัวตนเอง
และชุมชนมีความอบอุ่นทั้งทางด้าน
จิตใจและอารมณ์
15.เต็มใจเข้าร่ วมกิจกรรมการสร้าง
เสริ มสุ ขภาวะทุกครั้งที่มีโอกาส

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ IOC ความหมาย
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5
+1
+1
+1
0
+1 0.80 สอดคล้อง
+1

+1

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง
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ค่ าสถิติแสดงค่ าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามเจตคติการสร้ างเสริมสุ ขภาวะ
รายการประเมิน
คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ IOC
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5
1.การสร้างเสริ มสุ ขภาวะมีความสาคัญ
+1
+1
+1
+1
0 0.80
ต่อการดาเนินชีวิตประจาวันของตนเอง
2.การสร้างเสริ มสุ ขภาวะช่วยทาให้
+1
+1
+1
+1
0 0.80
นักศึกษามีสุขภาวะที่ดีข้ ึนส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิต
3.การสร้างเสริ มสุ ขภาวะทาให้นกั ศึกษา +1
+1
+1
+1
0 0.80
รักการออกกาลังกายมากขึ้น
4.การสร้างเสริ มสุ ขภาวะ ทาให้
+1
+1
+1
+1
0 0.80
นักศึกษารักการเล่นเกมกีฬาขั้นพื้นฐาน
5.การสร้างเสริ มสุ ขภาวะทาให้นกั ศึกษา +1
+1
+1
+1
0 0.80
มีน้ าใจนักกีฬา
6.การสร้างเสริ มสุ ขภาวะทาให้นกั ศึกษา +1
+1
+1
+1
+1 1.00
เกิดความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง
7.การสร้างเสริ มสุ ขภาวะทาให้นกั ศึกษา +1
+1
+1
+1
+1 1.00
กล้าแสดงออก
8.การสร้างเสริ มสุ ขภาวะทาให้สามารถ +1
+1
+1
+1
+1 1.00
ดูแลสุ ขภาวะของตนเองและผูอ้ ื่นได้
9.การสร้างเสริ มสุ ขภาวะนักศึกษา
+1
+1
+1
+1
+1 1.00
สามารถนาไปประยุกต์ใช้กบั
ชีวิตประจาวันการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
นักศึกษาสามารถนาไปประยุกต์ใช้กบั
ชีวิตประจาวัน
10.การสร้างเสริ มสุ ขภาวะทาให้
+1
+1
+1
+1
+1 1.00
นักศึกษาเกิดประสบการณ์ในการเรี ยนรู ้
สร้างเสริ มสุ ขภาวะ

ความหมาย

สอดคล้อง
สอดคล้อง

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

สอดคล้อง
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รายการประเมิน

11.นักศึกษาสามารถนาความรู ้ไป
เผยแพร่ /ถ่ายทอดให้แก่ผสู ้ นใจได้
12.นักศึกษาสามารถนาความรู ้ไป
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะของตนเองได้

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ IOC ความหมาย
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5
+1
+1
+1
0
+1 0.80 สอดคล้อง
+1

+1

+1

+1

0

0.80

สอดคล้อง

ข้ อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิม่ เติม
1. ควรยึดทฤษฎีการวัดเจตคติอย่างน้อย 1 ทฤษฎี เช่น ทฤษฎีของ Zanuu and Deopel หรื อ
ทฤษฎีของ Fishboin and Ajzon มี 3 องค์ประกอบ คือ
1. Cognitive Component
2. Affective Component
3. Behavioral Component
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ค่ าสถิติแสดงค่ าดัชนีความสอดคล้ องของแบบสอบถามความคิดเห็นทีม่ ีต่อการจัดการเรียนรู้
เชิงประสบการณ์ ของอาจารย์
รายการประเมิน

1.อาจารย์นาเข้าสู่ บทเรี ยนก่อนเพื่อ
กระตุน้ การเรี ยนรู ้ของนักศึกษา
2.อาจารย์บอกจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ให้
นักศึกษาทราบก่อนเรี ยนทุกครั้ง
3.อาจารย์ได้ทบทวนความรู ้เดิมหรื อ
ประสบการณ์เดิม
4.อาจารย์ใช้คาถามถามนักศึกษาเพื่อให้
นักศึกษาตอบคาถามอย่างมีเหตุผล
5.อาจารย์เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาได้
ตอบคาถามอย่างทัว่ ถึง
6.อาจารย์ให้นกั ศึกษาได้ยกตัวอย่าง
เหตุการณ์ที่เคยพบเห็นอยูเ่ สมอ
7.อาจารย์เสริ มความรู ้โดยเปิ ดโอกาสให้
นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั เพื่อน
8.อาจารย์ให้นกั ศึกษาได้สร้างสรรค์
ผลงาน/ชิ้นงานของตนเองและกลุ่ม
9.อาจารย์ให้นกั ศึกษาได้ออกมา
นาเสนอ/แสดงผลงานหน้าชั้นเรี ยนและ
อภิปรายร่ วมกับเพื่อนนักศึกษา
10.อาจารย์สนับสนุนให้นาเสนอผลงาน
เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5

IOC

ความหมาย

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

0

+1

+1

0.80

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1

0

+1

+1

+1

0.80

สอดคล้อง

+1

0

+1

+1

+1

0.80

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

280
รายการประเมิน

11.อาจารย์ฝึกให้นกั ศึกษาแก้ไข
ปัญหาในการปฏิบตั ิกิจกรรมที่เป็ น
ผลงานด้วยตนเอง
12.อาจารย์ได้ตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของผลงานในแต่ละ
กลุ่มเพื่อดูวา่ ก้าวหน้ามากน้อย
เพียงใด
13.อาจารย์ให้นกั ศึกษาทาแบบ
ประเมินเพื่อวัดผลการเรี ยนรู ้และ
สะท้อนความคิด

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ IOC ความหมาย
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5
+1
0
+1
+1
+1 0.80 สอดคล้อง

0

+1

+1

+1

+1

0.80 สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1.00 สอดคล้อง

ข้ อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิม่ เติม
1. ควรปรับการถามเนื่องจากการเปรี ยบเทียบผลงานแต่ละกลุ่มเพื่อดูความก้าวหน้า ข้อ 12
2. จุดเด่นอยูท่ ี่การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ แต่ Item ที่สร้างนั้นเป็ นประเด็นของการคิด
วิเคราะห์มากกว่า โดยเฉพาะการยกตัวอย่าง/เปรี ยบเทียบแก้ปัญหา อาจารย์ให้เพิ่มเติมประเด็นที่มี
จุดเด่นเน้นไปที่การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่เสริ มสร้างสุ ขภาวะ
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ค่ าสถิติแสดงค่ าดัชนีความสอดคล้องของแบบบันทึกพฤติกรรมการสอน
รายการประเมิน

การเตรียมการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้
1.มีแผนการจัดการเรี ยนรู ้เป็ นระบบ
2.จุดประสงค์การเรี ยนรู ้สอดคล้องตาม
สาระการเรี ยนรู ้
3.กาหนดสาระการเรี ยนรู ้เหมาะสมกับ
ผูเ้ รี ยน
4.กาหนดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตาม
ความสามารถของผูเ้ รี ยน
ขั้นการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้
5.การนาเข้าสู่บทเรี ยน
6.การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบ
การจัดการเรี ยนรู ้
7.ขั้นที่ 1 การให้ความรู ้และการสร้าง
ความตระหนัก
8.ขั้นที่ 2 การสร้างเสริ มความรู ้
9.ขั้นที่ 3 การสร้างผลงาน
10.ขั้นที่ 4 การนาเสนอผลงาน
11.ขั้นที่ 5 การประเมินผลการเรี ยนรู ้
และการสะท้อนกลับ
12.มีการสอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรม
ในขณะสอน
13.มีการสรุ ปประเมินผลการเรี ยนการ
สอนชัดเจน
14.มีการประเมินผลเป็ นระยะ

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ IOC ความหมาย
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5
+1
+1

+1
+1

+1
+1

0
+1

+1
+1

0.80 สอดคล้อง
1.00 สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1.00 สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1.00 สอดคล้อง

+1
+1

+1
+1

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1.00 สอดคล้อง
1.00 สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1.00 สอดคล้อง

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1

1.00
1.00
1.00
1.00

+1

+1

+1

+1

+1

1.00 สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1.00 สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1.00 สอดคล้อง

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
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รายการประเมิน

สื่ อการเรียนรู้
15.สอดคล้องเหมาะสมกับสาระการ
เรี ยนรู ้ และจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
16.สื่ อที่ใช้ชดั เจนเร้าความสนใจผูเ้ รี ยน
พฤติกรรมทัว่ ไป
17.ให้ความสนใจผูเ้ รี ยนอย่างทัว่ ถึง
18.จัดบรรยากาศเหมาะสม สอดคล้อง
กับกิจกรรมการเรี ยนรู ้
19.การมอบหมายงานชัดเจนเหมาะสม

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ IOC ความหมาย
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5
+1

+1

+1

+1

+1

1.00 สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1.00 สอดคล้อง

+1
+1

+1
+1

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1.00 สอดคล้อง
1.00 สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1.00 สอดคล้อง
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ค่ าสถิติแสดงค่ าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา
รายการประเมิน

1.มีความสอดคล้องกับความ
กระตือรื อร้นในการเรี ยนรู ้
2.มีความสอดคล้องกับความ
สนใจในการเรี ยนรู ้
3.มีความสอดคล้องกับความ
เชื่อมัน่ และกล้าแสดงออก
4.มีความสอดคล้องกับความ
สนุกสนานขณะเรี ยนรู ้

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ IOC
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5
+1
+1
+1
+1
+1 1.00

ความหมาย

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง
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ค่ าสถิติแสดงค่ าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบความรู้ ความเข้ าใจของอาจารย์เกีย่ วกับ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ เชิงประสบการณ์ เพือ่ สร้ างเสริมสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รายการประเมิน
คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ IOC ความหมาย
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5
ข้อ 1
+1
+1
+1
+1
+1 1.00
สอดคล้อง
ข้อ 2
+1
+1
+1
+1
+1 1.00
สอดคล้อง
ข้อ 3
+1
+1
+1
+1
+1 1.00
สอดคล้อง
ข้อ 4
+1
+1
+1
+1
+1 1.00
สอดคล้อง
ข้อ 5
+1
+1
+1
+1
+1 1.00
สอดคล้อง
ข้อ 6
+1
+1
+1
+1
+1 1.00
สอดคล้อง
ข้อ 7
1
+1
+1
+1
+1 1.00
สอดคล้อง
ข้อ 8
+1
+1
+1
+1
+1 1.00
สอดคล้อง
ข้อ 9
+1
+1
+1
+1
+1 1.00
สอดคล้อง
ข้อ 10
+1
+1
+1
+1
+1 1.00
สอดคล้อง
ข้อ 11
+1
+1
+1
+1
+1 1.00
สอดคล้อง
ข้อ 12
+1
+1
+1
+1
+1 1.00
สอดคล้อง
ข้อ 13
+1
+1
+1
0
+1 0.80
สอดคล้อง
ข้อ 14
+1
+1
+1
+1
+1 1.00
สอดคล้อง
ข้อ 15
+1
+1
+1
+1
+1 1.00
สอดคล้อง
ข้อ 16
+1
+1
+1
+1
+1 1.00
สอดคล้อง
ข้อ 17
+1
+1
+1
+1
+1 1.00
สอดคล้อง
ข้อ 18
+1
+1
+1
+1
+1 1.00
สอดคล้อง
ข้อ 19
+1
+1
+1
0
+1 0.80
สอดคล้อง
ข้อ 20
+1
+1
+1
+1
+1 1.00
สอดคล้อง
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ค่ าสถิติแสดงค่ าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้ เชิง
ประสบการณ์ ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เชิงประสบการณ์ เพือ่ สร้ างเสริมสุ ขภาวะสาหรับ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รายการประเมิน

1.มีความสอดคล้องกับการเตรี ยม
ความพร้อมในการจัดการเรี ยนรู ้
เชิงประสบการณ์
2.มีความสอดคล้องกับการสร้าง
บรรยากาศการเรี ยนรู ้ในห้องเรี ยน
3.มีความสอดคล้องกับการจัดการ
เรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์
4.มีความสอดคล้องกับสื่ อการ
เรี ยนรู ้
5.มีความสอดคล้องกับการ
ประเมินผล

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ IOC ความหมาย
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5
+1
+1
+1
+1
+1 1.00 สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1.00 สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1.00 สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1.00 สอดคล้อง

0

+1

+1

+1

+1

0.80 สอดคล้อง
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ค่ าสถิติแสดงค่ าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
เชิงประสบการณ์ เพือ่ สร้ างเสริมสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รายการประเมิน
คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ IOC ความหมาย
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5
1.มีความสอดคล้องกับความเป็ นมาและ +1
+1
+1
+1
+1 1.00 สอดคล้อง
ความสาคัญของรู ปแบบการจัดการ
เรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
2.มีความสอดคล้องกับหลักการเกี่ยวกับ +1
+1
+1
+1
+1 1.00 สอดคล้อง
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิง
ประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
3.มีความสอดคล้องกับการกาหนด
+1
+1
+1
+1
+1 1.00 สอดคล้อง
วัตถุประสงค์ของรู ปแบบการจัดการ
เรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
4.มีความสอดคล้องกับการวางแผนการ +1
+1
+1
+1
+1 1.00 สอดคล้อง
จัดการเรี ยนรู ้เป็ นไปตามรู ปแบบการ
จัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้าง
เสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
5.มีความสอดคล้องกับความชัดเจนของ
0
+1
+1
+1
+1 0.80 สอดคล้อง
ขั้นตอนในรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิง
ประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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รายการประเมิน

6.มีความสอดคล้องกับการสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะสาหรับนักศึกษาที่เกิดจากการ
จัดการตามรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิง
ประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
7. มีความสอดคล้องกับตัวอย่าง
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบการ
จัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้าง
เสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
8.มีความสอดคล้องกับรู ปแบบการ
จัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้าง
เสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
9.ความสอดคล้องของรู ปแบบการ
จัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้าง
เสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกับธรรมชาติการ
เรี ยนรู ้ ความต้องการและศักยภาพของ
นักศึกษา
10.ความสอดคล้องของรู ปแบบการ
จัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้าง
เสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ กับความสามารถ
นาไปปฏิบตั ิและประเมินตามสภาพจริ ง

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ IOC ความหมาย
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5
+1
+1
+1
+1
+1 1.00 สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1.00 สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1.00 สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1.00 สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1.00 สอดคล้อง
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ค่ าสถิติแสดงค่ าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบและแบบสอบถาม จานวน 4 ฉบับ
ลาดับที่

ชื่อเครื่องมือวิจัย

ค่ าความเชื่อมัน่

1.
2.
3.
4.

แบบทดสอบความรู ้การสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
แบบสอบถามพฤติกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
แบบสอบถามเจตคติการสร้าเสริ มสุ ขภาวะ
แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดประสบการณ์การ
เรี ยนรู ้ของอาจารย์

0.87
0.88
0.88
0.86

289

ภาคผนวก ฉ
เครื่องมือประเมินความสอดคล้อง

290
แบบประเมินค่ าดัชนีความสอดคล้องของแบบวิเคราะห์ เอกสาร
-------------------------คาชี้แจง
ให้ผูป้ ระเมินเขียนเครื่ องหมาย  แสดงความคิดเห็นที่มีต่อแบบวิเคราะห์เอกสาร โดยมี
เกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
+1 หมายถึง ประเด็นที่นาเสนอมีความสอดคล้องกับการวิเคราะห์เอกสาร
0 หมายถึง ประเด็นที่นาเสนอไม่แน่ใจว่ามีความสอดคล้องกับการวิเคราะห์เอกสาร
-1 หมายถึง ประเด็นที่นาเสนอไม่มีความสอดคล้องกับการวิเคราะห์เอกสาร
ประเด็นการประเมิน

ระดับคะแนนความสอดคล้อง
+1
0
-1

ข้ อเสนอแนะ

ความสอดคล้องของประเด็นข้อคาถาม
ข้ อเสนอแนะอืน่ ๆ และข้ อเสนอแนะเพิม่ เติม

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
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แบบประเมินค่ าดัชนีความสอดคล้องของแบบสั มภาษณ์(Interview) ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เชิงประสบการณ์ เพือ่ สร้ างเสริมสุ ขภาวะ สาหรับ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
-------------------คาชี้แจง : ให้ผปู ้ ระเมินเขียนเครื่ องหมาย( ) แสดงความคิดเห็นที่มีต่อแบบสัมภาษณ์(Interview)
ของผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
+1
หมายถึง แน่ใจว่าประเด็นที่นาเสนอมีความสอดคล้องกับแบบสัมภาษณ์
0
หมายถึง ไม่แน่ใจว่าประเด็นที่นาเสนอมีความสอดคล้องกับแบบสัมภาษณ์
-1
หมายถึง แน่ใจว่าประเด็นที่นาเสนอไม่มีความสอดคล้องกับแบบสัมภาษณ์
ประเด็นการประเมิน
ระดับคะแนนความ
บันทึกรายละเอียด
สอดคล้อง
เพิม่ เติม
+1
0
-1
ข้อที่ 1 มีความสอดคล้องของประเด็นการ
สัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อ
วิเคราะห์ความต้องการจาเป็ น
ข้อที่ 2 มีความสอดคล้องของประเด็นการ
สัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อ
วิเคราะห์ความต้องการจาเป็ น
ข้อที่ 3 มีความสอดคล้องของประเด็นการ
สัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อ
วิเคราะห์ความต้องการจาเป็ น
ข้อที่ 4 มีความสอดคล้องของประเด็นการ
สัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อ
วิเคราะห์ความต้องการจาเป็ น
ข้อที่ 5 มีความสอดคล้องของประเด็นการ
สัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อ
วิเคราะห์ความต้องการจาเป็ น
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ประเด็นการประเมิน

ระดับคะแนนความ
สอดคล้อง
+1
0
-1

บันทึกรายละเอียด
เพิม่ เติม

ข้อที่ 6 มีความสอดคล้องของประเด็นการ
สัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อ
วิเคราะห์ความต้องการจาเป็ น
ข้อที่ 7 มีความสอดคล้องของประเด็นการ
สัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อ
วิเคราะห์ความต้องการจาเป็ น
ข้ อเสนอแนะและข้ อคิดเห็นอืน่ ๆ เพิม่ เติม(โปรดระบุ)………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
ขอขอบคุณท่ านทีใ่ ห้ ความร่ วมมือ
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แบบประเมินค่ าดัชนีความสอดคล้องของแบบสั มภาษณ์(Interview) ของอาจารย์ สาขาวิชาพลศึกษา
และนันทนาการ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เชิงประสบการณ์ เพือ่ สร้ างเสริมสุ ขภาวะ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
-------------------คาชี้แจง : ให้ผปู ้ ระเมินเขียนเครื่ องหมาย( ) แสดงความคิดเห็นที่มีต่อแบบสัมภาษณ์(Interview)
ของผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
+1
หมายถึง แน่ใจว่าประเด็นที่นาเสนอมีความสอดคล้องกับแบบสัมภาษณ์
0
หมายถึง ไม่แน่ใจว่าประเด็นที่นาเสนอมีความสอดคล้องกับแบบสัมภาษณ์
-1
หมายถึง แน่ใจว่าประเด็นที่นาเสนอไม่มีความสอดคล้องกับแบบสัมภาษณ์
ประเด็นการประเมิน
ระดับคะแนนความ
บันทึกรายละเอียด
สอดคล้ อง
เพิม่ เติม
+1
0
-1
ข้อที่ 1 มีความสอดคล้องของประเด็นการ
สัมภาษณ์อาจารย์สาขาวิชาพลศึกษาและ
นันทนาการเพื่อวิเคราะห์ความต้องการจาเป็ น
ข้อที่ 2 มีความสอดคล้องของประเด็นการ
สัมภาษณ์อาจารย์สาขาวิชาพลศึกษาและ
นันทนาการเพื่อวิเคราะห์ความต้องการจาเป็ น
ข้อที่ 3 มีความสอดคล้องของประเด็นการ
สัมภาษณ์อาจารย์สาขาวิชาพลศึกษาและ
นันทนาการเพื่อวิเคราะห์ความต้องการจาเป็ น
ข้อที่ 4 มีความสอดคล้องของประเด็นการ
สัมภาษณ์อาจารย์สาขาวิชาพลศึกษาและ
นันทนาการเพื่อวิเคราะห์ความต้องการจาเป็ น
ข้อที่ 5 มีความสอดคล้องของประเด็นการ
สัมภาษณ์อาจารย์สาขาวิชาพลศึกษาและ
นันทนาการเพื่อวิเคราะห์ความต้องการจาเป็ น
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ประเด็นการประเมิน

ระดับคะแนนความ
สอดคล้อง
+1
0
-1

บันทึกรายละเอียด
เพิม่ เติม

ข้อที่ 6 มีความสอดคล้องของประเด็นการ
สัมภาษณ์อาจารย์สาขาวิชาพลศึกษาและ
นันทนาการเพื่อวิเคราะห์ความต้องการจาเป็ น
ข้อที่ 7 มีความสอดคล้องของประเด็นการ
สัมภาษณ์อาจารย์สาขาวิชาพลศึกษาและ
นันทนาการเพื่อวิเคราะห์ความต้องการจาเป็ น
ข้ อเสนอแนะและข้ อคิดเห็นอืน่ ๆ เพิม่ เติม(โปรดระบุ)………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
ขอขอบคุณท่ านทีใ่ ห้ ความร่ วมมือ
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แบบประเมินค่ าดัชนีความสอดคล้องของแบบสั มภาษณ์(Interview) ของนักศึกษาที่เรียนวิชา
ศึกษาทั่วไป(General Education :GE)เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เชิงประสบการณ์
เพือ่ สร้ างเสริมสุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
-------------------คาชี้แจง : ให้ผปู ้ ระเมินเขียนเครื่ องหมาย( ) แสดงความคิดเห็นที่มีต่อแบบสัมภาษณ์(Interview)
ของผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
+1
หมายถึง แน่ใจว่าประเด็นที่นาเสนอมีความสอดคล้องกับแบบสัมภาษณ์
0
หมายถึง ไม่แน่ใจว่าประเด็นที่นาเสนอมีความสอดคล้องกับแบบสัมภาษณ์
-1
หมายถึง แน่ใจว่าประเด็นที่นาเสนอไม่มีความสอดคล้องกับแบบสัมภาษณ์
ประเด็นการประเมิน
ระดับคะแนนความ
บันทึกรายละเอียด
สอดคล้อง
เพิม่ เติม
+1
0
-1
ข้อที่ 1 มีความสอดคล้องของประเด็นการ
สัมภาษณ์นกั ศึกษาที่เรี ยนวิชาศึกษาทัว่ ไป
(GE)เพื่อวิเคราะห์ความต้องการจาเป็ น
ข้อที่ 2 มีความสอดคล้องของประเด็นการ
สัมภาษณ์นกั ศึกษาที่เรี ยนวิชาศึกษาทัว่ ไป
(GE)เพื่อวิเคราะห์ความต้องการจาเป็ น
ข้อที่ 3 มีความสอดคล้องของประเด็นการ
สัมภาษณ์นกั ศึกษาที่เรี ยนวิชาศึกษาทัว่ ไป
(GE)เพื่อวิเคราะห์ความต้องการจาเป็ น
ข้อที่ 4 มีความสอดคล้องของประเด็นการ
สัมภาษณ์นกั ศึกษาที่เรี ยนวิชาศึกษาทัว่ ไป
(GE)เพื่อวิเคราะห์ความต้องการจาเป็ น
ข้อที่ 5 มีความสอดคล้องของประเด็นการ
สัมภาษณ์นกั ศึกษาที่เรี ยนวิชาศึกษาทัว่ ไป
(GE)เพื่อวิเคราะห์ความต้องการจาเป็ น
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ข้ อเสนอแนะและข้ อคิดเห็นอืน่ ๆ เพิม่ เติม(โปรดระบุ)………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
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……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
ขอขอบคุณท่ านทีใ่ ห้ ความร่ วมมือ
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แบบประเมินค่ าดัชนีความสอดคล้องของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เชิงประสบการณ์
เพือ่ สร้ างเสริมสุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
-------------------คาชี้แจง 1. นิยามปฏิบตั ิการ รู ปแบบการจัดการเรียนรู้ เชิงประสบการณ์ เพือ่ สร้ างเสริมสุ ขภาวะ
สาหรั บนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ หมายถึงกระบวนการในการจัดการเรี ยนรู ้สาหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่มุ่งเน้นการสร้างเสริ มสุ ขภาวะนักศึกษาที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นประกอบด้วยหลักการ
แนวคิด จุดมุ่งหมาย กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ สื่ อการเรี ยนรู ้ และการจัดสภาพแวดล้อม และวิธี
ประเมินผลการเรี ยนรู ้ โดยกระตุน้ ให้นกั ศึกษาได้ใช้กระบวนการทางปั ญญา นาความรู ้ ทักษะและ
ประสบการณ์ที่มีอยูม่ าพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา และสามารถนามาใช้ประโยชน์ในการจัดการเรี ยนรู ้
เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะได้โดยเรี ยกรู ปแบบนี้วา่ KAECPAR Model ประกอบด้วย 5 ขั้น คือ ขั้นที่ 1
การให้ความรู ้และการสร้างความตระหนัก ขั้นที่ 2 การสร้างเสริ มความรู ้ ขั้นที่ 3 การสร้างสรรค์
ผลงาน ขั้นที่ 4 การแสดงออก (Presentation) และ ขั้นที่ 5 การประเมินผลการเรี ยนรู ้และการสะท้อนกลับ
2. ผูป้ ระเมินเขียนเครื่ องหมาย() แสดงความคิดเห็นที่มีต่อรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิง
ประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมีเกณฑ์การให้
คะแนน ดังนี้
+1
หมายถึง แน่ใจว่าประเด็นที่นาเสนอมีความสอดคล้องกับแบบสัมภาษณ์
0
หมายถึง ไม่แน่ใจว่าประเด็นที่นาเสนอมีความสอดคล้องกับแบบสัมภาษณ์
-1
หมายถึง แน่ใจว่าประเด็นที่นาเสนอไม่มีความสอดคล้องกับแบบสัมภาษณ์
ประเด็นการประเมิน
ระดับคะแนนความ
บันทึกรายละเอียด
สอดคล้อง
เพิม่ เติม
+1
0
-1
ข้อที่ 1. หลักการของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ สาหรับ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีความสอดคล้อง
กับแนวคิด ทฤษฎีพ้ืนฐาน
ข้อที่ 2. วัตถุประสงค์ของรู ปแบบการจัดการ
เรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีความ
สอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎีพ้ืนฐาน
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ข้อที่ 3. ขั้นตอนกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ใน
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อ
สร้างเสริ มสุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีความสอดคล้องกับ
แนวคิด ทฤษฎีพ้ืนฐาน
ข้อที่ 4. การนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิง
ประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ สาหรับ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏไปใช้ มีความ
สอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎีพ้ืนฐาน
ข้อที่ 5. ขั้นตอนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ มี
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ข้อที่ 6. การวัดและประเมินผลของการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้มีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์
ข้อที่ 7. ขั้นการให้ความรู ้และการสร้างความ
ตระหนักมีความเหมาะสมที่จะให้ความรู ้กบั
นักศึกษาและสร้างความตระหนัก
ข้อที่ 8. ขั้นการสร้างเสริ มความรู ้มีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับกระบวนการทางปัญญา
หรื อกระบวนการการแก้ปัญหาสาหรับนักศึกษา
ข้อที่9. ขั้นการสร้างผลงานสามารถทาให้
นักศึกษาสร้างผลงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์
การเรี ยนรู ้
ข้อที่ 10. ขั้นการนาเสนอผลงาน สามารถทาให้
นักศึกษานาเสนอผลงานและอภิปรายแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้เพื่อให้สามารถนาไปประยุกต์ใช้

ระดับคะแนนความ
สอดคล้อง
+1
0
-1

บันทึกรายละเอียด
เพิม่ เติม
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ระดับคะแนนความ
สอดคล้อง
+1
0
-1

บันทึกรายละเอียด
เพิม่ เติม

ข้อที่ 11. ขั้นการประเมินผลการเรี ยนรู ้และการ
สะท้อนกลับสามารถประเมินผลและสะท้อน
กลับได้ตรงตามวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้
ข้อที่ 12. การนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิง
ประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏไปใช้มีความ
เหมาะสมกับหลักการตอบสนอง ระบบสังคม
และสิ่ งสนับสนุน
ข้ อเสนอแนะและข้ อคิดเห็นอืน่ ๆ เพิม่ เติม(โปรดระบุ)………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
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……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
ขอขอบคุณท่ านทีใ่ ห้ ความร่ วมมือ
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แบบประเมินค่ าดัชนีความสอดคล้องของคู่มืออาจารย์ การใช้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ เชิง
ประสบการณ์ เพือ่ สร้ างเสริมสุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
-------------------คาชี้แจง 1. นิ ยามปฏิบตั ิการ คู่มืออาจารย์ การใช้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ เชิ งประสบการณ์ เพื่อ
สร้ างเสริ มสุ ขภาวะสาหรั บนักศึ กษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ หมายถึงคู่มือการจัดการเรี ยนรู ้สาหรับ
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่มุ่งเน้นการใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิ งประสบการณ์เพื่อ สร้าง
เสริ มสุ ขภาวะสาหรั บ นัก ศึ ก ษาที่ ผูว้ ิจ ัย สร้ างขึ้ น ประกอบด้ว ย คาน า คาชี้ แ จง ความเป็ นมาและ
ความสาคัญ แนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานที่รองรับรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ องค์ประกอบ
หลักการ ระยะเวลา โครงสร้างและเนื้ อหารายวิชาการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ คุณสมบัติของผูเ้ ข้าร่ วม
การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ การดาเนิ นการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ บทบาทอาจารย์ วิธีจดั
นักศึกษาเข้ากลุ่ม รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ อุปกรณ์/สื่ อการจัดประสบการณ์การ
เรี ยนรู ้ การวัดและประเมินผล การนารู ปแบบไปใช้ หลักการตอบสนอง ระบบสังคม และสิ่ งสนับสนุน
2. ผูป้ ระเมินเขียนเครื่ องหมาย() แสดงความคิดเห็นที่มีต่อรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิง
ประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
+1
หมายถึง แน่ใจว่าประเด็นที่นาเสนอมีความสอดคล้องกับแบบสัมภาษณ์
0
หมายถึง ไม่แน่ใจว่าประเด็นที่นาเสนอมีความสอดคล้องกับแบบสัมภาษณ์
-1
หมายถึง แน่ใจว่าประเด็นที่นาเสนอไม่มีความสอดคล้องกับแบบสัมภาษณ์
ประเด็นการประเมิน
ระดับคะแนนความ
บันทึกรายละเอียด
สอดคล้อง
เพิม่ เติม
+1
0
-1
1. ความเป็ นมาและความสาคัญ
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญที่แสดงถึงความ
จาเป็ นของการสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
2. แนวคิดและทฤษฎีพนื้ ฐานทีร่ องรับรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ เชิงประสบการณ์
2.1 แนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานมีขอ้ มูลชัดเจน
2.2 สาระของแนวคิดและทฤษฎีพ้นื ฐานมี
รายละเอียดชัดเจน
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2.3 แนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานมีความชัดเจนที่
สามารถนาไปกาหนดแนวการจัดประสบการณ์
การเรี ยนรู ้เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา
3. องค์ ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เชิง
ประสบการณ์
3.1 หลักการมีรายละเอียดครบถ้วน
3.2วัตถุประสงค์มีความชัดเจนครบถ้วน
3.3โครงสร้างและเนื้อหารายวิชาการสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะมีโครงสร้างและเนื้อหาชัดเจนครบถ้วน
4. การดาเนินการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้
4.1 การดาเนินการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้
แสดงถึงบทบาทครู อย่างชัดเจน
4.4 การดาเนินการจัดประสบการณ์การ
เรี ยนรู ้แสดงถึงวิธีการจัดนักศึกษาเข้ากลุ่มย่อยมี
รายละเอียดชัดเจนเหมาะสม
5. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ เชิงประสบการณ์
5.1 แสดงลาดับขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้ที่
สอดคล้องกับนักศึกษา
5.2 แสดงถึงการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่
เหมาะสม
6. อุปกรณ์ /สื่ อการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้
6.1 แสดงอุปกรณ์/สื่ อการจัดประสบการณ์เรี ยนรู ้
ที่ใช้ชดั เจน
7. การวัดและประเมินผล
7.1 วิธีการวัดและปะเมินผลสอดคล้องกับนักศึกษา

ระดับคะแนนความ
สอดคล้อง
+1
0
-1

บันทึกรายละเอียด
เพิม่ เติม
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ระดับคะแนนความ
สอดคล้อง
+1
0
-1

บันทึกรายละเอียด
เพิม่ เติม

8.การนารูปแบบไปใช้
8.1 การนารู ปแบบไปใช้สอดคล้องกับหลักการ
ตอบสนองอย่างเหมาะสม
8.2 การนารู ปแบบไปใช้สอดคล้องกับระบบ
สังคมอย่างเหมาะสม
8.3 การนารู ปแบบไปใช้มีความสอดคล้องกับสิ่ ง
สนับสนุนอย่างเหมาะสม
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ขอขอบคุณท่ านทีใ่ ห้ ความร่ วมมือ
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แบบประเมินค่ าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้
-------------------คาชี้แจง 1. นิยามปฏิบตั ิการ แผนการจัดการเรียนรู้หมายถึงแผนการจัดการเรี ยนรู ้สาหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่มุ่งเน้นการสร้างเสริ มสุ ขภาวะนักศึกษาที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นประกอบด้วยชื่อหน่วย
เรื่ อง เวลา สาระสาคัญ จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ สาระการเรี ยนรู ้ กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ สื่ อการ
เรี ยนรู ้ การวัดและประเมินผล บันทึกหลังสอน ใบความรู ้และใบกิจกรรม
2. ให้ผปู ้ ระเมินเขียนเครื่ องหมาย( ) แสดงความคิดเห็นที่มีต่อแผนการจัดการเรี ยนรู ้
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
+1
หมายถึง แน่ใจว่าประเด็นที่นาเสนอมีความสอดคล้องกับแผนการจัดการเรี ยนรู ้
0
หมายถึง ไม่แน่ใจว่าประเด็นที่นาเสนอมีความสอดคล้องกับแผนการจัดการเรี ยนรู ้
-1
หมายถึง แน่ใจว่าประเด็นที่นาเสนอไม่มีความสอดคล้องกับแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ประเด็นการประเมิน
ระดับคะแนนความ
บันทึกรายละเอียด
สอดคล้อง
เพิม่ เติม
+1
0
-1
ข้อที่ 1. สาระสาคัญสอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรี ยนรู ้และสาระการเรี ยนรู ้
ข้อที่ 2. จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
2.1 สอดคล้องกับสาระการเรี ยนรู ้
2.2 สอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
2.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล
และสื่ อการเรี ยนรู ้
ข้อที่ 3. สาระการเรี ยนรู ้
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
ข้อที่ 4 กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
4.5 สอดคล้องกับสาระการเรี ยนรู ้
4.6 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล
ข้อที่ 5. สื่ อการเรี ยนรู ้
สอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
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ระดับคะแนนความ
สอดคล้อง
+1
0
-1

บันทึกรายละเอียด
เพิม่ เติม

ข้อที่ 6. การวัดและประเมินผล
6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
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ขอขอบคุณท่ านทีใ่ ห้ ความร่ วมมือ
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แบบประเมินค่ าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบความรู้ การสร้ างเสริมสุ ขภาวะ
-------------------คาชี้แจง
1. นิ ยามปฏิบตั ิการ ความรู้ การสร้ างเสริมสุ ขภาวะ คือ ระดับความรู ้ในสาขาวิชาอย่าง
กว้างขวางและเป็ นระบบ ตระหนักรู ้หลักการและทฤษฎีในองค์ความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับหลักสู ตรการ
สร้างเสริ มสุ ขภาวะแบบทดสอบความรู ้การสร้างเสริ มสุ ขภาวะที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น
2. ให้ผปู ้ ระเมินเขียนเครื่ องหมาย ( ) แสดงความคิดเห็นที่มีต่อแบบทดสอบความรู ้การ
สร้างเสริ มสุ ขภาวะ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
+1
หมายถึง แน่ใจว่าประเด็นที่นาเสนอมีความสอดคล้องกับแบบทดสอบความรู ้
0
หมายถึง ไม่แน่ใจว่าประเด็นที่นาเสนอมีความสอดคล้องกับแบบทดสอบความรู ้
-1
หมายถึง แน่ใจว่าประเด็นที่นาเสนอไม่มีความสอดคล้องกับแบบทดสอบความรู ้
ประเด็นการประเมิน
ระดับคะแนนความ
บันทึกรายละเอียด
สอดคล้อง
เพิม่ เติม
ข้ อ
ระดับพฤติกรรม
+1
0
-1
1
ความรู ้ความจา
2
ความรู ้ความจา
3
ความรู ้ความจา
4
ความรู ้ความจา
5
ความรู ้ความจา
6
ความเข้าใจ
7
การวิเคราะห์
8
การวิเคราะห์
9
ความเข้าใจ
10
ความรู ้ความจา
11
การวิเคราะห์
12
การวิเคราะห์
13
ความเข้าใจ
14
ความรู ้ความจา
15
การวิเคราะห์
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ข้ อ
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ระดับพฤติกรรม
การวิเคราะห์
ความเข้าใจ
ความเข้าใจ
ความเข้าใจ
ความเข้าใจ
การวิเคราะห์
การนาไปใช้
ความเข้าใจ
ความรู ้ความจา
การนาไปใช้
การนาไปใช้
ความเข้าใจ
การวิเคราะห์
การวิเคราะห์
การวิเคราะห์
การวิเคราะห์
การวิเคราะห์
ความรู ้ความจา
ความเข้าใจ
การนาไปใช้

ระดับคะแนนความ
สอดคล้อง
+1
0
-1

บันทึกรายละเอียด
เพิม่ เติม
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……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
ขอขอบคุณท่ านทีใ่ ห้ ความร่ วมมือ
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แบบประเมินค่ าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินความรับผิดชอบ
-------------------คาชี้แจง 1. นิ ยามปฏิบตั ิการ ความรับผิดชอบ คือ ระดับความสามารถจัดการปั ญหาทางคุณธรรม
จริ ย ธรรมและวิ ช าชี พ โดยใช้ดุ ล ยพิ นิ จ ทางค่ า นิ ย ม ความรู ้ สึ ก ของผู อ้ ื่ น ค่ า นิ ย มพื้ น ฐาน และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกซึ่ งพฤติกรรมทางด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ด้วยความรับผิดชอบเป็ น
แบบอย่างที่ดี เข้าใจผูอ้ ื่น และเข้าใจโลก โดยใช้แบบประเมินความรับผิดชอบที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น
2.ให้ผปู ้ ระเมินเขียนเครื่ องหมาย ( ) แสดงความคิดเห็นที่มีต่อแบบประเมินความ
รับผิดชอบ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
+1
หมายถึง แน่ใจว่าประเด็นที่นาเสนอมีความสอดคล้องกับแบบประเมินความ
รับผิดชอบ
0
หมายถึง ไม่แน่ใจว่าประเด็นที่นาเสนอมีความสอดคล้องกับแบบประเมินความ
รับผิดชอบ
-1
หมายถึง แน่ใจว่าประเด็นที่นาเสนอไม่มีความสอดคล้องกับแบบประเมินความ
รับผิดชอบ
ประเด็นการประเมิน
ระดับคะแนนความ
บันทึกรายละเอียด
สอดคล้อง
เพิม่ เติม
+1
0
-1
ข้อที่ 1. มีความสอดคล้องของประเด็นการ
ประเมินความรับผิดชอบ
ข้อที่ 2. มีความสอดคล้องของประเด็นการ
ประเมินความรับผิดชอบ
ข้อที่ 3. มีความสอดคล้องของประเด็นการ
ประเมินความรับผิดชอบ
ข้อที่ 4. มีความสอดคล้องของประเด็นการ
ประเมินความรับผิดชอบ
ข้ อเสนอแนะและข้ อคิดเห็นอืน่ ๆ เพิม่ เติม(โปรดระบุ)………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
ขอขอบคุณท่ านทีใ่ ห้ ความร่ วมมือ

309
แบบประเมินค่ าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินทักษะกระบวนการ
-------------------คาชี้แจง
1.นิยามปฏิบตั ิการ ทักษะกระบวนการ คือระดับความสามารถในการใช้ทกั ษะกระบวนการ
ค้น หาข้อ เท็ จ จริ ง ท าความเข้า ใจและสามารถประเมิ น ข้อ มู ล แนวคิ ด และหลัก ฐานใหม่ จ าก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ขอ้ มูลที่ได้ในการแก้ไขปั ญหาและงานอื่น ๆ ด้วยตนเอง สามารถ
ศึกษาปั ญหาที่ค่อนข้างซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์โดยคานึงถึง
ความรู ้ ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ ทางภาคปฏิบตั ิ และผลกระทบจากการตัดสิ นใจสามารถใช้
ทักษะกระบวนการในการผลิตผลงาน โดยใช้แบบประเมินทักษะกระบวนการที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น
2.ให้ผปู ้ ระเมินเขียนเครื่ องหมาย ( ) แสดงความคิดเห็นที่มีต่อแบบประเมินทักษะ
กระบวนการ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
+1
หมายถึง แน่ใจว่าประเด็นที่นาเสนอมีความสอดคล้องกับแบบประเมินทักษะ
กระบวนการ
0
หมายถึง ไม่แน่ใจว่าประเด็นที่นาเสนอมีความสอดคล้องกับแบบประเมินทักษะ
กระบวนการ
-1
หมายถึง แน่ใจว่าประเด็นที่นาเสนอไม่มีความสอดคล้องกับแบบประเมินทักษะ
กระบวนการ
ประเด็นการประเมิน
ระดับคะแนนความ
บันทึกรายละเอียด
สอดคล้อง
เพิม่ เติม
+1
0
-1
ข้อที่ 1. มีความสอดคล้องของประเด็นการ
ประเมินทักษะกระบวนการ
ข้อที่ 2. มีความสอดคล้องของประเด็นการ
ประเมินทักษะกระบวนการ
ข้อที่ 3. มีความสอดคล้องของประเด็นการ
ประเมินทักษะกระบวนการ
ข้ อเสนอแนะและข้ อคิดเห็นอืน่ ๆ เพิม่ เติม(โปรดระบุ)………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
ขอขอบคุณท่ านทีใ่ ห้ ความร่ วมมือ

310
แบบประเมินค่ าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินทักษะมนุษยสั มพันธ์
-------------------คาชี้แจง
1. นิยามปฏิบตั ิการ ทักษะมนุษยสั มพันธ์ คือระดับความสามารถช่วยเหลือและเอื้อต่อการ
แก้ปัญหาในกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็ นผูน้ าหรื อสมาชิกของกลุ่มสามารถแสดงออกภาวะ
ผูน้ าในสถานการณ์ที่ไม่ชดั เจนและต้องใช้นวัตกรรมใหม่ๆในการแก้ปัญหามีความคิดริ เริ่ มในการ
วิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุ่มโดยใช้แบบประเมินทักษะ
มนุษยสัมพันธ์ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น
2. ให้ผปู ้ ระเมินเขียนเครื่ องหมาย ( ) แสดงความคิดเห็นที่มีต่อแบบประเมินทักษะ
มนุษยสัมพันธ์ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
+1
หมายถึง แน่ใจว่าประเด็นที่นาเสนอมีความสอดคล้องกับแบบประเมินทักษะ
มนุษยสัมพันธ์
0
หมายถึง ไม่แน่ใจว่าประเด็นที่นาเสนอมีความสอดคล้องกับแบบประเมินทักษะ
มนุษยสัมพันธ์
-1
หมายถึง แน่ใจว่าประเด็นที่นาเสนอไม่มีความสอดคล้องกับแบบประเมินทักษะ
มนุษยสัมพันธ์
ประเด็นการประเมิน
ระดับคะแนนความ
บันทึกรายละเอียด
สอดคล้อง
เพิม่ เติม
+1
0
-1
ข้อที่ 1. มีความสอดคล้องของประเด็นการ
ประเมินทักษะมนุษยสัมพันธ์
ข้อที่ 2. มีความสอดคล้องของประเด็นการ
ประเมินทักษะมนุษยสัมพันธ์
ข้อที่ 3. มีความสอดคล้องของประเด็นการ
ประเมินทักษะมนุษยสัมพันธ์
ข้ อเสนอแนะและข้ อคิดเห็นอืน่ ๆ เพิม่ เติม(โปรดระบุ)………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
ขอขอบคุณท่ านทีใ่ ห้ ความร่ วมมือ
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แบบประเมินค่ าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามพฤติกรรมการสร้ างเสริมสุ ขภาวะ
-------------------คาชี้แจง
1.นิยามปฏิบตั ิการ พฤติกรรมการสร้ างเสริมสุ ขภาวะ คือ ระดับพฤติกรรมสุ ขภาวะที่ดี
เพื่อให้เกิดความสมดุลในทุกด้านและครอบคลุมถึงการดาเนินชีวิตที่เหมาะสมของบุคคลเป็ นสาคัญ
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยใช้แบบสอบถามพฤติกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาวะที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น
2. ให้ผปู ้ ระเมินเขียนเครื่ องหมาย () แสดงความคิดเห็นที่มีต่อแบบสอบถามพฤติกรรม
การสร้างเสริ มสุ ขภาวะ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
+1
หมายถึง แน่ใจว่าประเด็นที่นาเสนอมีความสอดคล้องกับแบบสอบถามพฤติกรรม
การสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
0
หมายถึง ไม่แน่ใจว่าประเด็นที่นาเสนอมีความสอดคล้องกับแบบสอบถาม
พฤติกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
-1
หมายถึง แน่ใจว่าประเด็นที่นาเสนอไม่มีความสอดคล้องกับแบบสอบถาม
พฤติกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ

ข้ อที่
1

2

3

ประเด็นการประเมิน
มีความสอดคล้องของประเด็นการ
สอบถามพฤติกรรมการสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะ
มีความสอดคล้องของประเด็นการ
สอบถามพฤติกรรมการสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะ
มีความสอดคล้องของประเด็นการ
สอบถามพฤติกรรมการสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะ

ระดับคะแนนความ
สอดคล้อง
+1
0
-1

ข้ อเสนอแนะ
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ข้ อที่
4

5

6

7

8

9

10

11

12

ประเด็นการประเมิน
มีความสอดคล้องของประเด็นการ
สอบถามพฤติกรรมการสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะ
มีความสอดคล้องของประเด็นการ
สอบถามพฤติกรรมการสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะ
มีความสอดคล้องของประเด็นการ
สอบถามพฤติกรรมการสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะ
มีความสอดคล้องของประเด็นการ
สอบถามพฤติกรรมการสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะ
มีความสอดคล้องของประเด็นการ
สอบถามพฤติกรรมการสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะ
มีความสอดคล้องของประเด็นการ
สอบถามพฤติกรรมการสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะ
มีความสอดคล้องของประเด็นการ
สอบถามพฤติกรรมการสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะ
มีความสอดคล้องของประเด็นการ
สอบถามพฤติกรรมการสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะ
มีความสอดคล้องของประเด็นการ
สอบถามพฤติกรรมการสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะ

ระดับคะแนนความ
สอดคล้อง
+1
0
-1

ข้ อเสนอแนะ
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ข้ อที่

ประเด็นการประเมิน

ระดับคะแนนความ
สอดคล้อง
+1
0
-1

ข้ อเสนอแนะ

13

มีความสอดคล้องของประเด็นการ
สอบถามพฤติกรรมการสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะ
14 มีความสอดคล้องของประเด็นการ
สอบถามพฤติกรรมการสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะ
15 มีความสอดคล้องของประเด็นการ
สอบถามพฤติกรรมการสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะ

ข้ อเสนอแนะและข้ อคิดเห็นอืน่ ๆ เพิม่ เติม(โปรดระบุ)………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
ขอขอบคุณท่ านทีใ่ ห้ ความร่ วมมือ

314
แบบประเมินค่ าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามเจตคติการสร้ างเสริมสุ ขภาวะ
-------------------คาชี้แจง
1. นิ ยามปฏิบตั ิการ เจตคติการสร้ างเสริ มสุ ขภาวะ
คือ ระดับการเห็นคุณค่าและ
ความสาคัญ ของตนเองในการสร้ างเสริ มสุ ขภาวะ รั กการออกกาลังกาย รั กการเล่นเกมกี ฬาขั้น
พื้นฐาน มีน้ าใจนักกีฬา สามารถดูแลสุ ขภาพของตนเองและผูอ้ ื่นได้ โดยแสดงออกทางพฤติกรรม
อย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ โดยใช้แบบสอบถามเจตคติการสร้างเสริ มสุ ขภาวะที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น
2. ให้ผปู ้ ระเมินเขียนเครื่ องหมาย ( ) แสดงความคิดเห็นที่มีต่อแบบสอบถามเจตคติ
การสร้างเสริ มสุ ขภาวะ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
+1
หมายถึง แน่ใจว่าประเด็นที่นาเสนอมีความสอดคล้องกับแบบสอบถามเจตคติ
การสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
0
หมายถึง ไม่แน่ใจว่าประเด็นที่นาเสนอมีความสอดคล้องกับแบบสอบถามเจตคติ
การสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
-1
หมายถึง แน่ใจว่าประเด็นที่นาเสนอไม่มีความสอดคล้องกับแบบสอบถามเจตคติ
การสร้างเสริ มสุ ขภาวะ

ข้ อที่
1

2

3

ประเด็นการประเมิน
มีความสอดคล้องของประเด็นการ
สอบถามเจตคติการสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะ
มีความสอดคล้องของประเด็นการ
สอบถามเจตคติการสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะ
มีความสอดคล้องของประเด็นการ
สอบถามเจตคติการสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะ

ระดับคะแนนความ
สอดคล้อง
+1
0
-1

ข้ อเสนอแนะ
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ข้ อที่
4

5

6

7

8

9

10

11

12

ประเด็นการประเมิน
มีความสอดคล้องของประเด็นการ
สอบถามเจตคติการสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะ
มีความสอดคล้องของประเด็นการ
สอบถามเจตคติการสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะ
มีความสอดคล้องของประเด็นการ
สอบถามเจตคติการสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะ
มีความสอดคล้องของประเด็นการ
สอบถามเจตคติการสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะ
มีความสอดคล้องของประเด็นการ
สอบถามเจตคติการสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะ
มีความสอดคล้องของประเด็นการ
สอบถามเจตคติการสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะ
มีความสอดคล้องของประเด็นการ
สอบถามเจตคติการสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะ
มีความสอดคล้องของประเด็นการ
สอบถามเจตคติการสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะ
มีความสอดคล้องของประเด็นการ
สอบถามเจตคติการสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะ

ระดับคะแนนความ
สอดคล้อง
+1
0
-1

ข้ อเสนอแนะ

316
ข้ อเสนอแนะและข้ อคิดเห็นอืน่ ๆ เพิม่ เติม(โปรดระบุ)………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
ขอขอบคุณท่ านทีใ่ ห้ ความร่ วมมือ

317
แบบประเมินค่ าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อ
การจัดการเรียนรู้ เชิงประสบการณ์ ของอาจารย์
-------------------คาชี้แจง
1. นิยามปฏิบตั ิการ ความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ เชิ งประสบการณ์ ของอาจารย์ คือ
ความคิดเห็ นในการใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิ งประสบการณ์ของอาจารย์เกี่ ยวกับทักษะการ
สอนตามขั้น ตอนของรู ป แบบ บุ ค ลิ ก ภาพ การแก้ปั ญ หา การใช้สื่ อ การสอน และการวัด และ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ที่ผวู ้ ิจยั
สร้างขึ้น
2. ให้ผปู ้ ระเมินเขียนเครื่ องหมาย () แสดงความคิดเห็นที่มีต่อแบบสอบถามความคิดเห็น
ที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ของอาจารย์ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
+1
หมายถึง แน่ใจว่าประเด็นที่นาเสนอมีความสอดคล้องกับแบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักศึกษา
0
หมายถึง ไม่แน่ใจว่าประเด็นที่นาเสนอมีความสอดคล้องกับแบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักศึกษา
-1
หมายถึง แน่ใจว่าประเด็นที่นาเสนอไม่มีความสอดคล้องกับแบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักศึกษา
ระดับคะแนนความ
ข้ อเสนอแนะ
สอดคล้อง
ประเด็นการประเมิน
ข้ อที่
+1
0
-1
1 มีความสอดคล้องของประเด็นด้านการ
จัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์
2 มีความสอดคล้องของประเด็นด้านการ
จัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์
3 มีความสอดคล้องของประเด็นด้านการ
จัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์
4 มีความสอดคล้องของประเด็นด้านการ
จัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์
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ข้ อที่

ประเด็นการประเมิน

ระดับคะแนนความ
สอดคล้อง
+1
0
-1

ข้ อเสนอแนะ

5

มีความสอดคล้องของประเด็นด้านการ
จัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์
6 มีความสอดคล้องของประเด็นด้านการ
จัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์
7 มีความสอดคล้องของประเด็นด้านการ
จัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์
8 มีความสอดคล้องของประเด็นด้านการ
จัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์
9 มีความสอดคล้องของประเด็นด้านการ
จัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์
10 มีความสอดคล้องของประเด็นด้านการ
จัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์
11 มีความสอดคล้องของประเด็นด้านการ
จัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์
12 มีความสอดคล้องของประเด็นด้านการ
จัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์
13 มีความสอดคล้องของประเด็นด้านการ
จัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์
ข้ อเสนอแนะและข้ อคิดเห็นอืน่ ๆ เพิม่ เติม(โปรดระบุ)………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
ขอขอบคุณท่ านทีใ่ ห้ ความร่ วมมือ

319
แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของแบบบันทึกพฤติกรรมการสอน
…………………………………..
คาชี้แจงให้ผปู ้ ระเมินเขียนเครื่ องหมาย()แสดงความคิดเห็นที่มีต่อแบบบันทึกพฤติกรรมการสอน
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
+1
หมายถึง แน่ใจว่าประเด็นที่นาเสนอมีความสอดคล้องกับพฤติกรรมการสอน
0
หมายถึง ไม่แน่ใจว่าประเด็นที่นาเสนอมีความสอดคล้องกับพฤติกรรมการสอน
-1
หมายถึง แน่ใจว่าประเด็นที่นาเสนอไม่มีความสอดคล้องกับพฤติกรรมการสอน

ข้ อที่

ประเด็นการประเมิน

การเตรียมการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้
1 มีแผนการจัดการเรี ยนรู ้เป็ นระบบ
2 จุดประสงค์การเรี ยนรู ้สอดคล้องตาม
สาระการเรี ยนรู ้
3 กาหนดสาระการเรี ยนรู ้เหมาะสมกับ
ผูเ้ รี ยน
4 กาหนดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตาม
ความสามารถของผูเ้ รี ยน
ขั้นการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้
5 การนาเข้าสู่บทเรี ยน
6 การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตาม
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
7 ขั้นที่ 1 การให้ความรู ้และการสร้าง
ความตระหนัก
8 ขั้นที่ 2 การสร้างเสริ มความรู ้

ระดับคะแนนความสอดคล้อง
+1
0
-1

ข้ อเสนอแนะ
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ข้ อที่

ประเด็นการประเมิน

ระดับคะแนนความสอดคล้อง
+1
0
-1

ข้ อเสนอแนะ

ขั้นการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้
9 ขั้นที่ 3 การสร้างผลงาน
10 ขั้นที่ 4 การนาเสนอผลงาน
11 ขั้นที่ 5 การประเมินผลการเรี ยนรู ้
และการสะท้อนกลับ
12 มีการสอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรม
ในขณะสอน
13 มีการสรุ ปประเมินผลการเรี ยนการ
สอนชัดเจน
14 มีการประเมินผลเป็ นระยะ
สื่ อการเรียนรู้
15 สอดคล้องเหมาะสมกับสาระการ
เรี ยนรู ้ และจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
16 สื่ อที่ใช้ชดั เจนเร้าความสนใจผูเ้ รี ยน
พฤติกรรมทัว่ ไป
17 ให้ความสนใจผูเ้ รี ยนอย่างทัว่ ถึง
18 จัดบรรยากาศเหมาะสม สอดคล้อง
กับกิจกรรมการเรี ยนรู ้
19 การมอบหมายงานชัดเจนเหมาะสม
ข้ อเสนอแนะและข้ อคิดเห็นอืน่ ๆ เพิม่ เติม(โปรดระบุ)
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ขอขอบคุณท่ านทีใ่ ห้ ความร่ วมมือ
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แบบประเมินค่ าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา
-------------------คาชี้แจง : ให้ผปู ้ ระเมินเขียนเครื่ องหมาย ( ) แสดงความคิดเห็นที่มีต่อแบบประเมินพฤติกรรม
การเรี ยนของนักศึกษา โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
+1
หมายถึง แน่ใจว่าประเด็นที่นาเสนอมีความสอดคล้องกับแบบประเมินพฤติกรรม
การเรี ยนของนักศึกษา
0
หมายถึง ไม่แน่ใจว่าประเด็นที่นาเสนอมีความสอดคล้องกับแบบประเมิน
พฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษา
-1
หมายถึง แน่ใจว่าประเด็นที่นาเสนอไม่มีความสอดคล้องกับแบบประเมิน
พฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษา
ระดับคะแนนความ
ข้ อเสนอแนะ
สอดคล้อง
ประเด็นการประเมิน
ข้ อที่
+1
0
-1
1 มีความสอดคล้องของประเด็นการ
ประเมินพฤติกรรมการเรี ยนของ
นักศึกษา
2 มีความสอดคล้องของประเด็นการ
ประเมินพฤติกรรมการเรี ยนของ
นักศึกษา
3 มีความสอดคล้องของประเด็นการ
ประเมินพฤติกรรมการเรี ยนของ
นักศึกษา
4 มีความสอดคล้องของประเด็นการ
ประเมินพฤติกรรมการเรี ยนของ
นักศึกษา
ข้ อเสนอแนะและข้ อคิดเห็นอืน่ ๆ เพิม่ เติม(โปรดระบุ)………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
ขอขอบคุณท่ านทีใ่ ห้ ความร่ วมมือ
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ภาคผนวก ช
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
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เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เชิงประสบการณ์
เพือ่ สร้ างเสริมสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ แบ่ งออกเป็ น 5 ขั้นดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นการให้ความรู ้และการสร้างความตระหนัก
ขั้นที่ 2 ขั้นการสร้างเสริ มความรู ้
ขั้นที่ 3 ขั้นการสร้างผลงาน
ขั้นที่ 4 ขั้นการนาเสนอผลงาน
ขั้นที่ 5 ขั้นการประเมินผลการเรี ยนรู ้และการสะท้อนกลับ
 ซึ่งเครื่ องมือการวิจยั ได้ผา่ นการตรวจสอบคุณภาพโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 คนทั้งหมด 16 ฉบับ
ศึกษาเพิม่ เติมได้จาก Link web http://www.mcru.ac.th/e-Learning
ผู้วจิ ัย : นายกิตติคม คาวีรัตน์
นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน
2. เพื่อพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
3. เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
4. เพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมีวตั ถุประสงค์ยอ่ ยของการประเมิน ดังนี้
4.1 เพื่อเปรี ยบเทียบความรู ้การสร้างเสริ มสุ ขภาวะก่อนและหลังการใช้รูปแบบ
4.2 เพื่อเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาวะก่อนและหลังการใช้รูปแบบ
4.3 เพือ่ เปรี ยบเทียบการใช้ทกั ษะกระบวนการก่อนและหลังการใช้รูปแบบ
4.4 เพื่อเปรี ยบเทียบการใช้ทกั ษะมนุษยสัมพันธ์ก่อนและหลังการใช้รูปแบบ
4.5 เพื่อเปรี ยบเทียบเจตคติการสร้างเสริ มสุ ขภาวะก่อนและหลังการใช้รูปแบบ
4.6 เพื่อประเมินความรับผิดชอบหลังการใช้รูปแบบสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80
4.7 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของอาจารย์
อยูใ่ นระดับมากที่สุด
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เครื่องมือวิจัย

ผู้ใช้ เครื่องมือวิจัย

ระยะเวลาทีใ่ ช้

1.แบบสัมภาษณ์เพื่อวิเคราะห์ความ
ต้องการจาเป็ น(Needs Assessment)
ของผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัย
2.แบบสัมภาษณ์เพื่อวิเคราะห์ความ
ต้องการจาเป็ น(Needs Assessment)
ของอาจารย์สาขาวิชาพลศึกษาและ
นันทนาการ คณะครุ ศาสตร์
3.แบบสัมภาษณ์เพื่อวิเคราะห์ความ
ต้องการจาเป็ น(Needs Assessment)
ของนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 ที่เรี ยนวิชา
ศึกษาทัว่ ไป
4.แบบทดสอบความรู ้ความเข้าใจของ
อาจารย์เกี่ยวกับรู ปแบบการจัดการ
เรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ฯ
5.แบบประเมินความเหมาะสมของ
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิง
ประสบการณ์ฯ
6.แบบประเมินความสามารถในการ
จัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ตาม
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิง
ประสบการณ์ฯ
7.แบบทดสอบความรู ้การสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะ

ผูว้ ิจยั

ดาเนินการก่อนการ
วิจยั เพื่อเป็ นข้อมูล
พื้นฐานในการทาวิจยั
ดาเนินการเก็บข้อมูล
พื้นฐานและวิเคราะห์
ความต้องการจาเป็ น
ในการทาวิจยั
ดาเนินการเก็บข้อมูล
พื้นฐานและวิเคราะห์
ความต้องการจาเป็ น
ในการทาวิจยั
ดาเนินการในระหว่าง
การทดลองเครื่ องมือ
วิจยั
ดาเนินการหลังการ
ทดลองเครื่ องมือวิจยั

8.แบบประเมินความรับผิดชอบ

ผูว้ ิจยั

ผูว้ ิจยั

อาจารย์ผสู ้ อน
สาขาวิชาพลศึกษา
และนันทนาการ
อาจารย์ผสู ้ อน
สาขาวิชาพลศึกษา
และนันทนาการ
อาจารย์ผสู ้ อน
สาขาวิชาพลศึกษา
และนันทนาการ
อาจารย์ผสู ้ อน
สาขาวิชา
พลศึกษาและ
นันทนาการ
อาจารย์ผสู ้ อน
สาขาวิชา
พลศึกษาและ
นันทนาการ

ดาเนินการหลังการ
ทดลองเครื่ องมือวิจยั

ดาเนินการในการ
ขณะก่อนและหลัง
การจัดการเรี ยนรู ้ตาม
รู ปแบบ
ดาเนินการในการ
ขณะก่อนและหลัง
การจัดการเรี ยนรู ้ตาม
รู ปแบบ

หมายเหตุ
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เครื่องมือวิจัย

ผู้ใช้ เครื่องมือวิจัย

ระยะเวลาทีใ่ ช้

9.แบบประเมินทักษะ
กระบวนการ
10.แบบประเมินทักษะมนุษย
สัมพันธ์
11.แบบสอบถามเจตคติการ
สร้างเสริ มสุ ขภาวะ
12.แบบสอบถามพฤติกรรมการ
สร้างเสริ มสุ ขภาวะ
13. แบบสอบถามความคิดเห็น
ที่มีต่อการจัดประสบการณ์การ
เรี ยนรู ้ของอาจารย์
14.แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรมการสอนของอาจารย์

อาจารย์ผสู ้ อนสาขาวิชา
พลศึกษาและนันทนาการ
อาจารย์ผสู ้ อนสาขาวิชา
พลศึกษาและนันทนาการ
อาจารย์ผสู ้ อนสาขาวิชา
พลศึกษาและนันทนาการ
อาจารย์ผสู ้ อนสาขาวิชา
พลศึกษาและนันทนาการ
อาจารย์ผสู ้ อนสาขาวิชา
พลศึกษาและนันทนาการ

ดาเนินการในการขณะก่อนและ
หลังการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบ
ดาเนินการในการขณะก่อนและ
หลังการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบ
ดาเนินการในการขณะก่อนและ
หลังการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบ
ดาเนินการในการขณะก่อนและ
หลังการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบ
ดาเนินการหลังการจัดการเรี ยนรู ้
ตามรู ปแบบ

ผูว้ ิจยั

15.แบบประเมินพฤติกรรมการ
เรี ยนของนักศึกษา

ผูว้ ิจยั

16. แบบบันทึกการสัมภาษณ์
การใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
เชิงประสบการณ์

ผูว้ ิจยั

ดาเนินการในขณะทาการสอน
ตามรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ของ
อาจารย์
ดาเนินการในขณะทาการสอน
ตามรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ของ
อาจารย์
ดาเนินการหลังจากการจัดรู ปแบบ
การจัดการเรี ยนรู ้ของอาจารย์



หมายเหตุ เครื่ องมือการวิจยั ได้ผา่ นการตรวจสอบคุณภาพโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 คน
ศึกษาเพิ่มเติมได้จาก Link web http://www.mcru.ac.th/e-Learning

หมาย
เหตุ
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แบบสั มภาษณ์(Interview) เพือ่ วิเคราะห์ ความต้ องการจาเป็ น (Need Assessment) ของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เชิงประสบการณ์ เพือ่ สร้ างเสริม
สุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
แบบสัมภาษณ์น้ ีมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ขอ้ มูล(Actual) จากผูใ้ ห้สัมภาษณ์ (ตัวแทนผูใ้ ห้
ข้อมูล) เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การสร้างเสริ มสุ ขภาวะของมหาวิทยาลัย สภาพปัญหาของนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเกี่ยวกับการดูแลสุ ขภาวะ การจัดหลักสูตรการเรี ยนการสอนการสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะ และความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการสุ ขภาวะของนักศึกษา โดยการสัมภาษณ์ที่มีขอบข่าย ดังนี้
1. ยุทธศษสตร์การสร้างเสริ มสุ ขภาวะของมหาวิทยาลัย
2. สภาพปั ญหาของนักศึกษาเกี่ยวกับการดูแลสุ ขภาวะ
3. การจัดหลักสูตรการเรี ยนการสอนการสร้างเสริ มสุ ขภาวะของมหาวิทยาลัย
ชื่อ ผู้ให้ ข้อมูล…………………………………………………
ชื่อผู้สัมภาษณ์…………………………………………………
วัน เดือน ปี ทีส่ ั มภาษณ์ ………………………………………….
สถานที่สัมภาษณ์ ………………………………………………
ประเด็นการสัมภาษณ์
1. ท่านมีความคิดว่ายุทธศาสตร์การสร้างเสริ มสุ ขภาวะของมหาวิทยาลัยราชภัฏในปัจจุบนั
เป็ นอย่างไร
2. ท่านคิดว่าสภาพปั ญหาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเกี่ยวกับการดูแลสุ ขภาวะใน
ปัจจุบนั เป็ นอย่างไร
3. ท่านคิดว่ามีปัจจัยสาคัญอะไรที่ส่งผลกระทบต่อการสร้างเสริ มสุ ขภาวะของนักศึกษา
4. ท่านคิดว่าการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาสุ ขภาพและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิตมี
ปัญหาหรื ออุปสรรคอย่างไรบ้าง
5. ท่านคิดว่าควรมีหลักสู ตรการจัดการเรี ยนการสอนการสร้างเสริ มสุ ขภาวะหรื อไม่ และ
จะมีแนวทางการจัดการเรี ยนการสอนอย่างไร
6. ท่านคิดว่ารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้การสร้างเสริ มสุ ขภาวะควรมีรูปแบบใดบ้าง
7. ท่านมีขอ้ คิดเห็นหรื อข้อเสนอแนะอื่น ๆเกี่ยวกับพฤติกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาวะของ
นักศึกษาเพิม่ เติมอย่างไรบ้าง
ขอขอบคุณท่ านทีใ่ ห้ ความอนุเคราะห์
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แบบสั มภาษณ์(Interview) เพือ่ วิเคราะห์ ความต้ องการจาเป็ น (Need Assessment) ของอาจารย์
สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เชิงประสบการณ์ เพือ่
สร้ างเสริมสุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
แบบสัมภาษณ์น้ ีมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ขอ้ มูล(Actual) จากผูใ้ ห้สัมภาษณ์ (ตัวแทนผูใ้ ห้
ข้อมูล) เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การสร้างเสริ มสุ ขภาวะของมหาวิทยาลัย สภาพปัญหาของนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเกี่ยวกับการดูแลสุ ขภาวะ การจัดหลักสูตรการเรี ยนการสอนการสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะ และความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการสุ ขภาวะของนักศึกษา โดยการสัมภาษณ์ที่มีดงั นี้
1. ยุทธศาสตร์การสร้างเสริ มสุ ขภาวะของมหาวิทยาลัย
2. สภาพปัญหาของนักศึกษาเกี่ยวกับการดูแลสุ ขภาวะ
3. การจัดหลักสูตรการเรี ยนการสอนการสร้างเสริ มสุ ขภาวะของมหาวิทยาลัย
ชื่อ ผู้ให้ ข้อมูล………………………………………………
ชื่อผู้สัมภาษณ์………………………………………………
วัน เดือน ปี ทีส่ ั มภาษณ์ ……………………………………….
สถานทีส่ ั มภาษณ์ ……………………………………………
ประเด็นการสัมภาษณ์
1. ท่านมีความคิดว่ายุทธศาสตร์การสร้างเสริ มสุ ขภาวะของมหาวิทยาลัยราชภัฏในปัจจุบนั เป็ น
อย่างไร
2. ท่านคิดว่าสภาพปั ญหาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเกี่ยวกับการดูแลสุ ขภาวะใน
ปัจจุบนั เป็ นอย่างไร
3. ท่านคิดว่ามีปัจจัยสาคัญอะไรที่ส่งผลกระทบต่อการสร้างเสริ มสุ ขภาวะของนักศึกษา
4. ท่านคิดว่าการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาสุ ขภาพและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิตมี
ปัญหาหรื ออุปสรรคอย่างไรบ้าง
5. ท่านคิดว่าควรมีหลักสู ตรการจัดการเรี ยนการสอนการสร้างเสริ มสุ ขภาวะหรื อไม่ และ
จะมีแนวทางการจัดการเรี ยนการสอนอย่างไร
6. ท่านคิดว่ารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้การสร้างเสริ มสุ ขภาวะควรมีรูปแบบใดบ้าง
7. ท่านมีขอ้ คิดเห็นหรื อข้อเสนอแนะอื่น ๆเกี่ยวกับพฤติกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาวะของ
นักศึกษาเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง
ขอขอบคุณท่ านทีใ่ ห้ ความอนุเคราะห์
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แบบสั มภาษณ์(Interview) เพือ่ วิเคราะห์ ความต้ องการจาเป็ น (Need Assessment) ของนักศึกษาที่
เรียนวิชาศึกษาทัว่ ไป(General Education :GE)เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เชิง
ประสบการณ์ เพือ่ สร้ างเสริมสุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
แบบสัมภาษณ์น้ ีมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ขอ้ มูล(Actual) จากผูใ้ ห้สัมภาษณ์ (ตัวแทนผูใ้ ห้
ข้อมูล) เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การสร้างเสริ มสุ ขภาวะของมหาวิทยาลัย สภาพปัญหาของนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเกี่ยวกับการดูแลสุ ขภาวะ การจัดหลักสูตรการเรี ยนการสอนการสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะ และความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการสุ ขภาวะของนักศึกษา โดยการสัมภาษณ์ที่มีดงั นี้
1. ยุทธศาสตร์การสร้างเสริ มสุ ขภาวะของมหาวิทยาลัย
2. สภาพปัญหาของนักศึกษาเกี่ยวกับการดูแลสุ ขภาวะ
3. การจัดหลักสูตรการเรี ยนการสอนการสร้างเสริ มสุ ขภาวะของมหาวิทยาลัย
ชื่อ ผู้ให้ ข้อมูล………………………………………………
ชื่อผู้สัมภาษณ์………………………………………………
วัน เดือน ปี ทีส่ ั มภาษณ์ ……………………………………….
สถานทีส่ ั มภาษณ์ ……………………………………………
ประเด็นการสัมภาษณ์
1. ท่านมีความคิดว่ายุทธศาสตร์การสร้างเสริ มสุ ขภาวะของมหาวิทยาลัยราชภัฏใน
ปัจจุบนั เป็ นอย่างไร
2. ท่านคิดว่าสภาพปั ญหาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเกี่ยวกับการดูแลสุ ขภาวะใน
ปัจจุบนั เป็ นอย่างไร
3. ท่านคิดว่ามีปัจจัยสาคัญอะไรที่ส่งผลกระทบต่อการสร้างเสริ มสุ ขภาวะของนักศึกษา
4. ท่านคิดว่าการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาสุ ขภาพและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิตมี
ปัญหาหรื ออุปสรรคอย่างไรบ้าง
5. ท่านคิดว่าควรมีหลักสู ตรการจัดการเรี ยนการสอนการสร้างเสริ มสุ ขภาวะหรื อไม่ และ
จะมีแนวทางการจัดการเรี ยนการสอนอย่างไร
6. ท่านคิดว่ารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้การสร้างเสริ มสุ ขภาวะควรมีรูปแบบใดบ้าง
7. ท่านมีขอ้ คิดเห็นหรื อข้อเสนอแนะอื่น ๆเกี่ยวกับพฤติกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาวะของ
นักศึกษาเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง
ขอขอบใจนักศึกษาที่ให้ ความร่ วมมือ
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แบบทดสอบความรู้ การสร้ างเสริมสุ ขภาวะ
***************
คาชี้แจง แบบทดสอบเป็ นแบบปรนัยเลือกตอบ ก ข ค และ ง ให้นกั ศึกษาเลือกคาตอบที่ดีที่สุด
เพียงข้อเดียวกาเครื่ องหมายกากบาท( X ) ลงในตัวอักษร ข้อสอบมีจานวน 35 ข้อ ๆละ 1 คะแนน
รวม 35 คะแนน ดังนี้
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. นายสมชายเป็ นคนขยันขันแข็ง มีร่างกายแข็งแรง ชอบทางานช่วยเหลือเพื่อนอยูเ่ สมอ
เพื่อน ๆ มักจะบอกว่าเขาเป็ นคนมีสุขภาพทางกายดี ตรงกับความหมายข้อใดมากที่สุด
ก.มีทกั ษะชีวิต
ข. มีเมตตาธรรม
ค. มีนิสยั ร่ าเริ ง แจ่มใส
ง. ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
2. นางสาวสุ ภาพมีนิสัยชอบเข้าสังคม มีเพื่อนมากมาย มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อคนอื่น ๆ
เพื่อนบอกว่าเธอเป็ นคนมีสุขภาพทางสังคมที่ดี ตรงกับความหมายข้อใดมากที่สุด
ก. มีโลกทัศน์
ข. เรี ยนรู ้ตลอดชีวิต
ค. อยากให้ผอู ้ ื่นพ้นทุกข์
ง. รู ้จกั เสี ยสละเพื่อส่ วนรวม
3. นายเมตตา เป็ นคนมีน้ าใจต่อเพื่อน ๆ ยิม้ แย้มแจ่มใส มีความเมตตากรุ ณาต่อคนอื่นและสัตว์อยู่
เสมอเพื่อนบอกว่าเขาเป็ นคนมีสุขภาพทางจิตใจดี ตรงกับความหมายข้อใดมากที่สุด
ก. ไม่พิการ
ข. มีมนุษยธรรม
ค. มองโลกในแง่ดี
ง. กล้าแสดงออกต่อหน้าชุมชน
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4. เด็กหญิงเจี๊ยบเป็ นหัวหน้าห้อง ชอบช่วยสอนการบ้านเพื่อน ๆ มีความเป็ นผูน้ าและสามารถแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆได้เป็ นอย่างดี เพื่อน ๆ บอกว่าเขาเป็ นคนมีสุขภาพทางสติปัญญาดีตรงกับข้อใดมาก
ที่สุด
ก. มีคุณธรรม
ข. มีไหวพริ บดี
ค. ไม่วิตกกังวล
ง. อยากมีส่วนร่ วม
5. เด็กหญิงลาดวนเป็ นคนมีน้ าใจ เพื่อนยกย่องว่าเป็ นคนมีสุขภาพทางจิตวิญญาณ ตรงกับข้อใดมาก
ที่สุด
ก. มีโลกทัศน์ดี
ข. มีเมตตาธรรม
ค.มีน้ าใจนักกีฬา
ง. มีนิสยั ร่ าเริ ง แจ่มใส
6. ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อสุ ขภาพภายในตนเองมากทีส่ ุ ด คืออะไร
ก. อายุ
ข. ความรับผิดชอบ
ค. ความมีวนิ ยั ต่อตนเอง
ง. การบาเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม
7. การดาเนินวิถีชีวิตของคนเราในแต่ละวันเกี่ยวข้องกับเรื่ องใดมากทีส่ ุ ด
ก. บ้าน
ข. สถานที่ทางาน
ค. การเดินทางไปสถานที่ต่าง ๆ
ง. การช่วยเหลือเพื่อน ๆและสังคม
8. การดาเนินชีวิตที่ดีส่งผลต่อการมีสุขภาพดีตรงกับข้อใดมากทีส่ ุ ด
ก. การรักษาสิ่ งแวดล้อม
ข. มีระบบบริ การสุ ขภาพที่ดี
ค. การสร้างเครื อข่ายทางสังคม
ง. การออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ
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9. ในปัจจุบนั คนไทยเสี ยชีวิตมากมาจากโรคมะเร็ง เกิดจากสาเหตุใดมากที่สุด
ก. พ่อแม่ไม่ได้สง่ั สอนการดูแลสุ ขภาพ
ข. รับประทานอาหารที่ไม่ถูกสุ ขลักษณะ
ค. ขาดการออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ
ง. ทางานอยูใ่ นสถานที่ที่มีฝนละอองมากเกิ
ุ่
นไป
10. แนวโน้มปั ญหาสุ ขภาพของคนไทยในอนาคตโรคที่เกิดมากขึ้นเป็ นอันดับ 1 คือโรคอะไร
ก. โรคอหิ วาตกโรค
ข. โรคติดเชื้อจากวัคซีน
ค. โรคทุพพลโภชนาการ
ง. โรคระบบไหลเวียนโลหิ ต
11. การดูแลสุ ขภาพในยามทีไ่ ม่ เจ็บป่ วยของคนเรา จะทาให้มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจาก
โรคภัยต่าง ๆ ได้ เราควรดูแลสุ ขภาพอย่างไรที่ได้ผลมากที่สุด
ก. การงดดื่มสุ รา
ข. การพักผ่อนให้เพียงพอ
ค. การจัดสิ่ งแวดล้อมรอบตัวเรา
ง. การบริ โภคอาหารครบทั้ง 5 หมู่
12. นโยบายของรัฐต้องการที่ให้นกั ศึกษามีสุขภาพดี โดยการมีจดั กิจกรรมการสร้ างเสริมสุ ขภาวะ
ให้แก่นกั ศึกษาซึ่งมีความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุด
ก. การรู ้จกั ป้ องกันโรคภัยไข้เจ็บ
ข. การสร้างเสริ มร่ างกายให้แข็งแรง
ค. การรับประทานอาหารอย่างถูกวิธี
ง. กระบวนการสร้างสุ ขภาพอย่างถูกวิธี
13.นายสมบัติ เป็ นคนชอบออกกาลังกายอยูเ่ สมอ จึงมีรูปร่ างดี ในบางครั้งเขาจะออกกาลังกายโดย
ไม่ หายใจเลยในชัว่ ระยะเวลาหนึ่งอยากทราบว่าเขาออกกาลังกายประเภทใด
ก. การเดิน
ข. การว่ายน้ า
ค. วิง่ 100 เมตร
ง. การกระโดดเชือก
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14. การออกกาลังกายแบบแอโรบิกควรใช้เวลาการออกกาลังกายอย่างน้อยนานกีน่ าที
ก. 5 นาที
ข. 10 นาที
ค. 20 นาที
ง. 30 นาที
15. แนวปฏิบตั ิการสร้ างสุ ขภาวะของคนไทย ที่ส่งผลต่อการมีสุขภาพดีควรมีปฏิบตั ิตนอย่างไร
ก. ขยันเรี ยน
ข. ไม่สูบบุหรี่
ค. แข่งขันกีฬาอย่างสม่าเสมอ
ง. เข้าร่ วมกิจกรรมกลุ่มอย่างต่อเนื่อง
16. กิจกรรมที่ตอ้ งมีการใช้ออกซิเจนช่วยในการหายใจจานวนมากอยูต่ ลอดเวลา
ควรเป็ นกิจกรรมประเภทอะไรบ้ าง
ก. ว่ายน้ า
ข. วิ่งระยะกลาง
ค. กระโดดเชือก
ง. การเล่นฟุตบอล
17. ปัจจัยทีไ่ ม่ สาคัญในการพิจารณาเลือกเล่นกีฬาหรื อออกกาลังกายให้เหมาะสมกับคนเรา
คือปัจจัยอะไร
ก. วัย
ข. เวลา
ค. เพศ
ง. พันธุกรรม
18. การเล่นกีฬา หรื อการออกกาลังกายประเภทใดที่ช่วยผ่อนคลายความตึงเครี ยดได้ดีทสี่ ุ ด
ก. วิ่ง
ข. เต้นรา
ค. ชกมวย
ง. ยกน้ าหนัก
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19. ประเทศไทยได้ประกาศนโยบายเมืองไทยแข็งแรง(Healthy Thailand) นโยบายของรัฐในข้อ
ใดที่เกิดผลดีต่อคนไทยมากที่สุด
ก. คนไทยมีงานทาทุกคน
ข. คนไทยตื่นนอนก่อนเวลา 06.00 น.
ค. คนไทยมีหลักประกันสุ ขภาพทุกคน
ง. คนไทยมีอาชีพเกี่ยวกับสุ ขภาพทุกคน
20. อัตราการเต้นของหัวใจขณะพักผ่อนของผูท้ ี่ออกกาลังกายควรเต้ นกีค่ รั้งต่ อนาที
ก. 50-60 ครั้งต่อนาที
ข. 70-80 ครั้งต่อนาที
ค. 90-100 ครั้งต่อนาที
ง. 110-120 ครั้งต่อนาที
21. ผูท้ ี่ออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอจะมีลกั ษณะของหลอดเลือดเป็ นอย่ างไรบ้ าง
ก. มีลกั ษณะยืดหยุน่ ดี
ข. มีลกั ษณะยืดหยุน่ น้อย
ค. มีลกั ษณะแตกเปราะง่าย
ง. มีลกั ษณะผนังหลอดเลือดบาง
22. เวลาใดที่มีความเหมาะสมในการออกกาลังกายของคนเรามากทีส่ ุ ด
ก. เวลาเช้า
ข. เวลากลางวัน
ค. เวลาเย็น
ง. เวลาใกล้ค่า
23. นายกิตติเป็ นคนรู ปร่ างอ้วนท้วม น้ าหนักเกินมาตรฐาน เกิดจากสาเหตุอะไรมากทีส่ ุ ด
ก. สภาพแวดล้อม
ข. การใช้ยากระตุน้
ค. ความผิดปกติทางจิต
ง. รับประทานอาหารมากเกินไป
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24. ความดันโลหิ ตของผูใ้ หญ่ปกติควรมีค่าประมาณเท่ าไร
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. เราจะมีวิธีการอย่างไรที่สามารถลดน้ าหนักตัวลงได้อย่างเหมาะสมมากทีส่ ุ ด
ก. การควบคุมอาหาร
ข. การกินยาลดความอ้วน
ค. การผ่าตัดเอาไขมันออก
ง. การควบคุมอาหารควบคู่กบั ออกกาลังกาย
26. ผลดีของการพักผ่อนอย่างเพียงพอทาให้เกิดอะไรขึ้นแก่ตวั เรามากที่สุด
ก. ช่วยลดอุบตั ิเหตุ
ข. ทาให้ทางานได้เพิ่มมากขึ้น
ค. ทาให้ได้ใกล้ชิดกับครอบครัว
ง. ทาให้มีกาลังกายดีและต้านทานโรค
27. นายสมนึกต้องการลดความอ้วน อาหารที่นายสมนึกควรหลีกเลีย่ งมากทีส่ ุ ดคืออาหารประเภทใด
ก. อาหารประเภทไขมัน
ข. อาหารประเภทโปรตีน
ค. อาหารประเภทวิตามิน
ง. อาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต
28. นางสาวสาลี มักมีปัญหาเรื่ องการมีสิว ดังนั้นอาหารที่วยั รุ่ นไม่ ควรรับประทานให้มากขึ้น
คือ อาหารจาพวกใด
ก. เนื้อสัตว์ต่าง ๆ
ข. ผักและผลไม้ต่าง ๆ
ค. อาหารจาพวกทอด
ง. ขนมและอาหารจาพวกแป้ ง
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29. นายมานพ ให้ความสาคัญกับการรับประทานอาหารที่ถูกสุ ขลักษณะ เพื่อให้มีร่างกายแข็งแรง
และปราศจากโรคต่าง ๆ อยากทราบว่า การรับประทานอาหารทีถ่ ูกสุ ขลักษณะเป็ นอย่ างไร
ก. การรับประทานอาหารที่ตนเองชอบ
ข. การรับประทานอาหารที่สุกอยูเ่ สมอ
ค. การรับประทานอาหารที่ลา้ งน้ าสะอาด
ง. การรับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วน
30. นายสมยศ ชอบอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกาย ทาให้ทางานได้ท้ งั วันโดยไม่อ่อนเพลีย
ก. กินผักและผลไม้สด
ข. กินเนื้อหมู เนื้อปลา
ค. กินข้าวและ ก๋ วยเตี๋ยว
ง. กินวิตามินและเกลือแร่
31. การศึกษาสุ ขภาวะเป็ นปัจจัยสาคัญในการพัฒนาสังคม ทาไมการศึกษาจึงมีอทิ ธิพลต่ อสุ ขภาวะ
ก. เพราะการศึกษาช่วยให้คนมีงานทา
ข. เพราะต้องดาเนินตามนโยบายของรัฐ
ค. เพราะมีความเชื่อมัน่ ในการจัดการศึกษา
ง. เพราะการศึกษาทาให้เกิดความรู ้เกี่ยวกับสุ ขภาพ
32. นายสุ ชาติไม่ ชอบออกกาลังกายเลย จึงทาให้ร่างการอ่อนแอทรุ ดโทรมลง หากท่านต้องการให้
นายสุ ชาติเป็ นคนชอบออกกาลังกายกลับมามีสุขภาพดี ท่านควรทาอย่างไรมากที่สุด
ก. พูดคุยให้ความรู ้ความเข้าใจ
ข. พานายสุ ชาติไปวิ่งออกกาลังกาย
ค. พานายสุ ชาติไปพบแพทย์สงั่ ให้ออกกาลังกาย
ง. ฝึ กทักษะนายสุ ชาติในการเล่นกีฬาและออกกาลังกายมากขึ้น
33. นายกิตติ ไปตรวจสุ ขภาพที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง คุณหมอบอกว่าคุณกิตติมีน้ าหนักได้มาตรฐาน
ที่กาหนด การมีนา้ หนักได้ มาตรฐานมีความหมายอย่ างไร
ก. มีน้ าหนักอยูใ่ นช่วง 15-18 กก/ตรม.
ข. มีน้ าหนักอยูใ่ นช่วง 18.5- 24.9 กก/ตรม.
ค. มีน้ าหนักอยูใ่ นช่วง 25- 29.9 กก/ตรม.
ง. มีน้ าหนักอยูใ่ นช่วง 30- 34.9 กก/ตรม.
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34. การว่ายน้ า เป็ นการออกกาลังกายส่ วนใดบ้าง
ก. แขน และขา
ข. แขน ขา และหน้าอก
ค. แขน ขา หน้าอกและไหล่
ง. แขน ขา หน้าอก ไหล่และศีรษะ
35. นางสาวสมดี ดูหนังสื อก่อนสอบเพื่อหวังว่าจะสอบให้ได้คะแนนดีจนขาดการพักผ่อนไม่ได้
หลับนอนเป็ นเวลาหลายวัน ผลจากการไม่ได้พกั ผ่อนทาให้ เกิดผลต่ อนางสาวสมดีอย่ างไรบ้ าง
ก. ทาให้สอบได้คะแนนดีข้ ึน
ข. ทาให้สมองมึนงงในขณะสอบ
ค. ทาให้ร่างกายขาดแรงต้านทานโรค
ง. ทาให้เกิดอุบตั ิเหตุในการเดินทางได้
---------------------------
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แบบประเมินความรับผิดชอบ
คาชี้แจง ให้ผสู ้ อนประเมินความรับผิดชอบ โดยให้กาเครื่ องหมาย() ลงในกล่องสี่ เหลี่ยม (  )
ให้ตรงกับระดับคุณภาพ
รายการประเมิน
4 (ดีมาก)
1.ความ
 ปฏิบตั ิหน้าที่
รับผิดชอบต่อ
ความรับผิดชอบ
การปฏิบตั ิงาน ตามที่ได้รับ
ตามที่ได้รับ
มอบหมายเป็ น
มอบหมายเป็ น แบบอย่างที่ดี
แบบอย่างที่ดี
คิดเป็ น 100 %
2. การให้ความ  ให้ความร่ วมมือ
ร่ วมมือในการ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ที่
ปฏิบตั ิหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายกับ
ได้รับมอบหมาย กลุ่มตนเอง 100%

ระดับคุณภาพ

3 (ดี)
 ปฏิบตั ิหน้าที่
ความรับผิดชอบ
ตามที่ได้รับ
มอบหมายเป็ น
แบบอย่างที่ดี
คิดเป็ น 80%
 ให้ความร่ วมมือ
ในการปฏิบตั ิหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย
กับกลุ่มตนเองเพียง
80%
3.ความสามารถ  มีความสามารถ  มีความสามารถ
จัดการกับปัญหา จัดการกับ ปัญหาที่ จัดการกับปัญหาที่
ที่เกิดขึ้นด้าน
เกิดขึ้นด้านคุณธรรม เกิดขึ้นด้าน
คุณธรรม
จริ ยธรรมได้มากกว่า คุณธรรมจริ ยธรรม
จริ ยธรรม
80%
ได้เพียง 60 %
4. ความสาเร็ จ  ปฏิบตั ิงานเกิด
 ปฏิบตั ิงานเกิด
ในการ
ความสาเร็ จบรรลุ
ความสาเร็ จบรรลุ
ปฏิบตั ิงาน
ตามวัตถุประสงค์
ตามวัตถุประสงค์
คิดเป็ น 100%
คิดเป็ น 70 %

2 (พอใช้ )
 ปฏิบตั ิหน้าที่
ความรับผิดชอบ
ตามที่ได้รับ
มอบหมายเป็ น
แบบอย่างที่ดี
คิดเป็ น 60%
 ให้ความร่ วมมือ
ในการปฏิบตั ิหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย
กับกลุ่มตนเองเพียง
60%
 มีความสามารถ
จัดการกับปัญหาที่
เกิดขึ้นด้าน
คุณธรรม จริ ยธรรม
ได้เพียง 40 %
 ปฏิบตั ิงานเกิด
ความสาเร็ จตาม
บรรลุวตั ถุประสงค์
คิดเป็ น 40%

เกณฑ์ การประเมินระดับคุณภาพความรับผิดชอบ
3.51 - 4.00 หมายถึง มีความรับผิดชอบอยูใ่ นระดับดีมาก
2.51 - 3.50 หมายถึง มีความรับผิดชอบอยูใ่ นระดับดี
1.51 - 2.50 หมายถึง มีความรับผิดชอบอยูใ่ นระดับพอใช้
1.00 - 1.50 หมายถึง มีความรับผิดชอบอยูใ่ นระดับปรับปรุ ง

1 (ปรับปรุง)
 รับมอบหมาย
หน้าที่ความ
รับผิดชอบปฏิบตั ิ
หน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมายเพียง
40 %
การปฏิบตั ิงาน
อยูค่ นเดียวไม่ยงุ่
เกี่ยวกับกลุ่มตนเอง

 มีความสามารถ
จัดการกับปัญหาที่
เกิดขึ้นด้าน
คุณธรรม จริ ยธรรม
ได้เพียง 20%
 ปฏิบตั ิงานไม่
ประสบความ
สาเร็ จและไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์
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แบบประเมินทักษะกระบวนการ
คาชี้แจง ให้ผสู ้ อนประเมินทักษะกระบวนการ โดยให้กาเครื่ องหมาย() ลงในกล่องสี่ เหลี่ยม
(  ) ให้ตรงกับระดับคุณภาพ
รายการประเมิน
ระดับคุณภาพ
ระดับ 3( ดี)
ระดับ 2(พอใช้)
ระดับ1(ปรับปรุ ง)
1. ความสามารถใช้ทกั ษะ
 มีความสามารถใน มีความสามารถ มีความสามารถ
กระบวนการประกอบด้วย3ข้อ การใช้ทกั ษะครบ
ในการใช้ทกั ษะ
ในการใช้ทกั ษะ
1.1ค้นหาข้อมูล
ทั้ง 3 ข้อ
กระบวนการได้
กระบวนการได้
1.2ทาความเข้าใจข้อมูล
เพียง 2 ข้อ
เพียง 1 ข้อ
1.3ประเมินผลข้อมูล
2. ความสามารถใช้ทกั ษะ
 มีความสามารถใน  มีความสามารถ  มีความสามารถ
กระบวนการได้อย่าง
การใช้ทกั ษะ
ในการใช้ทกั ษะ
ในการใช้ทกั ษะ
สร้างสรรค์โดยมี
กระบวนการได้อย่าง
กระบวนการได้
กระบวนการได้
องค์ประกอบ 3 ข้อ คือ
สร้างสรรค์โดยมี
อย่างสร้างสรรค์
อย่างสร้างสรรค์โดย
2.1 ความรู ้ทางทฤษฎี
องค์ประกอบครบทั้ง
โดยมีองค์ประกอบ มีองค์ประกอบเพียง
2.2 ประสบการณ์ทาง
3 ข้อ
2 ข้อ
1 ข้อ
ภาคปฏิบตั ิ
2.3 ผลกระทบที่เกิดขึ้น
3. ความสามารถใช้ทกั ษะ
 มีความสามารถใช้  มีความสามารถ  มีความสามารถ
กระบวนการเพื่อสร้าง
ทักษะกระบวนการ
ใช้ทกั ษะ
ใช้ทกั ษะ
ผลงาน
เพื่อสร้างผลงานได้
กระบวนการ
กระบวนการ
100%
เพื่อสร้างผลงานได้ เพื่อสร้างผลงานได้
50 %
เพียง 10%
เกณฑ์ การประเมินระดับคุณภาพทักษะกระบวนการ
2.51 - 3.00 หมายถึง มีทกั ษะกระบวนการอยูใ่ นระดับดี
1.51 - 2.50 หมายถึง มีทกั ษะกระบวนการอยูใ่ นระดับพอใช้
1.00 - 1.50 หมายถึง มีทกั ษะกระบวนการอยูใ่ นระดับปรับปรุ ง
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แบบประเมินทักษะมนุษยสั มพันธ์
คาชี้แจง ให้ผสู ้ อนประเมินทักษะมนุษยสัมพันธ์ โดยให้กาเครื่ องหมาย() ลงในกล่องสี่ เหลี่ยม
(  ) ให้ตรงกับระดับคุณภาพ
รายการประเมิน
ระดับคุณภาพ
ระดับ 3( ดี)
ระดับ 2(พอใช้)
ระดับ1(ปรับปรุ ง)
1.ความสามารถในการใช้  มีความสามารถ  มีความสามารถใน  มีความสามารถ
ทักษะมนุษยสัมพันธ์
ในการใช้ทกั ษะมนุษย การใช้ทกั ษะมนุษย
ในการใช้ทกั ษะมนุษย
ช่วยเหลือเพื่อนภายใน
สัมพันธ์ช่วยเหลือ
สัมพันธ์ช่วยเหลือเพื่อน สัมพันธ์ช่วยเหลือ
กลุ่ม
เพื่อนภายในกลุ่มได้ ภายในกลุ่มได้
เพื่อนภายในกลุ่มได้
8-10 คน
4-5 คน
1-2 คน
2. ความสามารถในการ  มีความสามารถใน  มีความสามารถใน
 มีความสามารถใน
ใช้ทกั ษะมนุษยสัมพันธ์ การใช้ทกั ษะมนุษย
การใช้ทกั ษะมนุษย
การใช้ทกั ษะมนุษย
ในการแก้ปัญหาในกลุ่ม สัมพันธ์ในการ
สัมพันธ์ในการแก้ปัญหา สัมพันธ์ในการ
ได้อย่างสร้างสรรค์
แก้ปัญหาในกลุ่มได้ ในกลุ่มได้อย่าง
แก้ปัญหาในกลุ่มได้
อย่างสร้างสรรค์
สร้างสรรค์
อย่างสร้างสรรค์
คิดเป็ น 100 %
คิดเป็ น 50 %
คิดเป็ น 10 %
3. ความสามารถในการ  มีความสามารถใน  มีความสามารถใน
 มีความสามารถใน
ใช้ทกั ษะมนุษยสัมพันธ์ การใช้ทกั ษะมนุษย
การใช้ทกั ษะมนุษย
การใช้ทกั ษะมนุษย
ในการแสดงออกเป็ น
สัมพันธ์ในการแสดง สัมพันธ์ในการแสดง
สัมพันธ์ในการ
ผูน้ ากลุ่มมีองค์ประกอบ ออกเป็ นผูน้ ากลุ่ม
ออกเป็ นผูน้ าอย่างชัดเจน แสดงออกทางภาวะ
3 ข้อ คือ
อย่างชัดเจนโดยมี
โดยมีองค์ประกอบครบ ผูน้ าโดยมี
3.1 กล้าตัดสิ นใจ
องค์ประกอบครบทั้ง ทั้ง 2 ข้อ
องค์ประกอบเพียง
3.2 รู ้จกั แก้ปัญหา
3 ข้อ
1 ข้อ
3.3 มองโลกในแง่ดี
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพทักษะมนุษยสั มพันธ์
2.51 - 3.00 หมายถึง มีทกั ษะมนุษยสัมพันธ์อยูใ่ นระดับดี
1.51 - 2.50 หมายถึง มีทกั ษะมนุษยสัมพันธ์อยูใ่ นระดับพอใช้
1.00 - 1.50 หมายถึง มีทกั ษะมนุษยสัมพันธ์อยูใ่ นระดับปรับปรุ ง

340
แบบสอบถามพฤติกรรมการสร้ างเสริมสุ ขภาวะ
คาชี้แจง
1. แบบสอบถามพฤติกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาวะเป็ นแบบมาตรส่ วนประมาณค่า
(Rating Scale) 5 ระดับ โดยพิจารณาจากเกณฑ์ระดับปฏิบตั ิดงั นี้
ระดับคะแนน
5
หมายถึง ปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมากที่สุด
4
หมายถึง ปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก
3
หมายถึง ปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับปานกลาง
2
หมายถึง ปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับน้อย
1
หมายถึง ปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
2. แบบสอบถามนี้ไม่มีคาตอบที่ถูกหรื อผิด แต่ละคนความคิดเห็นแตกต่างกัน และ
ไม่ตอ้ งการทราบว่าใครคือผูต้ อบแบบสอบถามนี้ จึงไม่มีผลกระทบต่อนักศึกษาให้นกั ศึกษาอ่าน
และใช้ความคิดตัดสิ นใจด้วยตนเอง
คาสั่ ง
โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องว่างขวามือ เพียงช่องใดช่องหนึ่งตรงตาม
ความรู ้สึกและความคิดเห็นของนักศึกษามากที่สุด

ตัวอย่ าง

ข้ อที่

1.

รายการประเมิน

นักศึกษามีนิสยั รักการกีฬา

มาก
ทีส่ ุ ด
(5)


ระดับปฏิบตั ิ
มาก
ปาน
น้ อย
กลาง
(4)
(3)
(2)

น้ อย
ทีส่ ุ ด
(1)

............. ............. ............. ............. .............
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ข้ อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

รายการประเมิน
ดูแลรักษาสุ ขภาพร่ างกายของตนเองให้
มีความสมบูรณ์แข็งแรง
รู ้จกั สร้างเสริ มสุ ขภาวะของตนเอง
จนเป็ นนิสัย
รู ้จกั สร้างเสริ มสุ ขภาวะของตนเองช่วย
ทาให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูอ้ ื่น
รู ้จกั สร้างเสริ มสุ ขภาวะทาให้ตนเองมี
คุณธรรม จริ ยธรรมมีน้ าใจนักกีฬา
มีสติปัญญารู ้จกั แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นมี
ความรอบครอบ
เข้าร่ วมกิจกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
ในสังคมทุกครั้งที่มีโอกาส
ออกกาลังกายอย่างจริ งจังและต่อเนื่อง
อย่างน้อยสัปดาห์ละ3 วันๆละ 30 นาที
มีนิสัยรักการออกกาลังกาย เล่นกีฬา
และ นันทนาการ
รู ้จกั ใช้เวลาว่างในการทางานอดิเรก
เช่น เลี้ยงสัตว์ ปลูกต้นไม้ อ่านหนังสื อ
ฟังเพลง หรื อชมรายการบันเทิงใน
โทรทัศน์
รู ้จกั รับประทานอาหารหลักครบ 5 หมู่
ทุกวัน
รู ้จกั รับประทานอาหารที่สะอาด ปลอด
สารพิษที่อนั ตราย

มาก
ทีส่ ุ ด
(5)

มาก
(4)

ระดับปฏิบัติ
ปาน
น้ อย
กลาง
(3)
(2)

น้ อย
ทีส่ ุ ด
(1)
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ข้ อที่
12
13

14

15

รายการประเมิน

มาก
ทีส่ ุ ด
(5)

มาก
(4)

ระดับปฏิบัติ
ปาน
น้ อย
กลาง
(3)
(2)

น้ อย
ทีส่ ุ ด
(1)

ทางานโดยใช้แรงกายของตนเองอยูเ่ ป็ น
ประจาทุกวัน
สามารถพูดคุยกับสมาชิกในครอบครัว
เพื่อนบ้านในชุมชนอย่างเปิ ดเผย
ตรงไปตรงมาโดยไม่ปิดบังซ่อน
ความรู ้สึกนึกคิด
รู ้สึกพึงพอใจในครอบครัวตนเอง และ
ชุมชนมีความอบอุ่นทั้งทางด้านจิตใจ
และอารมณ์
เต็มใจเข้าร่ วมกิจกรรมการสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะทุกครั้งที่มีโอกาส

ข้ อเสนอแนะและข้ อคิดเห็นอืน่ ๆ เพิม่ เติม(โปรดระบุ)………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
ขอขอบคุณท่ านทีใ่ ห้ ความร่ วมมือ
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แบบสอบถามเจตคติการสร้ างเสริมสุ ขภาวะ
คาชี้แจง โปรดพิจารณาแบบสอบถามเจตคติการสร้างเสริ มสุ ขภาวะของนักศึกษา ใน 3 ด้าน ได้แก่
ด้านการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ ด้านสาระการเรี ยนรู ้ และด้านการนาไปประยุกต์ใช้ ลักษณะ
สอบถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ ให้นกั ศึกษาใส่ เครื่ องหมาย( ) ลงในช่องว่าง
ดังต่อไปนี้
ระดับคะแนน 5
หมายถึง มากที่สุด
4
หมายถึง มาก
3
หมายถึง ปานกลาง
2
หมายถึง น้อย
1
หมายถึง น้อยที่สุด
ข้ อที่
รายการประเมิน
ระดับความคิดเห็น
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด
(5)
(4) (3) (2)
(1)
1 การสร้างเสริ มสุ ขภาวะมีความสาคัญต่อการดาเนิน
ชีวิตประจาวันของตนเอง
2 การสร้างเสริ มสุ ขภาวะช่วยทาให้นกั ศึกษามี
สุ ขภาวะที่ดีข้ นึ ส่ งผลต่อคุณภาพชีวติ
3 การสร้างเสริ มสุ ขภาวะทาให้นกั ศึกษารักการ
ออกกาลังกายมากขึ้น
4 การสร้างเสริ มสุ ขภาวะ ทาให้นกั ศึกษารักการเล่น
เกมกีฬาขั้นพื้นฐาน
5 การสร้างเสริ มสุ ขภาวะทาให้นกั ศึกษามีน้ าใจ
นักกีฬา
6 การสร้างเสริ มสุ ขภาวะทาให้นกั ศึกษาเกิดความคิด
สร้างสรรค์ของตนเอง
7 การสร้างเสริ มสุ ขภาวะทาให้นกั ศึกษากล้า
แสดงออก
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ข้ อที่

รายการประเมิน
มาก
ทีส่ ุ ด
(5)

8
9
10
11
12

ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน น้ อย
กลาง
(4) (3) (2)

น้ อย
ทีส่ ุ ด
(1)

การสร้างเสริ มสุ ขภาวะทาให้สามารถดูแลสุ ขภาวะ
ของตนเองและผูอ้ ื่นได้
การสร้างเสริ มสุ ขภาวะนักศึกษาสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้กบั ชีวิตประจาวัน
การสร้างเสริ มสุ ขภาวะทาให้นกั ศึกษาเกิด
ประสบการณ์ในการเรี ยนรู ้สร้างเสริ มสุ ขภาวะ
นักศึกษาสามารถนาความรู ้ไปเผยแพร่ /ถ่ายทอด
ให้แก่ผสู ้ นใจได้
นักศึกษาสามารถนาความรู ้ไปปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาวะของตนเองได้

ข้ อเสนอแนะและข้ อคิดเห็นอืน่ ๆ เพิม่ เติม(โปรดระบุ)………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
ขอขอบคุณท่ านทีใ่ ห้ ความร่ วมมือ

345
แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ ของอาจารย์
(สาหรับ : นักศึกษา)
-----------------------------------คาชี้แจง
แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ของอาจารย์เป็ น
แบบมาตรส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยพิจารณาจากเกณฑ์ระดับปฏิบตั ิดงั นี้
ระดับคะแนน
5
หมายถึง มากที่สุด
4
หมายถึง มาก
3
หมายถึง ปานกลาง
2
หมายถึง น้อย
1
หมายถึง น้อยที่สุด
2. แบบสอบถามนี้ไม่มีคาตอบที่ถูกหรื อผิด แต่ละคนความคิดเห็นแตกต่างกัน และ
ไม่ตอ้ งการทราบว่าใครคือผูต้ อบแบบสอบถามนี้ จึงไม่มีผลกระทบต่อนักศึกษาให้นกั ศึกษาอ่าน
และใช้ความคิดตัดสิ นใจด้วยตนเอง
โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องว่างขวามือ เพียงช่องใดช่องหนึ่ง
ตรงตามความรู ้สึกและความคิดเห็นของนักศึกษาที่สุด

คาสั่ ง

ตัวอย่ าง

ข้ อที่

1.

รายการแสดงความคิดเห็น

ครู ให้โอกาสแสดงความคิดเห็น

มาก
ทีส่ ุ ด
(5)


ระดับความคิดเห็น
มาก
ปาน
น้ อย
กลาง
(4)
(3)
(2)

น้ อย
ทีส่ ุ ด
(1)

............ ............. ............. ............. .............
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ข้ อที่

รายการแสดงความคิดเห็น

1

อาจารย์นาเข้าสู่บทเรี ยนก่อนเพื่อ
กระตุน้ การเรี ยนรู ้ของนักศึกษา
อาจารย์บอกจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ให้
นักศึกษาทราบก่อนเรี ยนทุกครั้ง
อาจารย์ได้ทบทวนความรู ้เดิมหรื อ
ประสบการณ์เดิม
อาจารย์ใช้คาถามถามนักศึกษาเพื่อให้
นักศึกษาตอบคาถามอย่างมีเหตุผล
อาจารย์เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาได้ตอบ
คาถามอย่างทัว่ ถึง
อาจารย์ให้นกั ศึกษาได้ยกตัวอย่าง
เหตุการณ์ที่เคยพบเห็นอยูเ่ สมอ
อาจารย์เสริ มความรู ้โดยเปิ ดโอกาสให้
นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั เพื่อน
อาจารย์ให้นกั ศึกษาได้สร้างผลงาน/
ชิ้นงานของตนเองและกลุ่ม
อาจารย์ให้นกั ศึกษาได้นาเสนอ/แสดง
ผลงานหน้าชั้นเรี ยนและอภิปราย
ร่ วมกับเพื่อนนักศึกษา
อาจารย์สนับสนุนให้นาเสนอผลงาน
เพือ่ นาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
อาจารย์ฝึกให้นกั ศึกษาแก้ไขปัญหาใน
การปฏิบตั ิกิจกรรมที่เป็ นผลงานด้วย
ตนเอง

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

มาก
ทีส่ ุ ด
(5)

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปาน
น้ อย
กลาง
(4)
(3)
(2)

น้ อย
ทีส่ ุ ด
(1)
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ข้ อที่
12
13

รายการแสดงความคิดเห็น

มาก
ทีส่ ุ ด
(5)

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปาน
น้ อย
กลาง
(4)
(3)
(2)

น้ อย
ทีส่ ุ ด
(1)

อาจารย์เปรี ยบเทียบผลงานของแต่ละ
กลุ่มเพื่อดูความก้าวหน้าของผลงาน
อาจารย์ให้นกั ศึกษาทาแบบประเมิน
เพื่อวัดผลการเรี ยนรู ้และสะท้อน
ความคิด

ข้ อเสนอแนะและข้ อคิดเห็นอืน่ ๆ เพิม่ เติม(โปรดระบุ)………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
ขอขอบใจนักศึกษาที่ให้ ความร่ วมมือ
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แบบบันทึกการสั งเกตพฤติกรรมการสอน
แผนการจัดการเรี ยนรู ้………………………เรื่ อง………………………………………………
ผูร้ ับการสังเกตชื่อ………………………ชื่อสกุล……………………………สอนชั้น…………
ผูส้ ังเกตชื่อ…………………………………ชื่อสกุล……………………………..วัน/เดือน/ปี ที่
สอน……………………………………………………………………………………………
ช่วงเวลาสังเกต……………………………น.
ถึง……………………………น.
1.การเตรียมการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้
1.1 มีแผนการจัดการเรี ยนรู ้เป็ นขั้นตอน
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
1.2 จุดประสงค์การเรี ยนรู ้สอดคล้องตามสาระการเรี ยนรู ้
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
1.3กาหนดสาระการเรี ยนรู ้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
1.4 กาหนดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้สอดคล้องกับความสามารถของผูเ้ รี ยน
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
2.ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
2.1การนาเข้าสู่บทเรี ยน
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
2.2 การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
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ขั้นที่ 1 การให้ ความรู้ และการสร้ างความตระหนัก
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
ขั้นที่ 2 การสร้ างเสริมความรู้
..………………………………………………………………………………………………….
….……………………………………………………………………………………………….
ขั้นที่ 3 การสร้ างผลงาน
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
ขั้นที่ 4 การนาเสนอผลงาน
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
ขั้นที่ 5 การประเมินผลการเรียนรู้ และการสะท้ อนกลับ
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2.3 มีการสอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรมในขณะสอน
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
2.4 มีการสรุ ปประเมินผลการเรี ยนรู ้ชดั เจน
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
2.5 มีการประเมินผลเป็ นระยะ
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
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3.สื่ อการเรียนรู้
3.1 สอดคล้องเหมาะสมกับสาระการเรี ยนรู ้ และจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
3.2 สื่ อที่ใช้ชดั เจนเร้าความสนใจผูเ้ รี ยน
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
4.พฤติกรรมทัว่ ไป
4.1 ให้ความสนใจผูเ้ รี ยนอย่างทัว่ ถึง
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
4.2 จัดบรรยากาศเหมาะสม สอดคล้องกับกิจกรรมการเรี ยนรู ้
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
4.3 การมอบหมายงานชัดเจนเหมาะสม
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
5.ข้ อเสนอแนะ
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………….
(นายกิตติคม คาวีรัตน์)
ผูส้ ังเกตการสอน
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แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา
รายวิชา…………………………………………………………………ชั้น………………….
แผนการจัดการเรียนรู้ ท…
ี่ ……………………………กิจกรรม……………………………..
คาชี้แจง : ให้ผสู ้ อนสังเกตและประเมินคุณภาพการเรี ยนตามแนวทางการประเมินในแต่ละระดับ
คุณภาพโดยให้ ( ) ลงในกล่องสี่ เหลี่ยม (  ) ที่กาหนดไว้ดงั นี้
รายการที่
ระดับคุณภาพ
ประเมิน
4 (ดีมาก)
3 (ดี)
2 (พอใช้ )
1 (ปรับปรุง)
1. ความ
 อาสาทา
 อาสาทา
 อาสาทา
 อาสาทา
กระตือรื อร้นใน กิจกรรมการ
กิจกรรมการ
กิจกรรมการ
กิจกรรมการ
การเรี ยนรู ้
เรี ยนรู ้
เรี ยนรู ้
เรี ยนรู ้
เรี ยนรู ้
1.1ช่วยกระตุน้
1.1ช่วยกระตุน้
1.1 ช่วยกระตุน้
เพื่อนให้
เพื่อนให้
เพื่อนให้
ปฏิบตั ิงานสาเร็ จ ปฏิบตั ิงานสาเร็ จ ปฏิบตั ิงานสาเร็ จ
1.2ช่วยเหลือ
1.2ช่วยเหลือ
ผูร้ ่ วมงานให้เสร็ จ ผูร้ ่ วมงานให้เสร็ จ
ตามกาหนด
ตามกาหนด
1.3ติดตามงานที่
ได้รับมอบหมาย
2. ความสนใจใน มีความเต็มใจ  มีความเต็มใจ มีความเต็มใจ  เข้าร่ วม
การเรี ยนรู ้
เข้าร่ วมกิจกรรม เข้าร่ วมกิจกรรม เข้าร่ วมกิจกรรม กิจกรรม
2.1 ค้นคว้าหา
2.1ค้นคว้าหา
2.1 ค้นคว้าหา
ความรู ้ดว้ ยตนเอง ความรู ้ดว้ ยตนเอง ความรู ้ดว้ ยตนเอง
2.2สร้างสรรค์
2.2 สร้างสรรค์
ผลงาน
ผลงาน
2.3ประเมินผล
งานด้วยความ
ชื่นชม
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รายการที่
ประเมิน
3. ความเชื่อมัน่
และกล้า
แสดงออก

4 .ความ
สนุกสนานขณะ
เรี ยนรู ้

ระดับคุณภาพ
4 (ดีมาก)
3 (ดี)
2 (พอใช้ )
 กล้าตั้งคาถาม  กล้าตั้งคาถาม  กล้าตั้งคาถาม
ด้วยความมัน่ ใจ ด้วยความมัน่ ใจ ด้วยความมัน่ ใจ
3.1รับอาสาเป็ น 3.1รับอาสาเป็ น 3.1รับอาสาเป็ น
ตัวแทนนาเสนอ ตัวแทนนาเสนอ ตัวแทนนาเสนอ
ผลงาน
ผลงาน
ผลงาน
3.2 ยอมรับคา
3.2 ยอมรับคา
วิจารณ์จากเพือ่ น วิจารณ์จากเพือ่ น
3.3 นาผลงานมา
ปรับปรุ งแก้ไข
 เข้าร่ วม
 เข้าร่ วม
 เข้าร่ วม
กิจกรรมด้วย
กิจกรรมด้วย
กิจกรรมด้วย
ความสนุกสนาน ความสนุกสนาน ความสนุกสนาน
4.1ช่วยทางาน
4.1 ช่วยทางาน 4.1ช่วยทางาน
ของผูอ้ ื่น/กลุ่ม
ของผูอ้ ื่น/กลุ่ม
ของผูอ้ ื่น/กลุ่ม
ด้วยความพึง
ด้วยความพึง
ด้วยความพึง
พอใจ
พอใจ
พอใจ
4.2สร้าง
4.2 สร้าง
บรรยากาศการ บรรยากาศการ
เรี ยนรู ้
เรี ยนรู ้
4.3 มีความรู ้สึกที่
ดีในการร่ วม
กิจกรรม

1 (ควรปรับปรุง)
 ตั้งคาถาม
ตามที่ได้รับ
มอบหมาย

 เข้าร่ วม
กิจกรรมกลุ่ม

เกณฑ์ การประเมินระดับคุณภาพพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา
3.51 - 4.00 หมายถึง พฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษาอยูใ่ นระดับดีมาก
2.51 - 3.50 หมายถึง พฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษาอยูใ่ นระดับดี
1.51 - 2.50 หมายถึง พฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษาอยูใ่ นระดับพอใช้
1.00 - 1.50 หมายถึง พฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษาอยูใ่ นระดับปรับปรุ ง
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แบบทดสอบความรู้ ความเข้ าใจของอาจารย์เกีย่ วกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้
เชิงประสบการณ์ เพือ่ สร้ างเสริมสุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
…………………………………….
คาชี้แจง
1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของการทาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฏีบณั ฑิต เรื่ อง
การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. แบบทดสอบฉบับนี้สร้างขึ้นเพื่อต้องการวัดความรู ้ความเข้าใจของอาจารย์สาขาวิชา
พลศึกษาตามรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
3. แบบทดสอบฉบับนี้เป็ นข้อคาถามแบบปรนัย ประกอบด้วย 4 ตัวเลือก คือ ก,ข,ค
และ ง จานวน 20 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน รวมคะแนนทั้งสิ้ น 20 คะแนน
4. เกณฑ์การประเมินผลจากแบบทดสอบมี 4 ระดับ ดังนี้
18 – 20 คะแนน
ระดับ ดีมาก
15 - 17 คะแนน
ระดับ ดี
12 – 14 คะแนน
ระดับ พอใช้
9 - 11 คะแนน
ระดับ ปรับปรุ ง
5. ขอให้ท่านได้ศึกษาแบบทดสอบและเลือกคาตอบที่พิจารณาเห็นว่าถูกต้องที่สุดเพื่อ
ประโยชน์ในการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ สาหรับ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ขอขอบคุณในความร่ วมมือของท่ าน
กิตติคม คาวีรัตน์
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คาสั่ ง กรุ ณาเลือกคาตอบที่ถูกที่สุดและใส่ เครื่ องหมายกากบาท(X) ลงในข้อ ก, ข, ค หรื อ ง ลงใน
กระดาษคาตอบ
1. ข้ อใดเป็ นความหมายของคาว่ า “สุ ขภาวะ”ทีถ่ ูกต้ องทีส่ ุ ด
ก. ความมีเมตตาธรรม
ข. การรับประทานอาหารได้
ค. รู ้จกั เสี ยสละเพื่อส่ วนรวม
ง. การปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
2. การดาเนินชีวติ ทีด่ ีส่งผลต่ อการมีสุขภาวะดีตรงกับข้ อใดมากทีส่ ุ ด
ก. การรักษาสิ่ งแวดล้อม
ข. มีระบบบริ การสุ ขภาพที่ดี
ค. การสร้างเครื อข่ายทางสังคม
ง. การออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ
3. ข้ อใดคือสุ ขภาพแบบองค์ ประกอบรวมถูกต้ องทีส่ ุ ด
ก. การมีร่างกายแข็งและจิตใจดี
ข. การมีร่างกาย จิตใจ สติปัญญาดี
ค. การมีร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และสังคมดี
ง. การมีร่างกาย จิตใจ สติปัญญา จิตวิญญาณ และสังคมดี
4. ข้ อใดเป็ นความหมายของคาว่ า “การสร้ างเสริมสุ ขภาวะ” ทีถ่ ูกต้ องมากทีส่ ุ ด
ก. การป้ องกันโรคภัยไข้เจ็บ
ข. การสร้างร่ างกายให้แข็งแรง
ค. การควบคุมอาหารอย่างถูกวิธี
ง. กระบวนการสร้างสุ ขภาพทั้ง 4 มิติ
5. ข้ อใดเป็ นเหตุผลทีต่ ้ องมีการสร้ างเสริมสุ ขภาวะของนักศึกษา
ก. เพราะนักศึกษาเป็ นวัยที่มีความขยันมานะอดทน
ข. เพราะนักศึกษาเป็ นวัยที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงที่สุด
ค. เพราะนักศึกษามีความสามารถในการดูแลสุ ขภาวะของตนเอง
ง. เพราะนักศึกษามักมีพฤติกรรมเสี่ ยงและไม่สนใจสุขภาวะของตนเอง
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6. ข้ อใดเป็ นการแสดงพฤติกรรมสร้ างเสริมสุ ขภาวะของนักศึกษาได้ ถูกต้ องทีส่ ุ ด
ก. นักศึกษาช่วยเหลือตนเองได้
ข. นักศึกษามีความรู ้ทางสุ ขภาพ
ค. นักศึกษาพูดและอธิบายเกี่ยวกับสุ ขภาวะได้
ง. นักศึกษาปฏิบตั ิกิจกรรมการสร้างสุ ขภาวะได้
7. หลักการเรียนรู้ ในข้ อใดทีช่ ่ วยทาให้ นักศึกษามีความสามารถในการสร้ างเสริมสุ ขภาวะ
ก. การให้มีสื่อการเรี ยนรู ้อย่างหลากหลาย
ข. อาจารย์เป็ นผูก้ าหนดกิจกรรมให้นกั ศึกษา
ค. กาหนดจุดประสงค์การเรี ยนรู ้โดยนักศึกษา
ง. นักศึกษาได้เชื่อมโยงประสบการณ์กบั ความรู ้ใหม่
8. บทบาทของอาจารย์ ในการจัดการเรียนรู้ เชิงประสบการณ์ ให้ แก่นักศึกษาทีถ่ ูกต้ อง
ก. คอยแนะนาให้นกั ศึกษาปฏิบตั ิตาม
ข. ให้ความเป็ นกันเองกับนักศึกษามากที่สุด
ค. คอยอานวยความสะดวกในการจัดหาแหล่งเรี ยนรู ้
ง. พยายามให้นกั ศึกษาปฏิบตั ิกิจกรรมตามคาสัง่ มากที่สุด
9. ข้ อใดไม่ ใช่ หลักการจัดการเรียนรู้ เชิงประสบการณ์
ก. เรี ยนรู ้ดว้ ยการบอกเล่าเรื่ องราว
ข. เรี ยนรู ้ดว้ ยการค้นพบด้วยตนเอง
ค. เรี ยนรู ้ดว้ ยการสื บค้นข้อมูลด้วยตนเอง
ง. เรี ยนรู ้ดว้ ยการปฏิบตั ิกิจกรรมกับเพือ่ น
10. ความรู้ การสร้ างเสริมสุ ขภาวะ ตรงกับข้ อใดมากทีส่ ุ ด
ก. ความสามารถในการดูแลตนเอง
ข. มีความตระหนักในการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
ค. สามารถพัฒนาสุ ขภาวะของตนเองและผูอ้ ื่นได้
ง. เกิดองค์ความรู ้ในการสร้างเสริ มสุ ขภาวะของตนเอง
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11. ความรับผิดชอบ ตรงกับข้ อใดมากทีส่ ุ ด
ก. รู ้จกั เสี ยสละต่อส่ วนรวม
ข. ความสามารถในการควบคุมตนเอง
ค. สามารถจัดการปั ญหาที่อยูร่ อบตัวได้
ง. แสดงออกทางพฤติกรรมทางด้านคุณธรรม
12. การใช้ ทกั ษะกระบวนการ ตรงกับข้ อใดมากทีส่ ุ ด
ก. ความสามารถในการสื บค้นข้อมูลได้
ข. ความสามารถในการดารงสุ ขภาวะเป็ นปกติ
ค. ความสามารถในการดูแลสุ ขภาวะของตนเอง
ง. ความสามารถให้การใช้ทกั ษะกระบวนการ
13. การใช้ ทกั ษะมนุษยสั มพันธ์ ตรงกับข้ อใดมากทีส่ ุ ด
ก. การบาเพ็ญประโยชน์เพื่อส่ วนรวม
ข. การดูแลรักษาสุ ขภาวะของตนเอง
ค. มีความสามารถในการสื บค้นข้อมูล
ง. มีความสามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาด้านสุ ขภาวะได้
14. การมีเจตติทดี่ ีต่อการสร้ างเสริมสุ ขภาวะ ตรงกับข้ อใดมากทีส่ ุ ด
ก. ให้คาแนะนาเพื่อนในการออกกาลังกาย
ข. รักการออกกาลังกายและเล่นกีฬาอย่างต่อเนื่อง
ค. ประเมินผลการสร้างเสริ มสุ ขภาวะอย่างต่อเนื่อง
ง. คอยอานวยความสะดวกต่าง ๆในการออกกาลังกาย
15. ข้ อใดเป็ นองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เชิง
ประสบการณ์ เพือ่ สร้ างเสริมสุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก. สาระการเรี ยนรู ้ จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ กิจกรรม
ข. การประเมินผล จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ สาระสาคัญ
ค. สาระสาคัญ จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ สาระการเรี ยนรู ้
ง. จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ สาระสาคัญ ประเมินผล กิจกรรม
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16. ข้ อใดเป็ นขั้นตอนของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เชิงประสบการณ์ เพือ่ สร้ างเสริมสุ ขภาวะ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ (KAECPAR)
ก. ความรู ้และความตระหนัก สร้างเสริ มความรู ้ สร้างผลงาน นาเสนอผลงาน ประเมิน
ข. ความรู ้และความตระหนัก สร้างผลงาน สร้างเสริ มความรู ้ นาเสนอผลงาน ประเมิน
ค. ความรู ้และความตระหนัก นาเสนอผลงาน สร้างผลงาน สร้างเสริ มความรู ้ ประเมิน
ง. ความรู ้และความตระหนัก ประเมิน นาเสนอผลงาน สร้างผลงาน สร้างเสริ มความรู ้
17. ข้ อใดเป็ นวิธีการในขั้นการสร้ างเสริมความรู้ ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เชิง
ประสบการณ์ เพือ่ สร้ างเสริมสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก. การนาเสนอผลงานของกลุ่ม
ข. การกระตุน้ เร้าด้วยการทบทวนความรู ้
ค. การสะท้อนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงาน
ง. การระดมความคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กนั
18. ข้ อใดเป็ นวิธีการในขั้นการนาเสนอผลงาน ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เชิงประสบการณ์
เพือ่ สร้ างเสริมสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก. การนาเสนอผลงานของกลุ่ม
ข. การกระตุน้ เร้าด้วยการทบทวนความรู ้
ค. การสะท้อนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงาน
ง. การระดมความคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กนั
19. ข้ อใดเป็ นวิธีการในขั้นการประเมินผลการเรียนรู้
ก. การใช้แบบทดสอบ
ข. การประเมินผลงาน
ค. การสะท้อนความคิดเห็น
ง. ถูกทุกข้อ
20. ข้ อใดช่ วยสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ เชิงประสบการณ์ ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เชิง
ประสบการณ์ เพือ่ สร้ างเสริมสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก. แผนการจัดการเรี ยนรู ้
ข. นักศึกษาที่เข้าร่ วมกิจกรรม
ค. บุคลิกภาพของอาจารย์ผสู ้ อน
ง. ข้อคาถาม สื่ อ และสภาพแวดล้อมการเรี ยนรู ้
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กระดาษคาตอบ
ชื่อ …………………..………..ชื่อสกุล……………………… สอนชั้นปี ……………………….
ข้อที่ 1
ก
ข
ค
ง
ข้อที่ 2
ก
ข
ค
ง
ข้อที่ 3
ก
ข
ค
ง
ข้อที่ 4
ก
ข
ค
ง
ข้อที่ 5
ก
ข
ค
ง
ข้อที่ 6
ก
ข
ค
ง
ข้อที่ 7
ก
ข
ค
ง
ข้อที่ 8
ก
ข
ค
ง
ข้อที่ 9
ก
ข
ค
ง
ข้อที่ 10
ก
ข
ค
ง
ข้อที่ 11
ก
ข
ค
ง
ข้อที่ 12
ก
ข
ค
ง
ข้อที่ 13
ก
ข
ค
ง
ข้อที่ 14
ก
ข
ค
ง
ข้อที่ 15
ก
ข
ค
ง
ข้อที่ 16
ก
ข
ค
ง
ข้อที่ 17
ก
ข
ค
ง
ข้อที่ 18
ก
ข
ค
ง
ข้อที่ 19
ก
ข
ค
ง
ข้อที่ 20
ก
ข
ค
ง
คะแนนเต็ม 20 คะแนน รวม คะแนน………………คะแนน
ผลการประเมิน
O18 – 20 คะแนน

O 15 - 17 คะแนน

O 12 – 14 คะแนน

O 9 - 11 คะแนน

ระดับ ดีมาก
ระดับ ดี
ระดับ พอใช้
ระดับ ปรับปรุ ง
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แบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้ เชิงประสบการณ์ ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้
เชิงประสบการณ์ เพือ่ สร้ างเสริมสุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชื่อผู้ถูกสั งเกต…………………………………………….ปฏิบัติการสอนชั้น……………………..
ผู้ทาการสั งเกต…………………………………………….วัน/เดือน/ปี ……………………………
กิจกรรมที่สังเกต…………………………………………………………………………………….
คาชี้แจง
1. แบบประเมินฉบับนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของการทาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฏีบณั ฑิต เรื่ อง
การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. แบบประเมินฉบับนี้สร้างขึ้นเพื่อต้องการวัดความสามารถในการจัดการเรี ยนรู ้เชิง
ประสบการณ์ตามรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ สาหรับ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
3. แบบประเมินฉบับนี้เป็ นแบบบันทึกผลการสังเกตและประเมินผลการปฏิบตั ิ
โดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพการปฏิบตั ิ (Rating Scale) 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 หมายถึง มีความสามารถมาก
ระดับ 2 หมายถึง มีความสามารถปานกลาง
ระดับ 1 หมายถึง มีความสามารถน้อย
4. ขอให้ท่านได้ศึกษาแบบประเมินก่อนแล้วจึงทาการสังเกตอาจารย์ผสู ้ อน และบันทึก
คะแนนโดยเขียนเครื่ องหมาย( ) ลงในช่องระดับการประเมินให้ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
มากที่สุดและกรุ ณาให้ขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติมผลการประเมินครั้งนี้ จกั เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนา
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิ งประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด

ขอขอบคุณในความร่ วมมือของท่ าน
กิตติคม คาวีรัตน์
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ระดับคุณภาพ
3
2
1

แนวทางการประเมิน

1.การเตรียมความพร้ อมในการ
จัดการเรียนรู้ เชิงประสบการณ์
1.1 ศึกษาและจัดเตรี ยมแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ล่วงหน้า 1 สัปดาห์
1.2 จัดสภาพแวดล้อมในห้องเรี ยน
สร้างแรงจูงใจให้นกั ศึกษาสนใจ
อยากรู ้อยากเห็น
1.3 จัดเตรี ยมสื่ อการเรี ยนรู ้ไว้
ล่วงหน้าสามารถนามาใช้สอนและ
นาเสนอได้สะดวก

3 หมายถึง มีการเตรี ยมความ
พร้อมในการจัดการเรี ยนรู ้เชิง
ประสบการณ์ได้ครบถ้วนตามข้อ
1.1 -1.3
2 หมายถึง มีการเตรี ยมความ
พร้อมในการจัดการเรี ยนรู ้เชิง
ประสบการณ์ได้ตามข้อ 1.1 -1.3
เพียง 2 ข้อ
1 หมายถึง มีการเตรี ยมความ
พร้อมในการจัดการเรี ยนรู ้เชิง
ประสบการณ์ได้ตามข้อ 1.1 -1.3
เพียง 1 ข้อ

2. สร้ างบรรยากาศการเรียนรู้ ใน
ห้ องเรียน
2.1 ยิม้ แย้ม แจ่มใส เป็ นเองกับ
นักศึกษา
2.2 มีปฏิสมั พันธ์เชิงบวก เช่น ให้
คาชมเชย ยกย่อง ตบมือ
2.3 จัดห้องเรี ยนสะอาด โปร่ ง มี
แสงสว่างเพียงพอเหมาะสมในการ
ทากิจกรรมได้สะดวก

3 หมายถึง มีการสร้างบรรยากาศ
การเรี ยนรู ้ในห้องเรี ยนได้
ครบถ้วน ตามข้อ 2.1-2.3
2 หมายถึง มีการสร้างบรรยากาศ
การเรี ยนรู ้ในห้องเรี ยนได้ตามข้อ
2.1-2.3 เพียง 2 ข้อ
1 หมายถึง มีการสร้างบรรยากาศ
การเรี ยนรู ้ในห้องเรี ยนได้ตามข้อ
2.1-2.3 เพียง 1 ข้อ
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3. การจัดการเรียนรู้ เชิง
ประสบการณ์
3.1 จัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์
ตามลาดับขั้นของรู ปแบบการ
จัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อ
สร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 ขั้น
3.2 ใช้คาถามเพื่อกระตุน้ เร้าความ
สนใจและสร้างความตระหนัก

3.3 อาจารย์สนใจตอบคาถามและ
สนับสนุนให้นกั ศึกษาถามและ
แสดงความคิดเห็น

ระดับคุณภาพ
3
2
1

แนวทางการประเมิน
3 หมายถึง จัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์
ตามลาดับขั้นของรู ปแบบครบทั้ง 5 ขั้น
2 หมายถึง จัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์
ตามลาดับขั้นของรู ปแบบเพียง 3-4 ขั้น
3 หมายถึง จัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์
ตามลาดับขั้นของรู ปแบบเพียง 1-2 ขั้น
3 หมายถึง จัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์
โดยใช้คาถามเพื่อกระตุน้ เร้าความสนใจ
และสร้างความตระหนัก
2 หมายถึง จัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์
โดยใช้คาถามเพื่อกระตุน้ เร้าความสนใจ
1 หมายถึง จัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์
โดยไม่ใช้คาถามกระตุน้ เร้าความสนใจ
3 หมายถึง อาจารย์สนใจตอบคาถามและ
สนับสนุนให้ถามและแสดงความคิดเห็น
ทุกครั้ง
2 หมายถึง อาจารย์สนใจตอบคาถามและ
สนับสนุนให้ถามและแสดงความคิดเห็น
บางครั้ง
1 หมายถึง อาจารย์สนใจตอบคาถามและ
สนับสนุนให้ถามและแสดงความคิดเห็น
เมื่อนักศึกษาต้องการ
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ระดับคุณภาพ
3

3.4 ให้นกั ศึกษามีอิสระในการคิด
สร้างสรรค์ผลงานด้วย
ความสามารถและความสนใจ

3.5 สนับสนุนให้นกั ศึกษาปฏิบตั ิ
กิจกรรมสร้างสรรค์ตามข้อตกลง
ของกลุ่ม

3.6 เคารพและยอมรับฟังความ
คิดเห็นของนักศึกษา

2

แนวทางการประเมิน
1
3 หมายถึง ให้นกั ศึกษามีอิสระในการคิด
สร้างสรรค์ผลงานด้วยความสามารถ
และความสนใจทุกครั้ง
2 หมายถึง ให้นกั ศึกษามีอิสระในการคิด
สร้างสรรค์ผลงานด้วยความสามารถ
และความสนใจบางครั้ง
1 หมายถึง ให้นกั ศึกษามีอิสระในการคิด
สร้างสรรค์ผลงานโดยอาจารย์เป็ น
ผูก้ าหนด
3 หมายถึง สนับสนุนให้นกั ศึกษาปฏิบตั ิ
กิจกรรมสร้างสรรค์ตามข้อตกลงของ
กลุ่ม
2 หมายถึง สนับสนุนให้นกั ศึกษาปฏิบตั ิ
กิจกรรมสร้างสรรค์ตามข้อตกลงของ
ตนเอง
1 หมายถึง สนับสนุนให้นกั ศึกษาปฏิบตั ิ
กิจกรรมสร้างสรรค์ตามที่กาหนดไว้
3 หมายถึง ให้ความเคารพและยอมรับ
ฟังความคิดเห็นของนักศึกษาทุกครั้ง
2 หมายถึง ให้ความเคารพและยอมรับ
ฟังความคิดเห็นของนักศึกษาบางครั้ง
1 หมายถึง ให้ความเคารพและยอมรับ
ฟังความคิดเห็นของนักศึกษาเมื่อ
นักศึกษาต้องการ
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4. สื่ อการเรียนรู้
4.1 จัดสื่ อการเรี ยนรู ้หลายประเภท
และมีจานวนเพียงพอกับนักศึกษา
4.2 สื่ อมีความน่าสนใจ และ
กระตุน้ ให้นกั ศึกษาอยากเรี ยนรู ้
4.3 สื่ อมีความเหมาะสมกับวัยของ
นักศึกษา ประหยัดและคุม้ ค่า
5. การประเมินผล
5.1 ใช้วิธีการประเมินผลที่มากกว่า
หนึ่งวิธี
5.2 ใช้วิธีการประเมินผลที่
สอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรี ยนรู ้
5.3 ให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมในการ
ประเมินผล

ระดับคุณภาพ
3
2
1

แนวทางการประเมิน
3 หมายถึง จัดเตรี ยมสื่ อการเรี ยนรู ้ได้
ครบถ้วนตามข้อ 4.1-4.3
2 หมายถึง จัดเตรี ยมสื่ อการเรี ยนรู ้ได้
ตามข้อ 4.1-4.3 เพียง 2 ข้อ
1 หมายถึง จัดเตรี ยมสื่ อการเรี ยนรู ้ได้
ตามข้อ 4.1-4.3 เพียง 1 ข้อ
3 หมายถึง มีการประเมินผลโดยยึดการ
ประเมินข้อ 5.1-5.3 รวม3 ข้อ
2 หมายถึง มีการประเมินผลโดยยึดการ
ประเมินเพียง 2 ข้อ
1 หมายถึง มีการประเมินผลโดยยึดการ
ประเมินเพียง 1 ข้อ

ข้ อเสนอแนะเพิม่ เติม
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ………………………………………………….
(นายกิตติคม คาวีรัตน์ )
ผู้ทาการสั งเกต
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แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เชิงประสบการณ์ เพือ่ สร้ างเสริมสุ ขภาวะ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
(สาหรับอาจารย์ )
…………………………..
คาชี้แจง
1. แบบประเมินฉบับนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของการทาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฏีบณั ฑิต เรื่ อง
การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ เชิ งประสบการณ์ เพื่อสร้ างเสริ มสุ ขภาวะ สาหรั บนักศึ กษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. แบบประเมินฉบับนี้สร้างขึ้นเพื่อต้องการวัดความคิดเห็นของอาจารย์ที่มีต่อการ
จัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ตามรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
3. แบบประเมินฉบับนี้แบ่งออกเป็ น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลผูต้ อบแบบประเมิน
ตอนที่ 2 ความเหมาะสมของการใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ไปใช้
ขอให้ท่านได้ศึกษาแบบประเมินก่อนและให้ขอ้ มูลตามความคิดเห็นที่เป็ นจริ งของท่าน
มากที่สุดพร้อมทั้งให้ขอ้ เสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนารู ปแบบ
การจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้
มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น

ขอขอบคุณในความร่ วมมือของท่ าน
กิตติคม คาวีรัตน์
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ตอนที่ 1 ข้ อมูลผู้ตอบแบบประเมิน
คาชี้แจง กรุ ณาใส่ เครื่ องหมาย / ลงในช่อง

เป็ นข้อมูลของท่าน

1. เพศ
ชาย

หญิง

ต่ากว่า 25 ปี

25- 30 ปี

30 – 35 ปี

มากกว่า 35 ปี

2. อายุ

3. ประสบการณ์ ในการสอน
ต่ากว่า 3 ปี
5 – 10 ปี
4. ระดับการศึกษา
ปริ ญญาตรี

3- 5 ปี
มากกว่า 10 ปี

ปริ ญญาโท

อื่น ๆ โปรดระบุ…………………………….
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ตอนที่ 2 ความเหมาะสมของการใช้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ เชิงประสบการณ์ สาหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
คาชี้แจง
1. กรุ ณาอ่านรายงานการประเมินแต่ละรายการของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิง
ประสบการณ์ เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ แล้วเขียน / แสดงความ
คิดเห็นที่เป็ นจริ งมากที่สุด
2. แบบประเมินฉบับนี้เป็ นแบบจัดอันดับคุณภาพมาตราส่ วนประมาณค่า แบ่ง
ออกเป็ น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 หมายถึง มีความเหมาะสมมาก
ระดับ 2 หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง
ระดับ 1 หมายถึง มีความเหมาะสมน้อย
3. กรุ ณาเขียนข้อความคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อนาไปสู่ การปรับปรุ งรู ปแบบให้มีคุณภาพ
สูงขึ้น
รายการประเมิน
ระดับคุณภาพ
แนวทางการประเมิน
3
2
1
3 หมายถึง เขียนถึงความเป็ นมาและ
1. ความเป็ นมาและความสาคัญ
ความสาคัญของรู ปแบบโดยมีขอ้ มูล
ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เชิง
อ้างอิงทั้งในด้านนโยบาย และการ
ประสบการณ์ เพือ่ สร้ างเสริม
ปฏิบตั ิมากกว่า 5 แหล่ง
สุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา
2 หมายถึง เขียนถึงความเป็ นมาและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ความสาคัญของรู ปแบบโดยมีขอ้ มูล
อ้างอิงเพียงด้านนโยบายและการปฏิบตั ิ
มากกว่า 5 แหล่ง
1 หมายถึง เขียนถึงความเป็ นมาและ
ความสาคัญของรู ปแบบโดยมีขอ้ มูล
อ้างอิงเพียงด้านนโยบาย และการปฏิบตั ิ
น้อยกว่า 5 แหล่ง
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2. หลักการเกีย่ วกับรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ เชิงประสบการณ์ เพือ่
สร้ างเสริมสุ ขภาวะสาหรับ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
2.1 จัดการเรี ยนการสอนเป็ นระบบ
ตามลาดับขั้นตอนสอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
2.2 ฝึ กสร้างความรู ้จาก
กระบวนการเรี ยนรู ้เชิง
ประสบการณ์
2.3 ทากิจกรรมร่ วมกันโดยยึด
ผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง

3. การกาหนดวัตถุประสงค์ ของ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ เชิง
ประสบการณ์ เพือ่ สร้ างเสริม
สุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบด้วย
3.1 ความรู ้ ความเข้าใจ
3.2 เจตคติ
3.3 ทักษะการปฏิบตั ิ

ระดับคุณภาพ
3
2
1

แนวทางการประเมิน
3 หมายถึง หลักการเกี่ยวกับรู ปแบบ
ประกอบด้วยจัดการเรี ยนการสอนเป็ น
ระบบตามลาดับขั้นตอน ฝึ กสร้างความรู ้
ทากิจกรรมร่ วมกันโดยยึดผูเ้ รี ยนเป็ น
ศูนย์กลางนาไปใช้ได้ครบถ้วน
2 หมายถึง หลักการเกี่ยวกับรู ปแบบ
ประกอบด้วยจัดการเรี ยนการสอนเป็ น
ระบบตามลาดับขั้นตอน ฝึ กสร้างความรู ้
ทากิจกรรมร่ วมกันโดยยึดผูเ้ รี ยนเป็ น
ศูนย์กลางนาไปใช้ได้เพียง 75 %
1 หมายถึง หลักการเกี่ยวกับรู ปแบบ
ประกอบด้วยจัดการเรี ยนการสอนเป็ น
ระบบตามลาดับขั้นตอน ฝึ กสร้างความรู ้
ทากิจกรรมร่ วมกันโดยยึดผูเ้ รี ยนเป็ น
ศูนย์กลางนาไปใช้ได้เพียง 50 %
3 หมายถึง วัตถุประสงค์ของรู ปแบบมี
องค์ประกอบครบทั้ง 3 ด้าน
2 หมายถึง วัตถุประสงค์ของรู ปแบบมี
องค์ประกอบเพียง 2 ด้าน
1 หมายถึง วัตถุประสงค์ของรู ปแบบมี
องค์ประกอบเพียง 1 ด้าน
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4. การวางแผนการจัดการเรียนรู้
เป็ นไปตามรู ปแบบการจัดการเรียนรู้
เชิงประสบการณ์ เพือ่ สร้ างเสริมสุ ข
ภาวะ สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ประกอบด้วย
4.1 ศึกษารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
เชิงประสบการณ์
4.2 เขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้และ
ตรวจสอบแผนการจัดการเรี ยนรู ้
4.3 จัดเตรี ยมสื่ อการเรี ยนรู ้และ
เครื่ องมือประเมิน
5. ความชัดเจนของขั้นตอนในการ
จัดการเรียนรู้ เชิงประสบการณ์ เพือ่
สร้ างเสริมสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ(KAECPAR)
5.1 ขั้นที่ 1 การให้ความรู ้และการ
สร้างความตระหนัก(Knowledge and
Awareness : KA)
5.2 ขั้นที่ 2 การสร้างเสริ มความรู ้
(Enhancement : E)
5.3 ขั้นที่ 3 การสร้างผลงาน
(Construction : C)
5.4 ขั้นที่ 4 การนาเสนอผลงาน
(Presentation :P)
5.5 ขั้นที่ 5 การประเมินผลการเรี ยนรู ้
และการสะท้อนกลับ
(Assessment and Reflection :AR)

ระดับคุณภาพ
3
2
1

แนวทางการประเมิน
3 หมายถึง การวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้
สามารถปฏิบตั ิได้ครบตามขั้นตอนและ
มีความสมบูรณ์
2 หมายถึง การวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้
สามารถปฏิบตั ิได้ครบตามขั้นตอนแต่
ไม่มีความสมบูรณ์
1 หมายถึง การวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้
สามารถปฏิบตั ิได้บางขั้นตอนและไม่มี
ความสมบูรณ์
3 หมายถึง ขั้นที่ 1-5 มีความชัดเจนและ
สามารถนาไปจัดกิจกรรมให้นกั ศึกษา
ได้ปฏิบตั ิได้จริ ง
2 หมายถึง มีเพียง 3 ขั้น มีความชัดเจน
และสามารถนาไปจัดกิจกรรมให้
นักศึกษาได้ปฏิบตั ิได้จริ ง
1 หมายถึง มีเพียง 1 ขั้น มีความชัดเจน
และสามารถนาไปจัดกิจกรรมให้
นักศึกษาได้ปฏิบตั ิได้จริ ง
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6. การสร้ างเสริมสุ ขภาวะสาหรับ
นักศึกษาทีเ่ กิดจากการจัดการเรียนรู้
ตามรู ปแบบการจัดการเรียนรู้ เชิง
ประสบการณ์ เพือ่ สร้ างเสริมสุ ขภาวะ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
6 ด้ านคือ
6.1 ความรู ้การสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
6.2 ความรับผิดชอบ
6.3 ทักษะกระบวนการ
6.4 ทักษะมนุษยสัมพันธ์
6.5 พฤติกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
6.6 เจตคติการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
7.ตัวอย่ างแผนการจัดการเรียนรู้
ตามรู ปแบบการจัดการเรียนรู้ เชิง
ประสบการณ์ เพือ่ สร้ างเสริม
สุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบด้ วย
7.1 สาระสาคัญ
7.2 จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
7.3 สาระการเรี ยนรู ้
7.4 กิจกรรมการเรี ยนรู ้
7.5 สื่ อการเรี ยนรู ้
7.6 การประเมินผล

ระดับคุณภาพ
3
2
1

แนวทางการประเมิน
3 หมายถึง การสร้างเสริ มสุ ขภาวะด้านที่
1-6 เป็ นพฤติกรรมที่สามารถสังเกตและ
ประเมินได้จากการจัดการเรี ยนรู ้เชิง
ประสบการณ์
2 หมายถึง มีเพียง 3 ด้าน เป็ นพฤติกรรม
ที่สามารถสังเกตและประเมินได้จากการ
จัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์
1 หมายถึง มีเพียง 1 เป็ นพฤติกรรมที่
สามารถสังเกตและประเมินได้จากการ
จัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์
3 หมายถึง แผนการจัดการเรี ยนรู ้เขียน
ได้ชดั เจนครบตามหัวข้อทั้ง 6 ข้อ
2 หมายถึง แผนการจัดการเรี ยนรู ้เขียน
ได้ชดั เจนครบตามหัวข้อเพียง 3-4 ข้อ
1 หมายถึง แผนการจัดการเรี ยนรู ้เขียน
ได้ชดั เจนครบตามหัวข้อเพียง 1-2 ข้อ
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8.รูปแบบการจัดการเรียนรู้ เชิง
ประสบการณ์ เพือ่ สร้ างเสริม
สุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ สามารถสร้ าง
เสริมสุ ขภาวะของนักศึกษา
ประกอบด้ วย
8.1 ความรู ้การสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
8.2 ความรับผิดชอบ
8.3 ทักษะกระบวนการ
8.4 ทักษะมนุษยสัมพันธ์
8.5 พฤติกรรมการสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะ
8.6 เจตคติการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
9. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ เชิง
ประสบการณ์ เพือ่ สร้ างเสริม
สุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีความ
สอดคล้ องกับธรรมชาติการเรียนรู้
ความต้ องการ และศักยภาพของ
นักศึกษา

ระดับคุณภาพ
3
2
1

แนวทางการประเมิน
3 หมายถึง รู ปแบบสามารถสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ครบทั้ง 6 ด้าน
2 หมายถึง รู ปแบบสามารถสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ได้เพียง 3-4 ด้าน
1 หมายถึง รู ปแบบสามารถสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ได้เพียง 1-2 ด้าน

3 หมายถึง รู ปแบบมีความสอดคล้องกับ
ธรรมชาติการเรี ยนรู ้ ความต้องการและ
ศักยภาพของนักศึกษาครบทุกด้าน
2 หมายถึง รู ปแบบมีความสอดคล้องกับ
ธรรมชาติการเรี ยนรู ้ ความต้องการและ
ศักยภาพของนักศึกษาเพียง 2 ใน 3
1 หมายถึง รู ปแบบมีความสอดคล้องกับ
ธรรมชาติการเรี ยนรู ้ ความต้องการและ
ศักยภาพของนักศึกษาเพียง 1 ใน 3
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10. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ เชิง
ประสบการณ์ เพือ่ สร้ างเสริม
สุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ สามารถนาไป
ปฏิบัติและประเมินตามสภาพจริง

ระดับคุณภาพ
3
2
1

แนวทางการประเมิน
3 หมายถึง รู ปแบบสามารถนาไปปฏิบตั ิ
และประเมินตามสภาพจริ งได้มากกว่า
ร้อยละ 85
2 หมายถึง รู ปแบบสามารถนาไปปฏิบตั ิ
และประเมินตามสภาพจริ งได้มากกว่า
ร้อยละ 75
1 หมายถึง รู ปแบบสามารถนาไปปฏิบตั ิ
และประเมินตามสภาพจริ งได้มากกว่า
ร้อยละ 65

ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพิม่ เติม
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ขอขอบคุณในความกรุณา
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกีย่ วกับการนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เชิงประสบการณ์ สาหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ไปใช้
คาชี้แจง กรุ ณาเขียนข้อเสนอแนะตามความคิดเห็นของท่านที่มีต่อการนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ เชิงประสบการณ์ เพือ่ สร้ างเสริมสุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ มีข้อดี และข้ อจากัดสาหรับการนาไปใช้ อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2. ถ้ าท่ านต้ องนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เชิงประสบการณ์ เพือ่ สร้ างเสริมสุ ขภาวะ สาหรับ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏไปใช้ ท่ านมีแนวทาง หรือวิธีการอย่ างไรให้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้
เชิงประสบการณ์ นีบ้ รรลุวตั ถุประสงค์ อย่ างดีทสี่ ุ ด
ด้ านตัวผู้สอน
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ด้ านแผนการจัดการเรียนรู้
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ด้ านเทคนิคการจัดกิจกรรม
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ด้ านการประเมินผล
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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3. ท่ านคิดว่ ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เชิงประสบการณ์ เพือ่ สร้ างเสริมสุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีความเหมาะสมกับการพัฒนาสุ ขภาวะของนักศึกษาหรือไม่ เพราะเหตุใด
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
4. หลังจากการศึกษา และทดลองใช้ ท่านมีความรู้ ความเข้ าใจและความสามารถจัดการเรียนรู้ เชิง
ประสบการณ์ ตามรูปแบบเพิม่ มากขึน้ หรือไม่ เพราะเหตุใด
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
5. ท่ านคิดว่ ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เชิงประสบการณ์ เพือ่ สร้ างเสริมสุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ สามารถนาไปใช้ ในการจัดการเรียนรู้ เชิงประสบการณ์ เพือ่ สร้ างเสริมสุ ขภาวะ
ของนักศึกษาได้ จริงหรือไม่ เพราะเหตุใด
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
6. ท่ านคิดว่ าหลังการใช้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ เชิงประสบการณ์ เพือ่ สร้ างเสริมสุ ขภาวะ สาหรับ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏแล้ ว นักศึกษามีพฤติกรรมการสร้ างเสริมสุ ขภาวะเปลีย่ นแปลง
อย่ างไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
7. ข้ อเสนอแนะอืน่ ๆ ที่ได้ จากการสั งเกตการสอน
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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ภาคผนวก ซ
คู่มืออาจารย์
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คู่มอื อาจารย์
การใช้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ เพือ่ สร้ างเสริมสุ ขภาวะ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จัดทาโดย
นายกิตติคม คาวีรัตน์
นักศึกษาระดับปริญญาดุษฏีบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน กลุ่มหลักสู ตรและการนิเทศ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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คานา
คู่มืออาจารย์การใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ เรี ยกว่ า รู ป แบบ"KAECPAR"เล่ ม นี้ จัด ท าขึ้ นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ที่ตอ้ งการนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ไปใช้ทราบถึงสิ่ งที่ตอ้ งศึกษาและจัดเตรี ยมเพื่อให้
การดาเนิ นการเรี ยนการสอนเป็ นไปอย่างราบรื่ น และบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้ ดังนั้น
อาจารย์ จึงควรศึกษาคู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิ งประสบการณ์ ให้เข้าใจก่อนที่จะนา
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ไปใช้ซ่ ึงประกอบด้วย หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการเรี ยนรู ้
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรี ยนรู ้ร่วมกัน และปฏิบตั ิกิจกรรมทุก
กิจกรรมอย่างสร้างสรรค์
หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าเอกสารคู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อ
สร้างเสริ มสุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ สาหรับอาจารย์เล่มนี้จะเป็ นประโยชน์
สาหรับอาจารย์ และผูส้ นใจโดยทัว่ ไป

กิตติคม คาวีรัตน์
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คาชี้แจง
การใช้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ เชิงประสบการณ์ เพือ่ สร้ างเสริมสุ ขภาวะ สาหรับ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ หรือ "KAECPAR"
ข้ อควรปฏิบัติก่อนดาเนินการสอน
1. ศึ ก ษารายละเอี ย ดในส่ ว นต่ าง ๆ ของคู่ มื อ การใช้รู ป แบบการจัด การเรี ย นรู ้ เ ชิ ง
ประสบการณ์ ดังนี้
1.1 ศึกษาคาชี้แจงการใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ ประกอบกับ
การศึกษาส่ วนอื่น ๆ ในคู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์
1.2 ศึกษาความเป็ นมาของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ ทฤษฎีและ
แนวคิดพื้นฐานที่รองรับรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ องค์ประกอบของรู ปแบบการ
จัดการเรี ยนรู ้ เชิ งประสบการณ์ และแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ตามรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ เชิ ง
ประสบการณ์ และเพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีอนั เป็ นที่มาของรู ปแบบการจัดการ
เรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์น้ ี ซึ่งจะช่วยให้เห็นภาพรวม เห็นความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ใน
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ รวมทั้งมีความเข้าใจในศัพท์เฉพาะต่าง ๆ
1.3 ศึกษาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิ งประสบการณ์
จากแผนการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ องความรู ้เกี่ยวกับสุ ขภาวะ การสร้างเสริ มสุ ขภาวะ การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตด้านจิตใจ กิจกรรมการออกกาลังกาย กิจกรรมนันทนาการและเกม และการบริ โภคอาหารเพื่อ
สุ ขภาวะ ในคู่มือเล่มนี้ ซึ่งมีลกั ษณะดังนี้
1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ แต่ ละแผนมี ลกั ษณะสาเร็ จรู ปและยืดหยุ่นในตัว
ผูว้ ิจยั ได้กาหนดสิ่ งที่จาเป็ นในการสอนไว้อย่างครบถ้วน ประกอบด้วยชื่ อแผนการจัดการเรี ยนรู ้
จานวนคาบเวลาที่ใช้สอน สาระสาคัญ จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ ทวั่ ไป จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ เชิ ง
พฤติ ก รรม สาระการเรี ย นรู ้ กระบวนการจัด การเรี ย นรู ้ สื่ อ การเรี ย นรู ้ และการประเมิ น ผล
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ที่กาหนดไว้ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้มีข้ นั ตอนที่แน่นอน แต่จะให้อิสระ
แก่นกั ศึกษาอย่างมากในการดึงสิ่ งที่อยู่ในประสบการณ์ของนักศึกษาเองมาใช้ประกอบการดาเนิ น
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ตามขั้นตอนเหล่านั้น ในกรณี ที่อาจารย์ตอ้ งการสอนเนื้ อหาในสาขาวิชา
เดียวกัน หรื อต่างสาขาวิชา อาจารย์สามารถปรับกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ได้ หลังจากที่ได้ศึกษา
คู่มือครบทุกส่ วน และจัดเตรี ยมสื่ อการเรี ยนรู ้ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้แล้ว ก็สามารถ
ปฏิ บตั ิ การสอนตามกระบวนการจัด การเรี ยนรู ้ ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ได้เ ลย ส่ ว นในกรณี ที่
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อาจารย์ตอ้ งการสอนเนื้ อหาอื่นที่ไม่ได้อยู่ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ เหล่านั้น เมื่อศึกษาคู่มือเล่มนี้
ครบทุกส่ วนแล้วก็อาจสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้น้ ีข้ ึนใช้เองได้
2) แผนการจัดการเรี ยนรู ้แต่ละแผนเน้นการจัดเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ โดย
ก าหนดกระบวนการจัด การเรี ย นรู ้ มุ่ ง เน้น ให้นัก ศึ ก ษาปฏิ บตั ิ ง านเป็ นกลุ่ ม และบุ คคลแล้ว ให้
นักศึกษาสะท้อนความรู ้ ที่เกิ ดจากการปฏิบตั ิ เพื่อสร้างความรู ้ และประสบการณ์ ใหม่ได้ ดังนั้น
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ในแต่ละแผนการจัดการเรี ยนรู ้จึงประกอบด้วยขั้นหลัก 5 ขั้น ได้แก่ (1)
ขั้นการให้ความรู ้และการสร้างความตระหนัก (Knowledge and Awareness) (2) ขั้นการสร้างเสริ ม
ความรู ้(Enhancement) (3) ขั้นการสร้างผลงาน(Construction) (4) ขั้นการนาเสนอผลงาน
(Presentation)
และ (5)ขั้นการประเมินผลการเรี ยนรู ้และการสะท้อนกลับ(Assessment and
Reflection)
2. จัดเตรี ยมสิ่ งที่จาเป็ นในการสอน เมื่อได้ศึกษาส่ วนต่าง ๆ ในคู่มือการใช้รูปแบบ
ครบแล้ว ควรดาเนินการก่อนสอนดังนี้
2.1 ศึกษาแผนการจัดการเรี ยนรู ้อย่างละเอียด
2.2 ศึ ก ษาและจัด เตรี ย มสื่ อ การเรี ย นรู ้ ที่ เ สนอไว้ใ นแผนการจัด การเรี ย นรู ้ ใ ห้
เพียงพอกับจานวนนักศึกษา
2.3 ศึกษาและจัดเตรี ยมเครื่ องมือเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรี ยนการสอน
จากองค์ประกอบด้านการวัดและประเมินผล ตัวอย่างการสอนตามรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิ ง
ประสบการณ์ และแบบทดสอบความรู ้ การสร้างเสริ มสุ ขภาวะ แบบประเมินความรับผิดชอบ
แบบประเมินทักษะกระบวนการ แบบประเมินทักษะมนุษยสัมพันธ์ แบบสอบถามเจตคติการสร้าง
เสริ มสุ ขภาวะ แบบสอบถามพฤติกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาวะและแบบสอบถามความคิดเห็นที่มี
ต่ อ การจัด การเรี ย นรู ้ เ ชิ ง ประสบการณ์ ของอาจารย์ แบบสั ง เกตพฤติ กรรมการสอน และแบบ
ประเมิ น พฤติ ก รรมการเรี ย นของนัก ศึ ก ษา ตามจุ ด มุ่ ง หมายของรู ป แบบการจัด การเรี ย นรู ้ เ ชิ ง
ประสบการณ์
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การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เชิงประสบการณ์ เพือ่ สร้ างเสริมสุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ความเป็ นมาและความสาคัญ
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 มีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตของ
ประชากรในแต่ละประเทศโดยการตั้งปณิ ธานเพื่อนาไปสู่การมีชีวิตที่ดีข้ ึนเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาส
เรี ยนรู ้ตลอดชีวิต การศึกษาจึงมีบทบาทในการพัฒนาคนและสังคมอีกทั้งเป็ นกุญแจหลักที่จะช่วย
แก้ปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลก เพื่อนามวลมนุษยชาติไปสู่ ความไพบูลย์และความเป็ น
ปึ กแผ่นของสังคมโลก(John and Sons 2009 : 1-2) แต่การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และสังคมโลก
รวมทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีหรื อแม้แต่กระแสโลกาภิวตั น์เป็ นสาเหตุสาคัญที่ทาให้ประเทศ
ต่าง ๆ ต้องเผชิญกับสภาวะการแข่งขันสูงจึงต้องมีการเร่ งพัฒนาคนของตนให้เป็ นทรัพยากรมนุษย์
ที่มีคุณภาพ เพือ่ ให้สามารถรับมือกับสิ่ งท้าทายดังกล่าวได้
ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาได้จดั ให้มีรายวิชาศึกษาทัว่ ไปเกี่ยวกับการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
ที่มีความสาคัญและจาเป็ นอย่างยิง่ ต่อความเจริ ญงอกงาม และพัฒนาการทุก ๆ ด้านของมนุษย์ ตาม
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ระดับอุดมศึกษา(TQF : HEd) ในการสร้างเสริ มสุ ขภาวะซึ่งมี 5 ด้าน คือ (1)
ด้านความรั บผิดชอบ (2)ด้านความรู ้ การสร้ างเสริ มสุ ขภาวะ (3)ด้านทักษะกระบวนการ (4)ด้าน
ทักษะมนุ ษยสัมพันธ์ และ (5)ด้านพฤติกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ เพื่อให้เกิดความสมดุลในทุก
ด้านและครอบคลุมถึงการดาเนินชีวิตที่เหมาะสมของบุคคลเป็ นสาคัญและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
แนวคิดและทฤษฎีพนื้ ฐานทีร่ องรับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เชิงประสบการณ์
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีแนวคิดทฤษฎีพ้ืนฐาน ดังนี้
แนวคิดของนักการศึกษาในการจัดการเรี ยนรู ้ 4 แบบ คือ (1) การจัดการเรี ยนรู ้แบบเน้น
ประสบการณ์ (Kolb 1984:1-20) (2) การจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์การเรี ยนรู ้ (Knowes 1997
:1-15) (3) การจัดการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง(Gordon 1998: 6; Dener and Hobbs 2000:3; ทิศนา
แขมมณี 2550:133-137) และ (4) การจัดการเรี ยนรู ้ความเข้าใจ 6 ด้าน (Wiggings and McTighe
2004:1-192)
แนวคิดรู ปแบบการพัฒนาทักษะปฏิบตั ิของซิมพ์ซนั (Simpson 1972) รู ปแบบการ
เรี ยนการสอนทักษะปฏิบตั ิของแฮร์โรว์(Harrow 1972) รู ปแบบการเรี ยนการสอนทักษะปฏิบตั ิของ
เดวีส (Davies 1971) รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ตามวัฏจักรการเรี ยนรู ้ 4 MAT ของแม็คคาที
(McCarthy 1990) และประกอบด้วย
ทฤษฎีการเรี ยนรู ้สมัยใหม่ ดังนี้
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1. ทฤษฎีการสร้างความรู ้(Constructivism)(Richardson 1997:1-191) เชื่อการเรี ยนรู ้ที่
ดีเกิดจากการสร้างพลังความรู ้ในตนเอง หากผูเ้ รี ยนมีโอกาสได้สร้างความคิดและนาความคิดของ
ตนเองไปสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยอาศัยสื่ อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมก็จะทาให้ความคิดเห็นนั้นเป็ น
รู ปธรรมมากยิง่ ขึ้น
2. ทฤษฎีการประมวลผลข้อมูล (Information Processing Theory) (Klausmeier
1985:105) อธิ บายการทางานของสมองมนุ ษย์มีความคล้ายคลึงกับการทางานของคอมพิวเตอร์
หลักการจัดการเรี ยนการสอนตามทฤษฏีน้ ี คือ การนาเสนอสิ่ งเร้าที่ผเู ้ รี ยนรู ้จกั หรื อมีขอ้ มูลอยูจ่ ะ
สามารถช่ วยให้ผูเ้ รี ยนหันมาใส่ ใจและรั บรู ้ สิ่งนั้น จัดสิ่ งเร้ าในการเรี ยนรู ้ ให้ตรงกับความสนใจของ
ผูเ้ รี ยน สอนให้ฝึกการจาโดยใช้วิธีการที่หลากหลายหากต้องการให้ผเู ้ รี ยนจดจาเนื้ อหาสาระใด ๆ ได้
เป็ นเวลานาน สาระนั้นจะต้องได้รับการเข้ารหัส(encoding) เพื่อนาไปเข้าหน่ วยความจาระยะ
ยาว วิธีการเข้ารหัสสามารถทาได้หลายวิธี
3. ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของโรเจอร์ส (Rogers Theory)(Rogers1969:1-200) ได้อธิบายว่า
มนุษย์สามารถพัฒนาตนเองได้ดีหากอยูใ่ นสภาวะที่ผอ่ นคลายและเป็ นอิสระ การจัดบรรยากาศที่
ผ่อนคลายและเอื้อต่อการเรี ยนเรี ยนรู ้ และเน้นให้ผเู ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางโดยครู เป็ นผูช้ ้ ีแนะและทา
หน้าที่อานวยความสะดวกในการเรี ยนรู ้ให้แก่ผเู ้ รี ยนและการเรี ยนรู ้จะเน้นกระบวนการเป็ นสาคัญ
4. ทฤษฎีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ (Theory of Cooperative) (Johnson and Johnson 1994
:1-14)ได้กล่าวว่าการเรี ยนรู ้เป็ นกลุ่มย่อยโดยมีสมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถแตกต่างกันประมาณ 3–
6 คนช่วยกันเรี ยนรู ้เพื่อไปสู่เป้ าหมายของกลุ่ม โดยผูเ้ รี ยนมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างกันในลักษณะ
แข่งขันกันต่างคนต่างเรี ยนและร่ วมมือกันหรื อช่วยกันในการเรี ยนรู ้ของกลุ่ม
5. ทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of Multiple Intelligences) (Gardner 1999:1-20)ได้อธิบาย
ว่าเชาวน์ปัญญาของแต่ละคนอาจจะมีมากกว่านี้ คนแต่ละคนจะมีความสามารถเฉพาะด้านที่แตกต่างไป
จากคนอื่นและมีความสามารถในด้านต่างๆ ไม่เท่ากัน ความสามารถที่ผสมผสานกันออกมา ทาให้
บุคคลแต่ละคนมีแบบแผนซึ่งเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตน ทฤษฎีที่ได้นาเสนอดังกล่าวข้างต้นเพื่อนามา
กาหนดเป็ นแนวทางเกี่ยวกับกระบวนการเรี ยนรู ้ในขั้นทั้ง 5 ขั้นที่สอดคล้องกับพัฒนาการและการ
เรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
องค์ ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เชิงประสบการณ์
หลักการ
การเรี ยนรู ้เชิ งประสบการณ์ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้โดยปฏิบตั ิจริ ง เป็ นการเรี ยนรู ้
แบบมีส่วนร่ วมเพื่อสร้างองค์ความรู ้ใหม่
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วัตถุประสงค์
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ น้ ี มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมใน
จัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ร่วมกันทาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
แผนผังรายวิชาการสร้ างเสริมสุ ขภาวะ
(Curriculum mapping of Health Promotion)

ความรู้สุขภาพ/สุ ขภาวะ ความสาคัญ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสุ ขภาวะ

องค์ประกอบ

การดูแลสุ ขภาพ

1.การพัฒนาคุณภาพชีวติ ด้ านสุ ขภาพ

ความรู้การสร้างเสริ มสุ ขภาวะ นโยบาย
แนวปฏิบตั ิ

2. การสร้ างเสริ มสุ ขภาวะ

ความรู้/ประโยชน์

6.การบริโภคอาหาร

ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างฯ

ความรู้

การสร้ างเสริมสุ ขภาวะ
(Health Promotion)

ประเภท พฤติกรรม

ประโยชน์ หลักการ

3. การออกกาลังกาย
ผลดี/โทษ

5.การพัฒนาคุณภาพชีวติ ด้ านจิตใจ

ประเภท

4. เกม/นันทนาการ

วิง่ /เดิน
ความรู้เกม/นันทนาการ

ความรู้ดา้ นจิตใจ การฝึ กสมาธิ พฤติกรรม
สติปัญญา

จริ ยธรรม

บทบาทผูน้ า

รู ปแบบ

กิจกรรมการ
ออกกาลังกาย
ตะกร้อ

ประโยชน์/โทษ

ขี่จกั รยาน
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โครงสร้ างและเนือ้ หา รายวิชาการสร้ างเสริมสุ ขภาวะ
เรื่องที่ 1 ความรู้ เกีย่ วกับสุ ขภาวะ
1. ความหมายของสุ ขภาวะ
2. ขอบข่ายของสุ ขภาวะ
3. คุณค่าของสุ ขภาวะ
4. ความสาคัญของสุ ขภาวะ
5. ความจาเป็ นและประโยชน์ของสุ ขภาวะ
6. การดูแลรักษาสุ ขภาวะของตนเอง
7. ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อสุ ขภาวะ
8. สถานะสุ ขภาวะของคนไทย
เรื่องที่ 2 การสร้ างเสริมสุ ขภาวะ
1. ความหมายของการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
2. นโยบายและเป้ าหมาย “เมืองไทยแข็งแรง”
3. แนวปฏิบตั ิการสร้างเสริ มสุ ขภาวะของคนไทย
4. ปั จจัยที่มีผลต่อการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
เรื่องที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวติ ด้ านจิตใจ
1. ความหมายของจิตที่มีสมาธิ
2. การฝึ กสมาธิ รู ปแบบการฝึ กสมาธิ
3. ความหมายของพฤติกรรม
4. ความสาคัญของสติปัญญา
5. ความฉลาดทางอารมณ์
6. จริ ยธรรม
เรื่องที่ 4 กิจกรรมการออกกาลังกาย
1. ความหมายของการออกกาลังกาย
2. ประโยชน์ของการออกกาลังกาย
3. ประโยชน์ของการมีสุขภาพและสมรรถภาพดี
4. การออกกาลังกายช่วยทาให้สุขภาพดีได้อย่างไร
5. หลักการออกกาลังกาย
6. โทษจากการออกกาลังกาย
7. ประเภทของการออกกาลังกาย
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8. กิจกรรมการออกกาลังกายแบบต่าง ๆ
เรื่องที่ 5 กิจกรรมเกมและนันทนาการ
1. ความหมายของกิจกรรมเกมและนันทนาการ
2. การจัดกิจกรรมเกมและนันทนาการ
3. การเป็ นผูน้ ากิจกรรม
4. เทคนิคการเป็ นผูน้ ากิจกรรม
5. หลักการเลือกกิจกรรมเกมและนันทนาการ
6. รู ปแบบการจัดกิจกรรมเกมและนันทนาการ
เรื่องที่ 6 การบริโภคอาหารเพือ่ สุ ขภาวะ
1. ความหมายของโภชนาการ อาหาร และสารอาหาร
2. หลักปฏิบตั ิในการกินอาหารเพื่อสุ ขภาพ
3. ปริ มาณอาหารที่ร่างกายต้องการ
4. ความต้องการสารอาหารของเด็กก่อนวัยเรี ยนและวัยรุ่ น
5. โภชนาการทางเลือก
จากเนือ้ หาดังกล่ าวข้ างต้ นจัดเป็ นแผนการจัดการเรียนรู้ จานวน 6 แผน ดังนี้
ที่
แผนการจัดการเรียนรู้
จานวนเวลาที่ใช้ หมายเหตุ
(ชั่วโมง)
1. ความรู้ เกีย่ วกับสุ ขภาวะ
3
2. การสร้ างเสริมสุ ขภาวะ
3
3. การพัฒนาจิตใจ สมาธิ พฤติกรรม สติปัญญาและ
6
จริยธรรม
4. กิจกรรมการออกกาลังกาย
9
5. กิจกรรมเกมและนันทนาการ
6
6. การบริโภคอาหารเพือ่ สุ ขภาวะ
3
รวม
30
10 สั ปดาห์
ระยะเวลาทีใ่ ช้
ระยะเวลาที่ใช้ 10 สัปดาห์ ๆละ 3 ชัว่ โมง รวม 30 ชัว่ โมง
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คุณสมบัติของผู้เข้ าร่ วมการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้
1. อาจารย์ผสู ้ อนวิชาศึกษาทัว่ ไป สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
2. นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การดาเนินการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้
เมื่ อ ได้ ศึ ก ษาและจั ด เตรี ยมสิ่ งที่ จ าเป็ นต่ า ง ๆ ไว้พ ร้ อ มแล้ว ก็ ด าเนิ น การจั ด
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่เตรี ยมไว้ มีขอ้ เสนอแนะสาหรับอาจารย์ ดังนี้
1. บทบาทอาจารย์ ในการดาเนินการสอนตามรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิง
ประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ อาจารย์ควรคานึงถึง
บทบาทต่อไปนี้
1.1อาจารย์ผสู ้ อนเป็ นผูอ้ านวยความสะดวกให้นกั ศึกษาเกิดการเรี ยนรู ้ตามกระบวนการ
ของกิจกรรมในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถสร้างความรู ้และประสบการณ์ใหม่
ในการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ มีทกั ษะการฝึ กปฏิบตั ิกิจกรรม และการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้
1.2 อาจารย์สร้างบรรยากาศที่ร่วมมือกัน และคอยดูแลให้นกั ศึกษาได้ทางานร่ วมกัน
และรับผิดชอบต่อการเรี ยนเป็ นกลุ่ม และด้วยตนเอง
1.3 อาจารย์ตอ้ งกระตุน้ ให้นกั ศึกษาลงมือกันปฏิบตั ิกิจกรรม และให้ขอ้ มูลย้อนกลับ
แก่นกั ศึกษาในทุกขั้นตอนของกิจกรรม
1.4 อาจารย์ตอ้ งกระตุน้ การคิดให้แก่นกั ศึกษา เมื่อนักศึกษาไม่สามารถช่วยกันคิดได้
และช่วยเพิ่มเติมข้อมูลให้นกั ศึกษาสามารถสร้างความรู ้และประสบการณ์การเรี ยนรู ้ได้
2. วิธีจัดนักศึกษาเข้ ากลุ่มย่ อย การจัดนักศึกษาเข้ากลุ่มย่อยในการดาเนินกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ ตามรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิ งประสบการณ์ น้ ี โดยการคละความสามารถนักศึกษาคือ
นักศึกษาที่เรี ยนเก่ง จานวน 1 คน นักศึกษาที่เรี ยนปานกลาง จานวน 2 คน และนักศึกษาที่เรี ยนอ่อน
จานวน 2 คน รวมทั้งสิ้ น 5 คนต่อกลุ่ม
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ เชิงประสบการณ์
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ หรื อ "KAECPAR" มีลาดับขั้นตอนจัดการเรี ยนรู ้แบ่งเป็ น 5 ขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1 การให้ ความรู้ และการสร้ างความตระหนัก เป็ นขั้นที่ผสู ้ อนเป็ นผูด้ าเนินการ
หลักผูส้ อนกระตุน้ เร้าความสนใจโดยการทบทวนความรู ้เดิมหรื อประสบการณ์เดิมเชื่อมโยงกับ
สถานการณ์หรื อเรื่ องที่ตอ้ งเรี ยนรู ้ใหม่ และผูส้ อนสร้างความตระหนักแก่นกั ศึกษา
ขั้นที่ 2 การสร้ างเสริมความรู้ เป็ นขั้นที่นกั ศึกษาระดมความคิดเห็นให้นกั ศึกษาได้
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั กลุ่มเพือ่ นเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่และองค์ความรู ้ใหม่
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ขั้นที่ 3 การสร้ างผลงาน เป็ นขั้นการปฏิบตั ิงานกลุ่มที่ใช้ทกั ษะกระบวนการกลุ่ม
หรื อกระบวนการทางปั ญญาและช่วยกันสร้างสรรค์ผลงาน/ชิ้นงาน ของกลุ่มนักศึกษา
ขั้นที่ 4 การนาเสนอผลงาน เป็ นขั้นการนาเสนอผลงาน/ชิ้นงานที่ได้สร้างสรรค์ข้ ึนโดย
กลุ่ มนัก ศึ ก ษาเป็ นผูด้ าเนิ น การหลัก เปิ ดโอกาสให้นักศึ กษาทุก คนร่ ว มกันอภิ ปราย วิเคราะห์
เปรี ยบเทียบวิธีการ และกระบวนการ โดยสรุ ป ทักษะกระบวนการ หรื อกระบวนการทางปั ญญา
ของทุกกลุ่ม
ขั้นที่ 5 การประเมินผลการเรียนรู้ และการสะท้ อนกลับ เป็ นขั้นการประเมินผลการเรี ยนรู ้
และการสะท้อนกลับเพื่อให้นักศึ กษาได้ประเมินผลการเรี ยนรู ้ ของผลงาน/ชิ้ นงาน และสะท้อน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงาน/ชิ้นงานที่ได้สร้างสรรค์ข้ ึน
อุปกรณ์ /สื่ อการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้
1. ใบความรู ้
2. ใบกิจกรรม
3. รู ปภาพ กรณี ศึกษา นิทาน สถานการณ์ กระดาษขาวเทา กล่องสี
4. โน้ตบุก๊ เครื่ องฉาย แอล. ซี. ดี.
5. สนามกีฬา หรื อ โรงยิมส์เนเซียม
การวัด และประเมินผล
1. ก่อนเริ่ มการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ใช้แบบทดสอบวัดความรู ้การสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
นักศึกษา
2. ระหว่างการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ ใช้แบบประเมินผลงาน/กิจกรรม แบบสังเกต
พฤติกรรมการทางานกลุ่ม และการพูดคุยซักถาม
3. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรี ยนรู ้และแสดงความคิดเห็นในกิจกรรมกลุ่ม/เดี่ยว
4. ผลการปฏิบตั ิกิจกรรมสร้างสรรค์
5. เมื่อจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้เสร็ จแล้ว ใช้แบบทดสอบวัด
ความรู ้การสร้างเสริ มสุ ขภาวะหลังเรี ยน
การนารูปแบบไปใช้
การน ารู ป แบบการจัด การเรี ย นรู ้ เ ชิ ง ประสบการณ์ เ พื่ อ สร้ า งเสริ ม สุ ข ภาวะ ส าหรั บ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ไปใช้ มีดงั นี้
หลักการตอบสนอง
1. กระตุน้ นักศึกษาทั้งชั้นและกลุ่มตลอดเวลาเพื่อให้นกั ศึกษาได้มีการปฏิบตั ิงานร่ วมกัน
ต้องให้คาปรึ กษา และข้อมูลย้อนกลับแก่นกั ศึกษาทั้งรายบุคคล และกลุ่ม
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2. ดูแลให้นัก ศึกษาร่ วมกันรับผิดชอบการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ อย่างจริ งจัง โดยดูแลให้
นักศึกษาทุกคนมีการแลกเปลี่ยนการเรี ยนรู ้ ให้คาแนะนาปรึ กษาช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน เพื่อให้
เกิดการเรี ยนรู ้ และเกิดทักษะการปฏิบตั ิงานที่ใกล้เคียงกันทุกคน
3. ต้องกระตุน้ ความคิดนักศึกษาทั้งรายบุคคล และกลุ่ม และช่วยเหลือเพิ่มเติมข้อมูลให้
นักศึกษาสามารถสร้างความรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพสูงสุ ดในการเรี ยน
ระบบสั งคม
1. ให้นกั ศึกษาร่ วมมือกันปฏิบตั ิงานในสภาพการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ทั้งในห้องเรี ยน และนอก
ห้องเรี ยน โดยศึกษาหาความรู ้จากแหล่งต่าง ๆ เช่น ห้องสมุด อินเตอร์ เน็ต บทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน วีดีทศั น์
2. ให้นกั ศึกษาได้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู เพื่อนสมาชิก และเพื่อนทั้งชั้น เพื่อให้เกิด
การร่ วมมือ การมีมนุษยสัมพันธ์ การทางานเป็ นทีม ภาวะผูน้ า
3. ให้นกั ศึกษารับผิดชอบต่อการปฏิบตั ิงานของตนเองทั้งการทางานเป็ นทีม และทางาน
เป็ นรายบุคคล เพื่อให้นกั ศึกษามีความรับผิดชอบ
ระบบสนับสนุน
1. จัด เตรี ย มวัส ดุ อุ ป กรณ์ ใ นการเรี ย นให้พ อเพีย งกับ ความต้องการของนัก ศึ กษาทั้ง
รายบุคคล และรายกลุ่ม เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
2. จัดหาสื่ อการเรี ยนการสอนที่สอดคล้องกับนักศึกษาอย่างเหมาะสมกับวัย ความพร้อม
ความสามารถ และความแตกต่างระหว่างบุคคล
3. ยืดหยุน่ ระยะเวลาในการเรี ยนให้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรม
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ตัวอย่ างแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 1
รายวิชา การสร้ างเสริมสุ ขภาวะ
เรื่อง ความรู้ เกีย่ วกับสุ ขภาวะ

หน่ วยที่ 1 สุ ขภาวะ
เวลา 3 ชั่วโมง
………………………….

สาระสาคัญ
สุ ขภาวะ หมายถึง ภาวะความสมบูรณ์ของร่ างกาย จิตใจ สังคม จิตวิญญาณ และ
สติปัญญาที่เชื่อมโยงซึ่งกันและกันอย่างบูรณาการ หากขาดความสมดุลในองค์ประกอบใดองค์ประกอบ
หนึ่งย่อมส่ งผลต่อองค์ประกอบอื่น ๆ เสมอ การดารงภาวะสุ ขภาพแบบองค์รวม จึงต้องคานึงถึงการ
ผสมผสานกลยุทธ์ที่จะคงความสมดุลในทุกองค์ประกอบไว้ โดยจะครอบคลุมถึงการดาเนินชีวิตที่
เหมาะสมของบุคคลเป็ นสาคัญเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
จุดประสงค์ การเรียนรู้
จุดประสงค์ การเรียนรู้ ทวั่ ไป
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของสุ ขภาวะ ความสาคัญ ความ
จาเป็ น และประโยชน์ของสุ ขภาวะทั้งร่ างกาย จิตใจ สังคม จิตวิญญาณ และสติปัญญา
จุดประสงค์ การเรียนรู้ เชิงพฤติกรรม
1. อธิบายความหมายของสุ ขภาวะความสาคัญ และความจาเป็ นของสุ ขภาวะได้ 3 ข้อ
2. เขียนแนวปฏิบตั ิการดูแลรักษาสุ ขภาวะของตนเองได้ทุกคน
3. ปฏิบตั ิการดูแลรักษาสุ ขภาวะของตนเองได้ทุกคน
สาระการเรียนรู้
- ความหมายของสุ ขภาวะ
- คุณค่าของสุ ขภาวะ
- ความสาคัญของสุ ขภาวะ
- ความจาเป็ นและประโยชน์ของสุ ขภาวะ
- การดูแลรักษาสุ ขภาวะของตนเอง
- ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อสุ ขภาวะ
กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นการให้ ความรู้ และการสร้ างความตระหนัก(Knowledge and Awareness) : KA
1. สร้างความสนใจของผูเ้ รี ยนเกี่ยวกับดูแลการรักษาสุขภาวะโดยการตั้งคาถาม2 คาถาม
ให้ผเู ้ รี ยนช่วยกันตอบ เช่น คนที่มีสุขภาวะที่ดีควรมีลกั ษณะอย่างไร? คนที่ไม่ดูแลสุ ขภาวะของ
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ตนเองจะทาให้เกิดปั ญหาสุ ขภาวะอย่างไรบ้าง?
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดความตระหนักในการดูแลสุข
ภาวะของตนเอง
2. แจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู ้แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1 ให้ผเู ้ รี ยนได้ทราบ
3. ผูเ้ รี ยนทาแบบทดสอบวัดความรู ้ก่อนเรี ยน จานวน10 ข้อใช้เวลาการทดสอบ 10 นาที
4. อาจารย์ให้ความรู ้เกี่ยวกับความหมายของสุ ขภาวะ ความสาคัญ และความจาเป็ น
สุ ขภาวะ การดูแลรักษาสุ ขภาวะของตนเองเมื่อยามเจ็บป่ วยและการดูแลสุ ขภาวะตามสุ ขบัญญัติ
แห่งชาติพร้อมทั้งแจกใบความรู ้ที่ 1 เรื่ อง ความรู ้เกี่ยวกับสุ ขภาวะ ให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษา
5. สร้างความตระหนักผูเ้ รี ยนโดยการสนทนาความสาคัญ และความจาเป็ นที่ตอ้ งให้ความ
สนใจดูแลรักษาสุ ขภาวะของตนเองอยูเ่ สมอ
ขั้นการสร้ างเสริมความรู้ (Enhancement) : E
1. ให้ผเู ้ รี ยนจับคู่ช่วยกันระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ซ่ ึงกันและกันเกี่ยวกับการ
ดูแลสุ ขภาวะตามแนวทางสุ ขบัญญัติแห่งชาติ
2. ผูเ้ รี ยนช่วยกันสร้างเสริ มแนวทางการดูแลสุ ขภาวะตามแนวทางสุ ขบัญญัติแห่งชาติที่
เป็ นแนวปฏิบตั ิได้ง่ายและสะดวกที่สุด
3. ตัวแทนสรุ ปแนวทางการดูแลสุ ขภาวะตามแนวทางสุ ขบัญญัติแห่งชาติเป็ นองค์ความรู ้
ที่สามารถนาไปปฏิบตั ิได้
ขั้นการสร้ างผลงาน (Construction) : C
1. ให้ผเู ้ รี ยนแบ่งกลุ่มย่อย โดยการคละความสามารถเก่ง ปานกลาง อ่อน จานวน 5 คนต่อ
กลุ่ม (เก่ง 1 คน ปานกลาง 2 คน อ่อน 2 คน)
2. ให้ผเู ้ รี ยนฝึ กทักษะกระบวนการปฏิบตั ิงานโดยอธิบายใบกิจกรรมที่1เรื่ อง การ
ประชาสัมพันธ์การดูแลสุ ขภาพของตนเอง ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันวิเคราะห์งาน วางแผนการ
ปฏิบตั ิงาน เป็ นข้อตกลงของกลุ่ม
3. ให้แต่ละกลุ่มปฏิบตั ิกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงาน/ชิ้นงานออกแบบแผ่นป้ าย
ประชาสัมพันธ์รณรงค์แนวปฏิบตั ิการดูแลรักษาสุ ขภาวะของตนเองลงในกระดาษที่ได้จดั เตรี ยมไว้
ตามที่กาหนดไว้ในใบกิจกรรม
ขั้นการนาเสนอผลงาน (Presentation) : P
1. ให้ผเู ้ รี ยนได้คดั เลือกตัวแทนกลุ่ม จานวน 1 คน ออกมานาเสนอผลงานต่าง ๆเกี่ยวกับ
การดูแลสุ ขภาวะของตนเองที่ได้จดั ทาเสร็ จแล้ว เพื่อให้เพื่อนได้รับทราบทุกคน
2. สมาชิกในห้องเรี ยนช่วยกันวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบวิธีการและกระบวนการของผลงาน
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ป้ ายประชาสัมพันธ์รณรงค์แนวปฏิบตั ิการดูแลรักษาสุ ขภาวะของตนเอง
3. ช่วยส่ งเสริ มการนาไปประยุกต์ใช้โดยให้ผเู ้ รี ยนแต่ละคนได้จดบันทึกการปฏิบตั ิตนเอง
ในการดูแลรักษาสุ ขภาวะตามแนวทางสุ ขบัญญัติแห่งชาติ จานวน 1 สัปดาห์
ขั้นการประเมินผลการเรียนรู้ และการสะท้ อนกลับ(Assessment and Reflection) : AR
1. ให้ผเู ้ รี ยนได้ประเมินผลงาน/ชิ้นงานที่ได้นาเสนอของแต่ละกลุ่มลงในแบบประเมินผล
งาน/ชิ้นงาน
2. ให้ผเู ้ รี ยนได้สะท้อนกลับด้วยการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทาผลงาน/ชิ้นงาน
ที่สร้างสรรค์ ควรมีการปรับปรุ งแก้ไขอย่างไรบ้าง
3. ให้ผเู ้ รี ยนแต่ละคนทาแบบทดสอบประจาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1 เรื่ องความรู ้
เกี่ยวกับสุ ขภาวะ จานวน 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที เมื่อทาแบบทดสอบเสร็ จแล้ว ครู เฉลยผลการ
ทดสอบให้ผเู ้ รี ยนทราบทันทีและอธิบายในคาตอบที่ถูกต้องเพื่อให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจและเกิดความชัดเจน
กับคาตอบที่ผเู ้ รี ยนได้ทาการทดสอบ
สื่ อการเรียนรู้
1. ใบความรู ้ที่ 1 เรื่ อง ความรู ้เกี่ยวกับสุ ขภาวะ
2. ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่ อง การประชาสัมพันธ์การดูแลสุ ขภาพของตนเอง
3. กระดาษขาวเทา จานวน 5 แผ่น
4. กล่องสี จานวน 5 กล่อง
5. แบบประเมินผลงาน/ชิ้นงาน
6. แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
7. แบบทดสอบวัดความรู ้ความเข้าใจ ประจาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1
การวัดและประเมินผล
1. ประเมินผลจากแบบทดสอบวัดความรู ้ความเข้าใจ จานวน 10 ข้อ 10 คะแนน
2. ประเมินผลจากผลงาน/ชิ้นงาน ของแต่ละกลุ่ม
3. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
บันทึกหลังสอน
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
(……………………………………………)
ผู้สอน
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ใบความรู้ ที่ 1
เรื่อง ความรู้ เกีย่ วกับสุ ขภาวะ
สุ ขภาพหรื อสุ ขภาวะเป็ นสิ่ งสาคัญและจาเป็ นอย่างยิง่ ต่อความเจริ ญงอกงามและพัฒนาการ
ทุก ๆ ด้านในตัวบุคคล ถ้าการศึกษาคือความเจริ ญงอกงามจริ ง บุคคลจะเจริ ญงอกงามไม่ได้หาก
สุ ขภาพทั้งทางร่ างกายและจิตใจของเราไม่สมบูรณ์ไม่ดีหรื อมีแต่ขอ้ บกพร่ อง
ความหมายของสุ ขภาวะ
“สุ ขภาพหรื อสุ ขภาวะ”หรื อคาว่า “Health” ในภาษาอังกฤษมีรากศัพท์มาจากภาษาเยอรมัน
มีความหมายเป็ น3นัย คือ Safe คือการปราศจากภยันตราย SoundคือปราศจากโรคและWhole คือ
ทั้งหมด
สุ ขภาพทางกาย หมายถึง ร่ างกายแข็งแรง ไม่พิการ ไม่ได้รับอันตราย ปราศจากโรคภัย
ไข้เจ็บ รับประทานอาหารได้
สุ ขภาพทางสั งคม หมายถึง มีสมั พันธภาพกับคนอื่น เสี ยสละเพื่อส่ วนรวม มีจิต
สาธารณะ มีบทบาทและหน้าที่ในสังคม
สุ ขภาพทางจิต หมายถึง ปรับตัวเข้ากับสิ่ งแวดล้อมได้ ไม่มีความวิตกกังวล ร่ าเริ ง แจ่มใส
มองโลกในแง่ดี มีสติและสมาธิดี
สุ ขภาพทางปัญญา หมายถึง มีการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตมีระบบการเรี ยนรู ้ดี มีทกั ษะชีวิตมีโลก
ทัศน์ ปฏิภาณไหวพริ บดี
สุ ขภาพทางจิตวิญญาณ ประกอบด้วย มีเมตตาธรรม มีมนุษยธรรม มีจิตใจสงบเย็น ไม่มี
ความอิจฉาริ ษยา อยากให้คนอื่นพ้นทุกข์
องค์ ประกอบของสุ ขภาวะ
องค์ประกอบของสุ ขภาวะองค์รวมมี 4 มิติ ได้แก่
1. มิติทางกาย (Physical dimension) เป็ นมิติทางร่ างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรงปราศจากโรค หรื อ
ความเจ็บป่ วย มีปัจจัยองค์ประกอบทั้งด้านอาหาร สิ่ งแวดล้อม ที่อยูอ่ าศัย ปัจจัยเกื้อหนุนทาง
เศรษฐกิจที่เพียงพอและส่ งเสริ มภาวะสุ ขภาพ
2. มิติทางจิตใจ (Psychological dimension) เป็ นมิติที่บุคคลมีสภาวะทางจิตใจแจ่มใส ปลอด
โปร่ ง ไม่มีความกังวล มีความสุ ข มีเมตตา และลดความเห็นแก่ตวั
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3. มิติทางสังคม(Social dimension) เป็ นความผาสุ กของครอบครัว สังคมและชุมชน โดย
ชุมชนสามารถให้การดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สังคมมีความเป็ นอยูท่ ี่เอื้ออาทร เสมอภาค มี
ความยุติธรรมและมีระบบบริ การที่ดีและทัว่ ถึง
4. มิติทางจิตวิญญาณ (Spiritual dimension) เป็ นความผาสุ กที่เกิดจากจิตสัมผัสกับสิ่ งที่มี
บุคคลยึดมัน่ และเคารพสู งสุ ด ทาให้เกิดความหวัง ความเชื่อมัน่ ศรัทธา มีการปฏิบตั ิในสิ่ งที่ดีงาม
ด้วยความมีเมตตา กรุ ณา ไม่เห็นแก่ตวั มีความเสี ยสละและยินดีในการที่ได้มองเห็นความสุ ข
หรื อความสาเร็ จของบุคคลอื่นทั้งนี้สุขภาวะทางจิตวิญญาณจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลมีความหลุดพ้นจาก
ตัวเอง (self transcending)
ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อสุ ขภาวะ
สภาพทางเศรษฐกิจและสั งคม หมายถึง รายได้ประชาชนในชาติต่อหัวต่อปี ซึ่งถ้า
ประเทศใดมีฐานะทางเศรษฐกิจดี ก็เป็ นตัวชี้วดั ตัวหนึ่งว่าประชาชนในชาติน้ นั น่าจะมีสุขภาพดีตาม
ไปด้วยเพราะนอกจากรัฐจะมีงบประมาณเพียงพอที่จะจัดสรรเป็ นค่าใช้จ่ายในการป้ องกันรักษาและ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพให้กบั คนในชาติแล้ว ตัวประชาชนเองก็มีศกั ยภาพในการดูแลตัวเองตามไปด้วย
สิ่ งแวดล้อมไม่วา่ จะเป็ นสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ อันได้แก่ สภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ
ธรรมชาติ ตลอดจนสิ่ งที่มนุษย์สร้างขึ้นและสภาพแวดล้อมทางสังคม ซึ่งได้แก่ วิถีการปฏิบตั ิในการ
อยูร่ ่ วมกันของคน ล้วนส่ งผลต่อสุ ขภาพทั้งสุ ขภาพกายและจิตโดยตรงทั้งสิ้ น
วัฒนธรรมหมายถึง วิถีของการแสดงออก เป็ นพฤติกรรม เป็ นขนบธรรมเนียมประเพณี
ตลอดจนความเชื่อและค่านิยมที่สงั คมเรี ยนรู ้ต่อๆ กันมา แม้วฒั นธรรมจะไม่ส่งผลต่อสุ ขภาพ
โดยตรงเหมือนสิ่ งแวดล้อม
แต่วฒั นธรรมจะมีผลทางอ้อมต่อการดูแลรักษาสุ ขภาพ
เช่น
วัฒนธรรมในการบริ โภคอาหาร
ความเชื่ อเป็ นสิ่ งที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมของคนเพราะเมื่อบุคคลมีความเชื่ออย่างไรแล้ว
ความเชื่อเหล่านั้นจะเป็ นตัวกาหนดพฤติกรรมให้คนยึดถือ ประพฤติปฏิบตั ิตามความคิดและความ
เข้าใจ
ค่ านิยมเป็ นผลที่เกิดจากความเชื่อที่เห็นว่าถูกต้องและกาหนดเป็ นมาตรฐานร่ วมกันของคน
ในสังคมหรื อชุมชน ทาให้ค่านิยมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม การปฏิบตั ิของคน ตลอดช่วงเวลาใด
เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็ นระยะเวลาเพียงสั้น ๆ หรื อนานก็ได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ความเชื่อที่เป็ นฐานของ
ค่านิยมนั้นเช่น ถ้าคนในสังคมมีความเชื่อว่า สุ ขภาพเป็ นเรื่ องของโรงพยาบาล สุ ขภาพเป็ นเรื่ องของ
แพทย์และพยาบาล
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การศึกษาเนื่องจากการศึกษาเป็ นปัจจัยสาคัญของการพัฒนาสังคมทุกระบบอยูแ่ ล้วจึงไม่
จาเป็ นต้องกล่าวมากว่าการศึกษามีอิทธิพลต่อสุ ขภาพอย่างไร
การทางาน ลักษณะการประกอบอาชีพ แต่ละอาชีพจะมีความเสี่ ยงต่อสุ ขภาพหรื อการ
เจ็บป่ วยต่างกัน เช่น อาชีพเกษตรกรกับอาชีพข้าราชการจะมีการเจ็บป่ วยด้วยโรคที่แตกต่างกัน
ทีอ่ ยู่อาศัย เป็ นปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อสุ ขภาพโดยตรง คือ ถ้าที่อยูอ่ าศัยตั้งอยูใ่ นทาเลที่
เหมาะสม ห่างไกลจากภัยธรรมชาติ อยูใ่ นแหล่งที่มีการจัดการสุ ขาภิบาลดี สภาพบ้านเรื อนมีความ
มัน่ คง แข็งแรง สะอาดปราศจากมลพิษส่ งผลดีต่อผูอ้ ยูอ่ าศัยให้ปลอดภัยจากอันตรายและห่างไกล
จากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง
ผลผลิตทางเกษตรและผลิตภัณฑ์ อาหาร
เป็ นปัจจัยที่จาเป็ นต่อการดารงชีพของคนใน
ชุมชน ดังนั้น ถ้าชุมชนนั้นสามารถผลิตอาหารหรื อนาผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็ นธรรมชาติ มีความ
เสี่ ยงต่อสุ ขภาพน้อย ปราศจากสารเคมี ปราศจากเชื้อโรค
ระบบบริการสุ ขภาพ ระบบบริ การสุ ขภาพที่ดีควรจะมีสดั ส่ วนการให้บริ การเน้นหนักไปที่
การป้ องกันไม่ให้เกิดการเจ็บป่ วย และส่ งเสริ มให้คนมีสุขภาพถึงขีดสูงสุ ด จะดีกว่าการตั้งรับหรื อ
รอให้การบริ การรักษาเมื่อเจ็บป่ วยแต่เพียงอย่างเดียว
เครือข่ ายทางสั งคมและชุ มชน หมายถึง กระบวนการเชื่อมโยงสมาชิกหรื อองค์กรต่าง ๆ
ในสังคมเข้าด้วยกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิด ข้อมูลข่าวสาร และทรัพยากรระหว่างกันและกัน
วิถีชีวติ หมายถึง นิสยั หรื อแบบแผนของการดาเนินชีวิตที่มีความคงที่ภายในซึ่งสะท้อน
ทัศนคติและค่านิยมของบุคคลหรื อวัฒนธรรม ทั้งที่อยูอ่ าศัย ลักษณะครอบครัว ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ดา้ นสุ ขวิทยาส่ วนบุคคล ค่านิยมทางสังคมและองค์กรทางสังคม วิถีชีวิตเป็ นองค์ประกอบ
1 ใน 4 องค์ประกอบที่มีผลต่อสุ ขภาพของบุคคล คือ ลักษณะทางชีวภาพของบุคคล (Human
Biology)สิ่ งแวดล้อม(Environment)วิถีชีวิต (Life Style) และระบบการดูแลสุ ขภาพ (Health Care)
อายุ เพศ และพันธุกรรม เป็ นปัจจัยสุ ดท้ายที่มีอิทธิพลต่อสุ ขภาพ เพราะอายุมีบทบาท
สาคัญต่อพฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพเนื่องจากอายุเป็ นตัวบ่งบอกถึงวุฒิภาวะ ความสามารถในการ
จัดการเกี่ยวกับตัวเอง ส่ วนเพศกับสุ ขภาพนั้น เพศหญิงจะมีการดูแลตัวเอง การแสวงหาวิธีการ
ดูแลสุ ขภาพและการใช้บริ การสุ ขภาพดีกว่าเพศชาย ด้านพันธุกรรมก็เช่นกัน มีโรคหลายชนิดที่
ถ่ายทอดทาง
แนวปฏิบัติการดูแลสุ ขภาพ
1. ระบบการแพทย์สามัญชน (Popular Health Care Sector)เป็ นระบบที่ใหญ่ที่สุด
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ประกอบด้วย บุคคลและกลุ่มบุคคลกลุ่มต่าง ๆ คือ 1) ผูป้ ่ วย 2) ครอบครัวผูป้ ่ วย 3) ญาติ เพื่อน
4) ชุมชน โดยเมื่อเกิดอาการผิดปกติข้ ึน ผูป้ ่ วย ครอบครัว หรื อเครื อข่ายทางสังคม จะตีความ
อาการที่เกิดขึ้นตามระบบความเชื่อ ความรู ้และประสบการณ์เรื่ องสุ ขภาพซึ่งจะนาไปสู่การตัดสิ นใจ
เลือกวิธีการรักษา เช่น อยูเ่ ฉยๆ เพื่อรอดูอาการ ถ้ายังไม่หายจะซื้อยากินเองหรื อไปหาผูร้ ักษา
2. ระบบการแพทย์พ้ืนบ้าน(Folk Sector of Care)หมายถึง การแพทย์ที่ไม่เป็ นรู ปแบบของ
วิชาชีพ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ ใช้อานาจนอกเหนือธรรมชาติ เช่น ไสยศาสตร์
3. ระบบการแพทย์แผนปัจจุบนั (Professional Health Sector)เป็ นการปฏิบตั ิทางการแพทย์
ในลักษณะมีวทิ ยาการการแพทย์ช้ นั สูง และมีเวชปฏิบตั ิในรู ปแบบการแพทย์ตะวันตก
เอกสารอ้างอิง
มนัส ยอดคา. สุ ขภาพกับการออกกาลังกาย. กรุ งเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2548.
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ใบกิจกรรมที่ 1
เรื่อง การออกแบบกิจกรรมสุ ขภาพ
คาสั่ ง ให้นกั ศึกษาแต่ละกลุ่มช่วยกันออกแบบกิจกรรมสุ ขภาพของกลุ่ม ลงในช่องว่างที่กาหนดไว้
ชื่อกลุ่ม………………………………………………………………………..
สมาชิกกลุ่ม
1…………………………………………………………………
2…………………………………………………………………
3…………………………………………………………………
4…………………………………………………………………
5…………………………………………………………………

การออกแบบกิจกรรมสุ ขภาพของกลุ่ม
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แบบทดสอบวัดความรู้ สุขภาวะ ประจาแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 1
คาชี้แจง แบบทดสอบเป็ นแบบปรนัยเลือกตอบขอให้เลือกคาตอบที่ดีที่สุดเพียงข้อเดียวโดย
กาเครื่ องหมายกากบาท( X ) ลงในตัวอักษร ก ข ค ง ข้อละ 1 คะแนน จานวน 10 คะแนน
----------------------------------------------------------------------------1. นายสมชายเป็ นคนขยันขันแข็ง มีร่างกายแข็งแรง ชอบทางานช่วยเหลือเพื่อนอยูเ่ สมอ
เพื่อน ๆ มักจะบอกว่าเขาเป็ นคนมีสุขภาพทางกายดี ตรงกับความหมายข้อใดมากที่สุด
ก.มีทกั ษะชีวิต
ข. มีเมตตาธรรม
ค. มีนิสยั ร่ าเริ ง แจ่มใส
ง. ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
2. นางสาวสุ ภาพมีนิสัยชอบเข้าสังคม มีเพื่อนมากมาย มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อคนอื่น ๆ
เพื่อนบอกว่าเธอเป็ นคนมีสุขภาพทางสังคมที่ดี ตรงกับความหมายข้อใดมากที่สุด
ก. มีโลกทัศน์
ข. เรี ยนรู ้ตลอดชีวิต
ค. อยากให้ผอู ้ ื่นพ้นทุกข์
ง. รู ้จกั เสี ยสละเพื่อส่ วนรวม
3. นายเมตตา เป็ นคนมีน้ าใจต่อเพื่อน ๆ ยิม้ แย้มแจ่มใส มีความเมตตากรุ ณาต่อคนอื่นและสัตว์อยู่
เสมอเพือ่ นบอกว่าเขาเป็ นคนมีสุขภาพทางจิตใจดี ตรงกับความหมายข้อใดมากที่สุด
ก. ไม่พิการ
ข. มีมนุษยธรรม
ค. มองโลกในแง่ดี
ง. กล้าแสดงออกต่อหน้าชุมชน
4. เด็กหญิงเจี๊ยบเป็ นหัวหน้าห้อง ชอบช่วยสอนการบ้านเพื่อน ๆ มีความเป็ นผูน้ าและสามารถแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆได้เป็ นอย่างดี เพื่อน ๆ บอกว่าเขาเป็ นคนมีสุขภาพทางสติปัญญาดีตรงกับข้อใดมาก
ที่สุด
ก. มีคุณธรรม
ข. มีไหวพริ บดี
ค. ไม่วิตกกังวล
ง. อยากมีส่วนร่ วม
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5. เด็กหญิงลาดวนเป็ นคนมีน้ าใจ ชอบให้อาหารสุ นขั อยูเ่ สมอ มีนิสยั รักสัตว์ เพื่อนยกย่องเขาว่า
เป็ นคนมีสุขภาพทางจิตวิญญาณ ตรงกับความหมายข้อใดมากที่สุด
ก. มีโลกทัศน์ดี
ข. มีเมตตาธรรม
ค.มีน้ าใจนักกีฬา
ง. มีนิสยั ร่ าเริ ง แจ่มใส
6. ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อสุ ขภาพภายในตนเอง คืออะไร
ก. อายุ
ข. ความรับผิดชอบ
ค. ความมีวนิ ยั ต่อตนเอง
ง. การบาเพ็ญประโยชน์ต่อส่ วนรวม
7. วิถีชีวิตของคนเราที่ดาเนินชีวิตในแต่ละวันเกี่ยวข้องกับเรื่ องใดมากทีส่ ุ ด
ก. บ้าน
ข. สถานที่ทางาน
ค. การเดินทางไปสถานที่ต่าง ๆ
ง. การช่วยเหลือเพื่อน ๆและสังคม
8. การดาเนินชีวิตที่ดีส่งผลต่อการมีสุขภาพดีตรงกับข้อใดมากทีส่ ุ ด
ก. การรักษาสิ่ งแวดล้อม
ข. มีระบบบริ การสุ ขภาพที่ดี
ค. การสร้างเครื อข่ายทางสังคม
ง. การออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ
9. ในปัจจุบนั คนไทยเสี ยชีวิตมากมาจากโรคมะเร็ง เกิดจากสาเหตุใดมากที่สุด
ก. พ่อแม่ไม่ได้สง่ั สอนการดูแลสุ ขภาพ
ข. รับประทานอาหารที่ไม่ถูกสุ ขลักษณะ
ค. ขาดการออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ
ง. ทางานอยูใ่ นสถานที่ที่มีฝนละอองมากเกิ
ุ่
นไป
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10. แนวโน้มปัญหาสุ ขภาพของคนไทยในอนาคตมีโอกาสเป็ นโรคเพิม่ มากขึ้นเป็ นอันดับ 1
คือโรคอะไร
ก. โรคอหิ วาตกโรค
ข. โรคติดเชื้อจากวัคซีน
ค. โรคทุพพลโภชนาการ
ง. โรคระบบไหลเวียนโลหิ ต

398

กระดาษคาตอบ
ชื่อ………………….ชื่อสกุล…………………………………..
ข้ อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ก

ข

ค

ง

399
แบบประเมินผลงาน
กลุ่มที่…………ผลงานชื่อ…………………………………….……………………………………
คาชี้แจง : ให้ผสู ้ อน/นักศึกษา ประเมินจากการตรวจสอบผลงาน โดยกาเครื่ องหมาย (/)
ลงในตารางที่ตรงกับระดับคุณภาพของผลงาน
รายการที่
ระดับคุณภาพ
ประเมิน
4 (ดีมาก)
3 (ดี)
2 (พอใช้ )
1 (ควรปรับปรุง)
-ทางานไม่ครบ -ทางานไม่ครบ -ทางานไม่ครบ
1. ความสมบูรณ์ -ทางานครบ
สมบูรณ์มี
สมบูรณ์ขาด 1
สมบูรณ์ขาด 2
สมบูรณ์ขาด
ของผลงาน
องค์ประกอบ
องค์ประกอบ
องค์ประกอบ
มากกว่า 2
ครบทุกอย่าง
องค์ประกอบ
-ทางานไม่
-ทางานไม่
2. ความถูกต้ อง -ทางานถูกต้อง -ทางานไม่
ตามข้อตกลงของ ถูกต้องตาม
ถูกต้องตาม
ถูกต้องตาม
ของผลงาน
กลุ่มทั้งหมด
ข้อตกลงของกลุ่ม ข้อตกลงของกลุ่ม ข้อตกลงของกลุ่ม
1 อย่าง
2 อย่าง
มากกว่า 2 อย่าง
-ผลงานมี
-ผลงานค่อนข้าง -ผลงานมี
3. ความคิดริเริ่ม -ผลงานมี
ความคิดริ เริ่ ม
มีความคิดริ เริ่ ม ความคิดริ เริ่ ม
สร้ างสรรค์ ของ ความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์และมี สร้างสรรค์และมี สร้างสรรค์และมี สร้างสรรค์นอ้ ย
ผลงาน
การนาไป
การนาไป
การนาไป
และไม่สามารถ
ประยุกต์ใช้ได้
ประยุกต์ใช้ได้
ประยุกต์ใช้ได้
นาไปประยุกต์ใช้
บ้าง
บ้าง
ได้
4. ความเรียบร้ อย -ผลงานเรี ยบร้อย -ผลงานค่อนข้าง -ผลงานค่อนข้าง -ผลงานไม่ค่อย
สวยงามและ
เรี ยบร้อยสวยงาม เรี ยบร้อย มีบาง เรี ยบร้อยและไม่
ของผลงาน
น่าสนใจ
และน่าสนใจ
จุดไม่เรี ยบร้อย น่าสนใจ
เกณฑ์ การประเมินระดับคุณภาพ
3.51 - 4.00 หมายถึง มีผลงานอยูใ่ นระดับคุณภาพดีมาก
2.51 - 3.50 หมายถึง มีผลงานอยูใ่ นระดับคุณภาพดี
1.51 - 2.50 หมายถึง มีผลงานอยูใ่ นระดับคุณภาพปานกลาง
1.00 - 1.50 หมายถึง มีผลงานอยูใ่ นระดับคุณภาพควรปรับปรุ ง
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แบบสั งเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
ชื่อกลุ่ม………………………………………………………………………………..
ชื่อกิจกรรม…………………………………………………………………………….
คาชี้แจง ให้กาเครื่ องหมาย( /) ลงในช่องว่างตามความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
1. ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิงาน

O ร่ วมมือทุกคน

O ร่ วมมือเป็ นบางคน
2. การยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น

O ส่ วนใหญ่ยอมรับ

O มีความขัดแย้งภายในกลุ่ม
3. การแสดงความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม

O มีอิสระ

O ไม่มีอิสระ
4. การปฏิบตั ิตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

O ปฏิบตั ิ
O ไม่ปฏิบตั ิ

5. การประสานงานความคิดเห็นและสรุ ปผล
ประเด็นอย่างชัดเจน

O ปฏิบตั ิ

6. การเข้าร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมครบทุกขั้นตอน

O ครบทุกคน

O ไม่ปฏิบตั ิ
O บางคนไม่ครบ

7. ความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงาน

O เสร็ จภายในเวลาที่กาหนด

O ไม่เสร็ จภายในเวลาที่กาหนด
เกณฑ์ การให้ คะแนน
รายการพฤติกรรมทางบวก = 1 คะแนน
รายการพฤติกรรมทางลบ = 0 คะแนน
เกณฑ์ การตัดสิ นคุณภาพ
คะแนน
ระดับคุณภาพ
6-7
ดี
3-5
พอใช้
0- 2
ปรับปรุ ง
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ตัวอย่ างแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 2
รายวิชา การสร้ างเสริมสุ ขภาวะ
หน่ วยที่ 2 การสร้ างเสริมสุ ขภาวะ
เรื่อง การสร้ างเสริมสุ ขภาวะ
เวลา 3 ชั่วโมง
………………………….
สาระสาคัญ
การสร้างเสริ มสุ ขภาวะ เป็ นกระบวนการสร้างสุ ขภาวะที่จะทาให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจ
ทักษะ เจตคติ และความสามารถในการดูแลตนเองและ สามารถพัฒนาดูแลสุ ขภาพของตนเองให้ดี
พร้อมมีคุณภาพที่ดี
จุดประสงค์ การเรียนรู้
จุดประสงค์ การเรียนรู้ ทวั่ ไป
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ นโยบาย
และแนวปฏิบตั ิการสร้างเสริ มสุ ขภาวะของคนไทย ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
จุดประสงค์ การเรียนรู้ เชิงพฤติกรรม
1. อธิบายความหมายของการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ นโยบายและแนวปฏิบตั ิการสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะของคนไทยได้
2. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างเสริ มสุ ขภาวะได้
3. ปฏิบตั ิกิจกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาวะของตนเองได้
สาระการเรียนรู้
- ความหมายของการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
- นโยบายและเป้ าหมาย “เมืองไทยแข็งแรง”
- แนวปฏิบตั ิการสร้างเสริ มสุ ขภาวะของคนไทย
- ปั จจัยที่มีผลต่อการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นการให้ ความรู้ และการสร้ างความตระหนัก(Knowledge and Awareness) : KA
1. กระตุน้ ความสนใจของผูเ้ รี ยนทบทวนความรู ้เกี่ยวกับสุ ขภาวะ นารู ปภาพการสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะ จานวน 5 ภาพ มาให้ผเู ้ รี ยนได้ดูและให้บอกว่าเป็ นภาพอะไรบ้าง มีความสาคัญและมี
ประโยชน์อย่างไร
2. แจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู ้แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 2 ให้ผเู ้ รี ยนได้ทราบ
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3. อาจารย์ให้ความรู ้เกี่ยวกับความหมายของสร้างเสริ มสุ ขภาวะ นโยบายและเป้ าหมาย
“เมืองไทยแข็งแรง” แนวปฏิบตั ิการสร้างเสริ มสุ ขภาวะของคนไทย และปัจจัยที่มีผลต่อการสร้าง
เสริ มสุ ขภาวะ พร้อมทั้งแจกใบความรู ้ที่ 2 เรื่ อง การสร้างเสริ มสุ ขภาวะให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษา
4. สร้างความตระหนักผูเ้ รี ยนโดยการสนทนาความสาคัญการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
นโยบาย และเป้ าหมาย “เมืองไทยแข็งแรง” และ แนวปฏิบตั ิการสร้างเสริ มสุ ขภาวะของคนไทย
ขั้นการสร้ างเสริมความรู้ (Enhancement) : E
1. ให้ผเู ้ รี ยนจับคู่ช่วยกันระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ซ่ ึงกันและกันเกี่ยวกับการ
สร้างเสริ มสุ ขภาวะ นโยบายและเป้ าหมาย “เมืองไทยแข็งแรง” แนวปฏิบตั ิการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
ของคนไทย
2. ผูเ้ รี ยนช่วยกันวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ ลงในใบกิจกรรมที่ 2
เรื่ อง การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
3. ตัวแทนผูเ้ รี ยนสรุ ปแนวทางการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ นโยบายและเป้ าหมาย “เมืองไทย
แข็งแรง” แนวปฏิบตั ิการสร้างเสริ มสุ ขภาวะของคนไทย และผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการ
สร้างเสริ มสุ ขภาวะ
ขั้นการสร้ างผลงาน (Construction) : C
1. ให้ผเู ้ รี ยนแบ่งกลุ่มย่อย โดยการคละความสามารถเก่ง ปานกลาง อ่อน จานวน 5 คนต่อ
กลุ่ม(เก่ง 1 คน ปานกลาง 2 คน อ่อน 2 คน)
2. ผูเ้ รี ยนฝึ กทักษะกระบวนการปฏิบตั ิงานโดยจัดทาใบกิจกรรมที่ 2.1 การแสดงละคร
เรื่ องการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
กลุ่มที่ 1 เรื่ อง การสร้างเสริ มสุ ขภาวะด้านร่ างกาย
กลุ่มที่ 2 เรื่ อง การสร้างเสริ มสุ ขภาวะด้านจิตใจ
กลุ่มที่ 3 เรื่ อง การสร้างเสริ มสุ ขภาวะด้านสังคม
กลุ่มที่ 4 เรื่ อง การสร้างเสริ มสุ ขภาวะด้านจิตวิญญาณ
กลุ่มที่ 5 เรื่ อง การสร้างเสริ มสุ ขภาวะด้านปัญญา
3. ให้แต่ละกลุ่มประชุมวิเคราะห์งาน วางแผนการแสดงละคร กาหนดบทบาทหน้าที่ของ
แต่ละคนเรื่ องการสร้างเสริ มสุ ขภาวะที่ได้เรี ยนมา
4. กลุ่มช่วยกันสรุ ปบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนพร้อมที่จะทาการแสดงละคร
ขั้นการนาเสนอผลงาน (Presentation) : P
1. ให้ตวั แทนกลุ่ม จานวน 1 คน ออกจับฉลากกลุ่มใดแสดงก่อนหลัง
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2. กลุ่มที่จบั ฉลากได้อนั ดับแรกเตรี ยมแสดงละครที่ได้กาหนดไว้
3. แต่ละกลุ่มส่ งตัวแทน 1 คน แต่งตั้งเป็ นกรรมการประเมินผลการแสดงละครเรื่ องการ
สร้างเสริ มสุ ขภาวะ
4. แต่ละดาเนินการแสดงละครตามที่ได้จบั ฉลากก่อนและหลังตามลาดับใช้เวลากลุ่มละ
10 นาที เมื่อเสร็ จสิ้ นการแสดงละครการสร้างเสริ มสุ ขภาวะของทุกกลุ่มแล้ว ครู ต้ งั คาถามการนาผล
การแสดงละครไปประยุกต์ใช้กบั ชีวิตประจาวันได้อย่างไรบ้าง
ขั้นการประเมินผลการเรียนรู้ และการสะท้ อนกลับ(Assessment and Reflection) : AR
1.ให้กรรมการที่เป็ นตัวแทนแต่ละกลุ่มทาการประเมินผลการแสดง ลงในแบบ
ประเมินผลการแสดงละคร
2.ให้ตวั แทนผูเ้ รี ยนแต่ละกลุ่มได้สะท้อนกลับด้วยการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
แสดงละครที่สร้างสรรค์ มีประโยชน์ และควรปรับปรุ งแก้ไขอย่างไรบ้าง
3.ผูเ้ รี ยนช่วยกันสรุ ปผลการสร้างเสริ มสุ ขภาวะตามแนวปฏิบตั ิการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
ของคนไทยและส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนทุกคนได้นาไปปฏิบตั ิในชีวิตประจาวันต่อไป
สื่ อการเรียนรู้
1. ใบความรู ้ที่ 2 เรื่ อง การสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
2. ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่ อง การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
3. ใบกิจกรรมที่ 2.1 การแสดงละครเรื่ องการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
4. แบบประเมินการแสดงละครการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
5. แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
การวัดและประเมินผล
1. ประเมินผลการแสดงละครการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
2. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
บันทึกหลังสอน
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………..………………………………………………………………………………………
…………………………………………..
(……………………………………………)
ผู้สอน
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ใบความรู้ ที่ 2
เรื่อง การสร้ างเสริมสุ ขภาวะ
การสร้ างเสริ มสุ ขภาวะตามแนวทางขององค์การอนามัยโลกเกิ ดจากการประชุ มที่ เมื อง
ออตตาวา ประเทศแคนาดา ได้ให้ความหมายของการสร้างเสริ มสุ ขภาพไว้วา่ เป็ นกระบวนการเพิ่ม
สมรรถนะให้ประชาชนมีความสามารถควบคุมและสร้างเสริ มสุ ขภาพของตนให้ดีข้ ึน ในสภาวะ
พื้นฐานและทรัพยากรสาหรับสุ ขภาพ ได้แก่ สันติภาพ ที่อยู่อาศัย การศึกษา อาหาร รายได้
ระบบสิ่ งแวดล้อมที่มนั่ คง ทรัพยากรที่ยง่ั ยืนและความเป็ นธรรมของสังคม และข้อเรี ยกร้องในการ
เพิม่ สมรรถนะของประชาชนให้มีความสามารถบรรลุภาวะสุ ขภาพได้อย่างสมบูรณ์
ความหมายของการสร้ างเสริมสุ ขภาวะ
สุ ทธิ ชยั จิตะพันธ์กุล(2545 : 1-2) ได้ให้ความหมาย การสร้างเสริ มสุ ขภาวะ (Health
Promotion) เป็ นกระบวนการปฏิบตั ิเพื่อนาไปสู่ “การพัฒนา” “การคงไว้” และ “การป้ องกันการ
เสื่ อมถอย” ของสถานะทางสุ ขภาพ โดยเป็ นที่ยอมรับกันทัว่ ไปว่าจะต้องอาศัยความรู ้ ของสาขาที่
หลากหลาย และการดาเนิ นการของส่ วนการบริ การต่างๆ ทั้งทางสุ ขภาพและทางสังคม การสร้างเสริ ม
สุ ขภาพประกอบไปด้วย 4 กระบวนการดังนี้
1. การให้ความรู ้ทางสุ ขภาพ เป็ นกระบวนการให้ขอ้ มูลข่าวสารที่มุ่งให้เกิดการสร้างเสริ ม
สุ ขภาพโดยอาศัยกลวิธีต่าง ๆได้แก่ การสอนกลุ่ม การมีส่วนร่ วมของชุมชน สื่ อสารมวลชน
2. การป้ องกันโรค หมายถึงกระบวนการเพื่อให้การวินิจฉัยโรคหรื อปัญหาทางสุ ขภาพ
ในระยะแรกก่อนจะมีอาการทางคลินิก (การตรวจคัดกรอง) หรื อการป้ องกันโรคเฉพาะโรค
3. การคงไว้ของสุ ขภาพ หมายถึง การคัดการรักษาเพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดการเสื่ อมถอย
ของสถานะทางสุ ขภาพในประชากรกลุ่มเสี่ ยง
4. นโยบายสาธารณะทางด้านสุ ขภาพ เป็ นกระบวนการทางนโยบายเพื่อการส่ งเสริ ม
สุ ขภาพ โดยตรงหรื อเพื่อการสนับสนุน เช่น การจัดสรรงบประมาณ การออกกฎหมายเฉพาะ
นโยบายและเป้าหมาย “เมืองไทยแข็งแรง”
1. ด้ านความแข็งแรงของสุ ขภาพในมิตทิ างกาย (Physical Health)
- คนไทยที่มีอายุ 6 ปี ขึ้นไปออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ เพื่อสุ ขภาพในทุก
หมู่บา้ น ทุกตาบล ทุกชุมชน ทุกหน่วยงาน และสถานประกอบการ
- คนไทยได้บริ โภคอาหารที่ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการ และเพียงพอต่อ
ความต้องการของร่ างกาย จากแหล่ง ผลิตอาหารที่ปลอดสารพิษปนเปื้ อน ตลาดสด ร้านอาหาร
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และแผงลอย จาหน่ายอาหารทุกแห่งได้มาตรฐาน สุ ขอนามัย สถานที่ผลิตอาหารทุกแห่งผ่าน
เกณฑ์ GMP
- คนไทยมีอายุขยั เฉลี่ยยืนยาว พร้อมสุ ขภาพที่แข็งแรง อัตราการป่ วยและตาย
ด้วยโรคที่เป็ นสาเหตุการตายอันดับต้นๆ ของคนไทยลดน้อยลงอย่างมีนยั สาคัญ โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ โรคเอดส์ โรคมะเร็ ง โรคหัวใจ โรคความดันโลหิ ตสูง โรคไข้เลือดออก
- คนไทยลดการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ และยาสูบ
- คนไทยทุกคนมีหลักประกันการเข้าถึงบริ การสุ ขภาพ ที่ได้มาตรฐาน
2. ด้ านความแข็งแรงของสุ ขภาพ ในมิติทางจิตใจ (Mental Health)
- คนไทยมีครอบครัวที่อบอุ่น เด็กและผูส้ ูงอายุได้รับการดูแลเอาใจใส่ จาก
ครอบครัว
- คนไทยมีอตั ราการฆ่าตัวตาย ตลอดจนการป่ วยด้วยโรคทางจิตประสาทลด
น้อยลง
- คนไทยมีความฉลาดทางสติปัญญา (I.Q.) และความฉลาดทางอารมณ์ (E.Q.)
เพิ่มมากขึ้นในระดับที่ตอ้ งไม่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานสากล
3. ด้ านความแข็งแรงของสุ ขภาพ ในมิติทางสังคม (Social Health)
- คนไทยมีความปลอดภัยจากอาชญากรรม และความรุ นแรงที่ก่อให้เกิดการ
ประทุษร้ายต่อชีวิต ร่ างกาย และจิตใจ การประทุษร้ายทางเพศ และการประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน
- คนไทยทุกคนได้รับการศึกษา ในระบบโรงเรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 12 ปี และมี
โอกาสเรี ยนรู ้ต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจ และเกิดทักษะทางสุ ขภาพ (Health
Skill) และทักษะการดาเนินชีวิตอย่างเหมาะสม (Life Skill)
- คนไทยมีสมั มาอาชีพ และมีรายได้ที่เพียงพอต่อการดาเนินชีวิตอย่างปกติสุข
- คนไทยมีที่อยูอ่ าศัยที่ถูกสุ ขลักษณะ มีน้ าสะอาดเพื่ออุปโภคบริ โภคเพียงพอ
และดารงชีวิตในสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี
4. ด้ านความแข็งแรงของสุ ขภาพ ในมิติทางปัญญา / จิตวิญญาณ (Spiritual Health)
- คนไทยลด ละ เลิกอบายมุข และสิ่ งเสพติด
- คนไทยมีความรู ้ รัก สามัคคี มีความอาทรเกื้อกูลกัน
- คนไทยมีสติและปัญญา แก้ไขปัญหา ความขัดแย้งรุ นแรงต่าง ๆ ด้วยเหตุดว้ ย
ผล และด้วยสันติวิธี
- คนไทยยึดมัน่ ในหลักศาสนธรรม และวัฒนธรรมที่ดีงาม
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แนวปฏิบตั ิการสร้ างเสริมสุ ขภาวะของคนไทย ควรดาเนินการดังนี้
1. นอนให้พอ 6-9 ชัว่ โมง การนอนนานแค่ไหน ขึ้นอยูก่ บั แต่ละบุคคลที่มีความต้องการ
ในแต่ละคนไม่เหมือนกัน
2. ออกกาลังกายแบบแอโรบิกสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ๆ ละ 20 นาที(คือการเดิน, วิ่ง, ถีบ
จักรยานอยูก่ บั ที่, ว่ายน้ า, เต้นแอโรบิก, กระโดดเชือก)
3. ยืดเส้นยืดสายทุกวันไม่วา่ วันนั้นจะออกกาลังกายหรื อไม่ ควรบริ หารกล้ามเนื้อหลัง
ตื่นนอนและหรื อก่อนนอนทุกวัน (วิธีการคือ นอนคว่า กระดกตัวขึ้นทั้ง อก ศีรษะ ขาตรง
อย่างอเข่า มีเฉพาะท้องเท่านั้นที่อยูบ่ นพื้น เกร็ งไว้ 30 วินาที เอาตัวลง ทาใหม่ 20 ครั้ง) เพราะ
40% ของประชากรจะปวดหลังในชีวิตจึงควรป้ องกันไว้ก่อน ควรบริ หารกล้ามเนื้อคอ เข่า หน้าท้อง
4. ยกน้ าหนักเบาๆ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
5. เดินมาก ๆ โดยเฉพาะผูห้ ญิง หลีกเลี่ยงการใช้ลิฟต์ ดื่มนมพร่ องไขมันรับประทานเต้าหู ้
โยเกิร์ต ผักเขียว ปลาเล็กปลาน้อย ฯลฯ เพื่อป้ องกันโรคกระดูกพรุ น
6. ดื่มน้ าเปล่ามาก ๆวันละประมาณ 10 - 15 แก้ว
7. รับประทานอาหาร 3 มื้อ มื้อเย็นเบา ๆ (เช่น มื้อเช้า 25 % กลางวัน 50 % เย็น 25 %
ของพลังงานทั้งหมดที่รับประทานต่อวัน) การรับประทานอาหารต่อวันถ้ารับประทานในปริ มาณ
เท่ากัน การรับประทานโดยแบ่งออกเป็ น 3 มื้อ จะอ้วนน้อยกว่ารับประทานทั้งหมดใน 1 มื้อ การ
รับประทานควรค่อย ๆ เคี้ยว เพราะกว่าร่ างกายจะรู ้ตวั ว่าอิ่มจะต้องใช้เวลา 20 นาที ฉะนั้นถ้า
ท่านรี บรับประทานกว่าจะรู ้ตวั ว่าอิ่มก็รับประทานไปมากแล้ว
8. คุมน้ าหนักตัว (โดยการเลือกรับประทานอาหารและออกกาลังกายที่เหมาะสม)
ด้วยการดูดชั นีมวลกาย (BMI) และรอบเอวของท่านเองเวลาตัดกางเกงใหม่พยายามอย่าขยายรอบ
เอว พุงจะได้ไม่โตขึ้นเรื่ อยๆ
9. รับประทานหนักไปทางผัก ผลไม้ ปลา ไก่ที่ไม่มีหนัง ไม่มีมนั เป็ นหลัก ทานข้าวได้
มื้อละหนึ่งจานหรื อมากกว่า หลีกเลี่ยงการรับประทานของหวาน น้ าตาล เค้ก น้ าหวาน กะทิ
เครื่ องใน เนื้อสัตว์มากไป ฯลฯ อย่าให้อว้ น คือให้ดชั นีมวลกาย (BMI) อยูต่ ่ากว่า 23
10. ไม่สูบบุหรี่
11. ถ้าไม่เป็ นโรคที่แพทย์หา้ มการดื่มแอลกอฮอล์ 1 หน่วยต่อวันจะช่วยป้ องกันโรคหลอด
เลือดหัวใจตีบและอุดตัน (แอลกอฮอล์ 1 หน่วย คือ วิสกี้ 30 ซีซี ฯลฯ)
12. ไม่เครี ยด ลดความเครี ยดด้วยการวางแผนการทางาน ชีวิต รัดเข็มขัดนิ รภัยเวลาขับรถ
หรื อเวลาขับรถจักรยานยนต์ควรสวมหมวกกันน็อก ไม่ขบั รถถ้าดื่มแอลกอฮอล์หรื อยาที่ทาให้ง่วง

407
13. งดการพนัน ยาเสพติดทุกชนิด การใช้ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้นโดยใช้เข็มร่ วมกันที่
ไม่สะอาดจะแพร่ เชื้อโรคได้มากมาย เช่น เอช.ไอ.วี, ไวรัสตับชนิดบี ซี ฯลฯ
14. ฉี ดวัคซีนป้ องกันทุกโรคที่แพทย์แนะนาสาหรับเด็กแรกเกิดรวมทั้งสาหรับเชื้อไวรัสบี
ของตับ และฉี ดป้ องกันโรคบาดทะยักเป็ นระยะ ๆ
15. มีเพศสัมพันธ์ที่เหมาะสม สุ ภาพสตรี ควรไปตรวจภายในเป็ นระยะเมื่ออายุ 40 ปี และ
ควรตรวจเต้านมตัวเองทุกเดือน และโดยแพทย์ปีละครั้ง
16. ถ้ามีอาการผิดปกติปรึ กษาแพทย์ประจาทันทีเช่นไข้ไอถ่ายผิดปกติเกิน 2สัปดาห์หรื อ
น้ าหนักลด
17. อย่าตากแดดมากไป จะทาให้ผวิ หนังแก่เร็ ว
18. ควรมีงานทา ทั้งกายและสมอง จะได้ไม่แก่เร็ว สมองจะได้ไม่ฝ่อ
19. ทาใจให้สบาย ทาตัวให้พอดี ๆ ปรับตัวเข้าได้กบั ทุกสถานการณ์ กาลเวลายอมรับ
การเปลี่ยนแปลง
20. เมื่ออายุ 40 ปี ควรไปตรวจตาทุกปี เนื่องจากท่านอาจเป็ นต้อหินโดยไม่มีอาการได้
21. อ่านแล้วต้องปฏิบตั ิตามด้วยครับ
ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการสร้ างเสริมสุ ขภาพ
1. อาหาร
อาหารที่ให้พลังงานงานโดยตรงต่อร่ างกายคือคาร์โบไฮเดรตและโปรตีน
คาร์โบไฮเดรตให้พลังงานโดยตรงเฉพาะนักกีฬาที่ออกกาลังกายด้านความทนทาน
ควรได้รับ
คาร์โบไฮเดรตเพิม่ เป็ นพิเศษ ส่ วนโปรตีนเป็ นอาหารที่จาเป็ นควรกินให้พอเหมาะกับร่ างกายคือ
กินอย่างน้อย 1 กรัมต่อน้ าหนักตัว 1 กิโลกรัม อาหารก่อนการฝึ กซ้อมหรื อการแข่งขันไม่ควร
เป็ นอาหารหนัก หรื ออาหารหนักมื้อสุ ดท้ายต้องเป็ นอาหารย่อยง่าย และกินอย่างน้อย 3 – 4
ชัว่ โมงมาแล้ว เพราะการกินอาหารหนักก่อนลงแข่งขันจะทาให้เลือดที่ไหลเวียนถูกแบ่งไปใช้ใน
การทางานของระบบย่อยอาหาร และมวลของอาหรในกระเพาะยังขัดขวางการทางานของกล้ามเนื้อ
กระบังลม ซึ่งต้องทางานในการหายใจเพิม่ ขึ้น
2. ภูมิอากาศ ในการฝึ กความอดทน ความร้อนจะทาให้ความอดทนลดลงเพราะการระบาย
ความร้อนที่เกิดขึ้นจากการทางานทาได้ยากขึ้น จึงทาให้การฝึ กความอดทนในที่ร้อนได้ปริ มาณฝึ ก
น้อยกว่า ในที่เย็น แต่ความร้อนจะมีประโยชน์มากและได้ผลดีถา้ ใช้เพือ่ การอบอุ่นร่ างกาย (Warm
– up) ดังนั้นการเลือกเวลาในการฝึ กจึงเป็ นสิ่ งสาคัญ เวลาเช้าควรฝึ กความอดทนเพราะอากาศเย็น
กว่าช่วงบ่าย แต่ถา้ จะฝึ กความเร็ ว ความไวก็สามารถฝึ กได้ในช่วงบ่ายถ้าจาเป็ น
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3. เครื่องแต่ งกาย
เครื่ องแต่งกายที่ไม่เหมาะสมสมทาให้ขาดความคล่องตัวในการ
เคลื่อนที่เปลี่ยนทิศทาง หรื อเคลื่อนไหวส่ วนใดส่วนหนึ่งของร่ างกาย ในแง่ของการระบายความ
ร้อน เช่น เสื้ อผ้าที่มีสีทึบเข้ม การระบายความร้อนจากร่ างกายเป็ นไปได้ยากเพราะเสื้ อผ้าสี ทึบเข้ม
ดูดความร้อน ส่ วนเสื้ อแขนยาวทาให้น้ าระเหยออกจากผิวหนังได้ยาก จึงทาให้ระบบในการช่วย
หลัง่ เหงื่อต้องทางานหนักมากกว่าปกติ ความอดทนจึงลดน้อยลง ในเมืองร้อนการสวมชุดวอร์มจึง
ไม่มีความจาเป็ นมากนัก
4. การใช้ ยากระตุ้น ยากระตุน้ เป็ นสารต้องห้ามในการแข่งขันกีฬาทุกประเภท
เนื่องจากเป็ นการเอาเปรี ยบคู่ต่อสู แ้ ละมีผลข้างเคียงถ้าใช้ประจาสม่าเสมอเป็ นอันตรายถึงชีวิตได้
5. แอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์ เป็ นสารที่มีผลทาให้ร่างกายอบอุ่นขึ้นเพราะสามารถให้
พลังงานได้ 0.3 – 4.0 แคลอรี / มิลลิลิตร โดยเฉพาะในระยะแรกอาจมีอาการคึกคัก ช่วยระงับการ
ตื่นเต้นในทางวิทยาศาสตร์การกีฬาจึงถือว่าแอลกอฮอล์เป็ นสารกระตุน้ อย่างหนึ่ง เพราะไปทาให้
การไหลเวียนของเลือดดีข้ ึน กดสมองส่ วนที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพและลักษณะเฉพาะตน เมื่อมี
แอลกอฮอล์ในเลือดมากขึ้นจะไปกดสมองส่ วนอื่น ๆ
6. บุหรี่ บุหรี่ มีผลต่อสมรรถภาพของนักกีฬาทั้งในระยะสั้นและระยะยาวดังจะพบว่าใน
ควันบุหรี่ มีสารที่เป็ นพิษต่อร่ างกาย เช่นนิโคตินทาให้หวั ใจเต้นเร็ ว หลอดเลือดส่ วนปลายหดตัว
ทาให้ความดันโลหิ ตสู ง ลดปริ มาณเลือดที่ไหลไปสู่กล้ามเนื้อ ทาร์เป็ นสารน้ ามันดินจะเคลือบผนัง
ถุงลมปอดทาให้การแลกเปลี่ยนก๊าซในถุงลมยากขึ้น คาร์บอนมอนอกไซด์ จะขัดขวางการจับ
ออกซิเจนของฮีโมโกลบิน ทาให้สมรรถภาพสารองของระบบการหายใจและการไหลเวียนเลือด
ลดลง การขับออกซิเจนของร่ างกายต่าลง
7. การพักผ่ อนและนันทนาการ
เป็ นสิ่ งจาเป็ นสาหรับนักกีฬาและต้องให้มีเป็ นประจา
(และบังคับให้กระทา) เฉพาะอย่างยิง่ ในระหว่างการฝึ กซ้อมกีฬาใหญ่ ๆ การพักผ่อนช่วยให้
ร่ างกายได้ซ่อมแซมความสึ กหรอที่เกิดขึ้นระหว่างการออกกาลังกาย และสร้างเนื้อเยือ่ ขึ้นมาใหม่
ในกรณี ที่การฝึ กเกี่ยวกับการสร้างกล้ามเนื้อ ส่ วนนันทนาการเป็ นการพักผ่อนและช่วยฟื้ นสภาพ
ทางใจ ทาให้คลายความตื่นเต้นและความตึงเครี ยดทางประสาท การพักผ่อนควรมีกาหนดแน่นอน
เช่น หลังอาหารกลางวันทุกคน ต้องเข้านอนและสงบเป็ นเวลาสองหรื อสามชัว่ โมง
เอกสารอ้างอิง
สุ ทธิชยั จิตะพันธ์กลุ . ชีวิตมัง่ คัง่ : ความเข้าใจกลวิธีสร้างความมัง่ คัง่ แท้จริ งในชีวิต. กรุ งเทพ ฯ :
สานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2545.
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ใบกิจกรรมที่ 2
เรื่อง การวิเคราะห์ ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการสร้ างเสริมสุ ขภาวะ
------------------------คาชี้แจง ให้ผเู ้ รี ยนช่วยกันวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างเสริ มสุ ขภาวะตามหัวข้อที่กาหนดใส่ ลง
ช่องว่างในด้านขาวมือ
ชื่อ…………………………………………………………………………………………………
หัวข้ อ
การวิเคราะห์ ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการสร้ างเสริมสุ ขภาวะ
1.อาหาร

2.ภูมิอากาศ

3.เครื่องแต่ งกาย

4. การใช้ ยากระตุ้น

5. แอลกอฮอล์

6. บุหรี่

7. การพักผ่ อนและนันทนาการ
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ใบกิจกรรมที่ 2.1
การแสดงละครเรื่องการสร้ างเสริมสุ ขภาวะ
------------------คาชี้แจง ให้แต่ละกลุ่มดาเนินการวิเคราะห์งาน วางแผนการแสดงละครโดยให้มีหน้าที่ร่วมในการ
แสดงละครทุกคน กาหนดหัวข้อดังนี้
กลุ่มที่ 1 เรื่ อง การสร้างเสริ มสุ ขภาวะด้านร่ างกาย
กลุ่มที่ 2 เรื่ อง การสร้างเสริ มสุ ขภาวะด้านจิตใจ
กลุ่มที่ 3 เรื่ อง การสร้างเสริ มสุ ขภาวะด้านสังคม
กลุ่มที่ 4 เรื่ อง การสร้างเสริ มสุ ขภาวะด้านจิตวิญญาณ
กลุ่มที่ 5 เรื่ อง การสร้างเสริ มสุ ขภาวะด้านปัญญา
ชื่อกลุ่ม…………………………………………….
เรื่องทีแ่ สดง…………………………………………
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แบบประเมินการแสดงละครการสร้ างเสริมสุ ขภาวะ
รายวิชา……………………………………………………………………ชั้น………………….
หน่ วยการเรียนรู้ /แผนการจัดการเรียนรู้ ท…
ี่ ………กิจกรรม……………………………………
คาชี้แจง : ให้ผสู ้ อน/นักศึกษา ประเมินผลการแสดงละครโดยกาเครื่ องหมาย (/) ลงใน( 0 )ที่ตรงกับ
ระดับคุณภาพ
รายการที่ประเมิน
ระดับคุณภาพ
4 (ดีมาก)
3 (ดี)
2 (พอใช้ )
1 (ควรปรับปรุง)
(0) สามารถ
(0) สามารถ
(0) ไม่กล้า
1. ความสามารถ (0) สามารถ
แสดงออกได้ไม่
แสดงออกได้ไม่ครบ แสดงออกใน
ในการแสดงละคร แสดงออกได้ตาม
บทบาทหน้าที่ที่
ครบทุกคน
ทุกคนแต่มีความ
หน้าที่รับ
ได้รับถูกต้อง
สับสนในหน้าที่
มอบหมายทุกคน
(0) แสดงได้ถกู ต้อง (0)แสดงไม่ถูกต้อง (0)แสดงไม่ถูกต้อง (0) แสดงไม่
2. ความถูกต้ อง
ตามข้อตกลงของ
ตามข้อตกลงของ ตามข้อตกลงของกลุ่ม ถูกต้องตาม
กลุ่มทั้งหมด
กลุ่ม 1 อย่าง
2 อย่าง
ข้อตกลงของกลุ่ม
(0) การแสดงมี
(0) การแสดงขาด
(0) การแสดงขาด
3. ความคิดริเริ่ม (0)การแสดงมี
ความคิดริ เริ่ ม
ความคิดริ เริ่ ม
ความคิดริ เริ่ ม
ความคิดริ เริ่ ม
สร้ างสรรค์
สร้างสรรค์และมีการ สร้างสรรค์และมี
สร้างสรรค์และมีการ สร้างสรรค์นอ้ ย
นาไปประยุกต์ใช้ได้ การนาไป
นาไปประยุกต์ใช้ได้ และไม่สามารถ
ประยุกต์ใช้ได้บา้ ง บ้าง
นาไปประยุกต์ใช้
ได้เลย
(0) กิจกรรมเกิดความ (0) กิจกรรมเกิด
(0) กิจกรรมเกิดความ (0)ไม่เกิดความ
4 .ความ
สนุกสนาน
ความสนุกสนาน
สนุกสนานแต่ไม่เกิด สนุกสนานและ
สนุกสนาน
เกิดบรรยากาศการ
และเกิดบรรยากาศ บรรยากาศการเรี ยนรู ้ บรรยากาศการ
เรี ยนรู ้ตลอดเวลา
การเรี ยนรู ้บางครั้ง
เรี ยนรู ้
เกณฑ์ การประเมินระดับคุณภาพ
3.51 - 4.00 หมายถึง มีผลงานแสดงละดรอยูใ่ นระดับคุณภาพดีมาก
2.51 - 3.50 หมายถึง มีผลงานแสดงละครอยูใ่ นระดับคุณภาพดี
1.51 - 2.50 หมายถึง มีผลงานแสดงละครอยูใ่ นระดับคุณภาพปานกลาง
1.00 - 1.50 หมายถึง มีผลงานแสดงละครอยูใ่ นระดับคุณภาพควรปรับปรุ ง
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แบบบันทึกพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
ชื่อกลุ่ม………………………………………………………………………………..
ชื่อกิจกรรม…………………………………………………………………………….
คาชี้แจง ให้กาเครื่ องหมาย( /) ลงในช่องว่างตามความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
1. ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิงาน

O ร่ วมมือทุกคน

O ร่ วมมือเป็ นบางคน
2. การยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น

O ส่ วนใหญ่ยอมรับ

O มีความขัดแย้งภายในกลุ่ม
3. การแสดงความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม

O มีอิสระ

O ไม่มีอิสระ
4. การปฏิบตั ิตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

O ปฏิบตั ิ
O ไม่ปฏิบตั ิ

5. การประสานงานความคิดเห็นและสรุ ปผล
ประเด็นอย่างชัดเจน

O ปฏิบตั ิ

6. การเข้าร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมครบทุกขั้นตอน

O ครบทุกคน

O ไม่ปฏิบตั ิ
O บางคนไม่ครบ

7. ความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงาน

O เสร็ จภายในเวลาที่กาหนด

O ไม่เสร็ จภายในเวลาที่กาหนด
เกณฑ์ การให้ คะแนน
รายการพฤติกรรมทางบวก = 1 คะแนน
รายการพฤติกรรมทางลบ = 0 คะแนน
เกณฑ์ การตัดสิ นคุณภาพ
คะแนน
ระดับคุณภาพ
6-7
ดี
3-5
พอใช้
0- 2
ปรับปรุ ง
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ตัวอย่ างแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 3
รายวิชา การสร้ างเสริมสุ ขภาวะ
หน่ วยที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวติ ด้ านจิตใจ
เรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวติ ด้ านจิตใจ
เวลา 6 ชั่วโมง
………………………….
สาระสาคัญ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านจิตใจ เป็ นการพัฒนาคุณภาพชีวิตประกอบด้วยการพัฒนาจิตใจ
การฝึ กสมาธิ พฤติกรรม และสติปัญญาเพื่อให้มี คุณภาพชีวิตที่มีสุขภาพดีท้ งั ร่ างกาย จิตใจ สังคม
สติปัญญา และจิตวิญญาณสามารถดาเนินชีวิตไปได้อย่างมีความสุ ข ในสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวย
ต่อการพัฒนาภาวะเศรษฐกิจและสังคมทาให้เกิดความสุ ข ความพึงพอใจในชีวิต ตอบสนองความ
ต้องการพื้นฐานของมนุษย์ดา้ นร่ างกาย ได้แก่ อาหาร เสื้ อผ้า เครื่ องนุ่งห่ ม ที่อยูอ่ าศัย และยารักษา
โรค และตอบสนองความต้องการด้านจิตใจ ได้แก่ ความต้องการความรัก การดูแลเอาใจใส่ การ
เป็ นที่ยอมรับของผูอ้ ื่น เป็ นต้น
จุดประสงค์ การเรียนรู้
จุดประสงค์ การเรียนรู้ ทวั่ ไป
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตใจ สมาธิ การฝึ กสมาธิ พฤติกรรม สติปัญญา
ความฉลาดทางอารมณ์ จริ ยธรรม สามารถฝึ กปฏิบตั ิตนเองให้มีสุขภาวะที่สมบูรณ์แข็งแรงได้
จุดประสงค์ การเรียนรู้ เชิงพฤติกรรม
1. อธิบายสภาวะทางจิตใจ การฝึ กสมาธิ การแสดงพฤติกรรม สติปัญญา ความฉลาดทาง
อารมณ์ และจริ ยธรรมเพื่อนาไปสู่ การสร้างเสริ มสุ ขภาวะของตนเองได้
2. ระบุแนวทางปฏิบตั ิแนวทางการฝึ กสมาธิได้
3. ปฏิบตั ิกิจกรรมการฝึ กสมาธิตามรู ปแบบกาหนดลมหายใจได้
สาระการเรียนรู้
- ความหมายของจิตที่มีสมาธิ
- การฝึ กสมาธิ รู ปแบบการฝึ กสมาธิ
- ความหมายของพฤติกรรม
- ความสาคัญของสติปัญญา
- ความฉลาดทางอารมณ์
- จริ ยธรรม
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กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นการให้ ความรู้ และการสร้ างความตระหนัก(Knowledge and Awareness) : KA
1. สร้างความสนใจของผูเ้ รี ยนด้วยการเล่านิทานธรรม เรื่ อง “ตายไม่วา่ ” เมื่อเล่าจบแล้ว ครู
ตั้งคาถาม 2 ข้อให้ผเู ้ รี ยนช่วยกันตอบ เช่น ข้อชวนคิดของนิทานเรื่ องนี้คืออะไร? เหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากอะไร ? เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดความตระหนักในการดูแลสุ ขภาวะของตนเอง
2. แจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู ้แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 3 ให้ผเู ้ รี ยนได้ทราบ
3. อาจารย์ให้ความรู ้เกี่ยวกับความหมายของจิตที่มีสมาธิ พฤติกรรม สติปัญญา ความ
ฉลาดทางอารมณ์ และจริ ยธรรม พร้อมทั้งแจกใบความรู ้ที่ 3 เรื่ อง ความรู ้เกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตด้านจิตใจ ให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษาและสร้างความตระหนักให้สนใจเกี่ยวกับความสาคัญของ
จิตใจของตนเอง
ขั้นการสร้ างเสริมความรู้ (Enhancement) : E
1. ให้ผเู ้ รี ยนจับคู่ช่วยกันระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ประสบการณ์ซ่ ึงกันและกัน
เกี่ยวกับการฝึ กจิตที่มีสมาธิ การแสดงพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ สติปัญญา และการพัฒนาจริ ยธรรม
2. ผูเ้ รี ยนช่วยกันสร้างเสริ มความรู ้เกี่ยวกับการฝึ กสมาธิ การแสดงพฤติกรรม การพัฒนา
สติปัญญา และการพัฒนาจริ ยธรรม
3. ตัวแทนสรุ ปแนวทางการสร้างเสริ มความรู ้เกี่ยวกับการฝึ กสมาธิ การแสดงพฤติกรรม
การพัฒนาสติปัญญา และการพัฒนาจริ ยธรรมพร้อมทั้งจดบันทึกไว้
4. ให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกสมาธิกนั ทุกคนให้รู้จกั วิธีฝึกสมาธิแบบต่าง ๆ
ขั้นการสร้ างผลงาน (Construction) : C
1. ให้ผเู ้ รี ยนแบ่งกลุ่มย่อย โดยการคละความสามารถเก่ง ปานกลาง อ่อน จานวน 5 คนต่อ
กลุ่ม(เก่ง 1 คน ปานกลาง 2 คน อ่อน 2 คน)
2. แต่ละกลุ่มได้รับใบกิจกรรมที่ 3 เรื่ อง การฝึ กสมาธิ แบบกาหนดลมหายใจ ประมาณ 10
นาที ผูเ้ รี ยนแต่ละกลุ่มช่วยกันเขียนเรี ยงความตามใบกิจกรรมที่ 3.1 เรื่ อง การมีพฤติกรรมที่ดีจะ
ช่วยสร้างเสริ มสุ ขภาวะได้อย่างไร
3. ให้แต่ละกลุ่มปฏิบตั ิกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานเขียนเรี ยงความลงในกระดาษที่ได้
จัดเตรี ยมไว้
ขั้นการนาเสนอผลงาน (Presentation) : P
1. ให้ผเู ้ รี ยนได้คดั เลือกตัวแทนกลุ่ม จานวน 1 คน ออกมานาเสนอผลงานต่าง ๆเกี่ยวกับ
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การเขียนเรี ยงความเรื่ อง การมีพฤติกรรมที่ดีจะช่วยสร้างเสริ มสุ ขภาวะได้อย่างไร โดยเรี ยงลาดับ
ก่อนหลังให้จบั ฉลาก
2. สมาชิกในห้องเรี ยนช่วยกันวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบวิธีการและกระบวนการของผลงาน
การเขียนเรี ยงความของกลุ่มแต่ละกลุ่ม
3. ส่ งเสริ มการนาไปประยุกต์ใช้โดยให้ผเู ้ รี ยนแต่ละคนได้มีเวลาส่ วนตัวในการฝึ ก
สมาธิ และมีพฤติกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาวะของตนเอง
ขั้นการประเมินผลการเรียนรู้ และการสะท้ อนกลับ(Assessment and Reflection) : AR
1.ให้ผเู ้ รี ยนได้ประเมินผลงานเรี ยงความที่กลุ่มได้นาเสนอของแต่ละกลุ่มลงในแบบ
ประเมินผลงานกิจกรรม
2.ให้ผเู ้ รี ยนได้สะท้อนกลับด้วยการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขียนเรี ยงความเรื่ อง
การมีพฤติกรรมที่ดีจะช่วยสร้างเสริ มสุ ขภาวะได้อย่างไร
3.ให้ผเู ้ รี ยนแต่ละคนทาแบบประเมินสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่มเป็ นอย่างไร
สื่ อการเรียนรู้
1. ใบความรู ้ที่ 3 เรื่ อง ความรู ้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านจิตใจ
2. ใบกิจกรรมที่ 3 เรื่ อง การเขียนเรี ยงความการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านจิตใจ
3. ใบกิจกรรมที่ 3.1 เรื่ อง การฝึ กสมาธิ แบบกาหนดลมหายใจ
4. ใบกิจกรรมที่ 3.2 เรื่ อง การมีพฤติกรรมที่ดีจะช่วยสร้างเสริ มสุ ขภาวะได้อย่างไร
5. แบบประเมินผลการเขียนเรี ยงความ
6. แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
การวัดและประเมินผล
1. ประเมินผลจากการเขียนเรี ยงความ
2. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
บันทึกหลังสอน
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
(……………………………………………)
ผู้สอน
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ใบความรู้ ที่ 3
เรื่อง ความรู้ เกีย่ วกับการพัฒนาคุณภาพชีวติ ด้ านจิตใจ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านจิตใจ เป็ นการพัฒนาคุณภาพชีวิตประกอบด้วยการพัฒนาจิตใจ
การฝึ กสมาธิ พฤติกรรม และสติปัญญาเพื่อให้มี คุณภาพชีวิตที่มีสุขภาพดีท้ งั ร่ างกาย จิตใจ สังคม
สติปัญญา และจิตวิญญาณสามารถดาเนินชีวิตไปได้อย่างมีความสุ ข
ความหมายจิตที่เป็ นสมาธิ
จิตที่เป็ นสมาธิ หมายถึง จิตที่ได้รับการฝึ กให้มีสติอยูเ่ สมอ การฝึ กสมาธิเป็ นการบริ หารจิต
ให้มีความเข้มแข็ง เต็มเปี่ ยมไปด้วยพลังมีสติอยูต่ ลอดเวลา กิจกรรมต่าง ๆต้องการสมาธิอย่างมาก
เช่น การเล่นกีฬาบางประเภท ได้แก่ สกี ปี นหน้าผา แข่งรถยนต์ เล่นฟุตบอล บาสเกตบอล เป็ นต้น
การฝึ กสมาธิ หมายถึง ความตระหนักว่าแท้จริ งแล้วเราคือใครหาใช่ความพยายามที่จะเป็ น
สิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง หรื อคนใดคนหนึ่งที่มิใช่ตวั เรา การฝึ กสมาธิเป็ นการทาจิตใจให้สงบ โดยที่จิตหรื อ
ความคิดมิได้ถกู บังคับหรื อถูกกดขี่ให้จดจ่ออยูก่ บั สิ่ งใดสิ่ งหนึ่งหากแต่เป็ นการทาให้จิตสงบนิ่งด้วย
ความสมัครใจ
ความสาคัญของการฝึ กสมาธิ
การฝึ กสมาธิที่แท้จริ งจะส่ งผลดีตอทั้งสุ ขภาพร่ างกาย และสุ ขภาพจิต เปรี ยบเสมือนการ
ออกกาลังกายที่ทุกคนล้วนตระหนักถึงประโยชน์อนั มหาศาลจากการออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ
เมื่อเริ่ มออกกาลังกายใหม่ ๆ เราจะรู ้สึกปวดเมื่อยตามเนื้อตัว ตามข้อต่อ หรื อรู ้สึกเหน็ดเหนื่อย แต่
เมื่อทาต่อไปเรื่ อย ๆ อย่างสม่าเสมอเขาจะได้รับประโยชน์อนั แท้จริ งของการออกกาลังกาย
การฝึ กสมาธิทุกวันอย่างสม่าเสมอ ควรฝึ กวันละ 2 ครั้ง โดยฝึ กในช่วงเช้ามืดหลังตื่นนอน
และช่วงค่า จะเป็ นการเพิม่ พลังทางจิตให้แข็งแรง มัน่ คง จนสามารถนาเอาพลังจิตมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่ตวั เองและคนอื่น ๆ ได้
การฝึ กสมาธิแบบกาหนดลมหายใจ
การฝึ กสมาธิแบบกาหนดลมหายใจเป็ นการฝึ กสมาธิที่เรี ยบง่าย ไม่ตอ้ งอาศัยอุปกรณ์ใด ๆ
ให้มากมายขอเพียงแต่สถานที่ที่จะใช้ในการฝึ กสมาธิที่เหมาะสมและความตั้งใจจริ งของผูป้ ฏิบตั ิ
เท่านั้น
การฝึ กสมาธิแบบกาหนดลมหายใจ ควรนัง่ ขัดสมาธิบนเสื่ อหรื อฟูก หลังตรง อวัยวะทุก
ส่ วนผ่อนคลาย วางมือข้างหนึ่งไว้ที่ทอ้ ง ส่ วนข้างที่เหลือวางไว้บนหน้าอก หายใจเข้าออกลึก ๆ
และช้า ๆ สังเกตการณ์หายใจที่มือทั้งสองข้างในเวลาปกติ การหายใจที่ถูกต้อง คือ ท้องจะขยายใหญ่
เมื่อหายใจเข้า และจะยุบลงเมื่อหายใจออกให้ทาเช่นนี้ไปเรื่ อย ๆ จนกว่าจะสามารถปรับลมหายใจ
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ดังกล่าวให้อยูไ่ ด้นาน ๆ เมื่อสามารถปรับลมหายใจให้ถูกต้องแล้วให้ประสานมือทั้งสองไว้ที่ตกั
เอาสติจดจ่ออยูก่ บั ลมหายใจเข้า และลมหายใจออก หายใจเข้า-ออกครั้งที่ 1 ให้นบั “1” หายใจเข้าออกครั้งที่ 2 ให้นบั “2” หายใจเข้า-ออกครั้งที่ 3 ให้นบั “3” ทาเช่นนี้ไปเรื่ อย ๆ จะช่วยทาให้จิตเป็ น
สมาธิมากยิง่ ขึ้น เมื่อนับไปจนถึง 10 ให้ยอ้ นกลับมานับ 1 ใหม่อีกครั้ง วิธีน้ ีควรฝึ กครั้งละประมาณ
10 นาที วันละ 2 ครั้งพฤติกรรม
“พฤติกรรม” หมายถึง การแสดงออก การโต้ตอบ หรื อการมีปฏิกิริยาต่อสิ่ งต่าง ๆ
ซึ่งเป็ นสิ่ งที่บุคคลพูด คิด หรื อกระทา และหากจะยกตัวอย่างว่า การที่นกั ศึกษาสอบได้เกรด A ใน
วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตเป็ นพฤติกรรมหรื อไม่ คาตอบ คือ ไม่ใช่เพราะสิ่ งนั้นคือ ผลของ
พฤติกรรม เพราะหากจะกล่าวพฤติกรรมจะหมายถึง การเรี ยนอย่างขยันขันแข็ง ตั้งใจ มีประสิ ทธิภาพ จึง
สอบได้เกรด A
การเกิดพฤติกรรมมนุษย์
1. การเรียนรู้ ( Learning ) การเรี ยนรู ้ คือ การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมอัน
เนื่องมาจากประสบการณ์ซ่ ึงเมื่อได้เกิดการเรี ยนรู ้ข้ ึนแล้วก็จะมีความสามารถที่จะคิด หรื อปฏิบตั ิได้
ตามประสบการณ์
2. สติปัญญาและความคิด (Intelligence and Thought ) สติปัญญาและความคิด
เป็ นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมมนุษย์ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับความสามารถที่จะทางานและเข้าใจ
งานในส่ วนนี้ดีกว่าหรื อส่ วนอื่นดีกว่านักจิตวิทยาบางกลุ่มพยายามสร้างคาจากัดความสติปัญญา คือ
ความสามารถพิเศษเกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดทางพันธุกรรม
3. ค่ านิยม (Value) การเกิดพฤติกรรมในส่ วนของอิทธิพลจากค่านิยมที่เกิดขึ้นกับ
บุคคลในสังคมนั้นเนื่องจากสังคมมีบรรทัดฐาน (Norms) เป็ นค่านิยมที่สมาชิกในสังคมนั้น ๆ ยึดถือ
เป็ นแนวปฏิบตั ิในการดาเนินชีวิตโดยค่านิยมมีท้ งั ค่านิยมทางลบและทางบวก ซึ่งในสังคมหนึ่งอาจ
เห็นว่าค่านิยมนี้เป็ นสิ่ งที่ควรยึดถือปฏิบตั ิในขณะที่อีกสังคมหนึ่งอาจเห็นว่าเป็ นค่านิยมในแง่ลบก็
ได้เช่น ค่านิยมยกย่องผูม้ ีอานาจบารมีหรื อมีค่านิยมวัตถุ เป็ นต้น
4. เจตคติ (Attitude) เจตคติ หมายถึง ความคิด ความรู ้สึกที่มีความโน้มเอียงต่อสิ่ งใด
สิ่ งหนึ่งไปในแง่บวก (Positive) หรื อ ความคิดในแง่ลบ เป็ นปรปักษ์ (Negative) ซึ่งในเชิงจิตวิทยา
สังคมแล้ว เจตคติเกิดจากการตั้งสมมติฐานขึ้นมาเพราะเป็ นสิ่ งที่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้โดยตรง
แต่จะอ้างอิงได้จากพฤติกรรม การตอบสนอง
5. อารมณ์ ( Emotional) อารมณ์ คือ สภาพของจิตใจที่หวัน่ ไหว ปั่นป่ วน หรื อตื่นเต้น
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เมื่อมีสิ่งเร้ามากระตุน้ สิ่ งเร้าที่มากระทบทาให้แต่ละบุคคลเกิดอารมณ์ที่ต่างกันได้ แม้กระทัง่ คน
เดียวกันเมื่อสภาวะที่แตกต่างกันได้รับสิ่ งเร้าเดียวกัน
6. แรงจูงใจ (Motivation) แรงจูงใจ คือ การทางานของระบบประสาท ซึ่งส่ งผลต่อ
การเกิดพฤติกรรมของมนุษย์โดยมีแรงขับ (Driving force) เป็ นสิ่ งสาคัญที่ก่อให้เกิดการกระทาต่าง ๆ
ขึ้นทุกวันนี้ทุกคนพูดว่าการที่มนุษย์กินเมื่อหิ ว หรื อทางานหนักเพื่อต้องการประสบความสาเร็ จใน
ชีวิต ล้วนมาจากแรงจูงใจทั้งสิ้ นซึ่งแรงจูงใจแบ่งออกได้เป็ น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ แรงจูงใจทาง
กายภาพ(Physiological motivation) และแรงจูงใจทางด้านจิตใจ (Psychological motivation)
7. ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient) ความฉลาดทางอารมณ์
(Emotional Quotient) คือ ความสามารถในการวัด และควบคุมอารมณ์ ความรู ้สึกของตนเองและ
ผูอ้ ื่นได้ และความรู ้สึกเป็ นสิ่ งที่มีอิทธิพลต่อความคิดและการกระทา พวกเขาได้พฒั นาทฤษฎีน้ ีบน
พื้นฐานของหลักการ 4 ข้อ
1. ความสามารถในการประเมินสิ่ งที่มองเห็นหรื อสังเกตได้ถึงอารมณ์การแสดงออก
2. ความสามารถในการจา และสร้างความรู ้สึกในความเข้าใจตัวเองและผูอ้ ื่นได้
3. ความสามารถในการเข้าใจอารมณ์ และมีความรอบรู ้เกี่ยวกับอารมณ์
4. ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ และมีพฒั นาการทางอารมณ์ที่ดี ที่ฉลาด
จริยธรรม
พฤติกรรมของมนุ ษย์มีจิตใจเป็ นผูส้ ั่งการและกากับควบคุม หากจิตใจร่ าเริ งเบิกบาน
กริ ยาท่าทีที่แสดงออกจะกระฉับกระเฉง ว่องไว แต่เมื่อมีจิตใจเศร้าหมอง กริ ยาท่าทีก็เหงาหงอย
เซื่ องซึ มไม่สดใส จึงมีคากล่าวที่ว่าใจเป็ นนาย กายเป็ นบ่าว กรณี จิตเป็ นผูส้ ั่งการ ร่ างกายก็ถือคาสั่ง
และแสดงกิริยานั้นๆ ดังนั้นการแสดงจริ ยธรรมและคุณธรรมจึงไม่สามารถแยกกันได้ซ่ ึ งคุณธรรม
จะเน้นความรู ้สึก ของจิตใจ ส่ วนจริ ยธรรมเน้นการแสดงออกทางร่ างกาย
1. การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม เด็กที่เกิดมาได้รับการศึกษาอบรมครั้งแรกจาก
บิดามารดาหรื อผูป้ กครอง ต่อจากนั้นก็มีระบบการศึกษาจะเป็ นรากฐานในการพัฒนาคุณธรรมและ
จริ ยธรรม มีท้ งั วิชาสอนและการอบรมจากครู อาจารย์ มีการเรี ยนรู ้ถึงการประพฤติปฏิบตั ิตนให้มี
ศีลธรรมช่วยเหลือผูอ้ ื่น มีจิตใจที่บริ สุทธิ์ซ่ ึงเป็ นแนวทางในการพัฒนาจริ ยธรรม
2. จริยธรรมทีพ่ งึ ประสงค์ สาหรับคนไทย ได้แก่ ปัญญาธรรม เมตตาธรรม สันติ
ธรรม สุ จริ ตธรรม วิริยธรรม คารวธรรม สามัคคีธรรม เป็ นต้น
3. จริยธรรมกับสุ ขภาพ ความสาคัญของการมีสุขภาพดีท้ งั ทางร่ างกายและจิตที่ดีได้
ต้องสามารถควบคุมร่ างกายและจิตใจ ได้ดีเยีย่ ม ต้องมีวธิ ีการ คือ
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1. สุ ขภาพกาย ควรรักษาสุขภาพกายให้อยูใ่ นสภาพที่สมบูรณ์โดยการดื่ม กิน และ
หายใจอย่างถูกสุ ขลักษณะ ออกกาลังกายให้อวัยวะทุกส่ วนได้ทางานตามปกติ นอนหลับ พักผ่อน
อย่างเพียงพอต่อความต้องการของร่ างกาย มีการตรวจสุขภาพเป็ นประจา
2. สุ ขภาพจิต เราควรฝึ กปฏิบตั ิคุณธรรมอยูเ่ สมอเพราะการมีคุณธรรม คือการมีอารมณ์
ที่ถูกต้องในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยปฏิบตั ิ ดังนี้ มองโลกในแง่ดีดว้ ยความเป็ นจริ ง คือ การยอมรับ
สภาพตัวเองและผูอ้ ื่น ควบคุมตนเองได้ มีการใช้อารมณ์และการแสดงออกอย่างถูกต้องเหมาะสม
นิทานธรรมะเรื่อง ตายไม่ ว่า
มีชายคนหนึ่งขับรถเบนซ์คนั งามด้วยความเร็ วสูง ทันใดนั้นคุณพระช่วยมีอะไรอยูข่ า้ งหน้า
ด้วยความประมาทขาดความระมัดระวัง เขาหักหลบอย่างรวดเร็ ว เสี ยงดังโครม สุ นขั ที่ว่งิ ตัดหน้า
หันมาเห่าแบบงง ๆ แล้วก็วง่ิ จากไป อนิจจารถเบนซ์คนั งามคันนั้นวิ่งเสี ยหลักตกลงไปในคลอง
หลังจากที่เขาได้สติรู้สึกตัวหายตกใจ เขาจึงคลานออกมาจากรถทันทีที่เขาเห็นสภาพรถที่อยูต่ รงหน้า
เขาก็ร้องเสี ยงโอดครวญดัง ๆ “โธ่รถเบนซ์ของฉัน พังหมดเลย” ในบรรดาคนที่มุ่งดูเหตุการณ์อยูม่ ี
ชายคนหนึ่งเกิดนึกสงสารขึ้นมา จึงเดินเข้าไปหาเขาด้วยจิตเมตตาแล้วบอกเขาว่า “คุณไปห่วงทาไม
รถ ห่วงแขนของคุณดีกว่า มันกระเด็นไปโน้นแล้ว” พร้อมทั้งชี้ให้เขาดู เขามองตามปลายนิ้วที่ช้ ีไป
ประมาณครึ่ งเมตร พอเห็นท่อนแขนที่อยูด่ า้ นหน้า และกลับมาสารวจตัวเองอีกครั้ง ชายหนุ่มก็
ถึงกับโอดครวญเสี ยงดังเป็ นครั้งที่ 2 ว่า “โธ่โรเล็กซ์ของฉัน พังหมดเลย”
ข้ อชวนคิด การบริ โภคนิยมทาให้คุณค่าสิ่ งของต่าง ๆ สับสน ไขว้เขวไปหมด วัตถุสาคัญกว่าชีวติ
ชีวิตมีค่าน้อยกว่าอวัยวะซึ่งตรงกันข้ามกับพุทธพจน์ที่ตรัสว่า “พึงสละทรัพย์ เพือ่ รักษาอวัยวะสละ
อวัยวะเพือ่ รักษาชีวติ และสละทรัพย์ อวัยวะ ชีวติ เพือ่ รักษาธรรม” ชายคนนี้แทนที่จะดีใจที่รอด
ชีวิตกลับเสี ยดายรถ แทนที่จะเสี ยใจที่แขนขาดกับเป็ นห่วงนาฬิกา เราอาจไม่เป็ นแบบนี้ แต่มีไหมที่
บ่นอยากตายเมื่อทาอะไรแล้วมีอุปสรรค ธุรกิจล้มเหลว หรื อโดนเอามีดมาจี้ เอาสร้อยคอ แต่เราดิ้น
รนเอาชีวิตเข้าแลก
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ใบกิจกรรมที่ 3
เรื่อง การเขียนเรียงความการพัฒนาคุณภาพชีวติ ด้ านจิตใจ
---------------------------คาชี้แจง ให้แต่ละกลุ่มดาเนินการวิเคราะห์งาน วางแผนการแสดงละครโดยให้มีหน้าที่ร่วมในการ
แสดงละครทุกคน กาหนดหัวข้อดังนี้
ชื่อกลุ่ม…………………………………………….
หัวเรื่องเรียงความ…………………………………………
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แบบประเมินผลการเขียนเรียงความ
กลุ่มที่…………ชื่อเรื่อง…………………………………………………………………………
คาชี้แจง : ให้ผสู ้ อน/นักศึกษา ประเมินจากการตรวจสอบผลการเขียนเรี ยงความ โดยกาเครื่ องหมาย
(/) ลงในตารางที่ตรงกับระดับคุณภาพ
รายการที่
ระดับคุณภาพ
ประเมิน
4 (ดีมาก)
3 (ดี)
2 (พอใช้ )
1 (ควรปรับปรุง)
-ทางานไม่ครบ
-ทางานไม่ครบ
-ทางานไม่ครบ
1. ความสมบูรณ์ -ทางานครบ
สมบูรณ์มี
สมบูรณ์ขาด 1
สมบูรณ์ขาด 2
สมบูรณ์ขาด
องค์ประกอบ องค์ประกอบ
องค์ประกอบ
มากกว่า 2
ครบทุกอย่าง
องค์ประกอบ
2. ความถูกต้ อง -ทางานถูกต้อง -ทางานไม่ถูกต้อง -ทางานไม่ถูกต้องตาม -ทางานไม่ถูกต้อง
ตามข้อตกลง ตามข้อตกลงของ ข้อตกลงของกลุ่ม 2 ตามข้อตกลงของ
ของกลุ่ม
กลุ่ม 1 อย่าง
อย่าง
กลุ่ม มากกว่า 2
ทั้งหมด
อย่าง
-ผลงานมีความคิด -ผลงานค่อนข้างมี
-ผลงานมีความคิด
3. ความคิดริเริ่ม -ผลงานมี
ความคิดริ เริ่ ม ริ เริ่ มสร้างสรรค์
ความคิดริ เริ่ ม
ริ เริ่ มสร้างสรรค์
สร้ างสรรค์
สร้างสรรค์และ และมีการนาไป
สร้างสรรค์และมีการ น้อยและไม่สามารถ
มีการนาไป
ประยุกต์ใช้ได้บา้ ง นาไปประยุกต์ใช้ได้ นาไปประยุกต์ใช้ได้
ประยุกต์ใช้ได้
บ้าง
-ผลงานค่อนข้าง
-ผลงานค่อนข้าง
-ผลงานไม่ค่อย
4. ความเรียบร้ อย -ผลงาน
เรี ยบร้อย
เรี ยบร้อยสวยงาม เรี ยบร้อย มีบางจุดไม่ เรี ยบร้อยและไม่
สวยงามและ และน่าสนใจ
เรี ยบร้อย
น่าสนใจ
น่าสนใจ
เกณฑ์ การประเมินระดับคุณภาพ
3.51 - 4.00 หมายถึง มีผลงานการเขียนเรี ยงความอยูใ่ นระดับคุณภาพดีมาก
2.51 - 3.50 หมายถึง มีผลงานการเขียนเรี ยงความอยูใ่ นระดับคุณภาพดี
1.51 - 2.50 หมายถึง มีผลงานการเขียนเรี ยงความอยูใ่ นระดับคุณภาพปานกลาง
1.00 - 1.50 หมายถึง มีผลงานการเขียนเรี ยงความอยูใ่ นระดับคุณภาพควรปรับปรุ ง
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แบบสั งเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
ชื่อกลุ่ม………………………………………………………………………………..
ชื่อกิจกรรม…………………………………………………………………………….
คาชี้แจง ให้กาเครื่ องหมาย( /) ลงในช่องว่างตามความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
1. ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิงาน

O ร่ วมมือทุกคน

O ร่ วมมือเป็ นบางคน
2. การยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น

O ส่ วนใหญ่ยอมรับ
O มีความขัดแย้งภายในกลุ่ม

3. การแสดงความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม

O มีอิสระ

O ไม่มีอิสระ
4. การปฏิบตั ิตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

O ปฏิบตั ิ

O ไม่ปฏิบตั ิ
5. การประสานงานความคิดเห็นและสรุ ปผล
ประเด็นอย่างชัดเจน

O ปฏิบตั ิ

6. การเข้าร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมครบทุกขั้นตอน

O ครบทุกคน

O ไม่ปฏิบตั ิ
O บางคนไม่ครบ

7. ความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงาน

O เสร็ จภายในเวลาที่กาหนด

O ไม่เสร็ จภายในเวลาที่กาหนด
เกณฑ์ การให้ คะแนน
รายการพฤติกรรมทางบวก = 1 คะแนน
รายการพฤติกรรมทางลบ = 0 คะแนน
เกณฑ์ การตัดสิ นคุณภาพ
คะแนน
ระดับคุณภาพ
6-7
ดี
3-5
พอใช้
0- 2
ปรับปรุ ง
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ใบกิจกรรมที่ 3.1
เรื่อง การฝึ กสมาธิแบบกาหนดลมหายใจ
คาสั่ ง ให้กลุ่มนักศึกษาปฏิบตั ิการฝึ กสมาธิ แบบกาหนดลมหายใจใช้เวลา 10 นาที ตั้งชื่อกลุ่ม เขียน
ชื่อสมาชิกในกลุ่ม และหัวข้อเรื่ องกิจกรรม
ชื่อกลุ่ม………………………………………………………………………………………..
รายชื่อสมาชิก 1……………………………………………………………………………
2……………………………………………………………………………
3……………………………………………………………………………
4……………………………………………………………………………
5……………………………………………………………………………

การฝึ กสมาธิแบบกาหนดลมหายใจ
ใช้ เวลา 10 นาที
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ใบกิจกรรมที่ 3.2
เรื่อง การมีพฤติกรรมทีด่ ีจะช่ วยสร้ างเสริมสุ ขภาวะได้ อย่ างไร
คาสั่ ง ให้กลุ่มนักศึกษาช่วยกันแสดงความคิดเห็นตามหัวข้อเรื่ องที่กาหนด
ชื่อกลุ่ม………………………………………………………………………………………..
รายชื่อสมาชิก 1……………………………………………………………………………
2……………………………………………………………………………
3……………………………………………………………………………
4……………………………………………………………………………
5……………………………………………………………………………

หัวข้ อ การมีพฤติกรรมทีด่ จี ะช่ วยสร้ างเสริมสุ ขภาวะได้ อย่ างไร?
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ตัวอย่ างแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 4
รายวิชา การสร้ างเสริมสุ ขภาวะ
หน่ วยที่ 3 การออกกาลังกาย เกม และนันทนาการ
เรื่อง กิจกรรมการออกกาลังกาย
เวลา 9 ชั่วโมง
………………………….
สาระสาคัญ
การออกกาลังกาย เป็ นการเคลื่อนไหวร่ างกายมากกว่าภาวะปกติอย่างสม่าเสมอเพื่อช่วย
ทาให้ร่างกายแข็งแรงเกิดการเปลี่ยนแปลงระบบต่าง ๆ จนสามารถดาเนินชีวิตในประจาวันของ
ตนเองได้อย่างมีความสุ ข
จุดประสงค์ การเรียนรู้
จุดประสงค์ การเรียนรู้ ทวั่ ไป
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบตั ิกิจกรรมการออกกาลังกายได้
จุดประสงค์ การเรียนรู้ เชิงพฤติกรรม
1. อธิบายความหมายของการออกกาลังกาย ประโยชน์และโทษจากการออกกาลังกาย
หลักการออกกาลังกายและประเภทของการออกกาลังกายได้
2. สาธิตกิจกรรมการออกาลังกายประเภทต่าง ๆได้
3. ปฏิบตั ิกิจกรรมการออกกาลังกายด้วยลักษณะท่าทางต่าง ๆ ได้
สาระการเรียนรู้
- ความหมายของการออกกาลังกาย
- ประโยชน์ของการออกกาลังกาย
- การออกกาลังกายช่วยทาให้สุขภาพดีได้อย่างไร
- หลักการออกกาลังกาย
- โทษจากการออกกาลังกาย
- ประเภทของการออกกาลังกาย
- กิจกรรมการออกกาลังกายแบบต่าง ๆ
กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นการให้ ความรู้ และการสร้ างความตระหนัก(Knowledge and Awareness) : KA
1. สร้างความสนใจของผูเ้ รี ยนโดยการให้เพื่อนที่เป็ นนักกีฬาออกมาแสดงท่าทางการออก
กาลังกายแล้วให้เพื่อนในห้องปฏิบตั ิตามท่าทางการออกกาลังกายนั้นประมาณ 3 -5 ท่า
2. แจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู ้แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 4 ให้ผเู ้ รี ยนได้ทราบ
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3. ให้ความรู ้เกี่ยวกับความหมายของการออกกาลังกาย ประโยชน์และโทษของการ
ออกกาลังกาย หลักการออกกาลังกาย และประเภทของการออกกาลังกาย พร้อมทั้งแจกใบความรู ้ที่
4 เรื่ อง ความรู ้เกี่ยวกับการออกกาลังกาย ให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษา
4. สร้างความตระหนักผูเ้ รี ยนโดยการสนทนาประโยชน์และโทษของการออกกาลังกาย
ให้ผเู ้ รี ยนได้อภิปรายกันภายในห้องเรี ยน
ขั้นการสร้ างเสริมความรู้ (Enhancement) : E
1. ให้ผเู ้ รี ยนจับคู่ช่วยกันระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ซ่ ึงกันและกันเกี่ยวกับการ
ออกกาลังกายในชีวิตประจาวันของแต่ละคน
2. ผูเ้ รี ยนช่วยกันสร้างเสริ มแนวทางการออกกาลังกายที่ปฏิบตั ิได้ง่ายและสะดวกที่สุด
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้เห็นความสาคัญของการออกกาลังกาย เช่น การออกกาลังกายที่ศีรษะ คอ ไหล่
แขน เอว หัวเข่า ข้อเท้า ข้อมือ เป็ นต้น
3. อาจารย์และผูเ้ รี ยนช่วยกันสาธิตท่าทางการออกกาลังกายที่ถูกต้องให้กบั เพื่อนได้
ปฏิบตั ิตาม
4. ตัวแทนผูเ้ รี ยนสรุ ปแนวทางการออกกาลังกายที่สามารถนาไปปฏิบตั ิได้ง่าย และไม่ตอ้ ง
เสี ยค่าใช้จ่าย
ขั้นการสร้ างผลงาน (Construction) : C
1. ให้ผเู ้ รี ยนแบ่งกลุ่มย่อย โดยการคละความสามารถเก่ง ปานกลาง อ่อน จานวน 5 คนต่อ
กลุ่ม (เก่ง 1 คน ปานกลาง 2 คน อ่อน 2 คน)
2. ผูเ้ รี ยนช่วยแจกใบกิจกรรมที่ 4 เรื่ อง การสร้างสรรค์กิจกรรมการออกกาลังกาย เพื่อให้
กลุ่มแต่ละกลุ่มได้ช่วยกันศึกษาวิเคราะห์กิจกรรม วางแผนการปฏิบตั ิกิจกรรม เป็ นข้อตกลงของ
กลุ่มโดย เขียนกิจกรรมที่จะปฏิบตั ิลงในใบงานที่ 4 เป็ นการสร้างสรรค์การออกกาลังกายของกลุ่ม
3. แต่ละกลุ่มช่วยกันฝึ กปฏิบตั ิกิจกรรมสร้างสรรค์การออกกาลังกายที่ได้ออกแบบไว้จน
เกิดความชานาญ อาจารย์ช่วยแนะนาการเป็ นผูน้ ากิจกรรม ผูป้ ฏิบตั ิตามกิจกรรม
ขั้นการนาเสนอผลงาน (Presentation) : P
1. ให้แต่ละกลุ่มปฏิบตั ิกิจกรรมสร้างสรรค์การออกกาลังกายตามที่กลุ่มได้กาหนดไว้และ
พร้อมกับชวนเชิญให้ผเู ้ รี ยนกลุ่มอื่น ๆ ได้ร่วมปฏิบตั ิกิจกรรมการออกกาลังกายร่ วมกัน
2. ให้แต่ละกลุ่มได้คดั เลือกส่ งตัวแทนกลุ่ม จานวน 1 คน ออกมาปฏิบตั ิกิจกรรมการออก
กาลังกาย เพื่อให้เพื่อนทุกคนปฏิบตั ิกิจกรรมการออกกาลังกายตามท่าทางที่กาหนดไว้
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3. สมาชิกในห้องเรี ยนช่วยกันวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบวิธีการและกระบวนการของการออก
กาลังกายแต่ละกลุ่ม
4. ส่ งเสริ มการนาไปประยุกต์ใช้โดยให้ผเู ้ รี ยนแต่ละคนได้จดบันทึกการปฏิบตั ิตนเองใน
การออกกาลังกาย จานวน 1 สัปดาห์ และส่ งเสริ มการรักการออกกาลังกายแก่ผเู ้ รี ยนทุกคน
ขั้นการประเมินผลการเรียนรู้ และการสะท้ อนกลับ(Assessment and Reflection) : AR
1. ให้ผเู ้ รี ยนได้ประเมินผลการสร้างสรรค์กิจกรรมการออกกาลังกายของแต่ละกลุ่มลงใน
แบบประเมินผลการสร้างสรรค์กิจกรรมการออกกาลังกาย
2. ให้ผเู ้ รี ยนได้สะท้อนกลับด้วยการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างสรรค์กิจกรรม
การออกกาลังกาย มีประโยชน์ อย่างไรและควรมีการปรับปรุ งแก้ไขอย่างไรบ้าง
3. ให้ผเู ้ รี ยนแต่ละคนปฏิบตั ิกิจกรรมการออกกาลังกายอย่างอิสรเสรี เพื่อประเมินตนเองที่
สามารถออกกาลังกายได้
(หมายเหตุ แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 4 ผู้เรียนแต่ งกายชุ ดพลศึกษาทุกคน)
สื่ อการเรียนรู้ /แหล่ งเรียนรู้
1. ใบความรู ้ที่ 4 เรื่ อง ความรู ้เกี่ยวกับการออกกาลังกาย
2. ใบกิจกรรมที่ 4 เรื่ อง การสร้างสรรค์กิจกรรมการออกกาลังกาย
3. แบบประเมินผลกิจกรรม
4. แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
5. โรงยิมส์เนเซียม
การวัดและประเมินผล
1. ประเมินผลจากผลกิจกรรมของแต่ละกลุ่ม
2. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
บันทึกหลังสอน
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..
(……………………………………………)
ผู้สอน
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ใบความรู้ ที่ 4
ความรู้ เกีย่ วกับการออกกาลังกาย
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเราให้มีร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้
เจ็บต่าง ๆ สามารถดารงชี วิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุ ข นั้น มนุ ษย์ตอ้ งมีการออกกาลังกายอยู่
เสมอเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงได้
ความหมายของการออกกาลังกาย
การออกกาลังกาย (Exercise) หมายถึง การเคลื่อนไหวหรื อการฝึ กซ้อมเพื่อให้ส่วนต่าง ๆ
ของร่ างกายทางานมากกว่าภาวะปกติ เป็ นระเบียบระบบโดยคานึงถึงความเหมาะสมกับเพศ วัย และ
สภาวะร่ างกายของแต่ละบุคคลเป็ นสาคัญส่ งผลให้ส่วนของร่ างกายนั้น ๆ มีการเปลี่ยนแปลงทั้ง
รู ปร่ าง และการทางานในทางที่ดีข้ ึนสามารถดารงชีวิตได้อย่างเป็ นสุ ขและมีคุณภาพ
ประโยชน์ ของการออกกาลังกาย
1. การออกกาลังกายช่วยเสริ มสร้างกล้ามเนื้อ มีเลือดไปเลี้ยงมากขึ้น ทาให้มีกาลัง มี
ประสิ ทธิภาพและมีความทนทานได้ดีข้ ึน
2. การออกกาลังกายช่วยปรับปรุ งการไหลเวียนของเลือดทัว่ ร่ างกาย เพิ่มการทางาน
ของหัวใจสู บฉี ดได้ดีข้ ึน
3. การออกก าลัง กายช่ ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานปอดซึ่ ง ท าให้มีอ อกซิ เ จน
เพียงพอเมื่อต้องการ
4. การออกกาลังกายช่วยให้การทางานของเนื้อเยือ่ ทัว่ ร่ างกายดีข้ ึน โดยช่วยเพิ่มการ
เผาผลาญของเนื้อเยือ่ ทั้งหมด
5. การออกกาลังกายเป็ นการควบคุมน้ าหนัก ทาให้แคลอรี ที่ไม่ตอ้ งการหมดไป
6. การออกกาลังกายช่วยลดไตรกลีเซอไลด์ ลดระดับคลอเลสเตอร์รอล
7. การออกกาลังกายเพิม่ การใช้อินซูลิน ซึ่งเป็ นฮอร์โมนที่เผาผลาญน้ าตาลจากเลือด
8. การออกกาลังกาย เช่น การเดิน การวิ่ง การว่ายน้ า จะทาให้ปริ มาณแคลเซียมใน
กระดูกเพิ่มขึ้น ป้ องกันโรคกระดูก และการอ่อนเพลียเมื่ออายุมากได้
9. การออกกาลังกายทาให้รู้สึกสดชื่น แก่ชา้ ลง ระบบประสาทแข็งแรง จึงทาให้มีพละ
กาลังที่จะทางานในวันนั้น ผูท้ ี่มีร่างกายแข็งแรงจะเป็ นคนมองโลกในแง่ดี มีความกระตือรื อร้นและ
พบกับความสาเร็ จ
10. การออกกาลังกายเป็ นประจา ช่วยคลายความเหนื่อย อ่อนเพลีย การออกกาลังกาย ที่
เลือกสรรอย่างถูกต้องแล้วจะต้องกลายเป็ นการพักผ่อนอารมณ์ที่รื่นรมย์อย่างหนึ่ง
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หลักการออกกาลังกาย
1. ควรเริ่ มออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ พยายามเพิ่มทีละน้อยมาหักโหมในตอนแรก
2. เลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับอายุและสมรรถภาพของแต่ละคน
3. ควรออกกาลังกายอย่างน้อย 3-5 สัปดาห์ มีระยะเวลาการฝึ ก 15-60 นาที โดยเน้น
กิจกรรมการฝึ กแบบแอโรบิก (เฉก ธนะสิ ริ, 2540 : 7)
4. อบอุ่นร่ างกาย ( Warm up ) 5 - 10 นาที โดยการยึดเหยียดข้อต่อ และเอ็นกล้ามเนื้ อ
ส่ วนต่าง ๆ ที่ใช้ในการเคลื่อนไหว เช่น แขน ขา หลัง คอ ข้อมือ
5. ควรมีสุขนิสยั ที่ดีในการออกกาลังกาย เช่น การแต่งกายให้เหมาะสมกับกิจกรรมการ
ออกกาลังกายใส่ เสื้ อ กางเกง รองเท้า รวมทั้งอุปกรณ์ในการออกกาลังกายควรสะอาดเรี ยบร้อย
6. ควรให้ทุกส่ วนของร่ างกายได้ออกกาลังกายอย่างทัว่ ถึง ไม่ควรมุ่งออกกาลังกาย
เฉพาะส่ วนใดส่ วนหนึ่งเท่านั้น
7. ควรคานึงถึงสภาพของร่ างกายถ้าหากร่ างกายอ่อนแอ อันเนื่องมาจากการเจ็บป่ วย
อดนอน การออกกาลังกายที่เคยทาอยูอ่ าจกลายเป็ นหนักเกินไป ซึ่งอาจมีอาการบางอย่างแสดง เช่น
ใจสัน่ หน้ามืด หายใจขัด คลื่นไส้จะเป็ นลม หากมีอาการเช่นนี้เกิดขึ้นให้หยุดพักทันที
8. ออกกาลังกายให้เกิดการทรงตัวดี ข้ ึน การที่คนเรายืนอยู่ได้ตรงหรื อเวลาเดินได้
ตรงไม่เซก็เพราะร่ างกายมีการทรงตัวดี
9. ออกกาลังกายให้ร่างกายมีความว่องไว ความว่องไวเกิดขึ้นจากการที่ร่างกาย
สามารถปรับเปลี่ยนร่ างกายจากท่าหนึ่งไปยังท่าใหม่ได้ทนั ท่วงที
โทษจากการไม่ ออกกาลังกาย
1. กระดูกเปราะ การขาดการออกกาลังกาย ทาให้กระดูกและข้อต่อต่าง ๆ ทางานน้อย
มีโอกาสเสื่ อมได้ง่าย เยือ่ บุและเอ็นข้อต่อมีการอักเสบ
มีหินปูนเกาะทาให้เกิดการติดขัดและ
เจ็บปวดเมื่อมีการเคลื่อนไหว ทาให้กระดูกบางลง เปราะแตกหักง่าย
2. ระบบประสาทเสี ยดุลยภาพ ปกติการทางานของอวัยวะภายในจะอยูภ่ ายใต้การ
ควบคุมของระบบประสาทเสรี Parenthetic และ Sympathetic การไม่ออกกาลังกายจะทาให้การ
ทางานของระบบประสาทเสรี ขาดความสมดุล เป็ นผลให้เกิดความผิดปกติในการทางานของอวัยวะ
ภายใน เช่นระบบทางเดินอาหาร จะมีอาการท้องอืด อาหารไม่ยอ่ ย ท้องผูก
3. โรคหลอดเลือดหัวใจเสื่ อมสภาพ ขาดการออกกาลังกาย ทาให้หลอดเลือดต่าง ๆ
เสี ยความยืดหยุน่ และมีธาตุหินปูน ไขมันไปพอกพูนทาให้หลอดเลือดตีบแคบและเกิดการอุดตันได้
ง่ายโดยเฉพาะที่หวั ใจ
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4. โรคอ้วน การขาดการออกกาลังกายทาให้การเผาผลาญอาหารเป็ นพลังงานน้อยลง จึง
มีการสะสมอาหารส่ วนเกินไว้ในสภาพไขมัน การมีไขมันเกินถึง 15 เปอร์เซ็นต์ ของน้ าหนักตัวที่
ควรถือได้วา่ เป็ นโรค ความอ้วนเป็ นสาเหตุประกอบของโรคอื่นๆ อีกมาก เช่น โรคเบาหวาน
5. ทาให้กล้ามเนื้อลีบ มีกาลังน้อย เกิดการขัดยอก และปวดกล้ามเนื้อได้ง่าย
6. โรคความดันโลหิ ตสูง
ประเภทของการออกกาลังกาย ประเภทของการออกกาลังกายมี 7 ประเภท ดังนี้
1. การบริ หารด้ วยมือเปล่ า (calisthenics exercise) คือ การกระตุน้ ร่ างกายก่ อน
ประกอบกิจกรรมการออกกาลังกาย
2. การบริการแบบยืด-เหยียด (stretching exercise ) เพื่อให้ขอ้ ต่อมีความตึงอยูร่ ะยะ
หนึ่งควรทาก่อนออกกาลังกายที่หนัก
3. การออกกาลังกายแบบไอโซเมตริก (Isometric exercise) เป็ นการออกกาลังกาย
โดยไม่มีการเคลื่อนไหวส่ วนใด ๆ ของร่ างกาย ได้แก่ การเกร็ งกล้ามเนื้อมัดใดมัดหนึ่งหรื อกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่งสักครู่ แล้วคลายแล้วเกร็ งใหม่ ทาสลับกันหรื อออกแรงดึงดันวัตถุที่ไม่เคลื่อนไหว
4. การออกกาลังกายแบบไอโซโทนิก (Isotonic exercise) เป็ นการออกกาลังกายต่อสู ้
กับแรงต้านทานโดยกล้ามเนื้อมีการหดตัวด้วย หมายถึง มีการเคลื่อนไหวข้อต่อหรื อ แขนขาด้วย
ได้แก่ การยกสิ่ งของขึ้นวางลง
5. การออกกาลังกายแบบไอโซคิเนติก (Isokinetic exercise) เป็ นการออกกาลังกาย
โดยให้ร่างกายต่อสู ก้ บั แรงต้านทานด้วยความเร็ วคงที่ นับเป็ นการออกกาลังกายแบบใหม่ดว้ ยการ
ใช้เครื่ องมือออกกาลังกายที่ทนั สมัยผนวกกับเครื่ องมือคอมพิวเตอร์
คล้ายกับการออกกาลังกาย
แบบไอโซโทนิกเช่น ลู่กล การเดินหรื อวิง่ สวนทางกับสายพานที่เคลื่อนที่มาด้วยความเร็ วสม่าเสมอ
6. การออกกาลังกายแบบไม่ ใช้ ออกซิเจน ( Anaerobic exercise) เป็ นการใช้พลังงาน
จากสารพลังงาน หรื อ ATP ที่สะสมอยูใ่ นเซลล์กล้ามเนื้อ ได้แก่ การทางานเบา ๆ การวิ่งระยะสั้น
50 เมตร 100 เมตร หรื อ การยกน้ าหนัก เป็ นต้น
7. การออกกาลังกายแบบใช้ ออกซิเจน(Aerobic exercise) เป็ นการออกกาลังกาย
ที่ ทาให้ร่า งกายเพิ่ มพูน ความสามารถในการรั บออกซิ เจน ทาให้ไ ด้บริ ห ารหัว ใจและปอดเป็ น
เวลานานร่ างกายจะหายใจเอาออกซิเจนไปใช้ใน ได้แก่ ว่ายน้ า วิง่ ขี่จกั รยาน เดินเร็ ว เต้นแอโรบิก
เป็ นต้น
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ใบกิจกรรมที่ 4
เรื่อง การสร้ างสรรค์ กจิ กรรมการออกกาลังกาย
คาสั่ ง ให้กลุ่มนักศึกษาช่วยกันสร้างสรรค์กิจกรรมการออกกาลังกาย จานวน 1 กิจกรรม
ชื่อกลุ่ม………………………………………………………………………………………..
รายชื่อสมาชิก 1……………………………………………………………………………
2……………………………………………………………………………
3……………………………………………………………………………
4……………………………………………………………………………
5……………………………………………………………………………

หัวข้ อเรื่องกิจกรรม.............………….
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แบบประเมินการจัดกิจกรรม
รายวิชา……………………………………………………………………ชั้น………………….
หน่ วยการเรียนรู้ /แผนการจัดการเรียนรู้ ท…
ี่ ………กิจกรรม……………………………………
……………………………
คาชี้แจง : ให้ผสู ้ อน/นักศึกษา ประเมินจากการตรวจสอบการจัดกิจกรรม โดยกาเครื่ องหมาย (/)
ลงในตารางที่ตรงกับระดับคุณภาพของผลกิจกรรม
รายการที่
ระดับคุณภาพ
ประเมิน
4 (ดีมาก)
3 (ดี)
2 (พอใช้ )
1 (ควรปรับปรุง)
-ทางานไม่ครบ
-ทางานไม่ครบ
-ทางานไม่ครบ
1. ความสมบูรณ์ -ทางานครบ
สมบูรณ์มี
สมบูรณ์ขาด 1
สมบูรณ์ขาด 2
สมบูรณ์ขาด
องค์ประกอบ
องค์ประกอบ
องค์ประกอบ
มากกว่า 2
ครบทุกอย่าง
องค์ประกอบ
2. ความถูกต้ อง -ทางานถูกต้อง -ทางานไม่ถูกต้อง -ทางานไม่ถูกต้อง -ทางานไม่ถูกต้อง
ตามข้อตกลงของ ตามข้อตกลงของ ตามข้อตกลงของ ตามข้อตกลงของ
กลุ่มทั้งหมด
กลุ่ม 1 อย่าง
กลุ่ม 2 อย่าง
กลุ่ม มากกว่า 2
อย่าง
-ผลงานมีความคิด -ผลงานค่อนข้างมี -ผลงานมีความคิด
3. ความคิดริเริ่ม -ผลงานมี
ความคิดริ เริ่ ม
ริ เริ่ มสร้างสรรค์
ความคิดริ เริ่ ม
ริ เริ่ มสร้างสรรค์
สร้ างสรรค์
สร้างสรรค์และมี และมีการนาไป
สร้างสรรค์และมี
น้อยและไม่สามารถ
การนาไป
ประยุกต์ใช้ได้บา้ ง การนาไป
นาไปประยุกต์ใช้ได้
ประยุกต์ใช้ได้
ประยุกต์ใช้ได้บา้ ง
-ผลงานไม่ค่อย
4. ความเรียบร้ อย -ผลงานเรี ยบร้อย -ผลงานค่อนข้าง -ผลงานค่อนข้าง
สวยงามและ
เรี ยบร้อยสวยงาม เรี ยบร้อย มีบางจุด เรี ยบร้อยและไม่
น่าสนใจ
และน่าสนใจ
ไม่เรี ยบร้อย
น่าสนใจ
เกณฑ์ การประเมินระดับคุณภาพ
3.51 - 4.00 หมายถึง มีการจัดกิจกรรมอยูใ่ นระดับคุณภาพดีมาก
2.51 - 3.50 หมายถึง มีการจัดกิจกรรมอยูใ่ นระดับคุณภาพดี
1.51 - 2.50 หมายถึง มีการจัดกิจกรรมอยูใ่ นระดับคุณภาพปานกลาง
1.00 - 1.50 หมายถึง มีการจัดกิจกรรมอยูใ่ นระดับคุณภาพควรปรับปรุ ง
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แบบบันทึกพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
ชื่อกลุ่ม………………………………………………………………………………..
ชื่อกิจกรรม…………………………………………………………………………….
คาชี้แจง ให้กาเครื่ องหมาย( /) ลงในช่องว่างตามความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
1. ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิงาน
O ร่ วมมือทุกคน
O ร่ วมมือเป็ นบางคน

2. การยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น

O ส่ วนใหญ่ยอมรับ

O มีความขัดแย้งภายในกลุ่ม
3. การแสดงความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม

O มีอิสระ

O ไม่มีอิสระ
4. การปฏิบตั ิตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

O ปฏิบตั ิ

O ไม่ปฏิบตั ิ
5. การประสานงานความคิดเห็นและสรุ ปผล
ประเด็นอย่างชัดเจน

O ปฏิบตั ิ

6. การเข้าร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมครบทุกขั้นตอน

O ครบทุกคน

O ไม่ปฏิบตั ิ
O บางคนไม่ครบ

7. ความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงาน

O เสร็ จภายในเวลาที่กาหนด

O ไม่เสร็ จภายในเวลาที่กาหนด
เกณฑ์ การให้ คะแนน
รายการพฤติกรรมทางบวก = 1 คะแนน
รายการพฤติกรรมทางลบ = 0 คะแนน
เกณฑ์ การตัดสิ นคุณภาพ
คะแนน
ระดับคุณภาพ
6-7
ดี
3-5
พอใช้
0- 2
ปรับปรุ ง
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ตัวอย่ างแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 5
รายวิชา การสร้ างเสริมสุ ขภาวะ
หน่ วยที่ 3 การออกกาลังกาย เกม และนันทนาการ
เรื่อง กิจกรรมเกมและนันทนาการ
เวลา 6 ชั่วโมง
………………………….
สาระสาคัญ
เกม(Games)เป็ นกิจกรรมนันทนาการรู ปแบบหนึ่งซึ่งการเข้าร่ วมในบางครั้ง อาจไม่ทราบ
จุดมุ่งหมายและกฎเกณฑ์ก่อนเข้าร่ วมกิจกรรมแต่ผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรมมีความสนใจเป็ นพิเศษ ดังนั้น
เกมเป็ นกิจกรรมที่ไม่มีกติกามากมายนัก มักแข่งขันเพื่อความสนุกสนานเชื่อมความสัมพันธ์โดยไม่
หวังผลแพ้หรื อชนะ การเล่นเกมเป็ นการเล่นอย่างอิสระ ผูเ้ ล่นสมัครใจ ไม่มีใครบังคับและไม่มีกฎ
กติกามากนัก
จุดประสงค์ การเรียนรู้
จุดประสงค์ การเรียนรู้ ทวั่ ไป
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบตั ิกิจกรรมเกมและนันทนาการได้
จุดประสงค์ การเรียนรู้ เชิงพฤติกรรม
1. อธิบายความหมายของเกมและนันทนาการ ผูน้ ากิจกรรม การจัดกิจกรรม หลักการ
เลือกกิจกรรมและรู ปแบบการจัดกิจกรรมเกมและนันทนาการได้
2. ทดลองปฏิบตั ิกิจกรรมเกมและนันทนาการด้วยรู ปแบบต่าง ๆได้
3. ปฏิบตั ิกิจกรรมเกมและนันทนาการด้วยรู ปแบบต่าง ๆได้
สาระการเรียนรู้
- ความหมายของกิจกรรมเกมและนันทนาการ
- บทบาทผูน้ ากิจกรรม
- เทคนิคการเป็ นผูน้ ากิจกรรม
- หลักการเลือกกิจกรรมเกมและนันทนาการ
- รู ปแบบการจัดกิจกรรมเกมและนันทนาการ
กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นการให้ ความรู้ และการสร้ างความตระหนัก(Knowledge and Awareness) : KA
1. สร้างความสนใจของผูเ้ รี ยนโดยให้ผเู ้ รี ยนทุกเล่นเกมจับปลาเข้าแห โดยให้ผเู ้ รี ยนทุกคน
เป็ นปลาค่อยหนี อาสาสมัครผูเ้ รี ยน 4-5 คน จับมือกันทาเป็ นแห วิ่งไล่จบั ปลา หากคนใดถูกแตะตัว
หรื อถูกจับได้กจ็ ะมาเป็ นแหจับมือไล่จบั ปลาต่อไป
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2. แจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู ้แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 5 ให้ผเู ้ รี ยนได้ทราบ
3. ให้ความรู ้เกี่ยวกับความหมายของกิจกรรมเกมและนันทนาการ การจัดกิจกรรมเกมและ
นันทนาการ การเป็ นผูน้ ากิจกรรม บทบาทผูน้ ากิจกรรม เทคนิคการเป็ นผูน้ ากิจกรรม หลักการ
เลือกกิจกรรมเกมและนันทนาการ รู ปแบบการจัดกิจกรรมเกมและนันทนาการ พร้อมทั้งแจกใบ
ความรู ้ที่ 5 เรื่ อง ความรู ้เกี่ยวกับเกมและนันทนาการ ให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษา
4. สร้างความตระหนักผูเ้ รี ยนโดยได้สนทนาการเล่นเกมและนันทนาการมีประโยชน์
และโทษอย่างไรบ้าง ให้ผเู ้ รี ยนได้แสดงความคิดเห็นกันภายในห้องเรี ยน
ขั้นการสร้ างเสริมความรู้ (Enhancement) : E
1. ให้ผเู ้ รี ยนจับคู่ช่วยกันระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ซ่ ึงกันและกันเกี่ยวกับการ
เล่นเกมหรื อกิจกรรมนันทนาการในชีวิตประจาวันของแต่ละคน
2. ผูเ้ รี ยนช่วยกันสร้างเสริ มแนวทางการเล่นเกมและนันทนาการที่ปฏิบตั ิได้ง่ายและ
สะดวกที่สุดเพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้เห็นความสาคัญของการเล่นเกมและนันทนาการ
3. ให้ผเู ้ รี ยนได้ทดลองเล่นเกมหรื อนันทนาการที่ตนเองต้องการเล่นร่ วมกับเพื่อนและให้
เพื่อนปฏิบตั ิตามได้
4. ตัวแทนผูเ้ รี ยนสรุ ปแนวทางการเล่นเกมและนันทนาการที่สามารถนาไปปฏิบตั ิได้ง่าย
และไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่าย โดยยกตัวอย่างมา 2 – 3 อย่าง
ขั้นการสร้ างผลงาน (Construction) : C
1. ให้ผเู ้ รี ยนแบ่งกลุ่มย่อย โดยการคละความสามารถเก่ง ปานกลาง อ่อน จานวน 5 คนต่อ
กลุ่ม (เก่ง 1 คน ปานกลาง 2 คน อ่อน 2 คน)
2. ผูเ้ รี ยนช่วยแจกใบกิจกรรมที่ 5 เรื่ อง การสร้างสรรค์กิจกรรมเกมและนันทนาการ
เพื่อให้กลุ่มแต่ละกลุ่มได้ช่วยกันศึกษาวิเคราะห์กิจกรรม วางแผนการปฏิบตั ิกิจกรรม เป็ นข้อตกลง
ของกลุ่มโดย เขียนกิจกรรมที่จะปฏิบตั ิลงในใบกิจกรรมที่ 5 เป็ นการสร้างสรรค์กิจกรรมเกมและ
นันทนาการของกลุ่ม
3. แต่ละกลุ่มช่วยกันฝึ กปฏิบตั ิกิจกรรมสร้างสรรค์เกมและนันทนาการที่ได้ออกแบบไว้
จนเกิดความชานาญ ครู ช่วยแนะนาการเป็ นผูน้ ากิจกรรม ผูป้ ฏิบตั ิตามกิจกรรม
ขั้นการนาเสนอผลงาน (Presentation) : P
1. ให้แต่ละกลุ่มปฏิบตั ิกิจกรรมสร้างสรรค์เกมและนันทนาการตามที่กลุ่มได้กาหนดไว้
และพร้อมกับชวนเชิญให้ผเู ้ รี ยนกลุ่มอื่น ๆ ได้ร่วมปฏิบตั ิกิจกรรมเกมและนันทนาการร่ วมกัน
2. ให้แต่ละกลุ่มได้คดั เลือกส่ งตัวแทนกลุ่ม จานวน 1 คน ออกมาปฏิบตั ิกิจกรรมเกมและ
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นันทนาการเพื่อให้เพื่อนทุกคนปฏิบตั ิกิจกรรมเกมและนันทนาการตามที่กาหนดไว้
4. สมาชิกในห้องเรี ยนช่วยกันวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบวิธีการและกระบวนการของเกม กีฬา
การละเล่น และนันทนาการ
5. ส่ งเสริ มการนาไปประยุกต์ใช้โดยให้ผเู ้ รี ยนแต่ละคนได้จดบันทึกการปฏิบตั ิตนเอง
ในเล่นเกม หรื อนันทนาการอย่างใดอย่างหนึ่ง จานวน 1 สัปดาห์ และส่ งเสริ มการรักการเล่นเกม
นันทนาการให้แก่ผเู ้ รี ยนทุกคน
ขั้นการประเมินผลการเรียนรู้ และการสะท้ อนกลับ(Assessment and Reflection) : AR
1. ให้ผเู ้ รี ยนได้ประเมินผลการสร้างสรรค์กิจกรรมเกมและนันทนาการของแต่ละกลุ่มลง
ในแบบประเมินผลการสร้างสรรค์กิจกรรมเกมและนันทนาการ
2. ให้ผเู ้ รี ยนได้สะท้อนกลับด้วยการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างสรรค์กิจกรรม
เกมและนันทนาการ มีประโยชน์ อย่างไรและควรมีการปรับปรุ งแก้ไขอย่างไรบ้าง
3. ให้ผเู ้ รี ยนแต่ละคนปฏิบตั ิกิจกรรมเกม และนันทนาการอย่างอิสรเสรี เพื่อประเมิน
ตนเองที่สามารถเล่นเกมและนันทนาการได้
4. อาจารย์และผูเ้ รี ยนช่วยกันสรุ ปผลการเล่นเกมและนันทนาการ
(หมายเหตุ แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 5 ผู้เรียนแต่ งกายชุ ดพลศึกษาทุกคน)
สื่ อการเรียนรู้
1. ใบความรู ้ที่ 5 เรื่ อง ความรู ้เกี่ยวกับเกม และนันทนาการ
2. ใบกิจกรรมที่ 5 เรื่ อง การสร้างสรรค์กิจกรรมเกมและนันทนาการ
3. แบบประเมินผลกิจกรรม
4. แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
การวัดและประเมินผล
1. ประเมินผลจากผลกิจกรรมของแต่ละกลุ่ม
2. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
บันทึกหลังสอน
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………..
(……………………………………………)
ผู้สอน
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ใบความรู้ ที่ 5
เรื่อง ความรู้ เกีย่ วกับเกมและนันทนาการ
เกม(Game)หมายถึ ง กิ จ กรรมนัน ทนาการ ซึ่ ง การเข้า ร่ ว มในบางครั้ ง อาจไม่ ท ราบ
จุดมุ่งหมายและกฎเกณฑ์ก่อนเข้าร่ วมกิจกรรม แต่ผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรมมีความสนใจเป็ นพิเศษ เกม
เป็ นกิจกรรมที่ไม่มีกติกามากมายนัก มักแข่งขันเพื่อความสนุกสนานเชื่อมความสัมพันธ์ โดย
ไม่หวังผลแพ้หรื อชนะ
การจัดกิจกรรมนันทนาการ
การจัดกิจกรรมได้แบ่งออกเป็ น 9 หมวดหมู่ ตามลักษณะกิจกรรมดังนี้
หมวดหมู่ที่ 1 เกมและกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และสร้างเสริ มสุ ขภาพ
หมวดหมู่ที่ 2 ศิลปหัตถกรรม
หมวดหมู่ที่ 3 เต้นราและกิจกรรมเข้าจังหวะ
หมวดหมู่ที่ 4 ละคร
หมวดหมู่ที่ 5 งานอดิเรก
หมวดหมู่ที่ 6 ดนตรี และร้องเพลง
หมวดหมู่ที่ 7 กลางแจ้งนอกเมืองหรื อค่ายพักแรม
หมวดหมู่ที่ 8 อาสาพัฒนา
หมวดหมู่ที่ 9 ทัศนศึกษาและการท่องเที่ยว
การเป็ นผู้นากิจกรรมนันทนาการ
ผูน้ ากิจกรรมนันทนาการ หมายถึง บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งได้รับการยอมรับจากสังคมว่า
เป็ นผูท้ ี่มีความสามารถในการเป็ นผูน้ ากิจกรรมได้และได้รับการมอบหมายให้เป็ นผูน้ าที่จะต้อง
ดาเนินการจัดกิจกรรมในสังคม ให้บรรลุจุดมุ่งหมายของสังคมที่คาดหวังไว้
บทบาทของผู้นากิจกรรมนันทนาการ
1. ตรวจเช็คสิ่ งของและอุปกรณ์ทุกชิ้นก่อนเดินทางอีกครั้ง
2. การแต่งกายทุกคนในทีมควรมีลกั ษณะคล้ายคลึงกันให้มากที่สุด เพราะจะบ่งบอกถึง
ความเป็ นน้ าหนึ่งใจเดียวกันในทีม
3. เสบียงสาหรับทุกคนในทีมงาน
4. การควบคุมเวลา ควรจะตรงเวลา ไม่ควรจะช้า
5. การดาเนินการจัดกิจกรรมตามที่กาหนด
6. ประสานงานกับทีมงาน ให้ช่วยเหลือขณะดาเนินการจัดกิจกรรม
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7. นาหลักจิตวิทยามาประยุกต์ใช้กบั การดาเนินการจัดกิจกรรม
8. นาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้ เพื่อทาให้เกิดความสนุกสนานมากที่สุด
9. นาข้อดีและข้อบกพร่ องจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อปรับปรุ งแก้ไขให้ดียง่ิ ขึ้นไป
หลักการเลือกกิจกรรมเกมหรือนันทนาการ
กิจกรรมหรื อเกมที่มกั ดาเนินการจัดในการอบรมสัมมนา หรื อในการบูรณาการเข้ากับ
เนื้อหาวิชา สามารถแบ่งออกเป็ นกลุ่มใหญ่ ๆ 3 กลุ่ม ดังนี้
1. กิจกรรมหรือเกมมีผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมได้ ทลี ะ 1 คน (กิจกรรมเดี่ยว) จุดมุ่งหมายเพื่อ
ต้องการสร้างความพร้อมของผูเ้ ข้าร่ วมอบรมหรื อผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมทางด้านร่ างกาย จิตใจ และ
สมาชิกก่อนเข้าสู่กิจกรรมต่อไป เพื่อให้สมาชิกในสังคมเข้าใจและยอมรับความแตกต่างของแต่ละ
คนมากขึ้นและเพื่อให้สมาชิกในสังคมทราบถึงจุดเด่นหรื อความสามารถพิเศษของแต่ละคนมากขึ้น
2. กิจกรรมหรือเกมทีม่ ีผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมทีละ 2 – 3 คน (กิจกรรม 2 – 3 คน)
จุดมุ่งหมายเพือ่ ต้องการให้สมาชิก แลกเปลี่ยน หรื อรับรู ้บางสิ่ งบางอย่างเกี่ยวกับตนเอง ซึ่งกัน
และกัน และเพื่อเตรี ยมความพร้อมก่อนเข้าสู่กิจกรรมใหญ่ ๆ หรื อทีมงาน กิจกรรม 2 – 3 คน เป็ น
กิจกรรมที่สร้างความสนุกสนาน เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมหรื อผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมได้รู้จกั กัน และมี
สัมพันธภาพกันมากยิง่ ขึ้น ดังนั้น จึงสามารถนากิจกรรมเหล่านี้มาใช้เพือ่ ความสนุกสนานได้
3. กิจกรรมหรือเกมทีม่ ีผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมหลาย ๆ คน (กิจกรรมกลุ่มหรือทีม) จุดมุ่งหมาย
เพื่อต้องการให้สมาชิกในทีมสร้างความสามัคคีเพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมหรื อผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมใน
ทีมยอมรับซึ่งกันและกัน เรี ยนรู ้ความเป็ นประชาธิปไตย เพื่อให้สมาชิกในทีมรู ้จกั การเสี ยสละ
ประโยชน์ส่วนตัว เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
รูปแบบการจัดกิจกรรม
การจัดกิจกรรมจะออกในรู ปแบบไหน ความจริ งแล้วลักษณะกิจกรรมจะออกในรู ปแบบ
ไหน ขึ้นอยูก่ บั ผูน้ าว่าจะทาอย่างไร แต่จากประสบการณ์แล้ว เคยมีความรู ้สึกที่ไม่สนุกสนานกับ
การเข้าร่ วมกิจกรรมที่ไม่เป็ นหมวดหมู่ เช่น เกมนี้เดี๋ยววิ่ง เกมต่อไปนัง่ อยูก่ บั ที่ เกมต่อไปวิ่งอีก
ครั้ง ถ้ามีรูปแบบเช่นนี้กด็ ีตรงที่ได้เหนื่อยและพักสลับกันไป แต่มีอีกแนวทางหนึ่งที่จะเสนอแนะ
โดยที่วิธีน้ ีเป็ นรู ปแบบของการจัดกิจกรรม เพื่อการเรี ยนการสอนของรายวิชาทางด้านพลศึกษา ซึ่ง
มีกระบวนการที่เน้นความสนุกสนานเป็ นสื่ อในการแสวงหาความรู ้เหมือนกัน โดยมีลกั ษณะการ
สร้างความพร้อมก่อนการออกกาลังกายคือ เริ่ มจากเบาไปหนัก จากง่ายไปยาก กระบวนการนี้จะ
สร้างความสนุกสนานให้ค่อย ๆ เกิดขึ้น แต่ถา้ เป็ นกิจกรรมแบบสลับกันไป จะทาให้อารมณ์ไม่
ต่อเนื่อง ขาดความสนุกสนานของการเข้าร่ วมกิจกรรมไปอย่างสิ้ นเชิง
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ใบกิจกรรมที่ 5
เรื่อง การสร้ างสรรค์ กจิ กรรมเกมและนันทนาการ
คาสั่ ง ให้กลุ่มนักศึกษาช่วยกันสร้างสรรค์กิจกรรมเกมและนันทนาการ จานวน 1 กิจกรรม
ใช้เวลา 30 นาที ตั้งชื่อกลุ่ม เขียนชื่อสมาชิกในกลุ่ม และหัวข้อเรื่ องกิจกรรม
ชื่อกลุ่ม………………………………………………………………………………………..
รายชื่อสมาชิก 1……………………………………………………………………………
2……………………………………………………………………………
3……………………………………………………………………………
4……………………………………………………………………………
5……………………………………………………………………………

หัวข้ อเรื่องกิจกรรม…………….
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แบบประเมินการจัดกิจกรรม
รายวิชา……………………………………………………………………ชั้น………………….
หน่ วยการเรียนรู้ /แผนการจัดการเรียนรู้ ท…
ี่ ………กิจกรรม……………………………………
……………………………
คาชี้แจง : ให้ผสู ้ อน/นักศึกษา ประเมินจากการตรวจสอบการจัดกิจกรรม โดยกาเครื่ องหมาย (/)
ลงในตารางที่ตรงกับระดับคุณภาพของผลกิจกรรม
รายการที่
ระดับคุณภาพ
ประเมิน
4 (ดีมาก)
3 (ดี)
2 (พอใช้ )
1 (ควรปรับปรุง)
-ทางานไม่ครบ
-ทางานไม่ครบ
-ทางานไม่ครบ
1. ความสมบูรณ์ -ทางานครบ
สมบูรณ์มี
สมบูรณ์ขาด 1
สมบูรณ์ขาด 2
สมบูรณ์ขาดมากกว่า 2
องค์ประกอบ
องค์ประกอบ
องค์ประกอบ
องค์ประกอบ
ครบทุกอย่าง
2. ความถูกต้ อง -ทางานถูกต้อง -ทางานไม่ถูกต้อง -ทางานไม่ถูกต้อง -ทางานไม่ถูกต้องตาม
ตามข้อตกลงของ ตามข้อตกลงของ
ตามข้อตกลงของ
ข้อตกลงของกลุ่ม
กลุ่มทั้งหมด
กลุ่ม 1 อย่าง
กลุ่ม 2 อย่าง
มากกว่า 2 อย่าง
-ผลงานมีความคิด -ผลงานค่อนข้างมี -ผลงานมีความคิดริ เริ่ ม
3. ความคิดริเริ่ม -ผลงานมี
ความคิดริ เริ่ ม
ริ เริ่ มสร้างสรรค์และ ความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์นอ้ ยและไม่
สร้ างสรรค์
สร้างสรรค์และมี มีการนาไป
สร้างสรรค์และมี
สามารถนาไป
การนาไป
ประยุกต์ใช้ได้บา้ ง การนาไป
ประยุกต์ใช้ได้
ประยุกต์ใช้ได้
ประยุกต์ใช้ได้บา้ ง
-ผลงานค่อนข้าง
-ผลงานไม่ค่อย
4. ความเรียบร้ อย -ผลงานเรี ยบร้อย -ผลงานค่อนข้าง
สวยงามและ
เรี ยบร้อยสวยงาม
เรี ยบร้อย มีบางจุด เรี ยบร้อยและไม่
น่าสนใจ
และน่าสนใจ
ไม่เรี ยบร้อย
น่าสนใจ
เกณฑ์ การประเมินระดับคุณภาพ
3.51 - 4.00 หมายถึง มีการจัดกิจกรรมอยูใ่ นระดับคุณภาพดีมาก
2.51 - 3.50 หมายถึง มีการจัดกิจกรรมอยูใ่ นระดับคุณภาพดี
1.51 - 2.50 หมายถึง มีการจัดกิจกรรมอยูใ่ นระดับคุณภาพปานกลาง
1.00 - 1.50 หมายถึง มีการจัดกิจกรรมอยูใ่ นระดับคุณภาพควรปรับปรุ ง
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แบบบันทึกพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
ชื่อกลุ่ม………………………………………………………………………………..
ชื่อกิจกรรม…………………………………………………………………………….
คาชี้แจง ให้กาเครื่ องหมาย( /) ลงในช่องว่างตามความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
1. ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิงาน
O ร่ วมมือทุกคน
O ร่ วมมือเป็ นบางคน

2. การยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น

O ส่ วนใหญ่ยอมรับ

O มีความขัดแย้งภายในกลุ่ม
3. การแสดงความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม

O มีอิสระ

O ไม่มีอิสระ
4. การปฏิบตั ิตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

O ปฏิบตั ิ

O ไม่ปฏิบตั ิ
5. การประสานงานความคิดเห็นและสรุ ปผล
ประเด็นอย่างชัดเจน

O ปฏิบตั ิ

6. การเข้าร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมครบทุกขั้นตอน

O ครบทุกคน

O ไม่ปฏิบตั ิ
O บางคนไม่ครบ

7. ความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงาน

O เสร็ จภายในเวลาที่กาหนด

O ไม่เสร็ จภายในเวลาที่กาหนด
เกณฑ์ การให้ คะแนน
รายการพฤติกรรมทางบวก = 1 คะแนน
รายการพฤติกรรมทางลบ = 0 คะแนน
เกณฑ์ การตัดสิ นคุณภาพ
คะแนน
ระดับคุณภาพ
6-7
ดี
3-5
พอใช้
0- 2
ปรับปรุ ง
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ตัวอย่ างแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 6
รายวิชา การสร้ างเสริมสุ ขภาวะ
หน่ วยที่ 3 การบริโภคอาหาร
เรื่อง การบริโภคอาหารเพือ่ สุ ขภาวะ
เวลา 3 ชั่วโมง
………………………….
สาระสาคัญ
อาหาร หมายถึง สิ่ งที่เรารับประทานเข้าไปแล้วมีประโยชน์ต่อร่ างกาย ช่วยทาให้ร่างกาย
ทางานได้ ประกอบด้วย โปรตี น คาร์ โบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน เกลือแร่ และน้ า อาหารจึ งเป็ น
สิ่ งจาเป็ นสาหรับมนุ ษย์ แต่ร่างกายมนุ ษย์มีความต้องการสารอาหารหลายชนิ ด จึงจะทาให้ร่างกาย
ทางานได้อย่างปกติ
จุดประสงค์ การเรียนรู้
จุดประสงค์ การเรียนรู้ ทวั่ ไป
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหาร สารอาหาร การเลือกอาหารบริ โภค ความ
ต้องการสารอาหารสาหรับเด็กก่อนวัยรุ่ นและวัยรุ่ น และสามารถเลือกการรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ต่อร่ างกายได้
จุดประสงค์ การเรียนรู้ เชิงพฤติกรรม
1. อธิบายความหมายของอาหาร สารอาหาร การเลือกอาหารบริ โภค ความต้องการ
สารอาหารสาหรับเด็กก่อนวัยเรี ยนและวัยรุ่ น โภชนาการทางเลือกได้
2. สามารถเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่ างกายได้
3. ทดลองจัดรายการอาหารครบทั้ง 5 หมู่ที่รับประทานเวลาเช้า เที่ยง และเย็นได้
สาระการเรียนรู้
- ความหมายของโภชนาการ อาหาร และสารอาหาร
- การเลือกอาหารบริ โภค
- หลักปฏิบตั ิในการกินอาหารเพื่อสุ ขภาพ
- ปริ มาณอาหารที่ร่างกายต้องการ
- ความต้องการสารอาหารของเด็กก่อนวัยเรี ยนและวัยรุ่ น
- โภชนาการทางเลือก
กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นการให้ ความรู้ และการสร้ างความตระหนัก(Knowledge and Awareness) : KA
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1.สร้างความสนใจของผูเ้ รี ยนโดยนารู ปภาพอาหารของชาติต่าง ๆมาให้ผเู ้ รี ยนได้เปรี ยบ
เทียบอาหารประเทศต่าง ๆ เช่นประเทศจีน ประเทศไทย ประเทศอินเดีย ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ประเทศมาเลเซีย เป็ นต้น
2. แจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยนได้ทราบ
3. ให้ความรู ้เกี่ยวกับความหมายความหมายของโภชนาการ อาหาร และสารอาหาร
การเลือกอาหารบริ โภค หลักปฏิบตั ิในการกินอาหารเพื่อสุ ขภาพ ปริ มาณอาหารที่ร่างกายต้องการ
ความต้องการสารอาหารของเด็กก่อนวัยเรี ยนและวัยรุ่ น และโภชนาการทางเลือก พร้อมทั้งแจกใบ
ความรู ้ที่ 6 เรื่ อง ความรู ้เกี่ยวกับอาหารกับสุ ขภาพให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษา
4. สร้างความตระหนักผูเ้ รี ยนโดยการสนทนาการบริ โภคอาหารมีประโยชน์และอาหารที่
เป็ นโทษอย่างไรบ้าง ให้ผเู ้ รี ยนได้แสดงความคิดเห็นกันภายในห้องเรี ยน
ขั้นการสร้ างเสริมความรู้ (Enhancement) : E
1. ให้ผเู ้ รี ยนจับคู่ช่วยกันระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ซ่ ึงกันและกันเกี่ยวกับการ
บริ โภคอาหารในชีวิตประจาวันของแต่ละคน
2. ช่วยกันสร้างเสริ มความรู ้การบริ โภคอาหารที่สะอาด อาหารสด ปลอดภัยจากสารพิษ
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้เห็นความสาคัญของการบริ โภคอาหารที่มีคุณค่า
3. ให้ผเู ้ รี ยนจับคู่กนั ได้เล่นเกมสารอาหารโดยจับคู่อาหารที่มีลกั ษณะเหมือนกันลงใน
ช่องว่างเมื่อเล่นเกมเสร็ จให้แจ้งผลการแข่งขันกัน
4. ตัวแทนผูเ้ รี ยนสรุ ปแนวทางการเล่นเกมสารอาหารที่สามารถนาไปปฏิบตั ิการเลือกซื้อ
อาหารที่มีประโยชน์โดยยกตัวอย่างมา 2 – 3 อย่าง
ขั้นการสร้ างผลงาน (Construction) : C
1. ให้ผเู ้ รี ยนแบ่งกลุ่มย่อย โดยการคละความสามารถเก่ง ปานกลาง อ่อน จานวน 5 คนต่อ
กลุ่ม (เก่ง 1 คน ปานกลาง 2 คน อ่อน 2 คน)
2. ผูเ้ รี ยนช่วยแจกใบกิจกรรมที่ 6 เรื่ อง การทดลองจัดอาหารครบ 5 หมู่ เพื่อให้กลุ่มแต่ละ
กลุ่มได้ช่วยกันศึกษาวิเคราะห์กิจกรรม วางแผนการปฏิบตั ิกิจกรรม เป็ นข้อตกลงของกลุ่มโดย เขียน
กิจกรรมที่จะปฏิบตั ิลงในใบกิจกรรมที่ 6 เป็ นการทดลองจัดอาหารครบ 5 หมู่ของกลุ่ม
3. แต่ละกลุ่มช่วยกันทดลองจัดอาหารครบ 5 หมู่ ที่ได้ออกแบบไว้โดยครู คอยช่วยแนะนา
การจัดอาหารครบ 5 หมู่
ขั้นการนาเสนอผลงาน (Presentation) : P
1. ให้แต่ละกลุ่มได้คดั เลือกส่ งตัวแทนกลุ่ม จานวน 1 คนออกมานาเสนอผลการทดลอง
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จัดอาหารครบ 5 หมู่ท้ งั อาหารเช้า อาหารเที่ยง และอาหารเย็นเพื่อให้เพือ่ นทุกคนเห็นประโยชน์
ของการรับประทานอาหารครบ ทั้ง 5 หมู่
2. สมาชิกในห้องเรี ยนช่วยกันวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบวิธีการและกระบวนการของการ
เลือกรับประทานอาหาร ความต้องการอาหารของเด็กวัยเรี ยนและวัยรุ่ น
3. ส่ งเสริ มการนาไปประยุกต์ใช้โดยให้ผเู ้ รี ยนแต่ละคนได้จดบันทึกการบริ โภคอาหาร
ในแต่ละวัน จานวน 1 สัปดาห์ และทดลองให้ผเู ้ รี ยนปรุ งอาหารรับประทานที่บา้ นตามรายการ
อาหารที่ได้จดั ไว้ของแต่ละกลุ่ม
ขั้นการประเมินผลการเรียนรู้ และการสะท้ อนกลับ(Assessment and Reflection) : AR
1. ให้ผเู ้ รี ยนได้ประเมินผลการทดลองจัดอาหารครบ 5 หมู่ของแต่ละกลุ่มลง
ในแบบประเมินผลงานกิจกรรม
2. ให้ผเู ้ รี ยนได้สะท้อนกลับด้วยการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริ โภคอาหารที่มี
ประโยชน์อย่างไร
3. ให้ผเู ้ รี ยนแต่ละคนปฏิบตั ิกิจกรรมการปรุ งอาหารรับประทานเองเพื่อประเมินตนเองที่
สามารถปรุ งอาหารได้
4. ครู และช่วยกันสรุ ปผลการเลือกอาหารบริ โภค และการกินอาหารเพื่อสุ ขภาพ
สื่ อการเรียนรู้
1. ใบความรู ้ที่ 6 เรื่ อง ความรู ้ความรู ้เกี่ยวกับอาหารกับสุ ขภาพ
2. ใบกิจกรรมที่ 6 เรื่ อง การทดลองจัดอาหารครบ 5 หมู่
3. แบบประเมินผลกิจกรรม
4. แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
การวัดและประเมินผล
1. ประเมินผลจากผลกิจกรรมของแต่ละกลุ่ม
2. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
บันทึกหลังสอน
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..
(……………………………………………)
ผู้สอน
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ใบความรู้ ที่ 6
เรื่อง ความรู้ เกีย่ วกับอาหารกับสุ ขภาพ
อาหารเป็ นสิ่ งจาเป็ นสาหรับมนุษย์ แต่ร่างกายมนุ ษย์มีความต้องการสารอาหารหลายชนิ ด
จึงทาให้ร่างกายทางานได้อย่างปกติ อาหารจึงมีประโยชน์ต่อสุ ขภาพ เพราะนอกจากอาหารจะทาให้
ร่ างกายสมบูรณ์แข็งแรงแล้วอาหารยังมีประโยชน์ท้ งั ในการป้ องกันโรคและบาบัดรักษาโรคได้ ถ้า
รู ้จกั วิธีการบริ โภคที่ถูกต้องดังนั้นการบริ โภคอาหารที่ถูกต้องควรประกอบด้วยการเลือกอาหารและ
การปฏิบตั ิในการกินอาหารที่มีประโยชน์
ความหมายของอาหาร
อาหาร หมายถึง สิ่ งที่เรารับประทานเข้าไปแล้วมีประโยชน์ต่อร่ างกาย
สารอาหาร หมายถึง สารที่อยูใ่ นอาหารที่เป็ นประโยชน์ต่อร่ างกายช่วยให้ร่างกายทางานได้
ประกอบด้วย โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน เกลือแร่ และน้ า
โภชนาการ หมายถึง อาหารที่เข้าสู่ร่างกายแล้ว ร่ างกายสามารถนาไปใช้เพื่อการ
เจริ ญเติบโตให้พลังงาน และช่วยซ่อมแซมส่ วนต่าง ๆ ของร่ างกาย
อาหารประกอบด้ วยสารอาหาร 5 หมู่
หมู่ที่ 1 เนื้อสัตว์ต่าง ๆ ไข่ ถัว่ เมล็ดแห้ง นม จะช่วยให้ร่างกายเจริ ญเติบโตแข็งแรงและช่วย
ซ่อมแซมส่ วนที่สึกหรอ
หมู่ที่ 2 ข้าว แป้ ง น้ าตาล หัวเผือกมัน เป็ นอาหารให้พลังงานแก่ร่างกาย
หมู่ที่ 3 ผักใบเขียว และพืชผักอื่น ๆ ช่วยเสริ มสร้างการทางานของร่ างกายให้เป็ นปกติ
หมู่ที่ 4 ผลไม้ต่าง ๆ ให้ประโยชน์เช่นเดียวกับหมู่ 3
หมู่ที่ 5 ไขมันจากสัตว์และจากพืช จะช่วยให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกาย
ดังนั้นในวันหนึ่ง ๆ เราจะต้องเลือกกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ในปริ มาณที่พอเหมาะ และใน
แต่ละหมู่ควรเลือกกินให้หลากหลายเพื่อให้ได้สารอาหารต่าง ๆ ตามความต้องการของร่ างกาย
การเลือกอาหารบริโภค
การเลือกบริ โภคอาหารควรจะพิจารณาเลือกตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
1. มีประโยชน์ต่อร่ างกาย เพราะร่ างกายต้องการอาหารเพื่อสร้างความเจริ ญเติบโต
ซ่อมแซมส่ วนที่สึกหรอ และให้พลังงานเป็ นประการสาคัญ ดังนั้นการเลือกอาหารจะต้องคานึงถึง
อาหารที่มีประโยชน์ต่อร่ างกายก่อนสิ่ งอื่น โดยเฉพาะอาหารที่ให้สารอาหารครบ 5 หมู่ คือ โปรตีน
คาร์โบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน และเกลือแร่
2. ย่อยง่าย ร่ างกายจะได้รับประโยชน์จากอาหารก็ต่อเมื่ออาหารนั้นถูกย่อยและดูดซึมเข้า
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ไปเลี้ยงเซลล์ของร่ างกายได้ ฉะนั้นเมื่อเลือกอาหารที่มีสารอาหารครบทุกชนิด และในปริ มาณที่
ร่ างกายต้องการแล้ว ยังจะต้องพิจารณาด้วยว่า เมื่อตระเตรี ยมหุงต้มอาหารนั้น ๆ และบริ โภคเสร็ จ
แล้วร่ างกายจะสามารถย่อยและดูดซึมอาหารเหล่านั้นไปใช้ได้มากน้อยเพียงใด จะเหลือเป็ นกากที่
ร่ างกายจะต้องขับถ่ายออกทิ้งสักเท่าไร
3. อาหารที่สะอาด ความสะอาดของอาหารมีความสาคัญต่อการกินอาหารเป็ นอย่างยิง่
มิฉะนั้นแล้วอาหารที่เลือกครบตามความต้องการของร่ างกายที่ยอ่ ยและดูดซึมได้ดีกไ็ ม่ ทาให้เกิด
ประโยชน์แก่ร่างกายได้ ซ้ ายังเป็ นโทษอีกด้วย ความสะอาดของอาหารหมายถึงว่า อาหารอยูใ่ น
สภาพที่สะอาด ตั้งแต่เริ่ มการผลิตจนกระทัง่ ถึงมือผูบ้ ริ โภค
4. อาหารที่สด “ความสดของอาหาร” หมายถึง อาหารที่เพิ่งมาจากแหล่งที่ผลิต ได้แก่ พืช
ที่เพิ่งเก็บจากต้น หรื อผลิตผลของสัตว์ อาหารยิง่ สดพียงใดก็จะรักษาลักษณะและคุณสมบัติตาม
ธรรมชาติ ซึ่งเป็ นคุณค่าทางอาหารไว้ได้มากเพียงนั้น อาหารที่สดมีรสชาติอร่ อยเพราะมีปริ มาณของ
สารอาหารต่าง ๆ สู งกว่าอาหารที่เก็บไว้เป็ นเวลานาน
5. อาหารที่น่ากิน ความน่ากินขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของอาหาร ความเคยชิน ความคุน้ เคยใน
วิธีการปรุ ง วัฒนธรรม ฯลฯ อาหารมีลกั ษณะสด กลิ่นชวนกิน ปรุ งหรื อทาด้วยวิธีตามที่เราชอบ
เมื่อสุ กแล้วมีรูปลักษณะ สี กลิ่น สัมผัส ชวนกิน ความรู ้สึกว่าอาหารน่ากินทาให้เกิดอยากกิน
6. ปราศจากพิษภัย จากสารเคมีและพิษภัยตามธรรมชาติของอาหารเอง เพราะ
กระบวนการผลิตและการเก็บรักษาอาหารในปัจจุบนั นี้มกั จะใช้เทคโนโลยีซ่ ึงบางอย่างมีผลลบต่อ
สุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคอาหาร
7. ราคาไม่แพง การเลือกบริ โภคอาหารจะต้องให้คุม้ ค่าเงินที่จ่ายไป คือ ควรจะคานึงถึง
คุณค่าที่จะได้รับจากการบริ โภคอาหารนั้นกับจานวนเงินที่ตอ้ งเสี ยไปด้วย
หลักปฏิบัติในการกินเพือ่ สุ ขภาพ
เพื่อให้การกินอาหารเพื่อสุ ขภาพควรยึดหลักปฏิบตั ิในการกินเพื่อสุ ขภาพ ดังนี้
1. กิจอาหารธรรมชาติ หมายถึง อาหารที่ยงั ไม่ผา่ นกระบวนการดัดแปลง และปรุ งแต่ง
ใดๆหรื อมีการดัดแปลงน้อยที่สุด
2. กินอาหารครบ 5 หมู่ แต่ละหมู่ควรมีความหลากหลาย กินอาหารหลาย ๆชนิดเพื่อให้
ร่ างกายได้รับสารอาหารต่าง ๆ ครบในปริ มาณที่เพียงพอกับความต้องการของร่ างกาย
3. กินข้าวเป็ นหลัก ข้าวเป็ นอาหารหลักของคนไทยเพราะเป็ นอาหารที่ให้พลังงานแก่
ร่ างกาย
4. กินพืชผักให้มาก และกินผลไม้เป็ นประจา เพราะเป็ นแหล่งสาคัญของวิตามินและแร่
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ธาตุต่าง ๆรวมทั้งสารอื่น ๆ ซึ่งล้วนแต่มีความจาเป็ นต่อร่ างกายที่จะนาไปสู่สุขภาพที่ดี
5. กินปลา เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน ไข่ ถัว่ เมล็ดแห้ง เป็ นประจา
6. ดื่มนมให้เหมาะสมตามวัย เพราะนมเป็ นอาหารที่เหมาะสมสาหรับเด็กและผูใ้ หญ่
7. กินอาหารที่มีไขมันแต่พอควร
8. หลีกเลี่ยงการกินอาหารรสหวานจัดและเค็มจัด
9. กินอาหารที่สะอาดปราศจากการปนเปื้ อน
10. งดหรื อลดเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
ปริมาณอาหารที่ร่างกายต้ องการ
1. อายุ วัยที่มีความต้องการอาหารมากที่สุด คือ วัยทารก
2. เพศ เพศชายจะมีความต้องการอาหารสูงกว่าเพศหญิง เพราะนอกกจากปัจจัยทางด้าน
สรี ระของร่ างกายแล้วเพศชายมีกิจกรรมทางกายมากกว่าเพศหญิง
3. กิจกรรม เป็ นกิจวัตรประจาวันของแต่ละบุคคล
4. สภาพร่ างกาย เป็ นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความต้องการอาหารและสารอาหารต่างกัน
ความต้ องการสารอาหรของเด็กก่ อนวัยเรียนและวัยรุ่ น
1. แคลอรี (พลังงาน) เด็กชายอายุ 13-15 ปี ต้องการพลังงานวันละ 2,800 แคลอรี ผูห้ ญิง
อายุเท่ากันต้องการพลังงานวันละ 2,355 แคลอรี วัยหนุ่มสาวระหว่างอายุ 16-19 ปี ต้องการพลังงาน
วันละ 3,300 แคลอรี ส่ วนผูห้ ญิงวัยเดียวกันต้องการวันละ 2,200 แคลอรี
2. โปรตีน วัยหนุ่มสาวควรกินวันละ 1.5-20 กรัมต่อน้ าหนักร่ างกาย 1 กิโลกรัม
3. แคลเซียม เด็กอายุ 10 ปี ขึ้นไปร่ างกายต้องการแคลเซียมสูงกว่าวัยอื่น
4. ธาตุเหล็ก มีหน้าที่สร้างเซลล์ สร้างเม็ดเลือด ร่ างกายต้องการธาตุเหล็กเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะเด็กหญิงในระยะมีประจาเดือน
5. ไอโอดีน เป็ นสารอาหารที่ช่วยผลิตฮอร์โมนในต่อมไทรอยด์
โภชนาการทางเลือก
1. อาหารมังสวิรัติ(Vegetarian Diet) เป็ นอาหารที่มีส่วนประกอบด้วยข้าว ถัว่ เขียว
ข้าวโพด ไม่มีเนื้อสัตว์ และผลไม้ทุกชนิด
2. อาหารแมคโคไบโอติกส์(Macrobiotic) เป็ นอาหารเกี่ยวกับความงามและอายุยนื ยาว
ของชีวิต เน้นไปที่สุขภาพกับการดารงชีวติ ประจาวันที่เหมาะสม เช่น อาหารเมล็ดธัญพืชและข้าว
3.ทุกชนิด อาหารชีวจิต คือ การประยุกต์อาหารแมคโคไบโอติกส์ ให้เหมาะสมกับสภาพ
ธรรมชาติให้เข้ากับสังคมไทย เน้นการหุงต้มด้วยเตาถ่าน
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ใบกิจกรรมที่ 6
เรื่อง การทดลองจัดอาหารครบ 5 หมู่
คาสั่ ง ให้กลุ่มนักศึกษาช่วยกันทดลองจัดอาหารครบ 5 หมู่ ใช้เวลา 30 นาที ตั้งชื่อกลุ่ม เขียนชื่อ
สมาชิกในกลุ่ม และหัวข้อเรื่ องกิจกรรม
ชื่อกลุ่ม………………………………………………………………………………………..
รายชื่อสมาชิก 1……………………………………………………………………………
2……………………………………………………………………………
3……………………………………………………………………………
4……………………………………………………………………………
5……………………………………………………………………………

การทดลองจัดอาหารครบ 5 หมู่

รายการอาหารมื้อ
เช้า

รายการอาหารมื้อเที่ยง

รายการอาหารมื้อเย็น
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แบบประเมินการจัดกิจกรรม
รายวิชา……………………………………………………………………ชั้น………………….
หน่ วยการเรียนรู้ /แผนการจัดการเรียนรู้ ท…
ี่ ………กิจกรรม……………………………………
……………………………
คาชี้แจง : ให้ผสู ้ อน/นักศึกษา ประเมินจากการตรวจสอบการจัดกิจกรรม โดยกาเครื่ องหมาย (/)
ลงในตารางที่ตรงกับระดับคุณภาพของผลกิจกรรม
รายการที่
ระดับคุณภาพ
ประเมิน
4 (ดีมาก)
3 (ดี)
2 (พอใช้ )
1 (ควรปรับปรุง)
-ทางานไม่ครบ
-ทางานไม่ครบ
-ทางานไม่ครบ
1. ความสมบูรณ์ -ทางานครบ
สมบูรณ์มี
สมบูรณ์ขาด 1
สมบูรณ์ขาด 2
สมบูรณ์ขาด
องค์ประกอบ
องค์ประกอบ
องค์ประกอบ
มากกว่า 2
ครบทุกอย่าง
องค์ประกอบ
2. ความถูกต้ อง -ทางานถูกต้อง -ทางานไม่ถูกต้อง -ทางานไม่ถูกต้อง -ทางานไม่ถูกต้อง
ตามข้อตกลงของ ตามข้อตกลงของ ตามข้อตกลงของ ตามข้อตกลงของ
กลุ่มทั้งหมด
กลุ่ม 1 อย่าง
กลุ่ม 2 อย่าง
กลุ่ม มากกว่า 2
อย่าง
-ผลงานมีความคิด -ผลงานค่อนข้างมี -ผลงานมีความคิด
3. ความคิดริเริ่ม -ผลงานมี
ความคิดริ เริ่ ม
ริ เริ่ มสร้างสรรค์
ความคิดริ เริ่ ม
ริ เริ่ มสร้างสรรค์
สร้ างสรรค์
สร้างสรรค์และมี และมีการนาไป
สร้างสรรค์และมี น้อยและไม่สามารถ
การนาไป
ประยุกต์ใช้ได้บา้ ง การนาไป
นาไปประยุกต์ใช้ได้
ประยุกต์ใช้ได้
ประยุกต์ใช้ได้บา้ ง
4. ความเรียบร้ อย -ผลงานเรี ยบร้อย -ผลงานค่อนข้าง -ผลงานค่อนข้าง -ผลงานไม่ค่อย
สวยงามและ
เรี ยบร้อยสวยงาม เรี ยบร้อย มีบางจุด เรี ยบร้อยและไม่
น่าสนใจ
และน่าสนใจ
ไม่เรี ยบร้อย
น่าสนใจ
เกณฑ์ การประเมินระดับคุณภาพ
3.51 - 4.00 หมายถึง มีการจัดกิจกรรมอยูใ่ นระดับคุณภาพดีมาก
2.51 - 3.50 หมายถึง มีการจัดกิจกรรมอยูใ่ นระดับคุณภาพดี
1.51 - 2.50 หมายถึง มีการจัดกิจกรรมอยูใ่ นระดับคุณภาพปานกลาง
1.00 - 1.50 หมายถึง มีการจัดกิจกรรมอยูใ่ นระดับคุณภาพควรปรับปรุ ง
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แบบบันทึกพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
ชื่อกลุ่ม………………………………………………………………………………..
ชื่อกิจกรรม…………………………………………………………………………….
คาชี้แจง ให้กาเครื่ องหมาย( /) ลงในช่องว่างตามความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
1. ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิงาน
O ร่ วมมือทุกคน
O ร่ วมมือเป็ นบางคน

2. การยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น

O ส่ วนใหญ่ยอมรับ

O มีความขัดแย้งภายในกลุ่ม
3. การแสดงความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม

O มีอิสระ

O ไม่มีอิสระ
4. การปฏิบตั ิตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

O ปฏิบตั ิ

O ไม่ปฏิบตั ิ
5. การประสานงานความคิดเห็นและสรุ ปผล
ประเด็นอย่างชัดเจน

O ปฏิบตั ิ

6. การเข้าร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมครบทุกขั้นตอน

O ครบทุกคน

O ไม่ปฏิบตั ิ
O บางคนไม่ครบ

7. ความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงาน

O เสร็ จภายในเวลาที่กาหนด

O ไม่เสร็ จภายในเวลาที่กาหนด
เกณฑ์ การให้ คะแนน
รายการพฤติกรรมทางบวก = 1 คะแนน
รายการพฤติกรรมทางลบ = 0 คะแนน
เกณฑ์ การตัดสิ นคุณภาพ
คะแนน
ระดับคุณภาพ
6-7
ดี
3-5
พอใช้
0- 2
ปรับปรุ ง
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คู่มอื นักศึกษา
การเรียนรู้เพือ่ สร้ างเสริมสุ ขภาวะ
สาหรับตนเอง

กิตติคม คาวีรัตน์

452

คู่มือนักศึกษาการเรียนรู้ เพือ่ สร้ างเสริม
สุ ขภาวะสาหรับตนเอง
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
ในการเรี ยนรู้เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับ
ตนเองได้
2.เพื่อให้นกั ศึกษามีทกั ษะในการสร้าง
เสริ มสุ ขภาวะด้วยตนเองได้
3.เพื่อให้นกั ศึกษามีเจตคติที่ดีต่อ
การสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับตนเอง
นักศึกษาควรศึกษาคู่มือการเรี ยนรู ้เพื่อ
สร้ า งเสริ ม สุ ข ภาวะส าหรั บ ตนเองให้เ ข้า ใจ
ก่อนเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรี ยนรู้
ร่ วมกัน และปฏิบตั ิกิจกรรมทุกกิจกรรมอย่าง
สร้างสรรค์ดว้ ยกระบวนการกลุ่ม

กิตติคม คาวีรัตน์

ก
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***********

คู่มือการเรี ยนรู ้เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะสาหรับตนเอง เป็ นผลงานการวิจยั
และพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏประกอบด้วยกระบวนการจัดเรี ยนรู้ เพื่อช่วย
เสริ มประสบการณ์การเรี ยนรู้ข้ นั ตอนของรู ปแบบเรี ยกว่า“คาร์ พาร์ ” “KAECPAR
Model” มี 5 ขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1 การให้ความรู้และการสร้างความตระหนัก
(Knowledge and Awareness)
ขั้นที่ 2 การสร้างเสริ มความรู้ (Enhancement)
ขั้นที่ 3 การสร้างผลงาน (Construction)
ขั้นที่ 4 การนาเสนอผลงาน (Presentation)
ขั้นที่ 5 การประเมินผลการเรี ยนรู้และการสะท้อนกลับ
(Assessment and Reflection)
หากนักศึกษาต้องการมีสุขภาพดี และประสบความสาเร็ จในชีวิต ควร
ศึกษาหาความรู้ดว้ ยรู ปแบบ KAECPAR โดยทากิจกรรมสุ ขภาวะ การสร้างเสริ ม
สุ ขภาวะ กิจกรรมพัฒนาจิตใจ ออกกาลังกาย นันทนาการ เกม กิจกรรมการบริ โภค
อาหารที่ถูกสุ ขลักษณะ ขอให้นกั ศึกษาได้ฝึกปฏิบตั ิกิจกรรมอย่างสม่าเสมอและ
ประเมินผลด้วยตนเองจะทาให้นกั ศึกษามีคุณภาพชีวติ ที่ดี
กิตติคม คาวีรัตน์
ค
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สุ ขภาพ หรือ สุ ขภาวะ คืออะไร
ความเจริญงอกงามและพัฒนาการทุก ๆ ด้ านในตัวบุคคลที่ปราศจากโรคภัยไข้ เจ็บและ
ทุพพลภาพ
องค์ ประกอบของสุ ขภาวะ

‡ สุ ขภาพทางร่ างกาย(Physical Health) คือ ร่ างกายแข็งแรงไม่ พกิ ารไม่ ได้ รับอันตราย
ปราศจากโรคภัยไข้ เจ็บ
‡ สุ ขภาพทางสั งคม(Social Health) คือ มีสัมพันธภาพกับคนอืน่ เสี ยสละเพือ่ ส่ วนรวม มีจิต
สาธารณะ
‡ สุ ขภาพทางจิต(Emotional Health) คือ ปรับตัวเข้ ากับสิ่ งแวดล้อมได้ ไม่ มีความวิตกกังวล ร่ า
เริง แจ่ มใส มองโลกในแง่ ดี มีสติและสมาธิดี
‡สุ ขภาพทางปัญญา(Intellectual Health) คือ มีการเรียนรู้ ตลอดชีวติ มีระบบการเรียนรู้ ดี มี
ทักษะชีวติ มีโลกทัศน์ ปฏิภาณไหวพริบดี
‡สุ ขภาพทางจิตวิญญาณ(Spiritual Health) คือมีเมตตาธรรม มีมนุษยธรรม มีจิตใจสงบเย็น
ไม่ มีความอิจฉาริษยา อยากให้ คนอืน่ พ้นทุกข์
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สภาพทางเศรษฐกิจและสั งคม

ผลผลิตทางเกษตร
และผลิตภัณฑ์ อาหาร

อายุ เพศ และ
พันธุกรรม

วิถีชีวติ
วัฒนธรรม

การทางาน

สิ่ งแวดล้อม
ความเชื่อ

ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่ อสุ ขภาวะ
ทีอ่ ยู่อาศัย

ค่ านิยม

การศึกษา
ระบบบริการสุ ขภาพ

หนูมีสุขภาวะดี
หรือเปล่ า ?

เครือข่ ายทางสั งคม
และชุ มชน
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การขับขีจ่ กั รยาน มีประโยชน์ ช่วยทาให้
กล้ ามขา แขน แข็งแรง หัวใจทางานได้ ดี
นักศึกษาควรขีจ่ กั รยานให้ ได้ ระยะทางวันละ
2 กิโลเมตร เพือ่ เผาพลังงานได้ 150 กิโล
แคลอรี่

การวิง่ มีประโยชน์ ช่วยทาให้
กล้ ามเนือ้ ขาแข็งแรง หัวใจ และ
ปอดแข็งแรงนักศึกษาควรฝึ กอย่ าง
สม่าเสมอ

การว่ ายนา้ ช่ วยทาให้ ออกกาลัง
กายได้ ทุกส่ วน ทั้งแขน ขา ไหล่
หน้ าอก และการหายใจทาให้ ปอด
แข็งแรง นักศึกษาควรฝึ กว่ ายนา้
อย่ างน้ อยสั ปดาห์ ละ 3 วัน
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การเล่ นตะกร้ อ ช่ วยทาให้ กล้ ามเนือ้ ขา
แข็งแรง ฝึ กไหวพริบของการเตะตะกร้ อ
และวางเท้ าเตะตะกร้ อควรมีการทรงตัวที่ดี

การเล่ นวอลเล่ ย์บอล ช่ วยทาให้ กล้ ามเนือ้
แขน และขา แข็งแรง ช่ วยสร้ างเสริมข้ อ
เท้ าจากการกระโดดขึน้ เล่ นลูกบอล

การเล่ นเปตอง ช่ วยทาให้ กล้ ามเนือ้ แขน
แข็งแรง มักเล่ นเป็ นทีมทาให้ ได้ พบเพือ่ น
เกิดความสนุกสนานขณะเล่ นเปตอง

การเล่ นแบดมินตันช่ วยสร้ าง
กล้ ามเนือ้ แขน และขา
แข็งแรง ช่ วยฝึ กสมาธิ
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ใบกิจกรรมที่ 1
เรื่อง การออกแบบกิจกรรมสุ ขภาพ
คาสั่ ง ให้นกั ศึกษาแต่ละกลุ่มช่วยกันออกแบบกิจกรรมสุ ขภาพของกลุ่ม ลงในช่องว่างที่กาหนดไว้
ใช้เวลา 30 นาที
ชื่อกลุ่ม………………………………………………………………………..
สมาชิกกลุ่ม
1…………………………………………………………………
2…………………………………………………………………
3…………………………………………………………………
4…………………………………………………………………
5…………………………………………………………………

การออกแบบกิจกรรมสุ ขภาพของกลุ่ม
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แบบประเมินผลงาน/ชิ้นงาน
กลุ่มที่…………ชื่อผลงาน………………..…………………………………………………..
คาชี้แจง : ให้ผสู ้ อน/นักศึกษา ประเมินจากการตรวจสอบผลงานโดยกาเครื่ องหมาย (/)
ลงในตารางที่ตรงกับระดับคุณภาพของผลงาน
รายการที่
ระดับคุณภาพ
ประเมิน
4 (ดีมาก)
3 (ดี)
2 (พอใช้ )
1 (ควรปรับปรุง)
-ทางานไม่ครบ -ทางานไม่ครบ -ทางานไม่ครบ
1. ความสมบูรณ์ -ทางานครบ
สมบูรณ์มี
สมบูรณ์ขาด 1
สมบูรณ์ขาด 2
สมบูรณ์ขาด
ของผลงาน
องค์ประกอบ
องค์ประกอบ
องค์ประกอบ
มากกว่า 2
ครบทุกอย่าง
องค์ประกอบ
-ทางานไม่
-ทางานไม่
2. ความถูกต้ อง -ทางานถูกต้อง -ทางานไม่
ตามข้อตกลงของ ถูกต้องตาม
ถูกต้องตาม
ถูกต้องตาม
ของผลงาน
กลุ่มทั้งหมด
ข้อตกลงของกลุ่ม ข้อตกลงของกลุ่ม ข้อตกลงของกลุ่ม
1 อย่าง
2 อย่าง
มากกว่า 2 อย่าง
-ผลงานมี
-ผลงานค่อนข้าง -ผลงานมี
3. ความคิดริเริ่ม -ผลงานมี
ความคิดริ เริ่ ม
มีความคิดริ เริ่ ม ความคิดริ เริ่ ม
สร้ างสรรค์ ของ ความคิดริ เริ่ ม
ผลงาน/ชิ้นงาน สร้างสรรค์และมี สร้างสรรค์และมี สร้างสรรค์และมี สร้างสรรค์นอ้ ย
การนาไป
การนาไป
การนาไป
และไม่สามารถ
ประยุกต์ใช้ได้
ประยุกต์ใช้ได้
ประยุกต์ใช้ได้
นาไปประยุกต์ใช้
บ้าง
บ้าง
ได้
4. ความเรียบร้ อย -ผลงานเรี ยบร้อย -ผลงานค่อนข้าง -ผลงานค่อนข้าง -ผลงานไม่ค่อย
สวยงามและ
เรี ยบร้อยสวยงาม เรี ยบร้อย มีบาง เรี ยบร้อยและไม่
ของผลงาน
น่าสนใจ
และน่าสนใจ
จุดไม่เรี ยบร้อย น่าสนใจ
เกณฑ์ การประเมินระดับคุณภาพ
คะแนนระหว่าง 13 - 16 หมายถึง มีผลงาน อยูใ่ นระดับคุณภาพดีมาก
คะแนนระหว่าง 9 - 12 หมายถึง มีผลงาน อยูใ่ นระดับคุณภาพดี
คะแนนระหว่าง 5 - 8 หมายถึง มีผลงาน อยูใ่ นระดับคุณภาพพอใช้
คะแนนระหว่าง 1- 4 หมายถึง มีผลงาน อยูใ่ นระดับคุณภาพปรับปรุ ง
เกณฑ์ การตัดสิ นคุณภาพ อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก (13-16 คะแนน)
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การสร้ างเสริมสุ ขภาวะ คือ อะไร
กระบวนการปฏิบัตเิ พือ่ นาไปสู่ “การพัฒนา” “การคงไว้ ” และ “การป้องกัน
การเสื่ อมถอย” ของสถานะทางสุ ขภาพ โดยเป็ นทีย่ อมรับกันทัว่ ไปว่ าจะต้ อง
อาศัยความรู้ ของสาขาทีห่ ลากหลาย และการดาเนินการของส่ วนการบริการต่ างๆ
ทั้งทางสุ ขภาพและทางสั งคม

การให้ ความรู้
ทางสุ ขภาพ

การป้องกันโรค

กระบวนการสร้ างเสริมสุ ขภาวะ

การคงไว้ของสุ ขภาพ

นโยบายสาธารณะ
ทางด้ านสุ ขภาพ
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นโยบายและเป้าหมาย “เมืองไทยแข็งแรง”

1.ความแข็งแรงของ
สุ ขภาพมิติทางกาย
(Physical Health)

2. ความแข็งแรงของ
สุ ขภาพมิติทางจิตใจ
(Mental Health)

3. ความแข็งแรงของ
สุ ขภาพมิติทางสั งคม
(Social Health)

4. ความแข็งแรง
ของสุ ขภาพมิติทาง
ปัญญา / จิตวิญญาณ
(Spiritual Health)

ควรออกกาลังกาย
อย่างสมา่ เสมอ

คนไทยมีครอบครัวที่
อบอุ่น เด็กและ
ผู้สูงอายุ

ปลอดภัยจาก
อาชญากรรม

การฆ่ าตัวตายและ
เจ็บป่ วยลดลง

ได้ รับการศึกษา
ไม่ น้อยกว่ า 12 ปี

มีความรู้ รักสามัคคี
เอือ้ อาทรกัน มีนา้ ใจ

มีความฉลาด
ทางIQและEQ
มากขึน้

มีการประกอบ
อาชีพ มีรายได้ ที่
เพียงพออย่างมี
ความสุ ข

มีสติและปัญญา
แก้ไขปัญหา ได้

ลด ละ เลิกอบายมุข และ
สิ่ งเสพติดทุกชนิด

ควรบริโภคอาหารที่
ปลอดภัย
หลีกเลีย่ งโรคภัยไข้
เจ็บต่ าง ๆ

ลดบริโภคเครื่องดืม่
แอลกอฮอล์ และยาสู บ

มีหลักประกันสุ ขภาพ
ได้ มาตรฐาน

มีทอี่ ยู่อาศัยทีถ่ ูก
สุ ขลักษณะ มีนา้ ดืม่
สะอาด และมี
สิ่ งแวดล้อมที่ดี

ยึดมัน่ ในหลัก
ศาสนธรรม และ
วัฒนธรรมทีด่ ีงาม
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สุ ขบัญญัตแิ ห่ งชาติ 10 ประการ

1.ดูแลรั กษาร่ างกายและของใช้ ให้ สะอาด

2. รั กษาฟั นให้ แข็งแรงและแปรงฟั นทุกวันอย่ างถูกต้ อง

3. ล้ างมือให้ สะอาดก่ อนกินอาหารและหลังขับถ่ าย
4.กินอาหารสุก สะอาด ปราศจากสารอันตรายและ
หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด สีฉูดฉาด
5.งดบุหรี่ สุรา สารเสพติด การพนันและ
การสาส่ อนทางเพศ

9
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สุ ขบัญญัติแห่ งชาติ 10 ประการ

6.สร้ างความสัมพันธ์ ในครอบครั วให้ อบอุ่น

7.ป้องกันอุบัตเิ หตุด้วยการไม่ ประมาท

8.ออกกาลังกายสม่าเสมอและตรวจสุขภาพ
ประจาปี

9.ทาจิตใจให้ ร่าเริงแจ่ มใสอยู่เสมอ

10.มีสานึกต่ อส่ วนรวมร่ วมสร้ างสังคม
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ภูมิอากาศ

อาหาร

เครื่องแต่ งกาย

ปัจจัยทีม่ ผี ลต่ อการ
สร้ างเสริมสุ ขภาพ

การพักผ่ อนและ
นันทนาการ

บุหรี่

การใช้ ยา
กระตุ้น

แอลกอฮอล์

สุ ขภาพดีไม่ มขี าย…ต้ องไขว้ คว้ าหามาเองนะจ๊ ะ
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ใบกิจกรรมที่ 2
เรื่อง การวิเคราะห์ ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการสร้ างเสริมสุ ขภาวะ
คาชี้แจง ให้นกั ศึกษาแต่ละกลุ่มช่วยกันวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างเสริ มสุ ขภาวะตามหัวข้อที่
กาหนดใส่ ลงช่องว่างในด้านขาวมือ
ชื่อ…………………………………………………………………………………………………
หัวข้ อ
การวิเคราะห์ ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการสร้ างเสริมสุ ขภาวะ
1.อาหาร

2.ภูมิอากาศ

3.เครื่องแต่ งกาย

4. การใช้ ยากระตุ้น

5. แอลกอฮอล์

6. บุหรี่

7. การพักผ่ อนและนันทนาการ
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ใบกิจกรรมที่ 3
การแสดงละครเรื่องการสร้ างเสริมสุ ขภาวะ
คาชี้แจง ให้แต่ละกลุ่มดาเนินการวิเคราะห์งาน วางแผนการแสดงละครโดยให้มีหน้าที่ร่วมในการ
แสดงละครทุกคน กาหนดหัวข้อดังนี้
กลุ่มที่ 1 เรื่ อง การสร้างเสริ มสุ ขภาวะด้านร่ างกาย
กลุ่มที่ 2 เรื่ อง การสร้างเสริ มสุ ขภาวะด้านจิตใจ
กลุ่มที่ 3 เรื่ อง การสร้างเสริ มสุ ขภาวะด้านสังคม
กลุ่มที่ 4 เรื่ อง การสร้างเสริ มสุ ขภาวะด้านจิตวิญญาณ
กลุ่มที่ 5 เรื่ อง การสร้างเสริ มสุ ขภาวะด้านปัญญา
ชื่อกลุ่ม…………………………………………….
เรื่องทีแ่ สดง…………………………………………
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แบบประเมินการแสดงละครการสร้ างเสริมสุ ขภาวะ
กลุ่มที่…………ละครเรื่อง……………………………….……………………………………
คาชี้แจง : ให้ผสู้ อน/นักศึกษา ประเมินผลการแสดงละครโดยกาเครื่ องหมาย (/) ลงใน( 0 )ที่ตรงกับระดับคุณภาพ

รายการที่ประเมิน

ระดับคุณภาพ
4 (ดีมาก)
3 (ดี)
2 (พอใช้ )
1 (ควรปรับปรุง)
(0) สามารถ
(0) สามารถ
(0) ไม่กล้า
1. ความสามารถ (0) สามารถ
ในการแสดงละคร แสดงออกได้ตาม แสดงออกได้ไม่ แสดงออกได้ไม่ครบ แสดงออกใน
บทบาทหน้าที่ที่ ครบทุกคน
ทุกคนแต่มีความ
หน้าที่รับ
ได้รับถูกต้อง
สับสนในหน้าที่
มอบหมายทุกคน
(0) แสดงได้
(0)แสดงไม่
(0)แสดงไม่ถูกต้อง (0) แสดงไม่
2. ความถูกต้ อง
ถูกต้องตาม
ถูกต้องตาม
ตามข้อตกลงของ
ถูกต้องตาม
ข้อตกลงของกลุ่ม ข้อตกลงของ
กลุ่ม 2 อย่าง
ข้อตกลงของกลุ่ม
ทั้งหมด
กลุ่ม 1 อย่าง
(0) การแสดงมี (0) การแสดงขาด
(0) การแสดงขาด
3. ความคิดริเริ่ม (0)การแสดงมี
ความคิดริ เริ่ ม
ความคิดริ เริ่ ม
ความคิดริ เริ่ ม
ความคิดริ เริ่ ม
สร้ างสรรค์
สร้างสรรค์และมี สร้างสรรค์และมี สร้างสรรค์และมีการ สร้างสรรค์นอ้ ย
การนาไป
การนาไป
นาไปประยุกต์ใช้ได้ และไม่สามารถ
ประยุกต์ใช้ได้
ประยุกต์ใช้ได้ บ้าง
นาไปประยุกต์ใช้
(0) กิจกรรมเกิด (0) กิจกรรมเกิด (0) กิจกรรมเกิดความ (0)ไม่เกิดความ
4 .ความ
ความสนุกสนาน ความสนุกสนาน สนุกสนานแต่ไม่เกิด สนุกสนานและ
สนุกสนาน
เกิดบรรยากาศการ และเกิด
บรรยากาศการเรี ยนรู ้ บรรยากาศการ
เรี ยนรู ้ตลอดเวลา บรรยากาศการ
เรี ยนรู ้
เรี ยนรู ้บางครั้ง
เกณฑ์ การประเมินระดับคุณภาพ
คะแนนระหว่าง 13 - 16 หมายถึง มีผลการแสดงละคร อยูใ่ นระดับคุณภาพดีมาก
คะแนนระหว่าง 9 - 12 หมายถึง มีผลการแสดงละคร อยูใ่ นระดับคุณภาพดี
คะแนนระหว่าง 5 - 8 หมายถึง มีผลการแสดงละครอยูใ่ นระดับคุณภาพพอใช้
คะแนนระหว่าง 1- 4 หมายถึง มีผลการแสดงละคร อยูใ่ นระดับคุณภาพปรับปรุ ง
เกณฑ์ การตัดสิ นคุณภาพ อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก (13-16 คะแนน)

469

15

กิจกรรมการสมาธิของฉัน

จิตที่เป็ นสมาธิ หมายถึง จิตที่ได้ รับการ
ฝึ กให้ มีสติอยู่เสมอ

ฝึ กอย่ างไรจะเป็ นสมาธิ
การฝึ กสมาธิ
เป็ นการทา
จิตใจให้ สงบ

เธอลอง
ทาดูซิ
1.
2.
3.
4.
5.

กาหนดลมหายใจ
นั่งขัดสมาธิบนเสื่ อหรือฟูก หลังตรง อวัยวะทุกส่ วนผ่ อนคลาย
วางมือประสานกันทีห่ น้ าท้ องทั้ง 2 ข้ าง
หายใจเข้ าออกลึก ๆ และช้ า ๆ นับ 1-8
ทาเช่ นนีไ้ ปเรื่อย ๆ จะช่ วยทาให้ จติ เป็ นสมาธิมากยิง่ ขึน้
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ใบกิจกรรมที่ 4
เรื่อง การเขียนเรียงความการพัฒนาคุณภาพชีวติ ด้ านจิตใจ
คาชี้แจง ให้แต่ละกลุ่มดาเนินการวิเคราะห์งาน วางแผนการแสดงละครโดยให้มีหน้าที่ร่วมในการ
แสดงละครทุกคน กาหนดหัวข้อดังนี้
ชื่อกลุ่ม…………………………………………….
รายชื่อสมาชิก 1……………………………………………………………………………
2……………………………………………………………………………
3……………………………………………………………………………
4……………………………………………………………………………
5……………………………………………………………………………
หัวเรื่องเรียงความ…………………………………………
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แบบประเมินผลการเขียนเรียงความ
กลุ่มที่…………ชื่อเรื่อง…………………………………………………………………………
คาชี้แจง : ให้ผสู ้ อน/นักศึกษา ประเมินจากการตรวจสอบผลการเขียนเรี ยงความ โดยกาเครื่ องหมาย
(/) ลงในตารางที่ตรงกับระดับคุณภาพ
รายการที่
ระดับคุณภาพ
ประเมิน
4 (ดีมาก)
3 (ดี)
2 (พอใช้ )
1 (ควรปรับปรุง)
-ทางานไม่ครบ
-ทางานไม่ครบ
-ทางานไม่ครบ
1. ความสมบูรณ์ -ทางานครบ
สมบูรณ์มี
สมบูรณ์ขาด 1
สมบูรณ์ขาด 2
สมบูรณ์ขาด
องค์ประกอบ องค์ประกอบ
องค์ประกอบ
มากกว่า 2
ครบทุกอย่าง
องค์ประกอบ
2. ความถูกต้ อง -ทางานถูกต้อง -ทางานไม่ถูกต้อง -ทางานไม่ถูกต้องตาม -ทางานไม่ถูกต้อง
ตามข้อตกลง ตามข้อตกลงของ ข้อตกลงของกลุ่ม 2 ตามข้อตกลงของ
ของกลุ่ม
กลุ่ม 1 อย่าง
อย่าง
กลุ่ม มากกว่า 2
ทั้งหมด
อย่าง
-ผลงานมีความคิด -ผลงานค่อนข้างมี
-ผลงานมีความคิด
3. ความคิดริเริ่ม -ผลงานมี
ความคิดริ เริ่ ม ริ เริ่ มสร้างสรรค์
ความคิดริ เริ่ ม
ริ เริ่ มสร้างสรรค์
สร้ างสรรค์
สร้างสรรค์และ และมีการนาไป
สร้างสรรค์และมีการ น้อยและไม่สามารถ
มีการนาไป
ประยุกต์ใช้ได้บา้ ง นาไปประยุกต์ใช้ได้ นาไปประยุกต์ใช้ได้
ประยุกต์ใช้ได้
บ้าง
-ผลงานค่อนข้าง
-ผลงานค่อนข้าง
-ผลงานไม่ค่อย
4. ความเรียบร้ อย -ผลงาน
เรี ยบร้อย
เรี ยบร้อยสวยงาม เรี ยบร้อย มีบางจุดไม่ เรี ยบร้อยและไม่
สวยงามและ และน่าสนใจ
เรี ยบร้อย
น่าสนใจ
น่าสนใจ
เกณฑ์ การประเมินระดับคุณภาพ
คะแนนระหว่าง 13 - 16 หมายถึง มีผลการเขียนเรี ยงความ อยูใ่ นระดับคุณภาพดีมาก
คะแนนระหว่าง 9 - 12 หมายถึง มีผลการเขียนเรี ยงความ อยูใ่ นระดับคุณภาพดี
คะแนนระหว่าง 5 - 8 หมายถึง มีผลการเขียนเรี ยงความ อยูใ่ นระดับคุณภาพพอใช้
คะแนนระหว่าง 1- 4 หมายถึง มีผลการเขียนเรี ยงความ อยูใ่ นระดับคุณภาพปรับปรุ ง
เกณฑ์ การตัดสิ นคุณภาพ อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก (13-16 คะแนน)
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ใบกิจกรรมที่ 5
เรื่อง การฝึ กสมาธิแบบกาหนดลมหายใจ
คาสั่ ง ให้กลุ่มนักศึกษาปฏิบตั ิการฝึ กสมาธิ แบบกาหนดลมหายใจใช้เวลา 10 นาที ตั้งชื่อกลุ่ม เขียน
ชื่อสมาชิกในกลุ่ม และหัวข้อเรื่ องกิจกรรม
ชื่อกลุ่ม………………………………………………………………………………………..
รายชื่อสมาชิก 1……………………………………………………………………………
2……………………………………………………………………………
3……………………………………………………………………………
4……………………………………………………………………………

การฝึ กสมาธิแบบกาหนดลมหายใจ ใช้ เวลา 10 นาที
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ใบกิจกรรมที่ 6
เรื่อง การมีพฤติกรรมทีด่ ีจะช่ วยสร้ างเสริมสุ ขภาวะได้ อย่ างไร
คาสั่ ง ให้กลุ่มนักศึกษาช่วยกันแสดงความคิดเห็นตามหัวข้อเรื่ องที่กาหนด
ชื่อกลุ่ม………………………………………………………………………………………..
รายชื่อสมาชิก 1……………………………………………………………………………
2……………………………………………………………………………
3……………………………………………………………………………
4……………………………………………………………………………
5……………………………………………………………………………

หัวข้ อ การมีพฤติกรรมทีด่ จี ะช่ วยสร้ างเสริมสุ ขภาวะได้ อย่ างไร?
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การออกกาลังกาย (Exercise) หมายถึง การเคลือ่ นไหวหรือการฝึ กซ้ อมเพือ่ ให้ ส่วน
ต่ าง ๆ ของร่ างกายทางานมากกว่ าภาวะปกติ โดยคานึงถึงความเหมาะสมกับเพศ วัย และ
สภาวะร่ างกายของแต่ ละบุคคลเป็ นสาคัญส่ งผลให้ ส่วนของร่ างกายมีการเปลีย่ นแปลงทั้ง
รู ปร่ าง และการทางานในทางทีด่ ขี นึ้ สามารถดารงชีวติ ได้ อย่ างเป็ นสุ ขและมีคุณภาพ

ประโยชน์ ของการออกกาลังกาย
1. ช่ วยเสริมสร้ างกล้ ามเนือ้ มีเลือดไปเลีย้ งมากขึน้ ทาให้ มีกาลัง มีประสิ ทธิภาพและมีความ
ทนทานได้ ดขี นึ้
2. ช่ วยปรับปรุงการไหลเวียนของเลือดทัว่ ร่ างกายเพิม่ การทางานของหัวใจสู บฉีดได้ ดขี นึ้
3. ช่ วยเพิม่ ประสิ ทธิภาพการทางานปอดซึ่งทาให้ มีออกซิเจนเพียงพอเมื่อต้ องการ
4. ช่ วยให้ การทางานของเนือ้ เยือ่ ทัว่ ร่ างกายดีขนึ้ โดยช่ วยเพิม่ การเผาผลาญของเนือ้ เยือ่
ทั้งหมด
5. ช่ วยควบคุมนา้ หนัก ทาให้ แคลอรีทไี่ ม่ ต้องการหมดไป
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ประโยชน์ ของการออกกาลังกาย
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6. ช่ วยลดไตรกลีเซอไลด์ ลดระดับคลอเลสเตอร์ รอล
7. ช่ วยเพิม่ การใช้ อนิ ซูลนิ ซึ่งเป็ นฮอร์ โมนทีเ่ ผาผลาญนา้ ตาลจากเลือด
8. การเดิน การวิง่ การว่ ายนา้ จะทาให้ ปริมาณแคลเซียมในกระดูกเพิม่ ขึน้
ป้องกันโรคกระดูก และการอ่ อนเพลียเมื่ออายุมากได้
9. ทาให้ รู้ สึกสดชื่น แก่ ช้าลง ระบบประสาทแข็งแรงทาให้ มีพละกาลังที่จะ
ทางานคนมองโลกในแง่ ดี มีความกระตือรือร้ น
10. ช่ วยคลายความเหนื่อย อ่อนเพลีย การออกกาลังกาย ทีเ่ ลือกสรรอย่ าง
ถูกต้ องแล้ วจะต้ องกลายเป็ นการพักผ่ อนอารมณ์ ทรี่ ื่นรมย์ อย่ างหนึ่ง
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ออกกาลังกายอย่ าง
สม่าเสมอ

เลือกกิจกรรมทีเ่ หมาะสมกับอายุ
และสมรรถภาพของตนเอง

อบอุ่นร่ างกาย
นาน 5 - 10 นาที

ออกกาลังกายอย่ าง
น้ อย 3-5 สั ปดาห์

หลักการออกกาลังกาย
แต่ งกายให้ เหมาะสม
กับออกกาลังกาย

เวลาออกกาลังกาย
นาน 15-60 นาที
ออกกาลังกายทุกส่ วน
ของร่ างกาย
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โทษจากการไม่ ออกกาลังกาย

23

กระดูกเปราะ กระดูกเสื่ อมได้ ง่าย เยือ่ บุและเอ็นข้ อต่ อมีการอักเสบ มีหินปูน
เกาะทาให้ เกิดการติดขัดและเจ็บปวดเมื่อมีการเคลือ่ นไหว ทาให้ กระดูกบางลง
เปราะแตกหักง่ าย
ระบบประสาทเสี ยดุลยภาพ การไม่ ออกกาลังกายจะทาให้ การทางานของ
ระบบประสาทเสรีขาดความสมดุล เป็ นผลให้ เกิดความผิดปกติในการทางาน
ของอวัยวะภายใน เช่ นระบบทางเดินอาหาร จะมีอาการท้ องอืด อาหารไม่ ย่อย
ท้ องผูก เป็ นลมง่ าย เหงือ่ ยออกตามมือและเท้ า ใจสั่ น นอนไม่ หลับ
โรคหลอดเลือดหัวใจเสื่ อมสภาพ ขาดการออกกาลังกาย ทาให้ หลอดเลือด
ต่ าง ๆ เสี ยความยืดหยุ่นและมีธาตุหินปูน ไขมันไปพอกพูนทาให้ หลอดเลือด
ตีบแคบและเกิดการอุดตันได้ ง่ายโดยเฉพาะทีห่ ัวใจ
โรคอ้ วน เกิดจากการสะสมอาหารส่ วนเกินไว้ ในสภาพไขมัน การมีไขมันเกิน
ถึง 15 เปอร์ เซ็นต์ ของนา้ หนักตัวที่ควรถือได้ ว่าเป็ นโรค ความอ้ วนเป็ น
สาเหตุประกอบของโรคอืน่ ๆ อีกมาก เช่ น โรคเบาหวาน
ทาให้ กล้ ามเนือ้ ลีบ มีกาลังน้ อย เกิดการขัดยอก และปวดกล้ ามเนือ้ ได้ ง่าย
โรคความดันโลหิตสู ง
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กิจกรรมการออกกาลังกาย

1.การบริหารด้ วยมือเปล่า (calisthenics exercise)

2. การบริการแบบยืด-เหยียด (stretching exercise )
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การออกกาลังกายแบบไอโซโทนิก
(Isotonic exercise)

3.การออกกาลังกายแบบไอโซเมตริก (Isometric exercise)

4. การออกกาลังกายแบบไอโซโทนิก (Isotonic
exercise)

5.การออกกาลังกายแบบไอโซคิเนติก(Isokinetic exercise)

2
2
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6. การออกกาลังกายแบบไม่ ใช้ ออกซิเจน( Anaerobic exercise)

7. การออกกาลังกายแบบใช้ ออกซิเจน(Aerobic exercise)
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ใบกิจกรรมที่ 7
เรื่อง การสร้ างสรรค์ กจิ กรรมการออกกาลังกาย
คาสั่ ง ให้กลุ่มนักศึกษาช่วยกันสร้างสรรค์กิจกรรมการออกกาลังกาย จานวน 1 กิจกรรม
ใช้เวลา 30 นาที ตั้งชื่อกลุ่ม เขียนชื่อสมาชิกในกลุ่ม และหัวข้อเรื่ องกิจกรรม
ชื่อกลุ่ม………………………………………………………………………………………..
รายชื่อสมาชิก 1……………………………………………………………………………
2……………………………………………………………………………
3……………………………………………………………………………
4……………………………………………………………………………

หัวข้ อเรื่องกิจกรรม.............………….
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เกม(Game)หมายถึง กิจกรรมนันทนาการ เป็ นกิจกรรมที่
ไม่ มกี ติกามากมายนัก มักแข่ งขันเพือ่ ความสนุกสนาน
และเชื่อมความสั มพันธ์
โดยไม่ หวังผลแพ้หรือชนะ
การจัดกิจกรรมนันทนาการ
หมวดหมู่ที่
หมวดหมู่ที่
หมวดหมู่ที่
หมวดหมู่ที่
หมวดหมู่ที่
หมวดหมู่ที่
หมวดหมู่ที่
หมวดหมู่ที่
หมวดหมู่ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9

เกมและกีฬาเพือ่ เชื่อมความสั มพันธ์ และสร้ างเสริมสุ ขภาพ
ศิลปหัตถกรรม
เต้ นราและกิจกรรมเข้ าจังหวะ
ละคร
งานอดิเรก
ดนตรีและร้ องเพลง
กลางแจ้ งนอกเมืองหรือค่ ายพักแรม
อาสาพัฒนา
ทัศนศึกษาและการท่ องเที่ยว
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การเป็ นผู้นากิจกรรมนันทนาการ
ผู้นากิจกรรมนันทนาการ หมายถึง บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งได้ รับการ
ยอมรับจากสั งคมว่ าเป็ นผู้ทมี่ ีความสามารถในการเป็ นผู้นากิจกรรมได้
และได้ รับการมอบหมายให้ เป็ นผู้นาทีจ่ ะต้ องดาเนินการจัดกิจกรรมใน
สั งคม ให้ บรรลุจุดมุ่งหมายของสั งคมทีค่ าดหวังไว้
บทบาทของผู้นากิจกรรมนันทนาการ
1. ตรวจเช็คสิ่ งของและอุปกรณ์ ทุกชิ้นก่อนเดินทางอีกครั้ง
2. การแต่ งกายทุกคนในทีมควรมีลกั ษณะคล้ายคลึงกันให้ มากทีส่ ุ ด
3. เสบียงสาหรับทุกคนในทีมงาน
4. การควบคุมเวลา ควรจะตรงเวลา ไม่ ควรจะช้ า
5. การดาเนินการจัดกิจกรรมตามทีก่ าหนด
6. ประสานงานกับทีมงาน ให้ ช่วยเหลือขณะดาเนินการจัด
กิจกรรม
7. นาหลักจิตวิทยามาประยุกต์ ใช้ กบั การดาเนินการจัดกิจกรรม
8. นาเทคนิคต่ าง ๆ มาใช้ เพือ่ ทาให้ เกิดความสนุกสนานมากทีส่ ุ ด
9. นาข้ อดีและข้ อบกพร่ องจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพือ่
ปรับปรุงแก้ ไขให้ ดีและสนุกยิง่ ขึน้
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ใบกิจกรรมที่ 8
เรื่อง การสร้ างสรรค์ กจิ กรรมเกมและนันทนาการ
คาสั่ ง ให้กลุ่มนักศึกษาช่วยกันสร้างสรรค์กิจกรรมเกมและนันทนาการ จานวน 1 กิจกรรม
ใช้เวลา 30 นาที ตั้งชื่อกลุ่ม เขียนชื่อสมาชิกในกลุ่ม และหัวข้อเรื่ องกิจกรรม
ชื่อกลุ่ม………………………………………………………………………………………..
รายชื่อสมาชิก 1……………………………………………………………………………
2……………………………………………………………………………
3……………………………………………………………………………
4……………………………………………………………………………
5……………………………………………………………………………

หัวข้ อเรื่องกิจกรรม…………….
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ความหมายของอาหาร
อาหาร หมายถึง สิ่ งที่เรารับประทานเข้ าไปแล้ วมีประโยชน์ ต่อร่ างกาย
สารอาหาร หมายถึง สารทีอ่ ยู่ในอาหารทีเ่ ป็ นประโยชน์ ต่อร่ างกายช่ วย
ให้ ร่างกายทางานได้ ประกอบด้ วย โปรตีน คาร์ โบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน เกลือ
แร่ และนา้
โภชนาการ หมายถึง อาหารทีเ่ ข้ าสู่ ร่างกายแล้ ว ร่ างกายสามารถนาไปใช้
เพือ่ การเจริญเติบโตให้ พลังงาน และช่ วยซ่ อมแซมส่ วนต่ าง ๆ ของร่ างกาย
อาหารประกอบด้ วยสารอาหาร 5 หมู่

หมู่ที่ 1 เนือ้ สั ตว์ ต่าง ๆ ไข่ ถัว่ เมล็ดแห้ ง นม จะช่ วยให้ ร่างกาย
เจริญเติบโตแข็งแรงและช่ วยซ่ อมแซมส่ วนที่สึกหรอ
หมู่ที่ 2 ข้ าว แป้ง นา้ ตาล หัวเผือกมัน เป็ นอาหารให้ พลังงานแก่ ร่างกาย
หมู่ที่ 3 ผักใบเขียว และพืชผักอืน่ ๆ ช่ วยเสริมสร้ างการทางานของ
ร่ างกายให้ เป็ นปกติ
หมู่ที่ 4 ผลไม้ ต่าง ๆ ให้ ประโยชน์ เช่ นเดียวกับหมู่ 3
หมู่ที่ 5 ไขมันจากสั ตว์ และจากพืช จะช่ วยให้ พลังงานและความอบอุ่น
แก่ ร่างกาย
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1.มีประโยชน์ ต่อร่ างกาย

7.ราคาไม่ แพง

การเลือกอาหารบริโภค

6.ปราศจากพิษภัย

2.ย่ อยง่ าย

3.อาหารทีส่ ะอาด

4.อาหารทีส่ ด
5.อาหารทีน่ ่ ากิน
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หลักปฏิบัตใิ นการกินเพือ่ สุ ขภาพ
1. กินอาหารธรรมชาติ
2. กินอาหารครบ 5 หมู่
3. กินข้ าวเป็ นหลัก
4. กินพืชผักให้ มาก และกินผลไม้ เป็ นประจา
5. กินปลา เนือ้ สั ตว์ ไม่ ติดมัน ไข่ ถัว่ เมล็ดแห้ ง เป็ นประจา
6. ดืม่ นมให้ เหมาะสมตามวัย
7. กินอาหารทีม่ ีไขมันแต่ พอควร
8. หลีกเลีย่ งการกินอาหารรสหวานจัดและเค็มจัด
9. กินอาหารทีส่ ะอาดปราศจากการปนเปื้ อน
10. งดหรือลดเครื่องดืม่ ทีม่ ีแอลกอฮอล์
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ความต้ องการสารอาหรของเด็กก่ อนวัยเรียนและวัยรุ่น

34

1.แคลอรี (พลังงาน)
เด็กชายอายุ 13-15 ปี ต้ องการพลังงานวันละ 2,800 แคลอรี
เด็กผู้หญิง ต้ องการพลังงานวันละ 2,355 แคลอรี
วัยหนุ่มสาวระหว่ างอายุ 16-19 ปี ต้ องการพลังงานวันละ 3,300 แคลอรี
ส่ วนผู้หญิงวัยเดียวกันต้ องการวันละ 2,200 แคลอรี
2.โปรตีน
วัยหนุ่มสาวควรกินวันละ 1.5-20 กรัมต่ อนา้ หนักร่ างกาย 1 กิโลกรัม
3.แคลเซียม
เด็กอายุ 10 ปี ขึน้ ไปร่ างกายต้ องการแคลเซียมสู งกว่ าวัย
4.ธาตุเหล็ก
มีหน้ าทีส่ ร้ างเซลล์ สร้ างเม็ดเลือด ร่ างกายต้ องการธาตุเหล็กเพิม่ ขึน้
โดยเฉพาะเด็กหญิงในระยะมีประจาเดือน
5.ไอโอดีน
เป็ นสารอาหารทีช่ ่ วยผลิตฮอร์ โมนในต่ อมไทรอยด์
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ใบกิจกรรมที่ 9
เรื่อง การทดลองจัดอาหารครบ 5 หมู่
คาสั่ ง ให้กลุ่มนักศึกษาช่วยกันทดลองจัดอาหารครบ 5 หมู่ ใช้เวลา 30 นาที ตั้งชื่อกลุ่ม เขียนชื่อ
สมาชิกในกลุ่ม และหัวข้อเรื่ องกิจกรรม
ชื่อกลุ่ม………………………………………………………………………………………..
รายชื่อสมาชิก 1……………………………………………………………………………
2……………………………………………………………………………
3……………………………………………………………………………
4……………………………………………………………………………

การทดลองจัดอาหารครบ 5 หมู่

รายการอาหารมือ้
เช้า

รายการอาหารมือ้ เทีย่ ง

รายการอาหารมือ้ เย็น
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ภาคผนวก ฌ
ภาพประกอบกระบวนการจัดการเรียนรู้ เชิงประสบการณ์ รูปแบบ KAECPAR
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ภาพประกอบกระบวนการจัดการเรียนรู้ เชิงประสบการณ์ ตามรูปแบบ KAECPAR
ขั้นที่ 1 การให้ ความรู้และการสร้ างความตระหนัก (Knowledge and Awareness: KA)
สร้างความรู้ที่เชื่ อมโยงกับประสบการณ์เดิมกับเหตุการณ์หรื อกรณี ศึกษาเพื่อสร้างความตระหนักแก่ผูเ้ รี ยน
บทบาทผูส้ อนแจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู้ ทดสอบก่อนเรี ยน ตั้งคาถามหรื อประเด็นปั ญหา บทบาทผูเ้ รี ยนคิด
วิเคราะห์และหาแนวทางแก้ปัญหาเพื่อสร้างความตระหนักต่อสภาพปัญหาและแนวทางแก้ที่เกิดขึ้น

ขั้นที่ 2 การสร้ างเสริมความรู้ (Enhancement: E)
ระดมความคิดเห็นให้ผเู้ รี ยนได้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กบั กลุ่มเพื่อนเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่และองค์ความรู้ใหม่
บทบาทผูเ้ รี ยน คือ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ส่ิ งที่ได้คน้ คว้ามากับเพื่อนเพื่อสรุ ปเป็ นความคิดเห็นทั้งของตนเองและ
เพื่อนร่ วมกัน

492
ขั้นที่ 3 การสร้ างผลงาน (Construction :C)
วางแผนแนวปฏิบตั ิของกลุ่มเพื่อสร้างสรรค์ผลงานตามที่กลุ่มมีขอ้ ตกลงกัน แบ่งผูเ้ รี ยนออกเป็ นกลุ่ม ๆละ
ประมาณ 4-6 คนแต่ละกลุ่มร่ วมกันฝึ กทักษะการค้นคว้าและวางแผนสร้างสรรค์ผลงานตามที่กาหนดในใบงาน
แต่ละกลุ่มช่วยกันสร้างสรรค์ผลงาน/ชิ้นงานตามความสามารถของแต่ละกลุ่ม

ขั้นที่ 4 การนาเสนอผลงาน (Presentation: P)
นาเสนอผลงาน/ชิ้นงานที่ได้สร้างขึ้นและนาผลงานมา
เสนอในห้องเรี ยน โดยตัวแทนกลุ่มนาเสนอผลงานให้
เพื่อนกลุ่มอื่ นชมเพื่อแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ ซักถาม และ
ทดลอง ส่ งเสริ มการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันด้วย
การซักถามความคิดเห็น
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ขั้นที่ 5 การประเมินผลการเรียนรู้และการสะท้ อนกลับ (Assessment and Reflection: AR)
ประเมินผลการเรี ยนรู้และสะท้อนกลับเป็ นการประเมินการนาไปใช้โดยเพื่อน และผูส้ อนที่หลากหลาย
ได้แก่ ประเมินผลงานการนาเสนอ และประโยชน์ที่ได้รับ สะท้อนความคิดผลงาน /ชิ้นงาน และเผยแพร่
ผลงาน/ชิ้นงานให้ผสู้ นใจได้เรี ยนรู้ต่อไป








มาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับปริญญาตรี
ราชวิชาการสร้ างเสริมสุ ขภาวะ
ความรู้การสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
ความรับผิดชอบ
ทักษะกระบวนการ
ทักษะมนุษยสัมพันธ์
พฤติกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
เจตคติการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
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ประวัติย่อผู้วจิ ยั
นายกิตติคม คาวีรัตน์
99/9 หมู่ 4 ตาบลพงสวาย อาเภอเมืองราชบุรี
จังหวัดราชบุรี 70000
ตาแหน่ งงาน
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 ประจาคณะครุ ศาสตร์
สถานทีท่ างานปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง เลขที่ 46 หมู่ 3
ตาบลจอมบึง อาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150

ชื่อ- ชื่อสกุล
สถานทีอ่ ยู่ปัจจุบัน

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2513
พ.ศ. 2515
พ.ศ. 2520
พ.ศ. 2540

พ.ศ. 2554

มัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรี ยนทวีธาภิเศก กรุ งเทพมหานคร
ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง (ปก.ศ.สูง)
จากวิทยาลัยครู บา้ นสมเด็จเจ้าพระยา กรุ งเทพมหานคร
การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) วิชาเอกสุ ขศึกษา
จากมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ วิทยาเขตพลศึกษา
ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
จากมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
จังหวัดนครปฐม
ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน
กลุ่มหลักสูตรและการนิเทศ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

