วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2561

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบเน้นประสบการณ์ตามสภาพจริง เพื่อส่งเสริม
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้เป็นวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบเน้น
ประสบการณ์ ต ามสภาพจริ ง เพื่ อ ส่ ง เสริ ม คุ ณ ลั กษณะการเรี ย นด้ ว ยการน าตนเองของนั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ 2) ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนแบบเน้นประสบการณ์
ตามสภาพจริง เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะการเรียนด้วยการนาตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มี
การดาเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจัย
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการสอนแบบเน้นประสบการณ์ตามสภาพ
จริ ง ขั้ นตอนที่ 3 การน ารู ปแบบการเรี ยนการสอนที่ พัฒนาขึ้ นไปลองใช้ ขั้นตอนที่ 4 การประเมิ น
ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนสาหรับ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในขั้นตอนที่ 3 การนารูปแบบการ
เรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ที่เรียนวิชาพระพุทธศาสนา รหัส ส
23105 ในภาคเรี ยนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จานวน 2 ห้ องเรียน ซึ่งได้มาโดยการสุ่ มแบบกลุ่ ม แล้ ว
จัดเป็นกลุ่มทดลอง ซึ่งเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น จานวน 1 ห้องเรียน
49 คน และกลุ่มควบคุม ซึ่งเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบปกติจานวน 1 ห้องเรียน 50 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) แบบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบ
ประเมินคุณลักษณะการเรียนด้วยการนาตนเองและ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
ผลการวิจัยพบว่า
1. รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น มีองค์ประกอบดังนี้ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์
ของรูปแบบการเรียนการสอน 3) ขั้นการจัดการเรียนการสอน มี 4 ขั้น คือ เรียนรู้ประสบการณ์ที่
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จาเป็น ทบทวนและไตร่ตรอง สร้างความคิดรวบยอด ประยุกต์ใช้ตามสภาพจริง และ 4) ประเมินผล
2. ประสิ ทธิผ ลของรู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบเน้นประสบการณ์ตามสภาพจริ ง เพื่อ
ส่งเสริมคุณลักษณะการเรียนด้วยการนาตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ดังนี้ 1) ผู้เรียน
กลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าผู้เรียนกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 2) ผู้ เ รี ย นกลุ่ มทดลองมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ท างการเรี ยน หลั ง เรี ยนสู ง กว่า ก่อ นเรีย นอย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) ผู้เรียนกลุ่มทดลองมี คุณลักษณะที่ส่งเสริมการเรียนด้วยการนา
ตนเอง ด้านความมีวินัย ด้านความรับผิดชอบ ด้านความเชื่อมั่น ภาพรวมอยู่ในระดับดี 4) ผู้เรียนกลุ่ม
ทดลองมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบอยู่ในระดับมาก
คาสาคัญ
ประสบการณ์ตามสภาพจริง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การเรียนด้วยการนาตนเอง
ABSTRACT
The objectives of this research were 1) to develop an instructional model using
authentic experiential learning to enhance self- directed learning characteristics of
lower secondary students, and 2) to evaluate the effectiveness of the instructional
model using authentic experiential learning to enhance self-directed learning characteristics
of lower secondary students. The research was conducted into 4 stages including:
1) the study of relevant theories, concepts and related documents, 2) the development of
an instructional model using authentic experiential learning to enhance self- directed
learning characteristics, 3) the experiment of the development instructional model,
and 4) the evaluation of the effectiveness of the instructional model. Samples in stage
3 were two class of students using cluster random sampling from ninth grade secondary
students at Satri Watrakhang School affiliated with the Secondary Educational Service Area
Office 1 who enrolled in the Buddhism course in the second semester of the
academic year 2017. Samples were randomly assign into the experimental group
consisted of 49 students learned through the activities based on the developed model
while the controlled group consisted of 50 students learned through traditional
learning activities. Research instruments included the lesson plans, the achievement
test, the evaluation form of the self- directed learning characteristics, and the student
satisfaction questionnaire. Data were analyzed by mean, standard deviation, and t-test.
The findings were as follows:
1. The developed instructional model consists of 4 components: 1) principles,
2) objectives, 3) stages of instructional procedures including learning required experience,
reviewing and reflecting, creating the main concepts, and authentic applying, and
4) assessment and evaluation.
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2. The effectiveness of the developed instructional model revealed that:
1) the learning achievement in posttest of the experimental group were significantly
higher than the posttest average scores of the control group at the . 05 level, 2) the
learning achievement in posttest of the experiment group were significantly higher than
the at the 0.05 level, 3) the self-directed learning characteristics in terms of discipline,
responsibility, and confidence were at a high level, 4) the students’ satisfaction towards the
developed instructional model was at a high level in the aspects of learning environment,
learning activities, and expected benefits.
Keywords
Authentic experience, learning achievement, self-directed
ความสาคัญของปัญหา
ในยุคที่โลกแข่งขันกันบนเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge Based Economy) จากการ
ปรับเปลี่ยนนี้การศึกษาถือได้ว่าเป็นหัวใจสาคัญที่ต้องเร่งพัฒนาก่อนการดาเนินการในภาคส่วนอื่น ๆ
ของประเทศ เนื่องจากเป็นการพัฒนาทรัพยากรให้สามารถสนองตอบต่อการแข่งขันกับประเทศในยุค
ใหม่นี้ รวมถึงการปรับเปลี่ยนบทบาทและภารกิจระบบการศึกษาด้วย (ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคณะ,
2550) ดังนั้น หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จึงเน้นให้มีการจัดการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพด้านความรู้ และ
ทักษะที่จ าเป็นส าหรั บการดารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ยึดผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู้และพัฒนาตนเองได้ ถือว่า
ผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด การจัดการศึกษาของไทยตามที่ปรากฏในแผนต่าง ๆ ของชาติ มีเป้าหมาย
และแนวทางไปในทิศทางเดียวกัน คือ การจัดการศึกษาต้องพัฒนาคนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ และให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เกษม วัฒนชัย (2545) ได้
กล่าวว่า กระบวนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ เป็นกระบวนการเรียนรู้เกิดจากรับการถ่ายทอด
ความรู้ ความเข้าใจ ความเชื่อ ศรัทธา เจตคติ ค่านิยม ทักษะต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงใน
ด้านความรู้ สึ ก นึ กคิด และพฤติกรรมของผู้ เ รียนตามที่กาหนดไว้ ในวั ตถุประสงค์ของการเรียนรู้
กระบวนการเรียนรู้เกิดกับผู้เรียนโดยผู้เรียนเท่านั้น ส่วนกระบวนการสอน เป็นกระบวนการที่นาไปสู่
การเปลี่ยนแปลงในตัวผู้เรียน ครูผู้สอนมีหน้าที่สร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อเร่งเร้า ชี้แนะ และคอยช่วยเหลือ
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การปฏิรูปการเรียนรู้จึงเน้นที่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีเรียนรู้ตลอด
ชีวิต คือ เรียนเป็น เรียนแล้วต้องคิดเป็นทาเป็น คิดดีทาดี อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ และสามารถไปสู้จุดหมาย
ชีวิตได้ ดังนั้นการเรียนรู้ คือ หัวใจของการปฏิรูปการศึกษาไทย ซึ่ง การเรียนรู้เป็นการเรียนเฉพาะ
บุคคลของผู้เรียนแต่ละคน ความสานึกและความพร้อมของผู้เรียน อันได้แก่ การเชื่อศรัทธาในสิ่งที่
เรียนจะเกิดประโยชน์ มีคุณค่า ความใส่ใจ มีแรงบันดาลใจและความพร้อมที่จะเรียนรู้ ของผู้เรียนเป็น
ปัจจัยสาคัญ การเรียนรู้ที่แท้จริงเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง การสอนเป็นกระบวนการสาคัญ เพื่อช่วย
ให้เกิดการเรียนรู้ ครูผู้สอนเปรียบเสมือนแหล่งความรู้หนึ่ง และเป็นผู้จัดการให้เกิดการเรียนรู้ ประเด็น
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สาคัญที่จะนาไปสู่การเรียนรู้ คือ ต้องให้ผู้ เรียนได้ค้นคว้า เจาะลึกด้ว ยตนเอง จึงจะทาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงได้ ครูผู้สอนต้องเป็นผู้ชี้แนะให้ความรู้ที่ครบถ้วนเป็นจริงและให้เห็นคุณค่าของสิ่งที่จะ
เรียนแก่ศิษย์ด้วย การเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นได้ดีก็ต่อเมื่อผู้เรียนมีสมาธิ และรู้จักควบคุมตนเองได้
การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต ควรได้ พั ฒ นาให้ ผู้ เ รี ย น เกิ ด
คุณลักษณะของผู้เรียน ได้แก่ การมีเจตคติที่ ดีต่อการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนเห็นความสาคัญ เห็นคุณค่า
และมีความสุขในการเรียนรู้ มีความสามารถและทักษะในการเรียนรู้แบบนาตนเอง คือ มีสมรรถภาพ
และทักษะริเริ่มการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น กาหนดจุดมุ่งหมายและวางแผนการเรี ยนรู้ ดาเนินการ
เรียนรู้แบบใช้กลยุทธ์ที่หลากหลาย และสามารถประเมินการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ รวมถึงควรมีทักษะ
การเรียนรู้ที่จาเป็นทางภาษา (การอ่านเขียน) การคิด การคานวณ การใช้ภาษา ทักษะการแสวงหา
และจั ดการข้อมูล ทักษะการใช้เทคโนโลยี เพื่อการสื่ อสาร (ICT) และการใช้ เครื่องมือการเรียนรู้
ตลอดจนมีบุคลิกภาพที่จาเป็นในการเป็นผู้เรียนแบบนาตนเอง ได้แก่ การเป็นผู้เรียนเชิงรุก มีความคิด
เปิดกว้าง มุ่งมั่นในการเรียน และมีพลังจูงใจในการเรียนรู้ ทั้งจากแรงจูงใจในตน มุ่งอนาคต และพลัง
อานาจมาสนับสนุน (นิตยา สาเร็จผล, 2547)
ความรู้จากประสบการณ์ที่มีอยู่ในตัวคนจึงเป็นปัจจัยสาคัญในการจัดการความรู้ ประสบการณ์
เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อผู้เรียน เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เป็นส่วนประกอบของชีวิต ประสบการณ์
จะนาไปสู่การรวบรวมความสามารถในการจัดการที่ยิ่งใหญ่ เป็นความสัมพันธ์ที่มีค่าซึ่งประสบการณ์
อาจจะมี ผ ลกระทบต่ อ การเรี ย นรู้ ได้ ทั้ งการยอมรั บและการปฏิ เ สธ (Kolb, 1984) การเรี ยนจาก
ประสบการณ์เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นวงจร ประกอบด้วยขั้นตอนการเรียนรู้ต่าง ๆ ผู้เรียนจะนา
ประสบการณ์มาเป็นข้อมูลในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน โดยผู้สอนและผู้เรียนจะมีส่วนร่วมในการสนับสนุน
การเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ทาให้สามารถเรียนรู้ได้ดี เป็นรูปแบบการเรียนรู้จากการปฏิบัติทุกชนิด การ
ฝึกอบรม การสังเกต การสัมภาษณ์ กิจกรรมกลุ่ม (Evans, 1994) การเรียนรู้ของผู้ใหญ่จะเกิดเมื่อบุคคล
ได้เกี่ยวข้องกับกิจกรรม แล้วมองย้อนอดีตและวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีวิจารณญาณ จะเป็นประโยชน์ต่อ
การท างานและการดารงชี พ (Newman, 1993) ได้ ท าการวิ จั ย ที่ ศู น ย์ ก ารวิ จัย ทางการศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยวิสคอนชิน พบว่า ผู้เรียนจะประสบความสาเร็จได้เมื่อใช้ความรู้ในการแก้ไขปัญหาและ
ทดสอบสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้สร้างมาตรฐานเพื่อใช้เป็นองค์ประกอบสาคัญในการออกแบบการ
เรียนการสอนตามสภาพจริง จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้จัดกระทาข้อมูลและใช้ความคิดในการ
สังเคราะห์ การสรุ ปนัยทั่วไป การอธิบ ายและการสรุปรวมเพื่อสร้างเข้าใจและความหมายใหม่ ๆ
สาหรับผู้เรียน การเรียนการสอนตามสภาพจริง จะต้องให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้
ในเนื้อหาวิชากับครูผู้สอนและกลุ่มผู้เรียนด้วยกัน เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดทาให้ผู้เรียนมี
ความเข้าใจในประเด็นต่าง ๆ มากขึ้น วิชัย วงษ์ใหญ่ (2542) ได้ให้แนวคิดว่า การปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้จะต้องเน้นที่ผู้เรียน เป้าหมายการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการ
เรียนรู้เป็นวิธีการเรียนรู้ โดยตระหนักถึงความสาคัญของการเรียนรู้เป็นอริยทรัพย์ในตน และหัวใจ
สาคัญของกระบวนการเรียนรู้ คือ สามารถเรียนรู้ได้ ด้วยตนเอง ศักยภาพจะได้รับการกระตุ้นและ
พัฒ นาโดยผ่ านกระบวนการเรี ยนรู้ ตามสภาพจริง (Authenticity Learning) การประเมินผลตาม
สภาพจริ ง รวมทั้งบทบาทของผู้สอนจะเป็นผู้ เอื้ออานวยกระตุ้นการเรียนรู้ (Facilitator) เป็นนัก
จัดการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ตามความสนใจความถนัด และความต้องการของตนเอง
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อันอาจนาไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ เพราะมนุษย์มีศักยภาพในการเรียนรู้สูงสุด สามารถเรียนรู้ให้
บรรลุอะไรก็ได้ การเรียนรู้ที่ดีจะทาให้คนสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพของความเป็นมนุษย์
(ประเวศ วะสี, ม.ป.ป.) คือ ได้รับการพัฒนาทั้งความรู้ ความคิด จิตใจ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมไป
พร้อม ๆ กัน เพื่อส่งผลให้ผู้เรียนเห็นประโยชน์ คุณค่าของการเรียน การจัดการศึกษา ควรได้รับการ
พัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัย รูปแบบการเรียนการสอนการแบบเน้น
ประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการเรียนด้วยการนาตนเอง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาและส่งเสริมผู้เรียน
ให้เกิดการเรียนรู้แบบนาตนเอง จากแนวคิดทฤษฎี ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนแบบเน้นประสบการณ์ตามสภาพจริง เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะการเรียนด้วยการนาตนเอง ซึ่ง
เป็นการพัฒนาผู้เรียน ให้รู้ศักยภาพของตนเอง สามารถวางแผนการเรียนรู้ วินิจฉัยความต้องการ
ในการเรียนรู้ ตั้งเป้าหมายของการเรียนรู้ เลือกวิธีการเรียนรู้ แสวงหาแหล่งเรียนรู้ รวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนสามารถประเมินตนเอง อันเป็นการพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียน
ให้เกิดสัมฤทธิผลสูงสุดเต็มตามศักยภาพในการเรียนรู้ได้
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
1. รูปแบบการเรียนการสอนแบบเน้นประสบการณ์ตามสภาพจริง เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะ
การเรียนด้วยการนาตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีองค์ประกอบอะไรบ้าง
2. รูปแบบการเรียนการสอนแบบเน้นประสบการณ์ตามสภาพจริง เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะ
การเรียนด้วยการนาตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด
วัตถุประสงค์การวิจัย
1) เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบเน้นประสบการณ์ตามสภาพจริง เพื่อส่งเสริม
คุณลักษณะการเรียนด้วยการนาตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
2) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนแบบเน้นประสบการณ์ตามสภาพจริง
เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะการเรียนด้วยการนาตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบเน้นประสบการณ์ตามสภาพจริง เพื่อ
ส่งเสริมคุณลักษณะการเรียนด้วยการนาตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นการวิจัยเชิง
ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพ ผู้ วิ จั ย ด าเนิ น การโดยใช้ ก ระบวนการวิ จั ย และพั ฒ นา (Research and
Development) ซึ่งประกอบด้ว ยขั้ นตอนของการดาเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาข้อมู ล
แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจัย 2) การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการสอน
แบบเน้นประสบการณ์ตามสภาพจริง เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะการเรียนด้วยการนาตนเอง 3) การนา
รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้ และ 4) การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการ
เรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น โดยมีรายละเอียดแต่ละขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง ศึกษา
และรวบรวมข้อมูลพื้นฐานจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ แนวคิด
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ทฤษฎีที่จะนามาใช้ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนด้วยการนาตนเอง ซึ่ง
ประกอบด้วย แนวคิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential Learning) แนวคิดการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตามสภาพจริง (Authentic Learning) แนวคิดส่งเสริมคุณลักษณะการเรียนด้วยการนา
ตนเอง เพื่อนามาวิเคราะห์และสังเคราะห์หารูปแบบการเรียนการสอนตามที่ผู้วิจัยต้องการพัฒนาขึ้น
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบเน้นประสบการณ์ตามสภาพจริง เพื่อ
ส่งเสริมคุณลักษณะการเรียนด้วยการนาตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นาแนวคิด ทฤษฎี
มาวิเคราะห์และสังเคราะห์หารูปแบบการเรียนการสอนตามที่ผู้วิจัยต้องการพัฒนาขึ้นนาไปสู่การพัฒนา
องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 1) หลักการและแนวคิด 2) วัตถุประสงค์ 3) ขั้นการเรียนการ
สอนประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือขั้นที่ 1 เรียนรู้ประสบการณ์ที่จาเป็น ขั้นที่ 2 ทบทวน และไตร่ตรอง
ขั้นที่ 3 สร้างความคิดรวบยอด ขั้นที่ 4 ประยุกต์ใช้ตามสภาพจริง และ 4) การวัดและประเมินผล
ขั้นตอนที่ 3 การนารูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้ ซึ่งดาเนินการดังนี้
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 จานวน 67 โรงเรียน มีนักเรียน 13,400 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุ งเทพมหานคร เขต 1 ที่เรียนวิชาพระพุทธศาสนา รหั ส ส 23105
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จานวน 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 49 และ 50 คน ตามลาดับ ซึ่งได้มา
โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) แล้วสุ่มกลุ่มผู้เรียนเป็นห้อง โดยจัดเป็น
กลุ่มทดลอง คือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 จานวน 49 คน และกลุ่มควบคุม คือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5
จานวน 50 คน แต่ละห้องเรียนจัดนักเรียนแบบคละความสามารถในการเรียนรู้
2. ตัวแปรที่ศึกษา
2.1 ตัว แปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ การเรียนการสอนแบบเน้น
ประสบการณ์ตามสภาพจริง กับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติ
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนแบบเน้น
ประสบการณ์ตามสภาพจริ ง เพื่อส่ งเสริ มคุณ ลั กษณะการเรีย นด้ว ยการนาตนเอง ประกอบด้ว ย
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2) คุณลักษณะการเรียนด้วยการนาตนเอง ด้านความมีวินัย ด้านความ
รับผิดชอบ ด้านความเชื่อมั่น 3) ความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอน
3. ขอบเขตด้านเนื้อหา ผู้วิจัยจะนารูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นไปใช้ในการจัดการ
เรี ยนการสอนพระพุทธศาสนา รหัส ส 23105 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 0.5
หน่วยกิต ซึ่งเป็นรายวิชาบังคับตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จานวน 20
คาบ ในเนื้ อหาดังนี้ หน้ าที่ช าวพุทธ มรรยาทชาวพุทธ ศาสนพิธี การบริห ารจิตและเจริญปัญญา
วันสาคัญทางพระพุทธศาสนาและเทศกาลสาคัญ พระพุทธศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียง ศาสนากับ
การอยู่ร่วมกันในประเทศไทย
การทดลองเพื่อประเมินประสิ ทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น ใช้แบบ
แผนการทดลองแบบกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Design) ศึกษากับกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ ม ที่มี
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การวัดก่อนและหลัง การทดลอง (Nonrandomized Control Group Pretest – Posttest Design)
(พรรณี ลีกิจวัฒนะ, 2550) ดังนี้
กลุ่ม
กลุ่มทดลอง (E)
กลุ่มควบคุม (C)

ก่อน
T1E
T1C

ทดลอง
X
-

หลัง
T2E
T2C

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ และเครื่องมือประเมินประสิทธิผล
ของรูปแบบการเรียนการสอนซึ่งประกอบด้วย แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินคุณลักษณะ
การเรียนด้วยการนาตนเอง (ด้านความมีวินัย ด้านความรับผิดชอบ ด้านความเชื่อมั่น) และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอน ซึ่งเครื่องมือแต่ละชนิดมีรายละเอียดดังนี้
3.2.1 แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาพระพุทธศาสนา รหัส ส 23105 การจัดที่ใช้รูปแบบการ
เรียนการสอนแบบเน้นประสบการณ์ตามสภาพจริง เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยการนาตนเอง
จานวน 20 คาบ คาบละ 50 นาที โดยมีแผนการจัดการเรียนรู้ทั้งหมด 5 แผน มีความสอดคล้องอยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ประเมิน (ค่าเฉลี่ย 4.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55)
3.2.2 เครื่องมือประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน ประกอบด้วย
3.2.2.1 แบบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น เป็ น แบบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ก ารเรี ย นรู้
พระพุทธศาสนา รหัส ส 23105 ลักษณะของแบบวัดเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 50 ข้อ มีค่า
IOC อยู่ระหว่าง 0.88 - 1.00 ค่าความยากอยู่ระหว่าง 0.25 -0.92 และค่าอานาจจาแนกอยู่ระหว่าง
0.47-0.95 ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.78
3.2.2.2 แบบประเมินคุณลักษณะการเรียนด้วยการนาตนเอง มีข้อคาถามประเมิน
คุณลั กษณะการเรีย นด้ว ยการน าตนเอง ด้านความมีวินัย ด้านความรับผิดชอบ ด้านความเชื่อมั่น
จานวน 27 ข้อ ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย
และน้อยที่สุด มีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.91 การประเมินแต่ละด้านอยู่ในระดับมากที่สุดเรียงลาดับ
คะแนนมากไปหาน้อย คือ ด้านความรับผิดชอบ ค่าเฉลี่ย 5.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.00 ด้าน
ความเชื่อมั่น ค่าเฉลี่ย 5.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.00 และด้านความมีวินัย ค่าเฉลี่ย 4.67 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58
3.2.2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอน ประกอบด้วย
ข้ อ ค าถามในแบบสอบถามให้ ส อดคล้ อ งกั บ กรอบที่ ก าหนดไว้ จ านวน 24 ข้ อ มี ลั ก ษณะเป็ น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จาแนกเป็นด้านบรรยากาศ ด้านกิจกรรมการเรียน
และด้านประโยชน์ที่ได้รับมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.88 - 1.00 ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.94
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน มีการดาเนินการดังนี้
4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนนี้ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเป็น 4 ขั้น ดังนี้
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ขั้นที่ 1 ก่อนการใช้รูปแบบการเรียนการสอน ผู้วิจัยนาแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน พระพุทธศาสนามาทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) โดยใช้ชุดเดียวกันระหว่างผู้เรียนกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม
ขั้นที่ 2 ได้ดาเนินการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นจานวน 5 แผน โดยใช้เวลา 20 คาบ คาบละ 50 นาที กับกลุ่มทดลองและใช้แผนการจัดการ
เรียนรู้แบบปกติกับกลุ่มควบคุม ในขณะที่กลุ่มทดลองที่เรียนรู้ในรูปแบบการเรียนการสอนแบบเน้น
ประสบการณ์ตามสภาพจริง เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะการเรียนด้วยการนาตนเอง ในแต่ละแผน ผู้วิจัย
ได้ดาเนินการประเมินคุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยการนาตนเองกับกลุ่มทดลอง
ขั้นที่ 3 หลังจากที่ ผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้
ทีส่ อดคล้องกับรูปแบบการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นครบทุกแผนการจัดการเรียนรู้แล้ว ผู้วิจัยได้
นาแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ พระพุทธศาสนามาทดสอบหลังเรียน (Posttest) กับกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม โดยใช้ แบบทดสอบชุดเดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรียน ให้ผู้เรียนกลุ่มทดลองทา
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอน
ขั้นที่ 4 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ แปลผล แล้วนาเสนอในรูปของ
ตารางประกอบความเรียง
4.2 การวิเคราะห์ข้อมูล
1) วิเคราะห์คะแนนผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ความสามารถการเรียนรู้ ลักษณะการ
เรียนด้วยการนาตนเอง และความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนสอน โดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่การ
หาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
2) เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนด้วยการนาตนเองก่อน
เรียนกับหลังเรียนของผู้เรียนกลุ่มทดลอง โดยทาการทดสอบค่าที (t-test for dependent samples)
3) เปรี ย บเทียบคะแนนเฉลี่ยของผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนด้ว ยการนาตนเองของ
ผู้เรียนที่เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยทาการทดสอบค่าที (t-test for dependent samples)
ผลการวิจัย
1. ผลการพัฒนา ได้ รู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบเน้นประสบการณ์ตามสภาพจริง เพื่ อ
ส่งเสริมคุณลักษณะการเรี ยนด้วยการน าตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (LRCA Model)
ประกอบด้วย หลักการแนวคิดของรูปแบบคือการเรียนการสอนแบบเน้นประสบการณ์ตามสภาพจริง
เพื่ อ ให้ มี โ อกาสสร้ างความรู้ จ ากประสบการณ์ ด้ ว ยตนเอง โดยกระบวนการเรี ย นรู้ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จาก
ประสบการณ์ จากสภาพการณ์จริง ปัญหาจริง จากการปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองหรือจากประสบการณ์
ที่จัดขึ้น ซึ่งสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ วัตถุประสงค์ คือ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความรู้จาก
ประสบการณ์ จากสภาพจริง ปัญหาจริง จากการปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองจากกระบวนการเรียนรู้เพื่อ
เชื่อมโยงความรู้ไปสู่ชีวิตจริงอย่างมีคุณค่า เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญแบบมีส่วนร่วม กระบวนการกลุ่มการ
เรียน ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะที่จาเป็นต่อการดารงชีวิต โดยการประยุกต์ข้อมูลความรู้ ประสบการณ์
ที่ดี จากการเรียนรู้ในสภาพจริงอย่างมีประสิทธิภาพ ขั้นตอนของรูปแบบ ประกอบด้วย 4 ขั้น คือ ขั้นที่ 1
การเรี ย นรู้ ป ระสบการณ์ ที่ จ าเป็ น (Learning Required Experiences) ขั้ น ที่ 2 การทบทวน และ
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ไตร่ตรอง (Reflecting and Thinking) ขั้นที่ 3 การสร้างความคิดรวบยอด (Creating the Ideas) และ
ขั้นที่ 4 การประยุกต์ใช้ตามสภาพจริง (Authentic Applying) การวัดและประเมินผล วัดโดยแบบสังเกต
คุณลักษณะ
2. ประสิทธิผล ของรูปแบบการเรียนการสอนแบบเน้นประสบการณ์ตามสภาพจริง เพื่อ
ส่งเสริมคุณลักษณะการเรียนด้วยการนาตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า
1. ผู้เรียนกลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์การเรียนหลังเรียนสูงกว่า ผู้เรียนกลุ่มควบคุม อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. ผู้ เ รี ย นกลุ่ ม ทดลองมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นหลั ง เรี ย นสู ง กว่ า ก่ อ นเรี ย นอย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. ผู้เรียนกลุ่มทดลองมีคุณลักษณะที่ส่งเสริมการเรียนด้วยการนาตนเอง ด้านความมีวินัย
ด้านความรับผิด ด้านความเชื่อมั่น ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
4. ผู้เรียนกลุ่มทดลองมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนอยู่ในระดับมากทั้ง 3
ด้าน คือ ด้านบรรยากาศ ด้านกิจกรรมการเรียน และด้านประโยชน์ที่ได้รับ
อภิปรายผล
การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบเน้นประสบการณ์ตามสภาพจริง เพื่อ
ส่งเสริมคุณลักษณะการเรียนด้วยการนาตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีประเด็นสาคัญที่
นามาอภิปรายผลการศึกษา 2 ประเด็น ดังนี้
1. ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบเน้นประสบการณ์ ตามสภาพจริง เพื่อ
ส่งเสริมคุณลักษณะการเรียนด้วยการนาตนเอง ประกอบด้วย 1) หลักการ แนวคิดของรูปแบบที่เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสภาพการณ์จริง ปัญหาจริงจากการปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ผ่านการ
วิเคราะห์วิพากษ์อย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้ประสบการณ์เดิมอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างความสนใจ
และแรงจูงใจ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความใฝ่รู้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้เรียน เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ในการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม กระบวนการเรียนรู้กลุ่ม และกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดย
ครู จ ะเป็ น พี่ เ ลี้ ย งดู แ ลให้ ค าปรึ ก ษา 2) วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นสร้ า งความรู้ จ าก
ประสบการณ์ จากสภาพจริง ปัญหาจริง จากการปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองจากกระบวนการเรียนรู้
เพื่อเชื่อมโยงความรู้ไปสู่ชีวิตจริงอย่างมีคุณค่ า โดยการประยุกต์ข้อมูลความรู้ ประสบการณ์ที่ดี จาก
การเรียนรู้ในสภาพจริงอย่างมีประสิทธิภาพ 3) ขั้นตอนของรูปแบบ ประกอบด้วย 4 ขั้น คือ ขั้นที่ 1
การเรี ย นรู้ป ระสบการณ์ที่จ าเป็ น (Learning Required Experiences) ขั้นที่ 2 การทบทวน และ
ไตร่ตรอง (Reflecting and Thinking) ขั้นที่ 3 การสร้างความคิดรวบยอด(Creating the Ideas) และ
ขั้นที่ 4 การประยุกต์ใช้ตามสภาพจริง (Authentic Applying) และ 4) การวัดและประเมินผลวัดโดย
แบบสังเกตคุณลักษณะ
จากการศึกษาหลั กการหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อกาหนดองค์ประกอบของรูปแบบและ
แนวทางในการจัดความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ ซึ่งจะทาให้รูปแบบที่จัดทาขึ้นมีความสัมพันธ์กัน
ขั้นตอนนี้เป็นขั้นที่ต้องใช้แนวคิดที่ผู้วิจัยต้อง วิเคราะห์ว่าองค์ประกอบใดเป็นเหตุและเป็นผลต่อกันใน
ลักษณะใด สิ่งใดควรมาก่อนมาหลัง สิ่งใดสามารถดาเนินการคู่ขนานไปได้ ขั้นนี้ ต้องใช้เวลาพอสมควร
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หลังจากพัฒนารูปแบบการสอนแล้ว ในขั้นของการจัดการเรียนการสอน ผู้วิจัยได้ สังเคราะห์ขั้นการ
เรียนการสอนของการสอนแบบเน้นประสบการณ์ และการเรียนการสอนตามสภาพจริง มีทั้งหมด
4 ขั้น ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น เมื่อได้ครบองค์ประกอบแล้วจึงได้ทาการทดลองใช้จริง เพื่อตรวจสอบผล
ที่เกิดขึ้นจากการใช้รูปแบบโดยการประเมินผล เป็นการศึกษาผลที่เกิดขึ้นจากการทดลองใช้ ว่าเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้หรือไม่
รูปแบบการเรียนการสอนแบบเน้นประสบการณ์ตามสภาพจริง เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะ
การเรียนด้วยการนาตนเอง ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นและได้ทาการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
หลักสูตรและการสอน และทางด้านเนื้อหา ซึ่งได้รับการประเมินคุณภาพของรูปแบบที่มีค่าเฉลี่ ย
โดยรวมระดับมากที่สุด คือ ความชัดเจนในการบรรยายถึงแนวคิดทฤษฎีที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนา
รู ป แบบการเรี ย นการสอน ล าดับ ต่ อมา การกาหนดองค์ ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน
สุดท้ายความเป็นมาและความสาคัญของรูปแบบ จะเห็นได้ว่า การกาหนดรูปแบบการเรียนการสอน
สิ่งที่สาคัญ คือ การนาแนวคิดทฤษฎีที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน มีความ
ชัดเจน ความเหมาะสม สาหรับการกาหนดองค์ประกอบของรูปแบบหลักการ จุดประสงค์ ขั้นการ
เรี ย นการสอน รวมถึ งการประเมิ น รู ป แบบที่ พัฒ นาขึ้น ซึ่ง Joyce and Weil (1996) ได้ ก ล่ า วถึ ง
หลักการที่สาคัญในการพัฒนารูป แบบการจัดการเรีย นรู้ คือ รูปแบบการเรียนการสอนควรต้องมี
ทฤษฎีรองรับ เช่น ทฤษฎีทางด้ านจิตวิทยาการเรียนรู้ เป็นต้น เมื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
แล้ว ก่อนนาไปใช้อย่างแพร่หลาย ต้องมีการวิจัย เพื่อทดสอบทฤษฎี และตรวจสอบคุณภาพในเชิงการ
ใช้สถานการณ์จริง และนาข้อค้นพบมาปรับปรุงแก้ไขอยู่เรื่อย ๆ การเสนอรูปแบบการเรียนการสอน
แต่ละรูปแบบของ Joyce and Weil (1996) ได้มีการนาไปทดลองใช้ในห้องเรียน มีงานวิจัยรองรับ
มากมายจนเป็นหลักประกันว่า สามารถใช้ได้สะดวกและได้ผลดี การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
มีจุดมุ่งหมายหลัก คือ การส่งเสริมคุณลักษณะการเรียนด้วยการนาตนเอง 3 ด้าน คือ ด้านความมีวินัย
ด้านความรับผิดชอบ และด้านความเชื่อมั่นในตนเอง ที่ถือเป็นตัวตั้งในการพิจารณาเลือกรูปแบบไปใช้
กล่าวคือ ถ้าผู้ใช้นารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ตรงกับจุดมุ่งหมายหลักก็จะทาให้เกิดผลสูงสุด แต่ก็
สามารถนารูปแบบนั้นไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ ได้ ถ้าเห็นว่าเหมาะสม และทิศนา แขมมณี
(2557) กล่าวถึง การสร้างระบบการเรียนการสอนเหมือนกับ Joyce and Weil (1996) กล่าวไว้ว่า
การพัฒนาหรือการสร้างระบบใด ๆ สิ่งสาคัญประการแรกจึงต้องกาหนดจุดมุ่งหมายให้ชัดเจน
อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติคม คาวีรัตน์ (2553) ที่ทาการวิจัยเรื่องการพัฒนา
รูปแบบการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลการพัฒนาได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริม สุข
ภาวะส าหรับ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ (KAECPAR Model) ประกอบด้วย หลักการ คือ การ
เรียนรู้เชิงประสบการณ์ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง เป็นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
เพื่อนาไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ วัตถุประสงค์ คือ เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่ วมในการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ร่วมกันทาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ขั้นตอนของรูปแบบ 5 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 การให้ความรู้และ
การสร้ า งความตระหนั ก (Knowledge and Awareness: KA) ขั้ น ที่ 2 การสร้ า งเสริ ม ความรู้
(Enhancement: E) ขั้ น ที่ 3 การสร้ า งผลงาน (Construction: C) ขั้ น ที่ 4 การน าเสนอผลงาน
(Presentation: P) และขั้นที่ 5 การประเมินผลการเรียนรู้และการสะท้อนกลับ (Assessment and
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Reflection: AR) ในทุกขั้นตอนมีการดาเนินการขั้นตอนย่อย คือ ขั้นตอนเตรียมการ (Preparing: P)
ขั้นปฏิบัติ (Doing: D) ขั้นสรุป (Summarizing: S) โดยมีเงื่อนไขการนารูปแบบไปใช้ ประกอบด้วย
หลักการตอบสนอง ระบบสังคม และระบบสนับสนุน และเขมณัฎฐ์ มิ่งศิริธรรม (2552) ทาการวิจัย
เรื่องการพัฒนารู ปแบบการเรียนบนเว็บ เชิงบูรณาการระหว่างการเรียนแบบร่ว มมือกับการเรียน
ร่วมกันเพื่อส่งเสริมการเรียนด้วยการนาตนเอง ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการเรียนบนเว็บเชิงบูรณา
การระหว่ า งการเรี ย นแบบร่ ว มมื อ กั บ การเรี ย นร่ ว มกั น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นด้ ว ยกั น น าตนเอง
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 1) เนื้อหา 2) กิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ 3) แหล่งการเรียนรู้
และ 4) การประเมิน ผล และรูป แบบแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คื อ ระยะที่ 1 การเตรียมความพร้อม
ผู้เรียน ระยะที่ 2 การทดสอบ/การประเมินผลก่อนเรียน และระยะที่ 3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง
3 ระยะแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน คือ 1) การนาเสนอสถานการณ์ปัญหาบนเครือข่าย 2) ผู้เรียนร่วมกัน
กาหนดเป้าหมายการเรียนรู้ 3) ผู้เรียนร่วมกันวางแผนและแสวงหาคาตอบบนเครือข่าย 4) ผู้เรียน
นาเสนอข้อค้นพบของกลุ่ม และ 5) การประเมินผล
2. ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนแบบเน้นประสบการณ์ตามสภาพจริง เพื่อ
ส่งเสริมคุณลักษณะการเรียนด้วยการนาตนเอง คือ
2.1 ผู้ เรี ย นกลุ่ มทดลองมีค ะแนนเฉลี่ ยของผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนสู ง กว่าผู้ เรียนกลุ่ ม
ควบคุมที่ใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากกลุ่ม
ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 21.78 หลังเรียน 34.59 มีคะแนนเพิ่ม 12.81 แต่ในขณะเดียวกัน
กลุ่มควบคุมก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ ย 20.50 หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 27.82 มีคะแนนเพิ่มขึ้น 7.32
เมื่อเปรียบเทียบแล้ว คะแนนหลังเรียนของกลุ่มทดลองสูงกว่าคะแนนของกลุ่มควบคุม ซึ่ง แสดงการ
เพิ่มขึ้นของคะแนน ตามหลักการเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic learning) (Jaques, 1993; Evan,
1994; Conner, 1997; ทิศนา แขมมณี, 2557) เป็นการศึกษาที่ไม่เป็นทางการหรือการสังเกตได้จาก
การกระทาของผู้อื่นซึ่งเกิดขึ้นจากการดาเนินชีวิต การทางาน และการศึกษา
สอดคล้องกับงานวิจัยของนัดดา อังสุโวทัย (2550) ทาการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการ
เรี ย นการสอนวิ ช าเคมี ที่ เ น้ น กระบวนการเรี ย นรู้ แ บบน าตนเองของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพทาให้ผู้เรียนกลุ่มทดลองที่มี
ทักษะพื้นฐานการเรีย นรู้ระดังสูงได้พัฒนาตนเองให้เป็นผู้ มีลักษณะการเรียนรู้แบบนาตนเอง โดย
เปรียบเทียบกับก่อนการทดลองและกลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผลการ
ประเมินประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมได้ค่าขนาดอิทธิพลไม่น้อยกว่า 0.50 เป็นไปตามเกณฑ์
ส่วนกลุ่มทดลองที่มีทักษะพื้นฐานการเรียนรู้ระดับต่า พบว่า ในภาพรวมมีลักษณะการเรียนรู้แบบนา
ตนเองลดลงนอกจากนี้ ด้านจิตวิทยาศาสตร์ให้ ผลทานองเดียวกับด้านลั กษณะการเรียนรู้แบบนา
ตนเอง ส่วนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี พบว่า ผู้เรียนกลุ่มทดลองทั้งภาพรวมและกลุ่มที่มี
ทักษะพื้นฐานต่างกันได้ผลการเรียนสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติและได้ค่าขนาด
อิทธิพลเป็นไปตามเกณฑ์ ผู้เรี ยนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบนี้ในระดับปานกลางนอกจากนี้ยัง พบว่า
ทักษะพื้นฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนส่งผลต่อลักษณะการเรียนรู้แบบนาตนเองแต่ไม่เกิดปฏิสัมพันธ์กับ
กระบวนการเรียนรู้ และจุฬารัตน์ เพชรวิเศษ (2554) ทาการวิจัยเรื่องการพัฒนาโปรแกรมการศึกษา
นอกระบบโรงเรี ย นตามแนวคิ ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ปั ญ หาเป็ น หลั ก การเรี ย นรู้ ด้ ว ยการน าตนเอง
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ผลการวิจัยพบว่า ผลการทดลองของโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน มีคะแนนสมรรถนะ
ความรอบรู้แห่งตนสูงกว่ากลุ่มควบคุม ทั้ง 4 ด้านได้แก่ 1) ความรู้ 2) เจตคติ 3) ทักษะการแก้ปัญหา
การบริหารการพยาบาล และ 4) สมรรถนะการเรียนรู้ด้วยการนาตนเอง 3. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
นาโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นไปใช้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5
2.2 กลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องมาจากการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมา 4 ขั้น เป็นรูปแบบการ
เรียนการสอนที่มี สอดคล้องเหมาะสม กับผู้เรียนที่สามารถเรียนรู้ได้จากประสบการณ์ จากสภาพจริง
จึงทาให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นในการแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ที่ผู้สอนแนะนาและจาก
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และข้อสนับสนุนอีกประการหนึ่งจากแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้เรียน ทาให้ผู้เรียนมีวินัยมากขึ้น มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น เกิดความคิดที่หลากหลาย ผู้ เรียน
กล้าตัดสินใจโดยใช้เหตุผล จึงทาให้ผลการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีความรับผิดชอบ มี
จุดมุ่งหมาย วางแผน ปฏิบัติ ปรับเปลี่ยนตัวเอง แสวงหาความรู้ ครูคอยกระตุ้นส่งเสริมผู้เรียน
สอดคล้องกับงานวิจัยของเขมณัฎฐ์ มิ่งศิริธรรม (2552) ทาการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการ
เรียนบนเว็บเชิงบูรณาการระหว่างการเรียนแบบร่วมมือกับการเรียนร่วมกันเพื่อส่งเสริมการเรียนด้วยการ
นาตนเอง พบว่า นักศึกษาปริญญาบัณฑิตที่เรียนตามรูปแบบการเรียนที่พัฒนาขึ้นมีคะแนนการนาตนเอง
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และวิลาสินี พลอยเลื่อมแสง (2554)
ทาการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบเน้นกระบวนการและผลงานร่วมกับการเรียนรู้
ด้วยการนาตัวเองเพื่อเสริมสร้างความสามาร ในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจของนักศึกษาปริญญาตรี
ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวการสอนแบบ
เน้นกระบวนการพัฒนาและผลงานร่ วมกับการเรียนรู้ด้วยการนาตั วเองเพื่อเสริมสร้างความสามารถ
ในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจมีคะแนนความเฉลี่ยความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจหลัง
การทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2.3 กลุ่มทดลอง มีคุณลักษณะที่ส่งเสริมการเรียนด้วยการนาตนเอง ด้านความความมีวินัย
ด้านความรับผิดชอบ ด้านความเชื่อมั่น ภาพรวมอยู่ในระดับ ดี จะเห็นได้ว่าคุณลักษณะของการเรียน
ด้วยการนาตนเอง ทั้ง 3 ด้าน ด้านความมีวินัยมีคะแนนเป็นลาดับที่ 1 เนื่องจากผู้เรียนสามารถปฏิบัติ
ตนอย่างมีเหตุผล เคารพรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น มีความเข้าใจเรื่องของวินัยจะสามารถทาให้ตัวเอง
ประสบความสาเร็จได้ ด้านความเชื่อมั่น มีคะแนนรองลงมา ผู้เรียนกล้าตัดสิน ใจในการกระทาด้วย
ความมั่นใจ มีความเป็นตัวของตัวเอง กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์มากขึ้น สามารถทาให้
ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในตนเอง และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ลาดับสุดท้ายคือด้าน
ความรับผิดชอบ ยังทางานด้วยความซื่อสัตย์ สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับได้ และมีความ
มุ่งมั่น เพียรพยายามตั้งใจทางานและที่ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยน้อย เพราะเรื่องการทางานกลุ่ม ซึ่งมี
ผู้เรียนบางคนในกลุ่มยังขาดความเอาใจใส่อย่างจริงจัง ยังคงมีนิสัยการทางานที่ไม่ตรงต่อเวลา ก็ได้
พยายามทางานให้ครบเพียงแต่มีความล่าช้า อย่างไรก็ดี ผู้เรียนมีการพัฒนาตัวเองดีขึ้น ทั้งหมดที่กล่าว
มานี้ สอดคล้องกับแนวคิดของ Guglielmino (1997) ได้กล่าวว่า ผู้ที่จะสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้
ควรมีลักษณะ สามารถริเริ่มการเรียนรู้ด้วยตนเองพึ่งตนเองได้ มีความอดทนต่อการเรียน มีความ
รับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง มองปัญหาเป็นเรื่องท้าทายไม่ใช่อุปสรรค มีวินัยในตนเองและมี
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ความอยากรู้อยากเห็นสูง มีความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะเรียนหรือเปลี่ยนแปลง และมีความมั่นใจ
ในตนเองมีทักษะพื้นฐานในการเรียน จัดเวลาการเรียนและก้าวจังหวะของการเรียนได้อย่างเหมาะสม
พัฒ นางานเพื่ อความส าเร็ จ ของงานและมีความสุ ขกั บการเรียนและมีจุ ดมุ่งหมายในการเรียนซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นัดดา อังสุโวทัย (2550) ทาการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอนวิชาเคมีที่เน้นกระบวนการเรียนรู้แบบนาตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พบว่า ในภาพรวม
มีลักษณะการเรียนรู้แบบนาตนเองลดลง ด้านจิตวิทยาศาสตร์ให้ผลทานองเดียวกับด้านลักษณะการ
เรียนรู้แบบนาตนเอง ทักษะพื้นฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนส่งผลต่อลักษณะการเรียนรู้แบบนาตนเองแต่
ไม่เกิดปฏิสัมพันธ์กับกระบวนการเรียนรู้ และกิตติคม คาวีรัตน์ (2553) ทาการวิจัยเรื่องการพัฒนา
รูปแบบการเรียนรู้ เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พบว่า ความรับผิดชอบของนักศึกษาหลังการใช้รูปแบบนักศึกษามีความรับผิดชอบอยู่ในระดับดีมาก
2.4 กลุ่มทดลอง มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก เพราะ
ผู้เรียนมีเพื่อนในกลุ่มการทางานมากขึ้นทาให้ผู้เรียนสร้างความรู้ความเข้าใจได้ด้วยตนเอง มีวินัย มี
ความรับผิดชอบ และมีความเชื่อมั่นมากขึ้นจึงทาให้ประสบความสาเร็จในการเรียนรู้
ด้านกิจกรรม ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิด คิดและกล้าตัดสินใจ กล้าแสดงความ
คิดเห็น กล้าคิดกล้าตอบ
ด้ า นบรรยากาศ ผู้ ส อนเปิ ด โอกาสให้ ผู้ เ รี ย นท ากิ จ กรรมได้ อ ย่ า งอิ ส ระ เกิ ด ความคิ ด ที่
หลากหลาย ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและกลุ่มการ
ท างาน ทั้ ง หมดที่ ก ล่ า วมานี้ เป็ น ข้ อ สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ รู ป แบบการเรี ย นการสอนแบบเน้ น
ประสบการณ์ตามสภาพจริง เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะการเรียนด้วยการนาตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เขมณัฎฐ์ มิ่งศิริธรรม (2552) ทาการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนบนเว็บเชิง
บูรณาการระหว่างการเรียนแบบร่วมมือกับการเรียนร่วมกันเพื่อส่งเสริมการเรียนด้วยการนาตนเอง
และพบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นว่าการเรียนตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก และกิตติคม คาวีรัตน์ (2553) ทาการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อ
สร้างเสริมสุขภาวะสาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชพบว่า ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่ อ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของอาจารย์อยู่ในระดับมากที่สุด
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ แบ่งเป็น 2 ประเด็น คือ
1.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
การเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ตามสภาพจริง เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะการเรียน
ด้วยการนาตนเองเป็นสิ่งจาเป็นต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จะเห็นได้ว่าการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการ
ท่องจา ยึดตาราเป็นตัวตั้ง ใช้การสอนแบบบรรยาย และเน้นการแข่งขัน ส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถ
เชื่อมโยงความรู้ในการเรียนรู้ได้ ไม่สามารถจดจาเนื้อหาที่เรียนได้อย่างแม่นยา เกิดความเบื่อหน่าย
กับการเรียน ดังนั้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรกาหนดนโยบายทางการศึกษาที่มุ่งเน้นให้มี การจัดการเรียน
การสอนที่ส่งเสริมและพัฒนาฝึกการปฏิบัติให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ แบบเน้นประสบการณ์ตามสภาพ
จริง เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะการเรียนด้วยการนาตนเองแทนการจัดการเรียนการสอนแบบเดิม ที่เน้น
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การท่องจา เน้นการแข่งขัน และใช้ผลการเรียนเป็นเครื่องตัดสินนักเรียนมากกว่าการคานึงถึงคุณค่า
และความสุขของการเรียนรู้ที่นักเรียนพึงได้รับ
1.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
1.2.1 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนการสอนอื่น ๆ ที่มีความประสงค์จะนารูปแบบ
การเรียนการสอนนี้ไปใช้ ควรศึกษาถึงความเหมาะสมของขั้นตอนและแนวทางในการเลือกกิจกรรม
เพิ่มเติม เพื่อให้สามารถกาหนดขั้นตอนและเลือกกิจกรรมได้เหมาะสมกับผู้เรียน
1.2.2 รูปแบบการเรียนการสอนนี้มีจุดประสงค์เพื่อใช้กับการเรียนการสอนแบบ
ปฏิบัติเป็นหลัก ดังนั้น หากครูผู้สอนในกลุ่มสาระอื่น ๆ มีความประสงค์จะนารูปแบบการเรียนการ
สอนนี้ ไ ปใช้ จะต้ องมี การปรั บ เปลี่ ย นขั้ น การเรีย นการสอน ให้ เ หมาะสมกั บลั ก ษณะเฉพาะหรื อ
ธรรมชาติของ แต่ละวิชา
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการทดลองใช้รูปแบบนี้กับการจัดการเรียนการสอนอื่น ๆ ที่มีการปฏิบัติ
หรือทดลองจากสถานการณ์จริง ประสบการณ์จริง เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ เพื่อเป็น
การศึกษาและตรวจสอบซ้าให้รูปแบบการเรียนการสอนนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
2.2 ควรใช้ร ะเบี ย บวิธี วิ จั ย เชิง คุณ ภาพ เช่ น การสั ง เกตพฤติ กรรม การสั ม ภาษณ์
ผู้เกี่ยวข้องเป็นต้น ในการเก็บข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
บรรณานุกรม
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