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ง
กนกพร แสงปัญญารักษ์ : การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพ
ในสปา . (THE DEVELOPMENT OF A NON-FORMAL EDUCATION PROGRAM TO ENHANCE CAREER
COMPETENCY FOR SPA THERAPISTS) อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : ผศ.ดร.มนัสวาสน์ โกวิทยา , อ.ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม : ดร.ศรีสว่าง เลี้ยววาริณ, 527 หน้า.
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนา สมรรถนะอาชีพสาหรับ
ผู้ดูแลสุขภาพในสปา (2) ศึกษาผลการนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนา สมรรถนะ อาชีพที่พัฒนาขึ้นไปใช้
สาหรับผู้ดูแลสุขภาพในสปา (3) ศึกษาปัจจัย และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องในการนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
อาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปาไปใช้โดยแบ่งขั้นตอนการดาเนินงานวิจัยออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ (1) การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนา สมรรถนะ อาชีพสาหรับผู้ดูแลสุขภาพในสปา โดยศึกษาปัญหาและความต้องการการเรียนรู้เกี่ยวกับ
สมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปาเพื่อนามากาหนดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เป็นไปได้จากกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ดูแลสุขภาพในสปาที่
สาเร็จหลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้นการนวดแผนไทยของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอจานวน 120 คน
(2) การศึกษาผลการนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนา สมรรถนะอาชีพที่พัฒนาขึ้นไปใช้สาหรับผู้ดูแลสุขภาพ
ในสปา รูปแบบของการวิจัยเป็นการวิจัยและพัฒนา กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ดูแลสุขภาพในสปาที่สาเร็จหลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้นการ
นวดแผนไทยของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจานวน 44 คน แบ่งเป็นกลุ่มละ 22 คน โดยกลุ่มทดลอง
ได้รับการอบรมตามโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการอบรมแบบบรรยาย (3) การศึกษาปัจจัยและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง
ในการนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปาไปใช้ โดยการอภิปรายกลุ่มทดลอง
ผลการวิจัยสรุปได้ว่า
1. การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปามีองค์ประกอบของ
โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ประกอบด้วย 1.วัตถุประสงค์ 2. กลุ่มผู้เรียน 3.ผู้สอน/ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่ม 4. เนื้อหา
สาระ 5.กิจกรรมการเรียนรู้ช่วยเสริมศักยภาพ 6.ระยะเวลา 7.แหล่งความรู้และสื่อการสอน 8.สภาพแวดล้อม และ 9. การวัดผล
และประเมินผล
2. ผลการทดลองใช้โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน คือ (1) กลุ่มทดลองมีความรู้ทางด้านการสื่อสารภาษาจีน
กลางสาหรับผู้ดูแลสุขภาพในสปา และ ทักษะทางด้านการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 (2) กลุ่มทดลองมีความสามารถทางด้านการ
สื่อสารภาษาจีนกลางสาหรับผู้ดูแลสุขภาพในสปา และความสามารถทางด้านการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการหลังการเข้าร่วม
โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 (3) กลุ่มทดลองมีเจตคติ
ทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลาง และ เจตคติทางด้านการนวดเพื่อเป็นผู้ดูแลสุขภาพในสปาหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการศึกษา
นอกระบบโรงเรียนสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05
3. ปัจจัยและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องในการนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา
ไปใช้ ในการวิจัยครั้งนี้พบว่าปัจจัย ได้แก่ 1.ผู้เรียนมีแรงจูงใจ มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียนรู้ 2. ผู้สอน/ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มมีการ
เตรียมความพร้อม มีเจตคติที่เป็นบวก 3. กิจกรรมการเรียนรู้ช่วยเสริมศักยภาพ ด้วยการเขียนอนุทินการเรียนรู้ของผู้เรียน 4.เนื้อหา
และคู่มือการเรียนรู้สามารถทบทวนด้วยตนเอง 5. สภาพแวดล้อมมีบรรยากาศการให้กาลังใจช่วยลดความคับข้องใจของผู้เรียน
และเงื่อนไข ได้แก่ 1.ผู้เรียนต้องมีความต้องการในการเรียนรู้ 2. ผู้เรียนต้องมีจานวนที่เหมาะสมในการฝึกปฏิบัติ 3.ผู้เรียนต้องมี
ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีและกาลังทางานในอาชีพการนวดแผนไทยหรือสปา
ภาควิชา
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KNOKPORN SANGPUNYARUK: THE DEVELOPMENT OF A NON-FORMAL EDUCATION PROGRAM TO
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The purposes of the research were: (1) to develop a non-formal education program for enhancing the
career competency for spa therapists, (2) to implement a developed non-formal education program for enhancing
career competency for spa therapists, (3) to analyze the relevant factors affecting the developed program. The
research procedures were divided into three steps: (1) to develop a non-formal education program for enhancing
career competency for spa therapists by needs assessment survey on problems and learning needs of 120 spa
therapists who were achieved a vocational traditional Thai massage course from non-formal and informal education
centers, (2) to study the result of the developed program implementation. The samples of the study consisted of 44
spa therapists who were achieved a vocational traditional Thai massage course from district non-formal and informal
education centers. They were divided into 2 groups: an experimental group and a control group. An experimental
group consisted of 22 spa therapists who were trained by the developed program, while the control group was
consisting of 22 spa therapists who attended the normal program with the normal teaching method, and (3) to analyze
the relevant factors affecting the developed program from group discussion of the experimental group.
The research findings were as follows:
1. The non-formal education program to enhance career competency for spa therapists was consisted of 9
factors namely: objectives, learners, facilitators, content, learning activities, learning period, learning resources and
media, environment, evaluation and assessment.
2. The results of the developed non-formal education program implementation were as follows: (1) The
score of the knowledge in the communicative Chinese language for spa therapists and ten trigger-point therapy after
the experimentation increased higher than the prior experimentation with statistical significant at level of .05 , (2) The
score of the Chinese language communicative skill for spa therapists and ten trigger-point therapy skill after the
experimentation increased higher than the prior experimentation with statistical significant at level of .05, (3) The
score of the Chinese language attitude for spa therapists and the spa therapist career attitude after the
experimentation increased higher than the prior experimentation with statistical significant at level of .05.
3. The relevant factors affecting the developed program of this research were composed of: (1)The
motivation and learning intention of learners, (2) The readiness and positive attitude of an instructor or a group teacher
assistants, (3) The learning activities with scaffolding by writing daily recording, (4) The simply contents and selfrevision with learning manual, (5) The frustration reduction by encouraging learning atmosphere and environment.
Conditions of the developed program were composed of: (1) The learning needs of learners, (2) The suitable numbers
of learners for practicing, (3) A minimum of one year of working experience in a professional massage or spa.
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กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้รับความกรุณาเป็นอย่างดียิ่งจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนัสวาสน์
โกวิทยา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ อาจารย์ ดร.ศรีสว่าง เลี้ยววาริณ อาจารย์ที่ปรึกษา
ร่วม ซึ่งได้คอยให้คาแนะนา แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนเป็นกาลังใจให้ผู้วิจัยตลอดมา จน
สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.อาชัญญา รัตนอุบล ที่ให้เกียรติเป็นประธาน
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา และ
รองศาสตราจารย์ ดร. วิกร ตัณฑวุฑโฒ ที่ให้เกียรติเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่กรุณาตรวจสอบเครื่องมือวิจัยและได้ให้ข้อคิด
ข้อเสนอแนะที่ทรงคุณค่า ขอขอบพระคุณผู้อานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอาเภอสันป่าตอง และ ผู้อานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้อานวยการมูลนิธิดวงธรรม ที่เอื้อเฝื้อสถานที่ และ
อานวยความสะดวกในการทดลองใช้โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่พัฒนาขึ้น และ
ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่สละเวลามาให้ความรู้ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะแก่ผู้เข้าร่วม
โปรแกรมตลอดการอบรม
ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ศูนย์กศน. อาเภอสันป่าตอง อาเภอหางดง อาเภอแม่ริม
จังหวัดเชียุงใหม่ ศูนย์กศน. วังน้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา ศูนย์กศน.อาเภอลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร ศูนย์กศน.อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ศูนย์กศน.ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
ศูนย์กศน.ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราชที่ให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล นอกจากนี้
ขอขอบพระคุณผู้ดูแลสุขภาพในสปา จานวน 44 คน ที่ได้สมัครใจเข้าร่วมการทดลองใช้โปรแกรม
การศึกษานอกระบบในครั้งนี้
ขอขอบพระคุณ คณาจารย์ในสาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียนทุกท่านและ
คณาจารย์คณะครุศาสตร์ ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาการด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนและ
วิชาการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
สุดท้ายนี้ ขอขอบพระคุณครอบครัวของผู้วิจัย ตลอดจนเพื่อนพ้องพี่น้อง ผู้มีอุปการคุณ
ทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือและให้กาลังใจด้วยดีตลอดมา
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบันการท่องเที่ยวของไทยมีความสาคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก โดยมี
มูลค่าการท่องเที่ยวคิดเป็นร้อยละ
8 ของ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ(
GDP)
เทียบเท่ากับการส่งออก ข้าว อ้อย มันสาปะหลังและ ยางพารา ในปีที่ผ่านมาคือ พ.ศ.2554
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาประเทศไทยมีเป็นจานวน 19.1 ล้านคน เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน
ที่มาท่องเที่ยวเป็นอันดับสูงสุดคือจานวนกว่า 1.7 ล้านคน รองลงมาคือ มาเลเซีย และรัสเซีย
(กรมการท่องเที่ยว, 2555) รัฐบาลได้ให้ความสาคัญกับนักท่องเที่ยวชาวจีนโดยมีการขยาย
สานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยใน 4 เมืองหลัก ได้แก่ ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ คุนหมิง และ เฉิงตู
และมีนโยบายที่จะผลักดันการท่องเที่ยวตามนโยบายท่องเที่ยวแห่งชาติ โดยตั้งเป้าหมายเพิ่ม
นักท่องเที่ยวชาวจีนในปี พ.ศ. 2558 เป็นจานวน 3.7 ล้านคน (สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย, 2555 : ออนไลน์) และจากการสารวจล่าสุดของกรมการท่องเที่ยว ปีพ.ศ. 2555
ปรากฏว่า อัตราการเพิ่มขึ้นของจานวนนักท่องเที่ยวชาวจีนเป็นไปแบบก้าวกระโดด ดังจะเห็นได้
จากตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงจานวนนักท่องเที่ยว10 อันดับสูงสูดที่เดินทางเข้าไทยเดือนเมษายน 2555
ประเทศ
พ.ศ. 2012
พ.ศ. 2011
ร้อยละ
เชื้อชาติ
จานวน(คน) ส่วนแบ่ง จานวน(คน) ส่วนแบ่ง
12/11
ร้อยละ
ร้อยละ
จีน
196,192
11.83
138,042
8.89
+42.12
มาเลเซีย
162,360
9.79
208,644
13.44
- 22.18
รัสเซีย
106,055
6.39
88,373
5.69
+20.01
ญี่ปุ่น
103,657
6.25
88,887
5.73
+16.62
เกาหลี
79,783
4.81
69,858
4.50
+14.21
อินเดีย
79,130
4.77
71,809
4.63
+10.20
ลาว
73,552
4.43
66,729
4.30
+10.22
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ประเทศ
เชื้อชาติ
อังกฤษ
ออสเตรเลีย
สหรัฐอเมริกา

พ.ศ. 2012
จานวน(คน) ส่วนแบ่ง
ร้อยละ
73,402
4.42
71,558
4.31
56,184
3.39

พ.ศ. 2011
จานวน(คน) ส่วนแบ่ง
ร้อยละ
87,716
5.65
77,570
5.00
57,642
3.71

ร้อยละ
12/11
-16.32
-7.75
-2.53

ที่มา: กรมการท่องเทีย่ ว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2555)
จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าจานวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาประเทศไทยใน
เดือนเมษายน พ.ศ.2555 มีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 42.12 แสดงให้เห็นว่าตลาดการท่องเที่ยวไทยเป็น
ที่สนใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนเพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มที่จะเติบโตมากขึ้นเนื่องจากการเปิดตลาด
การค้าเสรี และการเข้าร่วมเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(
ASEAN Economic
Community: AEC) ซึ่งส่งผลให้ชาวจีนสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างอิสระมากขึ้น จึงมี
แนวโน้มที่จะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นและนารายได้สู่ประเทศ
ไทยเป็นจานวนมาก
กลยุทธ์หนึ่งที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยใช้ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาประเทศ
ไทยรวมทั้งชาวจีนคือ กลยุทธ์ “เฮลธ์ แอนด์ เวลเนส ” (Thailand Health and Wellness) เพื่อ
กระตุ้นกลุ่มตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้เดินทางมาเที่ยวประเทศไทยเพิ่มขึ้น โดยเน้นจุดขาย
ในเรื่องของ เมดิคัลและสปา ( Medical and Spa) ที่เป็นการผสมผสานระหว่างการนวดแผน
โบราณ กับการให้บริการของธุรกิจสปา (ฐานเศรษฐกิจ, 2555 : ออนไลน์) ประกอบกับการที่
ประเทศจีนมีการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก นักท่องเที่ยวชาวจีนมีกาลังพอที่จะ
จ่ายเงินเพื่อการท่องเที่ยวที่มีราคาแพงกว่าในปัจจุบัน ดังจะเห็นได้จากบทความในหนังสือพิมพ์
The Guardian ของอังกฤษ รายงานว่ามูลค่าในการใช้จ่ายในการท่องเที่ยวต่างประเทศของ
นักท่องเที่ยวชาวจีนเพิ่มสูงขึ้นจาก 54,000 ล้านดอลล่าร์สหรัฐในปีพ.ศ. 2553 ถึงระดับ 72,000
ล้านดอลล่าร์สหรัฐ ในปี พ.ศ.2554 (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2555 : ออนไลน์ ) ส่งผลให้นักท่องเที่ยว
ชาวจีนที่มีศักยภาพในการใช้จ่ายเงินเพื่อการท่องเที่ยวเมื่อเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยแล้วมา
ใช้บริการในสปามากขึ้น จากงานวิจัยการศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มาท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยของ มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาดและคณะ(2553) พบว่า นักท่องเที่ยวชาวจีนส่วนใหญ่เป็น
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กลุ่มคนรุ่นใหม่ มีการศึกษาดี สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม คือ กรุงเทพมหานคร พัทยา ภูเก็ต
เชียงใหม่ โดยนักท่องเที่ยวชาวจีนนิยมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วิถีความเป็นไทย ชีวิตยาม
ราตรี และสปา ตลอดจนความเป็นมิตรของคนไทย และสอดคล้องกับ รายงานของ “ชีวาศรม”
สปาของไทยที่ได้มาตรฐานระดับสากลติดหนึ่งใน10 ของโลกรายงานว่า มีจานวนนักท่องเที่ยวชาว
จีนเข้ารับบริการถึงร้อยละ 25 ของจานวนผู้เข้ารับบริการทั้งหมดในสปา และนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะ
แตกต่างจากทางยุโรปและอเมริกาคือ มีอายุน้อยกว่า 44 ปี นิยมชีวิตหรูหรา และมีอานาจในการ
จับจ่ายมากขึ้น (Spafinder, 2011: online)
การท่องเที่ยวแบบมีสปาเป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่กาลังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว
ทั่วโลก ซึ่ง สปา หมายถึงสถานบริการเพื่อสุขภาพหรือสถานพยาบาลที่ให้บริการลูกค้าทั่วไปด้วย
ศาสตร์การนวดเพื่อสุขภาพ การปฏิบัติต่อร่างกายเพื่อสุขภาพ และการใช้น้าเพื่อสุขภาพเพื่อปรับ
ความสมดุลของร่างกายและจิตใจ โดยให้คาแนะนาการส่งเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์
ทางเลือก (กระทรวงสาธารณสุข , 2547) และสปาในประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายปลายทาง
ของนักท่องเที่ยวที่ต้องการใช้บริการเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย ด้วยศักยภาพและความโดด
เด่นของการให้บริการของคนไทย จะเห็นได้จากข้อมูลการเดินทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของ
นักท่องเที่ยวชาวเอเชีย โดยสมาพันธ์ สปาแห่งประเทศสิงคโปร์ (
Intellengent Spas Pte
Ltd,Singapore) ได้ทาการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสปาในเอเชีย ซึ่งเผยแพร่ใน
นิตยสารไทยเวย์แม็กกาซีน พบว่าจุดหมายปลายทางที่ต้องการใช้บริการ ความตั้งใจที่จะใช้สปาใน
ครั้งต่อไป และการบริการที่ชอบใช้ในสปามากที่สุด มีดังต่อไปนี้ (สิปปศิณี บาเรย์, 2555)
ตารางที่ 2 แสดงผลการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสปาในเอเชีย
จุดหมายปลายทางที่คาดหวังในการใช้บริการสปาในวันหยุด
อันดับที่

ร้อยละ

อันดับ 1 ประเทศไทย

22

อันดับ 2 อินโดนีเซีย

19

อันดับ 3 มาเลเซีย

13

อันดับ 4 ออสเตรเลีย

7

อันดับ 5 อื่นๆ (รวมกันหลายประเทศ)

39

4
ตารางที่ 2 (ต่อ)
จุดหมายปลายทางที่จะใช้สปาในครั้งต่อไป
อันดับที่

ร้อยละ

อันดับ1 ประเทศไทย

42

อันดับ 2 อินโดนีเซีย

30

อันดับ 3 มาเลเซีย และ มัลดีฟ (เท่ากันแห่งละ)

5

อันดับ 4 อื่น ๆ (รวมกันหลายประเทศ)

18

การบริการที่ชอบใช้ในสปามากที่สุด
อันดับที่

ร้อยละ

อันดับ 1 การนวดแผนไทย (Massage)

54

อันดับ 2 การขัดตัว ( Body scrub)

14

อันดับ 3 การห่อตัว – พอกตัว(Body wrap)

10

อันดับ 4 การดูแลความงามใบหน้า(Facial)

4

อันดับ 5 การบริการอื่นๆ (รวมกันหลายชนิด)

18

ที่มา : Thailland paradise for spa lovers, 2011
จากตารางที่ 2 แสดงถึงความต้องการใช้บริการสปา โดยมีร้อยละของสปาจุดหมาย
ปลายทางที่ต้องการใช้บริการมากที่สุด ได้แก่ สปาในประเทศไทย คือร้อยละ 22 รองลงมาคือ
อินโดนีเซีย ร้อยละ 19 มีความตั้งใจที่จะใช้สปาในครั้งต่อไปมากที่สุด ได้แก่ ประเทศไทย คือ
ร้อยละ 42 รองลงมาคือ อินโดนีเซีย ร้อยละ30 และการบริการที่ชอบใช้มากที่สุด ได้แก่ การนวด
แผนไทย ร้อยละ 54 รองลงมาได้แก่ การห่อตัว-พอกตัวร้อยละ14 แสดงให้เห็นถึงโอกาสทาง
ธุรกิจสปาในประเทศไทยที่สามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ นายอภิชัย เจียรอดิศักดิ์
ประธานสมาพันธ์สปาไทย ได้ เปิดเผย ถึง ภาพรวมธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ ปี พ.ศ.2554 มียอด
ผู้ใช้บริการสปาถึง 5.5 ล้านคน สร้างรายได้ 14,000 ล้านบาท ส่วนปี พ.ศ. 2555 นี้ คาดว่าธุรกิจจะ
เติบโตร้อยละ 7-10 ส่งผลให้รายได้เพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ 15 ,500 ล้านบาท โดยผู้ใช้บริการ ร้อยละ 60
เป็นนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติ และร้อยละ 40เป็ นชาวไทย ส่วนสปาเพื่อสุขภาพมีจานวนประมาณ
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1,200 ราย เป็นสปาในโรงแรมร้อยละ60 ที่เหลือเป็นสปาที่ออกมาตั้งสถานประกอบการเอง สปา
ในโรงแรมมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องเพราะสปากลายเป็นจุดขายที่โรงแรมต้องมี ทาให้สปา
ที่ตั้งสถานประกอบการเฉพาะต้องเร่งปรับตัวเพื่อแข่งขันให้ได้ โดยปัจจุบันหลายแห่งใช้วิธีขยาย
ขนาดสปาให้ใหญ่ขึ้น เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวแบบกลุ่มทัวร์เหมาที่มาใช้บริการปริมาณมากๆ แต่
ปัญหาหนึ่งของธุรกิจสปาก็คือการขาดแคลนบุคลากรดูแลสุขภาพสปา (Spa therapist) ความ
ต้องการบุคลากรมีเพิ่มมากขึ้นสวนทางกับภาครัฐที่ยังผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพได้ไม่เพียงพอ
(เดลินิวส์, 2555: ออนไลน์) ดังนั้นจะเห็นได้ว่า อาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปาจึงเป็นอาชีพที่ ยังมีความ
ต้องการบุคลากรอยู่เป็นจานวนมากและยังต้องมีการ พัฒนา บุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และ
ความสามารถทางวิชาชีพให้ได้มาตรฐานระดับสากลและมีคุณภาพมากขึ้นตามลาดับ
อาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา ( Spa Therapists) คือผู้ที่ทาหน้าที่ให้บริการดูแลสุขภาพแก่
ลูกค้าโดยตรง ทางด้านความงาม การดูแลสุขภาพ และการป้องกันโรค ประกอบด้วย การนวดแผน
ไทย การนวดผ่อนคลาย และการนวดบรรเทาปวดเมื่อย ซึ่งเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของสปา
(กระทรวงสาธารณสุข, 2546) ทั้งนี้โดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกาหนดสถานที่เพื่อ
สุขภาพและเสริมสวยตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509, พ.ศ. 2546 ได้กาหนด
คุณสมบัติของผู้ดูแลสุขภาพในสถานประกอบการธุรกิจสปาดังนี้คือ 1.ผู้ให้บริการต้องมีอายุไม่ต่า
กว่า18 ปีบริบูรณ์ 2 .ต้องได้รับการอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ตามหลักสูตรจากหน่วยงานราชการ
สถาบันหรือสถานศึกษาที่คณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการกลาง
รับรอง 3. ด้านสุขภาพผู้ให้บริการต้องไม่เป็นโรคต้องห้ามดังต่อไปนี้ ได้แก่โรคพิษสุราเรื้อรัง โรค
ยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง โรคจิตร้ายแรง โรคอื่นๆในระยะที่เป็นอุปสรรคต่อการทางาน หรือ
โรคติดต่อในระยะร้ายแรง เช่น วัณโรคระยะติดต่อ ตับอักเสบชนิดบี โรคผิวหนังในระยะติดต่อ
เอดส์ ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถเป็นกัน 4. ด้าน
ประวัติการทางานในกรณีที่เคยเป็นผู้ให้บริการมาก่อนแต่ถูกเพิกถอนใบประเมินความรู้
ความสามารถ จะต้องพ้นระยะเวลานับแต่วันที่ถูกเพิกถอนไม่น้อยกว่า 2 ปี ซึ่งต้องขอประเมิน
ความรู้ความสามารถใหม่ อีกทั้งได้รับการรับรองคุณภาพจากสถานประกอบการธุรกิจสปาไทย
เพื่อให้ได้มาตรฐานของสานักงานส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขโดยได้กาหนด
มาตรฐานทางด้านบุคลากรผู้ดูแลสุขภาพในสปาไว้ดังนี้คือ 1.จะต้องมีทักษะความรู้เฉพาะด้าน
ของการให้บริการในแต่ละประเภท 2.สามารถสื่อสารภาษาไทยได้อย่างดีและสามารถสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 1 ภาษา 3.มีทักษะการบริการลูกค้าในการดูแลสุขภาพ และ
ให้บริการที่ลูกค้าพึงพอใจ 4.มีทักษะการเอาใจใส่ลูกค้า มีความสุภาพอ่อนน้อม 5. มีความสามารถ
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ในการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์ ในห้อง
บริการดูแลสุขภาพให้ครบพร้อมเพื่อให้บริการตลอดเวลา 6.สนับสนุนการทางานของหน่วยอื่นๆ
7.ผ่านการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกของสถานประกอบการ อย่าง สม่าเสมอ ( กระทรวง
สาธารณสุข, 2546)
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า ผู้ประกอบอาชีพผู้ ดูแลสุขภาพในสปาจะต้องเป็นผู้มี
อายุไม่ต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และต้องมีความรู้ทางด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1
ภาษา และต้องได้รับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพอย่างสม่าเสมอ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ดูแล
สุขภาพในสปาต้อง มีการพัฒนาวิชาชีพของตนเอง ทั้งทางด้านความรู้ ทักษะในการทางานใน
ปัจจุบันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขและมาตรฐานตามระดับสากล
นั่นคือการได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในการดาเนินธุรกิจ
และเป็นการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรทุก
ระดับในการที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( ASEAN Economic
Community: AEC) เนื่องจากการเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นการเปิดเสรีทางการ
ค้า สินค้า การบริการ การเคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี เปิดเสรีการลงทุน เปิดเสรีการ
เคลื่อนย้ายการลงทุน โดยการเปิดเสรีนี้จะ เปิด เต็มรูปแบบภายในปีพ.ศ 2558
ดังนั้นผู้ดูแล
สุขภาพในสปาซึ่งเป็นบุคลากรส่วนหนึ่งทางด้านภาคบริการจึง
จาเป็นต้องเพิ่ม พูนความรู้
ความสามารถของตนให้มากขึ้นและ ตามความต้องการในปัจจุบันที่มีแนวโน้มต้องให้บริการแก่
นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มาใช้บริการในสปาที่นับวันจะมากขึน้ จากการสารวจพบว่าเป็นนักท่องเที่ยว
ที่เดินทางมาจากประเทศจีน สิงคโปร์ ฮ่องกง และไต้หวัน ซึ่งเป็นประเทศที่สื่อสารโดยใช้ภาษาจีน
กลางเป็นหลัก ถึงร้อยละ 80 (กรมประชาสัมพันธ์ , 2554) จากสถิติดังกล่าวจะเห็นได้ว่าลูกค้า
ต่างชาติที่มาใช้บริการ ในสปาในปัจจุบันเป็นลูกค้าชาวจีนจากประเทศต่างๆ มากกว่าชาติอื่น ซึ่ง
ลูกค้าชาวจีนที่มาใช้บริการ ส่วนใหญ่ ไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ดังนั้นความรู้ทางด้าน
การสื่อสารภาษาต่างประเทศโดยการสื่อสารด้วยภาษาจีนกลางจึงเป็นทักษะหนึ่งที่ผู้ดูแลสุขภาพ
ในสปาในปัจจุบันมีความจาเป็นที่ต้องเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความรู้เพิ่มเติมในการประกอบ
วิชาชีพการให้บริการในสปาแก่ลูกค้าชาวจีนได้อย่างถูกต้องและได้มาตรฐาน และจากผลการ
สารวจบริการในสปาที่ลูกค้านิยมใช้บริการมากเป็นอันดับหนึ่ง คือ การนวดแผนไทย
(สิปปศิณี บาเลย์, 2555) ซึ่งการนวดแผนไทย ต้องมีการปฏิสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับลูกค้า ดังนั้น การที่
ผู้ดูแลสุขภาพในสปาไม่สามารถสื่อสารภาษาจีนกลางกับลูกค้าชาวจีนที่พูด ได้เพียงภาษาจีนเพียง
ภาษาเดียวนั้น ย่อมทาให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการแก่ลูกค้าชาวจีน ที่มารับบริการ
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สอดคล้องกับ รายงานการวิจัยความคิดเห็นของผู้ประกอบอาชีพผู้ให้บริการนวดแผนไทยต่อการ
ปฎิบัติงานในจังหวัดชลบุรี ของชูสิมา พนมศักดิ์ (2549) พบว่า ปัญหาและอุปสรรคที่พบมาก 3
อันดับในการดาเนินการนวดของผู้ให้บริการนวดแผนไทยอันดับแรกคือ มีปัญหาด้านการสื่อสาร
ระหว่างการ ปฏิบัติงาน ในกรณีผู้รับบริการเป็นชาวต่างชาติเช่น ภาษาจีนกลาง ภาษาอังกฤษ
ภาษาเกาหลี เป็นต้น รองลงมาเป็น ความรู้และทักษะที่ต้องการพัฒนาคือการทาลูกประคบ และ
อันดับสามคือการนวดน้ามันตามลาดับ กล่าวคือปัญหาด้านการสื่อสารในกรณีผู้รับบริการเป็น
ชาวต่างชาตินั้น พนักงานขาดความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างชาติอื่นๆ จึงพบ
ปัญหาในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าทาให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ และ
ส่งผลเสียต่อธุรกิจทาให้ลูกค้าไม่อยากกลับมาใช้บริการอีก ซึ่งจากการสัมภาษณ์เจ้าของสถาน
ประกอบการธุรกิจสปาไทยเรือนธรรมแผนไทย และวิทยากรสอนนวดแผนไทยจากสมาคมแพทย์
แผนไทย ในด้านปัญหาของผู้ดูแลสุขภาพในสปา พบว่าการที่ไม่สามารถสื่อสารกับลูกค้าที่เป็น
ชาวต่างชาติได้ทาให้ไม่สามารถสอบถามลูกค้าถึงอาการของโรคต่างๆเช่น ความดัน เบาหวาน
หรือการผ่าตัดที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นเรื่องสาคัญ อย่างยิ่ง ที่จาเป็น ต้องสอบถามลูกค้าก่อน
การนวดทุกครั้ง และในขณะนวด เพราะในการนวดนั้นมีข้อระมัดระวังและข้อห้ามในการนวด
ไม่เช่นนั้นก็จะเป็นอันตรายมาก เนื่องจากมีบางกรณีที่ลูกค้าถึงกับเสียชีวิตเพราะการนวดก็มี
( ช่อทิพย์ ชื่นบารุง, สัมภาษณ์, 18 สิงหาคม 2553, วิรัตน์ โหมดเทศ, พวงผกา จามิกรณ์,
สัมภาษณ์ , 20 สิงหาคม 2553, ประชิต มหาเมฆ, สัมภาษณ์, 22 สิงหาคม 2553 ) ข้อค้นพบนี้
สอดคล้องกับนายแพทย์ สมยศ ดีรัศมี อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข
ที่ได้ให้ความคิดเห็นไว้ว่ากิจการธุรกิจ สปาไทยที่ไม่เข้าข่ายมาตรฐานอาจก่อให้เกิดอันตราย
การนวดหากกดจุดผิดอาจกดโดนจุดอันตรายและถึงตายได้ ( มูลนิธิสุขภาพไทย, 2553 : ออนไลน์ )
ดังนั้นทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลางจึงมีความสาคัญต่อผู้ดูแลสุขภาพในสปาอย่างมากใน
ปัจจุบัน ที่ลูกค้าต่างชาติส่วนใหญ่เป็นชาวจีน อีกทั้งทักษะในการนวดบรรเทาอาการต่างๆ ได้แก่
อาการปวดศีรษะจากความเครียด ปวดคอ ปวดบ่า-ไหล่ ปวดแขน ปวดข้อศอก-ข้อมือ ปวดเอวปวดหลัง ปวดสะโพก ปวดขา ปวดเข่า ข้อเท้าแพลง ก็เป็นอีกหนึ่งทักษะที่ผู้ให้บริการดูแลสุขภาพ
ในสปาต้องมีการศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมในการพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา (สมาคม
แพทย์แผนไทย, 2553) เพื่อสามารถช่วย บรรเทา อาการต่างๆรวมทั้งบรรเทาความเครียดให้กับ
ลูกค้าที่มารับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การศึกษาเรียนรู้ทางด้านการพัฒนาอาชีพ การนวดแผนไทยในปัจจุบันมีหน่วยงานหลาย
หน่วยงานได้จัดหลักสูตรการฝึกอาชีพระยะสั้นให้กับประชาชนทั่วไปได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ และ
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สานักงานบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน หรือ สานักงาน กศน. เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ที่มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนและ
การศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โดยมีการจัด
การศึกษาต่อเนื่องเพื่อพัฒนาอาชีพแบ่งเป็น 4 ประเภทคือ (กรมการศึกษานอกโรงเรียน, 2544 )
1. การฝึกทักษะอาชีพ โดยจัดการศึกษาด้านอาชีพหลักสูตรระยะสั้น เพื่อสนองความ
ต้องการของผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการอาชีพ
2. การเข้าสู่อาชีพ เป็นการพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้สามารถคิด วิเคราะห์ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่อาชีพ
3. กลุ่มพัฒนาอาชีพ เป็นการส่งเสริมความรู้และประสบการณ์แก่กลุ่มที่มีอาชีพประเภท
เดียวกัน ให้สามารถพัฒนาปริมาณและคุณภาพผลผลิตเข้าสู่การจาหน่ายมีรายได้ยิ่งขึ้น เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่ม
4. การพัฒนาด้วยเทคโนโลยี เป็นการให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่ต้องการนา
เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาอาชีพและศักยภาพแก่ตนเองและกลุ่ม
การจัดการศึกษาอาชีพทั้ง 4 ประเภทนี้เป็นกิจกรรมที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องทั้งการ
เรียนรู้และการประกอบอาชีพ (กรมการศึกษานอกโรงเรียน ,2544 ) และหลักสูตร การฝึกอาชีพ
ระยะสั้นการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพเป็นหลักสูตรหนึ่งที่สถานการศึกษาหรือศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ (กศน.อาเภอ) สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหรือสานักงานกศน.จังหวัด ซึ่ง ได้มีการจัดการเรียนรู้
ให้กับประชาชนทั่วภูมิภาค จากการสัมภาษณ์ครูผู้สอนหลักสูตรการฝึกอาชีพระยะสั้นการนวด
แผนไทยของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยอาเภอ สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
พบว่าการเรียนหลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้นการนวดแผนไทยของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ (กศน.อาเภอ) ผู้เรียนส่วนใหญ่เรียนหลักสูตรนวดแผนไทย
ระยะเวลา 60 ชั่วโมง โดยหลักสูตรนี้เป็นการเรียนพื้นฐานการนวดตัวเพื่อสุขภาพเท่านั้น วิธีการ
สอนโดยผู้สอนใช้วิธีการบรรยาย ส่วนทางด้านหลักสูตรเพื่อการเรียนรู้เพิ่มเติมสาหรับเป็นผู้ดูแล
สุขภาพในสปาเพื่อให้ได้มาตรฐานบุคลากรผู้ดูแลสุขภาพในสปาของสานักงานส่งเสริมธุรกิจบริการ
สุขภาพกระทรวงสาธารณสุขในด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 1 ภาษานั้นมีเพียง
การสอนเป็นภาษาอังกฤษ แต่ยังไม่มีการสอนเป็นภาษาอื่นๆ เช่นภาษาจีนกลาง เพื่อสื่อสารกับ
ลูกค้าที่เป็นชาวจีนแต่อย่างใด ซึ่งในปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาเป็นจานวนมากและนิยม
มาใช้บริการในสปา ผู้ที่เรียนจบหลักสูตรการฝึกอาชีพระยะสั้นการนวดแผนไทยของ กศน.อาเภอ
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เมื่อสาเร็จหลักสูตรแล้วก็จะไปประกอบอาชีพโดยการทางานในสปา และให้บริการลูกค้าตาม
สถานที่ต่างๆ ดังนั้น เมื่อลูกค้าชาวจีน มาใช้บริการจึง ไม่สามารถสื่อสารกันได้ หากมีการจัด
การศึกษาให้ความรู้ในการสื่อสารภาษาจีนกลางก็จะเป็นสิ่งที่ดีสาหรับผู้ที่นาไปประกอบอาชีพ ทา
ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และทาให้ลูกค้าชื่นชอบได้ (นุชลี สุธานนท์กุล, วงเดือน ศิริกุล, รัตนา วงศ์สุวัฒน์
สัมภาษณ์, 5 พฤศจิกายน 2553, ไมรา ขัตติรัตน์, สัมภาษณ์ , 27 พฤศจิกายน 2553) จากสาเหตุ
ดังกล่าวทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลางและทักษะการนวดบรรเทาอาการต่างๆ 10 อาการจึงเป็น
สิ่งจาเป็นที่จะต้องพัฒนาให้กับผู้ที่เรียนสาเร็จหลักสูตรระยะสั้นการนวดแผนไทยของ กศน.อาเภอ
เพื่อผู้ที่เรียนสาเร็จหลักสูตรระยะสั้นการนวดแผนไทยของ กศน.อาเภอ จะได้สามารถนา ความรู้ที่
ได้รับไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย เป็นที่ประทับใจ
ของลูกค้าชาวจีนที่มาใช้บริการเป็นจานวนมากและสามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย
ได้อีกทางหนึ่ง ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอาชีพระยะสั้นการนวดแผนไทยโดยเพิ่มการ
สื่อสารภาษาจีนกลาง จะเป็นการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่สนองความต้องการของผู้เรียน
และตลาดแรงงานไทยทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนเป็นการจัดการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการกาหนด
จุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดผลและประเมินผล
โดยเนื้อหาและหลักสูตรมีความเหมาะสมสอดคล้องกับวิถีชีวิตและความต้องการของผู้เรียน
(สานักงานกศน., 2553) นอกจากนีก้ ารศึกษานอกระบบโรงเรียนมีปรัชญาการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
พื้นฐานความคิดของปรัชญามนุษยนิยมคือ ให้ความสาคัญกับความเป็นมนุษย์และตระหนักถึง
ความแตกต่างยอมรับความแตกต่างความรู้ ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ยึดหลักการพึ่งพา
ตนเอง สามารถนาความรู้ไปใช้ในการดาเนินชีวิต การปรับปรุงอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ตนเองได้อย่างเหมาะสม (สุมาลี สังข์ศรี, 2545) ดังนั้นการศึกษานอกระบบโรงเรียนจึงเป็น
การศึกษาที่เหมาะสมอย่างยิ่งแก่บุคคลที่ต้องการพัฒนาความรู้ในการประกอบอาชีพให้มีทักษะ
ความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้นในการที่จะนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและตรงตามวัตถุประสงค์ ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาสมรรถนะอาชีพให้กับผู้ดูแล
สุขภาพในสปาจึงควร พัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพ
ผู้ดูแลสุขภาพในสปาให้กับผู้ ดูแลสุขภาพในสปาที่ สาเร็จหลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้นการนวดแผน
ไทยของกศน.อาเภอ ที่เรียนพื้นฐานการนวดแผนไทยมาแล้วแล ะมีประสบการณ์ในการทา งานใน
สปาอย่างน้อย 1 ปี ให้สามารถมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นในทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลาง
และทักษะการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ ได้แก่ อาการปวดศีรษะจากความเครียด ปวดคอ
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ปวดบ่า-ไหล่ ปวดแขน ปวดข้อศอก-ข้อมือ ปวดเอว-ปวดหลัง ปวดสะโพก ปวดขา ปวดเข่า ข้อเท้า
แพลง ในการบริการลูกค้าที่มาใช้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ในการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแล
สุขภาพในสปา ผู้วิจัยได้ศึกษาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนหลายโปรแกรม และพบว่า
โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องมากที่สุดในการนามาใช้
ในการวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปาคือ โปรแกรมการศึกษานอกระบบของ
Houle (1972) เนื่องด้วยโปรแกรม การศึกษานอกระบบ ของ Houle (1972) มีแนวคิดที่เน้นการจัด
การศึกษาต่อเนื่องแบบไม่รู้จบ โดยการพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถทางวิชาชีพ
(Professional) ให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะรักษามาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ เพิ่ม
ประสิทธิภาพ และเพิ่มความน่าเชื่อถือในการประกอบวิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
Houle (1972) จึงให้ความสาคัญกับการฝึกอบรมอย่างเป็นรูปแบบเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
ทัง้ ก่อนที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่ และหลังจากได้ปฏิบัติงานในสายอาชีพนั้นๆแล้วเมื่อเวลาผ่านไป
มีภาระหน้าที่รับผิดชอบที่มากขึ้นก็จะต้องมีการจัดเตรียมหลักสูตรที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาบุคคลให้
ก้าวหน้าตามลาดับขั้นต่อไป ในขณะเดียวกันในตาแหน่งงานที่รับผิดชอบอยู่ก็กาหนดให้มีหลักสูตร
ทบทวนความรู้ (Refresher) เพื่อเป็นการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ การจัดให้มีหลักสูตร
ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องนี้เป็นหัวใจสาคัญของ โปรแกรม การศึกษานอกระบบของ Houle (1972)
การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนของ Houle (1972) มีการดาเนินเป็น 7 ขั้นตอน
ดังนี้คือ 1.การวิเคราะห์ความต้องการในการเรียนรู้และ กาหนดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เป็นไปได้
2.การตัดสินใจดาเนิน กิจกรรมการเรียนรู้ 3.การกาหนดวัตถุประสงค์ 4.การออกแบบรูปแบบ
กิจกรรมที่เหมาะสมโดยคานึงถึงองค์ประกอบ 10 ประการคือ แหล่งเรียนรู้ ผู้สอน วิธีการ ตาราง
กิจกรรม ลาดับเหตุการณ์ในการจัดกิจกรรม การเสริมแรงทางสังคม ความเข้าใจในผู้เรียน
รายบุคคล การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน เกณฑ์การประเมินผล การออกแบบการ
ฝึกอบรมที่ชัดเจน 5. การวางแผนกิจกรรมให้สอดคล้องกับ การดาเนินชีวิตของผู้เรียน 6. การนา
แผนงานสู่การปฏิบัติ 7. การวัดและประเมินผล ซึ่ง แนวคิดการพัฒนา โปรแกรมการศึกษานอก
ระบบของ Houle(1972) มีความสอดคล้องกับการสรุปรายงานโครงการส่งเสริมพัฒนาการนวด
พื้นบ้านในการดูแลสุขภาพและเสริมสร้างรายได้ชุมชนในโครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ปี
2547 ของกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาการนวดแผนไทยเพื่อการดูแล
สุขภาพดังนี้คือ 1. การนวดแผนไทยควรมีการพัฒนาองค์ความรู้การนวดแผนไทยทุกๆ 1 ปี
2. ควรมีการเพิ่มทักษะในการให้บริการแก่หมอนวดแผนไทยอยู่เป็นประจา 3. ควรจัดฝึกอบรมเพื่อ
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แลกเปลี่ยนและพัฒนาทักษะการนวดให้แก่หมอนวดแผนไทยทุกภูมิภาคเพื่อเพิ่มทักษะและ
ประสบการณ์ในการนวดให้กับหมอนวดแผนไทย และจากมาตรฐานของสานักงานส่งเสริมธุรกิจ
บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขที่กาหนดให้หมอนวดแผนไทยต้องผ่านการฝึกอบรมทั้ง
ภายในและภายนอกสถานประกอบการอย่างสม่าเสมอ (กระทรวงสาธารณสุข ,2548 ) อีกทั้งผู้ดูแล
สุขภาพในสปาต้องมีคุณสมบัติในการดูแลสุขภาพของลูกค้าด้วย ไม่ได้ให้บริการด้วยการนวดแผน
ไทยเพียงด้านเดียว ดังนั้นผู้ดูแลสุขภาพในสปาจึงต้องมีการพัฒนาความรู้เรื่องการบาบัด และ
ความรู้เกี่ยวกับอวัยวะในร่างกายเพิ่มเติม (สถาบันการแพทย์แผนไทย,2553 ) รวมทั้งความรู้
ทางด้านภาษาจีนกลางเพื่อสื่อสารกับลูกค้าที่เป็นชาวจีน ด้วยเหตุผลดังกล่าวโปรแกรมการศึกษา
นอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดของ Houle (1972) จึงมีความเหมาะสมและสอดคล้องในการนามา
พัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบ โรงเรียน เพื่อพัฒนา สมรรถนะ อาชีพสาหรับผู้ดูแลสุขภาพ
ในสปา
ในการจัดโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนนั้นต้องใช้วิธีการหรือกระบวนการเรียนรู้
ต่างๆเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเกิด ความรู้ ทักษะและ เจตคติที่ดี ดังนั้นกระบวนการเรียนรู้จึงเป็นสิ่ง
สาคัญที่จะต้องนามาใช้ในการพัฒนาอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา
จากการศึกษาพบว่าผู้ ดูแล
สุขภาพในสปา ที่สาเร็จหลักสูตรการฝึกอาชีพระยะสั้นการนวดแผนไทยของศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนั้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีอายุอยู่ในช่วง 18-65 ปี บุคคลในวัยนี้ต้องการ
เรียนรู้ในเรื่องที่สนใจสามารถนาไปปรับใช้ในชีวิตจริง และการทางานไ ด้ทันที ลักษณะของการ
เรียนรู้ของผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ต้องการที่จะชี้นาตนเองมากกว่าจะให้ผู้สอนมาชี้นา (สานักงานกศน.,
2553) ดังนั้น การจัดการศึกษาเรียนรู้ของผู้เรียนควรมีการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และ
คานึงถึงความต้องการของผู้ใหญ่ ตลอดจนเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดการชี้นาตนเองซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดทฤษฎีการศึกษาผู้ใหญ่ (Andragogy) ของ Knowles(1978)
การศึกษาผู้ใหญ่ (Andragogy) หมายถึง กิจกรรมการเรียนรู้ทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นหรือจัด
ให้มีขึ้นสาหรับประชาชนวัยผู้ใหญ่ ตามความหมายศาสตร์การศึกษาผู้ใหญ่ (Andragogy) ซึ่ง
Knowles(1978) ได้ให้ความหมายไว้ว่า เป็นศาสตร์และศิลป์ที่ช่วยให้ผู้ใหญ่เกิดการเรียนรู้ ยึด
ปัญหาผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ โดยเนื้อหาเน้นการพัฒนาศักยภาพระดับบุคคลและกลุ่ม
บุคคลมีเทคนิคการเรียนรู้ที่สนับสนุนให้ผู้ใหญ่ได้สารวจความต้องการของตนเอง วางเป้าหมาย
ของตนเองมีส่วนรับผิดชอบจัดประสบการณ์รวมทั้งประเมินการเรียนรู้ต่างๆ ด้วยตนเอง ซึ่งทฤษฎีนี้
ตั้งอยู่บนรากฐานหลักการและความเชื่อ 4 ประการที่ต่างจากการศึกษาของเด็กคือ
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1. ผู้ใหญ่มีมโนทัศน์รับรู้ต่อตนเองจากพึ่งพาผู้อื่นเป็นผู้ชี้นาตนเอง
2. ผู้ใหญ่จะสะสมประสบการณ์ความรู้นับเป็นแหล่งวิทยาการที่มีคุณค่าเปิดกว้างที่จะ
เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เป็นประสบการณ์ที่มีต่อการเรียนรู้ของผู้ใหญ่
3. ผู้ใหญ่มีความพร้อมที่จะเรียนเมื่อมีความต้องการนาไปแก้ปัญหาในชีวิตจริงทั้งใน
ครอบครัวและการทางาน
4. ผู้ใหญ่มีความพร้อมที่จะเรียนรู้เพื่อนาความรู้ไปใช้ทันทีโดยเร็ว มองเห็นคุณค่าของ
เวลา ยึดปัญหาเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้พร้อมทั้งลงมือปฏิบัติ
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การศึกษาผู้ใหญ่เป็นกระบวนการจัดประสบการณ์ที่ช่วยให้ผู้ใหญ่เกิด
การเรียนรู้ และเพื่อให้การเรียนรู้นั้นเกิดผลสูงสุดต่อการพัฒนาตนเองและสังคม การจัดการเรียนรู้
ควรสอดคล้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ คืออายุ สุขภาพ อารมณ์ ประสบการณ์
ความพร้อม ความต้องการ แรงจูงใจ การเสริมแรง และความแตกต่างของการรับรู้ในแต่ละบุคคล
ซึ่ง Knowles (1978) ได้กาหนดขั้นตอนการเรียนรู้ไว้ 7 ขั้นตอน ดังนี้คือ 1. สร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้ 2. วางแผนงานการเรียนรู้ร่วมกัน 3. วิเคราะห์ความต้องการการเรียนรู้ร่วมกัน 4. ร่วมกัน
กาหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายในการเรียนรู้ 5. ออกแบบการเรียนรู้ 6. ดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้
7. ผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นระยะๆ
ในการพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปาประกอบด้วยการเรียนรู้ ทักษะการ
สื่อสารภาษาจีนกลาง ซึ่งเป็นการเรียนรู้ภาษาใหม่สาหรับใช้ในการประกอบอาชีพเปรียบเสมือน
เด็กที่เริ่มเรียนภาษาดังนั้นการ จัดการ เรียนรู้จึง ต้องมี ความสัมพันธ์กับ การพัฒนาการทาง ด้าน
ภาษา Vygotsky (1978) ได้กล่าวถึงการจัดการเรียนรู้ ทางด้านภาษาว่า จะต้องคานึงถึงระดับ
พัฒนาการ 2 ระดับ คือระดับที่พัฒนาการที่เป็นจริงและระดับพัฒนาการที่สามารถจะเป็นไปได้
ระยะห่างระหว่างระดับพัฒนาการที่เป็นจริงและระดับพัฒนาการที่สามารถจะเป็นไปได้นี้เรียกว่า
พื้นที่รอยต่อพัฒนาการ (Zone of Proximal Development)หมายถึงบริเวณที่ผู้เรียนกาลังจะเข้าใจ
ในบางสิ่งบางอย่างที่สามารถเข้าใจได้หากได้รับคาแนะนาจากผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
มากกว่า ผู้เรียนก็จะสามารถทาได้ ดังนั้นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกจากจะให้ความสาคัญ
ของการศึกษาผู้ใหญ่แล้วควรให้ความสาคัญของความแตกต่างของแต่ละบุคคลที่มีระดับ
พัฒนาการที่แตกต่างกัน ควรมีการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนผู้เรียนเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการ
เรียนรู้ได้อย่างชัดเจน และสามารถช่วยให้ผู้เรียนประสบความสาเร็จในสิ่งที่ผู้เรียนได้ตั้งเป้าหมาย
ไว้ อีกทั้งจากรายงานการวิจัยเรื่องการฝึกอบรมการนวดแผนไทยกับการสร้างโอกาสทางอาชีพของ
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พิมพ์ภักดิ์ แหล่งสนาม ( 2545) ได้ให้ข้อเสนอแนะในด้านการปรับปรุงวิธีการฝึกอบรมว่า การ
ฝึกอบรมการนวดแผนไทยในปัจจุบันเป็นการฝึกอบรมที่มีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ดังนั้นการ
เรียนรู้ของหลักสูตรควรที่จะฝึกให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทั้งใน
ภาคทฤษฎีและการฝึกภาคปฏิบัติไปสู่การประกอบอาชีพได้มากขึ้น นอกจากนี้ควรมีการจัดกลุ่ม
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในการเรียนรู้เนื่องจากการศึกษาพบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีพื้นฐาน
ความรู้ที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ ประเวศน์ มหารัตน์สกุล ( 2543) ได้แบ่งความสามารถในการ
จัดการทางด้านอาชีพเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือกลุ่มที่มีอายุตั้งแต่ 18-34 ปี กลุ่มวัยกลางคนอายุตั้งแต่
35-50 ปีและวัยสูงอายุตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไปจนปลดเกษียณ ทั้งสามกลุ่มนี้จะมีวัฒนธรรมวิถีการ
ดาเนินชีวิต ความคิดเห็น ความรู้ ความสามารถที่แตกต่างกันจากข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น
ดังกล่าวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผู้สอนต้องคานึงถึงพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เป็นจริง
แต่ละบุคคล ผู้สอน ต้องช่วยเหลือ ดูแลผู้เรียนให้สามารถประสบความสาเร็จในการเรียนรู้ดังที่
ผู้เรียนได้ตั้งเป้าหมายไว้ และการเรียนรู้ที่ผู้สอนช่วยเหลือสนับสนุนผู้เรียน
จนกระทั่งประสบ
ความสาเร็จมีความสอดคล้องกับแนวคิดช่วยเสริมศักยภาพ (Scaffolding) ดังนี้
แนวคิดช่วยเสริมศักยภาพ ( Scaffolding) เป็นแนวคิดที่พัฒนามาจากแนวคิดของ
Vygotsky (Wing and Putney, 2002) ในเรื่องพื้นที่รอยต่อพัฒนาการ ( Zone of Proximal
Development) เป็นแนวคิดที่มีขั้นตอนอย่างชัดเจน โดยผู้สอนกับผู้เรียนมีบทบาทเชิงปฏิสัมพันธ์
กันในการที่ผู้สอนให้การช่วยเหลือผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ตามสภาพปัญหาที่เผชิญอยู่ในขณะนั้น
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหานั้นได้ด้วยตนเองและทางานได้สาเร็จ โดยผู้สอนจัดเตรียมสิ่งที่เอื้อ
อานวยการให้การช่วยเหลือแนะนา สนับสนุนทาให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและให้กาลังใจอย่าง
ต่อเนื่อง ทาให้ผู้เรียนมีการสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างเป็นขั้นตอน
และสามารถปรับการสร้างความรู้ความเข้าใจนั้นให้กลายเป็นความรู้ความเข้าใจใหม่ได้ภายใน
ตนเอง ( Internalization) ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนให้ก้าวไปสู่ขั้นหรือระดับ
พัฒนาการที่สูงขึ้นไปทาให้ผู้เรียนสามารถกากับตนเองในการเรียนรู้และมีความเชื่อมั่นในตนเอง
เพิ่มมากขึ้น ในขั้นเริ่มต้นผู้สอนจะต้องเข้าใจในระดับความสามารถของผู้เรียนความต้องการ และ
บทเรียน ที่ผู้เรียนต้องการเรียนรู้เพื่อผู้สอนจะได้กาหนดการเรียนรู้ที่ไม่ยากเกินกว่าความสามารถที่
ผู้เรียนจะทาได้โดยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ตามความสามารถและสิ่งที่ตนเองต้องการเรียนรู้ก่อน
มีอิสระในการเรียนรู้ เมื่อผู้เรียนเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้และสามารถทางานได้สาเร็จด้วยตนเองแล้วการ
สนับสนุนต่างๆก็จะลดลงจนกระทั่งผู้สอนหยุดการช่วยเหลือ โดย แนวคิดช่วยเสริมศักยภาพนี้เป็น
การบูรณาการแนวคิดช่วยเสริมศักยภาพ ของ Wood, Bruner และ Ross (1976), Rosenshine
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และ Guenther (1992), McKenzie (2000) ได้เป็นขั้นตอน 6 ขั้นตอนดังนี้คือ 1. การแสวงหา
ความสนใจของผู้เรียน 2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ง่ายไม่ซับซ้อนโดยคานึงถึงศักยภาพของ
ผู้เรียน 3.การ รักษาทิศทางการเรียนรู้ และประเมินผลที่ชัดเจน 4. การชี้จุดสาคัญของ การเรียนรู้
และชี้แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ 5. การควบคุมความคับข้องใจของผู้เรียน 6. การประยุกต์การ
เรียนรู้สู่สถานการณ์ใหม่
ดังนั้น แนวคิดช่วยเสริมศักยภาพ (scaffolding) โดยมีขั้นตอนที่ชัดเจนนี้ช่วยให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการปฏิบัติงานได้สาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งความสามารถนี้ เกิดจากการที่
ผู้เรียนได้รับการช่วยเหลือ สนับสนุนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยมีผู้สอนคอยให้การช่วยเหลือ
ด้วยวิธีที่หลากหลาย และผู้เรียนที่มีความสามารถมากกว่าให้การช่วยเหลือ เพื่อนผู้เรียนซึ่งกันและ
กัน ซึ่งเป็นปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้เรียน ผู้สอน หรือผู้ที่มีศักยภาพมากกว่า แนวคิดช่วยเสริม
ศักยภาพช่วยให้ผู้เรียนที่มีวัยที่แตกต่างกัน มีความรู้แตกต่างกัน สามารถนาศักยภาพของแต่ละ
บุคคลมาใช้ในการเรียนร่วมกัน ช่วย เหลือซึ่งกันและ กันทั้งผู้สอนและผู้เรียน ซึ่งวิธีการเรียนรู้นี้จะ
สามารถทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ใกล้เคียงกัน มีการปฏิสัมพันธ์ที่ดี เกิดความอบอุ่นใจ และทา
ให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ที่เกิดการพัฒนามากขึ้น มีความมั่นใจในตนเอง ดังนั้นการเรียนรู้ก็จะประสบ
ความสาเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนสามารถพัฒนาสมรรถนะอาชีพ
ผู้ดูแลสุขภาพในสปา สามารถนาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้วิจัยจึงพัฒนาโปรแกรม
โดยนาทฤษฎีการศึกษาผู้ใหญ่ (Andragogy) ของ Knowles(1978) และแนวคิดช่วยเสริมศักยภาพ
(Scaffolding) ของ Wood, Bruner และ Ross, Rosenshine และ Guenther (1992), McKenzie
(2000) มาบูรณาการโดยนามาใช้ร่วมกันกับโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิด
ของ Houle (1972) ซึ่งจะทาให้มีส่วน ส่งเสริม ให้ประชาชนนอกระบบโรงเรียนที่ต้องการพัฒนา
อาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปามี ความรู้ ความสามารถและมี คุณภาพเพิ่มขึ้น อันจะช่วยให้ธุรกิจการ
ท่องเที่ยวของไทยเกิดการขยายตัว ตลอดจนสามารถรับมือกับการเข้าร่วมเป็นสมาชิกประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนทาให้เศรษฐกิจของไทยเติบโตขึ้นได้อย่างมั่นคง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนา สมรรถนะ อาชีพผู้ดูแล
สุขภาพในสปา
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2. เพื่อศึกษาผลการนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนา สมรรถนะอาชีพ
ที่พัฒนาขึ้นไปใช้สาหรับผู้ดูแลสุขภาพในสปา
3. เพื่อศึกษาปัจจัย และเงื่อนไข ที่เกี่ยวข้อง ในการนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปาไปใช้
สมมติฐานการวิจัย
จากการวิจัยของ Harrison (1994) Perrin (2000) อรทัย ศักดิ์สูง (2543) พรประเสริฐ
เสือสี (2547) พบว่าแนวคิด การศึกษาผู้ใหญ่ ( Andragogy) ของ Knowles ผู้ใหญ่จะเรียนรู้ตาม
สถานการณ์ในปัจจุบัน และมีความต้องการเรียนเพื่อเพิ่มพูนทักษะให้กับตนเอง ผู้ใหญ่จะกลับมา
เรียนรู้ที่โรงเรียนอีกครั้งเพื่อที่จะสร้างรายได้ และเพื่อสร้างอาชีพต่อเนื่อง การเรียนรู้โดยส่วนใหญ่
จะเป็นการเรียนรู้ด้วยการนาตนเองและการเรียนรู้มีส่วนสัมพันธ์กับอายุ บรรยากาศการเรียนรู้โดย
ใช้ธรรมชาติจะช่วยให้ผู้ใหญ่เรียนรู้ได้ดี ดังนั้นแนวคิดการศึกษาผู้ใหญ่ จึงเป็นแนวคิดที่สามารถ
สร้างผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และเจตคติ ในการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ในด้านการเสริมศักยภาพ ( Scaffolding)ในการพัฒนาสมรรถนะอาชีพ จากการศึกษา
งานวิจัยของ Hardjito and Fung (2010) , King, Staffieri and Adelgais (1998) ฤทัยรัตน์
ธรเสนา (2546) กมล โพธิเย็น (2547) พบว่า การเรียนการสอนช่วยเสริมศักยภาพ ( Scaffolding)
ผู้สอนและผู้เรียนมีปฎิสัมพันธ์กัน โดยการช่วยเหลือสนับสนุนกันอย่างเป็นระบบ สามารถ
สนับสนุนให้ผู้เรียนได้พัฒนาการคิดชั้นสูงและการปฏิบัติงานร่วมกัน ซึ่งเป็นผลจากการที่ผู้เรียนได้
มีส่วนร่วมในชั้นเรียน ได้มีปฏิสัมพันธ์กัน ทางานร่วมกัน และช่วยเหลือเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ทาให้
ผู้เรียนมีทักษะในการเรียนรู้สูงขึ้นได้
จากเหตุผลและผลจากการวิจัยดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยมีความเห็นว่าการพัฒนาสมรรถนะ
อาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปาโดยใช้แนวคิดการศึกษาผู้ใหญ่ (Andragogy) และแนวคิด ช่วยเสริม
ศักยภาพ (Scaffolding) จะสามารถพัฒนาสมรรถนะอาชี พ ให้กับผู้สาเร็จหลักสูตรฝึกอาชีพ
ระยะสั้นการนวดแผนไทยของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
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ดังนั้นผู้วิจัยจึงตั้งสมมติฐานการวิจัยในการทดลองใช้โปรแกรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา ดังต่อไปนี้
1. ผู้ดูแลสุขภาพในสปาที่เข้าร่วมโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนา
สมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา หลังการเข้าร่วมโปรแกรมการศึกษานี้แล้วจะมีผลสัมฤทธิ์
ความรู้ ทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลาง และความรู้ทางด้านการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ
สูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05
2. ผู้ดูแลสุขภาพในสปาที่เข้าร่วมโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนา
สมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา หลังการเข้าร่วมโปรแกรมการศึกษานี้แล้วจะมีทักษะความรู้
ทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลาง และทักษะการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการสูงกว่าก่อนเข้า
ร่วมกิจกรรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05
3. ผู้ดูแลสุขภาพในสปาที่เข้าร่วมโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนา
สมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา หลังการเข้าร่วมโปรแกรมการศึกษานี้แล้วจะมีเจคติทางด้าน
การสื่อสารภาษาจีนกลาง และเจตคติทางด้านการนวดเพื่อเป็น ผู้ดูแลสุขภาพในสปาดีกว่าก่อนเข้า
ร่วมกิจกรรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05
ขอบเขตของการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้กาหนดขอบเขตที่จะทาการศึกษาออกเป็น 3 ส่วน คือขอบเขต
ด้านประชากร ขอบเขตตัวแปรที่ศึกษาและขอบเขตด้านเนื้อหาสาระ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรที่ศึกษาคือผู้ดูแลสุขภาพในสปาที่สาเร็จ หลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้นการนวดแผน
ไทยของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ ที่เป็นหมอนวดแผนไทย
ขอบเขตตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรที่ศึกษาในครั้งนี้ได้แก่
ตัวแปรอิสระ คือ โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ด้วยแนวคิดการศึกษาผู้ใหญ่
และแนวคิดช่วยเสริมศักยภาพ
ตัวแปรตาม คือ สมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพ ในสปา ทางด้านการสื่อสารภาษาจีน
กลาง และ ความรู้ทางด้านการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ
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2. ขอบเขตด้านเนื้อหาสาระ
สาหรับขอบเขตเนื้อหาสาระที่ใช้ในการฝึกอบรมแบ่งออกเป็น 2 หมวดคือ
2.1 หมวดความรู้ ด้านทักษะ การสื่อสารภาษาจีน กลาง โดยปรับปรุงมาจาก
ภาษาอังกฤษเพื่อการนวดแผนไทย ของสมาคมแพทย์แผนไทย และภาษาอังกฤษสาหรับพนักงาน
นวดสปา ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหัวข้อดังนี้
2.1.1 การทักทายและ การแนะนาตัวเอง
2.1.2 การสอบถามข้อมูลความต้องการใช้บริการของลูกค้า
2.1.3 การถามและตอบเกี่ยวกับค่าบริการ
2.1.4 การให้คาแนะนาแก่ลูกค้าก่อนให้บริการนวดแผนไทย และ สปา
2.1.5 การให้คาแนะนาลูกค้าขณะให้บริการนวดแผนไทย และ สปา
2.1.6 การสอบถามเกี่ยวกับความรู้สึกของลูกค้า
2.1.7 การพูดคุยเกี่ยวกับสุขภาพของลูกค้า
2.1.8 การสอบถาม/บอกเล่า ถึงอาการเจ็บป่วยของลูกค้า
2.1.9 การขอต่อเวลารับบริการและนัดหมายเวลาลูกค้าครั้งต่อไป
2.1.10 การบอกให้ลูกค้าตรวจสอบสิ่งของ และการนาสิ่งของกลับไปคืนลูกค้า
2.2 หมวดความรู้ด้านการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ โดยปรับปรุงมาจาก
เนื้อหาหลักสูตรการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย สมาคมแพทย์แผนไทย (2550)
ตาราการนวดบรรเทา-รักษาโรค โดย พฤฒาจารย์วิพุธโยคะ รัตนรังสี (2545) และคู่มือฝึกปฏิบัติใน
การนวดแผนไทย ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2550) โดยมีหัวข้อดังนี้
2.2.1 อาการปวดศีรษะจากความเครียด
2.2.2 อาการปวดคอ
2.2.3 อาการปวดบ่าและไหล่
2.2.4 อาการปวดแขน
2.2.5 อาการปวดข้อศอกและข้อมือ
2.2.6 อาการปวดเอวและปวดหลัง
2.2.7 อาการปวดสะโพก
2.2.8 อาการปวดขา
2.2.9 อาการปวดเข่า
2.2.10 อาการข้อเท้าแพลง
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คาจากัดความในการวิจัย
โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน หมายถึง การจัดกิจกรรมทางการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน เพื่อให้เกิดการพัฒนาในด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ ของผู้ดูแลสุขภาพในสปา
ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้คือ วัตถุประสงค์ กลุ่มผู้เรียน ผู้สอนและครูพี่เลี้ยงประจากลุ่ม เนื้อหาสาระ
กิจกรรมการเรียนรู้ช่วยเสริมศักยภาพ ระยะเวลา แหล่งความรู้และสื่อการสอน สภาพแวดล้อม
และการวัดและประเมินผล
การพัฒนาโปรแกรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน หมายถึง กระบวนการของ
การจัด กิจกรรมทาง การศึกษานอกระบบโรงเรียน โดย นาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการตลอดจน
ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามรูปแบบแนวคิดของ
Houle (1972) ซึ่งเป็นแนวคิดของการวางแผน และการจัดโปรแกรมการศึกษา มีองค์ประกอบ 7
ขั้นตอน คือ 1. การวิเคราะห์ความต้องการในการเรียนรู้และ กาหนดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เป็นไปได้
2. การตัดสินใจดาเนิน กิจกรรมการเรียนรู้ 3. การกาหนดวัตถุประสงค์ 4. การออกแบบรูปแบบ
กิจกรรมที่เหมาะสม 5. การวางแผนกิจกรรมที่ให้สอดคล้องกับการดาเนินชีวิต ของผู้เรียน 6. การ
นาแผนงานไปสู่การปฏิบัติ 7. การวัดและประเมินผล
แนวคิดการศึกษาผู้ใหญ่ ( Andragogy) ของ Knowles(1978) หมายถึง ทฤษฎีที่
พัฒนาขึ้นมาจากการศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่าผู้ใหญ่
แต่ละคนเป็นผู้ซึ่งมีวุฒิภาวะที่สมบูรณ์ ด้วยเหตุนี้จึงมีความต้องการและความสามารถที่จะเป็นผู้
ชี้นาตนเองในการใช้ประสบการณ์การเรียนรู้ในการระบุความพร้อมที่จะเรียนของตนเอง
โดยมี
องค์ประกอบ7 ขั้นตอน คือ 1. สร้างบรรยากาศ 2. วางแผนงานการเรียนรู้ร่วมกัน 3.วิเคราะห์
ความต้องการการเรียนรู้ร่วมกัน 4.ร่วมกัน กาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายการเรียนรู้ 5.ออกแบบ
การเรียนรู้ 6. ดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ 7. ประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นระยะๆ
แนวคิดช่วยเสริมศักยภาพ (Scaffolding) หมายถึง การเรียนรู้ที่มีการช่วยเหลือ
สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ได้แก่ ระบบการช่วยเหลือ โดยผู้สอนคอยให้การ
ช่วยเหลือผู้เรียน และผู้เรียนที่มีความรู้มากกว่า หรือมี ศักยภาพมากกว่า ให้การช่วยเหลือ ผู้เรียนที่
มีความรู้น้อยกว่า เป็นปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้เรียน กับผู้สอน เป้าหมายของการช่วยเหลือ
คือการให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานที่ผู้เรียนไม่สามารถทาให้สาเร็จได้ สามารถทาสาเร็จได้ด้วย
ตนเอง เมื่อผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเองแล้วการช่วยเหลือจะยุติลง ประกอบด้วย
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กระบวนการ 7 ขั้นตอนได้แก่ 1. การแสวงหาความสนใจของผู้เรียน 2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่ง่ายไม่ซับซ้อนโดยคานึงถึงศักยภาพของผู้เรียน 3. การรักษาทิศทางการเรียนรู้ และประเมินผลที่
ชัดเจน 4. การชี้จุดสาคัญของการเรียนรู้ และชี้แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ 5. การควบคุมความคับ
ข้องใจของผู้เรียน 6. การประยุกต์การเรียนรู้สู่สถานการณ์ใหม่
ผู้ดูแลสุขภาพในสปา หมายถึง พนักงานที่ทาหน้าที่ให้บริการแก่ลูกค้าโดยตรง ในสถาน
ประกอบการธุรกิจสปา ซึ่งพนักงานจะต้องเป็นบุคคลที่ผ่านการอบรม และมีคุณวุฒิเหมาะสมกับ
งาน มีการศึกษาด้านวิชาชีพ มีวิชาความรู้ด้านการบริการสปา ด้านการนวดแผนไทย ด้านการ
บาบัดดูแลสุขภาพ
สมรรถนะ อาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา หมายถึง ความสามารถทางด้าน ทักษะการ
สื่อสารภาษาจีน กลาง และ ทักษะการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการได้แก่ อาการปวดศีรษะจาก
ความเครียด ปวดคอ ปวด บ่า-ไหล่ ปวดแขน ปวดข้อศอก-ข้อมือ ปวดเอว-ปวดหลัง ปวดสะโพก
ปวดขา ปวดเข่า ข้อเท้าแพลง
ปัจจัย หมายถึง สิ่งที่ส่งผลต่อการดาเนินการจัดโปรแกรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งด้านกายภาพ
สิ่งแวดล้อม และบุคคล ในระหว่างการทดลองโปรแกรมการศึกษานอกโรงเรียนที่พัฒนาขึ้น ซึ่งอาจ
เป็นผลเชิงสนับสนุน หรือผลในเชิงอุปสรรคต่อการดาเนินงาน
เงื่อนไข หมายถึง ข้อกาหนดในการจัดโปรแกรม ให้ประสบผลสาเร็จและเกิดโปรแกรมที่
มีประสิทธิภาพ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
1. ได้โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อพัฒนา สมรรถนะ อาชีพผู้ดูแลสุขภาพ
ในสปาที่ ใช้แนวคิดการศึกษาผู้ใหญ่ และแนวคิดช่วยเสริมศักยภาพ ที่สามารถ นาไปใช้เพื่อพัฒนา
สมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา สาหรับผู้ดูแลสุขภาพในสปาที่สาเร็จ หลักสูตรฝึกอาชีพระยะ
สั้นการนวดแผนไทยของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ ที่เป็นหมอ
นวดแผนไทย
2. โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพใน
สปา จากงานวิจัยนี้สามารถนาไป เป็นพื้นฐาน แนวทางของการขยายผล เพื่อ ไปใช้ในการพัฒนา
สมรรถนะอาชีพของบุคลากรในสาขาวิชาชีพอื่นๆ
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3. การนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพ
ในสปา ที่พัฒนาขึ้นไปใช้เพื่อส่งเสริมให้ผู้ดูแลสุขภาพในสปา มีความรู้ ความสามารถเพิ่มมากขึ้น
เพื่อเพิ่มพูนรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4. ได้รับข้อมูลด้านปัจจัย และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องจากการใช้โปรแกรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา และสามารถนามาใช้ในการปรับปรุงให้
เหมาะสมในการพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการวิจัยเพื่อพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพ
ผู้ดูแลสุขภาพในสปา ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่ง
ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
1.1 การศึกษานอกระบบโรงเรียน
1.1.1 ความหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียน
1.1.2 ปรัชญาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานอกระบบโรงเรียน
1.1.3 หลักการและการบริหารจัดการการศึกษานอกระบบโรงเรียน
1.1.4 ลักษณะของการศึกษานอกระบบโรงเรียน
1.1.5 ประเภทของกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
1.1.6 กลุ่มเป้าหมายทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน
1.1.7 วิธีการและเทคนิคในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
1.2 การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
1.2.1 ความหมายของโปรแกรม
1.2.2 แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาโปรแกรม
1.2.3 รูปแบบการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ตอนที่ 2 การศึกษาผู้ใหญ่ (Andragogy)
2.1 คานิยามของ “ผู้ใหญ่”
2.2 ลักษณะธรรมชาติในการเรียนรู้ของผู้ใหญ่
2.3 หลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่
2.4 หลักการสอนผู้ใหญ่ และ บทบาทของผู้สอน
2.5 การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ตามขั้นตอนของชีวิต
2.6 ทฤษฎีการศึกษาผู้ใหญ่
2.7 รูปแบบกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนผู้ใหญ่
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2.8 ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดการศึกษาผู้ใหญ่ ( Andragogy) ของ
Knowles (1978)
2.9 หลักการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้
ตอนที่ 3 การเรียนการสอนช่วยเสริมศักยภาพ (Scaffolding)
3.1 ความหมายของแนวคิดช่วยเสริมศักยภาพ
3.2 กระบวนการช่วยเสริมศักยภาพ
3.3 กิจกรรมการเรียนการสอนช่วยเสริมศักยภาพ
ตอนที่ 4 การศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพ
4.1 การศึกษาเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะอาชีพ
4.2 สถานภาพของธุรกิจสปาไทย และบริการสุขภาพ
4.2.1 ความหมายของสปาไทย และ ธุรกิจสปาไทย
4.2.2 ประเภทธุรกิจสปาไทย
4.2.3 องค์ประกอบสปาไทย
4.2.4 เกณฑ์การรับรองคุณภาพสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
4.3 ความรู้เกี่ยวกับการนวดแผนไทย
4.3.1 ความรู้ที่จาเป็นเกี่ยวกับการนวดไทย
4.3.2 ผลของการนวดไทยต่อสุขภาพ
4.3.3 คุณสมบัติของหมอนวดไทยที่ดี
ตอนที่ 5 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
5.1 ขั้นตอนการดาเนินการสอนตามแนวภาษาเพื่อการสื่อสาร
5.2 ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ
5.2.1 ความหมายของทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ
5.2.2 ทักษะการพูด
ตอนที่ 6 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
6.1 งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
6.2 งานวิจัยเกี่ยวกับแนวคิดการศึกษาผู้ใหญ่
6.3 งานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนช่วยเสริมศักยภาพ
ตอนที่ 7 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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ตอนที่ 1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
1.1 การศึกษานอกระบบโรงเรียน
1.1.1 ความหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียน
การศึกษานอกระบบโรงเรียน เป็นการเรียนรู้ทุกชนิดที่บุคคลได้เรียนรู้ ทั้งจาก สังคม
ธรรมชาติ และการเรียนรู้ที่ได้นอกเหนือจากการศึกษาในโรงเรียนโดยปกติ ซึ่งกิจกรรมการศึกษาที่
จัดขึ้นนี้เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลได้แสวงหาความรู้เพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาในชีวิตประจาวัน
นักการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้นิยามของการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน ไว้ดังนี้คือ
รัตนา พุ่มไพศาล (2530) ได้ให้ความหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียนไว้ว่าเป็น
การศึกษาสาหรับผู้ที่ขาดโอกาสที่จะศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนปกติ
เป็นการศึกษาที่จัดให้
ประชาชนเพื่อเขาจะได้ศึกษาเล่าเรียนสิ่งต่างๆ
ตามที่เขาต้องการเรียน การศึกษานอกระบบ
โรงเรียนจะต้องจัดขึ้นในระยะเวลาอันสั้น หลักสูตรยืดหยุ่น ประหยัด และตอบสนองความต้องการ
ความสนใจของผู้เรียนและปัญหาของชุมชน
เกียรติวรรณ อมาตยกุล (2533) ได้ให้ความหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียนว่า
เป็นกิจกรรมการศึกษาที่จัดขึ้นได้ทั้งใน และนอกระบบโรงเรียน โดยไม่มีรูปแบบที่แน่นอน จัดขึ้น
ตามความเหมาะสม และความต้องการของผู้เรียน ยึดหลักปรัชญาที่ว่า การศึกษาคือชีวิต ชีวิต
คือการศึกษา มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคน ให้รู้จักใช้ความคิดในการตัดสินใจ รู้จักการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง มีอิสรภาพจากสิ่งแวดล้อมมากที่สุด โดยมีวิธีการเป็นส่วนประกอบที่จะทาให้คนสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น ดังนั้น ยังเป็นกิจกรรมการศึกษาที่จัดเพื่อคนทุกคนในสังคม
กรมการศึกษานอกโรงเรียน (2538) ได้ให้ความหมายการศึกษานอกระบบว่า เป็น
การศึกษาที่มุ่งจัดให้กลุ่มเป้าหมายได้พัฒนาชีวิตและสังคม โดยมีหลักการจัดการศึกษาเพื่อให้เกิด
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่ด้อยโอกาสพลาดหรือขาดโอกาส
ทางการศึกษาในระบบโรงเรียน ได้โอกาสศึกษาหาความรู้ ฝึกทักษะ ปลูกฝังเจตคติที่จาเป็นในการ
ดารงชีวิตและการประกอบวิชาชีพ อีกทั้งสามารถปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของวิทยาการ
ที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วได้อย่างมีความสุขตามควรแก่อัตภาพ
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อุ่นตา นพคุณ (2546) ได้ให้ความหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียนว่า กิจกรรมหรือ
โครงการใดๆ ที่สถาบันต่างๆ ในสังคมจัดขึ้น โดยมีเจตนาและวัตถุประสงค์ที่จะให้การเรียนรู้แก่
ประชาชนที่สามารถกาหนดเป้าหมายได้ ผู้รับการศึกษาเองก็มีเจตนาหรือวัตถุประสงค์ในการที่จะ
รับการเรียนรู้ กิจกรรมดังกล่าวจัดให้แก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกชุมชน และทุกระดับการศึกษา
เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีความรู้ ทักษะและทัศนคติค่านิยมที่ดี กิจกรรมทางการศึกษาที่เรียกว่า
เป็นการศึกษานอกระบบโรงเรียนจะต้องจัดขึ้นในระยะเวลาอันสั้น หลักสูตรยืดหยุ่น ประหยัด และ
ตอบสนองความต้องการความสนใจของผู้เรียนและปัญหาของชุมชน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2551(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) มาตรา4 ได้
บัญญัติความหมายของการศึกษานอกระบบว่า
เป็นกิจกรรมการศึกษาที่มีกลุ่มเป้าหมาย
ผู้รับบริการ และ วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ที่ชัดเจน มีรูปแบบ หลักสูตร วิธีการจัด และ
ระยะเวลาเรียน หรือ ฝึกอบรมที่ยืดหยุ่น และหลากหลาย ตามสภาพความต้องการและศักยภาพ
ในการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายนั้น และมีวิธีการวัดผล และประเมินผลการเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน
เพื่อรับคุณวุฒิทางการศึกษา หรือเพื่อจัดระดับผลการเรียนรู้
อาชัญญา รัตนอุบล (2551) ได้ให้ความหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียนว่า
หมายถึง กิจกรรมทางการศึกษาและมวลประสบการณ์ความรู้ใดๆก็ตามที่จัดขึ้นโดยบุคคล
หน่วยงาน และสถาบันต่างๆ ในสังคม โดยมุ่งจัดขึ้น นอกเหนือไปจากการศึกษาในระบบโรงเรียน
ภาคปกติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะและทัศนคติที่พึงประสงค์ของ
บุคคลต่างๆ ในสังคม โดยยึดหลักการที่ว่า กิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนนั้นๆ จะ
สนองตอบต่อความต้องการ ความสนใจและประยุกต์ใช้แก้ปัญหาให้แก่กลุ่มเป้าหมายนั้นได้ด้วย
Knowles (1984) ได้ให้ความหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียนว่า เป็นกระบวนการ
ที่ผู้ใหญ่ได้เรียนรู้ต่อไปหลังจากที่สาเร็จการศึกษาภาคปกติหรือกิจกรรมที่จัดขึ้นไว้สาหรับผู้ใหญ่
โดยสถาบันต่างๆ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ
สรุปความหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียนว่าเป็นกิจกรรม การศึกษาที่องค์กร หรือ
สถาบันต่าง ๆ จัดขึ้นเพื่อให้การเรียนรู้แก่กลุ่มคน หรือบุคคลภายหลังที่ได้ออกจากโรงเรียนภาค
ปกติไปแล้ว มีการกาหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการจัดการศึกษา รูปแบบ ระยะเวลา การวัดประเมินผล
โดยเนื้อหา หลักสูตรนั้นจะต้องมีความเหมาะสม ยืดหยุ่น สอดคล้องกับสภาพของปัญหา ความ
ต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม
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1.1.2 ปรัชญาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานอกระบบโรงเรียน
การจัดการศึกษานอกโรงเรียนมีปรัชญาการศึกษาที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นพื้นฐานของความคิด
ในการจัดกิจกรรมที่ควรเรียนรู้ทาความเข้าใจ (สานักงานกศน., 2553) ได้แก่
1. ปรัชญาพิพัฒนาการนิยม (Progressivism) เน้นแนวความคิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต ซึ่งเป็นการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา มุ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม
2. ปรัชญามนุษยนิยม (Humanism)ให้ความสาคัญกับความเป็นมนุษย์ ตระหนักถึงความ
แตกต่าง ยอมรับความแตกต่าง ความรู้ ประสบการณ์ของ แต่ละบุคคล
3. ปรัชญาอัตถิภาวนิยม (Existentialism) เน้นความเคารพในเสรีภาพส่วนบุคคล ยอมรับ
ผลของการกระทา และการตัดสินใจ รับผิดชอบตัวเองต่อการกระทาทางสังคม การจัดการศึกษามุ่ง
เสริมสร้างพลังในการพัฒนาและการตัดสินใจของบุคคล
4. ปรัชญากลุ่มปฏิรูปก้าวหน้า (Redicalism) เป็นกลุ่มที่รวมแนวความคิดที่วิพากษ์
การศึกษาที่จัดอยู่ทั่วไป มุ่งใช้การศึกษาเป็นกลไกของการแก้ปัญหาและแสวงหาทางออกในสังคม
จาเป็นต้องสร้างมโนสานึกใหม่ในการเรียนรู้
สุมาลี สังข์ศรี (2545) ได้ให้ความเห็นว่า ปรัชญา การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนมี
การประยุกต์ใช้ปรัชญาหลายปรัชญามาผสมผสานกัน ปรัชญาต่าง ๆ ที่นามาเป็นหลักได้แก่
การศึกษาตลอดชีวิต พิพัฒนาการนิยม มนุษยนิยม คิดเป็น และปรัชญาทางพระพุทธศาสนา
หลักการการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน ยึดหลักการดังต่อไปนี้
1. ความครอบคลุมทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย
2. ความเท่าเทียมและเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา
3. การเปิดโอกาส สร้างโอกาสและขยายโอกาสทางการศึกษา
4. สนองความต้องการของบุคคลและสังคม
5. การจัดกิจกรรมที่หลากหลายให้กลุ่มเป้าหมายมีสิทธิเลือกได้
6. มีความยืดหยุ่นและเข้าถึงได้ง่าย ลดกฎระเบียบ ขั้นตอน และเปิดโอกาสสาหรับทุก
กลุ่มเป้าหมาย
7. จัดบริการให้ใกล้ตัว เข้าถึงตัวผู้เรียน เช่น ใช้สื่อประเภทต่าง ๆ มีแหล่งการเรียนรู้ใน
ชุมชน
8. จัดกิจกรรมให้ผสมกลมกลืนกับวิถีชีวิต ไม่ให้แปลกแยกไปจากการดาเนินชีวิต
9. จัดกิจกรรมให้มีความต่อเนื่อง
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10. สร้างแรงจูงใจ สร้างนิสัยใฝ่เรียน ใฝ่รู้ให้เครื่องมือในการแสวงหาความรู้แก่
กลุ่มเป้าหมาย
11. ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐ เอกชน โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของประชาชน
12. ให้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ โดยเริ่มที่ชุมชนและชุมชนเป็นหลักในการดาเนินการ
13. เน้นการเรียนรู้ตามสภาพปัญหา
14. เปลี่ยนภาพของการศึกษาจากห้องเรียน การท่องจา การบอกความรู้มาเป็นภาพของ
การร่วมเรียนรู้จากการดาเนินชีวิตและสภาพปัญหาจริง
สรุปหลักการและปรัชญาการศึกษานอกระบบโรงเรียนนั้นประกอบไปด้วยความคิดจาก
หลายสานักและมีความมุ่งหมายที่ต่างกัน ปรัชญาพิพัฒนาการนิยม และมนุษยนิยมนั้นจะให้
ความสาคัญกับการเป็นมนุษย์ โดยเน้นการศึกษาตลอดชีวิต ซึ่งมีความสอดคล้องกับสภาพชีวิตใน
ปัจจุบันที่ต้องการความยืดหยุ่นมีความต่อเนื่องสามารถสนองความต้องการของบุคคลแต่ละคนได้
1.1.3 หลักการและการบริหารจัดการการศึกษานอกระบบโรงเรียน
สุมาลี สังข์ศรี (2545) ได้เสนอหลักการศึกษานอกระบบโรงเรียนมีหลักการสาคัญที่
นามาใช้เป็นหลักในการจัดการเรียนรู้ ดังนี้
1. หลักความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา ประชาชนทุกคนควรมีโอกาสที่จะรับ
บริการการศึกษานอกระบบโรงเรียนอย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะผู้ที่พลาดโอกาสทางการศึกษาใน
ระบบโรงเรียน
2. หลักการกระจายโอกาสทางการศึกษา ควรต้องหาวิธีการต่างๆ ที่กระจายการศึกษา
นอกระบบโรงเรียนให้ไปสู่กลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง แม้จะอยู่ในชนบทห่างไกล
3. หลักความต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต ควรจัดกิจกรรมการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง เมื่อกลุ่มเป้าหมายต้องการจะเรียนรู้หรือมีความพร้อมเมื่อใด ควรจะ
เรียนได้เสมอ
4. หลักความยืดหยุ่น การศึกษานอกระบบโรงเรียนจะมีความยืดหยุ่นในเรื่องกฎเกณฑ์
ต่างๆ เช่น หลักสูตรสามารถปรับให้เหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่นได้ ระยะเวลาเรียน สถานที่เรียน
กิจกรรมการเรียนการสอนสามารถปรับให้เอื้อต่อสภาพของกลุ่มเป้าหมาย
และอานวยความ
สะดวกต่อกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด
5. หลักการสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
เน้นการสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเป็นสาคัญ โดยจะมีการสารวจความต้องการของ
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กลุ่มเป้าหมายก่อนจึงจะกาหนดกิจกรรม
กิจกรรมที่จัดให้กลุ่มเป้าหมายแต่ละพื้นที่อาจ
แตกต่างกัน
6. หลักความสัมพันธ์กับการดาเนินชีวิต เนื้อหาหลักสูตรของกิจกรรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนควรมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับสภาพและปัญหาในชีวิตจริง เพื่อที่กลุ่มเป้าหมายจะ
สามารถนาสิ่งที่เรียนรู้ไปปรับใช้ได้ในการดาเนินชีวิต
7. หลักความหลากหลาย กิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนควรมีความหลากหลายทั้ง
ประเภทของกิจกรรมและวิธีการจัดการเรียนการสอน
ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับธรรมชาติของ
กลุ่มเป้าหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ซึ่งมีความแตกต่างหลากหลายในเรื่องอายุ
พื้นฐานความรู้ ความสนใจ เพื่อการศึกษานอกระบบโรงเรียนให้กลุ่มเป้าหมายเลือกได้ตามความ
ต้องการ
8. หลักความเป็นประชาธิปไตย ในการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
การศึกษานอกระบบโรงเรียนนั้น กลุ่มเป้าหมายควรมีอิสระในการเลือกกิจกรรมได้ตามความสนใจ
เลือกเวลาเรียน เลือกวิธีเรียนได้ ตามความพร้อมและความสะดวก สามารถหยุดพักจากกิจกรรม
ได้เมื่อมีความจาเป็น และสามารถกลับเข้าร่วมกิจกรรมได้เมื่อมีความพร้อม
9. หลักการมีส่วนร่วม การจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนนั้น ผู้จัดมิได้จากัดอยู่
เฉพาะโรงเรียนหรือสถานศึกษาเท่านั้น และจะมีทั้งหน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน สมาคม มูลนิธิ
องค์กรต่างๆ ในชุมชน รวมทั้งประชาชนในชุมชนด้วย
10. หลักการพึ่งพาตนเอง เป้าหมายของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนนั้น
มุ่งให้ผู้เรียนพึ่งพาตนเองได้ สามารถนาความรู้ไปใช้ในการดาเนินชีวิต การปรับปรุงอาชีพ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองได้อย่างเหมาะสม
พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) กล่าวถึงการส่งเสริมกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนและ
การศึกษา ตามอัธยาศัยให้ยึดหลักการดังต่อไปนี้
1. หลักความสอดคล้องกับความต้องการและความจาเป็นของผู้เรียน ซึ่งเป็นกระบวนการ
ที่มีความยืดหยุ่น หลากหลาย สอดคล้องกับวิถีชีวิต ความต้องการและความแตกต่างของแต่ละ
บุคคล และชุมชน
2. หลักความต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งเป็นกระบวนการที่มุ่งให้บุคคลมีโอกาสเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง ตั้งแต่เกิดจนตายเต็มศักยภาพและความสนใจ

28
3. หลักความเสมอภาคซึ่งเป็นกระบวนการที่มุ่งสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึง และรับ
การศึกษาอย่างกว้างขวาง ทั่วถึง เป็นธรรม และมีคุณภาพ เหมาะสมกับสภาพชีวิตของประชาชน
4. หลักการกระจายอานาจแก่สถานศึกษา และหลักการมีส่วนร่วมของสถาบันต่างๆ ของ
สังคมซึ่งเป็นกระบวนการที่มุ่งให้ภาคีเครือข่ายและสถาบันอื่นของสังคม มีสิทธิและสวนร่วมในการ
จัดการเรียนรู้
5. หลักการพัฒนาศักยภาพของกาลังคนและสังคมซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญา และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต
และการแข่งขันของประเทศ
สรุปได้ว่า หลักการสาคัญของการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน เป็น การเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ที่ให้ความเสมอภาคของบุคคลให้มีโอกาสในการศึกษาเท่าเทียมกัน มี
ความต่อเนื่องและยืดหยุ่น และมุ่งตอบสนองความต้องการของผู้เรียนเป็นสาคัญ
หลักการ
การศึกษานอกระบบโรงเรียนจึงส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ให้ผู้เรียนพึ่งพาตนเองได้ สามารถนา
ความรู้ไปใช้ในการดาเนินชีวิต การปรับปรุงอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองได้อย่าง
เหมาะสมชัดเจน
1.1.4 ลักษณะของการศึกษานอกระบบโรงเรียน
อาชัญญา รัตนอุบล (2551) ได้สรุปลักษณะของการศึกษานอกระบบโรงเรียนไว้ ดังนี้คือ
1. โครงสร้างและรูปแบบการจัด
โครงสร้างและรูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน มีลักษณะที่ยืดหยุ่น และมี
รูปแบบการจัดกิจกรรมที่ไม่มีรูปแบบแน่นอนตายตัว หากมีลักษณะที่แตกต่างกันไปตาม
วัตถุประสงค์ของผู้จัดและผู้รับบริการการศึกษานอกระบบโรงเรียนนั้น
2. หลักสูตรและเนื้อหาวิชา
หลักสูตรและเนื้อหาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน ได้สร้างขึ้นจากความต้องการและ
ความสนใจของผู้เรียน ด้วยเหตุนี้จึงมีเนื้อหาและหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่นสามารถปรับได้ตาม
ความเหมาะสมกับสภาพความต้องการของท้องถิ่น และความสนใจของผู้เรียนได้
และมักเป็น
หลักสูตรของกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีระยะสั้น นอกจากนี้แล้ว เนื้อหาวิชาในหลักสูตรของ
การศึกษานอกระบบโรงเรียน มีลักษณะที่เอื้ออานวยให้มีการฝึกปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนได้สามารถ
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจาวันได้จริง และสามารถนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้ในทันทีทันใดตามที่ตนต้องการ
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3. การเรียนการสอน
รูปแบบและวิธีการเรียนการสอนของกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนมีความ
แตกต่างและยืดหยุ่นกันไปตามความเหมาะสมของกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนประเภท
ต่างๆ ที่ได้จัดขึ้น การจัดการเรียนการสอนจึงสามารถจัดได้ในลักษณะที่หลากหลาย โดยสามารถ
จัดเป็นชั้นเรียน หรือไม่เป็นชั้นเรียน หรือจัดในลักษณะของกลุ่มสนใจก็ได้ โดยอาจจะมีการ
พบปะสนทนา สาธิต อภิปรายกลุ่ม หรือใช้สื่อพื้นบ้านต่างๆ ฯลฯ โดยมีวัตถุประสงค์ที่สาคัญคือ
เพื่อเอื้ออานวยบรรยากาศที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ดี และมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
4. การจัดกิจกรรมและโครงการที่ยืดหยุ่น
กิจกรรมและโครงการการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่จัดจะมีลักษณะที่ยืดหยุ่นเพื่อให้
เหมาะสมกับความต้องการและความสนใจของผู้รับบริการ กิจกรรมที่จัดมีลักษณะที่มุ่งให้ผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง และนาแหล่งวิทยาการในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ในการเรียนการสอน
เพื่อความเหมาะสมกับสถานการณ์ของการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่จัดนั้น
5. ระยะเวลาที่จัด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนสามารถจัดเวลาได้อย่างยืดหยุ่นเพื่อความ
เหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่จัด นอกจากนี้แล้วยังสามารถ
จัดการเรียนการสอนได้ในตอนเย็น กลางคืนหรือช่วงใดช่วงหนึ่งของเวลาก็ได้ตามความเหมาะสม
และความสะดวกของผู้จัดและผู้รับบริการ
6. ผู้สอน
ผู้สอนโครงการศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจเป็นครูผู้สอนที่มีความรู้ ความชานาญใน
เรื่องนั้นโดยตรง หรือเป็นอาสาสมัครที่มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญในเรื่องที่ตนสอนโดยอาศัย
จากประสบการณ์การประกอบอาชีพของตนก็ได้
7. ผู้เรียน
ผู้เรียนการศึกษานอกระบบโรงเรียน เป็นผู้ที่มีความสนใจในโครงการการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนที่จัดขึ้น โดยไม่มีการบังคับให้ผู้เรียนมาเรียน ผู้เรียนเป็นผู้ที่สมัครใจและสนใจเข้ารับการ
เรียนการสอนตามความต้องการ และความสนใจของตนเองเป็นประการสาคัญ ซึ่งบางโครงการ
อาจมีการกาหนดเกณฑ์และความรู้พื้นฐานของผู้เรียนก่อนที่จะรับเข้าเรียนเพื่อความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่จัดขึ้น
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8. สถานที่
สถานที่ที่จัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน ย่อมขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของโครงการ
การศึกษานอกระบบโรงเรียนที่จัดขึ้น โดยอาจกาหนดให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน
ตามปกติ หรืออาจจัดในศาลาวัด ห้องสมุด หรือใต้ร่มไม้ก็ได้
9. การรับรองความสามารถและคุณวุฒิของผู้เรียน
การรับรองความสามารถและคุณวุฒิของผู้สาเร็จการศึกษานอกระบบโรงเรียนส่วนใหญ่
แล้ว เป็นใบรับรองในลักษณะที่ว่า บุคคลนั้นได้ผ่านการเข้ารับการอบรมในเรื่องนั้นๆ แล้ว และ
ผลตอบแทนมิได้เน้นที่ใบรับรอง หากอยู่ในลักษณะที่เป็นการเรียนรู้เพื่อได้รับผลประโยชน์นาไป
แก้ปัญหาของตนได้ทันที และเป็นการเรียนรู้ที่เน้นเฉพาะทางตามวัตถุประสงค์ที่จัด
10. หน่วยงานและสถาบันที่จัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน
หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน มีทั้งหน่วยงานของภาครัฐ
และเอกชน รวมทั้งสมาคม มูลนิธิ และอาสาสมัครที่ต่างได้ตระหนักและเห็นความสาคัญของ
การศึกษานอกระบบโรงเรียนสาหรับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ในสังคมอย่างแท้จริง
Fordham (1993) ได้เสนอลักษณะสาคัญของการศึกษานอกระบบ 4 ประการด้วยกันคือ
1. การสนองความต้องการของผู้ด้อยโอกาส ในด้านหลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน
การนาไปใช้ในประโยชน์ชีวิตประจาวัน และความยืดหยุ่นในการจัดการศึกษา
2. ความผูกพันกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ โดยการจัดการศึกษานอกระบบเน้น
กลุ่มเป้าหมายที่อยู่นอกระบบโรงเรียนเป็นสาคัญ ได้แก่ กลุ่มผู้ไม่รู่หนังสือ กลุ่มผู้ต้องการ
การศึกษาสายสามัญต่อเนื่อง กลุ่มต้องการฝึกอาชีพ กลุ่มเกษตรกร ชนกลุ่มน้อย เป็นต้น
3. การเน้นในความหมายมุ่งเฉพาะ เน้นการศึกษาที่จัดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและความต้องการของชุมชนและสังคม โดยกาหนดความมุ่งหมายเฉพาะกลุ่มมากกว่า
กาหนดความมุ่งหมายทั่วไปของคนกลุ่มใหญ่
4. ความยืดหยุ่นในองค์กรและวิธีการ การศึกษานอกระบบมีความยืดหยุ่นมากกว่า
การศึกษาในระบบ ในด้านจุดมุ่งหมาย การกาหนดระยะเวลาเรียน หลักสูตร เนื้อหา กิจกรรม
และการประเมินผล
สรุปลักษณะสาคัญของการศึกษานอกระบบโรงเรียนในการจัดการศึกษาจะต้องมีความ
ยืดหยุ่นเหมาะสมกับความต้องการและความสนใจของผู้เรียนในด้าน โครงสร้าง หลักสูตรเนื้อหา
การเรียนการสอน การจัดกิจกรรม ระยะเวลาที่จัด ผู้สอน ผู้เรียน สถานที่ และการประเมินผล
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1.1.5 ประเภทของกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
การจัดการศึกษานอกโรงเรียนเป็นกระบวนการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ซึ่งกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนได้แบ่งประเภทการจัดกิจกรรมการศึกษาเป็น 4 ประเภท
คือ (กรมการศึกษานอกโรงเรียน , 2544 )
1. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะพื้นฐานสาหรับการ
ดารงชีวิต การทางาน และการศึกษาต่อเนื่อง โดยมีการจัดกิจกรรมที่ครอบคลุมเนื้อหาสาระตั้งแต่
การส่งเสริมการรู้หนังสือ การศึกษาในหลักสูตรเทียบเท่าการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษา
ต่อเนื่อง ที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายอย่างหลากหลาย
2. การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
2.1 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ เป็ นการจัดการ ศึ กษาเ พื่ อพั ฒนาความ รู้
ความสามารถและ ทั กษะ ในการประกอบอา ชีพของบุคคลและก ลุ่มบุคคล ซึ่งมีจุดมุ่งหมายใน
ชีวิตที่แตกต่างกัน โดยมีสาระ สาคัญดังนี้
1. การเรียนรู้อาชีพแบบอง ค์รวมที่ประชาชน ครูกศน. และผู้ ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกัน
จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน
2. การออกแบบการเรียน รู้ งานอาชี พ ตามลักษณะของการจัดการ ศึกษาเพื่ อพั ฒนา
อาชีพ ในรูปแบบการฝึกทักษะอาชีพ การเข้าสู่ อาชีพ การพัฒนาอาชีพ และการพัฒนาอาชีพด้วย
เทคโนโลยี
3. การเรียนรูจ้ ากการปฏิบัติจริงที่บูรณาการวิถีชีวิต โดยใช้วงจรกระบวนการคิด ทา จา
แก้ และพัฒนา
4. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพที่พัฒนาศักยภาพของบุคคลและชุมชนที่
สอดคล้องกั บวิถี ชีวิ ต โดยส่งเสริม การรวมก ลุ่มอาชีพ สร้างเครือ ข่ายอาชี พ มีระบบแลกเป ลี่ยน
เรียนรู้ความรู้ และประสบการณ์การทาอาชีพ ภายใต้วัฒนธรรมชุมชน มีกลยุทธ์เพื่อการแข่งขันของ
ชุมชน เป็นชุมชน ที่ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการและพัฒนาอาชีพ
การ จัด การ ศึ กษา เพื่อ พั ฒนาอา ชีพ เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถ ทักษะในการประกอบอาชีพของบุคคลและกลุ่มบุคคล เพื่อแก้ปัญหาการ
ว่างงานและส่งเสริมความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชน มีการ
กาหนดไว้ 4 แนวทา งดัง นี้
(กรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน,2544)
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1. การฝึก ทักษะอาชี พเป็นการจัดกระบวนการเ รียนรู้อาชีพ โดยใช้ห ลักการวิชา ชีพ
ระยะสั้น เนื้อหาสาระความรู้ของหลักสูตร ขึน้ อยู่กับความต้องการของผู้เรียน วัตถุ ประสงค์การฝึก
ทักษะ อาชีพเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าสู่การประกอบอาชีพอิสระ หรือเข้าสูต่ ลาดแรงงาน
2. การฝึกอบรมเพื่อเข้า สู่อาชีพเป็น การจัดกิจกรรมต่อเนื่องจากการฝึกทักษะอาชีพ
หรือเป็นการจัดกิจกรรมเฉพาะเพื่อพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้สามารถคิดวิเคราะห์แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่อาชีพที่มั่นคงโดยจุดใหม่กระบวนการแนะแนวอาชีพที่มปี ระสิทธิภาพ
3. การพัฒนาอาชีพ เป็นการพัฒนาอาชีพ ของกลุ่ มเป้า หมายในลั กษณะกลุ่ มพั ฒนา
อาชีพ (กพอ. ) โดยจัด ให้มี การรวมก ลุ่ มของผู้ มีอาชีพ ประเภทเ ดี ยวกัน รวมเป็ นเครือข่าย ในการ
แลกเปลี่ ยนเรียนรู้ แสวงหาความ รู้และประสบการ ณ์ร่วมกัน ตลอดจนพัฒนาอาชีพ ของกลุ่ม โดย
กระบวนการกลุ่ ม วัตถุประสง ค์การจัดกลุ่มพัฒนาอา ชีพเพื่อให้สามารถรวมก ลุ่มพัฒนาอา ชี พ
ภายในชุมชน มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการกลุ่มส่งเสริม พัฒนาระบบการบริหารจัดการการ
ผลิตหรือ การบริการและการตลาด และส่งเสริมให้กลุ่มพึ่งพาตนเอง
4. การพัฒนาอาชีพด้วยเทคโนโลยีเป็นการพัฒนาอาชีพกลุ่มเป้าหมายด้วยเทคโนโลยี
เน้น การจัดกิจกรรมให้กับกลุ่มเป้าหมายสถานประกอบการและ ผู้ ท่ีต้องการนาเทคโนโล ยี มาใช้ใน
การพัฒนากิจการและศักยภาพของตนเอง
3. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อสร้างเสริมความรู้
ความสามารถของบุคคล ให้สามารถจัดการกับตนเองและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีความสุขตามสภาพ
และความสงบ ความปลอดภัยในสังคม โดยมีสาระสาคัญดังนี้
3.1 เป็นการพัฒนาทักษะพื้นฐานของบุคคล เพื่อให้สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคม
ของตนและแก้ปัญหาสังคมได้อย่างมีความสุข
3.2 เป็นการเรียนรู้โดยบูรณาการองค์ความรู้ และกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจาวันเข้าด้วยกัน
3.3 เป็นการจัดการศึกษาในรูปแบบโครงการ
โดยมุ่งหมายที่จะเสริมสร้าง
ความสามารถให้แก่บุคคล เพื่อมีทักษะชีวิตในการแก้ปัญหาเฉพาะด้านให้เหมาะสมกับแต่ละ
พื้นที่และแต่ละสถานการณ์
4. การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน เป็นการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้
และทักษะจากการศึกษาที่ผู้เรียนมีอยู่ หรือได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีรูปแบบการเรียนรู้
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ที่หลากหลาย โดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการพัฒนาการเรียนรู้ และทุนทางสังคมเป็นเครื่องหมายใน
การเรียนรู้เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนให้เข็มแข็ง
สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงและประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ตามวิถีทางการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยตลอดจนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีมีการพัฒนาที่ยั่งยืน
อาชัญญา รัตนอุบล (2551) ได้แบ่งประเภทของเนื้อหาวิชาที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ
เช่น คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แบ่งประเภทการศึกษานอกระบบโรงเรียนไว้ 5
ประเภทโดยคานึงถึงกลุ่มเป้าหมายดังนี้
1. การศึกษาแม่และเด็ก หรือการศึกษาครอบครัว (Mother and Child Education
Family Education) เป็นกิจกรรมมุ่งเน้นแม่และเด็ก
2. กิจกรรมองค์การเยาวชน (Youth Organization Activity) เป็นการจัดการศึกษาให้แก่
เยาวชนอันเป็นกาลังของการพัฒนาประเทศ
3. การศึกษาผู้ใหญ่ (Adult Education) เป็นการจัดการศึกษาให้กับผู้ใหญ่ที่มีอายุ 15 ปี
ขึ้นไป เพื่อให้โอกาสเสริมความรู้ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และสามารถนาความรู้มาใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
4. การศึกษาชุมชน (Community Education) เป็นการจัดการศึกษาให้แก่ชุมชนเพื่อเป็น
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาในทุกๆ ด้าน
5. การศึกษาพิเศษและการศึกษาต่อเนื่อง (Special Education Program and
Continuing Education) เป็นการจัดการศึกษาให้กลุ่มชุมชนในสภาพแวดล้อมแตกต่างกันใน
สังคม เช่น กลุ่มชนในพื้นที่ห่างไกล เป็นต้น
Coombs and Manzoor (1974) ได้จาแนกประเภทการศึกษานอกระบบไว้เป็น
4 ประเภทคือ
1. การศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการจัดให้ประชาชนในชนบท อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น
นอกจากนั้นยังมีความเข้าใจเบื้องต้นด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
2. การศึกษาเพื่อปรับปรุงชุมชน เป็นการเสริมความรู้ ทักษะ และเจตคติในการปรับปรุง
คุณภาพชีวิตของครอบครัว เช่นเรื่อง สุขภาพอนามัย โภชนาการ การดูแลบ้านเรือน การเลี้ยงเด็ก
อ่อน การซ่อมแซมบ้านเรือน การวางแผนครอบครัว
3. การศึกษาเพื่อปรับปรุงชุมชน เป็นการพัฒนาประชาชนให้สามารถปรับปรุงชุมชนของ
ตนได้ ประชาชนสามารถปกครองตนเองได้ ให้รู้เรื่องสหกรณ์ การจัดทาโครงการของชุมชนได้
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4. การศึกษาเพื่อการอาชีพ เป็นการพัฒนาความรู้ ทักษะ กิจกรรมที่ให้ประชาชนมีอาชีพ
รายได้เพื่อความเป็นอยู่ที่ดี
สรุปได้ว่าประเภทการศึกษานอกระบบโรงเรียนสามารถแบ่งได้เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและ
ชุมชน โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามกลุ่มประชากรเป้าหมาย มีความยืดหยุ่น
ปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการของบุคคลและท้องถิ่นโดยคานึงถึงความต้องการและประโยชน์
สูงสุดของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาไปใช้ในชีวิต มีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีในการ
ทางานเพื่อประกอบอาชีพอิสระ สามารถปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของตนเอง ให้ก้าวหน้าและ
ดารงตนอยู่ในหนทางแห่งความสุข
1.1.6 กลุ่มเป้าหมาย ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน
สุมาลี สังข์ศรี (2545) ได้กล่าวถึงกลุ่มเป้าหมายของการศึกษานอกระบบในประเทศไทย
ประกอบด้วยกลุ่มต่อไปนี้
1. เด็กแรกเกิด การให้การศึกษานอกระบบแก่กลุ่มนี้มิได้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายโดยตรง
แต่จะเป็นการจัดการศึกษาสาหรับพ่อแม่ ซึ่งทาหน้าที่เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
2. เด็กก่อนวัยเรียน เป็นการจัดการศึกษาในลักษณะของศูนย์เด็กเล็กให้แก่เด็กระดับ
ปฐมวัย ซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีโรงเรียนอนุบาลหรือโรงเรียนที่เปิดสอนชั้นเด็กเล็ก
3. เยาวชนในวัยเรียน ได้แก่ ผู้ที่เรียนไม่จบแต่ต้องออกกลางคันและผู้ที่จบการศึกษา
เพียงระดับต้น ๆ ไม่มีโอกาสศึกษาต่อ แต่ต้องเข้าสู่ตลาดแรงงาน นอกจากนี้เยาวชนที่กาลังศึกษา
ในระบบโรงเรียนก็อาจมาศึกษาเพิ่มเติมในสิ่งที่สนใจจากการศึกษานอกระบบได้ด้วย
4. ผู้ใหญ่ในวัยทางาน ได้แก่ ผู้เพิ่งจะเริ่มทางาน หรือทางานมานานแล้วและมี
การศึกษาน้อย จาเป็นต้องได้รับความรู้เพิ่มเติม
5. ผู้สูงอายุ เป็นผู้ที่อยู่ในวัย 60 ปีขึ้นไป ซึ่งอาจจะพักจากงานแล้วหรือบางกลุ่มอาจมี
ความจาเป็นต้องหาเลี้ยงชีพอยู่
อาชัญญา รัตนอุบล ( 2551) ได้แบ่งลักษณะของกลุ่มเป้าหมายทางการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน ตามลักษณะดังต่อไปนี้
1. แบ่งตามเพศ ได้แก่ เพศชายและเพศหญิง
2. แบ่งตามวัย ได้แก่ วัยผู้เรียนก่อนวัยเรียน วัยเรียน เยาวชน วัยผู้ใหญ่ วัยสูงอายุ เป็นต้น
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3. แบ่งตามลักษณะของท้องถิ่น ได้แก่ กลุ่มคนในเมือง กลุ่มคนในชนบท กลุ่มชาวไทย
ภูเขา กลุ่มชาวเล เป็นต้น
4. แบ่งตามจุดมุ่งหมายของหน่วยงาน ได้แก่ การจัดให้กับคนในหน่วยงาน หรือจัดให้กับ
คนนอกหน่วยงาน เป็นต้น
5. แบ่งตามลักษณะอาชีพของงาน ได้แก่ เกษตรกร พนักงานในองค์กรรัฐหรือธุรกิจ
แรงงานในภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น
6. แบ่งตามความสนใจและความต้องการได้แก่ผู้ที่สนใจเรียนทาอาหาร ปั้นเครื่องปั้นดิน
เผาเป็นต้น
สานักงานการศึกษานอกระบบโรงเรียน ได้แบ่งกลุ่มเป้าหมายในการจัดการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีดังนี้ (สานักงาน กศน., 2553)
1. กลุ่มเป้าหมาย
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.1 ผู้ด้อยโอกาส
1.2 ผู้พิการหรือทุพพลภาพ
1.3 ผู้สูงอายุ
1.4 ชนต่างวัฒนธรรม
1.5 ประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจใฝ่เรียนรู้
2. กลุ่มเป้าหมาย เพื่อการพัฒนาความสามารถในเชิงการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
2.1 ผู้อยู่ในวัยแรงงานที่อยู่นอกระบบ
2.2 ผู้อยู่ในวัยแรงงานที่อยู่ในระบบ
อัญชลี ธรรมะวิธีกุล (2553) ได้กล่าวถึงกลุ่มเป้าหมายการศึกษานอกระบบส่วนใหญ่เป็น
เยาวชนและผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นผู้มีวุฒิภาวะ มีประสบการณ์ มีความรับผิดชอบในการประกอบอาชีพ
ดูแลครอบครัว และมีข้อจากัดมากมายในการเรียนรู้ ซึ่งลักษณะดังกล่าวทาให้การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ไม่เหมือนกับผู้เรียน เพราะมีอะไรที่แตกต่างกันหลายอย่าง เช่น ความคิดอ่าน ประสบการณ์
ความพร้อม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงจาเป็นต้องให้สอดคล้องกับความต้องการและ
ธรรมชาติของผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม นาความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่มาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กัน และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
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สรุปได้ว่ากลุ่มเป้าหมายหลักของการจัดการศึกษาคือ ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขา
อาชีพ ตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงวัยสูงอายุ ตลอดจนถึงกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาดังนั้น การ
จัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน ควรจัดบริการให้ทุกกลุ่มเป้าหมายไปพร้อมกัน การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนต้องสอดคล้องกับความต้องการและธรรมชาติของผู้เรียน มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
1.1.7 วิธีการและเทคนิคในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนมีวิธีการและเทคนิคดังต่อไปนี้ (อาชัญญา
รัตนอุบล, 2551)
1. การบรรยาย(Lecture)
เป็นการให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหรือเข้าร่วมโครงการการศึกษานอกระบบโรงเรียน
โดยมีวิทยากรเพียงผู้เดียว โดยวิทยากรมีบทบาทหน้าที่ในการเตรียมเนื้อหาสาระ การให้ข้อมูล
ความรู้ต่างๆ ซึ่งวิธีการบรรยายนี้เหมาะสมกับการให้ความรู้พื้นฐานและข้อมูลทั่วไปแก่ผู้ฟังจานวน
มาก
2. การอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion)
เป็นการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนได้มีโอกาสและมีส่วนร่วมในการอภิปรายและ
แสดงความคิดเห็นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยมีจานวนสมาชิกในกลุ่มประมาณ 5-15 คนและเปิด
โอกาสให้สมาชิกทุกคนได้ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา โดยมี
วิทยากรหรือสมาชิกคนใดคนหนึ่งอาจเป็นผู้นาการอภิปรายกลุ่ม
3. การระดมพลังสมอง (Brainstorming)
เป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน โดย
ให้สมาชิกทุกคนฝึกการรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกคนอื่น ในกลุ่ม โดยไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์
ว่าถูก-ผิดแต่อย่างใด และท้ายสุดสมาชิกทุกคนจะช่วยกันพิจารณาและกลั่นกรองความคิดเห็น
เหล่านั้น เพื่อเลือกความคิดเห็นหรือแนวทางแก้ปัญหาที่ดีทีสุดของกลุ่ม
4. การแสดงบทบาทสมมุติ (Role Play)
เป็นการจัดให้ผู้เข้ารับการอบรมหรือผู้เรียนการศึกษานอกระบบโรงเรียนได้แสดงบทบาท
ในสถานการณ์ที่กาหนดขึ้น โดยวิทยากรเป็นผู้กาหนดโครงเรื่องและเลือกผู้แสดงบทบาทสมมุติ
นั้นๆเอง และเมื่อสมาชิกได้แสดงบทบาทสมมุติที่ได้รับมอบหมายจบลงแล้ว สมาชิกทุกคน
ช่วยกันวิเคราะห์และสรุปประเด็นและบทเรียนที่ได้รับจากการแสดงบทบาทสมมุติดังกล่าวนั้น
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5. การสาธิต (Demonstration)
เป็นการให้วิทยากร หรือผู้ช่วยได้ลงมือแสดงหรือทดลองให้ผู้เข้ารับการอบรมหรือผู้เรียน
การศึกษานอกระบบโรงเรียนได้เห็นกระบวนการ ขั้นตอนของการปฏิบัติงาน แล้วจึงเปิดโอกาสให้
ผู้เข้ารับการอบรม หรือผู้เรียนการศึกษานอกระบบโรงเรียนได้มีโอกาสลงมือทดลองปฏิบัติด้วย
ตนเองอย่างทั่วถึง
6. การอภิปรายเป็นคณะ (Panel Discussion)
เป็นการอภิปรายร่วมกันของผู้ทรงคุณวุฒิ ประมาณ 3-5 คน โดยมีผู้ดาเนินรายการ
อภิปราย โดยที่ผู้อภิปรายจะทาหน้าที่ในการให้ข้อมูล ความรู้ ข้อเท็จจริงและเสนอความคิดเห็น
ในเรื่องที่ตนได้รับมอบหมาย และเมื่อเสร็จสิ้นการอภิปรายแล้ว จะเปิดโอกาสให้ผู้รับฟังได้ซักถาม
ปัญหาและข้อสงสัย
7. การบรรยายเป็นคณะ (Symposium)
เป็นการบรรยายที่มีผู้บรรยายประมาณ 3-5 คน และได้รับมอบหมายให้บรรยายในหัวข้อ
ใดหัวข้อหนึ่งตามลาพัง และเมื่อผู้บรรยายแต่ละท่านได้บรรยายหัวข้อของตนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
อาจกลับได้เลยหรืออาจนั่งฟังผู้อื่นบรรยายต่อไปก็ได้ แต่จะไม่มีการแสดงความคิดเห็นหรือ
บรรยายซ้าในหัวข้อของผู้อื่น ด้วยเหตุนี้หัวข้อที่วิทยากรแต่ละท่านบรรยายนั้นจะอยู่ภายใต้หัวข้อ
ใหญ่ (Theme) เดียวกัน หากแยกหัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อกันไป
8 . การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
เป็นการประชุมกลุ่มประมาณ 10-25 คน โดยที่ผู้จัดหรือนักการศึกษานอกระบบโรงเรียน
จะทาหน้าที่เป็นผู้อานวยความสะดวกในการเตรียมอุปกรณ์ วัสดุต่างๆและอาจมีการเชิญวิทยากร
มาบรรยายเนื้อหาที่เกี่ยวข้องหรือให้ความรู้เพิ่มเติมเอกสารในเรื่องที่มีการประชุมปฏิบัติการนั้น
หลังจากนั้นจึงมีการชี้แจงประเด็นปัญหาแล้วให้กลุ่มได้อภิปรายและลงมือประกอบกิจกรรมต่างๆ
เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาที่ได้กาหนดไว้
9. การประชุมสัมมนา (Seminar)
เป็นการประชุมเพื่อร่วมกันศึกษาค้นคว้าในหัวข้อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ภายใต้การแนะนาของ
ผู้รู้หรือผู้ทรงคุณวุฒิ โดยส่วนใหญ่แล้วผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับมอบหมายให้ร่วมกันศึกษาและ
ร่วมกันสรุปรายงานในกลุ่มย่อย เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่ง
10. การอภิปรายกึ่งสัมภาษณ์ (Colloquy)
เป็นการอภิปรายที่ประกอบด้วยกลุ่มอภิปรายประมาณ 3-4 คน ทาหน้าที่ให้ความรู้และ
ข้อมูล และมีกลุ่มตัวแทนของผู้ฟังประมาณ 3-4 คน ทาหน้าที่เป็นผู้คอยซักถามประเด็นปัญหา
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ต่าง ๆ และมีผู้ดาเนินการอภิปรายทาหน้าที่เป็นผู้กระตุ้นให้ผู้ฟังตั้งคาถามผ่านตัวแทน และ
ผู้ดาเนินการอภิปรายคอยสรุปประเด็นถามตอบในเรื่องต่างๆ
11. การประชุมแลกเปลี่ยนข่าวสารโดยมีผู้สังเกตการณ์ (Fish Bowl)
เป็นการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้โดยจัดที่นั่งให้ผู้เข้าร่วมประชุมในลักษณะเป็นวงกลม
สองวงซ้อนกัน ซึ่งวงกลมในทาหน้าที่และมีบทบาทเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและอภิปราย ส่วนวงกลม
วงนอกทาหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์ มีบทบาทในการฟังและช่วยให้คาแนะนาเกี่ยวกับปัญหา การ
วิเคราะห์และวิจารณ์เป็นระยะ ๆ ไป ตามที่ประชุมวงในต้องการ
สรุปวิธีการและเทคนิคในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนมีหลากหลายวิธี
ได้แก่ การบรรยาย การอภิปรายกลุ่ม การระดมพลังสมอง การแสดงบทบาทสมมุติ การสาธิต
การอภิปรายเป็นคณะ การบรรยายเป็นคณะ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุมสัมมนา การ
อภิปรายกึ่งสัมภาษณ์ การประชุมแลกเปลี่ยนข่าวสารโดยมีผู้สังเกตการณ์
1.2 การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
1.2.1 ความหมายของโปรแกรม (Program)
นิศา ชูโต (2536) ได้ให้คาจากัดความไว้ว่า โปรแกรมหมายถึง “ความคิด ” หรือ “แนวทาง
กิจกรรม” หรือผลรวม ที่เกิดจากกิจกรรม ที่ได้จัดวางไว้ในโปรแกรม ๆ วางแนวคิด การจัดกิจกรรม
หรือกลุ่มกิจกรรมที่ดาเนินการอย่างมีระบบระเบียบ มีงบประมาณ และระยะเวลา ดาเนินการอย่าง
มีระบบระเบียบ มีงบประมาณ และระยะเวลา ดาเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
อุ่นตา นพคุณ(2546) กล่าวถึงโปรแกรมคือ งานประจาที่มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และ
โครงการมีลักษณะเป็นงานเฉพาะกิจตามความจาเป็นในสังคมเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ แต่ถ้าหาก
โครงการมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาที่ยาวนาน ในกรณีเช่นนี้โครงการก็จะกลายเป็น
โปรแกรม
Boyle (1981) ให้ความหมายของโปรแกรม ( Program)ว่าหมายถึงผลรวมของความ
ร่วมมือ ระหว่างนักการศึกษานอกระบบโรงเรียนมืออาชีพกับผู้เรียนในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ
กิจกรรมดังกล่าว ได้แก่ การวิเคราะห์ ความต้องการ การวางแผนการเรียนการสอน การ
ประชาสัมพันธ์ การประเมินผลและการรายงานผล
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Tyler (1986) ให้ความหมายของโปรแกรมว่า หมายถึง โครงร่างของงานที่จะกระทา หรือ
การจัดเตรียมแผนงานที่จะทา หรือ ชุดเหตุการณ์ที่รวบรวมไว้ซึ่งรวมทั้งกิจกรรมทุกอย่างที่กระทา
ในค่าย หรือศูนย์ต่างๆ เป็นต้น
Boone (1992) ให้ความหมายถึงการวางโปรแกรม (Programming) คือ ความร่วมมือ
ระหว่างผู้เรียนกับองค์กรทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน ในการวางแผนการสร้างแผนการเรียน
การสอน การปฏิบัติงานการเรียนการสอน การประเมินผลและความรับผิดชอบต่อโปรแกรม
ดังนั้นสรุปได้ว่า โปรแกรม หมายถึง การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน
โดยมีขั้นตอน การวิเคราะห์ ความต้องการของผู้เรียน มีการวางแผน และการประเมินผลการ
เรียนการสอน การร่วมมือกัน ตลอดจนรายงานผล อย่างเป็นระบบเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
1.2.2 แนวคิดกระบวนการพัฒนาโปรแกรม
กระบวนการพัฒนาโปรแกรมมีแนวคิดดังนี้ (Boyle, 1981)
1. แนวคิดการมีส่วนร่วม มี 2 แนวคิด แนวคิดที่ หนึ่ง คือผู้สอนควรเป็นผู้พัฒนาโปรแกรม
ส่วนผู้เรียน จะเรียนรู้เพื่อให้ได้ประโยชน์จากการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ที่วางแผน แนวคิด ที่สอง
คิดว่าผู้เรียนควรมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการพัฒนาโปรแกรม บนความเชื่อที่ว่าผู้เรียนมิได้เรียนแต่
เนื้อหา แต่เรียนรู้กระบวนแก้ปัญหาด้วย เพื่อสามารถนาไปใช้ในชีวิตจริง
2. ความต้องการและความสนใจ แบ่งออกเป็นความต้องการของผู้เรียน เพื่อพัฒนา
ประโยชน์ของตนเอง ความต้องการของนักการศึกษานอกระบบโรงเรียนมุ่งให้ผู้เรียนเรียนรู้เนื้อหา
เชิงวิชาการที่เป็นผลดีต่อผู้เรียนและชุมชน แต่อาจไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ความ
ต้องการของสถาบันเพื่อปฏิบัติตามนโยบายและกาหนดเวลาที่ไม่ตรงกับความต้องการของผู้เรียน
ผู้พัฒนาโปรแกรมต้องเผชิญกับความต้องการที่แตกต่าง ต้องตัดสินใจเลือกเพื่อตอบสนองความ
ต้องการใดต้องการหนึ่ง
3. ความสมดุลของโปรแกรม ผู้พัฒนาโปรแกรมต้องคานึงถึงความสมดุลของการ
ออกแบบโปรแกรมที่สามารถตอบสนองกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย มิใช่ตอบสนองเพียง
บางคน เพื่อให้โปรแกรมมีประสิทธิภาพ
4. การประเมิน แนวคิดแรกคิดว่าน่าจะเป็นบุคคลภายนอกประเมิน แนวคิดที่สอง คิดว่า
บุคคลที่มีส่วนร่วมกับการพัฒนาโปรแกรมตั้งแต่ต้น เป็นผู้ที่รู้รายละเอียดสมควรเป็นผู้ประเมิน
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5. การตัดสินใจ การที่ผู้พัฒนาโปรแกรมเป็นผู้ตัดสินใจกาหนดเป้าหมายของโปรแกรม
เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้พัฒนาโปรแกรมผลักดันความเชื่อ ค่านิยม ทัศนคติของตนเองไปสู่ผู้เรียน
ดังนั้นแนวคิดอีกด้านหนึ่ง คือการที่ผู้เรียนพัฒนาความเชื่อ ค่านิยม เจตคติด้วยตนเอง โดยอาศัย
กระบวนทางการศึกษา จะช่วยเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดวุฒิภาวะ และสามารถนาตนเองในการ
เรียนรู้ได้
6. การสนับสนุน ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ โดยแนวคิดหนึ่งคือไม่เก็บค่าใช้จ่ายจากผู้เรียน
เพราะการเก็บเงินอาจจะเป็นการปิดกั้นประชาชนที่ไม่สามารถจ่ายเงินได้ อีกมุมมองหนึ่งเห็นว่า
การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพควรเก็บค่าเรียน เพื่อได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากผู้เรียน และยัง
ทาให้เกิดความรู้สึกมีคุณค่าแก่ตนเองให้กับผู้เรียน
7. จุดเน้น กลุ่มเป้าหมาย แนวคิดหนึ่งเห็นว่าควรเรียนรายบุคคล เพื่อเน้นศักยภาพใน
การพัฒนาตนเอง แต่ก็มีข้อจากัดเพราะจะทาให้ไม่สามารถบริการประชาชนได้มาก แนวความคิด
ที่สอง คือการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนเกิดขึ้นได้ดีที่สุดในสภาวะกลุ่ม ด้วยเหตุที่กลุ่มเป็น
หน่วยหนึ่งของสังคม ในแง่ค่าใช้จ่ายเทียบเป็นอัตราส่วนผลตอบแทนการเรียนรู้แบบกลุ่มประหยัด
กว่ารายบุคคล แนวความคิดที่สาม เชื่อในการจัดการเชิงชุมชน สามารถครอบคลุมประเด็นทาง
เศรษฐกิจการเมืองและสังคมอย่างกว้างขวาง การแก้ปัญหาต้องมีความเข้าใจในปัญหาอื่นที่
เกี่ยวข้องด้วย การเชื่อมโยงการแก้ปัญหาจึงต้องครอบคลุม
8. คุณภาพ ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนมีความสาคัญ ซึ่งตัวชี้วัดคุณภาพใน
การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ตัวชี้วัดคุณภาพทั้ง
2 แนวนี้มี
เหตุผลสนับสนุนแนวทางของตนเอง ในเชิงปริมาณ มีจุดเด่นด้านการวัดความเชื่อถือได้ และวัด
ได้ชัดเจน สาหรับเชิงคุณภาพ ก็สามารถบอกคุณภาพในเชิงนามธรรม
สรุปได้ว่า แนวคิดกระบวนการพัฒนาโปรแกรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ประกอบด้วยหลักการใหญ่ๆคือ การมีส่วนร่วม ของการพัฒนาโปรแกรม หรือการให้ความร่วมมือ
ระหว่างผู้เรียนและวิทยากรและผู้ช่วยวิจัยประจากลุ่ม เน้นความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก โดย
ต้องสามารถตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย ทั้งรายบุคคล และเป็นกลุ่ม คุณภาพทางการศึกษาเน้น ทั้ง
ด้านปริมาณและคุณภาพ
สาหรับนักพัฒนาโปรแกรม หน้าที่และบทบาทที่สอดคล้องกับ
แนวความคิดในการพัฒนาโปรแกรมคือ การเป็นผู้ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลง และผู้อานวยความ
สะดวกในการทาให้เกิดความร่วมมือในการเรียนการสอน
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1.2.3 รูปแบบการพัฒนาโปรแกรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน
Boone (1992) ได้ให้ความหมายของรูปแบบการพัฒนาโปรแกรมคือ กระบวนการที่
ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ และในแต่ละขั้นตอนประกอบด้วยกิจกรรมที่ผู้เรียนร่วมมือกับ
นักพัฒนาโปรแกรมวางแผนงานสร้างแผนการสอน นาแผนการเรียนการสอนไปปฏิบัติและ
ประเมินผลกระบวนการทั้งหมด
ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาโปรแกรมทางการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนทัง้ 4 ท่าน คือ Houle (1972) Kidd (1973) Boyle (1981) Tyler (1986) โดยได้
ทาการศึกษารายละเอียดต่อไปนี้
รูปแบบการพัฒนาโปรแกรมตามแนวคิดของ Houle
Houle (1961) ได้เขียนในหนังสือ The Inquiring Mind มีการจาแนกผู้เรียนออกเป็น
3 ประเภทคือ
1. ผู้เรียนประเภทมุ่งเป้าหมาย (Goal – oriented) คือ ผู้เรียนผู้ใหญ่ที่เข้าสู่โครงการ
การศึกษาผู้ใหญ่ประเภทต่างๆ เป็นครั้งคราว ตามแต่ที่เขาคิดว่าการเรียนรู้จากโครงการแต่ละ
โครงการจะตอบสนองความต้องการ ปัญหาและความสนใจของเขาได้หรือไม่ กลุ่มนี้ส่วนมากจะ
เริ่มศึกษาต่ออีกครั้งเมื่ออายุ 20 ปีขึ้นไป
2. ผู้เรียนประเภทมุ่งกิจกรรม (Activity-oriented) คือผู้เรียนผู้ใหญ่ประเภทที่เข้าร่วม
กิจกรรม เพราะพอใจหรือสนใจสิ่งแวดล้อมหรือกิจกรรมบางอย่างมากกว่าเนื้อหาหรือหลักสูตร
ผู้ใหญ่ที่มุ่งกิจกรรมเช่นนี้ชอบกิจกรรมทางสังคม และมิตรสหายที่โครงการจะให้ ดังนั้นการเลือก
เข้าโครงการในแต่ละครั้งผู้ใหญ่ประเภทนี้จะคานึงถึงเรื่องมนุษย์สัมพันธ์
3. ผู้เรียนประเภทมุ่งการเรียนรู้ (Learning-Oriented) คือผู้เรียนผู้ใหญ่ที่เข้าสู่โครงการ
การศึกษาผู้ใหญ่ เพราะต้องการได้รับความรู้และเรียนรู้อย่างแท้จริง ผู้ใหญ่กลุ่มนี้ส่วนมากจะเข้า
กิจกรรมที่เกี่ยวกับการศึกษาตลอดมา และดูเหมือนกับว่าเกิดนิสัยประจาตัวขึ้นที่จะเป็นผู้ศึกษา
อยู่อย่างต่อเนื่อง ตอนเด็กๆ ส่วนมากชอบอ่านหนังสือ เป็นสมาชิกชมรม และกลุ่มทางการศึกษา
ในการเลือกชมรายการทางโทรทัศน์หรือฟังวิทยุก็จะเลือกรายการที่มีสาระ
Houle (1961) ได้ให้ข้อสังเกตไว้ว่า การจัดประเภทของผู้เรียนผู้ใหญ่ไว้เป็นสามกลุ่มเช่นนี้
ไม่ได้หมายความว่าผู้เรียนจะมีลักษณะเฉพาะ หากเปรียบเป็นรูปวงกลมก็อาจจะเป็นวงกลมที่
ซ้อนกันอยู่ แต่ลักษณะเฉพาะของแต่ละกลุ่มจะเด่นเห็นได้ชัด
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Houle (1972 ) ได้นาเสนอรูปแบบการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนไว้ใน
หนังสือ The Design of Education โดยกล่าวถึงการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ที่ต้องมีการพัฒนาโดยให้
ความสาคัญกับการศึกษาต่อในสายวิชาชีพ และมุ่งเน้นถึงการจัดการศึกษาต่อเนื่องแบบไม่รู้จบ
Houle ให้ความสาคัญกับการฝึกอบรมอย่างเป็นรูปแบบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะออกไป
ปฏิบัติหน้าที่ และหลังจากได้ปฏิบัติงานในสายอาชีพนั้นแล้วเมื่อเวลาผ่านไปมีภาระหน้าที่
รับผิดชอบมากขึ้นก็จะต้องมีการจัดเตรียมหลักสูตรที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาบุคคลให้ก้าวหน้า
ตามลาดับขั้นต่อไป ในขณะเดียวกันในตาแหน่งงานที่รับผิดชอบอยู่ก็กาหนดให้มีหลักสูตรทบทวน
ความรู้ (Refresher) เพื่อเป็นการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ การจัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรม
อย่างต่อเนื่องนี้เป็นหัวใจสาคัญของ Houle (1972 ) โดยมีการดาเนินเป็นขั้นตอนการพัฒนา
โปรแกรม 7 ขั้นตอน ดังนี้
1. การวิเคราะห์ความต้องการในการเรียนรู้และกาหนดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เป็นไปได้
การ วิเคราะห์ความต้องการในการเรียนรู้และ กาหนดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เป็นไปได้
( A possible educational activity is identified ) เป็นการกาหนดกิจกรรมโดยอาศัยแหล่งข้อมูล
จากภายในหรือภายนอกของบุคคล หรือกลุ่มบุคคล เช่นมาจากพื้นฐานชีวิตของแต่ละบุคคล หรือ
สถานการณ์บางสถานการณ์บางครั้งกิจกรรมอาจเกิดมาจากความไม่พึงพอใจในบางสิ่งบางอย่าง
หรือความสนใจของแต่ละบุคคล สาหรับสถาบัน การจัดกิจกรรมให้พนักงานอาจมาจากความ
ต้องการของสังคม หรือ การที่สถาบันยังประสบความสาเร็จได้ไม่เต็มที่
2. การตัดสินใจดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้
การตัดสินใจดาเนินกิจกรรมการเรียนรู(้ A decision is made to proceed) ขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง และมีการเตรียมการสาหรับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นต่อไป รวมทั้งมีการ
ตัดสินใจเลือกกิจกรรมต่างๆที่เป็นไปได้ โดยจะพิจารณาว่าจะต้องดาเนินกิจกรรมนั้นหรือไม่ ถ้า
กิจกรรมที่ดาเนินการเป็นไปในทิศทางที่เป็นลบ โปรแกรมที่ดาเนินอยู่ก็อาจจะหยุดลงได้ แต่ถ้า
เป็นไปในทิศทางบวกก็จะดาเนินการในขั้นต่อไป โดยหาทางเลือกที่ดีที่สุด
3. การกาหนดวัตถุประสงค์
การกาหนดวัตถุประสงค์ให้เหมาะสม (Objectives are identified and refined )
วัตถุประสงค์ในการดาเนินกิจกรรมจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความสาเร็จต้องไม่เกิดอุปสรรค หรือ
เผชิญกับสถานการณ์ที่ขัดแย้ง จะต้องทาให้เกิดแรงกระตุ้นและแรงบันดาลใจ โดยวัตถุประสงค์นั้น
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ประกอบด้วย 1.ความมีเหตุผลเป็นพื้นฐาน 2. สามารถปฏิบัติได้จริง ทาให้เกิดความสาเร็จ
3. มีหลายองค์ประกอบ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้มีมากกว่าหนึ่งประการ 4. มีลาดับขั้นตอนที่ชัดเจน
5. สามารถที่จะตัดสินการกระทาในสิ่งที่ต้องทาและไม่ทาได้ 6. เปลี่ยนแปลงและยืดหยุ่นได้ตาม
กาลเวลา ขึ้นอยู่กับผู้เรียนและผู้สอนที่เห็นสมควรที่จะปรับให้เหมาะสม การกาหนดวัตถุประสงค์
ทาให้ผู้เรียนมีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ต้องเป็นสิ่งที่วัดได้โดยแบ่งวัตถุประสงค์เป็น
3 ประเภทคือ 1. วัตถุประสงค์ที่คาดหวังผลลัพธ์หรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 2. วัตถุประสงค์
ที่เป็นหลักเกณฑ์เพื่อชี้นากระบวนการ 3. วัตถุประสงค์ที่ส่งผลต่อการออกแบบกิจกรรมซึ่งควรที่จะ
พัฒนาวัตถุประสงค์ทั้งสามประเภทนี้ไปด้วยกัน
4. การออกแบบรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม ( A suitable format is designed)
ในการออกแบบรูปแบบของกิจกรรมจะต้องคานึงถึงองค์ประกอบ 10 ประการดังนี้คือ
4.1 แหล่งเรียนรู้ ต้องเลือกแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม ได้แก่ บุคคล สถานการณ์
สิ่งแวดล้อม หนังสือ วีดิทัศน์ และประสบการณ์จากผู้รู้ เพื่อที่จะทาให้กิจกรรมบรรลุตาม
วัตถุประสงค์
4.2 ผู้สอน ต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถที่จะให้คาแนะนาหรือเป็นผู้ที่มีความรู้มี
ประสบการณ์ เป็นผู้ที่สามารถตั้งคาถาม บอกความต้องการ สามารถสร้างแรงกระตุ้นในหมู่กลุ่ม
4.3 วิธีการ ที่เหมาะสมกับกิจกรรมที่กระทา เช่นอาจใช้เกมในการจัดกิจกรรม หรือ
บางกิจกรรมอาจต้องใช้วิธีการบรรยาย หรือ การใช้วีดิทัศน์
4.4 ตารางการจัดกิจกรรม ใช้สาหรับกาหนดเวลาในการจัดกิจกรรม
4.5 ลาดับเหตุการณ์ในการจัดกิจกรรม เพื่อกิจกรรมที่กระทาจะได้ไม่เกิดการ
ผิดพลาด สามารถทาได้ถูกทุกขั้นตอนโดยไม่ลืมขั้นตอนใดไป
4.6 การเสริมแรงทางสังคม คือมีผู้ที่ให้ความช่วยเหลือ คอยช่วยเสริมแรง เช่นการให้
รางวัล การชื่นชม ให้กาลังใจ การร่วมมือกันระหว่างผู้เรียนและผู้สอน
4.7 ความเข้าใจในผู้เรียนรายบุคคล โดยคานึงถึงธรรมชาติของบุคคล อายุ
ความสามารถพิเศษของแต่ละบุคคล
4.8 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนต้องมีบทบาทและความสัมพันธ์ที่ชัดเจน
โดยต้องมีการกาหนดหน้าที่ของแต่ละบุคคลไว้อย่างชัดเจน
4.9 เกณฑ์การประเมินผล การออกแบบการทดสอบเพื่อใช้ประเมินผลควรมีการ
กาหนดก่อนที่จะเริ่มกิจกรรม
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4.10 การออกแบบกิจกรรมที่ชัดเจน ต้องมีเกณฑ์การประเมินความก้าวหน้าของ
กิจกรรม และงบประมาณทางด้านการเงิน และกิจกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสาธารณะประโยชน์
5. การวางแผนกิจกรรมให้สอดคล้องกับการดาเนินชีวิตของผู้เรียน
การวางแผนกิจกรรมให้สอดคล้องกับการ ดาเนินชีวิตของผู้เรียน ( The format is fitted
into larger patterns of life ) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้จะต้องคานึงถึงรูปแบบการดาเนินชีวิตของ
ผู้เรียน ใน 4 ด้านคือ 1. การให้คาปรึกษา ต้องมีการเตรียมข้อมูลที่ผู้เรียนต้องการ เช่น ค่าใช้จ่าย
ระยะเวลาในการเรียนรู้ 2. รูปแบบการดาเนินชีวิต สาหรับผู้เรียนกิจกรรมจะต้องมีการปรับให้
เหมาะสมกับการดาเนินชีวิตของผู้เรียน 3. แหล่งเงินทุน ในการจัดกิจกรรม 4. การประชาสัมพันธ์
โปรแกรม ในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีสู่สังคม
6. การนาแผนงานไปสู่การปฏิบัติ
นาแผนงานไปสู่การปฏิบัติ (The plan is put into effect )ในการเรียนรู้มีการวางแผนงาน
ในการดาเนินกิจกรรม เมื่อวางแผนงานเสร็จแล้วจะต้องนาไปปฏิบัติให้เป็นจริงจึงจะเกิดผล
ในขณะที่ปฏิบัติอาจเกิดปัญหาต่างๆ เมื่อพบปัญหาจะต้องนามาศึกษาแก้ไข และปรับปรุงให้
เหมาะสม
7. การวัดและประเมินผล
การวัดและประเมินผล ( The results are measured and appraised) ต้องมีคุณภาพ
เมื่อกิจกรรมจบลง จะต้องมีการวัดผลและประเมินผลเพื่อให้ทราบถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ ผู้เรียนมีความเข้าใจ สามารถนาไปใช้ในการประกอบอาชีพได้
หรือไม่ การประเมินจะต้องมีมาตรฐานการประเมิน เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
รูปแบบการพัฒนาโปรแกรมของ Houle (1972)
ดังนี้

7 ขั้นตอน สามารถนามาสรุปเป็นภาพ
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1 การวิเคราะห์ความต้องการและระบุกิจกรรมทางการเรียนรู้ทเี่ ป็นไปได้
2 การตัดสินใจดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้
3 การกาหนดวัตถุประสงค์
- ทางด้านแหล่งเรียนรู้
- ผู้สอน วิธีการ ตารางกิจกรรม
- ลาดับเหตุการณ์การจัดกิจกรรม
- การเสริมแรงทางสังคม
4การออกแบบรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม
- ความเข้าใจในผู้เรียนรายบุคคล
- บทบาทและความสัมพันธ์
- เกณฑ์ทางด้านการประเมินผล
- การออกแบบที่ชัดเจน
5 การวางแผนกิจกรรมให้สอดคล้องกับการดาเนินชีวิตของผู้เรียน
- ระยะเวลา
- งบประมาณ การเงิน ค่าใช้จ่าย
6 นาแผนไปสู่การปฏิบัติ
7 การวัดและประเมินผล

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมของ Houle (1972)
รูปแบบการพัฒนาโปรแกรมตามแนวคิดของ Kidd (1973)
Kidd (1973) ได้เขียน ในหนังสือ Developing Programs in Adult Education โดย
นาเสนอกระบวนการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนไว้ เป็นรูปแบบการพัฒนา
โปรแกรมมีแนวคิดพฤติกรรมนิยมเช่นเดียวกับ Tyler ได้นาเสนอตัวแบบการพัฒนาโครงการที่เน้น
จิตวิทยาการเรียนรู้ที่มีผู้ใหญ่เป็นศูนย์กลาง โดยมองการพัฒนาโครงการทางการศึกษาในลักษณะ
เดียวกับการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งมีการกาหนดวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ที่ชัดเจน และออกแบบ
กิจกรรมในการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้รับจากประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติงานเพราะตัวแบบนี้ให้
ความสนใจถึงวิธีการที่ผู้ใหญ่จะเรียนรู้ได้อย่างไร โดยใช้รูปแบบการวิเคราะห์ที่สามารถตรวจวัดได้
ในขั้นตอนต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการพัฒนาโครงการดังนี้คือ
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1. ประเมินความต้องการของผู้เรียนในปัจจุบัน
2. พัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว
3. จัดสถานการณ์การเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้
4. ประเมินผลลัพธ์และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
รูปแบบการพัฒนาโปรแกรมตามแนวคิดของ Boyle(1981)
Boyle (1981) ได้แบ่งการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนออกเป็น
3 ประเภท ดังนี้
1. โปรแกรมเชิงพัฒนา (Development Program) มีจุดมุ่งหมายหลักคือ การช่วยให้ผู้
เข้ามารับบริการสามารถตอบสนองความต้องการและสามารถแก้ปัญหาในชุมชนได้ โปรแกรมเชิง
พัฒนา มีความสาคัญมากในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จุดเริ่มต้นของโปรแกรมเกิด
ในสถานการณ์ที่คลุมเครือมักไม่ทราบสาเหตุปัญหาที่แท้จริงแต่ทุกคนเห็นพ้องว่าควรมีการเปลี่ยน
แปลงที่ดีขึ้น ใช้ความรู้เป็นเครื่องมือนาไปสู่การแก้ปัญหา เป้าหมายของโปรแกรมเน้น เรื่อง
องค์ความรู้ เจตคติ ทักษะความชานาญหน้าที่ของนักพัฒนาโปรแกรมเชิงพัฒนา คือการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่จะช่วยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโปรแกรมโดยพิจารณา
และกาหนดว่าปัญหาที่แท้จริงคืออะไร
2. โปรแกรมเชิงสถาบัน (Institutional Program) มีลักษณะสาคัญคือ มุ่งหมายให้
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้พัฒนาความสามารถพื้นฐานของปัจเจกบุคคล เน้นการปรับปรุงและ
พัฒนาบุคคลให้ก้าวหน้าเพื่อพัฒนาสติปัญญา และการมีเหตุผลของผู้เรียน ให้ความสาคัญกับการ
สอนเนื้อหาสาระทางวิชาการ มีลาดับการจัดวางเนื้อหา มีวัตถุประสงค์ชัดเจน เพื่อเกิดการจัดการ
เรียนรู้สิ่งใหม่ มีความสัมพันธ์อย่างมากกับองค์กรหรือสถาบันที่เป็นผู้พัฒนาโปรแกรม
3. โปรแกรมเชิงสารสนเทศ (Informal Program) ลักษณะสาคัญคือการแลกเปลี่ยน
สารสนเทศระหว่างนักการศึกษานอกระบบโรงเรียนกับผู้รับบริการ มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ข่าวสาร
ความรู้ใหม่กับประชาชนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในสังคม เช่นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการวิจัย
สารสนเทศเกี่ยวกับกฎหมายใหม่ โปรแกรมเชิงสารสนเทศส่วนมากจะเป็นส่วนย่อยของทั้ง
โปรแกรมเชิงพัฒนาและโปรแกรมเชิงสถาบัน
Boyle(1981) ยังได้เสนอแนวคิดในการพัฒนาโปรแกรมไว้ในหนังสือ Planning Better
Program โดยมีรายละเอียด 15 ข้อดังนี้คือ
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1. การสร้างพื้นฐานทางปรัชญาในการพัฒนาโปรแกรม (Establishing a philosophical
basic for Program)
2. วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาความต้องการหรือสิ่งที่ประชาชนห่วงใย
(Situational
Analysis of Problems and needs or concerns of people and communities)
3. การมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ (Involvement of Clientele)
4. ระดับทางสติปัญญาและสถานภาพทางสังคมของผู้รับบริการ (Level of Intellectual
and Social Development of Potential Clientele)
5. ศึกษาแหล่งข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และการกาหนดวัตถุประสงค์โปรแกรม (Source to
Investigate and Analyze in Determining Program Objectives)
6. การยอมรับเรื่องข้อจากัดเกี่ยวกับสถาบันและบุคคล (Recognition of Institution and
Individual Constraints) 1) ข้อจากัดด้านปรัชญาองค์กรขัดแย้ง 2) งบประมาณหรือทรัพยากรที่ไม่
สามารถจัดสรรได้ 3) ความเชื่อของผู้ที่ให้การสนับสนุนด้านการเงิน 4 ) ความเชื่อของผู้รับบริการ
5) ความเชื่อของฝ่ายบริหารองค์กรด้านความสาคัญของโปรแกรม6 )ความเชื่อของนักพัฒนา
โปรแกรมเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรม
7. เกณฑ์จัดลาดับความสาคัญ (Criteria for Establishing Program Priorities)
8. ระดับความยืดหยุ่นการวางแผน (Degree of Rigidity of Flexibility of planned
Programs)
9. ความเห็นชอบเชิงกฎหมายและการสนับสนุนจากกลุ่มที่มีอานาจอย่างเป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ (Legitimating and Support with Formal and Informal Power situation)
10. การเลือกและจัดกิจกรรมเชิงประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ (
Selecting and
Organizing Learning Experience)
11. การเลือกวิธีการเทคนิคและอุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างเหมาะสม (Identifying
Instructional Design with Appropriate Methods, Technique and Devices)
12. การใช้ประโยชน์จากการประชาสัมพันธ์ (Utilizing Effective Promotional Priorities)
13. การได้รับการสนับสนุนทางทรัพยากรสาหรับโปรแกรม (Obtaining Resources
Necessary to support the program)
14. การประเมินประสิทธิภาพและผลกระทบ (Determining the Effectiveness, Results
and Impact)
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15. การสื่อค่าของโปรแกรมให้ผู้ที่มีหน้าที่ต้องตัดสินใจ (Communicating the Value of
the program to Appropriate Decision Makers)
รูปแบบการพัฒนาโปรแกรมตามแนวคิดของ Tyler (1986)
Tyler (1986)ได้นาเสนอกระบวนการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนไว้ใน
หนังสือ Basic Principle of Curriculum and Instruction ได้กาหนดหลักการพัฒนารูปแบบการ
จัดโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนไว้ 4 ขั้นตอนดังนี้
1. กาหนดวัตถุประสงค์ทางการศึกษา โดยพิจารณาจากความต้องการและความสนใจ
ของผู้เรียน จากแนวคิดทฤษฎี หลักการ หรือข้อเท็จจริงด้านเนื้อหา
2. เลือกประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ โดยเน้นการฝึกฝน และนาไปใช้จริง บรรลุ
วัตถุประสงค์ ทาให้เกิดผลอย่างต่อเนื่อง
3. การจัดประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ ต้องมีความต่อเนื่อง เป็นขั้นตอน สามารถ
บูรณาการได้ โดยการให้ความรู้ แนวคิด ค่านิยม และทักษะ
4. การประเมินผลการจัดการเรียนรู้ เน้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม กาหนดวัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม ระบุสถานการณ์เพื่อแสดงพฤติกรรม ออกแบบวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล สรุป
วิเคราะห์ อภิปราย
จากการศึกษารูปแบบการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนของ Houle
( 1972) Kidd (1973) Boyle (1981) Tyler (1986) สามารถนามาสรุปแนวคิดของโปรแกรมและ
การนาโปรแกรมไปใช้ได้ดังตารางที่ 3 ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 3 สรุปแนวคิดของรูปแบบการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
โปรแกรม
แนวคิดของโปรแกรม
1 Houle (1972)

เน้นในด้านการเรียนต่อทางสาขาอาชีพ และมุ่งเน้นถึงการจัดการศึกษา
ต่อเนื่องแบบไม่รู้จบ โดยพัฒนาความสามารถ ทักษะ ความรู้พื้นฐานของ
บุคคล การปฏิบัติงานคานึงถึงรูปแบบการดาเนินชีวิตตามความเป็นจริงที่
มีอยู่ และ สิ่งที่ผู้เรียนต้องการ ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบวางแผน
งานในการดาเนินกิจกรรม การนาโปรแกรมไปใช้ในการศึกษาต่อเนื่อง
และการศึกษาผู้ใหญ่ที่เน้นการฝึกอาชีพ การปฏิบัติงาน
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
โปรแกรม

แนวคิดของโปรแกรม

2. Kidd (1973)

แนวคิดแบบพฤติกรรมนิยมที่เน้นจิตวิทยาการเรียนรู้ที่มีผู้ใหญ่เป็น
ศูนย์กลาง มีการกาหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนได้รับจากประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติงาน

3.Boyle (1981)
3.1 โปรแกรมเชิง
พัฒนา

เป็นการนาโปรแกรมไปใช้เพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถแก้ปัญหาต่างๆ
ในชุมชนของตนเองให้สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโปรแกรม

3.2 โปรแกรมเชิง
สถาบัน

มุ่งเน้นส่งเสริมความเจริญงอกงามและพัฒนาความสามารถทักษะความรู้
สมรรถภาพขั้นพื้นฐานของบุคคลให้ก้าวหน้า มีความสัมพันธ์อย่างมากกับ
องค์กรหรือสถาบัน

3.3 โปรแกรมเชิง
สารสนเทศ

เน้นให้ข่าวสารความรู้ใหม่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เป็น
ประโยชน์และมีความทันสมัย ให้กับประชาชนผู้สนใจในสถานการณ์ต่างๆ

4. Tyler (1986)

เน้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียน มีการฝึกฝน และนาไปใช้จริง
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ สามารถนาไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพบุคคล
ในด้านต่างๆสาหรับกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะ

จากการศึกษาแนวคิดของการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนต่างๆ พบว่า
แนวคิดของการพัฒนาโปรแกรมที่เหมาะสมที่นามาพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
เพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา ในครั้งนี้คือ โปรแกรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนของ Houle (1972) เนื่องจากเป็น โปรแกรมที่เน้นในด้านการเรียนต่อทางสาขา วิชาชีพ
สามารถพัฒนาความสามารถ ทักษะ ความรู้พื้นฐานของบุคคล และการปฏิบัติงานเป็นแบบบูรณา
การตามความเป็นจริงที่มีอยู่ คานึงถึงสิ่งที่ผู้เรียนต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับการ พัฒนาการนวด
แผนไทยเพื่อการดูแลสุขภาพที่ต้องมีการกาหนดให้มีการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องทุกๆ 1 ปี
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การพัฒนาโปรแกรมมีการดาเนินเป็นขั้นตอน ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการพัฒนาหลักสูตรของ
Houle (1972) ตามภาพที่ 2 ดังนี้คือ
p
การเลือก

ใบประกาศนียบัตร

p
P

I
I

I

m
m
m

r
การศึกษาโดยทั่วไป
มักจะเน้นเนื้อหาที่
จาเป็นโดยเฉเพาะ

การบริการก่อน
การศึกษาโดย
เฉเพาะ

การศึกษาต่อเนื่อง
m - การบารุงรักษาและทันสมัย
p - การเตรียมตัวเพื่อการเปลี่ยนแปลง
I - การเตรียมรับผิดชอบหน้าที่ใหม่
r - การทบทวนใหม่

ภาพที่ 2 แนวทางการพัฒนาหลักสูตรของ Houle (1972)
ตอนที่ 2 การศึกษาผู้ใหญ่
2.1 คานิยามของ “ผู้ใหญ่”
จากพจนานุกรม และนักการศึกษาผู้ใหญ่ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศได้อธิบาย คา
ว่า “ผู้ใหญ่” ไว้ดังนี้
พจนานุกรมไทย-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน( 2542) ได้ให้ความหมายผู้ใหญ่ คือคนที่มี
อายุมากบุคคลที่มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์แล้ว คนที่เป็นหัวหน้าในการงานบุคคลชั้นผู้บังคับบัญชา.
สมคิด อิสระวัฒน์ ( 2543 ) ได้ให้ความหมายของคาว่า ผู้ใหญ่ คือ บุคคลซึ่งมีอาชีพ มี
รายได้ รับผิดชอบชีวิตของตนและมีหลายบทบาทหลายหน้าที่ในคนเดียวกัน
Johnstone and Rivera (1965) ได้ให้ความหมายผู้ใหญ่หมายถึงคนซึ่งแต่งงานแล้ว เป็น
หัวหน้าครอบครัว หรือมีอายุเกิน 21 ปี
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Knowles (1980) ได้ให้ความหมายผู้ใหญ่หมายถึงบุคคลซึ่งมีอิสระและมีเอกลักษณ์ของ
ตนเองจากประสบการณ์ส่วนตัว
สรุป ความหมายของผู้ใหญ่คือ บุคคลที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ เป็นผู้ที่มีอาชีพ มีรายได้
สามารถรับผิดชอบชีวิตของตนเองเป็นหัวหน้าครอบครัว มีอิสระ และมีประสบการณ์ส่วนตัว
2.2 ลักษณะธรรมชาติในการเรียนรู้ของผู้ใหญ่
สุมาลี สังข์ศรี(2545) ได้สรุปลักษณะธรรมชาติในการเรียนรู้ของผู้ใหญ่จากนักจิตวิทยา
และนักการศึกษาผู้ใหญ่ไว้ดังนี้
1. วัยที่อยู่ในวัยผู้ใหญ่ (Adulthood)เป็นช่วงที่บุคคลต้องการพัฒนาเพื่อความก้าวหน้า
ต้องการพัฒนาตนเองถ้ามีโอกาสเพื่อให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมบุคคลอื่น ๆ ในสังคมเพื่อให้
พัฒนาตนได้อย่างสมบูรณ์ จึงกลับเข้าสู่การเรียนอีกครั้งหนึ่ง
2. ความตั้งใจและความต้องการ ผู้เรียนผู้ใหญ่เข้ามาเรียนด้วยความตั้งใจและความ
ต้องการต่างๆ กัน นักการศึกษาและนักจิตวิทยาได้แบ่งความต้องการ หรือแรงจูงใจของผู้ใหญ่ใน
การมาเรียนไว้ 3 ลักษณะด้วยกันคือ
2.1 มาเรียนเพื่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้ ผู้เรียนผู้ใหญ่จะตั้งเป้าหมายไว้
เช่น เรียนเพื่อจะนาความรู้ไปแสวงหาอาชีพการงานที่ดี เพื่อนาความรู้ไปพัฒนาอาชีพ เพื่อนา
ความรู้ไปแก้ปัญหาต่าง ๆฯลฯ
2.2 มาเรียนเพื่อกิจกรรมทางสังคม ผู้เรียนผู้ใหญ่มาเรียน เพราะต้องการจะพบปะ
ผู้คน ต้องการจะมีเพื่อน ต้องการจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม
2.3 มาเรียนเพื่อต้องการความรู้ เรียนเพื่อต้องการรู้ในเรื่องที่สนใจต้องการรู้เพื่อให้
เกิดความรอบรู้ ความชานาญเฉพาะด้าน ผู้เรียนผู้ใหญ่จะเรียนได้ดีถ้าสิ่งที่เรียนตรงกับความ
ต้องการ ความสนใจของเขา
3. ความคาดหวัง ผู้เรียนผู้ใหญ่เข้ามาเรียนด้วยความคาดหวังต่างๆ กันบางคนคาดหวัง
ว่าจะได้รับการอบรมสั่งสอนทุกอย่างจากผู้สอน ซึ่งเป็นผู้รอบรู้ในทุกสิ่งทุกอย่างความคาดหวังจะ
มีผลกระทบต่อการเรียน ทาให้บางคนต้องการเรียนลักษณะที่เป็นอิสระ ต้องการจะนาตนเองโดย
ที่ผู้สอนเป็นผู้ชี้แนะเท่านั้น
4. ความสนใจ ผู้เรียนผู้ใหญ่มีความสนใจหลายด้านที่ต้องทาไปพร้อมกัน ผู้เรียนผู้ใหญ่
จะมีภาระหน้าที่ที่จะต้องกระทาหลายอย่าง ซึ่งแตกต่างไปจากเด็ก เด็กอาจจะมีหน้าที่เรียนอย่าง
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เดียวแต่ผู้ใหญ่มีภารกิจเกี่ยวกับอาชีพการงาน เกี่ยวกับครอบครัว เกี่ยวกับสังคมที่จะต้อง
รับผิดชอบไปพร้อม ๆ กัน ทาให้ผู้ใหญ่ไม่มีเวลามากสาหรับการเรียนจึงพบว่าผู้เรียนผู้ใหญ่
ส่วนมากจะเรียนแบบบางเวลาเท่านั้น
5. จุดมุ่งหมายของสิ่งที่เรียน ผู้เรียนผู้ใหญ่จะเรียนได้ดีถ้าเขาเข้าใจเป้าหมาย
จุดมุ่งหมายของสิ่งที่เรียน
6. เรื่องที่เกี่ยวข้องกับสภาพการณ์การดาเนินชีวิต ผู้ใหญ่จะเรียนได้ดีถ้าเรื่องนั้นเป็นเรื่อง
ที่มีความเกี่ยวข้องกับเขา เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ของชีวิตการดาเนินชีวิตประจาวัน
7. บรรยากาศในการเรียน ผู้ใหญ่จะเรียนได้ดีในบรรยากาศการเรียนรู้ที่เป็นกันเอง
ผู้สอนต้องช่วยสร้างบรรยากาศของความเป็นกันเอง ซึ่งผู้เรียนได้รู้จักมักคุ้นระหว่างกัน
บรรยากาศแห่งการยอมรับการให้เกียรติยกย่อง
8. สถานที่และสภาพการณ์ในการเรียนรู้ ผู้เรียนผู้ใหญ่ชอบให้การจัดสถานที่เรียนการจัด
สภาพการณ์การเรียนรู้ไม่เป็นทางการ เช่น การจัดโต๊ะเรียนควรเป็นลักษณะอย่างง่าย ๆ ให้ทุกคน
ได้พบปะหารือกันได้ไม่ให้มีความรู้สึกว่าเป็นวิชาการมากเกินไป
9. การมีส่วนร่วมของผู้เรียน ผู้เรียนผู้ใหญ่จะเรียนได้ดีถ้าได้มีส่วนร่วมในการเรียน มี
ความรับผิดชอบต่อกระบวนการเรียนรู้ ถ้าผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรมในขั้นตอนต่างๆ จะทาให้เกิด
ความกระตือรือร้น มีความสนใจ
10. ประสบการณ์ของผู้เรียน ผู้เรียนผู้ใหญ่ต่างมีประสบการณ์เดิมมามากมายซึ่งเป็น
ประโยชน์มาก ควรส่งเสริมให้ได้นาประสบการณ์เดิมมาแลกเปลี่ยนกัน และส่งเสริมการเรียนรู้สิ่ง
ใหม่เพราะผู้เรียนผู้ใหญ่จะโยงสิ่งที่เรียนรู้ใหม่เข้ากับประสบการณ์เดิม
11. การเป็นผู้นาตนเอง ผู้เรียนผู้ใหญ่มีความต้องการที่จะนาตนเองซึ่งจะทาให้เขาเกิด
ความมั่นใจ และเกิดความภาคภูมิใจการจัดการเรียนการสอนควรจะส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้
ด้วยตนเอง นาตนเองมากกว่าครูจะเป็นผู้ถ่ายทอดเองทั้งหมด
12. ความแตกต่างระหว่างบุคคล ผู้เรียนผู้ใหญ่มีความแตกต่างกันในด้านพื้นฐานความรู้
ความคิด ความสนใจ ความต้องการ ทัศนคติ ความสามารถ ฯลฯ การจัดการเรียนการสอนควร
ให้ผู้เรียนได้พัฒนาไปตามศักยภาพของแต่ละบุคคล บางคนอาจเรียนเร็ว บางคนอาจเรียนได้ช้า
13. รูปแบบการเรียนรู้ ผู้เรียนผู้ใหญ่แต่ละคนมีรูปแบบการเรียนรู้ของตนเอง เนื่องจาก
แต่ละคนได้สั่งสมประสบการณ์มานานจนรู้ว่าตนเองจะเรียนได้ดีโดยวิธีใด เช่น บางคนเรียนดี
ด้วยการลงมือปฏิบัติ บางคนด้วยการฟังบรรยาย บางคนด้วยการอภิปรายแสดงความคิดเห็น
ฯลฯ เพราะฉะนั้นการเรียนการสอนควรให้เสรีภาพในการเลือกวิธีเรียนที่เหมาะแก่ตนเอง
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14. การมีเวลาเรียนรู้ก่อนล่วงหน้า ควรให้ผู้เรียนผู้ใหญ่ได้มีเวลาเรียนรู้เนื้อหาวิชามาก่อน
ล่วงหน้า หรือการให้อ่านเนื้อหามาก่อนเพื่อจะช่วยให้รู้ถึงสภาพการเรียนรู้ใหม่
15. การให้ผู้เรียนทราบผลการเรียนรู้ สาหรับผู้เรียนผู้ใหญ่นั้นควรให้ทราบผลการเรียนรู้
ในทันทีทันใดเพื่อจะได้พัฒนาการเรียนรู้ของตนต่อไป
16. การเสริมแรง ควรให้การเสริมแรงแก่พฤติกรรมที่ประสบผลสาเร็จ ควรมีการ
เสริมแรงที่มากพอ เช่น การกล่าวชม การประกาศถึงผลสาเร็จ ฯลฯ
17. การขจัดองค์ประกอบที่ไม่พึงประสงค์ ในการเรียนการสอนผู้ใหญ่นั้นควรพยายาม
ขจัดและลดองค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความไม่สุขสบาย ความเหน็ดเหนื่อย
ความเคร่งเครียด
18. ระยะเวลาของแต่ละบทเรียน บทเรียนแต่ละบทเรียนควรเป็นบทเรียนที่ค่อนข้างสั้น
เพราะผู้ใหญ่จะเกิดความเหนื่อยล้าเร็วกว่าเด็กหรือหนุ่มสาว
19. การกาหนดเป้าหมายระยะสั้นๆ การเรียนการสอนผู้ใหญ่ควรกาหนดเป้าหายสั้นๆ
เพื่อให้ผู้เรียนไปถึงเป้าหมายได้ แล้วผู้เรียนจะเกิดความภาคภูมิใจ เกิดความมั่นใจที่จะเรียนต่อไป
20. การให้เวลาเพียงพอ การเรียนการสอนผู้ใหญ่ควรจะให้เวลาแก่ผู้เรียนที่จะทาความ
เข้าใจบทเรียน หรือประกอบกิจกรรมในบทเรียนนั้นๆ อย่างเพียงพอไม่เร่งรัด
21. การช่วยเหลือความบกพร่องทางร่างกาย ในกรณีผู้เรียนผู้ใหญ่ที่มีอายุมากอาจมี
ความบกพร่องในการมองเห็น และการได้ยินเสียง ดังนั้นผู้จัดหรือผู้สอนต้องให้บริการความ
ช่วยเหลือ เช่น แสงสว่างให้เพียงพอ ครูเสียงดังฟังชัด การเขียนหนังสือมีขนาดตัวหนังสือใหญ่
เป็นต้น
จากธรรมชาติของผู้เรียนผู้ใหญ่ ผู้สอนจะต้องตระหนักและให้ความสาคัญ จึงจะทาให้
การเรียนการสอนหรือการจัดกิจกรรมสาหรับผู้ใหญ่ประสบผลสาเร็จ
สานักงานกศน. (2553) ได้กล่าวว่า ผู้ใหญ่มีลักษณะธรรมชาติในการเรียนรู้โดยสามารถ
แบ่งออกได้ดังนี้คือ
1. ผู้ใหญ่ต้องการรู้เหตุผลในการเรียนรู้ และผู้ใหญ่จะเรียนรู้ก็ต่อเมื่อเขาต้องการจะเรียน
เนื่องจากผู้ใหญ่รู้ว่าตนเองมีความรับผิดชอบต่อผลของการตัดสินใจของตนเองได้ ก่อนการเรียนรู้
ผู้ใหญ่ มักต้องการจะรู้ว่า เพราะเหตุใดหรือทาไมเขาจึงจาเป็นที่จะต้องเรียนรู้ เขาจะได้รับ
ประโยชน์อะไร และจะสูญเสียประโยชน์อะไรถ้าไม่ได้เรียน
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2. ลักษณะการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ต้องการที่จะชี้นาตนเองมากกว่าจะให้ผู้สอนมา
ชี้นา การสอนควรเป็นแบบแนะแนวมากกว่า ดังนั้นบทบาทของผู้สอนควรจะเป็นการเข้าไปมีส่วน
ร่วม (Facilitator) มากกว่า
3. บทบาทประสบการณ์ของผู้เรียน ประสบการณ์เป็นสิ่งที่ทาให้ผู้ใหญ่มีความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ดังนั้น การจัดกิจกรรมควรคานึงถึงด้านความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วย ควรใช้
เทคนิคฝึกอบรมต่างๆ ที่เน้นการเรียนรู้โดยอาศัยประสบการณ์ (Experiential Techniques) เช่น
การอภิปรายกลุ่มกิจกรรมแก้ปัญหา กรณีศึกษา เป็นต้น
4. แนวโน้มในการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ การเรียนรู้จะมุ้งเน้นไปที่ชีวิตประจาวัน หรือเน้นที่งาน
หรือการแก้ปัญหาเสียมากกว่า นั่นคือ เขาจะสนใจหากช่วยให้การทางานของเขาดีขึ้น หรือช่วยการ
แก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน การจัดหลักสูตรควรอาศัยสถานการณ์ต่าง ๆ รอบตัวเขา
5. บรรยากาศในการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่จะเรียนรู้ได้ดีกว่าในบรรยากาศที่มีการ
อานวยความสะดวกต่าง ๆ ทั้งทางกายภาพ เช่น การจัดแสงสว่าง อุณหภูมิที่พอเหมาะ การจัดที่นั่ง
ที่เอื้อต่อการมีปฏิสัมพันธ์กัน และมีบรรยากาศของการยอมรับในความแตกต่างในทางความคิด
และประสบการณ์ที่แตกต่างกันของแต่ละคน มีความเคารพซึ่งกันและกันมีอิสรภาพในการแสดง
ออกเป็นกันเอง
สรุปได้ว่าลักษณะธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ คือ ผู้ใหญ่มีความต้องการพัฒนาตนเอง
ให้ก้าวหน้า เพื่อนาความรู้ไปพัฒนาอาชีพ เพื่อกิจกรรมทางสังคม ผู้ใหญ่จะเรียนได้ดีถ้าสิ่งที่เรียน
ตรงกับความต้องการและความสนใจของตนเอง และเข้าใจเป้าหมายของสิ่งที่เรียน การมีส่วน
ร่วมและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จะทาให้ได้ประโยชน์มาก บรรยากาศในการเรียนรู้ต้องเป็น
กันเอง เป็นบรรยากาศแห่งการยกย่องให้เกียรติกัน ผู้เรียน ที่เป็น ผู้ใหญ่ชอบสถานที่เรียนการจัด
สภาพการณ์เรียนรู้แบบไม่เป็นทางการ รูปแบบการเรียนรู้ควรเป็นของตนเอง เพราะผู้เรียนผู้ใหญ่มี
ความแตกต่างกันระหว่างบุคคล ควรให้การเสริมแรง ขจัดองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมที่ไม่
พึงประสงค์ และควรให้เวลาแก่ผู้เรียนอย่างเพียงพอ
2.3 หลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่
สุวัฒน์ วัฒนวงศ์ (2547) ได้ให้แนวคิดไว้ว่า การเรียนรู้ในสถานการณ์หนึ่ง ๆ อาจ
เกิดขึ้นได้มากกว่าหรือดีกว่าในอีกสถานการณ์หนึ่ง ซึ่งในเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับหลักการและทฤษฎี
การเรียนรู้ อันเป็นแนวทางที่นักการศึกษาและวิทยากรการฝึกอบรมควรจะได้คานึงถึง
ซึ่ง
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องค์ประกอบหรือหลักการ 10 ประการ ที่จะมีส่วนสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ใหญ่
และจะเป็นการช่วยให้การฝึกอบรมประสบความสาเร็จด้วยดี ปัจจัยที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ใหญ่
เหล่านี้มีส่วนสัมพันธ์กันอย่างมากในการเรียนรู้และการฝึกอบรมผู้ใหญ่
โดยจะคานึงถึงสิ่ง
ต่อไปนี้
1. ควรพิจารณาและให้ความสาคัญกับ แรงจูงใจในการเรียน (Motivation to Learn)
2. สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ ( Learning Environment)ต้องมีความสะดวกสบาย
เหมาะสม ตลอดจนได้รับความไว้วางใจและการให้เกียรติผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการฝึกอบรม
3. ควรคานึงถึงความต้องการในการเรียน ของแต่ละบุคคล และ รูปแบบของการ
เรียนรู้ (Learning Styles)
4. ต้องคานึงถึง ความรู้เดิมและประสบการณ์ (Experience) อันมีคุณค่า
5. ควรได้พิจารณาถึงการดูแล และให้ความสาคัญกับ เนื้อหาและกิจกรรมในการเรียนรู้
(Learning Content and Activities)
6. ให้ความสาคัญเกี่ยวกับ ปัญหาที่สอดคล้องกับความจริง ( Realistic Problem) และนา
การเรียนรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา
7. ต้องให้การเอาใจใส่กับการมีส่วนร่วมทั้งทางด้าน สติปัญญา และทางด้านร่างกายใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
8. ควรให้มีเวลาอย่างเพียงพอในการเรียนรู้โดยเฉพาะการเรียนรู้ข้อมูลใหม่ การฝึกทักษะ
ใหม่ ๆ และการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
9. ให้โอกาสในการฝึกภาคปฏิบัติจนเกิดผลดี หรือ การนาความรู้ไปประยุกต์ได้
10. ให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพหรือสมรรถภาพในการเรียนรู้ จนกระทั่งเขาได้แลเห็นถึง
ความก้าวหน้าว่า สามารถบรรลุเป้าหมายได้
สานักงานกศน. (2553) ได้กล่าวถึงหลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่มีดังนี้คือ
1. ควรพิจารณาและให้ความสาคัญกับแรงจูงใจในการเรียน นั่นคือบุคคลจะเรียนรู้ได้ดี ถ้า
หากมีความต้องการในการเรียนสิ่งนั้น ๆ
2. สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ ต้องมีความสะดวกสบายเหมาะสมตลอดจนได้รับความ
ไว้วางใจและการให้เกียรติผู้เรียน
3. ควรคานึงถึง ความต้องการในการเรียนของแต่ละบุคคลและรูปแบบของการเรียนรู้ ที่มี
ความหลากหลาย
4. ต้องคานึงถึง ความรู้เดิมและประสบการณ์อันมีคุณค่า
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5. ควรได้พิจารณาถึงการดูแลและให้ความสาคัญกับเนื้อหาและกิจกรรมในการเรียนรู้
6. ให้ความสาคัญเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริงและนาการเรียนรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา
7. ต้องให้การเอาใจใส่กับการมีส่วนร่วมทั้งทางด้านสติปัญญาและทางด้านร่างกายในการ
จัดกิจกรรมเรียนรู้
8. ควรให้มีเวลาพอเพียงในการเรียนรู้ โดยเฉพาะการเรียนรู้ข้อมูลใหม่ ๆ การฝึกทักษะ
ใหม่ๆ และการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
9. ให้โอกาสในการฝึกภาคปฏิบัติจนเกิดผลดีหรือการนาความรู้ไปประยุกต์ได้
10. ให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพ หรือ สมรรถภาพในการเรียนรู้จนกระทั่งเขาได้แลเห็นถึง
ความก้าวหน้าว่า สามารถบรรลุเป้าหมายได้
11. บุคคลจะเชื่อมั่นในความรู้ที่เกิดจากตนเองมากกว่าคนอื่นบอก
12. บุคคลจะยอมรับความคิดและพฤติกรรมใหม่ เมื่อบุคคลนั้นยอมรับว่า เป็นสมาชิกของ
สังคมและได้สื่อสารตกลงถึงความคาดหวังและบทบาทใหม่ร่วมกัน
ในเรื่องของการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ นัน้ Knowles.(1954) ได้เขียนไว้ในหนังสือชื่อ " Informal
Adult Education" ว่าผู้ใหญ่จะเรียนรู้ได้ดี มีหลักการ 12 ประการ ดังนี้
1. มีความเข้าใจและเห็นด้วยกับจุดมุ่งหมายของวิชาที่เรียน นั่นคือถ้าต้องการให้ผู้ใหญ่
เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว เขาควรจะได้ทราบถึงจุดมุ่งหมายทั่วไปของวิชานั้น โดยที่เขาต้อง
มองเห็นภาพโดยส่วนรวมได้อย่างชัดเจน และทิศทางที่จะดาเนินไปในการเรียนรู้ ดังนั้น จึงมี
ความสาคัญในการอธิบายถึงรายละเอียดของวิชา เป้าหมายที่แจ่มชัดให้ผู้เรียนได้รับทราบในการ
พบกันครั้งแรก นอกจากนั้น ถ้าหากว่าผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้อยู่แล้ว เขาก็จะมี
ส่วนในการตั้งเป้าหมายเฉพาะของการเรียนวิชานั้น ๆ ผู้เรียนย่อมจะเกิดความมั่นใจว่าการสอน
เป็นไปในทิศทางที่เขาต้องการทราบ การอภิปรายปัญหาทั้งหลายในตอนต้นวิชาจะช่วยให้แลเห็น
เป้าหมายเฉพาะเจาะจง และมีความหมายต่อผู้เรียนมากยิ่งขึ้นด้วย
2. มีความต้องการที่จะเรียนรู้ นักการศึกษาผู้ใหญ่มักจะคาดคะเนว่า ผู้เรียนส่วนมากมา
เข้าเรียนด้วยความต้องการที่จะเรียน เนื่องจากว่าโดยทั่วๆ ไปแล้วเขามักจะเข้ามาด้วยความสมัคร
ใจอย่างไรก็ตาม ในบางครั้งครูที่สอนผู้ใหญ่ก็อาจจะต้องเผชิญกับการให้กาลังใจ เพื่อช่วยให้ผู้เรียน
เกิดความต้องการเรียนด้วย ความต้องการนี้ต้องเกิดจากความรู้สึกว่าตัวเองมีความสามารถที่จะ
บรรลุความสาเร็จได้ โดยการได้รับความเห็นใจและเข้าใจจากครูผู้สอน
3. บรรยากาศในการเรียนการสอนและสถานการณ์ของการเรียนรู้ควรเป็นกันเอง
เนื่องจากการมีปฏิสัมพันธ์ของสมาชิกในกลุ่ม เป็นแหล่งของการเรียนรู้ที่มีความสาคัญยิ่งผู้สอน
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ควรมีความรับผิดชอบในการสร้างบรรยากาศ และอานวยความสะดวกสาหรับอภิปรายในกลุ่ม
ทัศนคติ การยอมรับ และความเคารพยกย่อง จะเป็นบุคลิกภาพที่สาคัญของครูผู้สอนในการสร้าง
บรรยากาศความเป็นกันเอง นอกจากนั้นแล้ว ครูผู้สอนสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดความคุ้นเคยกัน
ได้ โดยการให้ผู้เรียนแนะนาตัวกันเอง และให้อธิบายรายละเอียดย่อๆ เกี่ยวกับประสบการณ์และ
ความสนใจ ถ้าหากผู้สอนแสดงบทบาทของตัวเองในฐานะผู้เรียนมากกว่าความเป็นผู้สอนแล้ว เขา
ย่อมจะได้รับความสาเร็จมากยิ่งขึ้น
4. สภาพการณ์ทางกายภาพทั่วๆไป ควรเป็นที่พึงพอใจสาหรับผู้เรียนได้แก่การจัดโต๊ะ
เก้าอี้ และเครื่องมือเครื่องใช้ ควรจะได้รับการพิจารณาเพื่อให้ผู้เรียนได้รับความสุขสบายตามที่
ผู้เรียนต้องการมีความสัมพันธ์กับสมาชิกคนอื่นๆ ในกลุ่ม ตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการให้สมาชิกได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันโดยเสรีแล้ว ผู้เรียนควรหันหน้าเขาหากันเพื่อจะได้อภิปรายอย่างเต็มที่
5. ผู้เรียนควรจะได้มีส่วนร่วมในการเรียน และความรับผิดชอบต่อกระบวนการเรียนรู้
เพราะว่าวิธีการที่ดีที่สุดในการเรียนรู้คือการกระทา ถ้าหากผู้เรียนได้กระทาบางอย่างหรือพูดแสดง
ความคิดเห็นบางอย่าง ก็ย่อมจะดีกว่าการที่เพียงแต่นั่งเฝ้ามองดูคนอื่นๆ หรือนั่งฟังคนอื่นๆ พูด
เฉยๆ เท่านั้น โดยทั่วไปนั้นผู้เรียนที่กระตือรือร้นและมีชีวิตชีวาจะเรียนรู้ได้มากกว่า ผู้เรียนจะเรียน
ได้มากขึ้นถ้าหากเขารู้สึกว่าตัวเขาต้องมีความรับผิดชอบต่อกระบวนการภายในกลุ่มด้วยเหตุนี้
ผู้สอนที่ฉลาดควรจะใช้วิธีการหลายๆ ด้านเกี่ยวกับกิจกรรมกลุ่ม กลุ่มที่สามารถจัดดาเนินการได้
ด้วยตัวเอง จะได้รับประสบการณ์ในการเรียนรู้มากกว่ากลุ่มที่ต้องอาศัยครูผู้สอน
6. การเรียนรู้ควรจะสัมพันธ์เกี่ยวข้อง และใช้ประสบการณ์ของผู้เรียนให้เป็นประโยชน์ใน
การเสนอแนวความคิดและความรู้นั้น ถ้าหากมีความหมายต่อผู้เรียนแล้ว ผู้สอนควรจะได้ปรับให้
เข้ากับประการณ์ของผู้เรียนทั้งหลายด้วย ผู้ใหญ่โดยทั่วๆ ไปนั้น เรียนโดยอาศัยความสัมพันธ์
ระหว่างประสบการณ์ใหม่กับประสบการณ์เดิม หรือด้วยการโยงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่ยังไม่รู้
ไปหาสิ่งที่รู้แล้ว นอกจากนั้น ประสบการณ์ของผู้เรียนที่เสนอต่อชั้นเรียน นับว่าเป็นแหล่งของ
ความรู้ที่มีคุณค่ามาก สมาชิกของชั้นเรียนผู้ใหญ่นั้นมักจะมีประสบการณ์ที่มีคุณค่าแตกต่างกัน
ออกไป ที่จะทาให้ทุกๆ คนได้รับประโยชน์ร่วมกันด้วย
7. ครูผู้สอนควรจะรู้เนื้อหาวิชาที่ตนสอนเป็นอย่างดี ถ้าหากครูจะช่วยแนะนาแนวการเรียน
การสอนให้ได้ผลดี เขาจะต้องมีความรู้ในวิชาที่สอนอย่างเชี่ยวชาญ ต้องรู้ถึงเอกสารและตาราทาง
วิชาการในสาชานั้นอย่างดี เพื่อจะได้ช่วยแนะนาแหล่งความรู้ให้แก่ผู้เรียนที่จะได้ค้นคว้าต่อไป
รวมทั้งจะได้จัดการเรียนการสอนให้ดาเนินไปอย่างเหมาะสมด้วย
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8. ผู้สอนควรจะมีความกระตือรือร้นเกี่ยวกับวิชาที่สอน และการสอนวิชานั้นๆ ด้วยโดยที่
ความกระตือรือร้นนั้นสามารถถ่ายทอดไปยังผู้เรียนได้อีกด้วย ครูที่แสดงให้เห็นชัดเจนว่า ตัวเองมี
ความกระตือรือร้นและพึงพอใจในการสอน จะมีผลทาให้นักเรียนเป็นผู้กระตือรือร้นและเอาใจใส่
ในการเรียนด้วย ความกระตือรือร้นนั้นนับว่าเป็นแรงจูงใจสาคัญที่ดีที่สุดสาหรับการเรียนรู้
9. ผู้เรียนควรได้เรียนรู้ไปตามระดับความสามารถของตนเนื่องจากในชั้นเรียนของผู้ใหญ่
นัน้ มีความแตกต่างในด้านของประสบการณ์ศึกษาความถนัดทางด้านการเรียน ความสนใจและ
ความสามรถอย่างมากมาย ดังนั้นการจัดการเรียนการสอน
จึงควรจะได้คิดถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลในแง่ต่างๆ ที่กล่าวมาแล้ว สาหรับผู้เรียนที่เรียนได้เร็วก็อาจจะกระตุ้นให้เรียนด้วย
ความก้าวหน้า เช่น ให้เรียนโดยโครงการเฉพาะตัว ส่วนผู้ที่เรียนช้าก็ควรได้รับความมั่นใจว่า การ
เรียนของผู้ใหญ่ไม่ใช่การเรียนเพื่อแข่งขันกันกับคนอื่นๆ แต่ว่าเป็นการพัฒนาเพื่อความก้าวหน้า
ของตัวเขาเอง
10. วิธีการสอนที่ใช้กับผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่ควรแตกต่างและแปรผันกันไป ในแต่ละโอกาส
หรือสถานการณ์ของการสอน ครูสามารถเลือกใช้วิธีการสอนได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม
ตัวอย่างเช่น การสอนถึงปัญหาเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย หรือบ้านพักในชุมชนใดชุมชนหนึ่ง ครูผู้สอน
อาจจะใช้วิธีการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านั้น ประกอบกันการฉายภาพยนตร์ การอภิปราย
ปัญหาต่างๆ จากสมาชิกภายในกลุ่ม รวมทั้งการจัดทัศนศึกษาประกอบ ครูที่ดีและมีความชานาญ
การสอนจะสามารถเลือกใช้วิธีการต่างๆ ให้เป็นไปตามสถานการณ์และความต้องการของ ผู้เรียน
เพราะว่าการทาเช่นนี้จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ
และกระตุ้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม
ตลอดเวลา และเป็นไปตามความแตกต่างของบุคคลด้วย
11. ครูผู้สอนควรจะมีความรู้สึกทางด้านการเจริญงอกงาม นับว่าเป็นสิ่งที่มีความสาคัญ
ต่อทัศนคติของครู ที่เขาควรยอมรับว่าประสบการณ์ในด้านการสอนนั้นช่วยทาให้เขามีโอกาสใน
การพัฒนาตัวเอง ถ้าหากครูคิดว่าตัวเขาเป็นเสมือนผู้เรียนคนหนึ่งด้วยแล้ว ปฏิสัมพันธ์ที่มีต่อ
ผู้เรียนจะเป็นการกระตุ้นได้มากกว่าการที่เขามีความคิดว่าตัวเองมีความรู้ดีที่สุด นอกจากนั้นแล้ว
ทัศนคติของครูยังเป็นพลังที่เข้มแข็งในการชี้ถึงบรรยากาศของกลุ่ม และทัศนคติของผู้เรียนด้วย
12. ครูผู้สอนควรจะมีแผนงานที่ยืดหยุ่นได้ เกี่ยวกับการสอนซึ่งจะช่วยให้ทั้งครูและ ผู้เรียน
ได้มีแนวความคิดที่เด่นชัดว่าเขากาลังทาอะไรอยู่ และจะทาอะไรต่อไป
ถ้าหากสามารถ
เปลี่ยนแปลงการสอนได้ โดยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งไม่ควรจะกาหนด
ตายตัว และแผนการสอนนั้นๆ อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
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สรุปหลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ ควรพิจารณาให้ความสาคัญกับแรงจูงใจในการเรียนรู้
สภาพแวดล้อมบรรยากาศที่เป็นกันเอง คานึงถึงความต้องการในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล
ความรู้ประสบการณ์เดิมของผู้เรียน การจัดกิจกรรมต้องให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม มีโอกาสฝึกฝน
ภาคปฏิบัติ และแสดงศักยภาพของตนออกมา ครูผู้สอนต้องมีความรู้กระตือรือร้นพึงพอใจในการ
สอน และมีความยืดหยุ่นต่อผู้เรียน
2.4 หลักการสอนผู้ใหญ่ และบทบาทของผู้สอน
2.4.1 หลักการสอนผู้ใหญ่
Jarvis (1983) ได้จาแนกวิธีการสอนผู้ใหญ่ออกเป็น 3 ประเภทด้วยกัน คือ วิธีการสอน
โดยใช้ครูเป็นศูนย์กลาง วิธีการสอนโดยใช้ ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และวิธีการสอนโดยใช้นักศึกษา
เป็นศูนย์กลางรายบุคคล
1. วิธีการสอนโดยใช้ครูเป็นศูนย์กลาง ( Teacher-Centered Methods) เป็นวิธีการที่มี
ครูผู้สอนหรือวิทยากรทาหน้าที่เป็นผู้นาและผู้ดาเนินกาจัดเป็นวิธีการสอนที่จะพยายามให้
ความรู้ ข้อมูลและข้อเท็จจริงแก่ผู้เรียนหรือผู้เข้าอบรมเป็นสาคัญ โดยอาจมีการใช้ศิลปะในการตั้ง
คาถามของครูหรือวิทยากร เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการสนองตอบในการเรียน อย่างไรก็ตาม
ผู้สอนบางคนหรือในการสอนบางครั้งก็ไม่สามารถใช้เทคนิคในการตั้งคาถามได้
ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่าไม่มีเวลาหรือเป็นเพราะว่าผู้เรียนมีจานวนมากจนไม่สามารถที่จะถามได้อย่างทั่วถึงทุก
คน
2. วิธีการสอนโดยใช้ ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student-Centered Methods) เป็นวิธีการ
สอนที่มีลักษณะที่ผู้เรียนสามารถจะเรียนรู้ร่วมกันในระหว่างพวกเขากันเองเป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้ก็
จะเป็นการนาเอาความรู้จากประสบการณ์ของผู้เรียนมาสู่สถานการณ์การเรียนการสอนด้วยเพื่อน
(Peer Teaching) แต่ก็มีบางคนกล่าวแย้งว่าวิธีการสอนแบบนี้มีลักษณะคล้ายกับ คนตาบอดจูง
นาทางคนตาบอดด้วยกันอย่างไรก็ตาม ความจริงแล้วก็มีความรู้หลายสิ่งหลายอย่างที่ผู้เรียนเอง
สามารถจะเป็นแหล่งความรู้ได้อย่างดี ซึ่งกรณีนี้ครูผู้สอนก็จะทาหน้าที่เป็นผู้อานวยความสะดวก
ในการเรียนรู้ (Facilitator)
3. วิธีการสอนโดยใช้ ผู้เรียน เป็นศูนย์กลางรายบุคคล ( Individual StudentCentered Methods) เป็นวิธีการที่มีทั้งส่วนคล้ายและแตกต่างจากแบบที่ 2 ทั้งนี้เป็นวิธีการสอน
ซึ่งเน้นเฉพาะผู้เรียนแต่ละบุคคลเท่านั้น เพื่อผู้เรียนจะสามารถนาไปใช้ให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่าง
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เหมาะสมกับตนเอง โดยมีลักษณะที่หลากหลายในวิธีการเรียน จากการเลือกเรียนด้วยตนเอง
(Self-selected Learning) หรือการให้ผู้สอนกาหนดกิจกรรมได้
อาชัญญา รัตนอุบล (2542)ยังกล่าวถึงหลักการสอนผู้ใหญ่ไว้ดังนี้คือ
1. ผู้ใหญ่ควรได้รับทราบเป้าหมาย และจุดมุ่งหมายของสิ่งที่ตนจะเรียนรู้นั้นอย่างชัดเจน
2. ผู้ใหญ่ควรได้มีส่วนร่วมในการวางแผนการเรียนรู้ของตนเอง
3. เนื้อหาหลักสูตรควรจะเป็นเนื้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้ใหญ่โดยตรง
4. บรรยากาศในการเรียนรู้ควรจะมีความเป็นกันเอง มีการยอมรับ ยกย่อง และให้เกียรติ
ซึ่งกันและกัน
5. สถานที่และสถานการณ์การเรียนรู้ ควรจะมีลักษณะอย่างไม่เป็นทางการ
6. การได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ทุกขั้นตอน จะช่วยให้ผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่เกิด
ความกระตือรือร้น และเพิ่มความสนใจได้เป็นอย่างดี
7. ประสบการณ์ของผู้เรียนผู้ใหญ่แต่ละคนจะมีความแตกต่างกันและผู้ใหญ่แต่ละคนจะ
มีรูปแบบการเรียนรู้ของตนเอง
8. ผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่ต้องการที่จะนาตนเองมากกว่าจะคอยรับจากครูทั้งหมด
9. รูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่แต่ละคนจะมีความแตกต่างกันและผู้ใหญ่แต่ละคนจะมี
รูปแบบการเรียนรู้ของตนเอง
10. ควรมีการเสริมแรง และให้กาลังใจแก่ผู้เรียนอย่างสม่าเสมอ
11. ควรคานึงถึงความพร้อมของผู้เรียนเป็นสาคัญ
12. ควรขจัดสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ เช่นสภาพแวดล้อมที่จะทาให้ผู้เรียนเรียน
อย่างไม่เป็นสุข หรือเคร่งเครียด เช่นส่งเสียงดัง ห้องไม่สว่าง ไม่มีเก้าอี้นั่งเป็นต้น
13. ควรจะคานึงถึงช่วงระยะเวลาของความสนใจของผู้เรียนในแต่ละบทเรียน
14. ควรกาหนดเป้าหมายในการเรียนรู้เป็นเป้าหมายการเรียนรู้สั้นๆ เพื่อให้ผู้เรียนแต่ละ
คนสามารถไปถึงเป้าหมายที่ตนวางไว้ได้ และทาให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกภูมิใจในตนเอง
15. ควรให้เวลาอย่างเพียงพอแก่ผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่ เพื่อที่จะทาความเข้าใจบทเรียนได้
อย่างไม่เร่งรัดจนเกินไป
2.4.2 บทบาทของผู้สอน
อาชัญญา รัตนอุบล (2542) ได้เขียนถึงบทบาทของผู้สอนในการสอนผู้ใหญ่ ไว้ดังนี้คือ
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1. ผู้สอนทาหน้าที่เป็นผู้อานวยความสะดวก ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มากกว่าจะ
เป็นผู้ทากิจกรรมการเรียนรู้นั้นเอง
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนอย่างอิสระ สามารถนาตนเองได้
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทั้งกระบวนการเรียนตั้งแต่การวางแผนการเรียนไปจนถึง
การประเมินผล
4. ควรใช้ประสบการณ์ที่มีอยู่ในตัวผู้เรียนแต่ละคนเป็นประโยชน์ต่อการสอน
5. ให้ความเป็นกันเองกับผู้เรียน
6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนสนใจและมีกาลังใจ
7. ควรมีความรู้ในเนื้อหาที่ตนสอนเป็นอย่างดี รู้แหล่งค้นคว้า
8. ใช้วิธีสอนที่หลากหลาย ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์
9. ควรมีความกระตือรือร้นในการสอน ในการจัดกิจกรรม จะทาให้ผู้เรียนเอาใจใส่ต่อ
การเรียน
สรุปหลักการสอนผู้ใหญ่และบทบาทผู้สอน ผู้ใหญ่ควรทราบเป้าหมายและจุดมุ่งหมาย
ของตน ควรได้มีส่วนร่วม เนื้อหาหลักสูตรต้องเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ใหญ่ รูปแบบการเรียนรู้แต่ละ
คนจะมีรูปแบบการเรียนรู้ของตนเอง โดยจะนาตนเองมากกว่าจะคอยรับจากครู ต้องคานึงถึงเวลา
ของความสนใจของผู้เรียนและให้เวลาอย่างเพียงพอกับผู้เรียน ผู้สอนต้องทาหน้าที่เป็นผู้อานวย
ความสะดวก ส่งเสริมผู้เรียนให้ผู้เรียนมีกาลังใจ เป็นกันเองและใช้วิธีสอนที่หลากหลาย
2.5 การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ตามขั้นตอนของชีวิต
ผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่แต่ละคนจะมีลักษณะเฉพาะตัวเอง ทั้งนี้เพราะว่า มนุษย์เรานั้นเป็น
ผลผลิตของชีวิตที่ผ่านมา นอกจากนั้นแล้วสภาวะผู้ใหญ่ก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจากอดีตและย่อมต่อเนื่องไปสู่ในอนาคต ผลจากการเปลี่ยนแปลงด้าน
ชีววิทยาและองค์ประกอบเกี่ยวกับจิตวิทยาและสังคมวิทยาในแต่ช่วงวัยของผู้ใหญ่ จะมีผลต่อ
เป้าหมายของการเรียนรู้ ซึ่ง Lovell (1980) สรุปไว้ดังนี้
1. การเรียนรู้ในช่วงอายุ 16-20 ปีระยะนี้เป็นช่วงต่อเนื่องระหว่างวัยรุ่น กาลังพัฒนาเข้าสู่
ขั้นตอนการเป็นผู้ใหญ่ ยังอยู่ในช่วงการเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
สภาพสังคมก็จะมีการแปลี่ยนแปลงบทบาทในการพึ่งพา พ่อ แม่ หรือ ผู้ปกครอง ไปสู่ลักษณะเป็น
ตัวของตัวเองมากขึ้นมีความคิดสร้างสรรค์ ชอบเข้าสังคม และมักยึดถืออุดมคติ ดังนั้นการเรียนรู้

62
ควรเป็นความรู้ ความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายจากวัยเด็กสู่วัยรุ่น ตลอดจน
แบบอย่างพฤติกรรมที่เหมาะสมไปสู่การเกิดพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน
2. การเรียนรู้ในช่วงอายุ 20-25 ปีเป็นระยะที่ผ่านช่วงที่เป็นวัยรุ่นมาแล้ว บุคคลจะมีการ
พัฒนาการด้านร่างกาย แต่มีอัตราพัฒนาการด้านการเจริญเติบโต ของร่างกายลดลงเมื่อเทียบกับ
ระยะวัยแรกรุ่น พัฒนาการทางสังคม ด้านจิตใจและอารมณ์ผสมผสานกันมากขึ้น ซึ่งวัยนี้นับว่าอยู่
ในช่วงของผู้ใหญ่ตอนต้น (Early Adulthood) จะได้การยอมรับว่ามีความเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวมาก
ยิ่งขึ้น และเริ่มมีการงานอาชีพแน่นอนมั่นคงขึ้น ตลอดจนเริ่มชีวิตคู่การแต่งงาน และมีภาระ
ทางด้านครอบครัวติดตามมาให้ต้องรับผิดชอบดูแล วัยนี้สามารถให้ความช่วยเหลือแก่สังคมได้
บ้างแล้ว ดังนั้นการเรียนรู้ควรเป็นความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับครอบครัวศึกษา การสร้างงานสร้าง
อาชีพ เป็นต้น
3. การเรียนรู้ในช่วงอายุ 25-40 ปีคนในช่วงวัยนี้ เป็นช่วงของผู้ใหญ่วัยกลางคน (Middle
Adulthood) มีการพัฒนาการและเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน คือ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและบทบาท
ทางสังคม ส่วนมากสามารถแสวงหาความมั่นคงและก้าวหน้าทางอาชีพได้แล้ว มีชื่อเสียงและ
เกียรติทางสังคมมากขึ้น ซึ่งนับว่าเป็นวัยที่กาลังมีศักยภาพที่สามารถจะพัฒนาตนเองได้อย่าง
เต็มที่ สุขภาพทางด้านร่างกายและสติปัญญาของคนวัยนี้นับได้ว่าพัฒนาจนถึงขั้นสูงสุดแล้ว
ดังนั้นการเรียนรู้ควรเป็นทางด้านการบริหาร การจัดงาน และการเข้าสู่สังคมเพื่อให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงฐานะทางสังคม เป็นต้น
4. การเรียนรู้ในช่วงอายุ 40-60 ปี คนในช่วงวัยนี้ เป็นช่วงของผู้ใหญ่ตอนปลาย
(Late Adulthood) ซึ่งต่อเนื่องจากผู้ใหญ่วัยกลางคน จึงค่อนข้างเป็นระยะที่บุคคลมีสถานะทาง
เศรษฐกิจและสังคมสมบูรณ์สุดขีด สภาพทางด้านร่างกายมีการเสื่อมสภาพทางด้านร่างกาย ทาให้
เกิดข้อจากัดต่อการเรียนรู้
ส่วนด้านการประกอบอาชีพการงาน
มักจะคิดถึงโอกาสและ
ความก้าวหน้าในการงานอาชีพ ซึ่งนับได้ว่ามีโอกาสน้อยลงไปด้วยหรือแทบไม่มีอีกต่อไป หลาย ๆ
คนมักจะทบทวนถึงอดีตและเปรียบเทียบกับสภาพปัจจุบันในแง่มุมต่าง ๆ โดยเฉพาะในส่วนที่
เกี่ยวกับทัศนคติ ค่านิยม และความเชื่อต่าง ๆ เพื่อปรับสภาพเกี่ยวกับมโนภาพแห่งตนให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับสภาพของร่างกาย ดังนั้นการเรียนรู้ควรเป็นด้านการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่
วัยสูงอายุ และการดูแลรักษาสุขภาพ เป็นต้น
สรุปการเรียนรู้ของผู้ใหญ่มีช่วงเวลาอายุที่แตกต่างกัน ตั้งแต่อายุ 16-60 ปี ในแต่ละช่วง
อายุความสนใจความต้องการในการเรียนรู้ก็จะแตกต่างกันตามความเปลี่ยนแปลงทางด้าน

63
ร่างกาย พฤติกรรม การงานอาชีพ สังคม ครอบครัว สุขภาพด้านร่างกายและสติปัญญา ทัศนคติ
ค่านิยมทางด้านต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่มีผลกระทบในการตัดสินใจต่อการเรียนรู้ของผู้ใหญ่
2.6 ทฤษฎีการศึกษาผู้ใหญ่ (Andragogy)
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ได้เกิดขึ้นภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งการวิจัยในเรื่อง
การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา และในขณะเดียวกันในยุโรป ทฤษฎี
การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ได้เกิดขึ้นจากการใช้คาศัพท์ว่า Andragogy ซึ่งถูกนามาใช้ให้แตกต่างจาก
ทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้เรียน โดย Knowles (1978) ได้นาคาศัพท์นี้มาใช้โดย Andragogy มาจาก
ภาษา Greek คาว่า Aner ซึ่งหมายถึงคน Andragogy จึงหมายถึง ศิลปะและวิทยาศาสตร์ของ
การช่วยเหลือผู้ใหญ่ให้เกิดการเรียนรู้
ซึ่งแตกต่างจาก Pedagogy ที่หมายถึง ศิลปะและ
วิทยาศาสตร์ของการช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ โดย Pedagogy มาจากภาษา Greek คา
ว่า Paid ซึ่งหมายถึงผู้เรียน Knowles (1978) ได้กล่าวถึงการจัดการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ว่าควรจะมี
การใช้สถานการณ์ต่างๆที่เอื้อต่อการเรียนรู้มากกว่าการเริ่มต้นจากเนื้อหาวิชา โดยแหล่งการเรียนรู้
ที่มีคุณค่าสูงสุดในการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ก็คือ ประสบการณ์ของผู้เรียนเอง เพราะประสบการณ์จะ
เป็นตาราที่มีชีวิตของผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่ และการศึกษาของผู้ใหญ่จะต้องดาเนินการควบคู่กันไป
ระหว่างการกระทาและการคิด ซึ่งสามารถสรุปหลักสาคัญในการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ได้ดังนี้คือ
1. ความต้องการและความสนใจ (Needs and Interests) ผู้ใหญ่จะถูกชักจูงให้เกิดการ
เรียนรู้ได้ดี ถ้าหากตรงกับความต้องการและความสนใจในประสบการณ์ที่ผ่านมา เขาก็จะเกิด
ความพึงพอใจ เพราะฉะนั้นควรจะมีการเริ่มต้นในสิ่งเหล่านี้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการจัด
กิจกรรมทั้งหลายเพื่อให้ผู้ใหญ่เกิดการเรียนรู้นั้นต้องคานึงถึงสิ่งนี้ด้วยเสมอ
2. สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตผู้ใหญ่ (Life Situation) การเรียนรู้ของผู้ใหญ่จะได้ผลดี
ถ้าหากถือเอาตัวผู้ใหญ่เป็นศูนย์กลางในการเรียนการสอน (Life-Centered) ดังนั้น การจัดหน่วย
การเรียนที่เหมาะสมเพื่อการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ ควรจะยึดถือเอาสถานการณ์ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตผู้ใหญ่เป็นหลักสาคัญ มิใช่ยึดที่ตัวเนื้อหาวิชาทั้งหลาย
3. การวิเคราะห์ประสบการณ์ ( Analysis of Experience) เนื่องจากประสบการณ์เป็น
แหล่งการเรียนรู้ที่มีคุณค่ามากที่สุดสาหรับผู้ใหญ่ ดังนั้น วิธีการหลักสาคัญของการศึกษาผู้ใหญ่ก็
คือ การวิเคราะห์ถึงประสบการณ์ของผู้ใหญ่แต่ละคนอย่างละเอียดว่ามีส่วนไหนของประสบการณ์
ที่จะนามาใช้ในการเรียนการสอนได้บ้าง
แล้วจึงหาทางนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
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4. ผู้ใหญ่ต้องการเป็นผู้นาตนเอง (Self-Directing) ความต้องการที่อยู่ในส่วนลึกของ
ผู้ใหญ่ก็คือ การมีความรู้สึกต้องการที่จะสามารถนาตนเองได้ เพราะฉะนั้นบทบาทของครูจึงอยู่ใน
กระบวน การสืบหาหรือค้นหาคาตอบร่วมกันกับผู้เรียน (Mutual Inquiry) มากกว่าการทาหน้าที่
ส่งผ่านหรือเป็นสื่อสาหรับความรู้ แล้วทาหน้าที่ประเมินผลว่าเขาคล้อยตามหรือไม่เพียงเท่านั้น
5. ความแตกต่างระหว่างบุคคล ( Individual Difference) ความแตกต่างระหว่าง
บุคคลจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในแต่ละบุคคลเมื่อมีอายุเพิ่มมากขึ้น เพราะฉะนั้นการสอนนักศึกษา
ผู้ใหญ่จะต้องจัดเตรียมการในด้านนี้อย่างดีพอ เช่น รูปแบบของการเรียนการสอน ( Style) เวลาที่
ได้ทาการสอน สถานที่สอน และประการสาคัญ คือ ความสามารถในการเรียนรู้ในแต่ละขั้นของ
ผู้ใหญ่ ย่อมเป็นไปตามความสามารถของผู้ใหญ่แต่ละคน (Pace of Learning)
Knowles (1978) ได้กล่าวถึงการเรียนรู้ของผู้ใหญ่มีความแตกต่างจากผู้เรียนดังนี้คือ
1. มโนทัศน์ต่อตนเอง ( Self-concept) เมื่อบุคคลเจริญเติบโตและมีวุฒิภาวะยิ่งขึ้น มโน
ภาพต่อตนเองจะเปลี่ยนไปจากการพึ่งพาผู้อื่นไปสู่การนาตนเอง ตามความเชื่อของ Knowles ก็คือ
เมื่อบุคคลได้บรรลุถึงการควบคุมและนาตนเองได้ บุคคลนั้นได้เป็นผู้ใหญ่และสิ่งที่เกิดขึ้นตามมา
คือบุคคลจะเกิดความต้องการทางจิตใจอย่างลึกซึ้งที่จะมองตนว่า ตนสามารถควบคุมและนา
ตนเองได้ ดังนั้นหากสถานการณ์ใดที่ไม่ได้รับโอกาสที่จะควบคุมและนาตัวเอง ก็จะเกิดความตึง
เครียดขึ้นและแสดงปฏิกิริยาในลักษณะที่โกรธเคืองและต่อต้าน
2. ประสบการณ์ ( Experience)เมื่อบุคคลมีวุฒิภาวะขึ้น บุคคลนั้นก็ยิ่งมีประสบการณ์
อย่างกว้างขวาง ที่จะทาให้เป็นแหล่งทรัพยากรอันทรงคุณค่าของการเรียนรู้และในขณะเดียวกันก็
จะมีพื้นฐานเปิดกว้างที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
3. ความพร้อม ( Readiness) ผู้ใหญ่มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ เมื่อรู้สึกว่าสิ่งนั้น “จาเป็น ”
ต่อบทบาทและสถานภาพทางสังคมของตนในฐานะที่เป็นคนงาน คู่สมรส ผู้ปกครอง สมาชิก ของ
องค์กร ผู้นา ฯลฯ
4. แนวโน้มต่อการเรียนรู้ ( Orientation to learning)ผู้เรียนมีแนวโน้มยึดเนื้อหาวิชาเป็น
ศูนย์กลางในการเรียนรู้ หากผู้ใหญ่มีแนวโน้มที่จะยึดปัญหาเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ทั้งนี้
เนื่องมาจากเวลา กล่าวคือ ผู้เรียนจะมองเวลาเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้น หากผู้ใหญ่จะ
มองเวลาเป็นเรื่องของระยะเวลาใกล้ตัว ความรู้นั้นจะต้องนาไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีในปัจจุบันไม่ใช่
รอไปใช้ในอนาคต
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การให้การศึกษาสาหรับผู้ใหญ่จะต้องมีลักษณะที่แตกต่างจากการให้การศึกษาแก่ผู้เรียน
โดยทฤษฎี Andragogy จะเป็นหลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่าผู้ใหญ่
แต่ละคนเป็นผู้ซึ่งมีวุฒิภาวะที่สมบูรณ์ ด้วยเหตุนี้จึงมีความต้องการและความสามารถที่จะเป็นผู้
ชี้นาตนเองในการใช้ประสบการณ์เรียนรู้ในการระบุความพร้อมที่จะเรียนของตนเอง และจัดการ
เรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตของตนเองได้ซึ่งมีความแตกต่างจากการให้การศึกษาสาหรับผู้เรียน
Knowles (1978) ได้เสนอข้อสรุปซึ่งแสดงเห็นความแตกต่างระหว่างทฤษฎีการเรียนรู้สาหรับ
ผู้เรียน และทฤษฎีการเรียนรู้สาหรับผู้ใหญ่ดังตารางที่ 4 ดังนี้
ตารางที่ 4 สรุปความแตกต่างระหว่างทฤษฎีการเรียนรู้สาหรับเด็กและทฤษฎีการเรียนรู้สาหรับ
ผู้ใหญ่ (Knowles,1978)
ลักษณะ ทฤษฎีการเรียนรู้สาหรับเด็ก ทฤษฎีการเรียนรู้สาหรับผู้ใหญ่
1.มโนทัศน์ ผู้เรียนมีบทบาทที่เป็นผู้ต้อง
ผู้เรียนมีบทบาทเปลี่ยนแปลงจากการที่ต้อง
ของผู้เรียน พึ่งพาผู้อื่น ผู้สอนหรือครูจึงมี
พึ่งพาผู้อื่นเป็นผู้ที่สามารถชี้นาตนเองได้
หน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบต่อ
ผู้สอนจึงมีหน้าที่ที่จะสนับสนุนให้ผู้เรียน
กระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดของ สามารถชี้นาตนเองได้ตามความต้องการของ
ผู้เรียน
ผู้เรียนแต่ละบุคคล
2.บทบาท ผู้เรียนมีประสบการณ์น้อย จึง ผู้เรียนมีประสบการณ์ที่ค่อยๆสะสมมาตลอด
และประสบ จาเป็นต้องอาศัยความรู้จากผู้รู้ ชีวิต ซึ่งประสบการณ์เหล่านี้จะเป็นแหล่ง
การณ์ของ หรือครู วิธีการให้ความรู้แก่
ความรู้สาหรับการเรียนรู้ของตนเองและผู้อื่น
ผู้เรียน
ผู้เรียนคือวิธีต่างๆ ที่จะสามารถ ผู้เรียนจะเข้าใจและสามารถเรียนรู้จาก
ใช้ถ่ายทอดเนื้อหาความรู้ให้แก่ ประสบการณ์ได้มากกว่าการได้รับการบอก
ผู้เรียนได้
กล่าวจากผู้สอน วิธีการเรียนรู้จึงอยู่บน
พื้นฐานของการใช้ประสบการณ์ของผู้เรียน
เป็นสาคัญ
3.ความ
ผู้เรียนเรียนเนื้อหาความรู้ภายใต้ ผู้เรียนจะเรียนรู้เมื่อรู้สึกว่าตนต้องการที่จะ
พร้อมที่จะ เงื่อนไขที่จาเป็นต้องเรียนจาก
เรียน การเรียนรู้ควรสนองความต้องการของ
เรียนรู้
ความต้องการของผู้ปกครอง
ผู้เรียนที่ต้องการจะนาไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต
การนาไปสู่ และสังคมผู้เรียนจะรู้สึกกลัวต่อ จริง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางบ้านหรือการ
การเรียนรู้ ความล้มเหลวในการเรียนรู้ การ ทางาน การเรียนรู้ควรจัดขึ้นเพื่อความต้องการ
เรียนรู้จะมีมาตรฐานและมี
ของผู้เรียนและจัดลาดับตามความสามารถ
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
ลักษณะ ทฤษฎีการเรียนรู้สาหรับเด็ก
ความก้าวหน้าที่เท่าเทียมกัน
เนื่องจากมีเป้าหมายการเรียนรู้
เพื่อกลุ่มผู้เรียนที่มีอายุเท่ากัน
และมีความต้องการการเรียนรู้
และความพร้อมที่เรียนเหมือนกัน
ในกลุ่มอายุเดียวกันวิชาต่างๆ ซึ่ง
เป็นเนื้อหาที่ผู้เรียนจาเป็นต้อง
ท่องจา เนื่องจากไม่สามารถนา
ความรู้ไปใช้ได้ทันที
4.แนว
การเรียนการสอนเน้นที่เนื้อหา
ทางการ
วิชาการซึ่งจะนาความรู้นั้นไปใช้
เรียน
ประโยชน์ต่อไป

ทฤษฎีการเรียนรู้สาหรับผู้ใหญ่
และความพร้อมที่จะเรียนของผู้เรียนแต่ละคน
ผู้เรียนพยายามแสวงหาความรู้ความสามารถที่
จะนาไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตปัจจุบันได้จริง โดย
มองการเรียนรู้ว่าเป็นกระบวน การพัฒนา
ความรู้และความสามารถของแต่ละบุคคลเพื่อ
ใช้แก้ปัญหาได้ในทันที ทันใดการเรียนรู้จึงควร
เกี่ยวข้องกับชีวิตจริงและสามารถนาไปใช้
ปฏิบัติได้ประโยชน์อย่างทันทีทันใด
มุ่งที่การนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์โดย
ทันทีในปัจจุบนั โดยสามารถนาความรูท้ ีไ่ ด้รบั
ไปใช้แก้ปัญหาที่ตนกาลังเผชิญอยู่

สรุป จากตารางข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้สาหรับผู้ใหญ่และการเรียนรู้สาหรับเด็ก
มีความแตกต่างกันทางด้านบทบาทของผู้เรียนที่ผู้เรียนที่เป็นเด็กต้องพึ่งพาผู้อื่น ส่วนผู้เรียนผู้ใหญ่
สามารถชี้นาตนเองได้ ผู้ใหญ่มีประสบการณ์การเรียนรู้มากกว่าเด็กและจะเรียนเมื่อรู้สึกว่าตน
ต้องการเรียน
Knowles (1978) ได้อธิบายปัจจัยด้านคุณลักษณะของวัยผู้ใหญ่ว่า มีความต้องการขั้น
พื้นฐานอยู่ 6 ด้านคือ
1. ความต้องการด้านกายภาพ
2. ความต้องการในการเจริญงอกงาม
3. ความต้องการได้รับความมั่นคงและปลอดภัย
4. ความต้องการได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ
5. ความต้องการด้านจิตใจและอารมณ์
6. ความต้องการได้รับการยอมรับ
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การเรียนรู้ผู้ใหญ่จะมีรูปแบบการศึกษาและการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากความต้องการและความ
สนใจของตนเอง มีการวิเคราะห์ประสบการณ์และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมาใช้ประกอบการ
ศึกษาตลอดจนเกิดความรู้สึกที่ต้องการนาตนเอง
2.7 รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผู้ใหญ่
Knowles (1978) ได้รวบรวมประสบการณ์จากการสอนและฝึกอบรมผู้ใหญ่มาสอนเป็น
รูปแบบการวางแผนกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้ (learning design models) เพื่อให้ออกแบบ
หรือวางแผนกิจกรรม ประสบการณ์การเรียนรู้ได้หลากหลายไปตามสถานการณ์ บริบทสิ่งแวดล้อม
นโยบายและความเชื่อและกลุ่มผู้เรียน Knowles เสนอตัวอย่างโมเดลไว้ 5 รูปแบบ คือ
1. รูปแบบตามโครงสร้าง (Organic model) เป็นรูปแบบมีขั้นตอนชัดเจน 7 ขั้นตอน คือ
1. การสร้างบรรยากาศ 2. การร่วมกันวางแผน 3. การร่วมกันวิเคราะห์ความต้องการ
4. การร่วมกันกาหนดวัตถุประสงค์ 5 การร่วมกันวางแผนกิจกรรม 6 การดาเนินการตามแผน และ
7. การร่วมกันประเมินและวิเคราะห์ความต้องการอีกครั้ง
2. รูปแบบตามขั้นตอนดาเนินการ (Operational Model) เป็นการวางแผนกิจกรรม
ประสบการณ์การเรียนรู้ กระบวนการแก้ปัญหากระบวนการตัดสินใจ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการหาความรู้ (Procedure in operation of a machine) กระบวนการต่าง ๆ นี้
ต่างมีขั้นตอน (Step – By- Step procedure) ที่สามารถนามาวางแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ตามลาดับของขั้นตอนดังกล่าวได้เลย ผู้เรียนผู้ใหญ่ที่เข้าร่วมการเรียนรู้ตาม Operational model
จะได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ในทุกขั้นตอนของกระบวนการ
3. รูปแบบตามบทบาท (Role Model) รูปแบบนี้ยึดสมรรถนะ (Competency) หรือความรู้
ความสามารถ (Performance) ที่จาเป็นในการปฏิบัติภารกิจตามบทบาท (Role) เช่น บทบาทของ
นักส่งเสริมการเกษตรบทบาทผู้นาการเปลี่ยนแปลง (Change agent) บทบาทผู้จัดการฝึกอบรม
(Trainer) บทบาทพยาบาล (Nurse) หรือบทบาทผู้นิเทศงาน (Supervisor)เป็นต้น การปฏิบัติงาน
ตามบทบาทเป็นการระบุชนิดของทักษะ ขอบข่ายเนื้อหาความรู้และเจตคติที่ต้องฝึกอบรมและ
พัฒนาให้กับกลุ่มเป้าหมาย
4. รูปแบบตามหน้าที่ (Functional Model) รูปแบบนี้ยึดภารกิจและหน้าที่ของหน่วยงาน
ในองค์กร (Functions of an organizational units) เช่น คณะกรรมการการอานวยการ (Board)
คณะกรรมการ (Committee) เจ้าหน้าที่ (Staffs) เป็นต้น เป็นกรอบความคิดในการจัดเนื้อหาและ
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กิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้ ทาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สิ่งที่จาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
หน่วยงานนั้นขององค์กรอย่างครบถ้วน
5. รูปแบบตามเนื้อหา (Thematic Model) รูปแบบนี้ยึดแก่นสาระ (Theme) ของเนื้อหา
เป็นหลักในการจัดวางเนื้อหาและกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน เช่น “การจัดการ
ความขัดแย้ง (Conflict management)” หรือ “ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)ในยุคปี 2000”
เป็นต้น
ทัง้ 5 รูปแบบนี้เป็นตัวอย่างของแนวคิดในการวางแผนกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้
เพื่อผู้เรียนผู้ใหญ่ให้เหมาะสมกับคุณลักษณะของผู้ใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นการชี้นาตนเองหรือความ
พร้อมที่จะเรียนรู้ตามบทบาทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป หรือต้องการหนทางในการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาตนเอง
2.8 ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนผู้ใหญ่ตามแนวคิดการศึกษาผู้ใหญ่ (Andragogy)
ของ Knowles (1978)
ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนผู้ใหญ่ตามทฤษฎีการเรียนรู้ผู้ใหญ่ (Andragogy) ของ
Knowles (1978) มีขั้นตอน 7 ขั้นตอนดังนี้
1. สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ (Setting a climate for learning) ให้ความเป็นกันเอง เป็น
การแสดงการยอมรับในเอกลักษณ์ของผู้เรียนแต่ละคน แสดงความยินดีที่ได้รู้จักและยอมรับใน
ความแตกต่างและความเป็นตัวเองของแต่ละคน ซึ่งเป็นการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของ
แต่ละบุคคลความรู้สึกนี้จะพัฒนาต่อไปเป็นความรู้สึกเคารพซึ่งกันและกัน เป็นความรู้สึกไว้วางใจ
ซึ่งกันและกัน ตลอดจนการสร้างบรรยากาศด้วยเสียงเพลงบรรเลง
2. วางแผนการเรียนรู้ร่วมกัน (Establishing a structure for mutual planning) ผู้สอน
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเสนอวิธีการเรียนรู้และกิจกรรมในการเรียนรู้โดยใช้วิธีการเรียนรู้ต่างๆ เช่น
บรรยาย การสาธิต การอภิปราย เป็นต้น โดยการวางแผนร่วมกันใช้การจัดกลุ่มให้สามารถล้อมวง
คุยกัน เพื่อเอื้อต่อการสื่อสารแบบสองทางของสมาชิกทุกคน ขณะพูดทุกคนได้มองเห็นผู้พูด ทั้งนี้
เพื่อมุ่งกระตุ้นให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ผู้เรียนรู้สะสมติดตัวมา
3. วิเคราะห์ความต้องการการเรียนรู้ร่วมกัน ( Diagnosing needs for learning) ผู้สอน
ต้องช่วยแนะนาวิธีการหรือเครื่องมือในการวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียน เช่น ความต้องการ
การเรียนรู้ด้านสมรรถนะ หรือต้องการการเรียนรู้ทางด้านความรู้หรือพฤติกรรม ผู้สอนต้องให้ข้อมูล
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กับผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ความต้องการของตนเองได้ อาจได้มาจากงานวิจัย
ข้อสรุปของผู้เชี่ยวชาญ การวิเคราะห์งานที่เกิดขึ้น การมีส่วนร่วมของกลุ่ม
4. ร่วมกันกาหนดวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ ( Formulating directions (objectives) for
learning) ผู้สอนช่วยให้ผู้เรียนกาหนดวัตถุประสงค์ที่เป็นจริงและสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียน ในทางการศึกษานั้น การเขียนความต้องการให้อยู่ในรูปของวัตถุประสงค์การศึกษาที่
เหมาะสม ผู้เรียนผู้ใหญ่บางคนอาจสามารถเขียนวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้ด้วยตนเอง ซึ่งหาก
ติดขัดขึ้นมา ผู้สอนต้องช่วยแนะนาและให้ความสะดวกแก่ผู้เรียน เพื่อให้เกิดผลสาเร็จแก่ผู้เรียน
5. ออกแบบการเรียนรู้ (Designing a pattern of learning experiences) โดยผู้เรียน
เลือกกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนชอบและมั่นใจที่จะกระทาหากติดขัดผู้สอนต้องแนะทางเลือก ช่วย
บอกข้อดี ข้อจากัดของแต่ละวิธีการเรียนรู้ มอบการตัดสินใจให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้เรียน
สอดคล้องกับการรับรู้ของตนเองที่จะชี้นาตนเองของผู้ใหญ่ และเปิดโอกาสให้ได้ใช้ประสบการณ์
เดิมมาใช้ในการเรียนรู้อย่างเต็มที่
6. ดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับประสบการณ์ของผู้เรียน (Managing the
execution of the learning experiences) โดยผู้สอนมีหน้าที่ส่งเสริมให้ใช้ประสบการณ์ของแต่ละ
บุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในการทากิจกรรม โดยต้องพิจารณาถึงเนื้อหาความรู้ของกิจกรรมให้
สอดคล้องกับประสบการณ์ของผู้เรียน และสามารถทาให้ผู้เรียนนาเอาประสบการณ์ของตนเองมา
ประยุกต์ใช้ให้เข้ากับความรู้ใหม่ได้เป็นอย่างดี
7. ผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นระยะๆ
(Evaluating results and
rediagnosing learning need ) เพื่อให้ผู้เรียนตัดสินใจในการกระทาของตนเองตามกิจกรรมการ
เรียนรู้ได้ ถ้าจาเป็นต้องดัดแปลงหรือยืดหยุ่น สาหรับการประเมินในขั้นสุดท้ายเป็นขั้นตอนที่สาคัญ
มาก ผู้เรียนจะทราบว่าตนเองถึงจุดมุ่งหมายที่ตนกาหนดไว้แล้วหรือไม่ การประเมินตนเองขั้นนี้ มี
ข้อดีที่กลายเป็นการวิเคราะห์ความต้องการหรือสิ่งที่ขาดของผู้เรียนด้วยตนเองอีกครั้ง ถ้ายังไปไม่
ถึงจุดหมายที่ต้องการ ผู้เรียนเป็นผู้ระบุความต้องการเอง ทาให้เกิดความต้องการที่จะเรียนรู้ต่อไป
ทาให้วงจรกระบวนการเรียนรู้จากขั้นตอนที่ 7 ย้อนไปบรรจบเป็นขั้นตอนที่ 3 กระบวนการเรียนรู้
ของผู้เรียนผู้ใหญ่จึงเกิดอย่างต่อเนื่องด้วยการชี้นาตนเอง สามารถแสดงให้เห็นเป็นภาพขั้นตอนได้
ดังนี้
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1. สร้างบรรยากาศ
2. วางแผนเรียนรู้ร่วมกัน
3. ร่วมวิเคราะห์ความต้องการ
4. กาหนดวัตถุประสงค์
5. ออกแบบการเรียนรู้
6. ดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้
7. ประเมินผลด้วยตนเอง

ภาพที่ 3 ขั้นตอนแสดงการจัดการเรียนการสอนผู้ใหญ่ตามทฤษฎี Andragogy ของ
Knowles ( 1978)
สรุปได้ว่า รูปแบบการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนสาหรับผู้ใหญ่
ต้องมี
บรรยากาศที่เป็นมิตร ไม่เป็นทางการ ให้ความเคารพซึ่งกันและกัน ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการกาหนด
ความต้องการ วัตถุประสงค์ เนื้อหากระบวนการ และวิธีการในการประเมินผลการเรียนรู้ทั้งนี้ มุ่ง
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนเป็นสาคัญ เนื่องจากวัยผู้ใหญ่จะกาหนดความต้องการและ
ความสนใจในการเรียนรู้เป็นของตนเองและนาความรู้กับประสบการณ์เดิมที่มีอยู่มาประยุกต์เพื่อ
ใช้แก้ปัญหาในชีวิต รูปแบบการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนจึงสามารถนามาใช้ในการ
ส่งเสริมการดาเนินชีวิตของผู้ใหญ่ได้
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2.9 หลักการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้
กระทรวงศึกษาธิการ (2539) ระบุว่า การจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีดังนี้
1. สถานที่ ได้แก่ อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องน้า ห้องส้วม บริเวณสถานที่เรียนต้อง
คานึงถึงความร่มรื่น สวยงาม เรียบง่ายเป็นธรรมชาติ ความสะอาด ถูกสุขลักษณะ และ
ปลอดภัย
2. ห้องเรียน ควรจัดให้มีรูปแบบที่มีบรรยากาศแปลกใหม่ เหมาะสมกับการจัดกิจกรรม
และดาเนินปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเพื่อน ดังต่อไปนี้
2.1 รูปแบบการจัดที่นั่งแบบต่างๆ
2.1.1 จัดที่นั่งเป็นแบบกลุ่ม สาหรับการทากิจกรรมกลุ่ม การทดลอง และการ
เรียนการสอนทั่วไป
2.1.2 จัดที่นั่งเป็นรูปตัวยูเหลี่ยม หรือครึ่งวงกลม สาหรับการสอนแบบสาธิต
การแสดงบทบาทสมมุติ การอภิปราย และการเรียนการสอนทั่วไป
2.1.3 จัดที่นั่งแบบเรียงหน้ากระดาน ยังมีความจาเป็นในบางกิจกรรม เช่น การ
สอนแบบบรรยายฯลฯ แต่ไม่ควรจัดใช้รูปแบบนี้ตลอดเวลาหรือแม้แต่การเรียนในห้องที่ไม่มีโต๊ะ
หรือเก้าอี้เลยก็สามารถจัดทาได้ในบางกิจกรรมที่ต้องการ พื้นที่สาหรับการเคลื่อนไหว โต๊ะ เก้าอี้
ควรมีขนาดเหมาะสมและเคลื่อนย้ายได้ง่าย
2.2 การจัดมุมกิจกรรมในห้องเรียน
เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสพัฒนาตนเองโดยเลือกทากิจกรรมตามมุมต่างๆอย่างอิสระ
การจัดมุมกิจกรรม ควรให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการกาหนดการวางแผนการจัดหาและจัดทาสื่อวัสดุ
อุปกรณ์มาประกอบ รวมทั้งการกาหนดกติกาการใช้มุมกิจกรรมนั้นๆ เพื่อฝึกให้ผู้เรียนมีระเบียบ
วินัย รู้จักเสียสละ ประหยัด และรักษาสมบัติของส่วนรวม
2.3 การจัดป้ายนิเทศ
ป้ายนิเทศเป็นสื่อที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของเรื่องราวต่างๆ ซึ่งอาจเป็นความรู้
เสริมบทเรียนข่าวสารต่างๆ ผู้เรียนควรได้รับการกระตุ้นความสนใจที่จะจัดป้ายนิเทศเป็นการ
นาเสนอความรู้ความเข้าใจในบทเรียน ขณะเดียวกันก็เป็นการฝึกที่จะใฝ่รู้ใฝ่เรียนและมีทักษะการ
นาเสนอข้อมูล
2.4 การจัดวางสื่อ-อุปกรณ์
เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนที่สาคัญ ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สื่อควรใช้คู่กับกระบวนการเรียนของผู้เรียนและการสอนของ
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ผู้สอน และสื่อควรให้โอกาสกับผู้เรียนได้สัมผัส เรียนรู้ กระตุ้นการคิดวิเคราะห์การทดลองการ
แก้ปัญหาในการปฏิบัติจริง และการจัดวางสื่อต้องมีเป้าหมาย มีระบบตามลาดับขั้นตอน จัดวาง
อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวกต่อการใช้ และการจัดเก็บ นอกจากนี้ควรฝึกนิสัยผู้เรียนให้มี
ระเบียบวินัยในการจัดเก็บและรู้จักถนอมการใช้สื่อ
การสรรหาสื่อ-อุปกรณ์ ผู้สอนควรจะศึกษาความต้องการของผู้สอน คานึงถึง
หลักสูตรเนื้อหาวิชาและลักษณะของสื่อที่หลากหลาย ควรเน้นสื่อ-อุปกรณ์ที่เป็นวัสดุธรรมชาติ
และหาได้ง่ายในท้องถิ่น หากสามารถใช้แหล่งธรรมชาติเป็นแหล่งการเรียนรู้ได้ ผู้สอนควรใช้ทันที
3. บุคลากรในสถานที่ศึกษา
บุคลากรในสถานที่ศึกษามีความสาคัญต่อบรรยากาศการเรียนรู้มากเพราะทุกส่วนล้วน
เป็นตัวกาหนดปัจจัย บรรยากาศ ทั้งทางกายภาพและทางจิตทั้งสิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สอน
ถ้าผู้สอนมีลักษณะยิ้มแย้มแจ่มใสจะทาให้บรรยากาศในชั้นเรียนร่าเริง แจ่มใสเรียนด้วยความ
สบายใจ ตรงข้ามกับผู้สอนที่มีสีหน้าเฉยเมย เคร่งขรึม ผู้เรียนจะรู้สึกอึดอัดไม่กล้าซักถาม หรือ
แสดงความคิดเห็น ในห้องเรียนจะเต็มไปด้วยความเครียด
ดังนั้น บุคลิกภาพและการควบคุมอารมณ์ของผู้สอนจึงเป็นปัจจัยสาคัญในการสร้าง
บรรยากาศในการเรียนการสอนด้วย โดยเฉพาะผู้สอนที่มีทัศนคติที่ดีต่อผู้เรียนและบทเรียนใน
เบื้องต้นย่อมจะมีจิตใจที่เอื้ออาทร มีการบริหารจัดการเรียนการสอนแบบประชาธิปไตยให้ทุกคนมี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้ไปด้วยกัน ในขณะที่เพื่อน ๆ ของผู้เรียนก็มีส่วนสร้างบรรยากาศในการเรียน
ได้อย่างดีอีกด้วย เพราะปฏิสัมพันธ์จะเป็นพื้นฐานไปสู่การพัฒนาความคิด นิสัย จิตใจ และ
อารมณ์ของผู้เรียน
4. การจัดบรรยากาศในการเรียนการสอน
ผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน สามารถนารูปแบบเทคนิควิธี
สอนที่น่าสนใจ สนุกสนานไม่น่าเบื่อ จะช่วยให้บรรยากาศการเรียนการสอนเหมาะสมต่อการ
เรียนรู้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสื่อสารสองทางระหว่างผู้สอนและผู้เรียน การให้ผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางของกิจกรรม การทากิจกรรมกลุ่มฯลฯ ดังนั้น เพื่อสร้างบรรยากาศให้การเรียนรู้ของ
ผู้เรียนดาเนินไปอย่างเกื้อกูลต่อการพัฒนา ผู้สอนจึงควรมีกิจกรรมการเรียนการสอนที่น่าสนใจ
ไม่ซ้าซากจาเจ ตอบสนองต่อวัย วุฒิภาวะ ความสนใจของผู้เรียน
5. การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
การนาเทคโนโลยีมาจัดในการสร้างบรรยากาศได้แก่ การจัดแสง สี เสียง และการถ่ายเท
ของอากาศ โดยการใช้สี ในลักษณะ ดังนี้
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5.1 สี
5.1.1 สีประเภทอุ่น ได้แก่ สีเหลือง ส้ม แสด แดง และม่วงแดง จะให้
ความรู้สึก ตื่นเต้นมีชีวิตชีวา ร่าเริง
5.1.2 สีประเภทเย็น ได้แก่ สีม่วง สีคราม สีน้าเงินแกมม่วง สีน้าเงินฟ้า สีน้า
เงินแกมเขียว สีเขียว ซึ่งจะให้ความรู้สึก สงบ มีสมาธิ จิตใจอ่อนโยน ดังนั้นสีที่ใช้กับอาคาร
เรียน และห้องเรียนต่างๆ จึงมีความสาคัญเป็นอย่างมาก คือ ควรจะเป็นสีที่ให้ความอบอุ่นและ
ร่มเย็น ช่วยให้ผู้เรียนและบุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีความมั่นคงทางอารมณ์และจิตใจ ซึ่งควร
เป็นสีเย็นที่ผสมขาวเป็นลักษณะของสีประเภทอ่อน
5.2 เสียง
เสียงมีอิทธิพลต่อจิตใจมนุษย์ เพราะถ้าเสียงดังกว่า 40 เดซิเบล จะทาให้ขาด
สมาธิ อย่างไรก็ดี มีการวิจัยพบว่า ถ้ามีการนาดนตรีมาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนแล้ว จะช่วย
ให้มีการกระตุ้นการทางานของสมองทุกส่วน อย่างไรก็ดีในห้องเรียนไม่ควรใช้เครื่องขยายเสียง
และไม่ควรใช้ออดไฟฟ้า แต่ถ้าหากจะใช้เสียงเพลงสร้างจินตนาการในช่วงการเรียนการสอนก็
สามารถทาได้ แต่ไม่ควรเกิน 40-60 นาที
5.3 แสง
แสงจ้าเกินไปจะทาให้ผู้เรียนขาดสมาธิในการเรียน ควรมีม่านกันแสงให้แสง
นุ่มนวล บางครั้งอาจใช้หลอดนีออนช่วยในการเพิ่มแสงให้เหมาะสมในบางมุมของห้องเรียนก็ได้
5.4 การถ่ายเทของอากาศ
ในร่างกายต้องการออกซิเจนจากอากาศร้อยละ 21 เพื่อใช้ในการฟอกเลือด
ดังนั้นห้อง เรียนควรมีอากาศถ่ายเทได้ดี ไม่อบอ้าวหรือร้อนจนเกินไป
6. การจัดสภาพแวดล้อมทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ สร้าง
สภาพแวดล้อมทางวิชาการในโรงเรียนให้เกื้อกูลต่อคุณภาพของผู้เรียนดังนี้
6.1 การจัดศูนย์สารสนเทศข่าวสารข้อมูล หรือศูนย์คอมพิวเตอร์
6.2 การจัดห้องหรือนิทรรศการทางวิชาการไว้แสดงให้ผู้เรียนเข้าศึกษา
6.3 การจัดห้องพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ไว้ในโรงเรียน
6.4 การจัดห้องวิชาการของสาระความรู้กลุ่มต่างๆ ให้ผู้เรียนเข้าฝึกปฏิบัติการ
6.5 การจัดห้องสมุดและห้องค้นคว้าทางการศึกษา
6.6 การจัดห้องศูนย์สื่อและนวัตกรรมการศึกษาไว้ให้ผู้เรียนค้นคว้าด้วยตนเอง
6.7 การจัดห้องโสตทัศนูปกรณ์ไว้บริการผู้เรยนในการทากิจกรรมต่างๆ

74
หลักการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ข้างต้น สามารถจัดได้ทั้งในและนอกห้องเรียนทั้ง
บรรยากาศกายภาพ และบรรยากาศทางจิต ใจในรูปแบบต่างๆ กันไปตามสภาพความพร้อมของ
โรงเรียน
วิชัย วงษ์ใหญ่ (2538) กล่าวว่า การสร้างบรรยากาศที่ดี ที่มีการยอมรับคุณค่าของผู้เรียน
และมีการสื่อสารแบบเปิด เป็นการสนับสนุนความต้องการของบุคคลที่จะพัฒนาให้เต็มศักยภาพ
เท่าที่จะเป็นไปได้อย่างสูงสุด ส่งผลต่อผู้เรียนมีความมั่นใจ มีอิสระที่จะแสดงออกและสร้างสรรค์
ยอมรับผู้อื่น พร้อมที่จะเรียน และส่งผลต่อการเรียนการสอน ทาให้เกิดความพยายามสูง เกิดความ
พอใจ มีความร่วมมือ ช่วยกันทา มีประโยชน์ มีความรู้สึกถึงความสาเร็จ ไว้วางใจ และชอบวิชาเรียน
สรุปว่าบรรยากาศการเรียนรู้ หมายถึง สภาพความเป็นจริงและความรู้สึกที่ช่วยให้ผู้เรียน
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามที่มุ่งหวัง บรรยากาศการเรียนรู้ มี 2 ประเภทคือ บรรยากาศ
ทางกายภาพกับบรรยากาศทางจิต ใจ บรรยากาศทางกายภาพอาจเป็นการจัดสิ่งแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกห้องเรียน การจัดบรรยากาศทางกายภาพเกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากร
แหล่งการเรียนรู้ เครือข่ายการเรียนรู้ ส่วนบรรยากาศทางจิต ใจเกี่ยวข้องกับปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้สอน บุคลากรอื่นๆ ในสถานที่ศึกษากับผู้เรียน ซึ่งหากปฏิสัมพันธ์ดาเนินใปในทางที่ดีก็ย่อม
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนดังนั้น สถานที่ศึกษาจะต้องจัดให้เหมาะสมต่อ
คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน
ตอนที่ 3 การเรียนการสอนช่วยเสริมศักยภาพ (Scaffolding)
การเรียนการสอนช่วยเสริมศักยภาพ (Scaffolding) ได้ริเริ่มโดย Wood, Bruner and
Ross (1976) โดยประยุกต์มาจากมโนทัศน์ของ ZPD (Zone of Proximal Development ) ของ
Vygotsky (Benson, 1997) ซึ่งเป็นทฤษฎีวัฒนธรรมทางสังคม ที่เชื่อว่าพัฒนาการและการเรียนรู้
เป็นกระบวนการทางสังคม ผู้เรียนจะเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเองโดยให้ความสาคัญกับบทบาท
ทางสังคมต่อการพัฒนาทางปัญญาของผู้เรียน ดังนั้นการจัดการเรียนรู้จะต้องคานึงถึงระดับ
พัฒนาการ 2 ระดับ คือ ระดับพัฒนาการที่เป็นจริง และระดับพัฒนาการที่สามารถจะเป็นไปได้
เรียกว่า พื้นที่รอยต่อพัฒนาการ ZPD (Zone of Proximal Development ) Vygotsky (1978)
อธิบาย พื้นที่รอยต่อพัฒนาการ ว่า ผู้เรียนทุกคนมีระดับพัฒนาการทางเชาวน์ปัญญาที่แท้จริง
(Actual Development) ที่พิจารณาได้จากการที่บุคคลสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง และระดับ
ศักยภาพของการพัฒนาการ (The Level of Potential Development) ที่พิจารณาได้จาก
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ความสามารถที่บุคคลจะสามารถแก้ปัญหาได้เมื่อได้รับคาแนะนาจากผู้ใหญ่หรือร่วมงานจาก
เพื่อนที่มีศักยภาพมากกว่า เรียกว่า The Zone of Proximal Development หรือ ZPD ซึ่งในช่วง
ห่างนี้มีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล
ในการจัดการเรียนการสอนจะต้องนาหน้าระดับ
พัฒนาการที่ผู้เรียนมีอยู่ โดยการช่วยเสริมศักยภาพทางการเรียน
คือให้ตัวช่วยเข้าไปใน
กระบวนการเรียนการสอน (ทิศนา แขมณี, 2545) ซึ่ง สามารถแสดงให้เห็นเป็น แผนภาพพื้นที่
รอยต่อพัฒนาการได้ดังภาพที่4 (Wing and Putney, 2002)

ภาพที่ 4 พี้นที่รอยต่อพัฒนาการ The Zone of Proximal Development หรือ ZPD
(Wing and Putney, 2002)
พื้นที่รอยต่อพัฒนาการจะอยู่ระหว่าง ระดับของการแสดงพฤติกรรมโดยได้รับการ
ช่วยเหลือ กับ การทางานที่ผู้เรียนทาอย่างอิสระตามลาพัง พื้นที่รอยต่อของพัฒนาการนี้ไม่มีความ
คงที่ ไม่มีความแน่นอน แต่จะแปรเปลี่ยนไป ซึ่งในความแปรเปลี่ยนนั้น ได้ทาให้ผู้เรียนกลายมา
เป็นผู้ที่มีความสามารถในการเรียนรู้มากขึ้นและมีความเข้าใจในความซับซ้อนของมโนทัศน์และ
ทักษะต่างๆ มากยิ่งขึ้น อะไรก็ตามที่ผู้เรียนได้รับการช่วยเหลือในอดีต จะกลายมาเป็นการทางาน
อย่างอิสระตามลาพังในปัจจุบัน และเมื่อเผชิญกับสถานการณ์การเรียนรู้ใหม่ จากที่เคยทางาน
อย่างอิสระตามลาพัง ก็จะกลับกลายมาเป็นการทางานที่ต้องได้รับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ
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กว่า วงจรนี้ก็จะเกิดขึ้นต่อเนื่องซ้าไปซ้ามา เพื่อการได้มาซึ่งความรู้ ทักษะ กลวิธี หรือพฤติกรรม
การเรียนรู้อื่นๆที่มีคุณภาพสูงขึ้น
Wood, Bruner และ Ross (1976) ได้ใช้คาว่าช่วยเสริมศักยภาพ (Scaffolding) มา
อธิบายถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนที่ผู้สอนช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ ใน
การปฏิบัติงานหรือทาในบางสิ่งบางอย่างที่เกินความสามารถที่ผู้เรียนจะสามารถทาได้ การช่วย
เสริมศักยภาพ (Scaffolding) เป็นลักษณะของกรอบชั่วคราวหรือนั่งร้านสาหรับให้การสนับสนุน
ชั่วคราวกับผู้เรียน และการให้ความช่วยเหลือจะหยุดลงหรือถอดนั่งร้านเมื่อผู้เรียนมีความมั่นคง
และสามารถทางานนั้นได้สาเร็จ
3.1 ความหมายแนวคิดช่วยเสริมศักยภาพ (Scaffolding)
Wood, Bruner และ Ross (1976 ) ได้ให้ความหมายของการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการ
ช่วยเสริมศักยภาพ ( Scaffolding) ว่าเป็นกระบวนการที่ทาให้ผู้เรียนฝึกหัด สามารถแก้ปัญหา
ดาเนินงาน หรือบรรลุตามเป้าหมายที่อยู่เหนือความพยายามของผู้เรียนที่จะทาได้ด้วยตนเอง แต่
จะทาได้เมื่อได้รับความช่วยเหลือสนับสนุน การช่วยเสริมศักยภาพเป็นการควบคุมองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ของงานโดยผู้สอน หรือผู้ใหญ่ ที่ในครั้งแรกงานเหล่านั้นอยู่เหนือความสามารถของผู้เรียนที่
จะกระทาได้ด้วยตนเอง ด้วยวิธีที่ทาให้ผู้เรียนใส่ใจ และทาองค์ประกอบต่าง ๆ ของงานเหล่านั้นให้
สาเร็จ ซึ่งองค์ประกอบของงานเหล่านั้นต้องอยู่ในช่วงหรือขอบเขตที่ผู้เรียนจะสามารถทาได้
Rosenshine และ Guenther (1992) กล่าวถึงการใช้วิธีการช่วยเสริมศักยภาพ
(Scaffolding) ว่าเป็นการประยุกต์แนวคิด ZPD มาสู่การเรียนการสอน โดยกล่าวว่า การใช้วิธีการ
แบบScaffoldingเป็นรูปแบบของการสนับสนุน ที่ครูหรือผู้เรียนคนอื่น ๆ ให้แก่ผู้เรียนด้วยกัน เพื่อ
ช่วยให้ผู้เรียนเชื่อมต่อระหว่างความสามารถปัจจุบัน และเป้าหมายที่ตั้งใจไว้
Dixon-Krauss (1996 ) ได้ให้นิยามของการใช้วิธีการช่วยเสริมศักยภาพ ( Scaffolding)
ไว้ว่า เป็นการที่ผู้สอนมอบหมายงานที่จะให้ผู้เรียนเรียนรู้ และมีการแนะนา ชี้แนะ โดยการพูดคุย
สนทนากับผู้เรียน เพื่อให้แนวทางในการที่จะเรียนรู้งานนั้น ๆ
Eggen and Kauchak (1997) ให้นิยามของการใช้วิธีการช่วยเสริมศักยภาพ
(Scaffolding) ไว้ว่า เป็นการช่วยเหลือ (assistance) ที่ให้กับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนทางานให้สาเร็จ
ซึ่งงานนั้นเป็นงานที่ผู้เรียนไม่สามารถทาให้สาเร็จได้ด้วยตนเอง
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Larkin (2001) ได้อธิบายการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการช่วยเสริมศักยภาพ (Scaffolding)
ไว้ว่า เป็นการช่วยเหลือสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถทางานให้สาเร็จ เมื่อผู้เรียนต้องเรียนรู้สิ่งใหม่
หรือสิ่งที่ยากผู้เรียนอาจจะต้องการความช่วยเหลือมากขึ้น และเมื่อผู้เรียนเริ่มจะทางานนั้นได้
สาเร็จการช่วยเหลือสนับสนุนนั้นจะค่อยๆลดลง จนกระทั่งผู้เรียนสามารถรับผิดชอบหรือทางานนั้น
ได้ด้วยตนเองการช่วยเหลือจะยุติลง
Gibbon (2002) กล่าวว่า การช่วยเสริมศักยภาพ (Scaffolding) หมายความถึง การที่ผู้
ชานาญกว่าให้ความช่วยเหลือด้านข้อมูลหรือความร่วมมือ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน การให้
“ตัวช่วย” เป็นการลดความซับซ้อนของปัญหาเพื่อให้ผู้เรียนแก้ปัญหาของตนเองได้ในที่สุด
จากแนวคิดของนักการศึกษาข้างต้น สรุปได้ว่า การเรียนการสอนโดยใช้วิธีเสริมศักยภาพ
(Scaffolding) เป็นกระบวนการของการช่วยเหลือ สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
โดยมีผู้สอน คอยให้การช่วยเหลือ หรือผู้เรียนให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นปฏิสัมพันธ์ที่
เกิดขึ้นระหว่างผู้เรียน ผู้สอน หรือผู้ที่มีศักยภาพมากกว่า เป้าหมายของการช่วยเหลือคือการให้
ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานที่ผู้เรียนไม่สามารถทา ได้ สาเร็จด้วยตนเอง ให้เสร็จสมบูรณ์ได้ด้วย
ตนเอง วิธีการช่วยเหลือจะค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไปตามระดับความสามารถในการปฏิบัติงานของ
ผู้เรียน โดยการช่วยเหลือจะค่อย ๆ ลดลง ในขณะที่ผู้เรียนค่อยๆ เพิ่มความสามารถ ในการ
ปฏิบัติงานด้วยตนเอง และเมื่อผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเองอย่างอิสระแล้ว
การ
ช่วยเหลือในการทากิจกรรมนั้นจะยุติลง
3.2 กระบวนการช่วยเสริมศักยภาพ (Scaffolding)
การให้ ความช่วยเหลือ สนับสนุนเพื่อเสริมศักยภาพของผู้เรียน สามารถทาได้หลาย
รูปแบบตามระดับความสามารถของผู้เรียน ซึ่งผู้สอนจะต้องพิจารณาเลือกสรรกระบวนการที่จะ
ช่วยเหลือผู้เรียนให้ได้อย่างเหมาะสม นักการศึกษาได้แบ่งกระบวนการในการช่วยเสริมศักยภาพไว้
ดังนี้
Wood, Bruner และ Ross (1976) ได้เสนอกระบวนการที่ผู้สอนช่วยเสริมศักยภาพ
(Scaffolding) แก่ผู้เรียนไว้ 6 ประการ คือ
1. การแสวงหาความสนใจ ของผู้เรียน (Recruitment) ผู้สอนแสวงหาความ สนใจของ
ผู้เรียน (Recruiting learner’s interest in the task)
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2. การทาให้การเรียนรู้นั้นง่ายไม่ซับซ้อน (Reduction in Degree of Freedom) เป็นการ
แบ่งการเรียนรู้ให้เป็นขั้นตอนย่อยๆ ที่ไม่ซับซ้อน (Simplifying the task for learner’s by breaking
it down into smaller steps) ให้งานมีลักษณะที่ง่ายขึ้น แต่ละขั้นจะมีทักษะที่จาเป็นสาคัญ ๆ ซึ่ง
จะง่ายต่อการ สะท้อนผลการเรียนรู้ (Feedback) ของผู้เรียนเป็นระยะต่อเนื่องกัน ทาให้ผู้เรียน
เข้าใจได้ตามลาดับอย่างถูกต้อง ตามศักยภาพของผู้เรียน โดย ในระยะแรกผู้เรียนจะทาในส่วนที่
ทาได้และผู้สอนจะทาในส่วนที่เหลือ
3. การรักษาทิศทางการเรียนรู้ ( Direction maintenance)
ผู้สอนเตือนผู้เรียนถึง
จุดมุ่งหมายในการเรียนที่ตั้งใจไว้ เมื่อความตั้งใจของผู้เรียนเริ่มหวั่นไหว ( Reminding learner of
the aim of the task if attention began to wander) โดยสร้างความท้าทายให้ผู้เรียนทางาน ใน
ระดับที่เหนือจากระดับที่ผู้เรียนเพิ่งทางานได้สาเร็จ จนกระทั่งบรรลุถึงเป้าหมาย
4. การชี้จุดสาคัญของงาน (Marking critical features) ผู้สอนอธิบายและชี้ให้เห็นถึง
จุดสาคัญของงานที่เกี่ยวข้องนั้น (Explaining key aspects of the task) เพื่อสามารถรู้
ข้อบกพร่องหรือความคลาดเคลื่อนที่ผู้เรียนได้ทาและความถูกต้องของงานที่ทาอยู่
5. การควบคุมความคับข้องใจ ( Frustration control) ผู้สอนช่วยให้ผู้เรียนแก้ปัญหาและ
คลายความ วิตกกังวลจากความผิดพลาด หรือเกิดความ คับข้องใจ ในการเรียน (Controlling
learner’s frustration) ผู้สอนต้องไม่ทาให้ผู้เรียนมีความเครียดมากเกินไป ต้องทาให้ผู้เรียนเกิด
ความสบายใจในการเรียน
6. การสาธิต (Demonstration) ผู้สอนเป็นตัวแบบให้กับผู้เรียนเพื่อเป็นแนวทางการ เรียนรู้
และแก้ปัญหาการเรียนรู้ รวมถึงการให้ผู้เรียนเกิดการเลียนแบบ โดยผู้เรียนจะต้องเข้าใจและ
สามารถนาไปปรับให้เหมาะสมกับคุณลักษณะของผู้เรียนได้ด้วย
Rosenshine และ Guenther (1992) ระบุองค์ประกอบสาคัญของการเรียนการสอนโดย
ใช้วิธีการช่วยเสริมศักยภาพ (Scaffolding) ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 6 ประการ ได้แก่
1. การเรียนการสอนประกอบด้วยกิจกรรมที่จาเป็น 3 ประการ คือ
1.1 ทักษะที่ต้องการพัฒนาอยู่ในขอบเขตการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ผู้สอนต้อง
ตระหนักในใจว่าการช่วยเสริมศักยภาพจะนาไปใช้ได้เฉพาะใน เขตพื้นที่รอยต่อพัฒนาการ หรือ
ZPD (Zone of Proximal Development ) ของผู้เรียนเท่านั้น
1.2 มีการพัฒนาการช่วยเหลือเฉพาะ (Specific scaffold) อย่างเหมาะสมกับสิ่งที่จะ
พัฒนาหรือที่จะใช้ในการช่วยเหลือการเรียนรู้ เช่น การพัฒนาการสรุปความ สิ่งสนับสนุนทาง
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ปัญญาเฉพาะที่ผู้สอนกาหนดไว้คือ การให้ผู้เรียนระบุประเด็น เขียนคา 2-3 คาเพื่ออธิบายประเด็น
การเชื่อมโยงประเด็น เป็นต้น
1.3 การควบคุมกากับความยุ่งยากของงาน โดยการเริ่มต้นจากสาระง่าย ๆ และ
ค่อย ๆ เพิ่มความซับซ้อนของงาน และ/หรือสอนแต่ละขั้นตอนแยกจากกัน
2. ผู้สอนมีกิจกรรมเพื่อแสดงให้เห็นถึงกลยุทธ์ทางปัญญา โดย
2.1 เป็นตัวแบบแสดงขั้นตอนต่าง ๆ ในการทางาน
2.2 การเป็นตัวแบบคาพูด แสดงกระบวนการคิด หรือการคิดดัง ๆ คือการแสดง
ความคิด โดยใช้คาพูดแสดงออกมา
2.3 การบอกให้ผู้เรียนทราบเกี่ยวกับข้อผิดพลาดที่มักจะพบกับผู้เรียน
3. ครูแนะนาแนวทางปฏิบัติแก่ผู้เรียนขณะที่ผู้เรียนพยายามทางานในสถานการณ์ใหม่
เช่น การใช้คาพูดที่เป็นนัย การเตือนในสิ่งที่ผู้เรียนมองข้ามไป ให้คาแนะนาในสิ่งที่ควรได้รับการ
พัฒนาปรับปรุง การแนะแนวทางการปฏิบัติโดยครูนาการปฏิบัติ การทางานเป็นกลุ่มเล็กๆ เป็นต้น
4. ผู้เรียนได้รับแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) เพื่อใช้ประเมินการทางานของตนเอง
และแนะแนวทางการปฏิบัติโดยการใช้การตรวจสอบตนเอง เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีอิสระขณะเดียวกัน
ครูอาจเป็นตัวแบบในการตรวจสอบรายการได้เช่นกัน
5. ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติอย่างอิสระ โดยผู้สอนลดการช่วยเหลือสนับสนุน
6. ผู้เรียนประยุกต์การเรียนรู้สู่สถานการณ์ใหม่
ผู้สอน ให้ผู้เรียนฝึกในสถานการณ์ที่
หลากหลาย มีลักษณะที่แตกต่างไปจากเดิม
เพื่อให้ผู้เรียนได้ผสมผสานความรู้ที่ได้ไปสู่
สถานการณ์ใหม่
McKenzie (2000) ได้กาหนดขั้นตอนของการเรียนการสอนช่วยเสริมศักยภาพไว้ 6
ขั้นตอนดังนี้
1. กาหนดทิศทางที่ชัดเจนเพื่อลดความสับสนของผู้เรียน ( Provides clear direction and
reduces learner’s confusion) โดยผู้สอนให้คาแนะนาอธิบายทิศทางการเรียนรู้กับผู้เรียนเป็น
ขั้นตอนตามลาดับ (step-by-step directions) ในสิ่งที่ผู้เรียนจะต้องทาในการดาเนินกิจกรรม การ
เรียนรู้ ผู้สอนอาจ ยกประเด็นปัญหา หรือความผิดพลาด ที่อาจมีขึ้นและผู้สอนเขียนคาแนะนาเป็น
ขั้นตอนในการแก้ปัญหาจนกระทั่งงานสาเร็จเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ
2. กาหนดจุดประสงค์ที่ชัดเจน (Clarifies purpose) ผู้สอนอธิบายจุดประสงค์และ
ความสาคัญของบทเรียน ทาให้ผู้เรียนเห็นภาพ รวม และได้รับคาตอบก่อน อาจใช้คาถามว่า
ทาไมถึงต้องเรียนรู้ในเรื่องนี้ หรือ ทาไมถึงเกิดปัญหานี้
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3. ทาให้ผู้เรียนอยู่ในหน้าที่ของการเรียนรู้ (Keep students on task) โดยผู้สอนมีแบบ
โครงสร้างหรือแนวทางการเรียนรู้ให้กับ ผู้เรียน เช่น การใช้โครงสร้าง บทเรียน หรืองานวิจัย เพื่อ
ผู้เรียนสามารถดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีแนวทาง ไม่ออกนอกเส้นทาง
4. เสนอวิธีการประเมินการเรียนรู้ที่ชัดเจน (Offer assessment to clarify expectations)
โดยผู้สอนกาหนดการประเมินการเรียนรู้ที่ทาให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้น โดย การนางาน
ที่มีคุณภาพมาเป็นตัวอย่าง ข้อปฏิบัติ และแบบมาตรฐานในการเรียนรู้ เพื่อใช้ในการประเมินผล
5. ชี้แหล่ง ทรัพยากรการเรียนรู้ให้ผู้เรียน ( Point students to worthy sources) ผู้สอนชี้
แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ เพื่อช่วยลดเวลาให้แก่ผู้เรียน และผู้เรียนสามารถเลือกแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายและมีความสะดวกในการเรียนรู้
6. ลดสิ่งที่ไม่ แน่นอน น่าแปลกใจ และสิ่งที่ทาให้ผู้เรียนผิดหวัง (Reduces uncertainty ,
surprise, and disappointment) ผู้สอนมีการทดสอบบทเรียนก่อนนามาใช้ เพื่อลดข้อผิดพลาดที่
อาจเกิดขึ้น
จากการศึกษาขั้นตอนแนวคิดการช่วยเสริมศักยภาพจากนักวิชาหลายท่าน ได้แก่ Wood,
Bruner and Ross (1976) , Rosenshine and Guenther (1992), McKenzie (2000) ดังกล่าว
สามารถนามาบูรณาการขั้นตอนแนวคิดการเรียนรู้ช่วยเสริมศักยภาพ (Scaffolding) ได้ดังตารางที่
5 ต่อไปนี้
ตารางที่ 5 ตารางการบูรณาการขั้นตอนการเรียนรู้แนวคิดช่วยเสริมศักยภาพ
Wood, Bruner Rosenshine and McKenzie (2000)
and Ross (1976) Guenther (1992)
1. การแสวงหา
1. การกาหนดทิศทาง
ความสนใจในการ
ที่ชดั เจน
เรียนรู้ของผู้เรียน
2. การกาหนด
จุดประสงค์ที่ชัดเจน
2. การทาให้การ
1. การเรียนการ 3. ทาให้ผู้เรียนอยู่ใน
เรียนรู้นั้นง่ายไม่
สอนอยู่ในขอบเขต หน้าที่การเรียนรู้
ซับซ้อน
การพัฒนา
ศักยภาพของ
ผู้เรียน

สรุป
1. การแสวงหาความสนใจ
ของผู้เรียน กาหนดทิศทาง
จุดประสงค์ที่ชัดเจน
2. การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ง่ายไม่ซับซ้อน โดย
คานึงถึงศักยภาพของ
ผู้เรียน
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ตารางที่ 5 (ต่อ)
Wood, Bruner Rosenshine and McKenzie (2000)
and Ross (1976) Guenther (1992)
2. การดาเนินการ
สอนโดยเป็นตัว
แบบ
3. ผู้สอนแนะนา
แนวทางปฏิบัติแก่
ผู้เรียน
3. การรักษาทิศ
4. ผู้เรียนได้รับ
4. เสนอวิธีการ
ทางการเรียนรู้
แบบตรวจสอบ
ประเมินผลการเรียนรู้
รายการ
ที่ชดั เจน
5. ชี้แหล่งทรัพยากร
การเรียนรู้ให้ผู้เรียน
4. การชี้จุดสาคัญ
ของงาน
5. การควบคุม
6. ลดสิ่งที่ไม่แน่นอน
ความคับข้องใจ
ที่ทาให้ผู้เรียนผิดหวัง
6. การสาธิต
5. ผู้เรียนฝึก
ปฏิบัติอย่างอิสระ
6. ประยุกต์การ
เรียนรู้สู่
สถานการณ์ใหม่

สรุป

3. การรักษาทิศทางการ
เรียนรู้และประเมินผลการ
เรียนรู้ที่ชัดเจน

4. การชี้จุดสาคัญของการ
เรียนรู้
5. การควบคุมความคับ
ข้องใจของผู้เรียน
6. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติและ
ประยุกต์การเรียนรู้สู่
สถานการณ์ใหม่

จากแนวคิดของนักวิชาการหลายท่าน สามารถนามากาหนดเป็นขั้นตอนของการเรียนรู้
ช่วยเสริมศักยภาพ (Scaffolding) ได้เป็น 6 ขั้นตอนดังนี้
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1. การแสวงหาความสนใจของผู้เรียน กาหนดทิศทาง จุดประสงค์ที่ชัดเจน โดยการใช้
คาถาม ให้ผู้เรียนตอบ การให้ผู้เรียนเสนอความคิดเห็น การยกตัวอย่าง การ ทาให้ผู้เรียนเห็น
ภาพรวม และได้รับคาตอบก่อน ทาให้ผู้เรียนเห็นทิศทาง และมีจุดประสงค์ที่ชัดเจน
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ง่ายไม่ซับซ้อนโดยคานึงถึงศักยภาพของผู้เรียน ด้วยการทา
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย แบ่งการเรียนรู้ให้เป็นขั้นตอนย่อยๆ ให้การเรียนรู้ มีลักษณะที่ง่าย
ขึน้ แต่ละขั้นจะมีทักษะที่จาเป็นสาคัญ ๆ ซึ่งจะง่ายต่อการ สะท้อนผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็น
ระยะต่อเนื่องกัน ทาให้ผู้เรียนเข้าใจได้ตามลาดับอย่างถูกต้องตามศักยภาพของผู้เรียนโดย ผู้สอน
ทางานเป็นแบบอย่าง เป็นตัวแบบ สาธิต ให้คาอธิบาย แปลความหมาย การนาเสนอการเรียนรู้ที
ละขั้นตอน ใช้การพูดซ้าๆ ใช้เทคนิคการคิดดัง ผู้สอนสนับสนุนให้ผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ โดยให้ ผู้เรียนเข้ามาช่วยปฏิบัติในการเรียนรู้ สนับสนุนให้เพื่อนที่มีความสามารถมากกว่า
ช่วยเพื่อนที่มีความสามารถน้อยกว่า
3. การรักษาทิศทางการเรียนรู้และประเมินผลการเรียนรู้ที่ชัดเจน
โดยในขณะที่ผู้สอน
คอยให้ความช่วยเหลือ แนะแนวทางปฏิบัติ ผู้สอนเป็นที่ปรึกษา ดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนให้ตั้งใจ
ทางานที่มอบหมาย ไปในทิศทางที่กาหนดไว้ ผู้เรียนบันทึกการเรียนรู้ด้วยตัวผู้เรียนเอง ผู้สอน
บันทึกการทากิจกรรมของผู้เรียนเพื่อประเมินการให้ความช่วยเหลือที่แตกต่างกันในรายบุคคล ชี้
แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ การใช้เพลง ใช้สื่อการเรียนการสอน ซีดี เพื่อช่วยลดเวลาให้แก่ผู้เรียน
ทาให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ที่รวดเร็วมากขึ้น
4. การชี้จุดสาคัญของการเรียนรู้ โดย ผู้สอน ชี้จุดสาคัญ ของการเรียนรู้ในแต่ละบทเรียนใน
ขณะที่ผู้เรียนกาลังปฏิบัติงาน เมื่อ พบว่าผู้เรียน มีความเข้าใจที่ คลาดเคลื่อน มีข้อผิดพลาดของ
งานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องนั้น ผู้สอนให้คาอธิบาย หรือ ใช้สิ่งเตือนตัวชี้แนะ เช่น ให้คาแนะนา
ด้วยการเขียนในบัตรคาหรือ การบันทึกข้อมูลในสมุดบันทึกของผู้เรียน และให้แบบฝึกหัด เป็นต้น
5. การควบคุมความคับข้องใจของผู้เรียน โดยผู้สอนให้กาลังใจผู้เรียน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
กับผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจได้ชัดเจนในการปฏิบัติงาน ผู้สอนช่วยผู้เรียนแก้ปัญหาและ ไม่รู้สึก
วิตกกังวลจากความผิดพลาด ในการปฏิบัติงาน หรือเกิดความ ความคับข้องใจ ในขณะที่เรียน
ผู้สอนต้องไม่ทาให้ผู้เรียนมีความเครียดมากเกินไป
6. การประยุกต์การเรียนรู้สู่สถานการณ์ใหม่ ผู้สอนจัดสถานการณ์ใหม่ให้ผู้เรียนประยุกต์
การเรียนรู้เพื่อผสมผสานความรู้ที่ได้ไปสู่สถานการณ์ใหม่
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3.3 กิจกรรมการเรียนการสอนช่วยเสริมศักยภาพ
Roehler และ Cantlon (1996) แบ่งชนิดของกิจกรรมการการเรียนการสอนช่วยเสริม
ศักยภาพ (Scaffolding) ไว้ 5 ประเภทดังนี้
1. การให้คาอธิบาย (Offering explanation) เป็นการช่วยเหลือการเรียนรู้เพื่อช่วยให้
ผู้เรียนเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนให้รู้ในเรื่องที่เรียน รู้เงื่อนไขว่าทาไมต้องใช้ความรู้นั้นใช้เมื่อไร และ
ใช้อย่างไร
2. การสนับสนุนให้ผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วม ( Inviting students participation) ให้โอกาส
ผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการที่เกิดขึ้น โดยให้ผู้เรียนได้เล่า หรือตอบคาถามในสิ่งที่รู้
3. การตรวจสอบความถูกต้องและความชัดเจน ในความเข้าใจของผู้เรียน (Verifying and
clarifying student understandings) ผู้สอนตรวจสอบความเข้าใจที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนว่ามีเหตุมีผล
หรือไม่ ถูกต้องชัดเจนหรือไม่
4. การเป็นตัวแบบของพฤติกรรมที่ต้องการ (Modeling of desiring behaviors) ได้แก่
4.1 การคิดดัง ๆ (Think-aloud) เป็นการแสดงความคิดที่มีอยู่ให้ปรากฏออกมา
ชัดเจน เช่น ผู้สอนแสดงความคิดเกี่ยวกับการแก้ปัญหาออกมาโดยการพูดดัง ๆ ให้ผู้เรียนทาตาม
4.2 การพูดดัง ๆ (Talk-aloud) เป็นการใช้ตัวแบบของการถามคาถาม การตั้งคาถาม
และการให้คาแนะนา
4.3 การเป็นตัวแบบในการปฏิบัติ (Performance modeling) ครูแสดงออกในการเป็น
ตัวแบบที่ สมบูรณ์ของการปฏิบัติหน้าที่นั้น เช่น ครูแสดงตัวแบบของการอ่านและท่าทางที่
สนุกสนานกับการอ่าน เช่น การยิ้ม หัวเราะ
5. การให้ผู้เรียนแสดงประเด็นหลักฐานต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการคิด (Inviting students to
contribute clues) เป็นการให้ผู้เรียนแสดงประเด็นชี้นา หรือหลักฐานเพื่อแสดงความมีเหตุมีผล
หรือการทางานให้สาเร็จ โดยผู้สอนและผู้เรียนจะร่วมกันพูดถึงประเด็นเหล่านี้ เช่นการให้ผู้เรียน
เรียนรู้ความหมายของการเปรียบเทียบ ผู้สอนจะให้ผู้เรียนบอกความหมายของการเปรียบเทียบ
และระบุถึงประเด็นที่แตกต่างกันจากกลยุทธ์ หรือเทคนิควิธีในการใช้วิธี การช่วยเสริมศักยภาพ
Scaffolding ข้างต้น จะเห็นได้ว่าการให้การช่วยเหลือการเรียนรู้ของผู้เรียน จะมีกลยุทธ์ในการ
ช่วยเหลือที่ผู้สอนจะให้การช่วยเหลือโดยสมบูรณ์ คือ การสาธิต การปฏิบัติหรือทาให้ดูเป็น
ตัวอย่างที่สมบูรณ์ การอธิบาย ชี้แจงรายละเอียดชัดเจน การคิดดัง ๆ ซึ่งการช่วยเหลือลักษณะ
ดังกล่าวจะเหมาะสมกับผู้เรียนที่ต้อง เรียนรู้สิ่ง ใหม่ หรือไม่เคยมีประสบการณ์นั้นมาก่อน
นอกจากนั้นยังมีกลยุทธ์ในการช่วยเหลือที่ผู้สอนจะให้การช่วยเหลือเพียงบางส่วน เช่น การใช้
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คาถามกระตุ้นเตือน การทาเป็นแบบอย่างบางส่วน การให้ข้อมูลป้อนกลับ การช่วยเหลือลักษณะ
ดังกล่าวจะเหมาะสมกับผู้เรียนที่เริ่มปฏิบัติงานนั้นได้เป็นบางส่วน แต่ยังไม่สามารถทางานนั้นได้
อย่างสมบูรณ์ ผู้สอนที่คัดเลือกกลยุทธ์ในการช่วยเหลือผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมกับปัญหาและ
ความต้องการของผู้เรียน จะช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามเป้าหมาย
ของการช่วยเสริมศักยภาพผู้เรียน
Beyer (1997) ได้เสนอเทคนิคการช่วยเสริมศักยภาพทางการเรียน ที่เป็นเครื่องมือที่
ช่วยเหลือผู้เรียน ไว้ 3 วิธี ดังนี้
1. การใช้แบบตรวจสอบขั้นตอน (Procedural Checklist) เป็นเครื่องช่วยที่เห็นชัดเจนเป็น
ขั้นตอน การใช้แบบตรวจสอบในขั้นตอนการปฏิบัติช่วยให้ผู้เรียนวางแผนในการที่จะปฏิบัติให้
สอดคล้องกับขั้นตอนในแบบตรวจสอบรายการ ขณะที่ผู้เรียนดาเนินการปฏิบัติงานตามแบบ
ตรวจสอบขั้นตอนนั้น แบบตรวจสอบขั้นตอนจะช่วยให้ผู้เรียนตระหนักถึงขั้นตอนที่ผู้เรียนกาลังทา
อยู่ และขั้นตอนนี้ต้องทาต่อไปหากผู้เรียนมีปัญหาในการปฏิบัติ แบบตรวจสอบขั้นตอนจะช่วยให้
ผู้เรียนได้ทบทวนขั้นตอนต่าง ๆ ที่ได้ทาไปแล้ว และปรับขั้นตอนนั้นให้ถูกต้อง
2. การใช้คาถามแบบโครงสร้างกระบวนการ (Process-Structural Questions) เป็นการ
ใช้คาถามที่ต้องการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติตามความคิด เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ คาถาม
อาจจะถามเป็นขั้นตอนคล้ายแบบตรวจสอบรายการที่เป็นขั้นตอน และเสนอคาถามในรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น การนาเสนอด้วยแผ่นโปร่งใส ใบงาน เป็นต้น
3. การใช้การจัดระบบผังภาพความคิด (Graphic Organizer) การใช้การจัดระบบผังภาพ
ความคิด เป็นประโยชน์อย่างมากสาหรับการสร้างหรือช่วยเหลือการคิด อย่างไรก็ตาม ระบบผัง
ภาพความคิดจะแสดงให้เห็นภาพของขั้นตอนการคิดมากกว่าผลของการคิด ส่วนระบบผังภาพ
ความคิดของผลการคิด เช่น ผังภาพมโนทัศน์ (Concept Web) ต้องการคิดเพื่อสร้างผังภาพนั้น
ระบบผังภาพความคิดที่บอกขั้นตอนของการคิด จะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาการคิด โดยผ่านขั้นตอน
ต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม ระบบผังภาพความคิด จะเสนอภาพที่ชัดเจนน้อยกว่าแบบตรวจสอบขั้นตอน
เพราะแบบตรวจสอบขั้นตอนจะให้ขั้นตอนการใช้ทักษะและไม่ให้ผู้เรียนข้ามขั้นตอน หรือละเลย
ความรู้กับทักษะที่จาเป็นต้องปฏิบัติ
Eggen และ Kauchak (1997) ได้แบ่งประเภทของกลยุทธ์ในการช่วยเสริมศักยภาพ
(Scaffolding) ไว้ 5 ประเภท ดังนี้
1. การเป็นตัวแบบ (Modeling) เช่น การแสดงวิธีการแก้ปัญหา
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2. การคิดดังๆ (Think-aloud) เป็นตัวแบบของกระบวนการโดยให้ผู้เรียนได้ทราบถึงการ
คิดของผู้สอนในขณะที่กาลังแก้ปัญหา
3. การใช้คาถาม (Questions) การใช้คาถามจะเป็นการช่วยเหลือเจาะประเด็นความสนใจ
และการแนะนาทางเลือก
4. การปรับสาระการเรียนการสอน (Adapting instructional material)เช่น การปรับงาน
ให้มีความง่าย หรือเป็นลาดับงานย่อย ๆ
5. การใช้สิ่งเตือนหรือตัวชี้แนะ (Prompts and clues) เช่นการวางแผนการเขียนที่จะช่วย
ให้ผู้เรียนจัดการ จัดระบบการคิดของตนเองก่อนเขียนงานที่ได้รับมอบหมาย การช่วยเหลือนี้จะ
หยุดเมื่อผู้เรียนซึมซับเอาแผนงานต่างๆ หรือขั้นตอนต่างๆ ไว้ในตนเองอย่างอัตโนมัติแล้ว
Echevarria, Vogt, และ Short (2004) ได้แบ่งประเภทของกลยุทธ์ในการช่วยเสริม
ศักยภาพทางด้านการเรียนภาษา ไว้ 3 ประเภทดังนี้
1. การใช้คาพูดเพื่อพัฒนาทางภาษา (Verbal Scaffolding)
2. การใช้วิธีการ กิจกรรม และเทคนิคในการทางานกลุ่ม(Procedural Scaffolding)
3. การใช้สื่อการเรียนการสอน (Instructional Scaffolding)
การใช้กลยุทธ์ในการช่วยเสริมศักยภาพ ทั้ง 3 ประเภท มีรายละเอียดสามารถแสดงเป็น
ตารางดังต่อไปนี้
ตารางที่ 6 กลยุทธ์ในการช่วยเสริมศักยภาพ ของ Echevarria, Vogt, และ Short (2004)
การใช้คาพูด เพื่อพัฒนาทาง การใช้วิธีการ กิจกรรมเทคนิค การใช้สื่อการเรียน
ภาษา
ในการทางานกลุ่ม
การสอน
(Verbal Scaffolding)
(Procedural Scaffolding)
(Instructional
Scaffolding)
1. การให้คาอธิบายแปล
1. การใช้วิธีการสอนด้วยโครงร่าง 1. การใช้รูปภาพ
ความหมาย
งาน ผู้สอนเป็นแบบในการฝึก
2. มีความยืดหยุ่น
2. การใช้เทคนิคการคิดดัง
พูด การสาธิต การนาไป
ปรับปรุง
3. การเสริมคาจากัดความในแต่
ประยุกต์ใช้
เปลี่ยนแปลงให้
ละบริบท
2. การจับคู่ และ การทางานกลุ่มกับ
เหมาะสม
ผู้เรียนที่มีประสบการณ์ ความรู้
การใช้สื่อวีดิทัศน์
มากกว่า
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ตารางที่ 6 (ต่อ)
การใช้คาพูด เพื่อพัฒนาทาง
ภาษา
(Verbal Scaffolding)

การใช้วิธีการ กิจกรรมเทคนิค
ในการทางานกลุ่ม
(Procedural Scaffolding)

การใช้สื่อการเรียน
การสอน
(Instructional
Scaffolding)
4. การใช้คาถามนา
3. การกระตุ้นให้ผู้เรียนนา
3. การจัดสรรแหล่ง
5. การใช้สิ่งเตือนหรือตัวชี้แนะ
ประสบการณ์มาร่วมในการ
ทรัพยากรในการ
6. การเขียนตามคาพูด
เรียนรู้
เรียนรู้ในชั้นเรียน
7. การให้รายละเอียดในหน้าที่ 4. จับคู่ร่วมคิด (Think-Pair-Share) 4. การใช้บัตรคา
ของผู้เรียน
5. การใช้จิกซอร์ (Jigsaw)
8. การใช้คาที่มาจากรากศัพท์ 6. การใช้การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
เดียวกัน
7. การร่วมกันเขียนโครงร่าง
9. การใช้คาพ้องคาและ
8. การใช้บทบาทสมมุติ และ
ความหมายตรงกันข้าม
แบบจาลอง
10. การใช้คาที่ใช้บ่อยๆ เช่น คา
ว่า “ขอโทษ” “ขอบคุณ ”เป็น
ต้น
11.การออกเสียงที่ชัดเจนช้าและ
เหมาะสม
12.การใช้เทคนิคการสะท้อน
กลับเช่นการใช้คาบอกเป็น
นัย การขอร้อง
13. การใช้เพลง
14. การแสดงด้วยภาพ
Van Lier (2004) ได้ให้คาแนะนาในการช่วยเสริมศักยภาพให้กับผู้เรียน โดยมี4รูปแบบ
ดังนี้
1. การให้ความช่วยเหลือจากผู้ที่มีความรู้มากกว่า ด้วยการแนะแนวทาง การให้คาแนะนา
และการเป็นตัวแบบ สาธิต

87
2. การเรียนรู้ด้วยการร่วมมือกันทางานกับผู้เรียนด้วยกัน
3. การให้ความช่วยเหลือผู้ที่มีความรู้น้อยกว่า ซึ่งเป็นโอกาสในการเพิ่มพูนความสามารถ
ในการเรียนรู้
4. การเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
จาก 4 รูปแบบนี้ ผู้เรียนมีโอกาสในการเรียนรู้แต่มีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน เมื่อผู้เรียน
เรียนรู้จากผู้ที่มีความสามารถมากกว่า ผู้เรียนก็จะได้รับประสบการณ์ และการถ่ายทอด
ความสาเร็จจากผู้ที่มีความรู้และความสามารถมากกว่าเมื่อทางานร่วมกัน ผู้เรียนที่มี
ความสามารถมากกว่าเมื่อค้นพบในสิ่งใหม่ผู้ที่ทางานร่วมกันก็จะได้รับความรู้และประสบการณ์
จากการค้นพบในสิ่งใหม่นั้นด้วย และผู้เรียนที่มีความสามารถมากกว่าสอนผู้เรียนที่มี
ความสามารถน้อยกว่า ก็จะสามารถจัดรูปแบบความคิดของตนเองให้มีความชัดเจนและแสดง
ออกมา จากความรู้ที่เกิดจากภายใน ตลอดจนการใช้วิธีการในการสอน ก็จะทาให้เกิดการเรียนรู้
ได้ด้วยตนเอง

การให้ความ
ช่วยเหลือด้วยการ
เป็นตัวแบบ

การเป็นแหล่งเรียนรู้
ด้วยตนเอง

ถ้าผู้เรียนในกลุ่มมี
การพัฒนาเกิดการ
เปลี่ยนแปลงผู้เรียน
คนอื่นก็จะมีการ
พัฒนาเช่นกัน

เรียนด้วยการ
สอน

ภาพที่5 แสดงการเสริมศักยภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียน ของ Van Lier (2004)
ประสิทธิ์ ศรีเรืองฤทธิ์ ( 2549 )ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้การช่วยเสริมศักยภาพประสบ
ความสาเร็จ สรุปได้ดังนี้
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1. ควรคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน
พื้นที่รอยต่อพัฒนาการแสดงให้เห็นถึงขีดจากัดของพัฒนาการของผู้เรียน ณ ช่วงเวลา
ใดเวลาหนึ่ง เราไม่สามารถสอนผู้เรียนๆ ได้ตลอดเวลา หรือเราไม่สามารถสอนทักษะหรือ
พฤติกรรมให้แก่ผู้เรียนๆ เกินกว่า พื้นที่รอยต่อพัฒนาการของพวกเขาได้ เช่น เราไม่อาจจะสอนให้ผู้
เด็กทารก ยืนด้วยมือบนคานทรงตัว (Balance Beam) ได้ เพราะว่าทักษะนั้นอยู่ห่างไกลจากระดับ
พัฒนาการที่แท้จริงของเขามาก ถ้าทักษะนั้นอยู่ภายนอกพื้นที่รอยต่อพัฒนาการ
Vygotskyได้
บันทึกไว้ว่า โดยทั่วไปผู้เรียนๆ จะเพิกเฉย ไม่เอาใจใส่ หรือใช้ทักษะ กลวิธี รวมทั้งใช้ข้อมูลที่ไม่
ถูกต้อง ดังนั้น ในแต่ละครั้งที่จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ควรจะมีการตั้งจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้
ให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน และสามารถคาดการณ์ได้ว่าเมื่อผู้เรียนได้ผ่านกระบวนการ
เรียนรู้ จะมีความเจริญงอกงามทางสติปัญญาใหม่ๆ อย่างไรที่จะเกิดขึ้นกับเขาบ้าง เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถก้าวขึ้นไปสู่ขีดสูงสุดตามพัฒนาการที่เขาสามารถจะเป็นไปได้
2. การให้ความช่วยเหลือควรมีความเหมาะสม
การช่วยเหลือผู้เรียนที่มากเกินไปอาจส่งผลทาให้ผู้เรียนลดระดับความพยายามที่จะ
บรรลุเป้าหมายในการเรียนรู้และลดระดับการเรียนรู้ด้วยการชี้นาตนเอง ( Self-directed Learning)
ลง การเรียนรู้ด้วยการชี้นาตนเองเป็นการที่ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มในการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการ
วางเป้าหมาย กาหนดแผนการเรียนและแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ สร้างกลวิธีในการเรียนรู้ และ
ประเมินสัมฤทธิผลทางการเรียนด้วยตนเอง แต่ถ้าช่วยเหลือผู้เรียนน้อยเกินไปอาจทาให้ผู้เรียนไม่มี
ความสามารถเพียงพอที่จะประสบความสาเร็จในการเรียนรู้ นาไปสู่ความวิตกกังวล ความคับข้อง
ใจ และในที่สุดก็จะสูญเสียแรงจูงใจในการเรียนรู้
สิ่งสาคัญของการจัดการช่วยเสริมศักยภาพ คือ การช่วยเหลือผู้เรียนต้องมีเป้าหมายให้
ผู้เรียนสามารถช่วยเหลือตนเองได้ เมื่อความสามารถของผู้เรียนมีเพิ่มมากขึ้น ไม่ใช่ต้องคอย
ช่วยเหลือหรือต้องช่วยพยุงผู้เรียนตลอด เพราะในที่สุดผู้เรียนต้องสามารถทางานให้เสร็จสมบูรณ์
หรือมีความรอบรู้ในสิ่งต่างๆ ได้ด้วยตัวของตัวเอง นั่นคือ เมื่อความรู้ความสามารถของผู้เรียนมี
เพิ่มมากขึ้น ผู้สอนจะต้องค่อยๆ ลดการให้ความช่วยเหลือลงทีละน้อย ดังนั้น เมื่อใช้กลวิธีช่วย
เสริมศักยภาพ ผู้สอนควรตระหนักว่าเป้าหมายที่แท้จริงก็เพื่อให้ผู้เรียนมีอิสระในการเรียนรู้และ
สามารถกากับตนเอง (Self-Regulating) ในการเรียนรู้และการแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ในที่สุด
3. กิจกรรมและงานที่จัดเตรียมไว้ต้องท้าทายผู้เรียน
กิจกรรมหรืองานที่จัดเตรียมไว้ให้ผู้เรียน ต้องท้าท้าย จูงใจหรือทาให้ผู้เรียนมีความ
สนใจ เพื่อให้ผู้เรียนมีความสนุกสนานทางานหรือกิจกรรมนั้น แต่งานหรือกิจกรรมต้องไม่ยาก
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หรือซับซ้อนมากเกินไปกว่าศักยภาพของผู้เรียนที่จะสามารถจัดการหรือทาให้ประสบความสาเร็จ
ได้ ดังนั้นในงานที่ค่อนข้างยากจะต้องมีแบบอย่าง( Model) หรือมีการกาหนด ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้ไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้เรียนทางานหรือกิจกรรมที่
มอบหมายได้อย่างถูกต้อง
4. ลาดับขั้นตอนและทิศทางมีความถูกต้องและชัดเจน
ต้องจัดลาดับขั้นตอนในการให้ความช่วยเหลือผู้เรียนที่ถูกต้อง โดยมุ่งเน้นไปที่การ
บรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เป็นหลัก การเรียนการสอนต้องมีทิศทางที่ชัดเจนและลดความสับสน
ของผู้เรียน โดยผู้สอนต้องคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าจะมีปัญหาอะไรที่ผู้เรียนจะเผชิญบ้าง และจะ
พัฒนาการสอนไปทีละขั้นๆ ได้อย่างไร จึงจะสามารถอธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจได้ เมื่อเขาต้องพบกับ
สถานการณ์ที่คาดการณ์ไว้นั้น
5. วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ชัดเจน
การกาหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ต้องชัดเจน เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจว่าทาไมต้องทางาน
หรือกิจกรรมการเรียนรู้นั้น และทาไมสิ่งที่เรียนรู้จึงมีความสาคัญ ผู้สอนต้องสามารถชี้ให้เห็น
นับตั้งแต่เริ่มต้นกิจกรรมการเรียนรู้ว่า ความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ผู้เรียนกาลังทาหรือเรียนรู้ กับ
วิธีการแก้ปัญหาหรือการกระทาที่เป็นมาตรฐานหรือที่พึงประสงค์นั้นเป็นเช่นไร รวมทั้งมีการ
อธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจถึงมาตรฐานความเป็นเลิศในการเรียนรู้ที่ตั้งไว้ด้วย
6. เนื้อหาสาระเหมาะสมกับผู้เรียน
ผู้สอนต้องตรวจสอบเนื้อหาที่จะให้ผู้เรียนเรียนรู้ เพื่อกาหนดขอบเขตและปรับปรุง
บทเรียนให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียน ขจัดอุปสรรคต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ลดความไม่แน่นอน ความ
งุนงงสงสัย และความไม่พึงพอใจในเนื้อหาสาระของผู้เรียน เพื่อทาให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด
7. มีแหล่งเรียนรู้ที่สะดวกและหลากหลาย
ผู้สอนต้องชี้แจงให้ผู้เรียนได้รู้เกี่ยวกับแหล่งการเรียนรู้ที่มีคุณค่า ที่จะช่วยลดความสับสน
ความคับข้องใจ ลดความเสี่ยง และช่วยลดเวลาให้แก่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้ตัดสินใจที่จะใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและมีความสะดวกในการเรียนรู้ จะทาให้ผู้เรียนได้ใช้เวลา
ไม่มากนักในการค้นหาทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ แต่ได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการเรียนรู้และ
ค้นพบความรู้ ผลลัพธ์จากการมีแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่าและหลากหลาย จึงทาให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้
ที่รวดเร็วมากขึ้น
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8. ดูแลเอาใจใส่ผู้เรียน
ผู้สอนต้องดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนให้ตั้งใจทางานที่มอบหมาย ในการเรียนรู้แม้ผู้เรียน
สามารถตัดสินใจด้วยตนเองได้ว่าจะเรียนรู้ไปในทิศทางไหนหรือมีสิ่งใดที่จะต้องเรียนรู้บ้าง แต่
ผู้เรียนไม่สามารถที่จะออกนอกลู่นอกทางได้ เพราะจะต้องทางานที่ได้กาหนดไว้แล้ว
9. ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ
ในบริบทของการช่วยเสริมศักยภาพในห้องเรียน กิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้สอนจัดให้
ผู้เรียน จะยากเกินกว่าระดับพัฒนาการทางสติปัญญาที่แท้จริงของผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาให้
สาเร็จลงได้ตามลาพัง และต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นจึงจะแก้ปัญหาได้ ดังนั้น ผู้สอนอาจจะจัดให้มี
การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ (Cooperative Learning) โดยจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมทางการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนได้มีการช่วยเหลือกันในการทางานหรือการแก้ปัญหาเป็นกลุ่มย่อย ( Small Group)
โดยผู้สอนยังคงมีส่วนในการดูแลเอาใจใส่ ให้ความช่วยเหลือผู้เรียน
10. ควรประเมินผู้เรียนแบบพลวัตร
การประเมินแบบพลวัตร ( Dynamic Assessment) เกิดขึ้นมาจากข้อจากัดของการ
ประเมินแบบเดิมที่ไม่มีความยืดหยุ่น Vygotskyมีความคิดเห็นว่า การประเมินแบบเดิมไม่สามารถ
ทาให้ทราบพัฒนาการที่แท้จริงของผู้เรียน และไม่สามารถนาข้อมูลไปใช้ในการส่งเสริมพัฒนาการ
ของผู้เรียนได้อย่างเต็มที่ เพราะวิธีการแบบเดิมมุ่งเน้นการวัดความสามารถของผู้เรียนที่ผ่าน
มาแล้วหรือเกิดขึ้นแล้ว ไม่ได้ประเมินพัฒนาการที่กาลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน หรือพัฒนาการที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตซึ่งต่อเนื่องจากที่เป็นอยู่ การประเมินแบบพลวัตรจะประเมินพัฒนาการที่เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ได้เรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ทาให้
ทราบความแตกต่างด้านความสามารถ หรือพัฒนาการที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน และนาไปใช้ในการกาหนดหรือปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเรียน
การสอน รวมทั้งงานจากการเรียนในบริบทต่างๆ เพื่อทาให้กระบวนการเรียนการสอนสามารถ
พัฒนาผู้เรียนได้อย่างสูงสุด
การประเมินแบบพลวัตรจะประเมินผลรอบด้าน มีเกณฑ์การประเมินและมีการสะท้อนผล
การเรียนรู้ที่ชัดเจน โดยจะต้องประเมินว่าผู้ เรียนได้เรียนรู้อะไรและสามารถทาอะไรได้บ้าง รวมทั้ง
ประเมินด้วยว่าผู้เรียนสามารถทาอะไรได้ในระดับการช่วยเหลือที่แตกต่างกันด้วย ซึ่งผู้สอนจะต้อง
บันทึกด้วยว่าผู้เรียนได้นาการช่วยเหลือของผู้สอนไปใช้อย่างไร และผู้เรียนใช้การช่วยเหลืออะไร
เป็นส่วนมาก การประเมินผลแบบพลวัตรมีความสาคัญต่อการส่งเสริมศักยภาพให้ดีขึ้นเรื่อยๆ
รวมทั้งเป็นการขยายไปสู่การประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง ดังนั้น การนาความรู้ความเข้าใจ
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พื้นที่รอยต่อพัฒนาการไปใช้ในการประเมินผล ไม่เพียงแต่จะทาให้การประมาณการณ์ความรู้
ความสามารถของผู้เรียนมีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้น แต่ยังเป็นวิธีการประเมินที่มีความยืดหยุ่น
สาหรับผู้เรียนด้วย
สาลินันท์ เทพประสานและคณะ(2552) อธิบายถึงกลยุทธ์ในการช่วยเสริมศักยภาพ โดย
แบ่งชนิดของการช่วยเสริมศักยภาพ เป็น 5 ประเภทดังนี้
1. การให้คาอธิบาย (Offering explanation)
2. การสนับสนุนให้ผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วม ( Inviting students participation)
3. การตรวจสอบความถูกต้องและความชัดเจนของความเข้าใจของผู้เรียน (Verify and
clarifying student understandings)
4.การเป็นตัวแบบของพฤติกรรมที่ต้องการ (Modeling of desiring behaviors)
5.การให้ผู้เรียนแสดงประเด็นหลักฐานต่างๆ เพื่อสนับสนุนการคิด (Invite students to
contribute clues)
โดยใช้เทคนิคในการช่วยเสริมศักยภาพ (Scaffolding) ให้กับกลุ่มผู้เรียนดังนี้
1. การสนับสนุนให้ผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วม ( Inviting students participation) เป็นการ
เชิญชวนหรือกระตุ้นให้ผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนมากขึ้น
2.จัดเตรียมเส้นทางที่ชัดเจนให้กับผู้เรียน ( Provide clear directions) เป็นการนาเสนอ
เส้นทางทีละขั้นตอน ว่าผู้เรียนจะต้องทาอะไรบ้างมีลาดับการทางานเป็นอย่างไร เพื่อไปให้ถึงสิ่ง
ที่คาดหวังไว้สาหรับการทากิจกรรมหนึ่งๆ
3. การใช้สิ่งเตือนหรือตัวชี้แนะ (Prompts and clues) เช่น การวางแผนการทางานที่จะ
ช่วยให้ผู้เรียนจัดการการคิดของตนเองก่อนลงมือทางานที่ได้รับมอบหมาย
4.การให้คาอธิบาย (Offering explanation) เป็นการช่วยเหลือการเรียนรู้เพื่อช่วยให้
ผู้เรียนเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน
5. การใช้คาถาม (Question) เป็นการช่วยเหลือเพื่อเจาะประเด็นความสนใจและการ
แนะนาทางเลือก
6. การชี้จุดสาคัญ (Marking critical features) เป็นการชี้ให้เห็นถึงคุณสมบัติสาคัญที่
แสดงให้เห็นว่างานนั้นสาเร็จหรือไปถูกทางแล้ว
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สรุปในการดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ช่วยเสริมศักยภาพมีเทคนิคต่างๆเพื่อช่วยเหลือ ผู้เรียน
สามารถเรียนรูไ้ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเริ่มต้นผู้สอนสร้างความสนใจในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
และกาหนดจุดประสงค์ที่ชัดเจนร่วมกับผู้เรียน ผู้สอนดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ระบบช่วย
เสริมศักยภาพ ได้แก่ การเป็นตัวแบบ ให้คา อธิบาย การอ่านเสียงดัง การนาเสนอการเรียนรู้ทีละ
ขั้นตอน โดยให้ผู้เรียนเป็นผู้ดู ต่อมาผู้สอนสนับสนุนให้ผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ผู้สอนใช้การพูดซ้า ๆ การใช้คาถาม การใช้บัตรคา โดยให้ผู้เรียนปฎิบัติทาตาม ขั้นต่อมาให้
ผู้เรียนปฏิบัติ ผู้สอน คอยช่วยเหลือให้คาแนะนา และรักษาทิศทางการเรียนรู้ที่ชัดเจน ผู้สอนชี้
จุดสาคัญในการเรียนรู้ เมื่อมีข้อผิดพลาด ผู้สอนใช้สิ่งเตือนตัวชี้แนะ การบอกเป็นนัย การใช้แหล่ง
ทรัพยากรการเรียนรู้ที่หลากหลาย ควบคุมปัญหาความคับข้องใจของผู้เรียน ดูแลเอาใจใส่ผู้เรียน
ส่งเสริมและให้กาลังใจผู้เรียนในขณะที่เรียนรู้ และใช้ระบบติดตาม โดยผู้สอนบันทึก การทา
กิจกรรมของผู้เรียนเพื่อประเมินการให้ความช่วยเหลือที่แตกต่างกันในรายบุคคล
การให้
แบบฝึกหัดในแต่ละบทเรียน และการให้คาชี้แนะรายบุคคล ผู้เรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง จนกระทั่งผู้เรียนเกิดการพัฒนาความรู้ความ สามารถทากิจกรรมต่างๆได้ด้วยตนเอง และ
สามารถอธิบายและเป็นตัวแบบช่วยเหลือผู้เรียนคนอื่นได้ ผู้เรียนก็จะสามารถทางานได้สาเร็จด้วย
ตนเอง และพัฒนาจนเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นได้ด้วยตนเอง จนกระทั่งสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ ดังแสดงเป็นภาพได้ดังนี้
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ผู้สอนสร้าง
ผู้สอน
ความสนใจ
ดาเนิน
ให้ผู้เรียน
กิจกรรมการ
โดยระบุ
เรียนรู้
กิจกรรมการ
เรียนรู้
แบบอย่างได้ในขั้น

ผู้สอนช่วย
เสริมศักยภาพ
ให้ผู้เรียน
(Scaffolds)
โดยใช้เทคนิค
ต่างๆ

ระบบช่วยเสริมศักยภาพ(Scaffolding )

การช่วยเหลือ

การติดตาม

ผู้เรียนเกิดการ
พัฒนาความรู้
ผู้เรียนสามารถ
ช่วยเหลือตนเอง
( การฝึกหัด / ทบทวน
สามารถอธิบายเป็น

ผู้เรียน
ทางาน
ได้สาเร็จ

ผู้เรียน
มีความ
บรรลุ
สามารถ
จุดประสงค์ ในทักษะที่
ต้องการ

ต่อไป
ผู้เรียนเกิดการพัฒนา

ทักษะความสามารถ

- การให้คาอธิบาย
-การอ่านเสียงดัง
-การเป็นตัวแบบ
- การสนับสนุนให้ผู้เรียน
เข้ามามีส่วนร่วม
- การนาเสนอเส้นทางทีละ
ขั้นตอน
- การใช้สิ่งเตือนตัวชี้แนะ
- การใช้คาถาม
- การชี้จุดสาคัญ
- การพูดซ้าๆ
- การใช้เพลง สื่อการเรียน
การสอน ซีดี
- เพื่อนช่วยเพื่อน
-การให้กาลังใจ ทาให้เกิด
ความเชื่อมั่นกล้าพูดกล้า
แสดงออก ตรวจสอบความ
คับข้องใจของผู้เรียน

-การบันทึกการทา

กิจกรรมครูพิ่เลี้ยง
ประจากลุ่ม
- การเขียนบันทึกการ
เรียนรู้ด้วยอนุทินการ
เรียนรู้ของผู้เรียน
- การให้คาชี้แนะ
รายบุคคลของผู้สอน
-การทาแบบฝึกหัด
และแบบทดสอบ

ภาพที่ 6 สรุปการดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ช่วยเสริมศักยภาพ (Scaffolding)
ตอนที่ 4 การศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพ
4.1 การศึกษาเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะอาชีพ
กรมการพัฒนาชุมชน (2543 ) ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริมอาชีพ ให้กับประชาชน
กล่าวถึงหลักการในการพัฒนาอาชีพของประชาชนว่า อาชีพใดที่ประชาชน ทาอยู่แล้วต้องเข้าไป
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ส่งเสริมทั้งด้านการบริหารจัดการ และวิชาการใหม่ ๆ ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้มีโอกาสประสบผลสาเร็จ
ในอาชีพมากยิ่งขึ้น และได้กาหนดลักษณะอาชีพที่เข้าไปส่งเสริมไว้ 3 ลักษณะ คือ
1. อาชีพที่เป็นอาชีพหลักของราษฎร ได้แก่ อาชีพการเกษตรกรรม
2. อาชีพที่เป็นอาชีพรอง ได้แก่ อาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัว ซึ่งเป็นอาชีพที่หน่วยงาน
ต่าง ๆ ของรัฐเข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนให้ประชาชนในชนบท มีความรู้ความสามารถในการ
ประกอบอาชีพ
3. อาชีพเสริม ได้แก่ หัตถกรรม มุ่งให้ราษฎรในชนบทใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยใช้
วัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาดาเนินการ แล้วนาผลิตภัณฑ์ไปจาหน่าย เป็นการเพิ่มรายได้ใน
ครอบครัว กรมการพัฒนาชุมชนจะให้การสนับสนุนการประกอบอาชีพแก่ราษฎรในลักษณะการ
ประสานงานกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ
ประเวศน์ มหารัตน์สกุล (2543 ) กล่าวถึง “อาชีพ ” ว่าหมายถึง ผลที่เกิดจากการประกอบ
กิจกรรมของบุคคลในช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือตลอดชีวิต อาชีพจะบ่งบอกถึงเป้าหมาย ของงาน
และเป้าหมายชีวิตของตนเอง ผู้ที่มีอาชีพนอกจากจะยอมรับในอาชีพของตนเองแล้ว ยังต้อง
สามารถควบคุม จัดการ และสร้างโอกาส ให้ตนเองประสบความสาเร็จในอาชีพ โดยบนความ
พยายามนั้นต้องแสดงความรู้ ความสามารถให้ประจักษ์และต้องมีการวางแผนอย่างดี (Career
planning) ทั้งนี้เพราะความสาเร็จหรือความล้มเหลวในอาชีพจะมีความสัมพันธ์โดยรวม กับชีวิต
ของตนเอง ครอบครัวและสังคม โดยแบ่งอาชีพ เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ
1. อาชีพแบบพึ่งพิง ได้แก่ กลุ่มที่ไม่ชอบความเสี่ยง เช่น อาชีพรับราชการ หรือพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ หรือคนที่อยู่ ในองค์กรใหญ่ อาทิ เช่น ธนาคาร พนักงานบริษัทใหญ่ ๆ
2. อาชีพอิสระ ได้แก่ กลุ่มที่มี ความสามารถในการบริหารความเสี่ยงได้ดี เช่น อาชีพ
ทนายความ ค้าขาย รับจ้าง และอาชีพ นักการเมือง คนเหล่านี้จะสร้างความก้าวหน้า (Career
path) ให้ตนเองซึ่งต่างจากกลุ่มแรก ที่ถูกผู้อื่นวางสายอาชีพให้ เช่น ถ้าเป็นข้าราชการ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จะเป็นผู้กาหนด หรือถ้าเป็นพนักงานบริษัทจะมี
โครงสร้างตาแหน่งที่มักออกแบบโดยฝ่ายบุคคล
สานักงานการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยได้จัดทาเอกสารแผน
ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาพัฒนาอาชีพ ในการดาเนินงานประจาปี 2551-2554 โดยมุ่งหวังให้
สถานศึกษาในสังกัดสานักงาน กศน. ทั่วประเทศ นาไปใช้เป็นแนวทางไปสู่การปฏิบัติการ
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ดาเนินงานจัดการศึกษาอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป และได้รายงานสภาพการดาเนินงานการจัด
การศึกษาพัฒนาอาชีพที่ผ่านมา พบว่า มีปัญหา ดังนี้
1. การดาเนินงาน ขาดแคลนงบประมาณสนับสนุนในการจัดการศึกษาพัฒนาอาชีพใน
ด้านการจัดจ้างวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่
2. ด้านบุคลากร ไม่มีการจัดอบรมให้ความรู้กับบุคลากร เจ้าหน้าที่ ให้สามารถเป็น
วิทยากรในการจัดการศึกษาพัฒนาอาชีพ ทาให้ขาดความรู้ในการจัดกิจกรรมการพัฒนาอาชีพ
3. ด้านอาคารสถานที่ จากการสารวจ ไม่มีสถานที่สาหรับการจัดกิจกรรมการศึกษา
พัฒนาอาชีพให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
4. ด้านสื่อ อุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือต่างๆ ซึ่งไม่เพียงพอกับการจัดกิจกรรมการจัด
การศึกษาพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมาย
5. ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ บุคลากร เจ้าหน้าที่ ครู ไม่มีองค์ความรู้ในการจัด
กิจกรรมการศึกษาพัฒนาอาชีพเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้นจึงเป็น
เรื่องยากที่จะให้การพัฒนาอาชีพประสบความสาเร็จ
สภาพการจัดการศึกษาอาชีพในปัจจุบันมีหลายหน่วยงานในพื้นที่จัดอยู่แล้ว เช่น
หน่วยงานการเกษตร กรมพัฒนาชุมชน มูลนิธิและหน่วยงานเอกชนต่างๆ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่
ส่งเสริมอาชีพโดยตรงและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ดังนั้น กศน. จะมีปัญหาเกี่ยวกับการแย่งชิง
กลุ่มเป้าหมายกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ การจัดทาร่างยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาพัฒนาอาชีพ
จึงเน้นให้เกิดกลุ่มอาชีพตามความสามารถ ความถนัด แล้วพัฒนาต่อยอดให้กลุ่มมีความเข้มแข็ง
โดยวิธีการจัดการความรู้ พัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยอาศัยภาคีเครือข่าย
เข้ามาร่วมจัดฝึกทักษะอาชีพตามที่หน่วยงานนั้นๆ เชี่ยวชาญ สาหรับ สานักงานกศน. มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ให้รู้จักคิด วิเคราะห์เพื่อเลือกสรรในสิ่งที่ต้องการเพื่อนามาพัฒนาอาชีพ
ทั้งนี้การดาเนินงานบรรลุตามยุทธศาสตร์ได้ จะต้องมีการปรับวิธีการจัดสรรงบประมาณเป็น
โครงการ โดยมีวิธีการตรวจสอบการใช้งบประมาณอย่างโปร่งใส แทนการจัดสรรงบประมาณเป็น
รายหัวและจานวนชั่วโมง พัฒนาระเบียบ คาสั่งต่างๆให้สอดคล้องกับวิธีการจัด นอกจากนี้ต้อง
พัฒนาบุคคลากรให้มีความเข้าใจ กระบวนการจัดการเรียนรู้ยุทธศาสตร์นี้น่าจะช่วยเติมเต็มในการ
พัฒนาคนร่วมกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ได้
วิสัยทัศน์
ภายในปี 2554 สานักงานกศน. เป็นผู้นาในการจัดและส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
บนฐาน ความรู้ของสังคมไทยตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่เศรษฐกิจยุคใหม่
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พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ส่งเสริม สนับสนุน ภาคีเครือข่าย จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
3. พัฒนากระบวนการเรียนรู้อาชีพเพื่อการพึ่งพาตนเอง
4. พัฒนาสมรรถนะองค์กรอย่างต่อเนื่อง
เป้าหมาย
1. ผู้เรียนนาตนเองในการเรียนรู้ และพึ่งพาตนเองได้
2. เศรษฐกิจชุมชนยกระดับสูงขึ้น
สรุป การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพของประชาชน เป็นเรื่องที่มีความสาคัญต่อการที่จะ
ช่วยให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้ในทางเศรษฐกิจ ดั้งนั้น มีหลายหน่วยงานของรัฐบาลและ
เอกชนให้การส่งเสริมในด้านการศึกษา หรือความรู้ทางวิชาการ และการบริหารจัดการ ในด้านการ
พัฒนาอาชีพจะต้องสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้จนเกิดทักษะความ
ชานาญในการประกอบอาชีพ เพื่อสามารถนาไปสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้อย่างมั่นคง
4.2 สถานภาพของธุรกิจสปาและบริการสุขภาพ
4.2.1 ความหมายของสปา และธุรกิจสปาไทย
ประเทศไทยถือได้ว่าเป็นประเทศแรกที่มีการกาหนดมาตรฐานการบริการด้านสปาไทยเพื่อ
สุขภาพออกมาอย่างชัดเจน โดยมีการกาหนดคาจากัดความตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่า
ด้วยเรื่องกาหนดสถานที่เพื่อสุขภาพและเสริมสวยตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509
(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2547) มีใจความดังนี้ “กิจการสปาเพื่อสุขภาพ หมายความว่า การ
ประกอบกิจการที่ให้การดูแลและเสริมสร้างสุขภาพโดยบริการหลักที่จัดไว้ประกอบด้วยการนวด
เพื่อสุขภาพและการใช้น้าเพื่อสุขภาพ โดยอาจมีบริการเสริมประกอบด้วย เช่น การอบเพื่อสุขภาพ
การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ โภชนาการบาบัดและการควบคุมอาหาร โยคะและการทาสมาธิ
การใช้สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพตลอดจนการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ ” และมีการกาหนด
ความหมายของคาว่า “สปา” ไว้หลากหลาย ดังนี้
ความหมายที่ 1 สปา มาจากภาษาลาตินว่า “Sanus per Aquam” หรือ Sanitas
per aquas ซึ่งแปลได้ใจความว่า สุขภาพจากสายน้า การบาบัดด้วยน้า หรือการดูแล
สุขภาพโดยการใช้น้า
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ความหมายที่ 2 สปา หมายถึง ชื่อเมืองเล็ก ๆใกล้กับ เมืองลีห์ ทางตะวันออกเฉียงใต้ของ
เบลเยี่ยม ติดกับชายแดนของเยอรมัน เป็นเมืองที่เป็นแหล่งของน้าพุที่มีแร่เหล็กตามธรรมชาติ เชื่อ
กันว่าในปี 1326 ช่างเหล็กของเมือง Collin le Loupe ได้ยินชื่อเสียงของน้าพุดังกล่าวเกี่ยวกับ
สรรพคุณในการรักษาโรคจึงดั้นด้นเสาะหาจนพบ และน้าพุนั้นสามารถรักษาอาการป่วยไข้ของเขา
ให้หายไปได้จริงๆภายหลังสถานที่นั้นถูกยกย่องให้เป็น Health resort ที่โด่งดังและเป็นที่ยอมรับใน
เรื่องของการรักษาสุขภาพและอาการเจ็บป่วยต่างๆ ผู้คนส่วนใหญ่รู้จักในนามของ Espa ซึ่งเป็น
รากศัพท์ที่หมายถึง น้าพุ ในปัจจุบันคาดังกล่าวถูกใช้ในภาษาอังกฤษว่า spa ซึ่งใช้กันอย่าง
แพร่หลายในความหมายของสถานที่ตากอากาศเพื่อสุขภาพ (Health resort)
ความหมายที่ 3 สปา หมายถึง ชื่อของหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในเบลเยี่ยม ที่ซึ่งมีแหล่ง
น้าแร่ หรือน้า พุร้อนตามธรรมชาติปรากฎอยู่ และถูกค้นพบโดยชาวโรมันโบราณ ทหารโรมันนิยม
ที่จะใช้น้าพุแห่งนี้เป็นที่รักษาอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อหรือ บาดแผลที่ได้รับจากการสู้รบ
ความหมายที่ 4 สปา หมายถึง การบาบัดดูแลสุขภาพแบบองค์รวมด้วยวิธีทางธรรมชาติที่
ใช้น้าเป็นองค์ประกอบในการบาบัดควบคู่ไปกับการบาบัดด้วยวิธีทางการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ โดย
ใช้ศาสตร์สัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ รูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส เป็นปัจจัยที่สร้างภาวะสมดุลระหว่าง
ร่างกาย จิตใจจิตวิญญาณ อารมณ์
ความหมายที่ 5 สปาเป็นการบาบัดแบบองค์รวมที่เน้นการป้องกันการเจ็บป่วยมากกว่า
การรักษา
ความหมายที่ 6 สปา หมายถึง สถานที่ที่มีน้า พุตามธรรมชาติที่ซึ่งสามารถบรรเทา
และ รักษาอาการเจ็บป่วยจากโรคภัยต่างๆได้ ซึ่งน้าเหล่านี้สร้างศรัทธาและความเชื่อถือ
ทางจิตวิญญาณอย่างมาก โดยยังคงความเป็นปริศนาในการบาบัดโรคภัย
ความหมายที่ 7 สปา หมายถึง สถานที่อานวยความสะดวก และทุ่มเทให้กับทั้งทางด้าน
การบาบัดทั้งกายภาพ และ จิตใจ อารมณ์เพื่อให้ได้มาซึ่งสุขภาพที่ดีและชีวิตที่ผาสุก สปาต้องใช้
น้าในแง่ของการให้การรักษาและบาบัด โดยมีพื้นฐานมาจากการใช้ประโยชน์ของวิตามินและเกลือ
แร่จากธรรมชาติสปาร่วมสมัย ยังให้การบรรเทาอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ผ่านการรักษา
ด้วยวิธีทางการแพทย์ที่ครบครัน ผ่อนคลายความตึงเครียด ให้การดูแลและทะนุถนอมทั้งความงาม
ทางร่างกายและอารมณ์
กิจการสปาเพื่อสุขภาพ หมายถึง การประกอบกิจการที่ให้การดูแลแลเสริมสร้างสุขภาพ
โดยประกอบไปด้วยบริการหลักและบริการเสริมประเภทต่างๆ
บริการหลัก ประกอบด้วย การนวดเพื่อสุขภาพและการใช้น้าเพื่อสุขภาพ
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บริการเสริม หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่ควรจัดให้มีอยู่ในเมนู เพื่อเป็นการดึงดูดให้ลูกค้า
สนใจให้มาใช้บริการบ่อยขึ้นและมีความหลากหลายในสปามากขึ้น ตัวอย่างของกิจกรรมต่าง ๆ
ได้แก่ การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ การทาสมาธิและโยคะ การอบเพื่อสุขภาพ การแพทย์
ทางเลือก การโภชนบาบัดและการควบคุมอาหาร (สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม,2547)
สรุปว่าสปา หมายถึง การบาบัดดูแลสุขภาพแบบองค์รวมด้วยวิธีทางธรรมชาติที่ใช้น้าเป็น
องค์ประกอบในการบาบัดควบคู่ไปกับการบาบัดด้วยวิธีทางการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ โดยใช้ศาสตร์
สัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ รูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส เป็นปัจจัยที่สร้างภาวะสมดุลระหว่างร่างกาย จิตใจ
จิตวิญญาณ อารมณ์ โดยอยู่ภายใต้การดูแลของนักบาบัด แพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญ และธุรกิจสปา
ไทยหมายถึง สถานการประกอบกิจการที่ให้การดูแลแลเสริมสร้างสุขภาพโดยประกอบไปด้วย
บริการหลักและบริการเสริมประเภทต่างๆ เป็นสถานที่ในการพักผ่อน เพื่อให้ได้มาซึ่งสุขภาพองค์
รวมที่ดี
4.2.2 ประเภทธุรกิจสปาไทย
ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546 กระทรวง
สาธารณสุขได้กาหนดรูปแบบของธุรกิจสปาไทยไว้ 3 ประเภท ดังนี้
1. กิจการสปาเพื่อสุขภาพ
2. กิจการนวดเพื่อสุขภาพ
3. กิจการนวดเพื่อเสริมสวย
4.2.3 องค์ประกอบของสปาไทย
ตามคานิยามของ The International Spa Association (ISPA) สปาควรประกอบไปด้วย
ปัจจัยสาคัญ 10 ประการได้แก่ (กระทรวงสาธารณสุข, 2547)
1. น้า (Water) สามารถนาไปใช้ได้หลายรูปแบบทั้งภายในและภายนอกสปา โดยนามา
เป็นส่วนประกอบในการบริการและการตกแต่งสถานที่
2. การบารุง(Nourishment) เช่น อาหารสุขภาพ เครื่องดื่มสมุนไพร
3. การเคลื่อนไหวและการออกกาลังกาย (Movement, Exercise and Fitness) การ
เคลื่อนไหวในท่าทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่างๆกัน สร้างความกระปรี้กระเปร่า เพิ่มพลังงาน เช่น
การออกกาลังกายแบบต่างๆ การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
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4. การนวด (Touch and Massage) ซึ่งถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สาคัญ การนวด
และการสัมผัสที่สื่อสารความรู้สึกต่างๆ ให้ความรู้สึกที่อบอุ่น ผ่อนคลาย และบาบัดอาการปวด
เมื่อย
5. การบาบัดร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ (Body, Mind and Spirit) กิจกรรมสุขภาพที่
บูรณาการระหว่างความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกันระหว่างกาย ความคิด จิตใจและจิตวิญญาณกับ
สภาพแวดล้อม
6. ศาสตร์ด้านความงาม (Aesthetics) การบารุงรักษาความงามกับกระบวนการที่ใช้
ผลิตภัณฑ์พืชพรรณธรรมชาติ สมุนไพรต่างๆ ที่มีผลกับร่างกายมนุษย์
7. สถานที่ตั้ง (Environment) ประกอบไปด้วยสภาพแวดล้อมที่ดี สภาพภูมิอากาศ
ที่เหมาะสม การออกแบบตบแต่ง รูปแบบบรรยากาศดี ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย
8. การแสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรม (Art, Culture and Social) เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่
สร้างความสุนทรียะและประทับใจ ในเวลาที่ได้พักผ่อนและมีสังคมที่ดีกับมิตรสหาย
9. เวลา และจังหวะของชีวิต (Time, Space, Rhythms) ตระหนักถึงการใช้เวลาและ
จังหวะชีวิตที่ได้ดูแลสุขภาพให้แก่ตนเอง มีเวลาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพโดยสอดคล้อง
กับวงจรธรรมชาติ
10. ระบบการบริหารจัดการที่ดี (Management and Operation System) มีการ
บริหารงานอย่างเป็นระบบ (สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2552)
4.2.4 เกณฑ์การรับรองคุณภาพสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
เกณฑ์การรับรองคุณภาพสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ จะประกอบด้วยมาตรฐาน
จานวน 5 ด้านดังนี้(สานักงานส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ,2552 )
1. มาตรฐานด้านบริการ (Service Quality)
2. มาตรฐานด้านบุคลากร (Skill Staff)
3. มาตรฐานด้านผลิตภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์ (Tool and Equipment)
4. มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการองค์กร ( Organization and Management
Quality)
5. มาตรฐานด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม (Ambient)
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วัตถุประสงค์มาตรฐาน 5 ด้าน
มาตรฐานที่ 1 ด้านการบริการ (Service Quality) วัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบการ
บริการว่ากิจกรรมบริการนั้นมีการบริการครบถ้วนถูกต้อง มีคุณภาพตามหลักวิชาการตลอดจน
ความพึงพอใจของลูกค้า
1. การให้บริการในสปาเพื่อสุขภาพ
1.1 การให้บริการการใช้น้าเพื่อสุขภาพ
การแช่ตวั ในอ่างน้า ( Bath) อุ่น ร้อน เย็น การบริการ Vichy Shower การบริการ
Jet Shower หรือ Scotch Hose การบริการ Swiss Shower การบริการแช่เท้า Foot Bath อุ่น
ร้อน เย็น เทคนิคการลอยตัว (Isolation Tank หรือ Flotation ) บริการชิอัตสึ การนวดตัวในน้า
การบาบัดด้วยน้าทะเล การออกกาลังกายในน้า
1.2 การให้บริการนวด
การนวดไทย การนวดชิอัตสึ การนวดเพื่ออายุรเวช การนวดกดจุด การนวดทุย
นา การนวดอโรมาเธอราพี การนวดสวีดิช การนวดช่วยการไหลเวียนของน้าเหลือง การนวด
แบบตุรกี การนวดนักกีฬา การนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
1.3 การอบไอน้า (Steam) การอบเซาว์น่า(Sauna) การอบสมุนไพร
1.4 การประคบร้อน ประคบเย็น การประคบด้วยสมุนไพร
1.5 การทาความสะอาดผิว (Body Treatment) การสมานผิว การขัดผิว
(Exfoliation) การพอกผิว (Body Mask) การพันตัว (Body Wrap)
1.6 การล้างหน้า (Cleansing) การปรับสภาพผิว (Toning) การบารุงผิว
(Moisturizing) การขัดผิว (Exfoliation) การพอกหน้า (Mask) การนวดหน้า (Massage)
1.7 การบริการด้วยอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและให้คาแนะนาเกี่ยวกับ
สรรพคุณ
1.8 การบริการการออกกาลังกาย เช่น โยคะ จี้กง ฯลฯ
1.9 การบริการการทาสมาธิหลากหลาย
1.10 การขจัดสารพิษ (Detoxi Fication) ยกเว้นการสวนลาไส้ใหญ่
1.11 การบริการอื่นๆ ที่เป็นบริการสุขภาพ
2. การจัดทาเมนูในการให้บริการสปาเพื่อสุขภาพ ต้องมีการกาหนดรายละเอียดที่ชัดเจน
ทั้งรูปแบบของการบริการ เวลาที่บริการ และราคาที่ให้บริการของแต่ละเมนู
3. มีระบบบริการที่ เป็นมาตรฐานเดียวกันในแต่ละบริการ
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4. มีขั้นตอนของการบริการในเมนูชัดเจน
5. มีระบบการดูแลความปลอดภัยให้กับลูกค้าระหว่างการรับบริการ
6.มีการประเมินความพอใจของลูกค้า และมีการนาผลประเมินมาปรับปรุงอย่างสม่าเสมอ
7. จัดระบบการนัดหมายลูกค้า
8. จัดบริการสินค้าที่ลูกค้าต้องการ
9. การจัดให้บริการด้านการให้คาปรึกษาและข้อมูล
มาตรฐานที่ 2 ด้านบุคลากร (Skill Staff) วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความรู้
ความสามารถของบุคลากรในสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพว่ามีคุณสมบัติที่จะบริการลูกค้า
ได้อย่างปลอดภัย และประทับใจ
1. ผู้ดาเนินการสปาเพื่อสุขภาพ โดยผู้ดาเนินการสปาต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมจากเกณฑ์
มาตรฐานตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ ดังนี้
1.1 สามารถสื่อสารภาษาไทยได้อย่างดีและพูดภาษาต่างประเทศได้อย่างดี
1.2 เป็นผู้นาและสร้างแรงจูงใจและรับผิดชอบยุติธรรมต่อพนักงานในการทาให้การ
บริการมีคุณภาพเพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
1.3 มีการปฏิสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับลูกค้ารับข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการทางาน
และสิ่งอานวยความสะดวกในสปา
1.4 มีความสามารถในการทาการตลาดบริการสปาทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
1.5 มีจัดฝึกอบรมพนักงานเพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างดีที่สุด
1.6 มีความสามารถวางแผนการดาเนินงานในสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ
ทุกๆเรื่องอย่างมีคุณภาพ
1.7 สามารถจัดสภาพและดูแลสิ่งแวดล้อมให้ลูกค้าทุกคนเกิดความประทับใจ
1.8 สามารถทางานร่วมกับแผนกอื่นๆในสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพได้ดี
2. ผู้ให้บริการในสปาเพื่อสุขภาพ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
2.1 ผู้ให้บริการต้องผ่านการอบรมความรู้เฉพาะด้านของการบริการในแต่ละประเภท
ให้บริการมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานผู้ให้บริการของ กระทรวงสาธารณสุข
2.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยได้อย่างดี สื่อสารภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 1
ภาษา
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2.3 เป็นผู้รับผิดชอบการบริการลูกค้าในการทาทรีทเมนต์และให้บริการที่ลูกค้าพึง
พอใจ
2.4 เป็นผู้มีการให้บริการลูกค้าที่สุภาพอ่อนน้อม สนใจและเอาใจใส่
2.5 มีความสามารถในการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์ ในห้องทรีทเมนต์ให้ครบ พร้อมให้บริการตลอดเวลา
2.6 สนับสนุนการทางานของหน่วยอื่นๆ
2.7 ผ่านการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกของสถานประกอบการอย่างสม่าเสมอ
3. พนักงานต้อนรับ (Spa Receptionist / Guest Relations Officer) ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
3.1 ต้องเป็นผู้ที่มีจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรอาชีวะชั้นสูง
3.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยได้อย่างดีและพูดภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 1
ภาษา
3.3 สามารถให้การต้อนรับและบริการลูกค้าทุกเรื่องทุกคนด้วยกิริยาสุภาพอ่อ นน้อม
และประทับใจ
3.4 สนับสนุนการทางานของหน่วยอื่นๆ
3.5 มีความสามารถในการให้ข้อมูลทุกเรื่อง
3.6 มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหรือฉุกเฉินได้
มาตรฐานที่ 3 ด้านผลิตภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์ (Tool and Equipment)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้สถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ จัดหาผลิตภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์
ที่ดีมีคุณภาพไว้สาหรับบริการผู้มารับบริการ
1. ผลิตภัณฑ์ที่ใช้หรือมีไว้จาหน่ายต้องไม่มีการโฆษณาคุณภาพเป็นเท็จหรือเกินความเป็น
จริงอันอาจทาให้หลงเชื่อหรือสาคัญผิดในคุณภาพผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
2. ผลิตภัณฑ์ที่ใช้หรือมีไว้จาหน่ายต้องได้มาตรฐานตามเกณฑ์การรับรองจากสานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาหรือกฎหมายกาหนด หรือระบุแหล่งผลิตที่ชัดเจน สาหรับผลิตภัณฑ์
ที่ผลิตและนาเข้าจากต่างประเทศจะต้องมีหนังสือรับรองผู้ผลิต ( Certificate of Manufacturer )
หรือหนังสือรับรองการขาย ( Certificate of Free Sale )
3. ผลิตภัณฑ์ที่ใช้หรือมีไว้จาหน่ายโดยสถานประกอบการสปาเป็นผู้ผลิตต้องมี
กระบวนการควบคุมคุณภาพและการผลิตและสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้าได้
และถ้านาเข้าจากต่างประเทศมีการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และมีเอกสารที่รับรองจากต่างประเทศ
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4. ผลิตภัณฑ์ที่ใช้หรือมีไว้จาหน่ายต้องมีคุณภาพปลอดภัย และมีหลักประกันแก่ผู้ใช้
ผลิตภัณฑ์กรณีเกิดปัญหาจากการใช้ผลิตภัณฑ์ (Product Liability )
5. ผลิตภัณฑ์ที่ใช้หรือมีไว้จาหน่ายต้องมีฉลากที่มีรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วนตามที่
กฎหมายกาหนด รวมทั้งระบบการควบคุมกากับในเรื่องวันหมดอายุผลิตภัณฑ์
6. มีระบบการควบคุมปริมาณสารองของผลิตภัณฑ์ที่เป็นปัจจุบัน โดยอาจเป็นในรูปแบบ
Computerized หรือ Manual
7. ผลิตภัณฑ์ที่ใช้หรือมีไว้จาหน่ายต้องได้รับการบรรจุอยู่ในภาชนะที่ถูกต้องเหมาะสม มี
การจัดเก็บอย่างถูกต้องเหมาะสมและการจัดการควบคุมสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการรักษา
คุณภาพผลิตภัณฑ์
8. มีการดูแลรักษาความสะอาดในส่วนของเครื่องมือ อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ อย่าง
ถูกต้องสม่าเสมอตามมาตรฐาน และให้อยู่ในสภาพปลอดภัยพร้อมใช้งาน มีผู้มีความรู้ดูแลและ
ให้ข้อมูลทีมงานในการเก็บและนาไปใช้
9. มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษ เช่น ซาวน่า สระว่ายน้า เครื่องออกกาลังกาย เป็นต้น
10. มีการสอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้อย่างสม่าเสมอ
มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริหารและการจัดการองค์การ (Organization and
Management Quality) วัตถุประสงค์ เพื่อให้สถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพตระหนักถึง
ความสาคัญ และมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตลอดจนเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา
ในสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง
1. การจัดแบ่งภาระหน้าที่พนักงานที่ชัดเจนตามตาแหน่ง
2. มีสายงานการบังคับบัญชาชัดเจน
3. จัดระบบการว่าจ้างและผลตอบแทนชัดเจน
4. มีระบบการฝึกอบรมที่ได้มาตรฐาน
5. มีการวัดประเมินผลการปฏิบัติงานสม่าเสมอ
6. มีระบบการพัฒนาบุคลากร
7. มีการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ( Manual Operation)
8. การกาหนดเป้าหมายการตลาดชัดเจน
9. การกาหนดมาตรฐานของวัสดุสิ้นเปลืองอย่างชัดเจน
10. มีจริยธรรม จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ
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มาตรฐานที่ 5 ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม (Ambient) วัตถุประสงค์ เพื่อให้
ผู้รับบริการได้ประทับใจในสภาพแวดล้อม เนื่องจากสปาเพื่อสุขภาพผู้รับบริการจะต้องได้รับ
บริการครบทั้ง 5 มิติ คือ รูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส
1. สถานที่และสภาพแวดล้อม
1.1 การตกแต่งสถานที่ต้องมีเอกลักษณ์ถูกต้องเหมาะสมและสอดคล้องกับวัฒนธรรม
ไทย
1.2 บริเวณต้อนรับ แยกออกจากส่วนที่ให้บริการอย่างชัดเจน ไม่รบกวนผู้รับบริการ
1.3 สภาพแวดล้อมที่ดี ไม่แออัด และปราศจากมลภาวะต่างๆ
1.4 สามารถเข้าถึงจุดต่างๆของการให้บริการอย่างสะดวก
1.5 มีแผนผังแสดงจุดต่างๆ ของสถานประกอบการ แสดงไว้อย่างชัดเจน ครอบคลุม
ทุกพื้นที่
1.6 สถานที่มีความสะอาด และมีระบบดูแลรักษาที่ดีอย่างสม่าเสมอ
1.7 มีการจัดแสงสว่างอย่างเหมาะสม เพียงพอตามบริเวณจุดที่ให้บริการ
1.8 ดนตรีหรือเพลงที่ใช้เหมาะสม ฟังแล้วรู้สึกผ่อนคลาย ตามลักษณะของจุดที่
ให้บริการ
1.9 มีความปลอดภัยและมีระบบแจ้งเตือน
2. เครื่องมือและสิ่งอานวยความสะดวก
2.1 มีตู้ล็อคเกอร์หรือตู้เซพให้ลูกค้าจัดเก็บทรัพย์สินมีค่า
2.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการบริการสปา มีมาตรฐานรับรอง และมีคู่มือการใช้งานทุก
รายการ
2.3 มีมุมพักผ่อน(Relaxation Area)
2.4 มีห้องอาหารเพื่อสุขภาพ และมีการบริการเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
(Healthy Restaurant)
2.5 มีมุมให้อ่านหนังสือ (Reading Area)
2.6 มีบริเวณให้คาปรึกษา(Consultation Area)
2.7 มีสถานที่ทาสมาธิ (Meditation Area)
สรุปประเภทของธุรกิจสปามีหลายรูปแบบและมีองค์ประกอบต่างๆเพื่อทาให้ผู้ที่มารับ
บริการได้รับการบาบัดทั้งร่างกาย และจิตใจ เพิ่มพลังงานและผ่อนคลาย บาบัดอาการปวดเมื่อย
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ต่างๆ แต่ทั้งนี้ผู้ประกอบการในสปาจะต้องคานึงถึงคุณภาพของสถานประกอบการที่ต้องให้ได้
เกณฑ์การรับรองคุณภาพตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขทั้งทางด้านบริการ ด้านบุคลากร
ด้านผลิตภัณฑ์และเครื่องมืออุปกรณ์ ด้านการบริหารและการจัดองค์กร และด้านสถานที่
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ ความปลอดภัย และความประทับใจ ในงานวิจัย
นี้เน้นพัฒนาสมรรถนะอาชีพทางด้านการนวดบาบัดอาการต่างๆ ให้กับผู้ดูแลสุขภาพในสปา
เนื่องจากเพื่อให้ได้มาตรฐานทางด้านการบริการการนวด
4.3 ความรู้เกี่ยวกับการนวดแผนไทย
4.3.1 ความรู้ที่จาเป็นเกี่ยวกับการนวดไทย
โดยทั่วไปแล้ว หมอนวดมืออาชีพ หรือผู้ที่จะทาหน้าที่ เป็นหมอนวด ไม่ว่าจะเป็นอาชีพ
เสริม หรือเพื่อช่วยเหลือกันเอง ภายในครอบครัว ควรมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จาเป็น สาหรับการ
นวดไทย รวมไปถึงการเตรียมตัว เตรียมร่างกายให้พร้อม และปฏิบัติตามที่จะกล่าวต่อไป เพียงแต่
จะเข้มข้นเท่าใด ขึ้นอยู่กับระดับของการนาไปใช้ (สถาบันการแพทย์แผนไทย, 2553)
การเตรียมร่างกายของผู้นวด
ผู้นวดจะต้องมีการฝึกร่างกายเพื่อให้เกิดความแข็งแรงของกาลังนิ้วในการนวดโดย
1. การฝึกกาลังนิ้ว สามารถทาได้ โดยฝึกซ้อมยกกระดานทุกวัน ด้วยการนั่งขัดสมาธิ
เพชร และหย่งมือเป็นรูปถ้วย วางไว้ข้างลาตัว แล้วยกตัวให้พ้นจากพื้น อาจใช้การฝึกโดยบีบขี้ผึ้ง
จนอ่อนตัว หรืออาจฝึกนวด กับผู้ป่วยเลย การฝึกกาลังนิ้ว จะทาให้นิ้วมือ มีกาลังแข็งแรง เมื่อใช้
นวดผู้ป่วย จะได้มีกาลังเพียงพอ มือไม่สั่น ไม่อ่อนแรง ทาได้ตรงเป้าหมายการรักษา จะทาให้การ
รักษาได้ผลรวดเร็ว
2. การรักษาสุขภาพทั่วไป ผู้นวดต้องรักษาสุขภาพให้ดีอยู่เสมอ ทั้งทางกาย และใจ หมั่น
ออกกาลังกาย ให้ร่างกายแข็งแรง ถ้ารู้สึกว่าไม่สบาย หรือมีไข้ไม่ควรทาการนวด เพราะนอกจาก
การนวดจะไม่ได้ผลดี เท่าที่ควรแล้ว ยังอาจแพร่โรคให้กับผู้ถูกนวดได้ และเล็บมือ ควรตัดให้สั้น
และดูแลให้สะอาด
ข้อควรระวังในการนวด
1. ในกรณีที่นวดท้อง ไม่ควรนวดผู้ที่รับประทานอาหารอิ่มใหม่ๆ (ไม่เกิน 30 นาที)
2. ไม่นวดให้เกิดการฟกช้ามากขึ้น หรือมีอาการอักเสบซ้าซ้อน
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3. กรณีผู้สูงอายุ โรคประจาตัวบางอย่าง เช่น เบาหวาน โรคความดัน โลหิตสูง
ต้อง
ระมัดระวังในการนวด
4. ไม่ควรนวดผู้ที่มีอาการอักเสบติดเชื้อ คือ มีไข้มากกว่า 38 องศา เซลเซียส ปวด บวม
แดงร้อน
5. ไม่ควรนวดผู้ที่หลังประสบอุบัติเหตุใหม่ๆ ควรได้รับการช่วยเหลือข้างต้น
และตรวจ
วินิจฉัย ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ หากเกินความสามารถ ควรประสานความร่วมมือ กับแพทย์แผน
ปัจจุบัน
ข้อปฏิบัติหลังการนวด
1. คาแนะนาสาหรับผู้นวด หากผู้นวดมีอาการปวดนิ้วมือ ให้แช่มือในน้าอุ่น เพื่อช่วยให้
กล้ามเนื้อผ่อนคลาย และการไหลเวียนโลหิตดีขึ้น หรือใช้ผ้าชุบน้าอุ่นประคบมือ และนวดคลึง
บริเวณเนินกล้ามเนื้อฝ่ามือ และรอบข้อนิ้วมือ
2. คาแนะนาสาหรับผู้ถูกนวด งดอาหารแสลง เช่น อาหารมัน อาหารทอด หน่อไม้ ข้าว
เหนียว เครื่องใน สัตว์ เหล้า เบียร์ ของหมักดอง ห้าม สลัด บีบ ดัด ส่วนที่มีอาการเจ็บปวด ท่า
กายบริหารเฉพาะโรค หรืออาการ คาแนะนาอื่นๆ เช่น หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เป็นมูลเหตุเกิดโรค
(สถาบันการแพทย์แผนไทย,2553)
โรคที่สามารถใช้การนวดรักษาได้
โรคต่างๆที่สามารถใช้ในการนวดในการรักษาได้ มีดังนี้คือ อัมพาตหน้า : ตาหลับไม่ลง,
ยักคิ้วไม่ได้ , ปากเบี้ยว ขากรรไกรค้าง : หุบปากไม่ลง , คางห้อยลง ขากรรไกรอักเสบ : เป็นข้าง
เดียว, อ้าปากไม่ขึ้น ถ้ากัดฟัน ฟันจะไม่เสมอกัน หูอื้อ ลมออกหู มีเสียงดังในหู ลมตะกัง กระดูก
หลัง ลมปลายปัตคาดบ่า โรคตกหมอน (กล้ามเนื้อเคล็ด) คอเอียงในผู้เรียนเล็ก : ส่วนมากจะ
เป็นมาแต่กาเนิด หัวไหล่ติด หัวไหล่อักเสบ ชูแขนไม่ได้ เท้าแขนไม่ได้ หัวไหล่เคลื่อน หัวไหล่เบี่ยง
เกิดจากอุบัติเหตุ ลมปลายปัตคาดข้อศอก ข้อศอกเคลื่อน ข้อมือเคลื่อน ก้อนปมหลังมือ
สันนิบาตมือตก ลาบองข้อมือด้านนิ้วโปร่ง ลมปลายปัตคาดข้อมือ นิ้วไกปืน (เอ็นอักเสบตรงโคน
นิ้ว งอนิ้วเข้าจะมีเสียงดังแก๊ก) นิ้วมือซ้น ลมปลายปัตคาด หลัง กระดูกสันหลังคด , แอ่น
กระดูกสันหลังงอ, ค่อม ลาบองข้อกระดูกสันหลัง (มักพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง) ยอกหลัง : มี 2
ชนิด คือ ยอกเดี่ยว (หลังข้างเดียว) , ยอกสะดุ้ง ขัดสะโพก : ไขว่ห้างไม่ได้ ข้อสะโพกเคลื่อน : ไม่
สามารถงอขาได้ จับโปงเข่า เข่าเบี่ยง สะบ้าบิ่น ลูกสะบ้าเคลื่อน ขาเหยียดไม่ตรงแต่สามารถงอ
ขาเข้าได้ จับโปงข้อเท้า : การบวมข้อเท้า กลายเป็นสันนิบาตข้อเท้าตกได้ ข้อเท้าแพลง ลม
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ปลายปัตคาดส้นเท้า เอ็นบริเวณส้นเท้าอักเสบ ข้อนิ้วเท้าซ้น สันนิบาตข้อเท้าตก กระดูกแขนขา
หัก กล้ามเนื้ออักเสบจากการกีฬา อัมพาต 5 ชนิด คือ อัมพาตครึ่งซีก , ครึ่งท่อน, แขน, ขา,
ทั้งตัว ดานเลือด : มีเลือดคั่งค้างในโพรงมดลูก ดานลม : ท้องผูก, อุจจาระแข็ง , กินไม่ได้ , นอนไม่
หลับ, ปลายมือปลายเท้าชา มดลูกเคลื่อน 3 ชนิด มดลูกตะแคง มดลูกต่า คือ มดลูกเคลื่อนตัว
ไปทับกระเพาะปัสสาวะ ทาให้ปัสสาวะบ่อย มดลูกลอย คือ มดลูกเคลื่อนตัวสูงขึ้น ลักษณะคือ
ผายลมทางช่องคลอด
โรคที่ห้ามนวด
เป็นโรคที่ มีไข้สูงเกิน 38.5 องศาเซลเซียส ไข้พิษ ไข้กาฬ อีสุกอีใส งูสวัด เริม โรคผิวหนัง
โรคติดต่อ เช่น วัณโรค (สถานบันการแพทย์แผนไทย,2553)
4.3.2 ผลของการนวดไทยต่อสุขภาพ
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
การนวดเสมือนยาอายุวัฒนะ เพราะทาให้เพิ่มการไหลเวียนของเลือด และน้าเหลืองทั่ว
ร่างกาย ซึ่งจะทาให้เนื้อเยื่อของอวัยวะต่างๆ ได้รับสารอาหาร และออกซิเจนจากเม็ดเลือดแดงได้ดี
ขึ้น ในขณะเดียวกันก็ช่วยถ่ายเทของเสีย และท็อกซิน ได้ดีขึ้นด้วย นอกจากนี้การนวดอาจจะมีผล
ต่อระบบต่อมไร้ท่อ ซึ่งหลั่งฮอร์โมนต่างๆ ที่ทาให้อวัยวะต่างๆ ทางานเป็นปกติ สุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง เป็นผลให้อายุยืนยาวในทางอ้อม
ด้านการป้องกันโรค
การนวดที่ค่อนข้างรุนแรงจะมีผลกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกาย สาหรับผู้ที่ต้องนอนอยู่บน
เตียงเป็นเวลานานๆ การนวดป้องกันการเกิดแผลกดทับตามส่วนที่ผิวหนังหุ้มกระดูกอยู่ การนวด
บริเวณบ่า และคอจะช่วยป้องกันอาการปวดศีรษะได้ การนวดบริเวณหลัง และขาก่อนประจาเดือน
จะมาช่วยป้องกันการปวดประจาเดือนได้
ด้านการรักษาโรค และ บาบัดโรค
การนวดไทยสามารถใช้ในการลดอาการปวด แก้เคล็ด ขัด ยอก ลดการอักเสบ และลดการ
ติดขัดของกล้ามเนื้อ เอ็น และข้อต่อ การนวดไทยสามารถคลายเครียด แก้เป็นลม ลดอาการจุก
เสียด แก้ท้องผูก ช่วยให้มดลูกกลับเข้าสู่ตาแหน่งเดิมได้ง่ายขึ้น (มดลูกเข้าอู่)
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ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ
การนวดไทยช่วยกระตุ้นให้กล้ามเนื้อที่เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาตฟื้นตัวเร็วขึ้น
สมรรถภาพผู้เรียนพิการ และฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศได้

ช่วยฟื้นฟู

ผลของการนวดไทยต่อระบบต่างๆ
ระบบไหลเวียนโลหิต ช่วยให้การไหลเวียนเลือดดีขึ้น ทาให้บริเวณที่นวดอุ่นขึ้น ลดอาการ
บวม
ระบบกล้ามเนื้อ ทาให้กล้ามเนื้อมีประสิทธิภาพดีขึ้น ขจัดของเสียในกล้ามเนื้อได้ดีขึ้น ทา
ให้กล้ามเนื้อเมื่อยล้าน้อยลงหลังการใช้งาน ทาให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย ลดการเกร็ง ลดปวด ทาให้
พังผืดที่เกิดในกล้ามเนื้ออ่อนตัว ทาให้กล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่นดีขึ้น
ระบบประสาท ช่วยกระตุ้นให้สมองกระปรี้กระเปร่าจากที่มีเลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้น การ
นวดอาจส่งผลต่อสมองโดยผ่านตัวรับความรู้สึกที่ผิวหนัง ( sensory recepter) การนวดอาจส่งผล
ต่อระบบประสาทอัตโนมัติ ( Autonomic Nervous System) ทาให้การทางานของอวัยวะต่างๆ ที่
อยู่นอกอานาจจิตสานึกทางานได้อย่างมีดุลยภาพมากขึ้น
ระบบหายใจ การนวดช่วยให้ร่างกายผ่อนคลาย ทาให้หายใจเข้า และออกได้ลึกขึ้น ช่วย
เพิ่มการนาออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายระบบทางเดินอาหาร การนวดช่วยเพิ่มความตึงตัวของทางเดิน
อาหาร ช่วยให้กระเพาะอาหารและลาไส้บีบตัว ทาให้เจริญอาหาร ท้องไม่อืดเฟ้อ
ระบบผิวหนัง การนวดทาให้เลือดไปเลี้ยงที่ผิวหนังมากขึ้น ทาให้ผิวเต่งตึงการนวดทาให้
แผลเป็นอ่อนตัว หรือเล็กลงไปได้
4.3.3 คุณสมบัติ ของหมอนวดไทยที่ดี
หมอนวดไทยที่ดีจะต้องมีคุณสมบัติ 10 ประการดังนี้คือ (ประโยชน์ บุญสินสุข,2530)
1. ต้องอ่านออกเขียนได้ค่อนข้างดี การอ่านทาให้ศึกษาจากตาราต่างๆ ได้ การเขียนให้
บันทึกประวัติอาการของโรค และวิธีรักษาที่กระทาอยู่ได้ ซึ่งมีความจาเป็นอย่างยิ่งเพราะการเปิด
สถานพยาบาลนั้นจะต้องมีการบันทึกลงในบัตรผู้ป่วย
2. ต้องรู้จักโครงสร้าง และระบบการทางาน ของร่างกายมนุษย์ รู้ว่าหายใจอย่างไร การ
ไหลเวียนเกิดขึ้นได้อย่างไร การเคลื่อนไหวเกิดขึ้นได้อย่างไรฯลฯ การขาดความความรู้เหล่านี้ทาให้
ไม่เข้าใจถึงอาการที่ผิดปกติ และปกติ ทาให้การรักษาด้วยวิธีนวดอาจเกิดอันตรายแก่ร่างกายของ
ผู้ป่วยได้
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3. ต้องเข้าใจถึงสมมุติฐานของโรค ตามวิธีของการแพทย์แผนไทย (มิใช่การแพทย์แผน
ปัจจุบัน) มองร่างกาย และจิตใจของผู้ป่วยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่ได้แยกออกเป็นส่วนๆ และ
มองถึงความสมดุลที่ถูกรบกวนไปจากปกติ การนวดทาให้ร่างกายเกิดความสมดุลได้
4. ต้องรู้ตาแหน่งของเส้นต่างๆ และจุดต่างๆ บนร่างกายเป็นอย่างดี และรู้ว่าจุดไหนทาให้
เกิดความรู้สึกอย่างไร ที่ไหน และจุดไหนไม่ควรกด หรือนวด พึงตระหนักว่าถ้าการนวดผิดจุดทาให้
เกิดผลเสียขึ้นได้
5. ต้องรู้จักยาสมุนไพรต่างๆ ที่ใช้ประกอบการนวดพอสังเขป ไม่ว่าจะเป็นยากิน ยาทา
หรือยาประคบ โดยเฉพาะต้องรู้จักยาที่ใช้ทา และประคบ เพื่อนาไปประกอบการนวดรักษาได้
เพราะยาสมุนไพรเป็นส่วนหนึ่งของการแพทย์แผนไทย
6. ต้องรู้กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบโรคศิลปะ และจริยธรรม เพราะถ้า
รู้เท่าไม่ถึงการณ์อาจทาให้ต้องถูกปรับหรือติดคุก โดยไม่ได้คาดคิดมาก่อนเลย
7. ต้องให้เกียรติแก่วิชาชีพอื่นๆ ในวงการแพทย์ไม่ว่าแผนปัจจุบันหรือแผนโบราณ ซึ่งเป็น
มารยาทของการประกอบวิชาชีพ ไม่ควรโจมตีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เนื่องจากเขามีความคิดเห็นไม่
ตรงกัน
8. ต้องหมั่นสารวจ สรุปประสบการณ์ การนวด และบันทึกลงในหนังสือ ตีพิมพ์เพื่อ
เผยแพร่และแลกเปลี่ยนกับผู้รู้อื่นๆ
9. ต้องมีความสามัคคี รวมตัวกันเป็นสมาคม หรือสมาพันธ์ เพื่อร่วมกันทาประโยชน์ให้แก่
สังคม บริการประชาชน มิใช่เป็นการเรียกร้องสิทธิอย่างเดียว ออกวารสารของสมาคม เพื่อให้
สมาชิกมีโอกาสแสดงข้อคิดเห็น หรือประสบการณ์ของตนเอง
10. ต้องเพิ่มพูนความรู้ของตนเอง โดยเข้าอบรมหลักสูตรทั้งระยะยาวและระยะสั้น เพื่อให้
ตนเองมีความรู้ และเป็นผู้เชี่ยวชาญในโรคสาขาใดสาขาหนึ่งได้
สรุปผู้ดูแลสุขภาพในสปาจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการนวดแผนไทย การดูแลสุขภาพของ
ตนเอง และผู้ที่มารับบริการ จะต้องมีความระมัดระวังในการนวดและรู้ข้อปฏิบัติในการนวดเป็น
อย่างดีตลอดจนต้องมีความรู้ทางด้านโรคต่างๆที่สามารถบรรเทาอาการได้ หรือไม่ได้เพื่อช่วยให้
การบริการนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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ตอนที่ 5 ภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communicative Approach)
การสอนตามแนวการสื่อสาร เป็นแนวการสอนที่สืบเนื่องมาจากแนวคิดด้านการสื่อสาร
ของ Hymes (1972) หลังจากที่นักวิชาการได้เสนอแนวความคิดที่มีต่อความสามารถทางภาษา
ตามแนวคิดของChomsky โดยใช้พื้นฐานของตนในสาขาวิชาต่างๆ ส่วนใหญ่จะเป็นการนาเสนอ
การจัดกลุ่มของความคิด (Notions) และหน้าที่ (Functions) ที่แตกต่างกันไป โดยยึดความหมาย
ทางด้านการสื่อสารที่บุคคลต้องการถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจเป็นสาคัญ ในด้านการสอนได้มีการ
นาเสนอแนวการสอนตามแนวการสื่อสารขึ้น เรียกว่า Communicative Language Teaching
หรือ Notional -Functional Approach หรือ Functional Approach (Richards and Rodgers,
2001) เพื่อให้ผู้เรียนนาความรู้ทางด้านภาษาไปใช้ในการสื่อสารกับชาวต่างประเทศได้
การสอนตามแนวคิดภาษาเพื่อการสื่อสารมุ่งให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อ
ความหมายในชีวิตประจาวันได้ โดยอาศัยหลักการของภาษาศาสตร์เชิงสังคมวิทยา ซึ่งว่าด้วย
เนื้อหาในบริบท (Context) และวัฒนธรรมที่แตกต่างกันตามสภาพแวดล้อม เน้นปฏิสัมพันธ์การใช้
ภาษาระหว่างครูกับผู้เรียนเป็นสาคัญ การสร้างปฏิสัมพันธ์นั้นต้องให้โอกาสผู้เรียนถ่ายทอด
ความคิดของตนเป็นภาษาพูดและภาษาเขียนซึ่งจะทาให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการเขียน การอ่าน
รวมทั้งการใช้ภาษากาย ซึ่งแสดงออกได้จากท่าทางและสีหน้าตามการสื่อความหมายตาม
ความคิดของตน การพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศในกระบวนการดังกล่าวจะกระทาได้ไม่ยาก
และครบวงจรได้อย่างเป็นธรรมชาติที่สุด วิธีที่ง่ายที่สุด คือ การกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความคิดรวบ
ยอดในการเรียนภาษาโดยให้เข้าใจความหมายโดยรวมของเรื่องที่นามาสอน นั่นคือ การจัดบริบท
ทางภาษาที่ใช้กันในชีวิตประจาวันที่ผู้เรียนอาจได้พบ ได้เห็น หรือได้ยินได้ฟังจริง ๆ ทั้งที่เป็นภาษา
เขียน ภาษาพูดหรือภาษากายมาใช้เป็นสื่อการสอน หรือนามาจัดเป็นบทเรียนนาหรือกิจกรรมนา
ให้ผู้เรียนได้ทาความเข้าใจด้วยเทคนิควิธีการสอนของครู โดยการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนลองผิดลอง
ถูกในการเรียนภาษาด้วยตนเองและเรียนรู้การแก้ปัญหาจากข้อบกพร่องของตน เมื่อผู้เรียนเข้าใจ
เรื่องราวที่ได้เรียนจากบริบทต่าง ๆ แล้ว ความคิดที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ในบทเรียนหรือกิจกรรม
นาเหล่านั้นจะช่วยให้ผู้เรียนมีเรื่องราวที่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นภาษาพูด ภาษาเขียน หรือ
ภาษากายเพื่อสื่อความหมายตามที่ตนต้องการภายใต้การช่วยเหลือของครู เพื่อให้ผู้เรียนประสบ
ความสาเร็จในการสื่อความนั้น ๆ นอกจากนี้ผู้เรียนจะเกิดความภูมิใจในความสาเร็จของตนด้วย
ทาให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนภาษา ซึ่งจะทาให้การพัฒนาภาษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นธรรมชาติได้เนื้อหาที่จัดขึ้นเป็นบทเรียนจึงควรเป็นบริบททางภาษาที่มีความหมายแก่ผู้เรียน
ตามหลักการใช้ภาษาในสังคมในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เหมาะสม นอกจากนี้ ในการจัดกิจกรรมการ
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เรียนการสอนจาเป็นอย่างยิ่งที่ครูจะต้องจัดให้ผู้เรียนได้แสดงออกทางภาษาในลักษณะปฏิสัมพันธ์
ระหว่างครูกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้เรียน เพื่อให้ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาได้อย่างเป็นธรรมชาติ ครูมี
หน้าที่คอยช่วยเหลือ แนะนา และแก้ไขการใช้ภาษาที่ถูกต้องแก่ผู้เรียน กิจกรรมดังกล่าว ได้แก่ การ
ทางานกลุ่มย่อยเพื่อการอ่านร่วมกัน การโต้ตอบในการสนทนาร่วมกันและการแสดงความคิดเห็น
ร่วมกันในเรื่องที่อ่าน (เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์, 2531)
ภาษาเพื่อการสื่อสารมีจุดมุ่งหมายดังนี้
1. เพื่อให้ผู้เรียน มีความรู้เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ของภาษา ความหมาย หน้าที่ของภาษา และ
การเลือกใช้ภาษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตนเองเหมาะสมกับสถานการณ์และคู่สนทนา
2.เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกการใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆที่อาจพบได้ในชีวิต
ประจาวัน เรียนรู้ที่จะสื่อสารโดยผ่านการสื่อสาร
3. เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและระดับความสามารถในการใช้ภาษาทั้งในด้านการรับ
และส่งสาร
ลักษณะสาคัญของการสอนตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
สุมิตรา อังวัฒนกุล ( 2540) กล่าวถึง ลักษณะสาคัญของการสอนตามแนวการสอนภาษา
เพื่อการสื่อสาร ดังนี้
1. การจัดการสอน ต้องให้ผู้เรียนรู้ว่ากาลังทาอะไร เพื่ออะไร ครูต้องบอกให้ผู้เรียนทราบถึง
ความมุ่งหมายของการเรียนและการฝึกใช้ภาษาเพื่อให้การเรียนภาษาเป็นสิ่งที่มีความหมายต่อ
ผู้เรียน ให้ผู้เรียนรู้สึกว่าเมื่อเรียนแล้วสามารถนาบางสิ่งบางอย่างเพิ่มขึ้นได้นั่นคือสามารถสื่อสาร
ได้ตามที่ตนต้องการ เช่น ในทักษะการพูด ผู้เรียนสามารถถามทางไปสถานที่ที่ต้องการจะไปได้
เป็นต้น
2. การจัดการสอน ต้องจัดให้อยู่ในลักษณะของการบูรณาการ เพราะในชีวิตประจาวันการ
ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารต้องใช้ทักษะหลายอย่างรวมกันรวมทั้งกริยาท่าทางด้วยผู้เรียนจึงควรได้ฝึก
และใช้ภาษาในลักษณะของทักษะ รวมตั้งแต่เริ่มในสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงให้
มากที่สุด สามารถแสดงออกได้ทั้งในการรับและการส่งสาร
3.การจัดการสอนต้องให้ผู้เรียนได้ทากิจกรรมการใช้ภาษาที่มีลักษณะเหมือนในชีวิต
ประจาวันมากที่สุด ( real life situation) และให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเลือกใช้ข้อความที่เหมาะสมกับ
บทบาทและสถานการณ์ เป็นการเรียนรู้ความหมายของสานวนภาษาในรูปแบบต่าง ๆ ด้วย
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4. การจัดการสอนต้องให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกการใช้ภาษามากๆ การที่ผู้เรียนจะ สามารถ
ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้นั้น นอกจากผู้เรียนต้องทากิจกรรมการใช้ภาษาดังกล่าวแล้วยังต้องมี
โอกาสได้ทากิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
5. การจัดการสอนตามแนวการสื่อสารนี้จะเน้นความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา
(Fluency) เป็นสิ่งสาคัญคือภาษาที่ใช้อาจไม่ถูกต้องนักแต่สื่อความหมายได้จัดว่าประสบ
ความสาเร็จในการสื่อสารดังนั้นในการสอน ครูจึงไม่ควรแก้ไขข้อผิดพลาดของผู้เรียนทุกครั้ง ควร
แก้ไขเฉพาะที่จาเป็น เช่น ข้อผิดพลาดที่ทาให้เกิดการเข้าใจผิดหรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นซ้าบ่อยๆ
เพราะอาจทาให้ผู้เรียนขาดความมั่นใจและไม่กล้าใช้ภาษาในการทากิจกรรมต่างๆ
6. การจัดการสอนจะเน้นหน้าที่ของภาษามากกว่ารูปของภาษา จะสอนหน้าที่ของภาษา
ในประโยค หรือข้อความนั้น ๆ ก่อน จึงจะสอนรูปของภาษาที่ปรากฏในประโยคนั้น ๆ ครูจะต้อง
สอนให้ผู้เรียนเข้าใจ และมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างรูปของภาษา และหน้าที่ของภาษาว่า ใน
แต่ละหน้าที่ของภาษาอาจมีรูปของภาษามากกว่าหนึ่งรูปแบบที่ผู้เรียนจะเลือกนามาใช้ได้และแต่
ละรูปของภาษาอาจนาไปใช้เพื่อสนองความต้องการหลายอย่างหรือในหลายหน้าที่ได้
5.1 ขั้นตอนการดาเนินการสอนตามแนวภาษาเพื่อการสื่อสาร
สุมิตรา อังวัฒนกุล (2540) สรุปขั้นตอนการดาเนินการสอนไว้เป็น 3 ขั้นตอนคือ
1. ขั้นการนาเสนอเนื้อหา ( Presentation) เป็นการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และทาความเข้าใจ
เกี่ยวกับความหมาย และวิธีการใช้ภาษาที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการเรียนรู้
กฎของภาษา ในการสอนครูต้องอธิบาย (Explanation) และแสดงให้ผู้เรียนเห็นว่าเนื้อหาภาษานั้น
มีรูปแบบ วิธีการใช้ และมีความหมายอย่างไร
2. ขั้นการฝึก (Practice / Controlled practice) เป็นการให้ผู้เรียนฝึกใช้ภาษาที่เพิ่งเรียนรู้
ใหม่ในลักษณะของการฝึกแบบควบคุม เป็นแบบฝึกซ้า ๆ ( Repetition drill) หรือการฝึกแบบกลไก
(Mechanical drill) คือ ฝึกซ้า ๆ ตามตัวอย่างจนกระทั่งสามารถจดจาและใช้รูปแบบภาษานั้นได้
เน้นความถูกต้องของรูปแบบภาษาเป็นสาคัญ
3. ขั้นการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ( Production / Free practice) เป็นการให้ผู้เรียนได้ฝึก
ใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆ ด้วยตนเอง โดยครูเป็นเพียงผู้แนะนาทางเท่านั้นอาจเป็นการฝึกใน
รูปการทากิจกรรมแบบต่าง ๆ โดยครูเป็นผู้เริ่มต้นกิจกรรมให้คาแนะนา เมื่อผู้เรียนมีปัญหาและให้
ข้อมูลป้อนกลับหรือทาประเมินผลการทากิจกรรมในภายหลัง
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การวัดและประเมินผล แนวคิดภาษาเพื่อการสื่อสาร
เป็นการวัดความรู้ความสามารถในการนาความรู้ด้านภาษาไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสม คล่องแคล่ว ในลักษณะภาพรวม ( global หรือ integrate test)ข้อทดสอบ
จะไม่ถามความรู้ทางไวยากรณ์เป็นข้อย่อย แต่จะเป็นการให้ผู้เรียนเลือกใช้ประโยคต่างๆ ให้
สอดคล้องกับข้อความบทสนทนา ตลอดจนบริบทที่กาหนดให้ การที่ผู้เรียนจะตอบโดยการพูดหรือ
การเขียนให้ถูกต้องนั้น ผู้เรียนจะต้องมีความรู้ด้านไวยากรณ์ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับ - ส่งสาร
สถานการณ์ เป็นต้น จึงจะตอบได้ถูก อย่างไรก็ตามการให้คะแนนจะพิจารณาถึงความสมบูรณ์
ของความหมายที่ส่งมากับประโยคนั้นๆ ก่อนพิจารณาถึงความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์และหาก
เป็นการพูดจะพิจารณาความคล่องแคล่วในการโต้ตอบด้วย
5.2 ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ
5.2.1 ความหมายของทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ
การจาแนกทักษะทางภาษา แบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ ทักษะรับสาร (Receptive skills)
และทักษะส่งสารหรือทักษะการใช้ภาษา (Productive skills) ซึ่งผู้เชี่ยวชาญในด้านการสอนภาษา
ต่างประเทศได้อธิบายการจาแนกทักษะทางภาษาไว้ดังนี้
Byrne (1976) กล่าวว่า เป็นการให้ความหมายแบบเก่า ความคิดที่ว่าไม่มีปฏิกริยานั้น
เปลี่ยนไป ดังที่ Oller (1979) ได้ให้ความหมายของทักษะรับสารไว้ว่า คือกระบวนการในการใช้
ภาษา ซึ่งผู้ฟังและผู้อ่านต่างก็คาดคะเนล่วงหน้าว่าข้อความที่จะฟังหรืออ่านจะเป็นเช่นไร แล้ว
นามาเปรียบเทียบกับข้อความที่ได้ฟังหรืออ่านจริงๆ
Krashen and Terrell (1983) กล่าวว่า ทักษะรับสารหมายถึง การรับข้อมูลทางภาษาโดย
ผ่านทางการฟังและการอ่าน ส่วนทักษะการใช้ภาษานั้นทาได้ 2 ทาง คือ โดยทางการพูดและการ
เขียน
Widdowson (1995) กล่าวว่าถ้าจะกล่าวถึงทักษะทั้ง 4 ในด้านการใช้แล้ว อาจกล่าวได้ว่า
การพูด -เขียน เป็นทักษะการใช้ภาษาที่มีการแสดงออก หรือเรียกว่า ทักษะส่งสาร (Productive
skills) ขณะที่การฟัง -อ่าน เป็นทักษะที่ไม่มี ปฏิกิริย า หรือเรียกว่าทักษะรับสาร (Receptive skills)
การให้ความหมายของทักษะรับสารและทักษะส่งสารเช่นนี้
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Harmer (1991) กล่าวว่า คุณลักษณะพื้นฐานทางจิตวิทยาของภาษา อาจแยกเป็นอิสระ
ออกจากกันได้ 2 ประเภท คือ ทักษะรับสาร ได้แก่ ทักษะการฟัง-อ่าน เป็นทักษะที่ใช้รับข้อมูลทาง
ภาษา และทักษะส่งสารหรือทักษะการใช้ภาษา ได้แก่ ทักษะการพูด-เขียน
ดังนั้นสรุปได้ว่า ทักษะรับสาร คือ ทักษะที่รับข้อมูลทางภาษาทั้งจากการฟังและการอ่าน
ส่วนทักษะการใช้ภาษาคือ ทักษะที่ใช้ถ่ายทอดความคิดให้ผู้อื่นได้รับรู้โดยผ่านทางการพูดและการ
เขียน
5.2.2 ทักษะการพูด
ทักษะการพูดเป็นทักษะสาคัญที่ผู้เรียนจะต้องใช้ในชีวิตประจาวัน ดังนั้นการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศในปัจจุบันจึงมุ่งเน้นการพูดเพื่อการสื่อสารเป็นสาคัญโดยครูพยายามสอนให้
ผู้เรียนมีความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ นักการศึกษาด้าน
ภาษาศาสตร์ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับความสามารถในการพูดเพื่อการสื่อสารดังนี้
เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์ (2531) ได้กล่าวถึงการพัฒนาทักษะการพูดว่าหลังจากผู้เรียนมี
ประสบการณ์ในการฟังมากพอ ครูควรพยายามหากิจกรรมต่าง ๆ ที่จะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนพูดจริง
ในชั้น ซึ่งอาจจะเป็นการพูดตามอย่างที่เคยได้ยิน หรือพูดอย่างอิสระผู้เรียนควรได้รับการสนับสนุน
ให้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นของตนออกมาเป็นคาพูด และควรพูดเกี่ยวกับเรื่องที่ผู้เรียนได้ฟังมา
ก่อน เพราะจะทาให้ผู้เรียนพูดได้อย่างมั่นใจและเป็นธรรมชาติ ความคิดรวบยอดทางภาษาที่
ผู้เรียนพัฒนามาจากการฟังพร้อมทั้งเสียงต่าง ๆ ที่ได้ยิน เมื่อผู้เรียนพร้อมที่จะพูดผู้เรียนย่อมพูดได้
อย่างเข้าใจความหมายและสื่อความหมายได้ถูกต้องดังนั้นหน้าที่ของครูในการช่วยผู้เรียนพัฒนา
ทักษะการพูดมี 2 ประการ คือ
1. ครูจะเป็นผู้ตัดสิน และแก้ไขข้อบกพร่องในการใช้ภาษาของผู้เรียน
2. ครูจะทาหน้าที่เป็นผู้ช่วยสนับสนุน และทบทวนการพูดของผู้เรียนซึ่งมีส่วนร่วมในการ
พูดของผู้เรียนเสมอ
สุมิตรา อังวัฒนกุล (2540) อธิบายว่า การพูดเป็นการถ่ายทอดความคิด ความเข้าใจและ
ความรู้สึกให้ผู้ฟังได้รับรู้และเข้าใจจุดมุ่งหมายของผู้พูด ดังนั้นทักษะการพูดเป็นทักษะที่สาคัญ
สาหรับบุคคลใช้สื่อสารในชีวิตประจาวัน สาหรับการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ทักษะการ
พูดเป็นทักษะที่สาคัญและจาเป็นมากเพราะผู้ที่พูดได้ย่อมฟังผู้อื่นได้เข้าใจ ดังนั้นทักษะการพูดเป็น
ทักษะทางภาษาที่ซับซ้อน และต้องเกิดจากการฝึกฝน
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Hymes (1972) กล่าวว่า ความสามารถในการพูดสื่อสารมิได้หมายถึงการใช้รูปแบบภาษา
ที่ถูกต้องเท่านั้น จะต้องมีความรู้ความเข้าใจถึงสถานการณ์และบริบทของการใช้
Byrne (1976) กล่าวถึง ทักษะการฟัง-พูด ว่าเป็นการสื่อสารทางวาจาของบุคคลซึ่งต่างก็มี
จุดประสงค์ที่จะสื่อความหมายของตนเอง ผู้ฟังจะต้องตีความสิ่งที่ผู้พูดและสามารถตอบได้ด้วย
ภาษาที่ผู้ฟังเข้าใจ คือตรงกับความตั้งใจที่จะสื่อความหมายของผู้พูด ทักษะพูดเป็นทักษะทางด้าน
การแสดงออก (Productive Skill) ทักษะการฟัง – พูด ไม่สามารถแยกจากกันได้ ผู้ฟังสามารถจะ
ตีความในสิ่งที่ได้ยินด้วยการเน้นเสียงหนักเบา ระดับสูงต่าในประโยค การแสดงสีหน้าท่าทางได้
ถึงแม้ว่าผู้พูดจะใช้ภาษาที่ไม่ถูกต้องก็ตาม ในด้านการพูด ผู้พูดจะต้องถ่ายทอดความคิดความรู้สึก
ออกมาเป็นคาพูดให้ผู้อื่นเข้าใจ นอกจากนี้ยังต้องมีความคล่องในการแสดงออกทางความหมายได้
เป็นอย่างดีมีความชัดเจนถูกต้อง
Valette (1977) อธิบายความสามารถในการพูดว่าการพูดไม่ได้เป็นแต่เพียงการออกเสียง
คา และการออกเสียงสูงต่าในประโยคเท่านั้น แต่การพูดเป็นการทาให้ผู้อื่นเข้าใจสิ่งที่ผู้พูดต้องการ
สื่อ ซึ่งต้องมีการเลือกใช้สานวนภาษาให้ถูกต้องเหมาะสมกับความนิยมและเป็นที่ยอมรับของ
เจ้าของภาษา
Scott (1981) กล่าวว่า การพูดเพื่อการสื่อสารเป็นรูปแบบพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ได้แก่ผู้พูดและผู้ฟัง ผู้ร่วมสนทนาแต่ละคนต้องสามารถตีความในสิ่งที่ได้ฟังซึ่ง
ไม่สามารถทานายได้ล่วงหน้าว่ามีรูปแบบภาษาใด (Form) และมีความหมายแบบใดรวมถึงการ
โต้ตอบด้วยภาษาที่ทาให้เกิดประโยชน์และสะท้อนความตั้งใจในการมีปฏิสัมพันธ์เหมาะสมของ
สถานการณ์สังคม
สรุปได้ว่า ความสามารถในการพูด หมายถึง การที่ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาที่ตนได้เรียนรู้
มาในด้านคาศัพท์และ ไวยากรณ์ เพื่อนามาใช้ในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างถูกต้องและ
คล่องแคล่วเป็นที่เข้าใจได้ดี มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ทางสังคม และเป็นที่ยอมรับของ
เจ้าของภาษาด้วย จึงกล่าวได้ว่า ทักษะการพูดเป็นทักษะที่สาคัญสาหรับบุคคลในกาติดต่อสื่อสาร
ในชีวิตประจาวันและการประกอบอาชีพ หรือธุรกิจต่าง ๆ การพูดเป็นการถ่ายทอดความคิด ความ
เข้าใจ และความรู้สึกให้ผู้ฟังได้รับรู้และเข้าใจจุดมุ่งหมายในการพูด สาหรับการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ ทักษะการพูดเป็นทักษะที่สาคัญและจาเป็น เนื่องจากผู้ที่มีความสามารถในการ
พูดย่อมสามารถฟังผู้อื่นพูดได้เข้าใจ และช่วยให้การอ่านและเขียนง่ายขึ้นด้วย อย่างไรก็ตามทักษะ
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การพูดเป็นทักษะทางภาษาที่ซับซ้อนซึ่งจะต้องอาศัยเวลาในการฝึกฝนไม่ใช่เกิดจากการเข้าใจและ
จดจา
ตอนที่ 6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
6.1 งานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
งานวิจัยในประเทศ
ชาลิณี เอี่ยมศรี (2549) ได้พัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ตามแนวคิดของ
Boyle (1981) โปรแกรมเชิงสถาบัน เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะการ
แก้ปัญหา ในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ผลการศึกษาพบว่าการพัฒนาโปรแกรมการศึกษา
นอกระบบโรงเรียน เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมี วิจารณญาณและทักษะการแก้ปัญหาใน การ
ปฏิบัติงาน ด้านสุขภาพ มีองค์ประกอบของโปรแกรม คือ 1.วัตถุประสงค์ 2.กลุ่มผู้เรียน 3.วิทยากร
และผู้ช่วยวิจัยประจากลุ่ม 4.เนื้อหาสาระ 5.กิจกรรมการเรียนรู้ 6.แหล่งความรู้และสื่อการเรียนรู้
7.การประเมินผล และ 8.สภาพแวดล้อม ผลการทดลองพบว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตาบลใน
กลุ่มทดลอง มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณและมีหลังทักษะการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานด้าน
สุขภาพหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ 0.5
นันทภา ชมพูบุตร (2549) ได้ทาการศึกษาเรื่องการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้เรียนชายในสถานสงเคราะห์ผู้เรียนชายบ้าน
ปาก เกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 1. กระบวนการของโปรแกรม ได้แก่ (1) การ
กาหนด วัตถุประสงค์ทางการศึกษา (2) การเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ (3) การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ (4 ) การประเมินผลการเรียนรู้ 2. ผลการทดลองใช้โปรแกรม พบว่า
ระดับการเห็นคุณค่าในตนเองของกลุ่มทดลองที่เข้าร่วมโปรแกรมไม่มีความแตกต่างกันทั้งก่อน
และหลังเข้าร่วมโปรแกรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. ผลการทดลองใช้โปรแกรม
พบว่า ระดับการเห็นคุณค่าในตนเองหลังการทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่
แตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4. ผลการประเมินโปรแกรมการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้เรียนชาย ในสถานสงเคราะห์ผู้เรียนชาย
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บ้านปากเกร็ด พบว่า กลุ่มทดลองมีความพึงพอใจในโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อ
เสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองอยู่ในระดับมาก
ชนาธิป ศิริปัญญาวงศ์ ( 2550 ) ได้ทาการศึกษา เรื่อง การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมสุขภาวะทางจิต โดยใช้หลักการนีโอฮิวแมนนิส
และสัญญาแห่งการเรียนรู้ ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 1. การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ทาง
การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมสุขภาวะทางจิตโดยใช้หลักการนีโอฮิวแมนนิสและสัญญา
แห่งการเรียนรู้ มีองค์ประกอบ คือ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) กระบวนการ 4) การประเมินผล
2. ผลการทดลองใช้รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมสุข
ภาวะทางจิตโดยใช้หลักการนีโอฮิวแมนนิสและสัญญาแห่งการเรียนรู้
พบว่ากลุ่มทดลองมีสุข
ภาวะทางจิตที่ดีกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. ผลการศึกษาปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมสุข
ภาวะทางจิตโดยใช้หลักการนีโอฮิวแมนนิสและสัญญาแห่งการเรียนรู้ไปใช้ พบว่า ปัจจัยได้แก่ ด้าน
สถานที่ ด้านแหล่งความรู้และสื่อการเรียนรู้ ด้านระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
ชนินทร สุขเจริญ (2551) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
เพื่อเสริมสร้างมโนธรรมสานึกเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ สาหรับเยาวชนที่อาศัยอยู่บนเกาะ
บริเวณอ่าวไทย ผลการวิจัยพบว่า 1) เยาวชนมีความต้องการการเรียนรู้ด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ
เนื้อหาที่ต้องการเรียนรู้ วาตภัย ธรณีพิบัติภัย อุทกภัย 2) โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
เพื่อเสริมสร้างมโนธรรมสานึกเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ สาหรับเยาวชนที่อาศัยอยู่บนเกาะ
บริเวณอ่าวไทย แบ่งออกเป็น 10 หน่วยการเรียนรู้คือ สภาวะโลกร้อน
ประเภท สาเหตุ
กระบวนการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ วงจรการจัดการภัยพิบัติ วิธีการเฝ้าระวัง การปฐมพยาบาล
การดารงชีวิตหลังภัยพิบัติ ปฏิบัติการสารวจ การฝึกปฏิบัติทาแผนผัง การทาปฏิทินฤดูกาล และ
แผนภูมิต้นไม้ การอนุรักษ์ ป้องกัน ฟื้นฟู ธรรมชาติ และ การอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง 3) โปรแกรม
การศึกษานอกระบบโรงเรียนที่พัฒนาขึ้น เสริมสร้างความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมและมโนธรรมสานึก
ให้กับผู้ร่วมทดลองในระดับมากถึงมากที่สุด
4) ปัจจัยส่งเสริมโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น คือ
องค์ประกอบของโปรแกรม อุปสรรคคือประเภทภัยพิบัติทางธรรมชาติ และระยะเวลาในการ
ปฏิบัติการ ความเชื่อของคนในชุมชนในทางที่ผิดการท่องเที่ยว และสภาพภูมิอากาศ ปัญหา คือ
ด้านแหล่งการเรียนรู้สื่อการเรียนรู้ ปัญหากลุ่มทดลองและปัญหาสถานที่ทาการทดลอง
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วิรัช คันศร ( 2551) ได้ทาการศึกษาการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมโดยใช้แนวคิดการ
เรียนรู้ตามสถานการณ์เพื่อส่งเสริมสมรรถนะในการพัฒนาอาชีพของผู้รับการฝึก กรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1.รูปแบบการฝึกอบรมโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ฯ
ที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 9 ขั้นตอนคือ 1) การวิเคราะห์สมรรถนะของงาน 2) การจัดทามาตรฐาน
การปฏิบัติงาน 3) การวางแผนการจัดทาหลักสูตรฝึกอบรม 4) การออกแบบและพัฒนาชุดการฝึก
อบรม 5) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามสถานการณ์ 6) การออกแบบและพัฒนาแผนการฝึก
อบรม 7) การดาเนินการฝึกอบรม 8) การประเมินผลการฝึกอบรม และ 9) การปรับปรุงคุณภาพ
การฝึกอบรม 2. ผลการใช้รูปแบบการฝึกอบรมโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ฯ พบว่า
ผู้รับการฝึก 1) มีสมรรถนะด้านความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา สูงกว่าเกณฑ์ ที่กาหนด คือ สูง
กว่าร้อยละ 70 โดยมีคะแนนความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาหลังฝึกอบรมสูงกว่าก่อนฝึกอบรม
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) มีสมรรถนะด้านทักษะการปฏิบัติงานสูงกว่าเกณฑ์ที่
กาหนด คือ สูงกว่าร้อยละ 80 3) มีสมรรถนะด้านคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมในการปฏิบัติงานสูง
กว่าเกณฑ์ที่กาหนด คือ สูงกว่าร้อยละ 70 3. ผลการประเมินปัจจัยและข้อจากัดในการนารูปแบบ
การฝึกอบรมโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ไปใช้ พบว่า 1) ปัจจัยที่มีผลอย่างมาก ต่อ
การนารูปแบบการฝึกอบรมฯ ไปใช้คือ สภาวะแวดล้อมก่อนการฝึกอบรม ทรัพยากรที่เหมาะสม ที่
ใช้ในการฝึกอบรม กระบวน การระหว่างการฝึกอบรม และผลสัมฤทธิ์หลังการฝึกอบรม
2) ข้อจากัดที่ส่งผลต่อการนารูปแบบ การฝึกอบรมฯไปใช้ คือ นโยบายของกรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ความพร้อมของหน่วยฝึกอาชีพ ความรอบรู้ของผู้สอน และความร่วมมือของผู้รับการฝึก
สรุปผลการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
องค์ประกอบที่สาคัญของโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน คือ หลักการ วัตถุประสงค์
วิเคราะห์การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ วิเคราะห์ความรู้ ทักษะที่จาเป็น กลุ่มผู้เรียน วิทยากร
เนื้อหาสาระ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
6.2 งานวิจัยเกี่ยวกับแนวคิดการศึกษาผู้ใหญ่
งานวิจัยในประเทศ
เก็จนภา วัชระคุปต์ ( 2541)
ได้วิจัยเรื่องการศึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต :
กรณีศึกษาสถานปฏิบัติธรรม โดยนาขั้นตอนในการบริหารโครงการของ Knowles มาศึกษาใน
โครงการ คือ 1. การสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 2. จัดโครงสร้างสาหรับการวางแผนการ
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เรียนรู้ร่วมกัน 3. วิเคราะห์ความต้องการการเรียนรู้ของผู้เรียน 4. กาหนดวัตถุประสงค์และเนื้อหา
ที่สนองต่อความต้องการเรียนรู้ของผู้เรียน 5. ออกแบบกิจกรรมเพื่อให้เหมาะสมต่อประสบการณ์
และการเรียนรู้ของผู้เรียน 6. ดาเนินการให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ 7. ประเมินผลการเรียนรู้
จากงานวิจัยพบว่าโครงการดังกล่าวใช้ธรรมชาติเป็นหลักสาคัญในการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
และเน้นการมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมต่างๆ
อรทัย ศักดิ์สูง (2543) ได้วิจัยเรื่องการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างทฤษฎีแอนดรา
โกจีของ มัลคัม โนลส์ กับวิธีการสอนในหลักสูตรบริหารสถานศึกษาระดับสูงของสถาบันพัฒนา
ผู้บริหารการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า วิทยากรในหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูงได้ใช้
วิธีการสอนตามทฤษฎีแอนดราโกจี ของ มัลคัมโนลส์ โดยนามาปฏิบัติในระดับมาก และมีความ
สอดคล้องระหว่างแอนดราโกจีของมัลคัมโนลส์ ในด้านมโนทัศน์ของผู้เรียน ความพร้อมในการ
เรียนรู้ และแนวทางการเรียนรู้
พรประเสริฐ เสือสี (2547) ได้วิจัยเรื่องผลของการจัดกิจกรรมนันทนาการตามทฤษฎี
แอนดราโกจี เพื่อเพิ่มความเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค
กรุงเทพมหานคร โดยใช้การวิจัยกึ่งทดลองซึ่งรูปแบบการทดลอง แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 34 คนทาการประเมินการเห็นคุณค่าในตนเองโดยการพัฒนา
แบบทดสอบความเห็นคุณค่าในตนเองของคูเปอร์สมิธกับกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มก่อนการทดลอง
1 วัน จากนั้นนากลุ่มทดลองเข้าโปรแกรมเป็นเวลา 10 วัน วันละ 2 ชั่วโมง หลังการทดลอง 1 วัน
ทาการประเมินความเห็นคุณค่าในตนเองทั้ง 2 กลุ่ม ผลของการวิจัยพบว่า 1. กลุ่มการทดลอง เข้า
ร่วมกิจกรรมนันทนาการตามทฤษฎีแอนดราโกจี มีคะแนนเฉลี่ยการเห็นคุณค่าในตนเองหลังการ
ทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 2. กลุ่มทดลอง เข้าร่วมกิจกรรม
นันทนาการตามทฤษฎีแอนดราโกจี มีคะแนนเฉลี่ยของการเห็นคุณค่าในตนเองภายหลังการ
ทดลองสูงกว่า กลุ่มควบคุม (กิจกรรมนันทนาการทั่วไป)อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05
ธนฐิตา นาคะตะ(2551) ได้ทาการวิจัยในเรื่องผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนที่มีต่อความรู้ทัศนคติและการนาไปใช้ในชีวิตประจาวันเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานของ
พนักงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตขนาดใหญ่ โดยใช้ทฤษฎีแอนดราโกจีเป็น
กระบวนการในการจัดกิจกรรม พบว่ากลุ่มทดลองมีความรู้ ทัศนคติและการนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน มีแนวโน้มไปในทางที่ดี
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สุภัสสรา ภูเมฆ และคณะ (2555) ได้วิจัยเรื่องผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
หลักการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่สาหรับนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจักรีรัช โดยใช้
หลักการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ซึ่งคณะผู้วิจัยพัฒนามาจากแนวคิดของโนลว์ ,ฮอลตัน และสแวนสัน
(Knowles,Holton, & Swanson,2005)ผลการวิจัยพบว่าหลังการเรียนการสอนโดยใช้หลักการ
เรียนรู้แบบผู้ใหญ่ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจักรีรัช
มีคะแนนเฉลี่ยความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองสูงกว่าก่อนการเรียนการสอนอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ (t = 3.444,p < .01)
สรุปผลการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การศึกษาผู้ใหญ่โดยใช้ทฤษฎี Anddragogy ของ
Knowles พบว่าการศึกษาผู้ใหญ่ด้วยการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการทากิจกรรมต่างๆ สิ่งที่ต้องคานึงถึงในการจัดกิจกรรมคือ ด้านมโนทัศน์ของผู้เรียน ความ
พร้อมการเรียนรู้ และแนวทางการเรียนรู้ จะทาให้ผู้ใหญ่เรียนรู้ได้ดี เห็นคุณค่าในตัวเองสูง มี
ความภาคภูมิใจในตนเอง และมีความรู้ ทัศนคติ สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
งานวิจัยในต่างประเทศ
Beder และ Carrea (1988) ได้ทาการวิจัยรูปแบบวิธีการที่พึงพอใจในการเรียนรู้ของ
ผู้ใหญ่ โดยทาการฝึกอบรมกับครู 87 คน ใช้เวลาอบรม 9 ชั่วโมงในโปรแกรมการเรียนรู้ผู้ใหญ่ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีการแบ่งกลุ่มเป็น 3กลุ่มคือกลุ่มทดลองกลุ่มควบคุม และกลุ่มที่ใช้
ยาหลอก ผลการวิจัยพบว่า การเรียนรู้เพียง 9 ชั่วโมง ไม่มีความแตกต่างกันในความพึงพอใจใน
การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ในแต่ละวิธีการ และผู้เรียนที่มีความไม่พึงพอใจก็จะยุติการเรียนก่อนที่จะจบ
โปรแกรม ข้อชี้แนะคือ ประสิทธิผลของการเรียนรู้ผู้ใหญ่อยู่ที่สถานการณ์ มากกว่าสิ่งที่ต้องการใน
การเรียนจบอย่างสมบูรณ์
Harrison (1994) ได้ทาการวิจัยหลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่ในภาคเหนือของอเมริกา โดย
ทดลองกับผู้เรียน 60 คน พบว่าหลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง
และอยู่บนหลักการการเรียนรู้ผู้ใหญ่ของ Knowles แต่จากการวิจัยได้พบผลที่ตามมาว่า อาจารย์
ส่วนใหญ่ในมหาวิทยาลัยไม่มีการเตรียมความพร้อมในการสอน เพราะยังไม่เข้าใจในบทบาทของ
ตนเอง แต่จะได้รับความรู้ผ่านการทดลอง และความผิดพลาดจากการทางาน และผลสะท้อน
ความคิดเห็นของผู้เรียน โดยใช้วิธีการประเมินตนเองของผู้เรียน
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Perrin (2000) ได้ทาการวิจัยข้อจากัดการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ โดยทาการทดสอบกับผู้เรียน
จานวน 419 คน โดยใช้โปรแกรมของ Knowles ซึ่งได้ข้อสรุปถึงผลสะท้อนแสดงให้เห็นถึงลักษณะ
การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ คือ 1. ผู้ใหญ่จะกลับมาเรียนรู้ที่โรงเรียนอีกครั้งเพื่อที่จะสร้างรายได้ และเพื่อ
สร้างอาชีพต่อเนื่อง 2. วิธีการสาหรับการเรียนรู้ผู้ใหญ่ในชั้นเรียนประกอบด้วย การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง การเพิ่มพูนทักษะความสามารถ ด้วยการเลือก และการเรียนรู้แบบเฉพาะเจาะจง การ
เรียนรู้ของผู้ใหญ่จะสัมพันธ์กับอายุ และผู้ใหญ่เรียนรู้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้
จากงานวิจัยการศึกษาผู้ใหญ่ ในต่างประเทศเกี่ยวกับทฤษฎี Andragogy ของ Knowles
สรุปได้ว่าผู้ใหญ่จะเรียนรู้ตามสถานการณ์ในปัจจุบัน และมีความต้องการเรียนเพื่อเพิ่มพูนทักษะ
ให้กับตนเองเพื่อประกอบอาชีพให้มีรายได้ การเรียนรู้โดยส่วนใหญ่จะเป็นการเรียนรู้ด้วยการนา
ตนเองและการเรียนรู้มีส่วนสัมพันธ์กับอายุ
6.3 งานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนช่วยเสริมศักยภาพ (Scaffolding)
งานวิจัยในประเทศ
ชินะพัฒน์ ชื่นแดชุ่ม (2542) ศึกษาผลของการใช้กระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิด
การพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ของ Vygotsky ที่มีต่อทักษะภาษาไทยและการกากับตนเอง
ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จานวน 162 คน
จากโรงเรียนขนาดกลาง สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดมหาสารคามแบ่งเป็นกลุ่มควบคุม 1 กลุ่ม
และกลุ่มทดลอง 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เรียนด้วยวิธีจัดกลุ่มแบบยืดหยุ่นแบบแลกเปลี่ยนบทบาท และ
แบบเพื่อนช่วยเพื่อน กลุ่มควบคุมสอนแบบเน้นกระบวนการ ตามแนวทางของกรมวิชาการ กลุ่ม
ทดลองได้รับการสอน 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นชักจูงให้ศึกษาอย่างมีเป้าหมาย 2) ขั้นทาความเข้าใจใน
แนวทางการศึกษา 3) ขั้นดาเนินการอย่างรอบคอบ 4) ขั้นแสดงผลการศึกษาด้วยสื่อทางภาษา
และ 5) ขั้นสรุปผลการศึกษา ใช้เวลาในการทดลองสอนสัปดาห์ละ 4คาบ เป็นเวลา 6 สัปดาห์
ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนกลุ่มทดลองโดยรวมมีคะแนนทักษะทางภาษาไทยหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน มีคะแนนทักษะทางภาษาไทยและความคงอยู่ของทักษะภาษาไทยหลังเรียนแตกต่างจาก
กลุ่มควบคุม และกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนมีทักษะภาษาไทย ด้านทักษะการฟังอ่าน และเขียน
แตกต่างจากกลุ่มอื่น นอกจากนั้นผู้เรียนกลุ่มทดลองมีการกากับตนเองหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
ผู้เรียนกลุ่มทดลองโดยรวมประเมินตนเองเกี่ยวกับการกากับตนเองหลังเรียน และความคงอยู่ของ
การกากับตนเอง แตกต่างจากกลุ่มควบคุม แต่อาจารย์ผู้สอนประเมินผู้เรียนทั้งสองกลุ่มไม่
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แตกต่างกัน กลุ่มแบบยืดหยุ่นประเมินการกากับตนเองแตกต่างจากกลุ่มควบคุม แต่ไม่แตกต่าง
จากกลุ่มทดลองอื่นๆ ส่วนอาจารย์ผู้สอนประเมินกลุ่มแลกเปลี่ยนบทบาทช่วงหลังแตกต่างจาก
กลุ่มอื่นๆ
ฤทัยรัตน์ ธรเสนา (2546) ได้ทาการศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ช่วยเสริมศักยภาพเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงของนักศึกษาพยาบาล ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย
หลักการคือ ผู้เรียนต้องมี
ปฏิสัมพันธ์กัน ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีการประเมินแบบมีส่วน
ร่วมและแทรกอยู่อย่างต่อเนื่องในกระบวนการเรียนการสอน และงานที่มอบหมายให้กับผู้เรียนต้อง
เหมาะสมกับระดับความสามารถของผู้เรียน วัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอน เพื่อ
ส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงของนักศึกษาพยาบาลได้แก่ ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการสรุปอ้างอิง
ทักษะการสังเคราะห์ และทักษะการประเมิน ขั้นตอนการเรียนการสอนมี 6 ขัน้ ได้แก่ 1) การ
ตรวจสอบความสามารถในการทางาน 2) การกาหนดเป้าหมายการเรียนและมอบหมายภาระงาน
3) การวางแผนการทางานและประเมินคุณภาพของงาน 4) การสนับสนุนการปฏิบัติงาน ประเมิน
ความเข้าใจ และให้ข้อมูลป้อนกลับ 5) การฝึกปฏิบัติการใช้ความรู้ และ 6) การปฏิบัติงานใน
สถานการณ์ใหม่อย่างอิสระ การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน เป็นการวัดและประเมินผล
ทั้งระหว่างการเรียนการสอนและภายหลังการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอน 2. ผล
การประเมินคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น โดยการทดลองใช้รูปแบบการเรียน
การสอน พบว่า 2.1 คะแนนเฉลี่ยทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการสรุปอ้างอิง ทักษะการสังเคราะห์
และทักษะการประเมิน ของกลุ่มทดลอง หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ ที่ระดับ .05 และ ข้อมูลจากบันทึกการเรียนรู้ของกลุ่มทดลอง แสดงให้เห็นว่าการเรียน
การสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น สนับสนุนให้ผู้เรียนได้พัฒนาการคิดและการ
ปฏิบัติงาน และการทางานอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นผลจากการที่ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการประเมิน
ในชั้นเรียน ได้มีปฏิสัมพันธ์กัน ทางานร่วมกัน และช่วยเหลือ การเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
กมล โพธิเย็น (2547) ได้ทาการศึกษาเรื่อง รูปแบบการพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบ
เพื่อสร้างเสริมความสามารถด้านทักษะการเขียนภาษาไทย ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยใช้
แนวคิดทฤษฎีไตรอาร์ขิกและวิธีการแบบ Scaffoldingผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. รูปแบบการเรียน
การสอนที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยหลักการคือ การช่วยเหลือสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบโดยการวางแผนความคิดอย่างเป็นระบบและชัดเจนก่อนที่จะลงมือเขียนและมอบหมาย
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งานให้แก่ผู้เรียนต้องเหมาะสมกับระดับความสามารถของผู้เรียน วัตถุประสงค์ของรูปแบบการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างเสริมความสามารถด้านทักษะการเขียน
ภาษาไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ขั้นตอนการเรียนมี 6 ขัน้ ได้แก่ 1)สร้างความน่าสนใจ
และให้เสรีในการฝึก 2)ใช้ประสบการณ์และปรับบริบทในการเรียนรู้ 3)สร้างความชัดเจนทาง
ความคิด 4)ตรวจสอบทบทวนความคิด 5)ลงมือปฏิบัติงานตามผังโครงร่างความคิด 6)ตรวจ
ประเมินผลงานเพื่อการปรับปรุง การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนมีทั้งระหว่างและภายหลัง
การเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอน 2. ผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน
พบว่าคะแนนความสามารถด้านทักษะการเขียนความเรียงภาษาไทย ความสามารถด้านการคิด
อย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์เนื้อหาจากบันทึกผลการเรียนรู้ของกลุ่มทดลองกลุ่มที่ 1 และกลุ่ม
ทดลองกลุ่มที่ 2หลังการทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สมยศ ศรีบรรพต (2548) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ผลของการใช้สแคฟโฟนดิงของกิบบอนส์
ในการสอนอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบไปด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) แบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจ 3) แบบสารวจความคิดเห็นต่อกิจกรรม การสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจที่
ใช้ สแคฟโฟนดิงของกิบบอนส์ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. นักเรียน ที่เรียนโดยการใช้ สแคฟโฟนดิง
ของกิบบอนส์ มีผลสัมฤทธิ์ใน การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจสูงกว่า นักเรียนที่เรียนโดย
การสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจแบบปกติ
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ . 05
2. นักเรียนที่เรียนโดยการใช้ สแคฟโฟนดิงของกิบบอนส์ ในการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจ มีความคิดเห็นต่อกิจกรรมการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจที่ใช้สแคฟโฟนดิงของ
กิบบอนส์ ในระดับเห็นด้วย โดยมีค่าเฉลี่ย 4.48
สรุปผลการศึกษา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การศึกษาช่วยเสริมศักยภาพ (Scaffolding) ใน
ประเทศพบว่าการศึกษาช่วยเสริมศักยภาพด้วยวิธีจัดกลุ่ม และเพื่อนช่วยเพื่อน ผู้เรียนต้องมี
ปฏิสัมพันธ์กัน ได้รับการช่วยเหลืออย่างมีระบบ มีการประเมินแบบมีส่วนร่วมแทรกอยู่อย่าง
ต่อเนื่องในกระบวนการเรียนรู้ ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้นทั้งการฟัง อ่าน เขียน และ
มีความสามารถทางด้านความคิดอย่างเป็นระบบ
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งานวิจัยในต่างประเทศ
Elizabeth (1978) ได้ศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการสอนโดยให้เพื่อนช่วยเพื่อน
กลุ่มทดลองเรียนโดยให้เพื่อนช่วยเพื่อนและกลุ่มควบคุมเรียนตามปกติ พบว่านักเรียนผู้สอนใน
กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมอย่ามีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
King, Staffieri และ Adelgais (1998) ได้ศึกษาผลของปฏิสัมพันธ์แบบเพื่อน ช่วยเหลือ
กันเพื่อเสริมศักยภาพการเรียนรู้ โดยศึกษาปฏิสัมพันธ์การสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ใน
3
ลักษณะ คือ (1) การใช้การอธิบายอย่างเดียว (Explanation only) (2) การใช้คาถามแบบสืบสอบ
ร่วมกับการให้คาอธิบาย ( Inquiry plus explanation) และ (3) การใช้คาถามแบบสืบสอบอย่าง
ต่อเนื่องร่วมกับการใช้คาอธิบาย ( Sequenced inquiry plus explanation) กลุ่มตัวอย่างเป็น
ผู้เรียนเกรด 7 และให้ผู้เรียนจับกันเป็นคู่ ๆ ผู้เรียนจะสลับกันเป็นผู้สอน และผู้เรียนทาการศึกษา ใน
รายวิชาวิทยาศาสตร์ ระยะเวลาในการศึกษา 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วัน ผู้เรียนในกลุ่มปฏิสัมพันธ์
ลักษณะที่ 2 และ 3 ได้รับการฝึกการใช้คาถามเพื่อถามความเข้าใจและคาถามกระตุ้นการคิด
นอกจากนั้นในกลุ่ม 3 ได้รับการฝึกเพิ่มเติมในการใช้คาถามอย่างต่อเนื่องผู้เรียนจะได้รับบทบาท
ทั้งเป็นผู้สอนและผู้เรียน เมื่อผู้เรียนทาหน้าที่เป็นผู้สอน ผู้เรียนจะถามคาถามที่กระตุ้นการคิดกับ
เพื่อน และเมื่อผู้เรียนแสดงบทบาทเป็นผู้เรียน ผู้เรียนจะทาหน้าที่เป็นผู้อธิบายสาระที่ได้เรียนมาให้
เพื่อนฟัง ผลการศึกษาพบว่า ปฏิสัมพันธ์แบบเพื่อนช่วยเพื่อนในแบบที่(3) คือ การใช้คาถามแบบ
สืบสอบอย่างต่อเนื่องร่วมกับการใช้คาอธิบาย ทาให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ทั้งในระหว่าง
ปฏิสัมพันธ์การสอน และจากผลการทาแบบทดสอบ ได้ดีที่สุด ซึ่งจากงานวิจัยนี้พบว่า การมี
ปฏิสัมพันธ์ในลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อนจะส่งเสริมการคิดและการเรียนรู้ได้ ถึงแม้ว่าผู้เรียนจะมีอายุ
และความสามารถเท่า ๆ กัน แต่ผู้เรียนก็สามารถส่งเสริมการคิดขั้นสูงและการเรียนรู้ต่อกันได้ โดย
ที่ผู้สอนจะเป็นผู้ฝึกหรือเตรียมการให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ในการใช้คาถามที่กระตุ้นการคิดและ
การทาความเข้าใจ ก่อนที่ผู้เรียนจะมีปฏิสัมพันธ์กันเองในกลุ่ม
Tseng (1999) ศึกษาวิจัยการรับรู้การมีส่วนร่วมกันระหว่างครูประจาการ ครูฝึกหัด และ
ผู้เรียน ตรวจสอบการสร้าง การใช้และประสิทธิภาพของเทคโนโลยีและกลยุทธในเชิงความรู้ ใน
การเรียนการอ่านและการเขียน โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ของเพียร์เจ และไวกอตสกี้ (Piaget,
1963, Vygotsky, 1978) และแนวคิดการเรียนรู้เชิงสถานการณ์ ผลการวิจัย พบว่า ผู้เรียนมีความ
กระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน แรงจูงใจของผู้เรียนเพิ่มขึ้น ผู้เรียนสามารถอ่าน
และเขียนได้ดี
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Hardjito และ Fung (2010) ได้ทาการศึกษาเรื่องการใช้รูปแบบ Scaffoldingเพื่อส่งเสริม
การทางานของผู้เรียนในการเรียนรู้การวิเคราะห์โครงสร้าง งานวิจัยนี้เป็นการเสนอผลของการใช้
รูปแบบ Scaffolding เพื่อส่งเสริมนักศึกษาวิศวกรโยธาในการเรียนรู้การวิเคราะห์โครงสร้างวัตถุ
การใช้รูปแบบนี้ ประเด็นหลักคือผู้เรียนต้องเรียนรู้พื้นฐานของทฤษฏี เพื่อที่จะวิเคราะห์แยกแยะ
ปัญหาจากการเรียนรู้ด้วยตัวของผู้เรียนเองโดยการทาให้ปัญหาทางวิศวกรนั้นลดน้อยลงได้ ใน
รูปแบบนี้นักศึกษาจะมีส่วนร่วมเป็นอย่างมาก
Li, et al. (2011) ได้ทาการศึกษากรณีตัวอย่างการปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนที่ใช้
การเรียนการสอนแบบ Scaffolding และ กระบวนการยกระดับความรับผิดชอบของครูและ
นักเรียน ในการสอนทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในสองชั้นเรียนของชั้นนักเรียนจีน โดยมี
จุดประสงค์ 1.เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนในชั้นเรียนการสื่อสารภาษาอังกฤษ
2. เพื่อศึกษาบทบาทระหว่างครูและนักเรียน ทัศนคติ มุมมองที่แตกต่างกันในการแสดงออกของครู
และนักเรียนในการปฏิสัมพันธ์กันในระหว่างเรียนในชั้นเรียนการสื่อสารภาษาอังกฤษ การเก็บ
ข้อมูลใช้การบันทึกวิดีโอ และการสัมภาษณ์ ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู
และนักเรียนมีความแตกต่างกันในสองชั้นเรียน และบทบาทระหว่างครูและนักเรียนมีความ
แตกต่างกัน ผลของการศึกษาให้ข้อเสนอแนะว่า กระบวนการยกระดับความรับผิดชอบของครูและ
นักเรียนเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อน ซึ่งต้องใช้ความพยายามของครูเป็นอย่างมาก และนักเรียนต้อง
มีความตั้งใจในการเรียนรู้เช่นเดียวกัน
สรุปผลการศึกษางานวิจัยในต่างประเทศแสดงให้เห็นถึงการเรียนการสอนช่วยเสริม
ศักยภาพ ( Scaffolding) โดยการมีปฏิสัมพันธ์ในลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อนจะส่งเสริมการคิดและ
การเรียนรู้ได้ ดี ถึงแม้ว่าผู้เรียนจะมีอายุและความสามารถเท่า ๆ กัน ผู้สอน ต้องมี ความพยายาม
การเตรียมการให้ผู้เรียนด้วยการใช้คาถามที่กระตุ้นการคิดและการทาความเข้าใจ และผู้เรียนต้อง
มีความตั้งใจในการเรียนรู้เช่นเดียวกัน
การสอนช่วยเสริมศักยภาพช่วยให้ ผู้เรียนมีความ
กระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เป็นอย่างมาก ผู้เรียนมี แรงจูงใจเพิ่มขึ้น และ
ผู้เรียนสามารถอ่านและเขียนได้ดี
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ตอนที่ 7 กรอบแนวคิดในการวิจัย
1. ปัจจัยนาเข้า
ในการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแล
สุขภาพในสปา ผู้วิจัยได้ศึกษา แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
1.1 กระบวนการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ของ Houle (1972)
7 ขั้นตอนประกอบด้วย
1. การวิเคราะห์ความต้องการในการเรียนรู้และระบุกิจกรรมการเรียนรู้ที่เป็นไปได้
2. การตัดสินใจดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้
3. การกาหนดวัตถุประสงค์
4. การออกแบบรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม
5. การวางแผนกิจกรรมให้สอดคล้องกับการดาเนินชีวิตของผู้เรียน
6. การนาแผนงานไปสู่การปฏิบัติ
7. การวัดผลและประเมินผล
1.2 แนวคิดการศึกษาผู้ใหญ่ของ Knowles(1978) ประกอบด้วยขั้นตอน
7 ขั้นตอนคือ
1. สร้างบรรยากาศการเรียนรู้
2 .วางแผนงานการเรียนรู้ร่วมกัน
3. วิเคราะห์ความต้องการการเรียนรู้ร่วมกัน
4. ร่วมกันกาหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้
5. ออกแบบการเรียนรู้
6. ดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับประสบการณ์ของผู้เรียน
7. ผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นระยะๆ
1.3 แนวคิดช่วยเสริมศักยภาพ (Scaffolding) โดยบูรณาการแนวคิดของ Wood,
Bruner and Ross (1976) , Rosenshine and Guenther (1992) , McKenzie (2000) ได้เป็น
ขั้นตอน 6 ขั้นตอนดังนี้คือ
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1. การแสวงหาความสนใจของผู้เรียน
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ง่ายไม่ซับซ้อนโดยคานึงถึงศักยภาพของผู้เรียน
3. การรักษาทิศทางทางการเรียนรู้ และประเมินผลที่ชัดเจน
4. การชี้จุดสาคัญของการเรียนรู้ และ ชี้แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้
5. การควบคุมความคับข้องใจของผู้เรียน
6. ประยุกต์การเรียนรู้สู่สถานการณ์ใหม่
ขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการการเรียนรู้การศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อพัฒนา
สมรรถนะอาชี พผู้ดูแลสุขภาพในสป าโดยใช้แนวคิดการศึกษาผู้ใหญ่ (Andragogy)ของ Knowles
(1978)
และแนวคิดช่วยเสริมศักยภาพ ( Scaffolding) โดยการบูรณาการแนวคิดของ
Wood,Bruner and Ross (1976) , Rosenshine and Guenther (1992) , McKenzie (2000),
ผู้วิจัยได้นาแนวคิดขั้นตอนของทั้งสองแนวคิดนี้มาบูรณาการเข้าด้วยกัน เกิดเป็นขั้นตอนใหม่โดย
ใช้วิธีการวิเคราะห์เปรียบเทียบเนื้อหา ( Content Analysis) จากนั้นผู้วิจัยจึงเลือกเนื้อหาที่มีความ
คล้ายคลึงกัน ใกล้เคียงกันหรือเหมือนกันนามารวมไว้ด้วยกันและบูรณาการเนื้อหาเป็นขั้นตอน
เดียวกัน ซึ่งสามารถนามากาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ดังภาพที่ 7
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ภาพที่ 7 การบูรณาการ แนวคิดการศึกษาผู้ใหญ่ (Andragogy) ของ Knowles (1978)
และแนวคิดช่วยเสริมศักยภาพ ( Scaffolding) ของ Wood,Bruner and Ross (1976),
Rosenshine และ Guenther (1992), McKenzie (2000)
แนวคิดการศึกษาผู้ใหญ่
(Andragogy) ของ
Knowles (1978)

ขั้นตอนในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ของโปรแกรม

แนวคิดช่วยเสริม
ศักยภาพ (Scaffolding)

1. สร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้

ขั้นนา
1. สร้างบรรยากาศการเรียนรู้

1. การแสวงหาความสนใจของ
ผู้เรียน

2. วางแผนการเรียนรู้
ร่วมกัน
3. วิเคราะห์ความ
ต้องการการเรียนรู้
ร่วมกัน

4. ร่วมกันกาหนด
วัตถุประสงค์การเรียนรู้

5. ออกแบบการเรียนรู้

ขั้นวางแผน
2. วางแผนการเรียนรูร้ ่วมกัน
3. วิเคราะห์ความต้องการ
การเรียนรู้ร่วมกันและกาหนด
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
4. ออกแบบการเรียนรูต้ าม
ความสนใจของผู้เรียนภายใต้
ข้อกาหนดการเรียนรู้

ขั้นเรียนรู้
5. จัดกิจกรรมการเรียนรูช้ ่วย
เสริมศักยภาพให้ผู้เรียน

3. การรักษาทิศทางการเรียนรู้
และประเมินผลการเรียนรู้ที่
ชัดเจน
4. การชี้จุดสาคัญของการเรียนรู้

5. การควบคุมความคับข้อง
ใจของผู้เรียน

6. ดาเนินกิจกรรมการ
เรียนรู้
7. ประเมินผลการเรียนรู้
ด้วยตนเองเป็นระยะๆ

2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ง่ายไม่ซับซ้อน โดยคานึงถึง
ศักยภาพของผู้เรียน

ขั้นประเมินผล
6. ประเมินผลการเรียนรูด้ ้วย
ตนเอง
7. ประยุกต์การเรียนรู้สู่
สถานการณ์ใหม่

6. การประยุกต์การเรียนรู้สู่
สถานการณ์ใหม่

129
การอธิบายการบูรณาการแนวคิด
การบูรณาการแนวคิดการศึกษาผู้ใหญ่ (Andragogy) ของ Knowles (1978)และแนวคิด
ช่วยเสริมศักยภาพ (Scaffolding) โดยการบูรณาการแนวคิดของ Wood, Bruner และ Ross
(1976), Rosenshine and Guenther (1992) , McKenzie (2000) เข้าด้วยกัน ดังนี้คือ
ขั้นนา
ขั้นตอนที่ 1 สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้นาแนวคิดการศึกษาผู้ใหญ่
(Andragogy) ของKnowles (1978)ขั้นตอนที1่ มาเป็นขั้นตอนแรกในการสร้างบรรยากาศ ดังนี้
ผู้สอนจัดบรรยากาศทางกายภาพ ได้แก่ การจัดบรรยากาศในห้องเรียนให้เกิดความ
สบายใกล้ชิดธรรมชาติมีการถ่ายเทอากาศที่ดี มีบรรยากาศของสปา ด้วยกลิ่นหอมของอโรม่า
และสร้างบรรยากาศการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนด้วยการทากิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
รู้จักกัน สร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียน มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เป็นบรรยากาศแห่งการยอมรับการให้
เกียรติยกย่องซึ่งกันและกัน สร้างบรรยากาศที่อิสระสนับสนุนผู้เรียนให้แสดงความคิดเห็นและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้อย่างเต็มที่
ขั้นวางแผน
ขั้นตอนที่ 2 วางแผนการเรียนรู้ร่วมกัน ขั้นตอนนี้ได้นาแนวคิดการศึกษาผู้ใหญ่
(Andragogy) ของ Knowles (1978) ขั้นตอนที่ 2 คือการวางแผนการเรียนรู้ร่วมกันมาใช้ใน
ขั้นตอนนี้ดังนี้
ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเสนอวิธีการเรียนรู้และกิจกรรมในการเรียนรู้โดยใช้วิธีการเรียนรู้
ต่างๆ เช่น บรรยาย การสาธิต การแสดงบทบาทสมมุติ การใช้เกม เป็นต้น โดยการวางแผนร่วมกัน
ใช้การจัดกลุ่มให้สามารถล้อมวงคุยกัน เพื่อเอื้อต่อการสื่อสารแบบสองทางของ ผู้เรียนในกลุ่ม ทุก
คน ผู้สอนแบ่งกลุ่มผู้เรียน โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยใช้เกณฑ์การแบ่งกลุ่ม
คละอายุของผู้เรียน แบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มละ4 คน มีผู้เรียนที่อายุมาก และอายุน้อยคละกัน และมี
ครูพี่เลี้ยง 1 คน ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเลือกหัวหน้ากลุ่มและ เลขา นุการกลุ่ม ผู้สอนอธิบาย
และยกตัวอย่างการวางแผนการเรียนรู้ หลังจากนั้นผู้สอนให้ผู้เรียนวางแผนการเรียนรู้ร่วมกัน และ
เลือกหัวข้อการเรียนรู้ที่กลุ่มตนเองสนใจและร่วมกันกาหนดแผนการเรียนรู้
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ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ความต้องการการเรียนรู้ร่วมกัน และกาหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
ขั้นตอนนี้ได้นาแนวคิดการศึกษาผู้ใหญ่ (Andragogy)ของ Knowles(1978) ขั้นตอนที่ 3 คือ
วิเคราะห์ความต้องการการเรียนรู้ร่วมกัน และขั้นตอนที่4 ร่วมกันกาหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้
มารวมกันกาหนดเป็นขั้นตอนที่ 3 ดังนี้
ผู้สอนอธิบายการวิเคราะห์ความต้องการ รวมทั้งกาหนดวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียนร่วมกัน และการใช้แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความต้องการและกาหนด
วัตถุประสงค์ที่ผู้สอนได้จัดเตรียมไว้ให้กับผู้เรียน ให้สามารถวิเคราะห์ความต้องการและกาหนด
วัตถุประสงค์ของผู้เรียนแต่ละกลุ่ม ได้อย่างชัดเจน ผู้เรียน สามารถเพิ่มเติมหัวข้อการเรียนรู้ในสิ่งที่
ตนเองต้องการได้โดยศึกษาจากคู่มือการเรียนรู้ภาษาจีนกลาง และคู่มือการนวดบรรเทาอาการ 10
อาการ ผู้สอนใช้คาถามในการกระตุ้นให้ผู้เรียนหาความต้องการของตนเองเพิ่มเติม การกาหนด
วัตถุประสงค์ ที่ชัดเจนเป็น การกาหนดทิศทาง ช่วยให้ลดความสับสนของผู้เรียนในการเรียนรู้และ
ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจว่าการเรียนนั้นเป็นการเรียนที่ไปในทิศทางที่ผู้เรียนต้องการเรียน
ขั้นตอนที่ 4 ออกแบบการเรียนรู้ตามความสนใจของผู้เรียน ภายใต้ขอบเขตหรือข้อกาหนด
ของการเรียนรู้นั้น โดยเป็นการนาเอาขั้นตอนของแนวคิดการศึกษาผู้ใหญ่(
Andragogy)ของ
Knowles(1978)ในขั้นตอนที่ 5 คือ ออกแบบการเรียนรู้ และแนวคิดช่วยเสริมศักยภาพการเรียนรู้
ขั้นตอนที่ 1 การแสวงหาความสนใจของผู้เรียน มากาหนดทิศทางและจุดประสงค์ที่ชัดเจน ดังนี้
ในการออกแบบการเรียนรู้ ตามความสนใจของผู้เรียน ผู้เรียนสามารถเลือกกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ผู้เรียนชอบและมั่นใจที่จะกระทา หากติดขัด ผู้สอนจะแนะนาทางเลือก ช่วยบอกข้อดี
ข้อจากัดของแต่ละวิธีการเรียนรู้ และขอบเขตข้อกาหนดของการเรียนรู้ ผู้สอนมอบการตัดสินใจให้
อยู่ในความรับผิดชอบของผู้เรียน สอดคล้องกับการรับรู้ของตนเองที่ เป็นผู้ใหญ่ และเปิดโอกาสให้
ได้ใช้ประสบการณ์เดิมมาใช้ในการเรียนรู้อย่างเต็มที่ โดยเริ่มต้นผู้สอนสร้างความสนใจในการ
เรียนรู้ให้กับผู้เรียน ด้วยการใช้คาถาม ให้ผู้เรียนตอบ และจูงใจโดยการให้รางวัลในแต่ละคาตอบ
เพื่อทาให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นและเกิดความสนใจในการเรียนรู้
รวมทั้งตรวจสอบ
ความสามารถของผู้เรียนในความรู้เดิมของผู้เรียนแต่ละบุคคล ผู้สอนระบุกิจกรรมก่อนการสอน
เพื่อให้ผู้เรียนเห็นภาพรวมทั้งหมดของการเรียนรู้ หลังจากนั้นผู้สอน อธิบายพร้อมยกตัวอย่าง
วิธีการออกแบบการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้าใจ พร้อมทั้งชี้แจงสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้ที่ผู้สอนได้
จัดเตรียมไว้ แล้วผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันออกแบบการเรียนรู้ตามที่กลุ่มของตนเองสนใจ
และมั่นใจที่จะกระทาโดยในการออกแบบการเรียนรู้ด้วยกลุ่มของผู้เรียนเองจะช่วยให้ผู้เรียน
สามารถกาหนดการเรียนรู้ได้ตาม ศักยภาพ ของตนเองในกลุ่ม ผู้สอนตรวจสอบปรับปรุงการ
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ออกแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีความเหมาะสมโดยยังคงอยู่ภายใต้ขอบเขตหรือข้อกาหนดของ
การเรียนรู้นั้น
ขั้นเรียนรู้
ขั้นตอนที่ 5 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ช่วยเสริมศักยภาพให้ผู้เรียน เป็นการนาเอาขั้นตอน
ของแนวคิดการศึกษาผู้ใหญ่( Andragogy)ของKnowles(1978)ในขั้นตอนที่ 6 คือการดาเนิน
กิจกรรมการเรียนรู้โดยผู้สอนส่งเสริมให้มีการนาประสบการณ์มาใช้ในกิจกรรม และนาเอ าแนวคิด
ช่วยเสริมศักยภาพ (Scaffolding) ขั้นตอนที่ 2 คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ง่ายไม่ซับซ้อนโดย
คานึงถึงศักยภาพของผู้เรียน ขั้นตอนที่ 3 การรักษาทิศทางการเรียนรู้และประเมินผลการเรียนรู้ที่
ชัดเจน ขั้นตอนที่ 4 การชี้จุดสาคัญของการเรียนรู้ และขั้นตอนที่ 5 การควบคุมความคับข้องใจ
ของผู้เรียน มารวมกันกาหนดเป็นขั้นตอนที่5 ดังนี้
ผู้สอนจัดกิจกรรมเรียนรู้ในลักษณะที่เป็นการผสมผสานการเรียนทักษะภาษาจีนกลางและ
ทักษะการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการไปด้วยกัน ผู้สอน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ง่ายไม่ซับซ้อน
โดยคานึงถึงศักยภาพของผู้เรียน ซึ่ง ผู้สอนดาเนินการสอนภาษาจีนกลางแต่ละประโยค แต่ละ
คาศัพท์ตามคู่มือการเรียนการสอนภาษาจีนกลาง ในการเรียนรู้ในแต่ละวันแต่ละบทเรียนได้ใช้
วิธีการที่หลากหลาย เช่น การเป็นแบบอย่างในการออกเสียง ให้คาอธิบายแปลความหมาย สาธิต
การออกเสียง การนาเสนอการเรียนรู้ทีละคา การเสริมคาศัพท์ในแต่ละบทเรียน การฝึกออกเสียง
ให้ชัดเจน ช้าและ เหมาะสม การใช้บัตรคาเสริมแต่ละคา นามาต่อเป็นประโยค การเขียนคาแปล
ตามคาบอก การใช้จิ๊กซอร์ การต่อคา เกม การใช้คาพ้องคาที่มีความหมายตรงกันข้าม การใช้
เพลงภาษาจีนกลางที่ง่ายต่อการจาคาศัพท์ในชีวิตประจาวัน เป็นต้น ทางด้านการสอนบรรเทา
นวด10อาการ ผู้สอนใช้การแสดงด้วยภาพ อธิบายความหมาย ความสาคัญของแต่ละจุด สาธิต
การนวดให้กับผู้เรียน ต่อมาผู้สอนสนับสนุนให้ ผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เช่น
การออกเสียงตาม และปฏิบัติตาม เพื่อทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปแล้ว หลังจากนั้นผู้สอนใช้เทคนิค
การคิดดัง (Think-aloud)นามาช่วยในการสอน โดยผู้สอนให้ผู้เรียนช่วยตั้งคาถามในสิ่งที่ได้เรียนรู้
ไปแล้ว และเกิดความสงสัย ยังไม่เข้าใจ ให้ผู้สอนเป็นผู้ตอบ ผู้สอนแสดงความคิดในการตอบ
ปัญหา ให้ปรากฏออกมาด้วยการใช้คาพูดของความคิดนั้นออกมาดังๆ โดยไม่ได้เพียงคิดในใจ
เพื่อให้ผู้เรียน สามารถเข้าใจวิธีคิดขั้นตอนในการแก้ปัญหาได้อย่างชัดเจนของผู้สอน และสามารถ
นาวิธีคิดนี้ไปเป็นแบบอย่างในการเรียนรู้ เมื่อผู้สอนตอบคาถามผู้เรียนแล้วผู้สอนเปลี่ยนเป็นผู้ตั้ง
คาถามให้ผู้เรียนตอบเป็นภาษาจีนกลางเช่นเดียวกันเพื่อฝึกทักษะในการคิดและการพูด หลังจาก
นั้นผู้สอนทบทวนคาพูดที่ใช้บ่อยๆ เช่นคาว่าขอบคุณ ขอโทษ สวัสดี ไม่เป็นไร ไม่ต้องเกรงใจ ผู้สอน
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ให้ผู้เรียนจดสิ่งที่ได้เรียนรู้ตามคาบอกด้วยความเข้าใจของตนเองเพราะในการเขียนทับศัพท์
ภาษาจีนด้วยภาษาไทยผู้เรียนควรใช้ความเข้าใจของตนเองมาช่วยกากับในการออกเสียงด้วย
ตลอดจนทบทวนเพลงจีนที่ได้เรียนไปแล้วอีกครั้ง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจดจาและนาไปใช้ได้ เมื่อ
ผู้สอนสอนจบแล้ว ผู้เรียนแต่ละกลุ่มนาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปฝึกหัดกันในกลุ่ม ทั้งนี้ในการจัดกลุ่มแต่ละ
กลุ่มจะมีครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มเป็นผู้ดูแลกลุ่มละ 1 คน โดยครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มคอยให้คาแนะนา
และส่งเสริมผู้เรียน สนับสนุนให้ผู้ที่มีความสามารถในกลุ่ม เข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้แล้ว สามารถออก
เสียงคาศัพท์ในประโยคได้ถูกต้อง มาเป็นผู้ช่วยครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มช่วยถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่
ยังไม่สามารถปฏิบัติได้ หรือออกเสียงไม่ถูกต้อง เพื่อผู้เรียนที่มีความสามารถมากกว่าจะได้ปฏิบัติ
ซ้าและเป็นการทบทวนความรู้ด้วยการสอนให้กับผู้ที่ยังไม่สามารถปฏิบัติได้ สาหรับการนวด
บรรเทาอาการ 10 อาการผู้สอนทบทวนซ้าอีกครั้งหนึ่ง และให้ผู้เรียนจับคู่ปฏิบัติตาม หลังจากนั้น
ผู้สอนใช้เทคนิคการคิดดัง (Think-aloud)โดยให้ผู้เรียนสอบถามปัญหาในการนวดเมื่อต้องพบกับ
ลูกค้าที่มีอาการต่างๆ แล้วผู้สอนนวดเป็นแบบอย่างและคิดออกมาเป็นคาพูดในการแก้ปัญหาของ
ผู้สอน หลังจากนั้นผู้สอนคิดคาถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติร่วมกัน และช่วยเสนอความคิดเห็น
จากประสบการณ์เดิมของผู้เรียนในแต่ละบุคคล เพื่อนามาเรียนรู้ร่วมกัน ผู้สอนแนะนาแหล่งการ
เรียนรู้ให้กับผู้เรียน เช่น หนังสือ ซีดี การเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เป็นต้น เมื่อผู้สอนสอนจบแล้ว
ผู้เรียนแต่ละกลุ่มนาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปฝึกหัดกันในกลุ่มด้วยกิจกรรมที่คิดและวางแผนกันไว้แล้วใน
กลุ่ม ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่ม จัดเตรียมสื่ออุปกรณ์ต่างๆที่ผู้เรียนต้องการ เช่น บัตรคา โครงร่างการ
แสดงบทบาทสมมุติ รูปภาพ ซีดี ผู้เรียนอาจใช้วิธีการจับคู่ การทางานกลุ่ม การใช้บทบาทสมมุติ
การใช้จิ๊กซอร์ การทายคาศัพท์ เป็นต้น ผู้สอนและครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มคอยให้ความช่วยเหลือ
แนะแนวทางปฏิบัติ ยกตัวอย่าง ผู้สอนและครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มอาจช่วยวางแผนการเขียนโครง
ร่างบทบาทสมมุติในการเริ่มต้น เพื่อช่วยผู้เรียนจัดการระบบความคิดของกลุ่มและบทบาทหน้าที่
ภาระของผู้เรียนในกลุ่มของแต่ละบุคคล ช่วยปรับงานให้มีความง่ายต่อศักยภาพของบุคคลใน
กลุ่มที่สามารถปฏิบัติได้ ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มทาเป็นแบบอย่างในบางส่วนเมื่อผู้เรียน ไม่สามารถ
ปฏิบัติได้ทั้งหมด ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มให้ข้อมูลป้อนกลับกับผู้เรียน เช่น การใช้คาบอกเป็นนัย
การเสริมคาศัพท์ให้กับผู้เรียนเมื่อผู้เรียนสอบถามและต้องการทราบคาศัพท์ต่างๆเพิ่มเติม การ
ออกเสียงที่ชัดเจน ช้าๆ เมื่อพบว่าผู้เรียนไม่สามารถออกเสียงได้ถูกต้อง เป็นต้น ครูพี่เลี้ยงประจา
กลุ่มคอยกระตุ้น ผู้เรียนให้ตั้งใจ ปฏิบัติงานที่มอบหมายจนสาเร็จตามลาดับขั้นตอน เป็นการรักษา
ทิศทางการเรียนรู้ของผู้เรียน เมื่อผู้เรียนมีปัญหาในการเรียนรู้แต่ละบทเรียน อาจเกิดความไม่
เข้าใจในจุดประสงค์ของการเรียนรู้แต่ละบทเรียน หรือเกิดความเข้าใจผิดในความหมายของ
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คาศัพท์ และการแต่งประโยค หรือการออกเสียง ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มจะเขียนคาแนะนา หรือ
อธิบายขั้นตอนในการแก้ปัญหานั้นจนกระทั่งงานสาเร็จเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจได้อย่างถูกต้อง
พร้อมทั้งช่วยชี้จุดสาคัญของบทเรียนแต่ละบทที่ได้เรียนรู้ไปแล้ว และประเมินผลการเรียนรู้ที่ชัดเจน
โดย ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มแจกเอกสารการประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเองให้ผู้เรียน
ในการ
ประเมินการเรียนรู้ทางด้านภาษาจีนกลางและ การนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ ผู้สอนและครูพี่
เลี้ยงประจากลุ่มคอยควบคุมปัญหาความคับข้องใจของผู้เรียนด้วยการพูดให้กาลังใจเป็นที่ปรึกษา
ให้กับผู้เรียน ทั้งทางด้านการเรียนรู้และปัญหาครอบครัว ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มทาหน้าที่เป็นผู้ฟัง
ด้วยความตั้งใจและให้คาแนะนาผู้เรียนให้เกิดความสบายใจ ทาให้ผู้เรียน ไม่รู้สึกวิตกกังวลจาก
การเรียนรู้หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ รวมทั้งเมื่อจบการเรียนรู้ในแต่ละวันแล้วครูพี่เลี้ยงประจา
กลุ่มให้เวลาผู้เรียน 15 นาทีในการเขียนอนุทินการเรียนรู้ การเขียนอนุทินการเรียนรู้นี้เป็นการเขียน
บันทึกของผู้เรียนรายบุคคลให้กับผู้สอนซึ่งหลังจากการเรียนรู้ในแต่ละวันแล้วผู้สอนและครูพี่เลี้ยง
ประจากลุ่มจะนาอนุทินการเรียนรู้นี้มาประชุมเพื่อเตรียมการสอนเพิ่มเติมให้กับผู้เรียนตาม
ความสามารถของแต่ละบุคคล เป็นการช่วยให้ผู้สอนและครูพี่เลี้ยงมีเวลาทาความเข้าใจผู้เรียนแต่
ละบุคคลมากขึ้น รวมทั้งสามารถหาวิธีการในการสอนเพื่อช่วยเสริมศักยภาพให้กับผู้เรียนได้ ตาม
ความสามารถของผู้เรียนจนกระทั่งผู้เรียนสามารถเรียนรู้และปฏิบัติงานต่างๆสาเร็จด้วยตนเอง
เมื่อพบว่าผู้เรียนสามารถทากิจกรรมด้วยตนเองในกลุ่มผู้เรียน ผู้สอนและครูพี่เลี้ยงประจากลุ่ม
ค่อยๆลด การช่วยเหลือสนับสนุน ต่างๆลง ตามความสามารถของผู้เรียน ผู้สอนตรวจสอบการ
เรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละวันด้วยการให้ผู้เรียนทั้งกลุ่มนาเสนอการเรียนรู้ เมื่อแต่ละกลุ่มมีความ
พร้อมจะทาการบูมสีเพื่อส่งสัญญาณแสดงความพร้อมให้ผู้สอนทาการตรวจสอบ และให้
คาแนะนา รวมทั้งให้แบบฝึกหัดกับผู้เรียน
ขั้นประเมิน
ขั้นตอนที่ 6 ประเมินผล การเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นการนาเอาขั้นตอนของแนวคิด
การศึกษาผู้ใหญ่( Andragogy)ของKnowles(1978)ในขั้นตอนที่ 7 ประเมินผลด้วยตนเองเป็น
ระยะ ๆ โดยผู้เรียนได้รับแบบประเมินทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลางและทักษะการนวดบรรเทา
อาการ 10 อาการด้วยตนเอง ในขณะที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เมื่อจบบทเรียนแต่ละบท แล้วผู้เรียน
นาใบประเมินส่งให้กับครูพี่เลี้ยงประจากลุ่ม ซึ่งการประเมินผลด้วยตนเองจะช่วยทาให้ผู้เรียน
เข้าใจในพัฒนาการของตนเองว่ามีความรู้และความเข้าใจในบทเรียนแต่ละบทมากน้อยอย่างไร
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ขั้นตอนที่ 7 ประยุกต์การเรียนรู้สู่สถานการณ์ใหม่ ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนของแนวคิดช่วย
เสริมศักยภาพ (Scaffolding) ขั้นตอนที่ 6 คือประยุกต์การเรียนรู้สู่สถานการณ์ใหม่ โดย
ผู้สอนจัดสถานการณ์ใหม่ให้ผู้เรียนประยุกต์การเรียนรู้เพื่อผสมผสานความรู้ที่ได้ไปสู่
สถานการณ์ใหม่ ผู้เรียนในกลุ่มแต่ละกลุ่มสามารถฝึกปฏิบัติได้อย่างอิสระ โดยผู้สอนและครูพี่เลี้ยง
ประจากลุ่มไม่ได้ให้ความช่วยเหลือใดๆ ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเมื่อปฏิบัติงานได้สาเร็จตามที่ได้รับ
มอบหมายแล้วผู้เรียน นาเสนอผลการเรียนรู้ อาจใช้ การสาธิต การแสดงบทบาทสมมุติ การจับคู่
แสดงให้ผู้สอนและครูพี่เลี้ยงประเมินการเรียนรู้ หลังจากนั้นผู้เรียน ผู้สอนและครูพี่เลี้ยงประจา
กลุ่มวิเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้ไปแล้วรวมทั้งสิ่งที่ผิดพลาดบ่อยๆ หรือในสิ่งที่ไม่เข้าใจร่วมกัน
จากการบูรณาการแนวคิด การศึกษาผู้ใหญ่ ( Andragogy) ของ Knowles (1978)และ
แนวคิดช่วยเสริมศักยภาพ ( Scaffolding)ที่ได้บูรณาการ แนวคิด ของ Wood, Bruner and Ross
(1976) , Rosenshine and Guenther(1992) , McKenzie (2000) ทาให้ได้กิจกรรมการเรียนรู้
ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนมีการพัฒนาอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแสดงสรุป
เป็นภาพได้ดังนี้
4.ขั้นประเมิน
3.ขั้นเรียนรู้
2.ขั้นวางแผน

1.ขั้นนา
1. สร้างบรรยากาศ

2. วางแผนการเรียนรู้
3. วิเคราะห์ความ
ต้องการการเรียนรู้
ร่วมกันและกาหนด
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
4. ออกแบบการเรียนรู้

5.จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ช่วยเสริมศักยภาพให้
ผู้เรียน โดย การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ง่ายไม่
ซับซ้อน รักษาทิศทางการ
เรียนรู้และประเมินผลการ
เรียนรู้ที่ชัดเจน ชี้จุดสาคัญ
ของการเรียนรู้ และ
ควบคุมความคับข้องใจของ
ผู้เรียน

6. ประเมินผลการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง
7. ประยุกต์การ
เรียนรู้สู่
สถานการณ์ใหม่

ตามความสนใจของ
ผู้เรียนภายใต้ข้อ
กาหนดการเรียนรู้
ภาพที่ 8 กิจกรรมการเรียนรู้ช่วยเสริมศักยภาพของโปรแกรมการศึกษานอกระบบเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา
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2. กระบวนการ
โดยนากรอบแนวคิดการจัดโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนของ Houle (1972) มา
เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ มาจัดทาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยใช้แนวคิด
การศึกษาผู้ใหญ่ ( Andragogy) ของ Knowles(1978)และแนวคิดช่วยเสริมศักยภาพการเรียนรู้
(Scaffolding) ที่บูรณาการแนวคิด ของ Wood, Bruner และ Ross (1976) ), Rosenshine และ
Guenther(1992) , McKenzie (2000) ตามขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ความต้องการในการเรียนรู้และกาหนดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เป็นไปได้
ผู้วิจัยดาเนินการศึกษาข้อมูลปัญหาและความต้องการการเรียนรู้ของผู้ดูแ ลสุขภาพในสปา
เพื่อนามาใช้เป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ความต้องการและกาหนดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เป็นไปได้
ขั้นตอนที่ 2 การตัดสินใจดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้
ผู้วิจัยนาขั้นตอนที่ 1 มาดาเนินการตัดสินดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้โดยมีการกาหนด
ขั้นตอน 3 ขั้นตอนดังนี้
2.1 กาหนดแนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสม โดยนาแนวคิด
ทฤษฎี
การศึกษาผู้ใหญ่ ( Andragogy) ของ Knowles (1978)และแนวคิดช่วยเสริมศักยภาพการเรียนรู้
(Scaffolding) ตามแนวคิด ของ Wood, Bruner และ Ross(1976) ,Rosenshine และ Guenther
(1992), McKenzie (2000) มาบูรณาการเพื่อให้ได้ขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา
2.2 ระบุเนื้อหาวิชา โดยนาข้อมูลที่ได้จากการดาเนินการในขั้นตอนที่ 1 ในด้านปัญหา
และความต้องการในการเรียนรู้มาวิเคราะห์และกาหนดเนื้อหาวิชาที่จะนามาพัฒนาสมรรถนะ
อาชีพให้กับผู้เรียนได้ตรงกับความต้องการและปัญหาของผู้เรียน โดยแบ่งออกเป็น 2 หมวดคือ
2.2.1 ความรู้ทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลาง
2.2.2 ความรู้ทางด้านการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ
2.3 กาหนดกลุ่มผู้เรียน คือ ผู้ ดูแลสุขภาพในสปาที่ สาเร็จหลักสูตรการฝึกอาชีพระยะสั้น
การนวดแผนไทยของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ มีประสบการณ์
ในการทางานในสปาไม่น้อยกว่า 1 ปี
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ขั้นตอนที่ 3 การกาหนดวัตถุประสงค์
โดยผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากขั้นตอนที่ 1 และ 2 มากาหนดวัตถุประสงค์ในการพัฒนา
โปรแกรมให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของผู้เรียนและอยู่บนพื้นฐานของความสาเร็จที่
ต้องการ โดยกาหนดวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพสาหรับผู้ดูแลสุขภาพในสปา ดังนี้คือ
3.1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และเจตคติ ทางด้านทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลาง
สาหรับผู้ดูแลสุขภาพในสปา
3.2 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ ทางด้านทักษะการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ และ
เจตคติทางด้านการนวดเพื่อเป็นผู้ดูแลสุขภาพในสปา
ขั้นตอนที่ 4 การออกแบบรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม
ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยมีการออกแบบรูปแบบกิจกรรมดังนี้
4.1 พัฒนาเนื้อหาการเรียนรู้ โดยพัฒนาคู่มือทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลาง และคู่มือ
การนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ
4.2 การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน โดย นาข้อมูลที่ได้จากการ ดาเนิน
การวิเคราะห์ความต้องการในการเรียนรู้และปัญหาของผู้ดูแลสุขภาพในสปา
แนวคิดทฤษฎี
การศึกษาผู้ใหญ่ ( Andragogy) ของ Knowles (1978)และแนวคิดช่วยเสริมศักยภาพการเรียนรู้
(Scaffolding) ตามแนวคิด ของ Wood, Bruner และ Ross (1976) , Rosenshine และ
Guenther (1992), McKenzie (2000) และศึกษาองค์ประกอบของโปรแกรม ที่มีองค์ประกอบ
ดังนี้ 1.วัตถุประสงค์ 2. กลุ่มผู้เรียน 3. ผู้สอน /ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่ม 4. เนื้อหาสาระ 5. กิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยระบบเสริมศักยภาพ 6.ระยะเวลา 7.แหล่งความรู้และสื่อการสอน 8.สภาพแวดล้อม
9. การวัดผลประเมินผล (Zinser, 1995) มาพัฒนาเป็นโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา
4.3 พัฒนาเครื่องมือในการวิจัย และติดต่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัยเพื่อ
สามารถนาเอาไปใช้ได้
ขั้นตอนที่ 5 การวางแผนกิจกรรมให้สอดคล้องกับการดาเนินชีวิตของผู้เรียน
ผู้วิจัยนาข้อมูลรูปแบบการดาเนินชีวิตของผู้เรียนใน 4 ด้านมาพิจารณาร่วมกันในการวาง
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คือ 1.ด้านการงาน อาชีพ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เรียน
2.ระยะเวลาในการเรียนรู้ 3.งบประมาณในการจัดกิจกรรม 4.การประชาสัมพันธ์โปรแกรม การ
แจ้งวันและเวลาสถานที่ในการจัดกิจกรรมที่แน่นอน โดยระยะเวลาตลอดจนช่วงเวลาที่จัด
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กิจกรรมการเรียนรู้มีการนามาปรับให้เหมาะสมโดยมีการสอบถามผู้เรียนอีกครั้งหนึ่งเพราะต้อง
คานึงถึงผู้เรียนเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพสปา บางครั้งมีช่วงเวลาเทศกาลท่องเที่ยวผู้เรียนมีลูกค้า
จานวนมากดังนั้น จึงต้องกาหนดวันและเวลาที่เหมาะสมที่ผู้เรียนสามารถมาร่วมกิจกรรมได้โดยไม่
ทาให้ผู้เรียนเสียรายได้ประจาวัน อีกทั้งสถานที่ในการจัดกิจกรรมจะต้องเหมาะสมกับการเดินทาง
ของผู้เรียนโดย ต้องไม่ไกลจากบ้านหรือที่ทางานของผู้เรียน ซึ่งจะทาให้ผู้เรียนสามารถมาเรียน
ต่อเนื่องได้จนจบกิจกรรม ตลอดจนการคานวณค่าใช้จ่ายต่างๆ การจัดสรรงบประมาณในการ
ดาเนินกิจกรรม
ขั้นตอนที่ 6 การนาแผนงานไปสู่การปฏิบัติ
ผู้วิจัยนาแผนงานไปสู่การปฏิบัติดังนี้คือ
6.1 คัดเลือกผู้เรียน โดยการรับสมัครและคัดเลือกผู้เรียน กาหนดสถานที่ กาหนดวันและ
เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่แน่นอน
6.2 ดาเนินการจัดกิจกรรมตามโปรแกรมที่กาหนดไว้ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิดการศึกษาผู้ใหญ่ ( Andragogy) ของ Knowles (1978)และแนวคิดช่วยเสริมศักยภาพการ
เรียนรู้ (Scaffolding) ที่บูรณาการแนวคิด ของ Wood, Bruner และ Ross (1976), Rosenshine
และ Guenther (1992), McKenzie (2000) โดยมีขั้นตอน 7 ขั้นตอน คือ 1.สร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้ 2. วางแผนการเรียนรู้ร่วมกัน 3. วิเคราะห์ความต้องการการเรียนรู้ร่วมกัน และกาหนด
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน 4. ออกแบบการเรียนรู้ตามความ สนใจของผู้เรียนภายใต้ข้อกาหนดของการ
เรียนรู้นั้น 5. การจัด กิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยระบบช่วยเสริมศักยภาพให้ผู้เรียน 6. ประเมินผลการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 7. ประยุกต์การเรียนสู่สถานการณ์ใหม่
ขั้นตอนที่ 7 การวัดและประเมินผล
กลุ่มทดลองมีการประเมินผลก่อนและหลังในการดาเนินกิจกรรม โดยทาแบบประเมินผล
ดังนี้
7.1 การประเมินความรู้ ทักษะ เจตคติ ทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลางด้วยแบบ
ประเมินดังนี้
7.1.1 แบบทดสอบความรู้ทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลางสาหรับผู้ดูแลสุขภาพ
ในสปา
7.1.2 แบบประเมินทักษะทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลางสาหรับผู้ดูแลสุขภาพ
ในสปา
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7.1.3 แบบประเมินทักษะทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลางด้วยตนเองสาหรับผู้ดูแล
สุขภาพในสปา
7.1.4 แบบวัดเจตคติทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลางสาหรับผู้ดูแลสุขภาพในสปา
7.2 การประเมินความรู้ ทักษะ เจตคติ ทางด้านการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ
7.2.1 แบบทดสอบความรู้ทางด้านการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ
7.2.2 แบบประเมินทักษะทางด้านการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ
7.2.3 แบบประเมินทักษะทางด้านการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการด้วยตนเอง
7.2.4 แบบวัดเจตคติทางด้านการนวดเพื่อเป็นผู้ดูแลสุขภาพในสปา
7.3 ประเมินผลโปรแกรมเกี่ยวกับปัจจัย และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง ในการนาโปรแกรมไป
ปฏิบัติ
ผลลัพธ์ที่ได้
1. โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพใน
สปาที่ประกอบด้วย 1. วัตถุประสงค์ 2. กลุ่มผู้เรียน 3. ผู้สอน/ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่ม 4.เนื้อหา
สาระ 5. กิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยระบบเสริมศักยภาพ 6. ระยะเวลา 7. แหล่งความรู้ /สื่อการสอน
8. สภาพแวดล้อม 9. การวัดผลและประเมินผล
2.หลังจากเข้าอบรมโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพ
ผู้ดูแลสุขภาพในสปา ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ทักษะ เจตคติทางด้านการสื่อสารภาษาจีน
กลางสาหรับผู้ดูแลสุขภาพในสปา และความรู้ ทักษะทางด้านการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ
และเจตคติทางด้านการนวดเพื่อเป็นผู้ดูแลสุขภาพในสปา
3. ปัจจัยที่สนับสนุนต่อการดาเนินการของโปรแกรมจากผู้เข้ารับการอบรม เงื่อนไขที่
เกี่ยวข้องในการนาโปรแกรมไปปฏิบัติแล้วมาปรับปรุงเพื่อให้ได้โปรแกรมทีมีความสมบูรณ์และ
ถูกต้องมากยิ่งขึ้น โดยสามารถนามาสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ดังนี้
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ภาพที่ 9 กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework)
ปัจจัยนาเข้า
กระบวนการ
1.โปรแกรมการศึกษานอกระบบของ
Houle(1996) 7 ขั้นตอน
1.การวิเคราะห์ความต้องการและกาหนดกิจกรรม
การเรียนรูท้ ี่เป็นไปได้
2.การตัดสินใจดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้
3.การกาหนดวัตถุประสงค์
4.การออกแบบรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม
5.การวางแผนกิจกรรมให้สอดคล้องกับการดาเนิน
ชีวิตของผู้เรียน
6.การนาแผนไปสู่การปฏิบัติ
7.การวัดและประเมินผล

2.แนวคิดการศึกษาผู้ใหญ่ (Andragogy)
ของ Knowles(1978)มี 7 ขั้นตอน
1. สร้างบรรยากาศ
2.วางแผนการเรียนรู้ร่วมกัน
3.วิเคราะห์ความต้องการการเรียนรู้ร่วมกัน
4.ร่วมกันกาหนดวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้
5.ออกแบบวิธีการเรียนรู้
6. ดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้
7. ผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็น
ระยะๆ
3.แนวคิดช่วยเสริมศักยภาพ(Scaffolding)
Wood ,Bruner and Ross. (1976)
Resenshine and Guenther(1992
McKenzie(2000) มี 6 ขั้นตอน
1.การแสวงหาความสนใจของผู้เรียน
2.การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ง่ายไม่ซับซ้อน
โดยคานึงถึงศักยภาพของผู้เรียน
3. รักษาทิศทางการเรียนรู้ และประเมินผลการ
เรียนรู้ที่ชัดเจน
4. ชี้จุดสาคัญของการเรียนรู้และชี้แหล่ง
ทรัพยากรการเรียนรู้
5.ควบคุมความคับข้องใจ
6.ประยุกต์การเรียนรู้สู่สถานการณ์ใหม่

-เนื้อหาความรู้การนวดบรรเทาอาการ
10อาการ
-เนื้อหาภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสาร

1. การวิเคราะห์ความต้องการและกาหนด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เป็นไปได้
-กาหนดรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้
2.การตัดสินใจดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้
2.1 กาหนดแนวคิดในการจัดกิจกรรม
2.2 กาหนดเนื้อหาวิชา
2.3 กาหนดผู้เรียน:คือผู้ดูแลสุขภาพในสปาทีส่ าเร็จ
หลักสูตรการฝึกอาชีพระยะสั้นการนวดแผนไทยของ
ศูนย์กศน.อาเภอและมีประสบการณ์ในสปาอย่าง
น้อย 1 ปี
3. การกาหนดวัตถุประสงค์
-เพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา
4. การออกแบบรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม
4.1 พัฒนาเนื้อหา
4.2 พัฒนาโปรแกรม.
4.3 พัฒนาเครื่องมือในการวิจัย
5. การวางแผนกิจกรรมให้สอดคล้องกับการ
ดาเนินชีวิตของผู้เรียน
-การงาน อาชีพ ระยะเวลาของผู้เรียน
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง อาหาร อุปกรณ์การเรียน
-ประชาสัมพันธ์โปรแกรม
6. การนาแผนไปสู่การปฏิบัติ
6.1 คัดเลือกผู้เรียน
6.2 ออกแบบการทดลอง
6.3 การเตรียมการ
6.4 ดาเนินการจัดกิจกรรม
6.4.1 จัดกิจกรรมโดยใช้การเรียนรู้ตามแนวคิด
การศึกษาผู้ใหญ่ของKnowles(1978)และแนวคิด
ช่วยเสริมศักยภาพ(Scaffolding)
1. สร้างบรรยากาศการเรียนรู้
2. วางแผนการเรียนรูร้ ่วมกัน
3. วิเคราะห์ความต้องการการเรียนรู้ร่วมกัน และ
กาหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
4. ออกแบบวิธีการเรียนรู้ตามความสนใจของผู้เรียน
ภายใต้ขอบเขตของการเรียนรู้
5. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ช่วยเสริมศักยภาพให้ผู้เรียน
6.ประเมินผลการเรียนรู้
7. ประยุกต์การเรียนสู่สถานการณ์ใหม่
7. การวัดและประเมินผล

ผลลัพธ์
สมรรถนะอาชีพผู้ดูแล
สุขภาพในสปา
ประกอบด้วย
ความรู้ ,ทักษะ,เจตคติ
- ทางด้านการสื่อสาร
ภาษาจีนกลาง
- ทางด้านการนวด
บรรเทาอาการ 10
อาการ

โปรแกรมการศึกษา
นอกระบบโรงเรียน
เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
อาชีพผู้ดูแลสุขภาพ
ในสปา

1) วัตถุประสงค์
2) กลุ่มผู้เรียน
3) ผู้สอน/ครูพี่เลี้ยง
ประจากลุ่ม

4) ระยะเวลา
5) เนื้อหาสาระ
6) กิจกรรมการเรียนรู้
ช่วยเสริมศักยภาพ

7) แหล่งความรู้/สื่อ
8) สภาพแวดล้อม
9) การวัดผลและ
ประเมินผล

ปัจจัย และเงื่อนไขที่
เกี่ยวข้องในการนา
โปรแกรมไปใช้

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจัยเรื่องการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพ
ผู้ดูแลสุขภาพในสปาใช้วิธีการวิจัย และพัฒนา (Research and Development) มีวัตถุประสงค์
ของการวิจัยดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนา สมรรถนะอาชีพ
ผู้ดูแลสุขภาพในสปา 2) เพื่อศึกษาผลการนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อพัฒนา
สมรรถนะอาชีพที่พัฒนาขึ้นไปใช้สาหรับผู้ดูแลสุขภาพในสปา 3) เพื่อศึกษาปัจจัยและเงื่อนไข ที่
เกี่ยวข้องในการนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสมรรถนะ อาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา
ไปใช้
ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งระยะในการดาเนินการวิจัยออกเป็น 3 ระยะดังนี้
ระยะที่ 1 การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อพัฒนา สมรรถนะอาชีพ
ผู้ดูแลสุขภาพในสปา โดยใช้แนวคิดการศึกษาผู้ใหญ่ (Andragogy) ของ Knowles(1978) และ
แนวคิดช่วยเสริมศักยภาพการเรียนรู้ (Scaffolding)โดยการบูรณาการแนวคิด ของ Wood ,Bruner
and Ross (1976 ) ,Rosenshine and Guenther (1992) , McKenzie (2000) โดยดาเนินการ
ตามขั้นตอนการจัดโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ตามแนวคิดของ Houle (1972) โดยมี
ขั้นตอนที่ 1-5 ดังนี้
1. ขัน้ วิเคราะห์ความต้องการในการเรียนรู้และกาหนดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เป็นไปได้
2. ขั้นตัดสินใจดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้
3. ขั้นกาหนดวัตถุประสงค์
4. ขั้นออกแบบรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม
5. ขัน้ วางแผนกิจกรรมให้สอดคล้องกับการดาเนินชีวิตของผู้เรียน
ระยะที่ 2 การทดลองใช้โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อพัฒนา สมรรถนะ
อาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปาตามแนวคิดการศึกษาผู้ใหญ่ (Andragogy)ของ Knowles(1978) และ
แนวคิดช่วยเสริมศักยภาพการเรียนรู้ (Scaffolding) โดยการบูรณาการแนวคิดของ Wood ,Bruner
and Ross (1976), Rosenshine and Guenther (1992) , McKenzie (2000) โดยดาเนินการ
ตามขั้นตอน 2 ขั้นตอน สุดท้าย ดังนี้
6. ขั้นนาแผนงานไปสู่การปฏิบัติ
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7. ขั้นวัดและประเมินผล
ระยะ ที่ 3 การศึกษาปัจจัยและเงื่อนไข ที่เกี่ยวข้องใน การนาโปรแกรมการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน เพื่อ พัฒนาสมรรถนะ อาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปาไปทดลองใช้ ซึ่งข้อมูลที่ได้จาก
ขั้นตอนนี้จะเป็นประโยชน์ในการนาไปปรับปรุง โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนให้ใช้ได้ดี
ยิ่งขึ้น
รายละเอียดการดาเนินการในแต่ละระยะมีดังนี้
ระยะที่ 1 การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนา สมรรถนะ
อาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา
ผู้วิจัยดาเนินการตามขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนา
สมรรถนะ อาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปาตามขั้นตอนของการจัดโปรแกรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน โดยใช้ ขั้นตอนการจัดโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนของ Houle (1972) ใน
ขั้นตอนที่ 1-5 ดังต่อไปนี้
ขั้นที่ 1 ขั้น วิเคราะห์ความต้องการในการเรียนรู้และ กาหนดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่
เป็นไปได้
ผู้วิจัยได้ดาเนินการศึกษาข้อมูล ปัญหา และความต้องการการเรียนรู้ของผู้ดูแลสุขภาพ
ในสปาเพื่อนามาใช้เป็นประโยชน์ในการกาหนดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เป็นไปได้ จากการศึกษา
เอกสารเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะอาชีพสาหรับผู้ดูแล
สุขภาพในสปา ตลอดจนศึกษาข้อมูลจากผู้เรียน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่มีประโยชน์และมีความสาคัญ
อย่างยิ่งในการนาข้อมูลที่ได้เหล่านี้มาเป็นพื้นฐานในการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา เพราะโปรแกรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนที่สร้างขึ้นจากสภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของผู้ดูแลสุขภาพในสปาจะทาให้
กิจกรรมมีประโยชน์และมีคุณค่าต่อผู้เรียนและข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและวิเคราะห์มี
ความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับผู้ดูแลสุขภาพในสปาโดยตรงสามารถนาไปใช้ในการกาหนดเนื้อหา
สาระในการจัดโปรแกรมการเรียนรู้และดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ที่เป็นไปได้ให้มีความเหมาะสม
กับกลุ่มผู้เรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพสาหรับผู้ดูแลสุขภาพในสปาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วิธีดาเนินการวิจัยในขั้นตอนนี้ มีดังนี้
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การดาเนินงานในขั้นตอนที่ 1 มีขั้นตอนปฏิบัติดังต่อไปนี้
1.1 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรสาหรับการพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปาคือ ผู้ดูแลสุขภาพในสปา
ที่ศึกษาสาเร็จหลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้นการนวดแผนไทยของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอในประเทศไทย ประจาปีงบประมาณ 2552 - 2553 รวม 6 ภูมิภาค
ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และ
ภาคใต้ จานวน 998 ศูนย์ จานวน 14,970 คน (ข้อมูลสารวจจากศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอทั่วประเทศประจาปีงบประมาณ 2552 - 2553 สารวจระหว่างวันที่
1-30 พฤศจิกายน 2553)
กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ดูแลสุขภาพในสปา ที่ศึกษาสาเร็จหลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้นการนวด
แผนไทยของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ ซึ่งผู้วิจัยกาหนดขนาด
ตัวอย่างตามตารางสาเร็จรูปของ Yamane (วรรณี แกมเกตุ,2551) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ
95 และมีระดับความคลาดเคลื่อน ±ร้อยละ10 เมื่อเทียบกับขนาดประชากร คือ 14,970 คน ผู้วิจัย
ได้กาหนดกลุ่มตัวอย่างไว้จานวน 120 คน เพื่อให้ได้ตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่ดีของประชากรโดย
การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified random sampling) ออกเป็น 6 ภูมิภาค ได้แก่
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และ ภาคใต้ โดย
มีวิธีการดังนี้
ขัน้ ที่ 1 สุ่มเลือกจังหวัดที่เป็นตัวแทนในแต่ละชั้นภูมิด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย ( Simple
Random Sampling) จากจานวนทั้งหมด 6 ภูมิภาค ด้วยการจับฉลากชื่อจังหวัดจากแต่ละชั้นภูมิ
และเลือกตัวอย่างในแต่ละชั้นภูมิด้วยวิธีการจัดขนาดตัวอย่างแบบไม่เป็นสัดส่วน
(Disproportional allocation) ผลการสุ่มภาคเหนือได้จังหวัดเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ได้จังหวัดนครราชสีมา ภาคกลางได้จังหวัดกรุงเทพมหานคร ภาคตะวันออกได้จังหวัดชลบุรี
ภาคตะวันตกได้จังหวัดกาญจนบุรี และ ภาคใต้ได้จังหวัดนครศรีธรรมราช ดังแสดงในตารางที่ 7
ดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 7 แสดงจานวนกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามภูมิภาค จานวน 120 คน
ชั้นภูมิ
จังหวัดที่เป็นตัวแทนในชั้นภูมิ
จานวนตัวอย่าง (คน)
ภาคเหนือ
จังหวัดเชียงใหม่
20
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดนครราชสีมา
20
ภาคกลาง
กรุงเทพมหานคร
20
ภาคตะวันออก
จังหวัดชลบุรี
20
ภาคตะวันตก
จังหวัดกาญจนบุรี
20
ภาคใต้
จังหวัดนครศรีธรรมราช
20
รวม
120
ขัน้ ที่ 2 สุ่มเลือกศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ
(ศูนย์กศน.อาเภอ) จากจังหวัดที่เลือกได้ โดยเลือกออกมา 1 ศูนย์ ต่อ 1 จังหวัดด้วยวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling โดยสุ่มหยิบทีละศูนย์แบบไม่แทนที่ได้ผลดังนี้
จังหวัดเชียงใหม่ สุ่มเลือกได้ ศูนย์กศน.อาเภอแม่ริม
จังหวัดนครราชสีมา สุ่มเลือกได้ ศูนย์กศน. อาเภอวังน้าเขียว
กรุงเทพมหานคร สุ่มเลือกได้ ศูนย์กศน.อาเภอลาดพร้าว
จังหวัดชลบุรี สุ่มเลือกได้ ศูนย์กศน.อาเภอศรีราชา
จังหวัดกาญจนบุรี สุ่มเลือกได้ ศูนย์กศน.อาเภอท่าม่วง
จังหวัดนครศรีธรรมราช สุ่มเลือกได้ ศูนย์กศน.อาเภอท่าศาลา
สามารถสรุปวิธีการสุ่มตัวอย่างการวิจัยในขั้นตอนนี้ดังภาพที่10 ดังต่อไปนี้
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ผู้ที่สาเร็จการศึกษาหลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้นการนวดแผนไทยของศูนย์กศน.อาเภอ ทั่วประเทศ 6 ภูมิภาค

อัธยาศัยอาเภอ
ภาคเหนือ
เชียงใหม่
25 ศูนย์

แม่ริม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นครราชสีมา
32 ศูนย์

วังน้าเขียว

ภาคกลาง

กรุงเทพมหานคร
50 ศูนย์

ลาดพร้าว

ภาคตะวันออก
ชลบุรี
11 ศูนย์

ศรีราชา

ภาคตะวันตก
กาญจนบุรี
13 ศูนย์

ท่าม่วง

ภาคใต้
นครศรี
ธรรมราช
23 ศูนย์
ท่าศาลา

ภาพที่10 แสดงวิธีการสุ่มตัวอย่างในการวิจัย
1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในขั้นตอนที่ 1
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นตามขั้นตอนต่อไปนี้
1.2.1 ศึกษา เอกสาร ตารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ สภาพปัญหาและความ
ต้องการ การพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา
1.2.2 สร้างแบบสอบถามความต้องการการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแล
สุขภาพในสปา (รายละเอียดในภาคผนวก จ) ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วนคือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลภูมิหลังของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นการตอบแบบ
เลือกตอบและการเติมคาในช่องว่างเพื่อให้ทราบข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ การศึกษา
ส่วนที่ 2 ข้อมูลความต้องการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพ
ในสปา ประกอบด้วย ข้อคาถามที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
โดยมีความหมาย ดังนี้
5
4
3
2
1

หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า

ผู้ตอบมีความต้องการในประเด็นที่ถาม
ผู้ตอบมีความต้องการในประเด็นที่ถาม
ผู้ตอบมีความต้องการในประเด็นที่ถาม
ผู้ตอบมีความต้องการในประเด็นที่ถาม
ผู้ตอบมีความต้องการในประเด็นที่ถาม

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
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การพิจารณาแปลผลตามเกณฑ์คะแนนเฉลี่ย ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย

4.50 – 5.00
3.50 – 4.49
2.50 – 3.49
1.50 – 2.49
1.00 – 1.49

หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า

มีความต้องการในระดับ
มีความต้องการในระดับ
มีความต้องการในระดับ
มีความต้องการในระดับ
มีความต้องการในระดับ

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

ส่วนที่ 3
ข้อมูลความต้องการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา ข้อคาถามมีลักษณะเป็นแบบให้
เลือกตอบและเติมคาในช่องว่างเกี่ยวกับความต้องการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ช่วงระยะเวลา
และวิธีการที่ใช้ดาเนินการ
1.2.3 การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามความต้องการการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
สมรรถนะอาชีพของผู้ดูแลสุขภาพในสปา
ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้น ไปตรวจสอบการใช้ภาษา ความเหมาะสมของข้อ
คาถาม และความครบถ้วนของทักษะที่ต้องการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 7 ท่าน ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน จานวน 2 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการวิจัย
จานวน 1 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลาง 2 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิ
ทางด้านทักษะการนวดบรรเทาอาการ 2 ท่าน (รายนามในภาคผนวก ก) เพื่อตรวจสอบความตรง
ตามเนื้อหา(Content Validity) ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากการตรวจสอบของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง
7 ท่าน โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Item Objective Congruence :IOC) โดยมีเกณฑ์ว่าดัชนี
ความสอดคล้องที่คานวณได้มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ถือว่าเนื้อหาของแบบสอบถามมีความ
เหมาะสมในการนาไปใช้ได้(คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาการพัฒนาเครื่องมือสาหรับ
ประเมินการศึกษา,2545) จากการวิเคราะห์ได้ผลค่าความสอดคล้องระดับ 1.0 (รายละเอียดใน
ภาคผนวก ฉ) แสดงว่าผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่เห็นว่าแบบสอบถามมีความเหมาะสม สามารถ
นาไปใช้สอบถามความต้องการการเรียนรู้เพื่อเสริมสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปาได้
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1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนที่ 1 มีขั้นตอนวิธีดาเนินการดังต่อไปนี้
1. ผู้วิจัยประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอาเภอ เพื่อทาการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างในประเทศไทย
รวม 6 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาค
ตะวันตก และภาคใต้ โดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น ( Stratified Random Sampling) จาก
ตัวแทนจาก 6 ภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ คือศูนย์กศน.อาเภอแม่ริม จังหวัดนครราชสีมา
คือศูนย์กศน.อาเภอวังน้าเขียว กรุงเทพมหานครคือศูนย์กศน.อาเภอลาดพร้าว จังหวัดชลบุรี คือ
ศูนย์กศน.อาเภอศรีราชา จังหวัดกาญจนบุรี คือศูนย์กศน.อาเภอท่าม่วง และ จังหวัด
นครศรีธรรมราช คือศูนย์กศน.ท่าศาลา
2. ผู้วิจัยประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอาเภอตามที่สุ่มตัวอย่างได้ในแต่ละจังหวัด เพื่อดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
แบบสอบถามส่งคืนให้กับผู้วิจัย โดยใช้เวลาในการเก็บข้อมูล 2 สัปดาห์ ในกรุงเทพมหานคร
ผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยตนเอง ส่วนในต่างจังหวัดใช้วิธีตอบกลับทางไปรษณีย์ และได้รับ
แบบสอบถามกลับคืนจานวน 120 ฉบับ คิดเป็นร้อยละร้อย
1.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลของขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม
สาเร็จรูป SPSS วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐานได้แก่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย x̄ และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนที่เป็นคาถามปลายเปิด และการเติมคา
ในช่องว่างนั้นผู้วิจัยใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา ( Content Analysis) ในประเด็นความต้องการในการเข้า
ร่วมกิจกรรม ประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรม ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม เดือนที่เหมาะสมใน
การจัดกิจกรรมและประเภทของกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เข้าใจในเนื้อหา
ขั้นที่ 2 ขั้นตัดสินใจดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ผู้วิจัยนาข้อมูลจากขั้นตอนที่ 1 มาดาเนินงานในขั้นตอนที่ 2 มี 3 ขั้นตอนดังนี้
2.1 กาหนดแนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กาหนดแนวคิดการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนา
สมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา โดยนาแนวคิดทฤษฎีการศึกษาผู้ใหญ่ ( Andragogy) ของ
Knowles (1978)และแนวคิดช่วยเสริมศักยภาพการเรียนรู้( Scaffolding) ตามแนวคิด ของ Wood,

147
Bruner และ Ross (1976) ), Rosenshine และ Guenther (1992) , McKenzie (2000) มา
บูรณาการเพื่อให้ได้ขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อพัฒนา
สมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา
2.2 กาหนดเนื้อหาวิชา
ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้จากการดาเนินการในขั้นตอนที่ 1 ในด้าน ปัญหาและความต้องการใน
การเรียนรู้มาวิเคราะห์และกาหนดเนื้อหาวิชาที่จะนามาพัฒนาสมรรถนะอาชีพให้กับผู้เรียนได้ตรง
กับความต้องการและปัญหาของผู้เรียน โดยแบ่งออกเป็น 2 หมวดคือ
2.1.1 ความรู้ ทางด้านการสื่อสารภาษาจีน กลาง ประกอบด้วยเนื้อหา 1.การทักทาย
และการแนะนาตัวเอง 2.การสอบถามข้อมูลและความต้องการใช้บริการของลูกค้า 3. การถาม
และตอบเกี่ยวกับค่าบริการ 4.การให้คาแนะนาแก่ลูกค้าก่อนให้บริการนวด แผนไทยและสปา
5. การให้คาแนะนาลูกค้าขณะให้บริการนวดแผนไทยและสปา 6 .การสอบถามเกี่ยวกับความรู้สึก
ของลูกค้า 7.การพูดคุยเกี่ยวกับสุขภาพของลูกค้า 8.การสอบถามและบอกเล่าถึงอาการเจ็บป่วย
ของลูกค้า 9. การขอต่อเวลารับบริการและนัดหมายเวลาลูกค้าครั้งต่อไป 10. การ บอกให้ลูกค้า
ตรวจสอบสิ่งของและการนาสิ่งของกลับไปคืนลูกค้า
2.1.2 ความรู้ทางด้านการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ ประกอบด้วยเนื้อหา
1.อาการปวดศีรษะจากความเครียด 2.ปวดคอ 3.ปวดบ่าและไหล่ 4.ปวดแขน 5.ปวดข้อศอกและ
ข้อมือ 6.ปวดเอวและปวดหลัง 7.ปวดสะโพก 8.ปวดขา 9.ปวดเข่า 10.ข้อเท้าแพลง
2.3 กาหนดกลุ่มผู้เรียน
ประชากร สาหรับการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
อาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา คือผู้ดูแลสุขภาพในสปาที่สาเร็จหลักสูตรการฝึกอาชีพระยะสั้นการ
นวดแผนไทยของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ
กลุ่มตัวอย่าง คือผู้ดูแลสุขภาพในสปาที่สาเร็จ หลักสูตรการฝึกอาชีพระยะสั้นการนวด
แผนไทยของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ ที่มีอายุ 18-65 ปีและมี
ประสบการณ์การทางานในสปาไม่น้อยกว่า 1 ปี จานวน 44 คน เนื่องจากการจัดหลักสูตรการฝึก
อาชีพระยะสั้นการนวดแผนไทยของศูนย์กศน.อาเภอผู้เรียนแต่ละกลุ่มมีจานวน 20 คน โดยผู้วิจัย
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi – Stage Sampling) ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
โดยมีวิธีการดังนี้
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ขั้นที่ 1 ผู้วิจัยได้จาแนกประชากรคือผู้ดูแลสุขภาพในสปาที่สาเร็จหลักสูตรการฝึกอาชีพ
ระยะสั้นการนวดแผนไทยของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอโดย สุ่ม
เลือกภูมิภาคมา 1 ภาค จากจานวนทั้งหมด 6 ภูมิภาค ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple
Random Sampling) โดยดาเนินการเขียนชื่อ ภูมิภาคที่เป็นกลุ่มประชากร ได้แก่ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้ แล้วสุ่มหยิบขึ้นมา
1 ภูมิภาค ผลการสุ่มได้เขตภาคเหนือ
ขั้นที่ 2 เมื่อได้กลุ่มประชากร จากภาคเหนือ แล้ว นาชื่อจังหวัดในภาคเหนือ จานวน 9
จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา น่าน แพร่ ลาปาง ลาพูน อุตรดิตถ์
มาเขียนชื่อจังหวัดแล้วสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยสุ่มหยิบขึ้นมา
1 จังหวัด ผลการสุ่มได้จังหวัดเชียงใหม่
ขั้นที่ 3 เมื่อได้กลุ่มประชากรคือจังหวัดเชียงใหม่แล้ว นารายชื่อศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ (ศูนย์กศน.อาเภอ)ในจังหวัดเชียงใหม่ จานวน 25 ศูนย์ ได้แก่
ศูนย์กศน.อาเภอ เมือง จอมทอง เชียงดาว ไชยปราการ ดอยเต่า ดอยสะเก็ด ดอยหล่อ ฝาง
พร้าว แม่แจ่ม แม่แตง แม่ริม แม่ดาว แม่ออน แม่อาย เวียงแหง สะเมิง สันกาแพง สารภี
หางดง อมก๋อย ฮอด กัลยาณิวัฒนา (สานักงานกศน ,2553.online) มาเขียนชื่อทุกศูนย์แล้วสุ่ม
ตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยสุ่มหยิบขึ้นมาจานวน 2 ศูนย์ เพื่อให้ได้
จานวนผู้เรียนที่เพียงพอตามที่กาหนดไว้ กาหนดการสุ่มหยิบนั้นหยิบครั้งละศูนย์แบบไม่แทนที่
ผลการสุ่ม ได้ศูนย์กศน.อาเภอสันป่าตอง และ ศูนย์กศน.อาเภอหางดง กลุ่มตัวอย่างคือผู้ที่สาเร็จ
การศึกษาหลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้นการนวดแผนไทยของศูนย์กศน.อาเภอ อายุ 18-65 ปี มี
ประสบการณ์การทางานในสปาไม่น้อยกว่า 1 ปี จานวน 44 คน โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2
กลุ่ม เป็นกลุ่มที่ 1 คือกลุ่มทดลอง และกลุ่มที่ 2 คือกลุ่มควบคุม ในการแบ่งกลุ่มผู้เรียนให้มี
คุณสมบัติใกล้เคียงกันมากที่สุด ใช้วิธีการจับคู่ (Matching) คะแนนทดสอบก่อนการทดลอง
(Pretest) ซึ่งประกอบด้วยคะแนนความรู้ เจตคติ ทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลางและ ความรู้
เจตคติ ทางด้านการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ โดยนาคะแนนมาจัดเรียงกันคะแนนจากมาก
ไปหาน้อยแล้วจับคู่คะแนนเหมือนกันเข้ากลุ่มที่1 และกลุ่มที่2 ได้กลุ่มละ 22 คน ต่อจากนั้นจึงสุ่ม
เพื่อแบ่งกลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลอง (Random assignment) โดยวิธีการสุ่มหยิบครั้งที่1 เป็น
กลุ่มทดลอง ครั้งที่ 2 เป็นกลุ่มควบคุม แล้วนาคะแนนความรู้ เจตคติทางด้านการสื่อสารภาษาจีน
กลาง และ ความรู้ เจตคติ ทางด้านการนวดบรรเทาอาการ10 อาการ ของทั้ง 2 กลุ่มมา
เปรียบเทียบกัน

149
สรุปวิธีการสุ่มตัวอย่างการวิจัยในขั้นตอนนี้ ดังภาพที่ 7 ดังต่อไปนี้
ผู้ทสี่ าเร็จการศึกษาหลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้นการนวดแผนไทยของศูนย์กศน.อาเภอ ทั่วประเทศ 6 ภาค
ภาค

อัธยาศัยอาเภอ
ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคเหนือ

เมือง

จอมทอง

เชียงดาว

ไชยปราการ

พร้าว

แม่แจ่ม

แม่แตง

ภาคตะวันตก

ภาคใต้

เชียงใหม่
ดอยเต่า

ดอยสะเก็ด

ดอยหล่อ

อง
ฝาง
แม่อาย

เวียงแทง

สะเมิง

สันกาแพง

หางดง

อมก๋อย

ฮอด

กัลยาณิวัฒนา

สันป่าตอง

แม่ริม
สันทราย

แม่วาง
สันป่าตอง

แม่ออน
สารภี

หางดง

ภาพที่11 วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
ขั้นที่ 3 ขั้นกาหนดวัตถุประสงค์
ผู้วิจัยกาหนดวัตถุประสงค์ในการพัฒนาโปรแกรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาโปรแกรม
การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพสาหรับผู้ดูแลสุขภาพในสปา ดังนี้คือ
3.1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และเจตคติ ทางด้านทักษะการสื่อสารภาษาจีน
กลาง สาหรับผู้ดูแลสุขภาพในสปา
3.2 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ ทางด้านทักษะการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ
และเจตคติทางด้านการนวดเพื่อเป็นผู้ดูแลสุขภาพในสปา
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ขั้นที่ 4 ขั้นออกแบบรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม
ผู้วิจัยได้ออกแบบรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ โดยใช้ข้อมูล ความรู้ เทคนิควิธีการที่หลากหลายในการเสริมสร้างความรู้
ให้กับผู้เข้าร่วมโปรแกรม ซึ่งประกอบไปด้วย การพัฒนาเนื้อหา การพัฒนาโปรแกรม และการ
พัฒนาเครื่องมือในการวิจัย ดังนี้
4.1 การพัฒนาเนื้อหา
ผู้วิจัยพัฒนาเนื้อหาการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับปัญหาในการพัฒนา สมรรถนะอาชีพผู้ดูแล
สุขภาพในสปา โดยมีการพัฒนาเนื้อหาออกเป็น 2 หมวด คือ
4.1.1 เนื้อหาทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลาง
4.1.1.1 การพัฒนาเนื้อหา ทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลาง สาหรับ ผู้ดูแลสุขภาพ
ในสปา
โดยใช้เนื้อหาทางด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร เกี่ยวกับการนวด
แผนไทย ของสมาคมแพทย์แผนไทย (ม.ป.ป) และเนื้อหาภาษาอังกฤษสาหรับพนักงานนวดสปา
ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
(2554) มาประยุกต์เป็นคู่มือภาษาจีนกลาง
(รายละเอียดในภาคผนวก ค)
4.1.1.2 การ ตรวจสอบคุณภาพของเนื้อหาภาษาจีนกลาง
การตรวจสอบคุณภาพของเนื้อหา ทักษะการสื่อสารภาษาจีน กลางสาหรับ ผู้ดู
สุขภาพในสปา มีวิธีการตรวจสอบคือผู้วิจัยนาเนื้อหาที่พัฒนาไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบจานวน
3 ท่านประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยจานวน 1 ท่าน และ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาจีน
กลาง จานวน 2 ท่าน (รายนามในภาคผนวก ก) ทาการตรวจสอบความตรงทางเนื้อหา (Content
Validity)
4.1.1.3 การวิเคราะห์ผลการตรวจสอบคุณภาพของเนื้อหาภาษาจีนกลาง
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากการตรวจสอบของผู้ทรงคุณวุฒิ ในเนื้อหาทักษะ
การสื่อสารภาษาจีน กลาง โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Item Objective Congruence: IOC)
โดยมีเกณฑ์ว่าดัชนีความสอดคล้องที่คานวณได้มากกว่าหรือเท่ากับ 0. 5 ถือว่าเนื้อหามีความ
เหมาะสมที่จะสามารถนาไปใช้ได้ (คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาการพัฒนาเครื่องมือ
สาหรับการประเมินการศึกษา, 2545)
ผู้วิจัยนาเครื่องมือไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบวิเคราะห์แล้วมีการแก้ไขและปรับปรุงคู่มือ
เนื้อหาการใช้คาที่ถูกต้องผู้วิจัยได้นามาแก้ไขปรับปรุงแล้วนามาวิเคราะห์หาค่าความสอดคล้อง
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จากการวิเคราะห์ทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลางได้ผลค่าความสอดคล้องในระดับ 1.0
(รายละเอียดในภาคผนวก ฉ) แสดงว่าผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่เห็นว่าเนื้อหาทักษะการสื่อสาร
ภาษาจีนกลางที่แก้ไขแล้วสามารถใช้ในการให้ความรู้แก่ผู้เรียนมีความเหมาะสมและสามารถ
นาไปใช้ได้
4.1.2 เนื้อหาทักษะการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ
4.1.2.1 การพัฒนา เนื้อหาบรรเทาอาการนวด 10 อาการสาหรับผู้ดูแลสุขภาพ
ในสปา
ผู้วิจัยใช้ เนื้อหาหลักสูตรการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย สมาคม
แพทย์แผนไทย (2550) ตาราการนวดบรรเทา-รักษาโรค โดย พฤฒาจารย์วิพุธโยคะ รัตนรังสี
(2545) และคู่มือฝึกปฏิบัติในการนวดแผนไทย ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(2549)
(รายละเอียดในภาคผนวก ค) มาประยุกต์ ใช้สาหรับการพัฒนาเนื้อหา บรรเทาอาการนวด 10
อาการ
4.1. 2.2 การ ตรวจสอบคุณภาพของเนื้อหา ทักษะการนวดบรรเทาอาการ 10
อาการ
การตรวจสอบคุณภาพของเนื้อหา ทักษะการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ มี
วิธีการตรวจสอบคือผู้วิจัยนา คู่มือการเรียนรู้การนวดบรรเทาอาการ 10 อาการของสมาคมแพทย์
แผนไทยเพื่อให้ผู้ คุณวุฒิตรวจสอบ ความตรงในเนื้อหาในการนามาใช้เป็นคู่มือการเรียน จานวน 3
ท่านประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยจานวน 1ท่าน และ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการนวดแผนไทย
จานวน 2 ท่าน (รายนามในภาคผนวก ก) ทาการตรวจสอบความตรงทางเนื้อหา (Content
Validity)
4.1.2.3 การวิเคราะห์ผลการตรวจสอบคุณภาพของเนื้อหาทักษะการนวดบรรเทา
อาการ 10 อาการ
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากการตรวจสอบของผู้ทรงคุณวุฒิ ในเนื้อหาทักษะ
การนวด บรรเทาอาการ 10 อาการ โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Item Objective
Congruence: IOC) โดยมีเกณฑ์ว่าดัชนีความสอดคล้องที่คานวณได้มากกว่าหรือเท่ากับ 0. 5 ถือ
ว่าเนื้อหามีความเหมาะสมที่จะสามารถนาไปใช้ได้ (คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาการ
พัฒนาเครื่องมือสาหรับการประเมินการศึกษา, 2545)
ผู้วิจัยนาเครื่องมือไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบแล้วนามาวิเคราะห์หาค่าความ
สอดคล้อง จากการวิเคราะห์ ทักษะการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ ได้ผลค่าความสอดคล้องใน
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ระดับ 1.0 (รายละเอียดในภาคผนวก ฉ) แสดงว่าผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่เห็นว่าเนื้อหาทักษะการ
นวดบรรเทาอาการ 10 อาการ สามารถนามาใช้ในการให้ความรู้แก่ผู้เรียนมีความเหมาะสม
สามารถนาไปใช้ได้
4.2 การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพ
ผู้ดูแลสุขภาพในสปา
ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้จากการดาเนินการในขั้นตอนต่างๆได้แก่ การกาหนดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ตัดสินใจดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ กาหนดวัตถุประสงค์และปรับปรุงวัตถุประสงค์ เนื้อหา
การเรียนรู้ มาพัฒนาเป็นโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพ
ผู้ดูแลสุขภาพ ที่มีองค์ประกอบดังนี้ 1.วัตถุประสงค์ 2. กลุ่มผู้เรียน 3. ผู้สอน/ครูพี่เลี้ยงประจา
กลุ่ม 4. เนื้อหาสาระ 5. กิจกรรมการเรียนรู้ช่วยเสริมศักยภาพ 6. ระยะเวลา 7.แหล่งความรู้ และ
สื่อการสอน 8.สภาพแวดล้อม 9. การวัดผลประเมินผล (Zinser,1995) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพสาหรับผู้ดูแลสุขภาพในสปา ดังนี้คือ
1.1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และเจตคติ ทางด้านทักษะการสื่อสารภาษาจีน
กลาง สาหรับผู้ดูแลสุขภาพในสปา
1.2 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ ทางด้านทักษะการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ
และ เจตคติทางด้านการนวดเพื่อเป็นผู้ดูแลสุขภาพในสปา
2. กลุ่มผู้เรียน
เป็นผูด้ ูแลสุขภาพในสปาที่สาเร็จหลักสูตรการฝึกอาชีพระยะสั้นการนวดแผนไทยของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ ที่มีอายุ 18-65 ปี และมีประสบการณ์ใน
การทางานใน สปาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. ผู้สอน /ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่ม
ผู้สอนในการจัดโปรแกรม มีผู้สอน 2 ท่าน คือผู้สอนทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลาง และ
ผู้สอนการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ โดยผู้สอนแต่ละท่านมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. ผู้สอนทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลาง เป็นผู้มีความรู้ทางด้านภาษาจีนกลางโดยผ่าน
การสอบวัดระดับ HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi )คือการวัดระดับความรู้ภาษาจีนสาหรับผู้ที่ใช้
ภาษาจีนเป็นภาษาที่สองจัดโดยสานักงานดูแลการสอนภาษาจีนเป็นภาษาที่สองของ
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กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ในระดับที4่ ขึ้นไป คือผู้ ที่สามารถใช้
ภาษาจีนกลางสื่อสารในหัวข้อที่กว้างขวางขึ้นและสามารถสื่อสารกับผู้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ได้
อย่างคล่องแคล่ว เรียนรู้คาศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 1,200 คา(มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนดุสิต ,2556:
ออนไลน์) โดยผู้สอนมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตและเป็นผู้ที่มีความเข้าใจ กระบวนการ
เรียนรู้ตามแนวคิดช่วยเสริมศักยภาพการเรียนรู้ ( Scaffolding) และ แนวคิดการศึกษาผู้ใหญ่
(Andragogy) ของ Knowles (1978)
2. ผู้สอนการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ มีคุณสมบัติโดยได้รับใบประกาศนียบัตรเป็น
วิทยากรครูผู้สอนทาง ด้านการนวดแผนไทย ของสมาคมแพทย์แผนไทย ตามมาตรฐานกระทรวง
สาธารณสุข และมีประสบการณ์ในการเป็นวิทยากร 5 ปีขึ้นไป โดยผู้สอนมาจากสมาคมแพทย์
แผนไทยและเป็นผู้ที่มีความเข้าใจ กระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดช่วยเสริมศักยภาพการเรียนรู้
(Scaffolding) และ แนวคิดการศึกษาผู้ใหญ่ (Andragogy) ของ Knowles (1978)
ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่ม มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่ม เป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลางโดยผ่านการ
สอบวัดระดับ HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi )คือการวัดระดับความรู้ภาษาจีนสาหรับผู้ที่ใช้
ภาษาจีนเป็นภาษาที่สองจัดโดยสานักงานดูแลการสอนภาษาจีนเป็นภาษาที่สองของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ในระดับที่ 3 ขึ้นไป คือผู้ ที่สามารถใช้
ภาษาจีน กลางสื่อสารเรื่องความเป็นอยู่ การศึกษา การทางาน และท่องเที่ยวในประเทศจีน โดย
เรียนรู้คาศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 600 คา (มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนดุสิต ,2556:ออนไลน์)โดยผู้สอน
มาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตและเป็นผู้ที่มีความเข้าใจ กระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดช่วย
เสริมศักยภาพการเรียนรู้ ( Scaffolding) และ แนวคิดการศึกษาผู้ใหญ่ ( Andragogy) ของ
Knowles (1978)
2. ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มไม่จาเป็นต้องมีความรู้ในการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ
4. เนื้อหาสาระ
ขอบเขตของเนื้อหา แบ่งเป็น 2 หัวข้อคือ
1. ทักษะทางด้าน การสื่อสารภาษาจีน กลางประกอบด้วยเนื้อหา 1.การทักทายและ
การแนะนาตัวเอง 2.การสอบถามข้อมูล ความต้องการใช้บริการของลูกค้า 3.การถามและตอบ
เกี่ยวกับค่าบริการ 4. การให้คาแนะนาแก่ลูกค้าก่อนให้บริการนวด แผนไทย และ สปา 5. การให้
คาแนะนาลูกค้าขณะให้บริการนวดแผนไทยและสปา
6. การสอบถามเกี่ยวกับความรู้สึกของ
ลูกค้า 7 . การพูดคุยเกี่ยวกับสุขภาพของลูกค้า 8. การสอบถาม/บอกเล่าถึงอาการเจ็บป่วยของ
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ลูกค้า 9 . การขอต่อเวลารับบริการและนัดหมายเวลาลูกค้าครั้งต่อไป 10. การบอกให้ลูกค้า
ตรวจสอบสิ่งของ และการนาสิ่งของกลับไปคืนลูกค้า
2. ทักษะการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ ประกอบด้วย 1.อาการปวดศีรษะจาก
ความเครียด 2.ปวดคอ 3.ปวดบ่า-ไหล่ 4.ปวดแขน 5.ปวดข้อศอก-ข้อมือ 6.ปวดเอว-ปวดหลัง
7.ปวดสะโพก 8.ปวดขา 9.ปวดเข่า 10.ข้อเท้าแพลง
5. กิจกรรมการเรียนรู้ช่วยเสริมศักยภาพ
กิจกรรมการเรียนรู้ของโปรแกรมใช้กระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาผู้ใหญ่
(Andragogy) ของ Knowles(1978) และแนวคิดช่วยเสริมศักยภาพ การเรียนรู้ (Scaffolding) โดย
บูรณาการแนวคิดของ Wood ,Bruner และ Ross (1976), Rosenshine และ Guenther (1992) ,
McKenzie (2000) สรุปเป็นขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้ มี 7 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นนา
ขั้นตอนที่ 1 สร้างบรรยากาศการเรียนรู้
ผู้สอนสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ดังนี้
1.1 ผู้สอนจัดบรรยากาศทางกายภาพได้แก่ การจัดบรรยากาศในห้องเรียนให้เกิดความ
สบายใกล้ชิดธรรมชาติอากาศถ่ายเทได้ดี จัดสถานที่และมุมกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับเนื้อหา
ที่เรียน เช่น การวางโต๊ะ เก้าอี้ ที่นั่ง ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ตลอดจนการจัดบอร์ด
รูปภาพสรีระร่างกายมนุษย์ที่ใช้ในการเรียนรู้การนวดบรรเทาอาการ 10 อาการเพื่อดึงดูดผู้เรียนให้
เกิดความสนใจในการเรียนรู้ และจัดวางสื่อ-อุปกรณ์หนังสือในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
1.2 ผู้สอนสร้างบรรยากาศการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ได้แก่ การปฏิสัมพันธ์
ที่ดีระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนและระหว่างผู้เรียนด้วยกัน โดยผู้สอนสร้างบรรยากาศด้วยการทา
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักกัน มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ผู้สอนให้การเสริมแรง ด้วยการให้
แรงจูงใจด้วยการให้ รางวัล และใช้คาพูดที่ให้กาลังใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส ยืดหยุ่น ยอมรับในความ
แตกต่างของบุคคล ให้ความรักความอบอุ่น ทักทายด้วยการสัมผัสและสนับสนุนผู้เรียน ให้
เกียรติยกย่องซึ่งกันและกัน สร้างบรรยากาศที่อิสระ สนับสนุนผู้เรียนให้แสดงความคิดเห็นและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้อย่างเต็มที่
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ขั้นวางแผน
ขั้นตอนที่ 2 วางแผนการเรียนรู้ร่วมกัน
ในขั้นตอนนี้ผู้สอนดาเนินการ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเสนอวิธีการเรียนรู้และกิจกรรมในการ
เรียนรู้โดยใช้วิธีการเรียนรู้ต่างๆ เช่น บรรยาย การสาธิต การ แสดงบทบาทสมมุติ การใช้เกม เป็น
ต้น ด้วยการวางแผนร่วมกันใช้การจัดกลุ่มให้สามารถล้อมวงคุยกัน เพื่อเอื้อต่อการสื่อสารแบบ
สองทางของผู้เรียนในกลุ่ม ทุกคน ผู้สอนแบ่งกลุ่มผู้เรียน โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
โดยใช้เกณฑ์การแบ่งกลุ่มคละอายุของผู้เรียน เป็นกลุ่มละ 4 คน เป็นผู้เรียนที่มีอายุมาก และอายุ
น้อยคละกันในแต่ละกลุ่มจะมีครูพี่เลี้ยง 1 คน ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเลือกหัวหน้ากลุ่มและ
เลขานุการ กลุ่ม ผู้สอนอธิบายและยกตัวอย่างการวางแผนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้าใจและเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนซักถามเมื่อไม่เข้าใจ หลังจากนั้น ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่ม วางแผนการเรียนรู้ร่วมกั บ
ผู้เรียน และเลือกหัวข้อการเรียนรู้ในคู่มือการเรียนที่กลุ่มตนเองสนใจ สร้างกลวิธีในการเรียนรู้
รวมทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ร่วมกัน เมื่อกลุ่มวางแผนการเรียนรู้และได้หัวข้อการ
เรียนรู้ร่วมกันแล้ว หัวหน้ากลุ่มแต่ละกลุ่มนาเสนอแผนการเรียนรู้ต่อผู้เรียนในกลุ่มใหญ่
ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ความต้องการการเรียนรู้ และกาหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
ร่วมกัน
ในการวิเคราะห์ความต้องการการเรียนรู้ และกาหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ร่วมกัน ผู้สอน
อธิบายการวิเคราะห์ความต้องการ รวมทั้งกาหนดวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียนร่วมกัน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ในสิ่งที่ผู้เรียนต้องการ และมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ร่วมกัน
อย่างแท้จริง ผู้สอนดาเนินการดังนี้
3.1 ผู้สอนแจกแบบสอบถามความต้องการเรียนรู้ในหัวข้อต่างๆ และวัตถุประสงค์ที่
ชัดเจน ของทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลางและทักษะการนวดบรรเทาอาการ
10 อาการ
(รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก ข)ให้กับผู้เรียน ผู้สอนอธิบายรายละเอียดแบบสอบถามความ
ต้องการสาระการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้าใจ และวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน โดย ยกตัวอย่างเพื่อให้ผู้เรียนได้
เข้าใจชัดเจนได้มากขึ้น ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามเมื่อมีสิ่งใดที่ไม่เข้าใจ
3.2 ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ความต้องการการเรียนรู้
และ
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ได้อย่างอิสระ ผู้เรียนแต่ละกลุ่มสามารถเพิ่มเติมหัวข้อการเรียนรู้ในสิ่งที่
ตนเองต้องการจากหัวข้อการเรียนรู้ที่ผู้สอนได้กาหนดไว้ในคู่มือการเรียนรู้ในแต่ละบทเรียนทั้ง
ทางด้านภาษาจีนกลาง และทางด้านการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ
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3.3 ผู้สอนและ ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่ม คอยช่วยเหลือแนะนาในแต่ละกลุ่ม โดยการตั้ง
คาถาม เพื่อ ช่วยให้ผู้เรียน นึก ถึง เรื่องที่ ต้องการเรียนรู้ และ เรื่องที่เป็นประโยชน์และ ต้องใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
3.4 เมื่อผู้เรียนในกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ความต้องการเรียบร้อยแล้ว ให้หัวหน้ากลุ่ม
นาเสนอความต้องการของแต่ละกลุ่มต่อกลุ่มใหญ่ด้วยการจดไว้บนกระดาน แล้วผู้สอนนาความ
ต้องการและวัตถุประสงค์ของทุกกลุ่มมาสรุปร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง
ขั้นตอนที่ 4 การออกแบบการเรียนรู้ตามความส นใจของผู้เรียนภายใต้ขอบเขต
หรือข้อกาหนดของการเรียนรู้
ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเลือกกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนชอบและมั่นใจที่จะกระทาเช่น
การจับคู่ การทางานกลุ่ม การใช้บทบาทสมมุติ การใช้สื่อซีดี การอภิปราย การสาธิต เป็นต้น
โดยในการออกแบบการเรียนรู้ด้วยกลุ่มของผู้เรียนเองจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตาม
ความสามารถของแต่ละบุคคลในกลุ่ม โดยมีผู้สอนและ ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มเป็นผู้แนะนา
ทางเลือก ช่วยขจัดปัญหาอุปสรรค ความสงสัยต่างๆที่เกิดขึ้น และ แนะนาว่ากิจกรรมใดน่าจะ
เหมาะสมต่อเนื้อหาที่จะจัดกิจกรรมและอยู่ในขอบเขตข้อกาหนดของการเรียนรู้นั้น เมื่อผู้เรียน
ออกแบบวิธีการเรียนรู้ร่วมกันเรียบร้อยแล้ว ผู้สอนให้หัวหน้ากลุ่มนาเสนอต่อกลุ่มใหญ่
ขั้นเรียนรู้
ขั้นตอนที่ 5 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ช่วยเสริมศักยภาพให้ผู้เรียน
ผู้สอนจัดกิจกรรมเรียนรู้ผสมผสานการฝึกทักษะภาษาจีนกลางและทักษะการนวดบรรเทา
อาการ 10 อาการไปด้วยกัน ผู้สอนจัดการเรียนรู้โดยใช้ระบบช่วยเสริมศักยภาพให้ผู้เรียน ดังนี้
5.1 ผู้สอนนาเข้าสู่บทเรียนด้วยการเร้าความสนใจของผู้เรียนด้วยการตั้งคาถาม ทาไม
อย่างไร ให้ผู้เรียนตอบ และให้ผู้เรียนเสนอความคิดเห็น พร้อมทั้งให้คะแนนกับผู้ตอบคาถาม
ผู้สอนยกตัวอย่างผู้ที่มีความรู้ภาษาจีนสาหรับใช้ในสปาปัจจุบันสามารถมีรายได้ที่ดี และเชิญชาว
จีนขึ้นมาพูดให้คาแนะนาในการเรียนภาษาจีนกลางเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้
5.2 ผู้สอนระบุกิจกรรมก่อนการสอน ในครั้งแรกที่มีการเริ่มกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อทาให้
ผู้เรียนเห็นภาพรวมในการเรียนรู้ ซึ่งจะช่วยทาให้ผู้เรียนมีการเตรียมตัว และเข้าใจในขั้นตอนในการ
เรียนรู้ทั้งหมด
5.3 ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้เริ่มต้นในแต่ละวัน ด้วยการสอนโยคะ ซึ่งประกอบด้วย
การฝึกสมาธิ และการบรรเทาอาการด้วยการฝึกท่าโยคะฤาษีดัดตน ซึ่ง ผู้สอนเปิดดนตรีบรรเลง
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เบาๆให้ผู้เรียนนั่งสมาธิ เพื่อเป็นการ ฝึกสมาธิตามแบบการฝึกโยคะ ประมาณ 5 นาที เป็นการ
เตรียมตัวเพื่อรับการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ
5.4 ผู้สอน สอนโยคะแบบฤาษีดัดตนสาหรับบรรเทาอาการแต่ละอาการ เพื่อให้ผู้เรียนได้
นาไปใช้ในการฝึกด้วยตนเองและนาไปแนะนาลูกค้าในการบรรเทาอาการต่างๆได้ด้วยตนเอง
รวมทั้งทาให้ผู้เรียนเกิดสมาธิ และพร้อมที่จะเรียนในวิชาต่อไป ผู้สอนจะทาการสอนท่าฤาษีดัดตน
วันละ 2 ท่า และมีการทบทวนในแต่ละท่าทุกวัน จนเรียนครบทั้ง 10 ท่า โดยผู้สอนเป็นแบบอย่าง ที
ละขั้นตอนให้ผู้เรียนดู1 รอบในท่าที่เรียนตามคู่มือการเรียนการสอนนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ
ตามลาดับ พร้อมทั้งอธิบายทักษะที่จาเป็นเพื่อทาให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจตามลาดับ และให้
ผู้เรียนปฏิบัติตามทีละขั้นตอน
5.5 เมื่อฝึกโยคะแล้วผู้สอนจัดกิจกรรมการสอน ทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลาง โดย
ผู้สอนให้ผู้เรียนจัดเก้าอี้นั่งเป็นวงกลมใหญ่ เพื่อ ทาให้ผู้สอนและผู้เรียนเกิดการปฏิสัมพันธ์กันที่ดี
ผู้สอนสาธิตการออกเสียง ด้วยการอ่านดังๆ 1 รอบ และอธิบายแปลความหมายคาศัพท์ด้วยการ
เขียนบนกระดาน พร้อมทั้งออกเสียงที่ช้าและชัดเจน ในแต่ละบทเรียนแต่ละวันจะใช้กิจกรรมการ
สอนที่หลากหลาย เช่น การใช้บัตรคาเสริมมาต่อเป็นประโยค การเล่นเกม การสอนคาพ้อง
ความหมายตรงกันข้าม การใช้จิ๊กซอร์ การใช้เพลง ซีดี เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเห็นภาพ
เพื่อช่วยผู้เรียนสามารถจาคาศัพท์ต่างๆได้มากขึ้น ในขั้นตอนนี้ผู้เรียนเป็นผู้ดูและผู้ฟัง เพื่อทา
ความเข้าใจในสิ่งที่ได้เรียนรู้ใหม่ และทาให้ผู้เรียนมีพื้นฐานในการเรียนรู้ในขั้นต่อไป
5.6 ผู้สอนทบทวนการเรียนรู้อีกครั้งหนึ่ง และใช้คาพ้องและการใช้ความหมายตรงกันข้าม
ในภาษาจีนกลาง คาพูดซ้าๆที่ใช้บ่อยๆ นามาเพิ่มเติมในการเรียนรู้ซึ่งจะช่วยเสริมให้ผู้เรียนจดจา
คาศัพท์ภาษาจีนกลางได้เพิ่มขึ้น เมื่อจบกิจกรรมการเรียนการสอนในขั้นตอนที่5.5แล้ว
5.7 ผู้สอนให้ ผู้เรียนช่วยออกเสียงตามคาศัพท์แต่ละคาด้วยเสียงดัง ๆ และผู้สอนใช้
เทคนิคการคิดดังมาช่วยสอนโดยผู้สอนให้ผู้เรียนช่วยตั้งคาถามในสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปแล้ว และเกิด
ความสงสัย ยังไม่เข้าใจ โดยผู้สอนเป็นผู้ตอบด้วยการแสดงความคิดในการตอบปัญหานั้น ให้
ปรากฏออกมาเป็นคาพูดของความคิดนั้นออกมาดังๆ ซึ่งจะทาให้ผู้เรียนได้เข้าใจในวิธีคิดและได้รับ
ความรู้จากการแก้ปัญหานั้นๆอย่างเป็นขั้นตอน เมื่อตอบคาถามแล้วผู้สอนตั้งคาถามให้ผู้เรียน
ตอบเป็นภาษาจีนกลางเพื่อฝึกทักษะในการคิดและพูด เพิ่มเติมการใช้ กิจกรรมการพัฒนาการจา
ด้วยการให้ผู้เรียนมีส่วนช่วยเขียนคาศัพท์ตามคาบอก และการเขียนคาแปลตามคาบอก ทบทวน
การร้องเพลงจีน ผู้สอนให้การจูงใจด้วยการให้คะแนนกลุ่ม จากการทากิจกรรมต่างๆ เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ และเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
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5.8 ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มนาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปฝึกหัดกันในกลุ่มด้วยกิจกรรมที่กลุ่มได้
วางแผนและกาหนดไว้แล้ว ทั้งนี้ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มคอยส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มีความสามารถใน
กลุ่ม เข้าใจในสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปแล้วเข้ามาเป็นผู้ช่วยสอนผู้ที่ยังไม่สามารถปฏิบัติได้ให้สามารถ
เรียนรู้ไปด้วยกัน
5.9 ผู้เรียนแต่ละกลุ่มทบทวนบทเรียนด้วยการดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้
วางแผนไว้แล้ว เช่นผู้เรียนอาจใช้วิธีการจับคู่ การทางานกลุ่ม การใช้บทบาทสมมุติ เป็นต้น ผู้สอน
และครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มคอยให้ความช่วยเหลือ แนะแนวทางปฏิบัติเมื่อประสบปัญหาหรือเกิด
ความไม่เข้าใจในสิ่งใด จัดเตรียมสื่ออุปกรณ์ต่างๆที่ผู้เรียนต้องการ เช่น บัตรคา โครงร่างการแสดง
บทบาทสมมุติ รูปภาพ ซีดี เป็นต้น ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มช่วยผู้เรียนปรับงานให้มีความเหมาะสม
ต่อศักยภาพของบุคคลในกลุ่มที่แต่ละบุคคลจะปฏิบัติได้ในการทางานกลุ่ม ครูพี่เลี้ยงอาจทาเป็น
แบบอย่างในบางส่วนเมื่อผู้เรียนไม่สามารถปฏิบัติได้ทั้งหมด รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับด้วยการ
บอกเป็นนัยๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งชี้แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ เช่น
หนังสือ สื่อการเรียนการสอน ซีดี เพลงจีน เวบไซต์ต่างๆในค้นหาความรู้เพิ่มเติมให้กับผู้เรียน และ
คอยดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนให้ตั้งใจทางานที่มอบหมาย จนสาเร็จตามลาดับขั้นตอน ให้เป็นไปตาม
ทิศทางที่ได้กาหนดไว้แล้ว เมื่อผู้เรียนมีปัญหาในการเรียนรู้แต่ละบทเรียน อาจเกิดความไม่เข้าใจ
ในจุดประสงค์ของการเรียนรู้แต่ละบทเรียน หรือเกิดความเข้าใจผิดในความหมายของคาศัพท์ และ
การแต่งประโยค หรือการออกเสียง ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มจะ ช่วยแก้ไข เขียนคาแนะนา หรือ
อธิบายขั้นตอนในการแก้ปัญหานั้นจนกระทั่งงานสาเร็จเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจได้อย่างถูกต้อง
พร้อมทั้งช่วยชี้จุดสาคัญของบทเรียนแต่ละบทที่ได้เรียนรู้ไปแล้ว ผู้สอนให้ผู้เรียนประเมินการเรียนรู้
ของตนเอง โดยครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มแจกใบตรวจสอบรายการในการประเมินการเรียนรู้ทางด้าน
ภาษาจีนกลางและ การนวดบรรเทาอาการ 10
5.10 ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มควบคุมความคับข้องใจของผู้เรียน ด้วยการพูดใ ห้กาลังใจและ
เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้เรียน ทั้งทางด้านการเรียนรู้และปัญหาครอบครัว รวมทั้งเป็นผู้ฟังด้วยความ
ตั้งใจและให้คาแนะนาผู้เรียนให้เกิดความสบายใจ ทาให้ผู้เรียน ไม่รู้สึกวิตกกังวลจาก การเรียนรู้
หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ รวมทั้งเมื่อจบการเรียนรู้ในแต่ละวันแล้วครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มให้
เวลาผู้เรียน 15 นาทีในการเขียนอนุทินการเรียนรู้ แต่ถ้าผู้เรียนยังเขียนไม่เสร็จก็จะยืดหยุ่นเวลาได้
ตามที่ผู้เรียนต้องการ ในการเขียนอนุทินการเรียนรู้ผู้สอนจะอธิบายให้ผู้เรียนได้เข้าใจและสบายใจ
ก่อนว่าผู้เรียนสามารถเขียนในสิ่งต่างๆ ที่ได้เรียนในแต่ละวัน ปัญหาความรู้สึกอึดอัด คับข้องใจ
ข้อเสนอแนะในสิ่งที่ผู้เรียนมีความต้องการ หรือไม่เข้าใจได้ทุกเรื่องโดยที่ไม่ต้องวิตกกังวลว่าจะมี
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ผลอย่างไรหรือไม่ ผู้เรียนจะเขียนว่าได้เรียนรู้อะไรบ้าง มีความไม่เข้าใจอย่างไร มีความรู้สึกอึดอัด
คับข้องใจอย่างไรกับการเรียนรู้ กับเพื่อน ตลอดจนปัญหาที่ประสบอยู่ และข้อเสนอแนะต่างๆ ลง
ในบันทึกอนุทินการเรียนรู้ ซึ่งอนุทินการเรียนรู้นี้จะช่วยลดความคับข้องใจให้กับผู้เรียนได้ดีกว่าการ
สนทนาพูดคุยเพียงด้านเดียว เพราะบางครั้งผู้เรียนในบางคนจะไม่ชอบพูด ไม่กล้าแสดงออก แต่
จะสามารถใช้การเขียนในอนุทินการเรียนรู้เป็นการอธิบาย หรือระบายความรู้สึกได้ดีกว่าการ
สนทนากับผู้สอนหรือครูพี่เลี้ยงประจากลุ่ม หรือผู้เรียนบางคนถึงแม้จะได้สนทนากับผู้สอนหรือครู
พี่เลี้ยงประจากลุ่มแล้วแต่บางครั้งไม่สามารถพูดในสิ่งที่เรียนรู้หรือต้องการเรียนรู้ได้ทั้งหมด
รวมทั้งปัญหาที่ประสบอยู่และต้องการความช่วยเหลือจากผู้สอนและครูพี่เลี้ยงประจากลุ่ม สิ่งที่อยู่
ในใจของผู้เรียนที่ต้องการพูดออกมาได้ หรือเวลาในการสนทนาพูดคุยไม่เพียงพอ ก็จะสามารถ
เขียนในอนุทินการเรียนรู้ ซึ่งอนุทินการเรียนรู้นี้จะทาให้ผู้สอนและครูพี่เลี้ยงเข้าใจปัญหาของผู้เรียน
แต่ละบุคคลได้เป็นอย่างดี หลังจากที่ผู้เรียนเขียนเสร็จแล้วจะนาอนุทินการเรียนรู้นี้ส่งให้ครูพี่เลี้ยง
ประจากลุ่ม เพื่อครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มได้นาข้อมูลจากการสนทนาพูดคุยกับผู้เรียนและข้อมูลอนุทิน
การเรียนรู้ รวมทั้งการบันทึกประจาวันของครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มในระหว่างการเรียนรู้เพื่อผู้สอน
และครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มมาประเมินว่าผู้เรียนได้เรียนรู้อะไร และสามารถปฏิบัติงานอย่างไร ครูพี่
เลี้ยงประจากลุ่มได้ให้ความช่วยเหลือผู้เรียนแต่ละคนอย่างไร และผู้เรียนควรได้รับความช่วยเหลือ
อย่างไรต่อไป ตลอดจนผู้เรียนมีปัญหาอุปสรรค เกิดความรู้สึกอึดอัด ความคับข้องใจอย่างไร
หรือไม่ การเขียนอนุทินการเรียนรู้นี้เป็นการเขียนบันทึกของผู้เรียนรายบุคคลให้กับผู้สอนซึ่ง
หลังจากการเรียนรู้ในแต่ละวันแล้วผู้สอนและครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มจะนาอนุทินการเรียนรู้นี้มา
ประชุมเพื่อเตรียมการสอนเพิ่มเติมให้กับผู้เรียนตามความสามารถของแต่ละคน เป็นการช่วยให้
ผู้สอนและครูพี่เลี้ยงมีเวลาทาความเข้าใจผู้เรียนแต่ละคนมากขึ้น รวมทั้งสามารถหาวิธีการในการ
สอนเพื่อช่วยเสริมศักยภาพให้กับผู้เรียนได้ ตามความสามารถของผู้เรียนจนกระทั่งผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้และปฏิบัติงานต่างๆสาเร็จด้วยตนเอง เมื่อผู้สอนและครูพี่เลี้ยงพบว่าผู้เรียนสามารถทา
กิจกรรมสาเร็จได้ด้วยตนเองในกลุ่มผู้เรียนแล้ว ผู้สอนและครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มค่อยๆลด
การ
ช่วยเหลือสนับสนุนต่างๆลง
5.11 ผู้สอนคอยตรวจสอบติดตามดูแลทุกกลุ่ม ในขณะที่ผู้เรียนปฏิบัติงานอยู่ และเมื่อ
ผู้เรียนแต่ละกลุ่มมีความมั่นใจในการนาเสนอการเรียนรู้ในกลุ่ม ผู้เรียนทั้งกลุ่มจะทาการบูมสีเพื่อ
ส่งสัญญาณแสดงความพร้อมให้ผู้สอนทาการตรวจสอบ และให้คาแนะนาอีกครั้ง เมื่อมีผู้ต้องการ
ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ผู้สอน ชี้แน ะและอธิบายเพิ่มเติมในรายบุคคล พร้อมเขียนบันทึก
คาแนะนาและให้แบบฝึกหัดกับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้นากลับไปฝึกทบทวน หากผู้สอนพบว่า

160
ผู้เรียนบางคนยังไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มจะช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถ
ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง
ในช่วงบ่ายเป็นการดาเนินกิจกรรมการสอนการนวดบรรเทา อาการ 10 อาการแต่ละวัน
จะเรียน 2 บทโดยใช้การเรียนรู้เพื่อช่วยเสริมศักยภาพ ดังนี้
5.12 ผู้สอนใช้ การบรรยาย พร้อมกับการใช้รูป ภาพสรีระร่างกายมนุษย์มา ประกอบการ
สอน และกาหนดจุดที่ใช้ในการนวดเพื่อบรรเทาอาการต่างๆ ผู้สอนใช้การสาธิต ทาเป็นแบบอย่าง
ทีละขั้นตอน พร้อมทั้งอธิบายให้ผู้เรียนดู และทาความเข้าใจก่อน 1 รอบ หากผู้เรียน มีข้อสงสัยให้
ผู้เรียนสามารถสอบถามได้
5.13 ผู้สอนให้ผู้เรียนเป็นตัวแบบ ผู้สอนสาธิตอีกครั้ง แล้ว ให้ผู้เรียนจับคู่ทาตาม ผู้สอนที
ละขั้นตอน เมื่อผู้สอนสอนจบแล้ว ผู้สอนให้ผู้เรียนตั้งคาถามเมื่อพบกับลูกค้าที่มีอาการต่างๆควร
ใช้วิธีการนวดแบบใด ผู้สอนใช้เทคนิคการคิดดังๆ มาใช้ในการตอบคาถาม ด้วยการนวดเป็น
แบบอย่างและคิดออกมาเป็นคาพูดให้ผู้เรียนรู้ความคิดในการแก้ปัญหาของผู้สอน หลังจากนั้น
ผู้สอนคิดคาถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติร่วมกัน และช่วยเสนอความคิดเห็นจากประสบการณ์เดิม
ของผู้เรียนในแต่ละบุคคลเพื่อนามาเรียนรู้ร่วมกัน
5.14 ผู้สอนให้ผู้เรียน แต่ละกลุ่มนาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปฝึกหัดกันในกลุ่ม ทั้งนี้ ผู้เรียนสามารถ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันเพื่อเพิ่มเติมความรู้
ครูพี่เลี้ยงสนับสนุนให้ผู้เรียนที่มี
ความสามารถมากกว่า มีความรู้ในเรื่องที่เรียนแล้วให้เป็นผู้ช่วยสอนกับผู้ที่ยังไม่สามารถปฏิบัติได้
หรือยังไม่เข้าใจให้สามารถเรียนรู้ไปด้วยกัน
5.15 ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มจับคู่ตรวจสอบ โดยให้ผู้เรียนจับคู่ปฏิบัติ และให้ผู้เรียนที่
เหลืออยู่ทาหน้าที่เสนอแนะเพิ่มเติม เสร็จแล้วสลับหน้าที่กัน
5.16 ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มทาการบันทึกการเรียนรู้ บทบาทของผู้เรียนในแต่ละกลุ่ม เพื่อ
ประเมินความช่วยเหลือที่แตกต่างกันในรายบุคคลในแต่ละวัน ช่วยแนะนาทรัพยากรการเรียนรู้
การใช้ซีดี สื่อการสอน เพื่ออานวยความสะดวกให้ผู้เรียน และให้ผู้เรียนสามารถนาไปเรียนรู้ด้วย
ตนเอง เมื่อผู้เรียนมีปัญหาหรือความคับข้องใจ ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มจะให้กาลังใจพูดคุยสนทนา
และช่วยแก้ปัญหา ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจ ทาให้ผู้เรียนไม่รู้สึกวิตกกังวลในความผิดพลาด
ในการแสดงออก และผู้สอนให้ผู้เรียนเขียนอนุทินการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล
5.17 ผู้สอนคอยตรวจสอบติดตามดูแลทุกกลุ่ม ในขณะที่ผู้เรียนกาลังปฏิบัติงานอยู่
เพื่อให้คาแนะนาและให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
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5.18 เมื่อผู้เรียนแต่ละกลุ่มพร้อมสาหรับการตรวจสอบผู้เรียนทั้งกลุ่มส่งสัญญาณด้วย
การบูมสี เพื่อให้ผู้สอนได้ทราบว่าผู้เรียนมีความพร้อมที่จะนาเสนอให้ผู้สอนได้ตรวจสอบการเรียนรู้
เรื่องการนวดบรรเทาอาการในแต่ละบท ผู้สอนและครูพี่เลี้ยงประจากลุ่ม ตรวจสอบ หากผู้เรียนบาง
คนยังไม่สามารถปฏิบัติได้หรือเกิดความไม่เข้าใจในการเรียนรู้ ผู้สอนและครูพี่เลี้ยงประจากลุ่ม
ยังคงช่วยผู้เรียนที่ยังไม่สามารถปฏิบัติได้ จนกระทั่งผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง
ในขั้นตอนที่ 5.1 และ ขั้นตอนที่ 5.2 เป็นขั้นตอนในการจัดกิจกรรมในวันแรกใช้เวลา 3
ชั่วโมง และในขั้นตอนที่ 5.3 ถึง ขั้นตอนที่ 5.18 เป็นขั้นตอนในการจัดกิจกรรมแต่ละวันใช้เวลา 4
ชั่วโมง
ขั้นประเมิน
ขั้นตอนที่ 6 ผู้เรียนประเมินการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ผู้สอนให้ผู้เรียนประเมินตนเองจากแบบประเมินทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลางและ
ทักษะการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการด้วยตนเอง( รายละเอียดอยู่ใน ภาคผนวก ฉ)เมื่อจบ
บทเรียนแต่ละบท แล้วส่งใบประเมินผลการเรียนรู้ให้กับครูพี่เลี้ยงประจากลุ่ม
ขั้นตอนที่ 7 ประยุกต์การเรียนรู้สู่สถานการณ์ใหม่
ผู้สอนให้แบบฝึกหัด เมื่อผู้เรียนเรียนรู้ในบทเรียนแต่ละบท ในเรื่องทักษะการสื่อสาร
ภาษาจีนกลาง และทักษะการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการแล้ว ผู้สอนให้โจทย์คาถามกับผู้เรียน
ในการประยุกต์การเรียนรู้ในสถานการณ์ใหม่ โดยให้ผู้เรียนช่วยกันคิดออกแบบ ในกลุ่มอย่างอิสระ
แล้วนาเสนอผลการเรียนรู้โดยแสดงละคร สาธิต หรือแสดงบทบาทสมมุติตามสถานการณ์ที่ได้รับ
โดยมีผู้สอนและชาวจีนเป็นผู้ดูแลให้คาแนะนาเพิ่มเติม
จากขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 7 ขั้นตอนนี้สามารถนามาแสดงเป็นตารางการ
จัดกิจกรรมดังตารางที่ 8 ดังนี้
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กิจกรรมการเรียนรู้ของโปรแกรม ตามแนวคิดการศึกษาผู้ใหญ่ (Andragogy) ของ
Knowles(1978) และแนวคิดช่วยเสริมศักยภาพ (Scaffolding) โดยบูรณาการแนวคิด
ของ Wood, Bruner และ Ross (1976), Rosenshine และ Guenther (1992) ,
McKenzie (2000)
ขั้นตอนของ
รายละเอียดของกิจกรรม
แนวคิดที่ใช้
กิจกรรม
การเรียนรู้
ขั้นนา
1. จัดบรรยากาศทางกายภาพในห้องเรียนให้เกิดความสบาย 1. แนวคิด
1. สร้าง
ใกล้ชิดธรรมชาติ
(Andragogy)
บรรยากาศ 2. สร้างบรรยากาศปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน และ
ขั้นตอนที่ 1
ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน ด้วยการทากิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน การสร้าง
รู้จักกัน ร่วมมือกันเรียน และแก้ไขปัญหาร่วมกัน ให้แรงจูงใจ
บรรยากาศใน
โดยการให้รางวัล และใช้คาพูดที่ให้กาลังใจ
การเรียนรู้)
ขั้นวางแผน 3. ผู้สอนแบ่งกลุ่มผู้เรียน โดยใช้เกณฑ์การแบ่งกลุ่ม ด้วยการ 1. แนวคิด
2. วาง
คละอายุของผู้เรียนเป็นกลุ่มละ 4-5 คน โดยมีครูพี่เลี้ยง 1 คน (Andragogy)
แผนการ
4. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเลือกหัวหน้ากลุ่มและเลขานุการกลุ่ม แล้ว ขั้นตอนที่ 2
เรียนรู้
กาหนดกิจกรรมละลายพฤติกรรมโดย จับฉลากชื่อภาษาจีน ในการ
กลาง พร้อมทั้งเล่น เกมบอกชื่อภาษาจีนกลางของตนเองให้ วางแผน
เพื่อนได้รู้จัก
เรียนรู้ร่วมกัน
5. ผู้สอนอธิบายและยกตัวอย่างการวางแผนการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนเข้าใจ และให้ผู้เรียนซักถามเมื่อไม่เข้าใจ
6. ผู้เรียนจัดกลุ่มวางแผนการเรียนรู้ร่วมกัน
7. ผู้สอนและครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มคอยช่วยเหลือแนะนาวิธีการ
ต่างๆในการวางแผนการเรียนรู้
8. หัวหน้ากลุ่มนาเสนอแผนการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มต่อผู้เรียน
ในกลุ่มใหญ่
9. ผู้สอนให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมเมื่อพบว่ามีข้อที่ต้องแก้ไข
10. ผู้สอนใช้วิธีการจูงใจให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นโดยมี
กิจกรรมเก็บคะแนนให้รางวัลด้วยการบูมสี

ตารางที่ 8
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ขั้นตอนของ
กิจกรรมการ
เรียนรู้
3. วิเคราะห์
ความต้องการ
การเรียนรู้
และกาหนด
วัตถุประสงค์
ที่ชัดเจน
ร่วมกัน

รายละเอียดของกิจกรรม

11. ผู้สอนให้ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์ความต้องการการ
เรียนรู้และกาหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนโดยผู้สอนแจก
เอกสารแบบสอบถามความต้องการในเนื้อหาสาระการ
เรียนรู้ให้กับผู้เรียน
12. ผู้สอนอธิบายแบบสอบถามความต้องการในเนื้อหา
สาระการเรียนรู้และการกาหนดวัตถุประสงค์ในการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้าใจและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม
เมื่อไม่เข้าใจ
13. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ความต้องการ
เพิ่มเติมจากหัวข้อการเรียนรู้ที่กลุ่มตนเองสนใจในแต่ละ
หัวข้อ
14. ผู้สอนใช้คาถามในการกระตุ้นให้ผู้เรียนหาความ
ต้องการของตนเองเพิ่มเติมจากประสบการณ์เดิม
15. ผู้สอนและครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มคอยอานวยความ
สะดวกและให้คาแนะนาแก่ผู้เรียนในขณะทากิจกรรม
กลุ่ม
16. หัวหน้ากลุ่มนาเสนอความต้องการและวัตถุประสงค์
ของแต่ละกลุ่มต่อกลุ่มใหญ่ด้วยการจดข้อมูลไว้บน
กระดาน ผู้สอนร่วมสรุปด้วยกันอีกครั้ง
4. ออกแบบ 17. ผู้สอนให้ผู้เรียนเลือกกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนชอบ
การเรียนรู้
และมั่นใจที่จะกระทา
ตามความ
18. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเลือกกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มของ
สนใจของ
ตน เช่น การจับคู่ การทางานกลุ่ม การใช้บทบาทสมมุติ
ผู้เรียนภายใต้
การใช้สื่อซีดี การอภิปราย การสาธิต เป็นต้น ซึ่งครูพี่
ขอบเขตหรือ
เลี้ยงประจากลุ่มเป็นผู้แนะนาทางเลือก ช่วยบอกข้อดี
ข้อกาหนด

แนวคิดที่ใช้
1. แนวคิด
(Andragogy)
ขั้นตอนที่ 3 การ
วิเคราะห์ความ
ต้องการเรียนรู้
ร่วมกัน
ขั้นตอนที่ 4
ร่วมกันกาหนด
วัตถุประสงค์การ
เรียนรู้ที่ชัดเจน

1. แนวคิด
(Andragogy)
ขั้นตอนที่ 5
ออกแบบวิธีการ
เรียนรู้
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ขั้นตอนของ
รายละเอียดของกิจกรรม
กิจกรรมการ
เรียนรู้
ของการ
และข้อจากัดในวิธีการเรียนรู้ และแนะนาว่ากิจกรรมใด
เรียนรู้นั้น
น่าจะเหมาะสมต่อเนื้อหาที่จะจัดกิจกรรม และอยู่ใน
ขอบเขตข้อกาหนดของการเรียนรู้นั้น
19. ผู้สอนให้หัวหน้ากลุ่มนาเสนอวิธีการเรียนรู้ในกลุ่ม
ของตนต่อกลุ่มใหญ่
ขั้นเรียนรู้
5. การจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู้ช่วย
เสริม
ศักยภาพ

ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การช่วยเสริมศักยภาพ
ดังนี้
20. ผู้สอนสร้างความสนใจในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนด้วย
การใช้คาถามให้ผู้เรียนตอบ ให้ผู้เรียนเสนอความคิดเห็น
พร้อมทั้งให้คะแนนเพื่อเป็นการจูงใจ ผู้สอนยกตัวอย่างผู้
มีความรู้ภาษาจีนสาหรับใช้ใน สปาปัจจุบันสามารถมี
รายได้ดี และเชิญวิทยากรชาวจีนขึ้นมาพูดให้คาแนะนา
ในการเรียนภาษาจีนกลาง
21. ผู้สอนระบุกิจกรรมก่อนการสอน เพื่อทาให้ผู้เรียน
เห็นภาพรวมในการเรียนรู้ การเขียนอนุทินการเรียนรู้ ซึ่ง
จะช่วยทาให้ผู้เรียนมีการเตรียมตัว และเข้าใจขั้นตอนใน
การเรียนรู้ทั้งหมด
22. ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้การนวดบรรเทาอาการ
10 อาการ ด้วยการสอนโยคะซึ่งประกอบด้วยการฝึก
สมาธิ และ การบรรเทาอาการด้วยท่าโยคะฤาษีดัดตน
โดยผู้สอนเปิดดนตรีบรรเลงเบาๆให้ผู้เรียนนั่งสมาธิตาม
แบบการฝึกสมาธิของโยคะ ประมาณ 5 นาที
23. ผู้สอนสอนโยคะท่าฤาษีดัดตน โดยแสดงเป็น
ตัวอย่าง ทีละขั้นตอนให้ผู้เรียนได้ดูก่อน1 รอบ ในท่าที่

แนวคิดที่ใช้
2. แนวคิดช่วย
เสริมศักยภาพ
(Scaffolding)
ขั้นตอนที่1 การ
แสวงหาความ
สนใจของผู้เรียน
1.แนวคิด
(Andragogy)
ขั้นตอนที่ 6การ
ดาเนินกิจกรรม
การเรียนรู้
2.แนวคิดช่วย
เสริมศักยภาพ
(Scaffolding)
ขั้นตอนที่ 2 การ
จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ง่ายไม่
ซับซ้อนโดย
คานึงถึงศักยภาพ
ของผู้เรียน
ขั้นตอนที่ 3 การ
รักษาทิศทางการ
เรียนรู้และ
ประเมินผลให้
ชัดเจน
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ขั้นตอนของ
กิจกรรมการ
เรียนรู้
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แนวคิดที่ใช้

ต้องการเรียน พร้อมทั้งอธิบายทักษะที่จาเป็นเพื่อทาให้ผู้เรียน
สามารถเข้าใจตามลาดับ และให้ผู้เรียนปฏิบัติตามเมื่อสอน
โยคะแล้ว ผู้สอนดาเนินกิจกรรมการสอนทักษะการสื่อสาร
ภาษาจีนกลางต่อเนื่อง
24. ผู้สอนจัดเก้าอี้เป็นวงกลม เพื่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ที่ดี
ผู้สอน สาธิตการออกเสียงในบทเรียนแต่ละบทก่อนด้วยการ
อ่านออกเสียงที่ช้าชัดเจนและเหมาะสม ดังๆ 1 รอบ พร้อมทั้ง
อธิบายคาศัพท์และแปลความหมายในบทเรียนที่จะเรียน
ประจาวัน ผู้สอนใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลายหลายในแต่ละ
วัน เช่น การใช้บัตรคาเสริมแต่ละคานามาต่อเป็นประโยค
การเล่นเกม การสอนคาพ้อง ความหมายตรงกันข้าม การ
ใช้จิ๊กซอร์ การใช้เพลง ซีดี เป็นต้น ด้วยการสาธิต เป็น
แบบอย่างทีละขั้นตอนพร้อมให้คาอธิบาย เพื่อให้ผู้เรียนได้ดู
และฟัง ทาความเข้าใจ 1 รอบ
25. ผู้สอนสอนภาษาจีนกลางซ้าอีกครั้งหนึ่ง และทบทวน
ด้วยการใช้คาพ้อง คาตรงกันข้าม คาพูดที่ซ้าๆ บ่อยๆและให้
ผู้เรียนช่วยออกเสียงตามในคาศัพท์แต่ละคาด้วยเสียงดังๆ
ซ้าไปซ้ามา ผู้สอนใช้เทคนิคการคิดดังๆ มาช่วยสอนโดยให้
ผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ด้วยการช่วยตั้งคาถาม
ในสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปแล้ว ผู้สอนตอบคาถามด้วยการแสดงวิธี
คิดในการแก้ปัญหาเป็นคาพูดแสดงออกมาทีละขั้นตอน
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจได้ชัดเจน
26. ผู้สอนตั้งคาถามให้ผู้เรียนตอบ และใช้กิจกรรมการ
พัฒนาการจา ด้วยการให้ผู้เรียนเขียนคาศัพท์ตามคาบอก
และ การเขียนคาแปลตามคาบอก ทบทวนการร้องเพลงจีน

ขั้นตอนที4่
การชี้
จุดสาคัญของ
การเรียนรู้
ขั้นตอนที่ 5
ควบคุมความ
คับข้องใจของ
ผู้เรียน
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ผู้สอนใช้การจูงใจด้วยการให้คะแนน เพื่อให้เกิดความ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้ตลอดเวลา
27. ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มนาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปฝึกหัดกัน
ในกลุ่มด้วยกิจกรรมที่กลุ่มได้วางแผนและกาหนดไว้แล้ว
ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มเป็นผู้ดูแลช่วยเหลือให้คาแนะนา และ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มีความสามารถในกลุ่ม เข้าใจในสิ่งที่
เรียนรู้แล้ว เป็นผู้ช่วยสอน ถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผู้ที่ยังไม่
สามารถปฏิบัติได้
28. ผู้สอนให้ผู้เรียนปฏิบัติด้วยตนเองในกลุ่มเป็นส่วนใหญ่
ผู้สอนและครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มเป็นผู้ช่วยให้คาแนะนา
ตลอดจนเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ที่ผู้เรียนต้องการ เช่น บัตรคา
ช่วยเขียนโครงร่างวางแผนการแสดงบทบาทสมมุติ รูปภาพ
ซีดี เป็นต้น เพื่ออานวยความสะดวกให้ผู้เรียน และให้
ผู้เรียนสามารถนาไปเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ครูพี่เลี้ยงประจา
กลุ่มช่วยปรับงานให้มีความง่ายต่อศักยภาพของบุคคลใน
กลุ่มที่สามารถปฏิบัติได้ ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มทาเป็น
แบบอย่างในบางส่วนเมื่อผู้เรียนไม่สามารถปฏิบัติได้
ทั้งหมด และให้ข้อมูลป้อนกลับ ด้วยการบอกเป็นนัยๆ
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคิดได้ด้วยตนเอง
29. ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มคอยกระตุ้น ผู้เรียนให้ตั้งใจ
ปฏิบัติงานที่มอบหมายจนสาเร็จตามลาดับขั้นตอน เป็น
การรักษาทิศทางการเรียนรู้ของผู้เรียน เมื่อผู้เรียนมีปัญหา
ในการเรียนรู้แต่ละบทเรียน อาจเกิดความไม่เข้าใจใน
จุดประสงค์ของการเรียนรู้แต่ละบทเรียน หรือเกิดความ
เข้าใจผิดในความหมายของคาศัพท์ และการแต่งประโยค

แนวคิดที่ใช้
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กิจกรรม
การเรียนรู้
หรือการออกเสียง ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มจะอธิบาย ให้
คาแนะนาเพิ่มเติม ช่วยแก้ไขปัญหาในขั้นตอนต่างๆจนกระทั่ง
งานสาเร็จ เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้ง ช่วย
ชี้จุดสาคัญของบทเรียนแต่ละบทที่ได้เรียนรู้ไปแล้ว
30. ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มแจกเอกสารการประเมินผลการ
เรียนรู้ด้วยตนเองให้ผู้เรียนในการประเมินการเรียนรู้ทางด้าน
ภาษาจีนกลางและ การนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ
31. ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มควบคุมความคับข้องใจของผู้เรียน
โดยพูดให้กาลังใจ และเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้เรียน ทั้งทางด้าน
การเรียนรู้และปัญหาครอบครัว ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มทาหน้าที่
เป็นผู้ฟังด้วยความตั้งใจและให้คาแนะนาผู้เรียนให้เกิดความ
สบายใจ ทาให้ผู้เรียน ไม่รู้สึกวิตกกังวลจาก การเรียนรู้หรือไม่
สามารถปฏิบัติงานได้ ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มให้ผู้เรียนเขียน
อนุทินการเรียนรู้ในแต่ละวันว่าได้เรียนรู้อะไรบ้าง มีความไม่
เข้าใจอย่างไร มีความรู้สึกอย่างไรกับการเรียนรู้ กับเพื่อน และ
ตลอดจนปัญหาที่ประสบอยู่ ข้อเสนอแนะต่างๆ ลงในอนุทิน
การเรียนรู้ และนาส่งให้ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มเพื่อให้ครูพี่เลี้ยง
ประจากลุ่มนาข้อมูลทั้งทางด้านการสนทนากับผู้เรียนและใน
อนุทินการเรียนรู้รวมทั้งที่ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มจดบันทึกการ
ทากิจกรรมของผู้เรียน เพื่อนามาประชุมกับผู้สอนทาการ
ประเมินการให้ความช่วยเหลือที่แตกต่างกันในรายบุคคล
32. เมื่อผู้เรียนมีความพร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบการเรียนรู้
ในแต่ละบทเรียนผู้เรียนทั้งกลุ่มส่งสัญญาณด้วย การบูมสี
เพื่อให้ผู้สอนได้ทราบว่าผู้เรียนมีความพร้อมที่จะนาเสนอให้
ผู้สอนได้ตรวจสอบการเรียนรู้ภาษาจีนกลาง
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ตารางที่ 8 (ต่อ)
ขั้นตอนของ
รายละเอียดของกิจกรรม
กิจกรรมการ
เรียนรู้
33. ผู้สอนและครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มทาการตรวจสอบผู้เรียน
แต่ละกลุ่ม การช่วยเหลือสนับสนุนต่างๆ จะลดลง โดยผู้เรียน
เป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเองทั้งหมด เมื่อผู้เรียนแต่ละกลุ่มผ่านการ
ตรวจสอบแล้ว หากผู้สอนพบว่าผู้เรียนบางคนยังไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้หรือยังมีความผิดพลาดในการออกเสียงคาศัพท์
ต่างๆอยู่ ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มจะทาการช่วยเหลือ อีกครั้ง
หนึ่ง จนผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเองได้ในที่สุด
ในช่วงบ่ายเป็นการสอนบรรเทาอาการนวด 10 อาการ
ผู้สอนสอนนวดบรรเทา 10 อาการ ดาเนินการสอนนวด
บรรเทาอาการ 10 อาการดังนี้
34. ผู้สอนใช้การบรรยาย พร้อมกับการใช้รูปภาพ
ประกอบการสอน และใช้การสาธิต ทาเป็นตัวอย่างแสดงการ
กดจุดทีละขั้นตอนของการนวดบรรเทาอาการ โดยมีผู้เรียน
เป็นตัวแบบ พร้อมอธิบายทักษะที่จาเป็น ให้ผู้เรียนทาความ
เข้าใจ 1 รอบ
35. ผู้สอนทาการสอนซ้าอีกครั้งหนึ่ง เป็นการทบทวนสิ่งที่ได้
เรียนรู้มาแล้ว หลังจากนั้นใช้เทคนิคการคิดดังๆมาช่วยใน
การสอน โดยผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยการตั้งคาถามในสิ่ง
ที่ได้เรียนรู้ไปแล้ว ผู้สอนตอบคาถามด้วยการแสดงวิธีคิดใน
การแก้ปัญหานั้นเป็นคาพูดที่พูดออกมาเป็นการแก้ปัญหาที
ละขั้นตอนพร้อมทั้งปฏิบัติในการนวดให้ผู้เรียนได้เข้าใจอย่าง
ชัดเจน
36. ผู้สอนตั้งคาถามให้ผู้เรียนปฏิบัติและช่วยกันเสนอ
ความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหา และใช้ประสบการณ์เดิมของ
ผู้เรียนในแต่ละบุคคลมาตอบปัญหาเป็นการเรียนรู้ร่วมกัน

แนวคิดที่ใช้
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ตารางที่ 8 (ต่อ)
ขั้นตอนของ
กิจกรรมการ
เรียนรู้

รายละเอียดของกิจกรรม
37. ผู้สอนให้ผู้เรียนในแต่ละกลุ่ม นาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติ
กันในกลุ่ม ครูพี่เลี้ยงกลุ่มสนับสนุนให้ผู้เรียนที่มี
ความสามารถมากกว่าเป็นผู้ช่วยสอนเพื่อนผู้ที่ยังไม่สามารถ
ปฏิบัติได้
38. ผู้สอนจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ เช่นไม้กดจุด ไม้กวาซา
ค้อนตอกเส้นเป็นต้นให้กับผู้เรียน ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มชี้
แหล่งข้อมูลในการเรียนรู้เพิ่มเติมให้กับผู้เรียนและสนับสนุน
ให้ผู้เรียนในกลุ่มใช้ประสบการณ์ของตนมาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ หากมีข้อผิดพลาดผู้สอนคอยชี้แนะ ด้วยการใช้คาพูด
เป็นนัย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง และ
ให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง
39. ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มกระตุ้นให้ผู้เรียนทางานให้สาเร็จ
ตามเป้าหมายที่วางไว้ และทาการบันทึกการเรียนรู้ บทบาท
ของผู้เรียนแต่ละคนในกลุ่ม เพื่อประเมินความช่วยเหลือที่
แตกต่างกันในรายบุคคล
40. ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มควบคุมความคับข้องใจของผู้เรียน
โดยพูดให้กาลังใจและช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้เรียน ช่วยให้
ผู้เรียนเกิดความมั่นใจ ทาให้ผู้เรียนไม่รู้สึกวิตกกังวลในความ
ผิดพลาดและกล้าแสดงออก รวมทั้งให้ผู้เรียนเขียนบันทึกใน
อนุทินการเรียนรู้ในสิ่งที่ได้เรียน มีความไม่เข้าใจอย่างไร มี
ความรู้สึกอึดอัด คับข้องใจอย่างไรกับการเรียนรู้ และ
ตลอดจน ปัญหาที่ ประสบอยู่ ข้อเสนอแนะต่างๆ ลงใน
อนุทินการเรียนรู้

แนวคิดที่ใช้
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ตารางที่ 8 (ต่อ)
ขั้นตอนของ
กิจกรรมการ
เรียนรู้

ขั้นประเมิน
6. ผู้เรียน
ประเมินผล
การเรียนรู้
ด้วยตนเอง

รายละเอียดของกิจกรรม
41. ผู้สอนคอยตรวจสอบดูแลทุกกลุ่ม ในขณะที่
ผู้เรียนกาลังปฏิบัติงานอยู่ เมื่อมีผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ
เป็นพิเศษ ผู้สอนชี้แนะอธิบายเพิ่มเติม และให้
ความช่วยเหลือให้กับผู้เรียนจนกระทั่งผู้เรียนเข้าใจและ
สามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง การช่วยเหลือต่างๆจะลดลง
42. เมื่อผู้เรียนแต่ละกลุ่มเรียนรู้ในบทเรียนและสามารถ
ปฏิบัติได้ด้วยตนเองแล้ว ผู้เรียนแต่ละกลุ่มจะส่งสัญญาณ
ด้วยการบูมสีเพื่อให้ผู้สอนได้ทราบว่าผู้เรียนในกลุ่มนั้นมี
ความพร้อมที่จะปฏิบัติให้ผู้สอนได้ตรวจสอบการเรียนรู้
นวดบรรเทาอาการ
43. ผู้เรียนในแต่ละกลุ่มเมื่อได้รับการตรวจสอบแล้ว
หากผู้เรียนในบางคนยังไม่สามารถปฎิบัติงานได้ถูกต้อง
ผู้สอนเขียนบันทึก พร้อมให้คาชี้แนะให้กับผู้เรียน ให้
แบบฝึกหัด เพื่อนาไปฝึกปฏิบัติเพิ่มเติม พร้อมทั้งครูพี่เลี้ยง
ประจากลุ่มยังคงช่วยผู้เรียน จนกระทั่งผู้เรียนสามารถ
ปฏิบัติได้ด้วยตนเองจนสาเร็จ
44. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอนแล้ว
ผู้สอนให้แบบฝึกหัด และให้ผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้
ด้วยตนเอง หลังจากนั้นผู้เรียนส่งใบประเมินผลการเรียนรู้
ให้กับครูพี่เลี้ยงประจากลุ่ม

แนวคิดที่ใช้

1.แนวคิด
(Andragogy)
ขั้นตอนที่ 7
ประเมินผลด้วย
ตนเอง
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ตารางที่ 8 (ต่อ)
ขั้นตอนของ
รายละเอียดของกิจกรรม
กิจกรรมการ
เรียนรู้
7. ประยุกต์
45. เมื่อผู้เรียน เรียนรู้ในบทเรียนครบทุกบทในเรื่องทักษะ
การเรียนรู้สู่ การสื่อสารภาษาจีนกลาง และ ทักษะการนวดบรรเทา
สถานการณ์ อาการ 10 อาการแล้ว ผู้สอนคิดสถานการณ์ใหม่ ที่ต้อง
นาเอาความรู้ทั้งหมดมาประยุกต์รวมกัน ให้แต่ละกลุ่ม
นาไปศึกษาร่วมกันอย่างอิสระ และนาเสนอการเรียนรู้ ตาม
สถานการณ์ที่แต่ละกลุ่มได้รับ
46. เมื่อกลุ่มใดพร้อม ก็จะทาการบูมสีเพื่อส่งสัญญาณ
นาเสนอการแสดง สาธิต หรือบทบาทสมมุติ ให้กับผู้สอน
และวิทยากรรับเชิญที่เป็นชาวจีนประเมิน

แนวคิดที่ใช้
1. แนวคิดช่วย
เสริมศักยภาพ
(Scaffolding)
ในขั้นตอนที่ 6
ประยุกต์การ
เรียนรู้สู่
สถานการณ์
ใหม่

6. ระยะเวลา
การจัดโปรแกรมใช้เวลาทั้งสิ้น 150 ชั่วโมง แบ่งออกเป็น 3 ระยะคือ
1. การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนา สมรรถนะอาชีพ เป็นลักษณะ การเข้าร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ใช้ แนวคิดการศึกษาผู้ใหญ่( Andragogy) ของ Knowles (1978)และแนวคิดช่วยเสริม
ศักยภาพการเรียนรู้ (Scaffolding)โดยเข้าร่วมกิจกรรม ในวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น.14.00 น. เป็นเวลา 10 วัน วันละ 4 ชั่วโมง รวมระยะ เวลา 40 ชั่วโมง โดยผู้วิจัยกาหนดเวลา
เรียนตามแนวทางการเทียบโอนผลการเรียนจากหลักเกณฑ์วิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียนตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 โดยกาหนดให้การเรียนรู้ อย่างน้อย 40 ชั่วโมงให้
นับเป็น 1 หน่วยกิต จึงจะสามารถเทียบโอนได้ (สานักงาน กศน, 2551)
2. การฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง ด้วยคู่มือการเรียนรู้ทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลาง และซีดี
เพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพ ผู้ดูแลสุขภาพในสปา รวมระยะเวลา 100 ชั่วโมง เนื่องด้วยการเรียนรู้
เพื่อให้เกิด การพัฒนา ทักษะที่ยั่งยืนควรต้องใช้เวลารวมกันแล้ว ไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมง (Matin
1990, อ้างถึงใน มนัสวาสน์ โกวิทยา,2551) โดยเป็นการดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวผู้เรียน
เอง โดยผู้สอนให้ผู้เรียนเขียนอนุทินการเรียนรู้ในแต่ละวันและบันทึกวินิจฉัยอาการของลูกค้าที่มา
ใช้บริการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการตามคู่มือในการฝึกปฏิบัติที่ผู้สอนได้ให้ไว้ (รายละเอียดอยู่
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ในภาคผนวก ง ) ทางด้านการซักประวัติ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัย และการบาบัดรักษาอาการ
ให้ครอบคลุมกลุ่มอาการตามที่กาหนดไว้ รวมทั้งการนาความรู้ภาษาจีนกลางไปใช้ มีการศึกษา
ภาษาจีนกลางด้วยตนเองอย่างไร และได้นาไปใช้กับลูกค้าชาวจีนหรือไม่อย่างไร โดยฝึกปฏิบัติ
เฉลี่ยสัปดาห์ละ 25 ชั่วโมง เป็นเวลา 4 สัปดาห์ โดยมีครูพี่เลี้ยงคอยติดตาม ช่วยเหลือด้วยการนัด
พบกลุ่มเพื่อติดตามการดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวของผู้เรียนเอง และตรวจสอบการเขียน
อนุทินการเรียนรู้ และ บันทึกวินิจฉัยอาการของลูกค้าที่มาใช้บริการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ
ของผู้เรียนรวมทั้งให้คาแนะนาเมื่อผู้เรียนประสบปัญหาหรือต้องการความรู้เพิ่มเติม สัปดาห์ละ 1
ครั้ง
3. การนาเสนอผลการฝึกทักษะการสื่อสารภาษาจีน และทักษะ การ นวดบรรเทาอาการ
10 อาการ และการประเมินผลโปรแกรมเพื่อศึกษา ปัจจัย และเงื่อนไข ที่เกี่ยวข้อง ของการนา
โปรแกรมไปทดลองใช้ เป็นระยะเวลา 10 ชั่วโมง
7. แหล่งความรู้และสื่อการสอน
1. แหล่งความรู้มีความสอดคล้องกับเนื้อหา เช่น วิทยากร และครูพี่เลี้ยง ที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านทักษะการสื่อสารภาษาจีน กลาง และวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและ
การปฏิบัติการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ
2. สื่อการเรียนรู้ได้แก่สื่อบุคคล คือ วิทยากร ครูพี่เลี้ยง เอกสารประกอบการสอน
คู่มือการสอน รูปภาพสรีระร่างกายมนุษย์ วีซีดีทสี่ ัมพันธ์กับเนื้อหา บัตรคาภาษาจีน คอมพิวเตอร์
โปรเจกเตอร์ เป็นต้น
8. สภาพแวดล้อม
1. สถานที่ในการจัดกิจกรรมควรเป็นสถานที่ที่มีพื้นที่ในการจัดกิจกรรมที่ต้องการการ
เคลื่อนไหวและการทากิจกรรมกลุ่ม เช่น การฝึกโยคะ การจับคู่ฝึกทักษะ การแสดงบทบาทสมมุติ
2. เป็นที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอ มีอากาศถ่ายเท มีความเงียบสงบ ไม่รบกวนสมาธิใน
การจัดกิจกรรม
3. การสร้างบรรยากาศมีความเป็นกันเอง มีการกล่าวทักทายสวัสดีด้วยน้าเสียง
นุ่มนวล ผ่อนคลาย ด้วยกลิ่นของอโรมา มีน้าพุ การจัดต้นไม้ ที่ให้บรรยากาศที่สดชื่น มีการ
ฝึกสมาธิโดยใช้เสียงดนตรี เปิดเบาๆ มีการจัด แหล่งเรียนรู้ ให้ความรู้ตามมุม ต่างๆ และมีการบูมสี
เพื่อเก็บคะแนน เพื่อสร้างบรรยากาศที่มีความกระตือรือร้น มีความสนุกและเป็นกันเองระหว่างผู้
เข้าอบรมและวิทยากร ระยะเวลาในการทากิจกรรมสามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม
4. โต๊ะ เก้าอี้ เบาะนวด ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก
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5. มีอุปกรณ์การทากิจกรรม เช่น สื่อโสตทัศน์ กระดาษ ปากกา กระดานดา
คอมพิวเตอร์ โปรเจกเตอร์
9. การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
9.1 การประเมินผลก่อนการเรียนรู้ (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก จ) ได้แก่
9.1.1 แบบทดสอบความรู้ทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลางสาหรับ
ผู้ดูแล
สุขภาพในสปา
9.1.2 แบบวัดเจตคติทางด้านการศึกษาทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลาง
9.1.3 แบบทดสอบความรู้ทางด้านการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ
9.1.4 แบบวัดเจตคติทางด้านการนวดเพื่อเป็นผู้ดูแลสุขภาพในสปา
9.2 ประเมินผลหลังการเรียนรู้ (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก จ) ได้แก่
9.2.1 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้านการสื่อสารภาษาจีนกลาง
9.2.1.1 แบบทดสอบความรู้ทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลาง
9.2.1.2 แบบประเมินทักษะทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลาง
9.2.1.3 แบบประเมินทักษะทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลางด้วยตนเอง
9.2.1.4 แบบวัดเจตคติทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลาง
9.2.2 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้านการนวดบรรเทาอาการ 10
อาการ
9.2.2.1 แบบทดสอบความรู้ทางด้านการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ
9.2.2.2 แบบประเมินทักษะทางด้านการนวดบรรเทาอาการ
10 อาการ
9.2.2.3 แบบประเมินทักษะทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลางด้วยตนเอง
9.2.2.4 แบบวัดเจตคติทางด้านการนวดเพื่อเป็นผู้ดูแลสุขภาพในสปา
การตรวจสอบคุณภาพของโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อพัฒนา
อาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา โดยใช้แนวคิดการศึกษาผู้ใหญ่ (
Andragogy)
ของ
Knowles(1978) และ แนวคิดช่วยเสริมศักยภาพการเรียนรู้ (Scaffolding)
ผู้วิจัยพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนแล้วให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 3 ท่าน
ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน จานวน 3 ท่าน(รายนามใน
ภาคผนวก ก) ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา ( content validity) ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก
การตรวจสอบของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Item Objective Congruence:
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IOC) โดยมีเกณฑ์วัดดัชนีความสอดคล้องที่คานวณได้มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ถือว่าร่างโปรแกรม
มีความเหมาะสมที่จะสามารถ นาไปใช้ได้ (คณะกรรมการการผลิตและบริหารชุดวิชาการพัฒนา
เครื่องมือสาหรับประเมินการศึกษา, 2545)
เมื่อนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบวิเคราะห์แล้วมี
การแก้ไขและปรับปรุงโปรแกรมทางด้านหลักการและเหตุผล และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้
มีความชัดเจนมากขึ้น ผู้วิจัยได้นามาแก้ไขปรับปรุง ตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วนามา
วิเคราะห์หาค่าความสอดคล้อง จากการวิเคราะห์ได้ผลค่าความสอดคล้องในระดับ
1.0
(รายละเอียดในภาคผนวก ฉ) แสดงว่าผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่เห็นว่าโปรแกรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการประกอบอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา มีความเหมาะสมในด้าน
1. หลักการและเหตุผล 2. แนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3. องค์ประกอบของโปรแกรม
และ 4.แผนการจัดการเรียนรู้ สามารถนาไปใช้ดาเนินการจัดกิจกรรมได้ ซึ่งปรากฏผลดังตาราง
ต่อไปนี้
ตารางที่ 9 ผลการตรวจสอบโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพ
ผู้ให้บริการดูแลสุขภาพในสปา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ

1.
2.
3.
4.

รายการประเมิน

ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)

หลักการและเหตุผล
แนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
องค์ประกอบโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
แผนการเรียนรู้

1.0
1.0
1.0
1.0

รวม

1.0

จากตารางที่ 9 พบว่าผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่เห็นว่าโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
เพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเหมาะสมทั้งด้าน
หลักการและเหตุผล แนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ องค์ประกอบโปรแกรมการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนและแผนการเรียนรู้ โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องได้เท่ากับ 1.0
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4.3 การพัฒนาเครื่องมือสาหรับการวิจัย
ผู้วิจัยพัฒนาเครื่องมือสาหรับการวิจัย (รายละเอียดอยู่ในภาค ผนวก คและจ ) ซึ่ง
ประกอบด้วย
4.3.1 คู่มือการเรียนทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลางสาหรับผู้ดูแลสุขภาพในสปา
4.3.2 คู่มือการเรียนทักษะการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ
4.3.3 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ทางด้านภาษาจีนกลาง (รายละเอียดอยู่
ในภาคผนวก จ)
4.3.3.1 แบบทดสอบความรู้ทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลางสาหรับ ผู้ดูแล
สุขภาพในสปา ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
4.3.3.2 แบบประเมินทักษะทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลาง ผู้ดูแลสุขภาพ
ในสปา ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
4.3.3.3 แบบประเมินทักษะทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลางด้วยตนเอง ที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
4.3.3.4 แบบวัดเจต คติ ทางด้านทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลาง ที่ผู้วิจัย
พัฒนาขึ้น
4.3.4 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ทางด้านการนวดบรรเทาอาการ10อาการ
4.3.4.1 แบบทดสอบความรู้ทางด้านการนวด บรรเทาอาการ 10 อาการโดย
คัดเลือกจากแบบทดสอบความรู้การนวดบรรเทาอาการตามมาตรฐานระดับ 2 ของกระทรวง
แรงงาน ที่เป็นข้อคาถามเกี่ยวกับการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ
4.3.4.2 แบบประเมินทักษะ การนวด บรรเทาอาการ 10 อาการ เป็นการ
ประเมินความสามารถและความชานาญเพียงพอที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพตามข้อกาหนด
ทุกขั้นตอนและเสร็จตามเวลาที่กาหนด
4.3.4.3 แบบประเมินทักษะการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการด้วยตนเอง ที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
4.3.4.4 แบบวัดเจต คติ ทางด้านการนวดเพื่อเป็นผู้ดูแลสุขภาพในสปา ที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
4.3.5 แบบประเมินโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อพัฒนาอาชีพผู้ดูแล
สุขภาพในสปา
ผู้วิจัยพัฒนาเครื่องมือสาหรับการวิจัย โดยมีรายละเอียดวิธีการพัฒนาดังนี้
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4.3.1 คู่มือการเรียนทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลางสาหรับผู้ดูแลสุขภาพในสปา
(รายละเอียดในภาคผนวก ค)
1. วิธีการพัฒนาคู่มือการเรียนทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลางสาหรับผู้ดูแล
สุขภาพในสปา มีขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้
1.1 ศึกษาข้อมูล ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเกี่ยวกับการนวดแผนไทย ของสมาคม
แพทย์แผนไทย (ม.ป.ป) ภาษาอังกฤษสาหรับพนักงานนวดสปา ของสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่ (2554) เพื่อนามาพัฒนาให้เป็นคู่มือทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลางสาหรับ
ผู้ดูแลสุขภาพในสปา
1.2 กาหนดเนื้อหาการเรียนรู้แต่ละบทซึ่งได้จากการรวบรวมข้อมูลความต้องการของ
กลุ่มตัวอย่าง และเพื่อให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดการเรียนรู้สาหรับผู้ใหญ่ และการเรียนรู้แบบ
เสริมศักยภาพ ซึ่งสรุปได้เนื้อหาในคู่มือการเรียนรู้จานวน 10 บทได้แก่ 1. ทักษะทางด้านการ
สื่อสารภาษาจีนกลางประกอบด้วยเนื้อหา 1.การทักทายและ การแนะนาตัวเอง 2.การสอบถาม
ข้อมูลความต้องการใช้บริการของลูกค้า 3.การถามและตอบเกี่ยวกับค่าบริการ 4. การให้
คาแนะนาแก่ลูกค้าก่อนให้บริการนวดแผนไทย และ สปา 5. การให้คาแนะนาลูกค้าขณะให้บริการ
นวดแผนไทย และ สปา 6. การสอบถามเกี่ยวกับความรู้สึกของลูกค้า 7 . การพูดคุยเกี่ยวกับ
สุขภาพของลูกค้า 8. การสอบถาม/บอกเล่า ถึงอาการเจ็บป่วยของลูกค้า 9 . การขอต่อเวลารับ
บริการและนัดหมายเวลาลูกค้าครั้งต่อไป 10. การบอกให้ลูกค้าตรวจสอบสิ่งของ และการนา
สิ่งของกลับไปคืนลูกค้า
1.3 พัฒนาคู่มือการเรียนรู้ทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลางและกิจกรรมการเรียนรู้
ทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลางสาหรับผู้ดูแลสุขภาพในสปา โดยคู่มือการเรียนทักษะการสื่อสาร
ภาษาจีนกลางนี้ผู้วิจัยมีการจัดทาคู่มือโดยถอดถ่ายเสียงตัวอักษรจีนด้วยวิธีการทับศัพท์ คือการ
นาคาภาษาจีนมาเขียนด้วยอักษรไทยโดยให้อ่านออกเสียงตามระบบอักขรวิธีไทยได้ใกล้เคียงกับ
การออกเสียงในภาษาจีน และรักษารูปศัพท์ตามสมควร ผู้วิจัยกาหนดใช้หลักเกณฑ์การทับศัพท์
ภาษาจีน ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ2550 โดยคู่มือฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชาวไทยผู้ที่
ทางานเป็นผู้ดูแลสุขภาพในสปาเรียนรู้ภาษาจีนได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพและง่ายต่อการ
เรียนรู้ ในการจัดทาคู่มือเล่มนี้จึงมีข้อตกลงเบื้องต้นว่า มีการลดคาซ้าซ้อนในการสะกด และละ
เครื่องหมายพินทุ(จุดใต้ตัวอักษร)เพื่อผู้เรียนจะได้เข้าใจได้ง่ายไม่ต้องกังวลกับเครื่องหมายพินทุที่
ไม่คุ้นเคยอีกทั้งเสียงพยัญชนะ sh จะใช้ทับศัพท์ด้วย พยัญชนะ ซส ในภาษาไทยเพื่อหลีกเลี่ยง
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ความเข้าใจความหมายคลาดเคลื่อน โดยส่วนใดที่ใช้ ไม่ตรงกับราชบัณฑิตฯจะพิมพ์เป็นอักษรตัว
เอียงไว้
2. การตรวจสอบคุณภาพของคู่มือทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลางสาหรับผู้ดูแล
สุขภาพในสปา
ผู้วิจัยนาคู่มือการเรียนทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลางสาหรับผู้ดูแลสุขภาพในสปา ที่
สร้างขึ้นไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านภาษาจีนกลาง จานวน 2 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัย
จานวน 1 ท่าน(รายนามในภาคผนวก ก) ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา( Content Validity) การ
ใช้ภาษา จากนั้น ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยใช้ดัชนี
ความสอดคล้อง( Item Objective Congruence: IOC)การใช้เกณฑ์วัดดัชนีความสอดคล้องที่
คานวณได้มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 จึงถือว่าเนื้อหาของคู่มือ มีความเหมาะสมที่จะสามารถนาไปใช้
ได้(คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาการพัฒนาเครื่องมือสาหรับประเมินการศึกษา,2545)
เมื่อนาคู่มือการเรียนทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลางสาหรับผู้ดูแลสุขภาพในสปา ที่สร้าง
ขึ้นไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบวิเคราะห์แล้วมีการแก้ไขและปรับปรุงคู่มือการเรียน ในเนื้อหาของ
การใช้คาที่ถูกต้อง ผู้วิจัยได้นามาแก้ไขปรับปรุงแล้วนามาวิเคราะห์หาค่าความสอดคล้อง จากการ
วิเคราะห์ได้ผลค่าความสอดคล้องระดับ 1.0
(รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก ช) แสดงว่า
ผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่เห็นว่าเนื้อหาในคู่มือการเรียนทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลางมีความ
เหมาะสมสามารถนาไปใช้เพื่อเป็นคู่มือในการเรียนทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลางให้แก่ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้
4.3.2 คู่มือการเรียนทักษะการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ (รายละเอียดใน
ภาคผนวก ค)
1. การพัฒนาคู่มือการเรียนทักษะการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ มีขั้นตอน
ดาเนินการ ดังนี้
1.1 ศึกษาข้อมูล จากเนื้อหาหลักสูตรการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย
สมาคมแพทย์แผนไทย (2550) ตาราการนวดบรรเทา-รักษาโรค โดย พฤฒาจารย์วิพุธโยคะ รัตน
รังสี (2545) และคู่มือฝึกปฏิบัติในการนวดแผนไทยของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2550 )
พัฒนาให้เป็นคู่มือการเรียนทักษะการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ
1.2 กาหนดเนื้อหาการเรียนรู้ในคู่มือแต่ละบท ซึ่งได้จากการรวบรวมข้อมูลความ
ต้องการของกลุ่มตัวอย่าง และเพื่อให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดการเรียนรู้สาหรับผู้ใหญ่ และการ
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เรียนรู้แบบเสริมศักยภาพ ซึ่งสรุปได้เนื้อหาในคู่มือการเรียนรู้จานวน 10 บทได้แก่ 1.อาการปวด
ศีรษะจากความเครียด 2. ปวดคอ 3. ปวดบ่าและไหล่ 4.ปวดแขน 5.ปวดข้อศอกและข้อมือ
6.ปวดเอวและปวดหลัง 7.ปวดสะโพก 8.ปวดขา 9.ปวดเข่า 10.ข้อเท้าแพลง
1.3 พัฒนาคู่มือการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะการนวดบรรเทาอาการ 10
อาการ
2. การตรวจสอบคุณภาพของคู่มือทักษะการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ
ผู้วิจัยนาคู่มือการเรียนทักษะการการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการที่สร้างขึ้นไปให้
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการนวดแผนไทย จานวน 2 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัย จานวน 1
ท่าน (รายนามในภาคผนวก ก) ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา( Content Validity) การใช้ภาษา
จากนั้น ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยใช้ดัชนีความ
สอดคล้อง(Item Objective Congruence: IOC) การใช้เกณฑ์วัดดัชนีความสอดคล้องที่คานวณได้
มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 จึงถือว่าเนื้อหา ของคู่มือ มีความเหมาะสมที่จะสามารถนาไปใช้ได้
(คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาการพัฒนาเครื่องมือสาหรับประเมินการศึกษา,2545)
เมื่อนาคู่มือการเรียนทักษะการการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการที่สร้างขึ้นไปให้
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบวิเคราะห์แล้วนามาวิเคราะห์หาค่าความสอดคล้อง จากการวิเคราะห์ได้ผล
ค่าความสอดคล้องระดับ 1.0 (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก ฉ) แสดงว่าผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่
เห็นว่าเนื้อหาในคู่มือการเรียนทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลางมีความเหมาะสมสามารถนาไปใช้
เพื่อเป็นคู่มือในการเรียนทักษะการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้
4.3.3 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ทางด้านภาษาจีนกลาง
4.3.3.1 แบบทดสอบความรู้ทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลางสาหรับ ผู้ดูแล
สุขภาพในสปา (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก จ)
1. วิธีการพัฒนาแบบทดสอบความรู้ทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลางสาหรับ
ผู้ดูแลสุขภาพในสปามีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.1 ผู้วิจัย นาเนื้อหาในคู่มือการเรียนทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลางสาหรับ
ผู้ดูแลสุขภาพในสปาที่พัฒนาขึ้น ซึ่ง มีเนื้อหาในการเรียนภาษาจีนมีทั้งหมด 10 บทโดยนามา
วิเคราะห์แล้วใช้เป็นแนวคาถามของแบบทดสอบนี้
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1.2 สร้างแบบทดสอบความรู้ เรื่องการสื่อสาร ภาษาจีนกลาง ประกอบด้วย 10
หัวข้อ โดยแบบทดสอบความรู้ ภาษาจีน กลางนี้มีจานวนคาถามทั้งสิ้น 50 ข้อ โดยแต่ละหัวข้อมี
จานวนคาถามแต่ละหัวข้อ 5 ข้อ ดังนี้
1. การทักทายและการแนะนาตัวเอง
2. การสอบถาม ข้อมูลและความต้องการ
ใช้บริการของลูกค้า
3. การถามและตอบเกี่ยวกับค่าบริการ
4. การให้คาแนะนาแก่ลูกค้าก่อน
ให้บริการนวดแผนไทยและสปา
5. การให้คาแนะนาลูกค้าขณะ ให้บริการ
นวดแผนไทยและสปา
6. การสอบถามเกี่ยวกับความรู้สึกของ
ลูกค้า
7. การพูดคุยเกี่ยวกับสุขภาพของลูกค้า

ได้แก่ข้อที่ 1-5
ได้แก่ข้อที่ 6-10

จานวน 5 ข้อ
จานวน 5 ข้อ

ได้แก่ข้อที่ 11-15
ได้แก่ข้อที่ 16 -20

จานวน 5 ข้อ
จานวน 5 ข้อ

ได้แก่ข้อที่ 21 -25

จานวน 5 ข้อ

ได้แก่ข้อที่ 26 -30

จานวน 5 ข้อ

ได้แก่ข้อที่ 31 -35

จานวน 5 ข้อ

8. การสอบถาม/บอกเล่า ถึงอาการ
เจ็บป่วยของลูกค้า
9. การขอต่อเวลารับบริการและนัดหมาย
เวลาลูกค้าครั้งต่อไป
10. การ บอกให้ลูกค้าตรวจสอบสิ่งของ
และการนาสิ่งของกลับไปคืนลูกค้า

ได้แก่ข้อที่ 36 -40

จานวน 5 ข้อ

ได้แก่ข้อที่40 -45

จานวน 5 ข้อ

ได้แก่ข้อที่46 -50

จานวน 5 ข้อ

ลักษณะคาถามเป็นลักษณะของการเลือกตอบ ( Multiple Choice) ประกอบด้วยตัวเลือก
ตอบ 4 คาตอบ จานวน 50 ข้อ โดยแบบทดสอบความรู้ที่ใช้ มีข้อจากัดคือกลุ่มประชากรที่เรียน
นวดแผนไทยมีพื้นฐานการศึกษาในระดับประถมศึกษาเป็นส่วนใหญ่ ผู้วิจัยจึงพิจารณาในการทา
แบบทดสอบ ที่ใช้การเขียนคา ถามภาษาจีน กลางด้วยตัวอักษร ภาษาไทย แทนตัวอักษรภาษาจีน
กลาง โดยใช้การเทียบเสียงแบบของราชบัณฑิต เพราะการเรียนทักษะการสื่อสารภาษาจีน กลาง
เป็นเพียงการสื่อสารด้วยคาพูดเท่านั้นไม่ได้เรียนการเขียนภาษาจีน
กลาง เวลาในการทา
แบบทดสอบ 1 ชั่วโมง คิดเป็นคะแนนร้อยละ 30 ของคะแนนทั้งหมด
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2. การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบความรู้ ทางด้านการสื่อสาร ภาษาจีน
กลางสาหรับผู้ดูแลสุขภาพในสปา
ผู้วิจัยนาแบบทดสอบความรู้ที่ พัฒนาขึ้นไปให้ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาจีน กลาง จานวน 2
ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัย จานวน 1 ท่าน (รายนามในภาคผนวก ก) ตรวจสอบความตรง
ตามเนื้อหา (Content Validity) และความเหมาะสมของข้อคาถาม จากนั้น ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง ( Item Objective
Congruence: IOC) การใช้เกณฑ์วัดดัชนีความสอดคล้องที่คานวณได้มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 จึง
ถือว่าเนื้อหาแบบทดสอบความรู้มีความเหมาะสมที่จะสามารถนาไปใช้ได้(คณะกรรมการผลิตและ
บริหารชุดวิชาการพัฒนาเครื่องมือสาหรับประเมินการศึกษา,2545)
เมื่อนาแบบทดสอบความรู้ที่ พัฒนาขึ้นไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบวิเคราะห์แล้วมีการ
แก้ไขและปรับปรุงข้อคาถามที่ใช้ในแบบทดสอบในบางข้อคาถามของการใช้คาภาษาจีนให้ถูกต้อง
ผู้วิจัยได้นามาแก้ไขปรับปรุงแล้วนามาวิเคราะห์หาค่าความสอดคล้อง จากการวิเคราะห์ได้ผลค่า
ความสอดคล้องระดับ 0.6 -1.0 (รายละเอียดในภาคผนวก ฉ) แสดงว่าผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่เห็น
ว่าเนื้อหาในแบบทดสอบความรู้ทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลางมีความเหมาะสมสามารถนาไป
ทดสอบให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้
หลังจากนั้นผู้วิจัยทดสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัยเพื่อหาค่าความเชื่อมั่น โดยนา
แบบทดสอบ ดังกล่าวไปทดลองใช้กับผู้เรียน ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอาเภอ ในจังหวัดเชียงใหม่ อาเภอสันป่าตองชุมชนบ้านป่าจู้ ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แต่มี
คุณสมบัติใกล้เคียงกันกับกลุ่มตัวอย่างคือเป็นผู้ที่สาเร็จหลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้นการนวดแผน
ไทยของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ และมีประสบการณ์ในการ
ทางานในสปาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี มีอายุตั้งแต่ 18 -65 ปี จานวน 22 คน โดยนาไปทดสอบเมื่อ
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2555 และนาข้อมูลที่วิเคราะห์ได้มาวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น (Reliability)
ด้วยค่าความเชื่อมั่นแบบคูเดอร์- ริชาร์ดสัน ( Kuder Richardson) โดยใช้สูตร KR-20 เพราะ
ข้อสอบมีความยากง่ายแตกต่างกัน โดยมีการให้คะแนนแบบ 0 , 1 ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิด
ให้ 0 คะแนน และใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการคานวณ โดยมีเกณฑ์ยอมรับได้นั้นควรมีค่าความ
เชื่อมั่นไม่ต่ากว่า 0.60 หรือ ร้อยละ 60ขึ้นไป(ล้วน สายยศและอังคณา สายยศ,2538) และผลจาก
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่า KR-20 ของแบบทดสอบนี้มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.80 ค่าความ
ยากง่ายมีคุณภาพที่อยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้นั้น ควรมีค่าอยู่ระหว่าง 0.20 ถึง 0.80 (ล้วน สายยศ
และอังคณา สายยศ,2538) และผลจากการวิเคราะห์ความยากง่าย พบว่าอยู่ในช่วงระหว่าง 0.20
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ถึง 0.80 และค่าอานาจจาแนกที่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้มีค่าอยู่ระหว่าง 0.20 ขึ้นไป
(ล้วน สายยศและอังคณา สายยศ,2538)
และจากการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาเร็จรูปพบว่าค่าอานาจจาแนกของแบบทดสอบนี้มีค่าตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไปทั้งหมด จานวน 46 ข้อ
ซึ่งถือว่าแบบทดสอบมีความเชื่อมั่น มีค่าความยากง่าย และค่าอานาจจาแนกอยู่ในเกณฑ์ที่
เหมาะสม สามารถนาไปใช้ได้ มีอยู่ 4 ข้อ (ข้อ 9,14,20 ,40) ที่ค่าอานาจจาแนกต่ากว่าเกณฑ์ที่
กาหนด (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก ฉ) แต่ผู้วิจัยจาเป็นต้องคงไว้เพื่อความสอดคล้องเหมาะสม
ในแต่ละองค์ประกอบของข้อทดสอบความรู้ในการสื่อสารภาษาจีนกลาง
4.3.3.2 แบบประเมินทักษะทางด้านการสื่อสารภาษาจีน กลางสาหรับผู้ดูแล
สุขภาพในสปา (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก จ)
1. วิธีการพัฒนาแบบประเมินทักษะทางด้านการสื่อสารภาษาจีน กลางสาหรับ
ผู้ดูแลสุขภาพในสปามีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.1 ผู้วิจัยนาเนื้อหาในคู่มือการเรียนทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลางที่พัฒนาขึ้น
และศึกษา วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาษา จีนกลางเพื่อใช้ในการสื่อสาร ตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช
2545 (ปรับปรุง พ.ศ.2546) และเกณฑ์การแข่งขันการให้คะแนนการทดสอบการพูดสนทนา
ภาษาจีนกลางของสานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ของกระทรวงศึกษาธิการ นามาปรับปรุง
เพื่อใช้ในการประเมินทักษะทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลาง
1.2 สร้างแบบประเมิน ทักษะทางด้านการสื่อสาร ภาษาจีน กลางสาหรับผู้ดูแล
สุขภาพในสปา ซึ่งเป็นแบบทดสอบเน้นปฏิกิริยาโต้ตอบ คือ การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับ
ผู้เรียน โดยแบบ ประเมินความสามารถทางด้าน การสื่อสาร ภาษาจีน กลางมีลักษณะ เป็นแบบ
ประเมิน ผู้เรียนโดยให้ผู้เรียนจับคู่สนทนา แล้วจับฉลากหัวข้อทดสอบตามบทเรียน 10 บท การ
ประเมิน ใช้เวลาคู่ละ 10 นาทีโดยกาหนดองค์ประกอบในการประเมิน 3 ประการ คือ ด้าน
ความสามารถในการฟัง ด้าน ความสามารถในการพูด ด้านความถูกต้องในการใช้คาศัพท์ในการ
สื่อสาร โดยแบ่งระดับการให้คะแนนในแต่ละองค์ประกอบออกเป็น 5 ระดับ จาก1-5 รวม 3 ด้าน
ด้านละ 5 คะแนน
โดยใช้เกณฑ์การประเมินผลการเรียนการสอนตามแนว
วิธีการวัดและประเมินผลการเรียน
การสอนภาษา จีนกลางเพื่อใช้ในการสื่อสาร ตาม ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัด
การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ.2546)
และ
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เกณฑ์การแข่งขันการให้คะแนนการทดสอบการพูดสนทนาภาษาจีนกลางของสานักงานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ของกระทรวงศึกษาธิการ มาพิจารณา โดยมีองค์ประกอบเกณฑ์การให้คะแนน
ระดับความสามารถด้านทักษะการพูด การฟัง และความถูกต้องในการใช้คาศัพท์ภาษาจีน ตาม
ตารางที1่ 0 ดังนี้
ตารางที่ 10 เกณฑ์การประเมินพิจารณาจากองค์ประกอบและเกณฑ์การให้คะแนนระดับ
ความสามารถด้านทักษะการพูดภาษาจีนกลาง
ระดับคะแนน
1

2

3

4

5

ฟังได้เข้าใจ
มีบาง
ประเด็นไม่
เข้าใจ

ฟังได้ค่อนข้าง
ชัดเจน

ฟังได้ชัดเจน
และถูกต้องตรง
ประเด็น

พูดค่อนข้าง
ช้า ติดขัดใน
บางครั้ง มี
ความมั่นใจ
ในการพูด
น้าเสียงที่พูด
ค่อนข้างไม่
เป็น
ธรรมชาติ มี
การเน้นเสียง
สูงต่าบ้าง

พูดค่อนข้าง
คล่อง และมี
ความ มั่นใจใน
การพูด
น้าเสียงที่พูด
เป็นธรรมชาติ
แม้จะไม่
ใกล้เคียง
เจ้าของภาษา
แต่สื่อ
ความหมายได้
ถูกต้องมีการ
เน้นเสียงสูงต่า

พูดได้
คล่องแคล่วมี
ความมั่นใจใน
การพูด
น้าเสียงที่พูด
เป็นธรรมชาติ
ใกล้เคียงกับ
เจ้าของภาษามี
การเน้นเสียง
สูงต่า

การประเมิน

ด้านความ
สามารถใน
การฟัง

ความ
คล่องแคล่ว
ในการพูด

ไม่สามารถ ต้องอาศัย
ฟังหรือเข้าใจ ความ
ได้เลย
พยายามใน
การฟังและ
เข้าใจ
พูดช้ามาก พูดค่อนข้าง
หรือพูดไม่ได้ ช้า ติดขัด
เลย ไม่มี
มาก แต่มี
ความมั่นใจ ความมั่นใจ
ในการพูด
ในการพูด
และสาเนียง น้าเสียงที่พูด
การพูดไม่
ไม่เป็น
เป็น
ธรรมชาติไม่
ธรรมชาติ
มีการเน้น
เสียง
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ตารางที่ 10 (ต่อ)
ระดับคะแนน
1

2

3

ใช้คาศัพท์
ผิดมากทาให้
ไม่สามารถ
สื่อ
ความหมาย
ได้

ใช้คาศัพท์
ไม่สอดคล้อง
กับเรื่องที่พูด
ทาให้เกือบ
ไม่สามารถ
สื่อสารได้

4

5

การประเมิน

ด้านความถูก
ต้องในการใช้
คาศัพท์
ทางการ
สื่อสาร

ใช้คาศพท์ ใช้คาศัพท์ ได้
ได้มากพอ มี มากพอและ
บางครั้ง
ค่อนข้าง
เลือกใช้
ถูกต้องมีความ
คาผิดแต่
ชัดเจน
สามารถ
สอดคล้องกับ
สื่อสารได้
เรื่องที่พูด

ใช้คาศัพท์ ได้
มากและชัดเจน
ถูกต้อง
เหมาะสมตลอด
การพูดทั้งหมด

การให้คะแนนเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Likert’s Scale Type) 5 ระดับ เพื่อตรวจสอบ
ว่าผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารภาษาจีนกลางได้ดีเพียงใด โดยใช้เกณฑ์ประเมินความสามารถด้าน
ทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลาง โดยมีความหมายดังนี้
5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ทาได้ดีมาก
ทาได้ดี
ทาได้พอใช้
ทาได้เล็กน้อย
ทาได้น้อยที่สุด

การพิจารณาแปลผลตามเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยดังนี้(ประคอง กรรณสูตร, 2538)
4.50 – 5.00 หมายความว่า มีทักษะในการสื่อสารได้ดีมาก
3.50 – 4.49 หมายความว่า มีทักษะในการสื่อสารได้ดี
2.50 – 3.49 หมายความว่า มีทักษะในการสื่อสารพอใช้
1.50 – 2.49 หมายความว่า มีทักษะในการสื่อสารเล็กน้อย
1.00 – 1.49 หมายความว่า มีทักษะในการสื่อสารน้อยที่สุด

184
2. การตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินทักษะทางด้านการสื่อสารภาษาจีน
กลางสาหรับผู้ดูแลสุขภาพในสปา
ผู้วิจัยนาแบบประเมิน ทักษะทางด้าน การสื่อสารภาษาจีน กลางสาหรับผู้ดูแลสุขภาพ
ในสปา ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาจีน กลาง จานวน 2 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัย
จานวน 1 ท่าน (รายนามในภาคผนวก ก) ตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของภาษา
เพื่อนามาปรับปรุงแก้ไขผู้วิจัยทาการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบของผู้ทรงคุณวุฒิ โดย
ใช้ดัชนีความสอดคล้อง (Item Objective Congruence: IOC) การใช้เกณฑ์วัดดัชนีความ
สอดคล้องที่คานวณได้มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 จึงถือว่า เกณฑ์ประเมินทักษะทางด้านการสื่อสาร
ภาษาจีนกลางมีความเหมาะสมที่จะสามารถนาไปใช้ได้(คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาการ
พัฒนาเครื่องมือสาหรับประเมินการศึกษา,2545)
เมื่อนาแบบ ประเมิน ทักษะทางด้าน การสื่อสาร ภาษาจีน กลางสาหรับผู้ดูแลสุขภาพ
ในสปาไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบวิเคราะห์แล้วมีการแก้ไขและปรับปรุงโดยมีข้อแนะนาให้
ปรับปรุงเกณฑ์ประเมิน จาก ด้านความถูกต้องในการใช้โครงสร้างคาศัพท์ทางด้านการสื่อสารให้
เปลี่ยนเป็น ประเมินด้านความถูกต้องในการใช้คาศัพท์ทางการสื่อสาร ผู้วิจัยได้นามาแก้ไข
ปรับปรุงแล้วนามาวิเคราะห์หาค่าความสอดคล้องจากการวิเคราะห์ได้ผลค่าความสอดคล้องระดับ
1.0 (รายละเอียดในภาคผนวก ฉ) แสดงว่าผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่เห็นว่าเกณฑ์ในการประเมิน
ทักษะทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลางมีความเหมาะสมสามารถนาไปทดสอบให้แก่ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้
หลังจากนั้นผู้วิจัยทดสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัยเพื่อหาค่าความ สอดคล้องในการ
ตรวจให้คะแนน โดยกาหนดผู้ให้คะแนน 2 คน คือ ผู้วิจัย และ ครูสอนภาษาจีน 1 ท่านที่มีวุฒิ
และประสบการณ์ทางการสอนใกล้เคียงกันกับผู้วิจัย และได้รับการแนะนาเกี่ยวกับวิธีการ
ประเมินผลให้มีความเข้าใจตรงกันในเกณฑ์การให้คะแนน แล้วนาการทดสอบ ดังกล่าวไปทดลอง
ใช้ (Try out)กับผู้เรียนของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ ในจังหวัด
เชียงใหม่ อาเภอสันป่าตองชุมชนบ้านป่าจู้ ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แต่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันกับ
กลุ่มตัวอย่างคือเป็นผู้ที่สาเร็จหลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้นการนวดแผนไทยของศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ และมีประสบการณ์ในการทางานในสปาแล้วไม่น้อยกว่า
1 ปี มีอายุตั้งแต่ 18 -65 ปี จานวน 22 คน โดยนาไปทดสอบ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2555 และ
นาข้อมูลที่วิเคราะห์ได้มาคานวณหาค่าความสอดคล้องในการตรวจให้คะแนนทักษะทางด้านการ
สื่อสารภาษาจีนกลางโดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product Moment)
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แล้วนาผลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงเกณฑ์การประเมินทักษะการพูดภาษาจีนกลางก่อนที่จะ
นาไปใช้จริง ซึ่งเกณฑ์ที่ยอมรับได้ของการแปลค่าขนาดของความสัมพันธ์มีดังนี้
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ,สาขาวิชาศึกษาศาสตร์,2535)
0.80 – 1.00 แสดงว่ามีความสัมพันธ์กันสูงมาก
0.60 – 0.79 แสดงว่ามีความสัมพันธ์กันค่อนข้างสูง
0.40 – 0.59 แสดงว่ามีความสัมพันธ์กันปานกลาง
0.20 – 0.39 แสดงว่ามีความสัมพันธ์กันน้อย
0.01 – 0.19 แสดงว่ามีความสัมพันธ์กันน้อยมาก
0.00
แสดงว่าไม่มีความสัมพันธ์กัน
และผลจากการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป พบว่า ค่าความสอดคล้องทางด้าน
ความสามารถในการฟัง มีค่าความสอดคล้อง 0.87 ค่าความสามารถในการพูดมีค่าความ
สอดคล้อง 0.80 และค่าความถูกต้องในการใช้ศัพท์มีค่าความสอดคล้อง 0.90 ซึ่งถือว่าอยู่ใน
เกณฑ์ที่ยอมรับได้ (รายละเอียดในภาคผนวก ฉ)
4.3.3.3 แบบประเมิน ทักษะทางด้าน การสื่อสารภาษาจีน กลางด้วยตนเอง
(รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก จ)
1. วิธีพัฒนาแบบประเมินทักษะ ทางด้านการสื่อสารภาษาจีน กลางด้วยตนเอง
มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.1 ผู้วิจัยศึกษาเนื้อหาและแบบประเมินทักษะทางด้านการสื่อสารภาษาจีน กลาง
โดยนาบทเรียน 10 บท มาเป็นประเด็น ให้ผู้เรียนประเมินทักษะ ทางด้านการสื่อสารภาษาจีน กลาง
ด้วยตนเอง ใน 3 ด้าน คือ ความสามารถในการฟัง ความสามารถในการพูด และความถูกต้องใน
การใช้คาศัพท์ในการสื่อสาร
1.2 สร้างแบบประเมินทักษะ ทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลาง ด้วยตนเองที่
สอดคล้องกับ ความรู้ทางด้าน การสื่อสารภาษาจีน กลาง โดยแบ่งระดับการให้คะแนนในแต่ละ
องค์ประกอบออกเป็น 5 ระดับ จาก1-5 รวม 3 ด้าน ด้านละ 5 คะแนน โดยใช้เกณฑ์ประเมิน
ความสามารถด้านทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลางซึ่ง ปรับจากเกณฑ์การประเมินผลการเรียนการ
สอนตาม ระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ.2546) และเกณฑ์การแข่งขันการให้คะแนนการทดสอบการพูด
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สนทนาภาษาจีนกลางของสานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ของกระทรวงศึกษาธิการ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ มีจานวน 8 ข้อดังนี้
1.ด้านความสามารถในการฟัง
ได้แก่ข้อที่ 1-2
จานวน 2 ข้อ
2.ความสามารถในการพูด
ได้แก่ข้อที่ 3-5
จานวน 3ข้อ
3.ด้านความถูกต้องในการใช้คาศัพท์
ได้แก่ข้อที่ 6-8
จานวน 3ข้อ
ทางภาษา
โดยพิจารณาจากองค์ประกอบและเกณฑ์การให้คะแนนระดับความสามารถด้านทักษะ
การพูด การฟัง และความถูกต้องในการใช้คาศัพท์ทางภาษา ตามตารางที่ 11 ดังนี้
ตารางที่ 11 เกณฑ์การประเมินพิจารณาจากองค์ประกอบและเกณฑ์การให้คะแนนระดับ
ความสามารถด้านทักษะการพูดภาษาจีนกลาง
ระดับ
คะแนน
การประเมิน

ด้านความ
สามารถใน
การฟัง

1
ไม่สามารถ
ฟังหรือ
เข้าใจได้
เลย

2

ต้องอาศัย
ความ
พยายามใน
การฟังและ
เข้าใจ
ความ
พูดช้ามาก พูดค่อนข้าง
คล่องแคล่ว หรือพูด
ช้า ติดขัด
ในการพูด ไม่ได้เลย
มาก แต่มี
ไม่มีความ ความมั่นใจ
มั่นใจใน
ในการพูด
การพูด และ น้าเสียงที่
สาเนียงการ พูดไม่เป็น
พูดไม่เป็น ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไม่มีการเน้น
เสียง

3

4

5

ฟังได้เข้าใจ ฟังได้ค่อนข้าง
มีบางประเด็น ชัดเจน
ไม่เข้าใจ

ฟังได้ชัดเจน
และถูกต้อง
ตรงประเด็น

พูดค่อนข้าง
ช้า ติดขัดใน
บางครั้ง มี
ความมั่นใจใน
การพูด
น้าเสียงที่พูด
ค่อนข้างไม่
เป็นธรรมชาติ
มีการเน้น
เสียงสูงต่า
บ้าง

พูดได้
คล่องแคล่วมี
ความมั่นใจใน
การพูด
น้าเสียงที่พูด
เป็นธรรมชาติ
ใกล้เคียงกับ
เจ้าของภาษา
มีการเน้น
เสียงสูงต่า

พูดค่อนข้างคล่อง
และมีความมั่นใจ
ในการพูด
น้าเสียงที่พูดเป็น
ธรรมชาติ แม้จะ
ไม่ใกล้
เคียงเจ้าของ
ภาษา แต่สื่อ
ความหมายได้
ถูกต้องมีการเน้น
เสียงสูงต่า
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ตารางที่ 11 (ต่อ)
ระดับคะแนน
1

2

3

4

5

ใช้คาศัพท์
ผิดมากทาให้
ไม่สามารถ
สื่อ
ความหมาย
ได้

ใช้คาศัพท์
ไม่สอดคล้อง
กับเรื่องที่พูด
ทาให้เกือบ
ไม่สามารถ
สื่อสารได้

ใช้คาศพท์ ได้
มากพอ มี
บางครั้ง
เลือกใช้คาผิด
แต่สามารถ
สื่อสารได้

ใช้คาศัพท์ ได้
มากพอและ
ค่อนข้าง
ถูกต้องมีความ
ชัดเจน
สอดคล้องกับ
เรื่องที่พูด

ใช้คาศัพท์
ได้มากและ
ชัดเจน
ถูกต้อง
เหมาะสม
ตลอดการ
พูดทั้งหมด

การประเมิน

ด้านความถูก
ต้องในการใช้
คาศัพท์
ทางการ
สื่อสาร

แบบประเมิน ทักษะในการปฏิบัติมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Likert’s Scale
Type) 5 ระดับ เพื่อตรวจสอบว่าผู้เรียนมีการปฏิบัติตามประเด็นคาถามต่างๆ มากน้อยเพียงใด
โดยมีความหมายดังนี้
5
หมายถึง
ทาได้ดีมาก
4
หมายถึง
ทาได้ดี
3
หมายถึง
ทาได้พอใช้
2
หมายถึง
ทาได้เล็กน้อย
1
หมายถึง
ทาได้น้อยที่สุด
การพิจารณาแปลผลตามเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยดังนี้(ประคอง กรรณสูตร, 2538)
4.50 – 5.00
3.50 – 4.49
2.50 – 3.49
1.50 – 2.49
1.00 – 1.49

หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า

มีทักษะในการสื่อสารได้ดีมาก
มีทักษะในการสื่อสารได้ดี
มีทักษะในการสื่อสารพอใช้
มีทักษะในการสื่อสารเล็กน้อย
มีทักษะในการสื่อสารน้อยที่สุด
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2. การตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินทักษะทางด้านการสื่อสารภาษาจีน
กลางผู้ให้บริการดูแลสุขภาพธุรกิจสปาด้วยตนเอง
ผู้วิจัยนาแบบประเมินทักษะทางด้านการสื่อสารภาษาจีน กลางด้วยตนเองที่พัฒนาขึ้น
ไปให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาจีน กลาง จานวน 2 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัย จานวน
1 ท่าน (รายนามในภาคผนวก ก) ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา( Content Validity) ผู้วิจัยทาการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง (
Item
Objective Congruence: IOC)การใช้เกณฑ์วัดดัชนีความสอดคล้องที่คานวณได้มากกว่าหรือ
เท่ากับ 0.5 จึงถือว่าเนื้อหา ของแบบประเมิน มีความเหมาะสมที่จะสามารถนาไปใช้ได้
(คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาการพัฒนาเครื่องมือสาหรับประเมินการศึกษา,2545 )
เมื่อนาแบบประเมิน ทักษะทางด้าน การสื่อสารภาษาจีน กลางด้วยตนเองที่พัฒนาขึ้น
ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบวิเคราะห์แล้วมีการแก้ไขและปรับปรุงโดยมีข้อแนะนาให้ปรับปรุง
เกณฑ์ประเมิน จากจานวนประเมิน 10 ข้อคาถามให้คงเหลือเพียง 8 ข้อคาถามในการประเมิน
เพราะมีข้อความที่ใกล้เคียงและซ้ากัน ผู้วิจัยได้นามาแก้ไขปรับปรุงแล้วนามาวิเคราะห์หาค่าความ
สอดคล้องจากการวิเคราะห์ได้ผลค่าความสอดคล้องระดับ 1.0 (รายละเอียดในภาคผนวก ฉ)
แสดงว่าผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่เห็นว่าเนื้อหาในแบบประเมินความสามารถทางด้านการสื่อสาร
ภาษาจีนกลางด้วยตนเองมีความเหมาะสม สามารถนาไปใช้ประเมินความสามารถ
ทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลางด้วยตนเองได้
4.3.3.4 แบบวัดเจตคติทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลางผู้ดูแลสุขภาพในสปา
(รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก จ)
1. วิธีการพัฒนาแบบ วัดเจต คติ ทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลางผู้ดูแล
สุขภาพในสปา มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.1 ผู้วิจัยศึกษาวิธีการสร้างแบบวัดเจตคติจากหนังสือการพัฒนาแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2553) การวัดด้านจิตพิสัยของ ล้วน
สายยศ และอังคณา สายยศ (2543) มาเป็นประเด็นของข้อคาถาม
1.2 สร้างแบบ วัดเจตคติ ทางด้านทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลางผู้ดูแลสุขภาพ
ในสปาเพื่อตรวจสอบว่าผู้เรียนมี เจตคติ เกี่ยวกับ ทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลาง อย่างไร มีจานวน
10 ข้อ ข้อคาถามของแบบ วัดเจตคตินี้มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Likert’s Scale
Type) 5 ระดับ เพื่อตรวจสอบว่าผู้เรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นคาถามต่างๆ มากน้อย
เพียงใด โดยมีความหมายดังนี้
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5
4
3
2
1

หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า

เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยปานกลาง
เห็นด้วยน้อย
เห็นด้วยน้อยที่สุด

การพิจารณาแปลผลตามเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยดังนี้(ประคอง กรรณสูตร, 2538)
4.50 – 5.00
3.50 – 4.49
2.50 – 3.49
1.50 – 2.49
1.00 – 1.49

หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า

เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยปานกลาง
เห็นด้วยน้อย
เห็นด้วยน้อยที่สุด

2. การตรวจสอบคุณภาพแบบ วัดเจตคติทางด้านทักษะการสื่อสารภาษาจีน
กลาง
ผู้วิจัยนาแบบ วัดเจต คติที่ปรับปรุงขึ้น ไปให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน ภาษาจีนกลาง
จานวน 2 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัย จานวน 1 ท่าน (รายนามในภาคผนวก ก) ตรวจสอบ
ความตรงตามเนื้อหา( Content Validity) ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง ( Item Objective Congruence: IOC)การใช้เกณฑ์วัด
ดัชนีความสอดคล้องที่คานวณได้มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 จึงถือว่าเนื้อหาแบบ วัดเจตคติ มีความ
เหมาะสมที่จะสามารถนาไปใช้ได้(คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาการพัฒนาเครื่องมือ
สาหรับประเมินการศึกษา,2545)
เมื่อนาแบบวัดเจตคติที่ปรับปรุงขึ้น ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบวิเคราะห์แล้วมีการ
แก้ไขและปรับปรุงการใช้คาในการตั้งคาถามในบางข้อคาถามให้ถูกต้อง ผู้วิจัยได้นามาแก้ไข
ปรับปรุงแล้วนาไปหาค่าความสอดคล้องจากการวิเคราะห์ได้ผลค่าความสอดคล้องระดับ
1.0
(รายละเอียดในภาคผนวก ฉ) แสดงให้เห็นว่าผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่เห็นว่าแบบวัดเจตคติทางด้าน
ทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลางมีความเหมาะสม สามารถนาไปใช้ได้
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หลังจากนั้นผู้วิจัยทดสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัยเพื่อหาค่าความเชื่อมั่น โดยนา
แบบวัดเจตคติ ดังกล่าวไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้เรียนในจังหวัดเชียงใหม่ อาเภอสันป่าตอง
ชุมชนบ้านป่าจู้ ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แต่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันกับกลุ่มตัวอย่าง คือเป็นผู้ที่สาเร็จ
หลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้นการนวดแผนไทยของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอาเภอ และมีประสบการณ์ในการทางานในสปาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี มีอายุตั้งแต่ 18 -65
ปี จานวน 22 คน โดยนาไปทดสอบ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2555 และนาข้อมูลที่วิเคราะห์
ได้มาวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของครอนบัค
(Cronbach) ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็จรูปโดยมีเกณฑ์ยอมรับได้นั้นควรมีค่าความเชื่อมั่นไม่
ต่ากว่า 0.60 หรือ ร้อยละ 60ขึ้นไป(ล้วน สายยศและอังคณา สายยศ,2538) และผลจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อัลฟ่าของครอนบัค( Cronbach) ของแบบวัดนี้มีค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.81
4.3.4 แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ทางด้านการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ
4.3.4.1 แบบทดสอบความรู้ทางด้านการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ
ผู้วิจัย ใช้ แบบทดสอบความรู้ทางด้านการนวดบรรเทาอาการตามมาตรฐานระดับ
ของกระทรวงแรงงาน
ที่เป็นข้อคาถามเกี่ยวกับการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการเท่านั้น
(รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก จ)

2

1. วิธีการพัฒนาแบบทดสอบความรู้ทางด้านการนวด
บรรเทาอาการ 10
อาการ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.1 ผู้วิจัยศึกษาแบบทดสอบความรู้ทางด้านการนวด
แผนไทย โดยใช้
แบบทดสอบความรู้การนวดแผนไทย ตามมาตรฐานระดับ 2 ของกระทรวงแรงงาน และคัดเลือก
เฉพาะข้อทดสอบความรู้ที่นาไปใช้ในการปฏิบัติงานตามหลักวิชาการในการทดสอบความรู้
ทางด้านการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ แล้วนามาพัฒนาเพื่อใช้เป็นแนวคาถามของ
แบบทดสอบนี้
1.2 สร้างแบบทดสอบความรู้เรื่องการนวด บรรเทาอาการ 10 อาการ จานวน 50
ข้อโดยแต่ละหัวข้อมีจานวนคาถามแต่ละหัวข้อ 5 ข้อ ดังนี้
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1. อาการปวดศีรษะจากความเครียด
2. ปวดคอ
3. ปวดบ่าและไหล่
4. ปวดแขน
5. ปวดข้อศอกและข้อมือ
6. ปวดเอวและปวดหลัง
7. ปวดสะโพก
8. ปวดขา
9. ปวดเข่า
10. ข้อเท้าแพลง

ได้แก่ข้อที่ 1-5
ได้แก่ข้อที่ 6-10
ได้แก่ข้อที่ 11-15
ได้แก่ข้อที่ 16 -20
ได้แก่ข้อที่ 21 -25
ได้แก่ข้อที่ 26 -30
ได้แก่ข้อที่ 31 -35
ได้แก่ข้อที่ 36 -40
ได้แก่ข้อที่ 40 -45
ได้แก่ข้อที่ 46 -50

จานวน 5 ข้อ
จานวน 5 ข้อ
จานวน 5 ข้อ
จานวน 5 ข้อ
จานวน 5 ข้อ
จานวน 5 ข้อ
จานวน 5 ข้อ
จานวน 5 ข้อ
จานวน 5 ข้อ
จานวน 5 ข้อ

ลักษณะของคาถามเป็นลักษณะของการเลือกตอบ
(Multiple Choice) ที่
ประกอบด้วยตัวเลือกตอบ 4 ตัวเลือก เวลาในการทาแบบทดสอบ 1 ชั่วโมง คิดเป็นคะแนนร้อยละ
30 ของคะแนนทั้งหมด
2. การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบความรู้ทางด้านการนวด บรรเทา
อาการ 10 อาการ
ผู้วิจัยนาแบบทดสอบความรู้ที่พัฒนาขึ้น ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการนวดแผนไทย
จานวน 2 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัย จานวน 1 ท่าน (รายนามในภาคผนวก ก) ตรวจสอบ
ความตรงตามเนื้อหา( Content Validity) ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง ( Item Objective Congruence: IOC)การใช้เกณฑ์วัด
ดัชนีความสอดคล้องที่คานวณได้มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 จึงถือว่าเนื้อหาแบบทดสอบความรู้มี
ความเหมาะสมที่จะสามารถนาไปใช้ได้ (คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาการพัฒนา
เครื่องมือสาหรับประเมินการศึกษา, 2545)
เมื่อนาแบบทดสอบความรู้ที่พัฒนาขึ้น ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบวิเคราะห์แล้วมี
การแก้ไขและปรับปรุงแบบทดสอบความรู้ ในด้านการใช้คาในการตั้งคาถามในบางข้อที่ไม่ชัดเจน
และข้อคาตอบในบางข้อที่ควรมีการเปลี่ยนแปลง ผู้วิจัยได้นามาแก้ไขปรับปรุงแล้วนามาวิเคราะห์
หาค่าความสอดคล้องจากการวิเคราะห์ได้ผลค่าความสอดคล้องระดับ 1.0
(รายละเอียดใน
ภาคผนวก ฉ) แสดงว่าผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่เห็นว่าเนื้อหาในแบบทดสอบความรู้ทางด้านการนวด
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บรรเทาอาการ 10 อาการมีความเหมาะสม สามารถนาไปใช้ทดสอบความสามารถทางด้านการ
นวดบรรเทาอาการ 10 อาการได้
หลังจากนั้นผู้วิจัยทดสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัยเพื่อหาค่าความเชื่อมั่น ค่า
ความยากง่ายและค่าอานาจจาแนก โดยนาแบบทดสอบความรู้ดังกล่าวไปทดลองใช้ (Try out)กับ
ผู้เรียนในจังหวัดเชียงใหม่ อาเภอสันป่าตองชุมชนบ้านป่าจู้ ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แต่มีคุณสมบัติ
ใกล้เคียงกันกับกลุ่มตัวอย่าง คือเป็นผู้ที่สาเร็จหลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้นการนวดแผนไทยของ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ และมีประสบการณ์ในการทางานในส
ปาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี มีอายุตั้งแต่ 18-65 ปี จานวน 22 คน โดยนาไปทดสอบเมื่อวันที่ 18
กุมภาพันธ์ 2555 และนาข้อมูลที่วิเคราะห์ได้มาวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยค่า
ความเชื่อมั่นแบบคูเดอร์- ริชาร์ดสัน ( Kuder Richardson) โดยใช้สูตร KR-20 เพราะข้อสอบมี
ความยากง่ายแตกต่างกัน โดยมีการให้คะแนนแบบ 0 , 1 ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0
คะแนน และใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการคานวณ โดยมีเกณฑ์ยอมรับได้นั้นควรมีค่าความเชื่อมั่น
ไม่ต่ากว่า 0.60 หรือ ร้อยละ 60 ขึ้นไป(ล้วน สายยศและอังคณา สายยศ,2538) และผลจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่า KR-20 ของแบบวัดนี้มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.60 ค่าความยากง่ายมี
คุณภาพที่อยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้นั้น ควรมีค่าอยู่ระหว่าง 0.20 ถึง 0.80 (ล้วน สายยศและ
อังคณา สายยศ,2538) และผลจากการวิเคราะห์ความยากง่าย พบว่าอยู่ในช่วงระหว่าง 0 .20 ถึง
0.80 และค่าอานาจจาแนกที่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้มีค่าอยู่ระหว่าง 0.20 ขึ้นไป (ล้วน
สายยศและอังคณา สายยศ,2538) และจากการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
พบว่าค่าอานาจจาแนกของแบบทดสอบนี้มีค่าตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไปทั้งหมด จานวน 48 ข้อ ซึ่งถือว่า
แบบทดสอบมีความเชื่อมั่น มีค่าความยากง่าย และค่าอานาจจาแนกอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม
สามารถนาไปใช้ได้ มีอยู่ 2 ข้อ (ข้อ31,44)ที่ค่าความยากง่าย และค่าอานาจจาแนกต่ากว่าเกณฑ์ที่
กาหนด (รายละเอียดในภาคผนวก ฉ) แต่ผู้วิจัยจาเป็นต้องคงไว้เพื่อความสอดคล้องเหมาะสมใน
แต่ละองค์ประกอบของข้อทดสอบความรู้ในการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ
4.3.4.2 แบบประเมินทักษะใน การนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ (รายละเอียด
อยู่ในภาคผนวก จ)
1. วิธีการพัฒนาแบบ ประเมินทักษะใน การนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ มี
ขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.1 ผู้วิจัยศึกษาวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมและเนื้อหาสาระการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ
จากหลักสูตรการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย สมาคมแพทย์แผนไทย( 2550) ตารา
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การนวดบรรเทา-รักษาโรค โดย พฤฒาจารย์วิพุธโยคะ รัตนรังสี (2545) คู่มือการฝึกอบรมการนวด
บรรเทาอาการของสมาคมแพทย์แผนไทย(ม.ป.ป) และคู่มือฝึกปฏิบัติในการนวดแผนไทย ของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2550) เพื่อนามาจัดทาแบบประเมินทักษะในการนวดบรรเทา
อาการ 10 อาการ
1.2 วิเคราะห์ขั้นตอนในการนวด บรรเทาอาการ 10 อาการ ที่ต้องปฏิบัติใน
สถานการณ์จริง เพื่อกาหนดจานวนข้อคาถามที่ผู้สอนสังเกตการณ์ปฏิบัติงานของผู้เรียน และ
ระดับคะแนนที่ต้องการ ประเมิน ความสามารถความชานาญเพียงพอที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมี
คุณภาพตามข้อกาหนดทุกขั้นตอนและเสร็จตามเวลาที่กาหนดลักษณะแบบ ประเมิน โดยให้ผู้
ทดสอบปฏิบัติการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการตามเวลาที่กาหนด คิดเป็นร้อยละ 70 ของคะแนน
ทั้งหมดประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้ คือ 1.ความสนใจในการฝึกปฏิบัติ 2. ทักษะการตรวจร่างกาย
ผู้ป่วย 3. การตรวจและวินิจฉัยปัญหาทางกายภาพ 4. การนวดและให้การรักษาเพื่อแก้ปัญหา
ตามโรค/อาการของผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง 5. ประเมินผู้ป่วยหลังการนวดได้
เกณฑ์การตัดสิน คู่มือการฝึกอบรมการนวดบรรเทาอาการของสมาคมแพทย์แผนไทย
(ม.ป.ป)
ผ่าน คือ ผู้เรียนได้คะแนนทักษะการนวดตั้งแต่ ร้อยละ 70 ขึ้นไป
ไม่ผ่าน คือ ผู้เรียนได้คะแนนทักษะการนวดต่ากว่าร้อยละ 70
2. การตรวจสอบคุณภาพของแบบ ประเมินทักษะทางด้านการบรรเทาอาการ
นวด 10 อาการ
ผู้วิจัยนาแบบประเมิน ทักษะทางด้านการบรรเทาอาการนวด 10 อาการ ที่สร้างขึ้นไป
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการนวดแผนไทย จานวน 2 ท่านพิจารณา ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา
(Content Validity) ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยใช้
ดัชนีความสอดคล้อง (Item Objective Congruence: IOC)โดยใช้เกณฑ์วัดดัชนีความสอดคล้องที่
คานวณได้มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 จึงถือว่าเนื้อหามีความเหมาะสมที่จะสามารถนาไปใช้ได้
(คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาการพัฒนาเครื่องมือสาหรับประเมินการศึกษา ,2545) จาก
การวิเคราะห์ได้ผลค่าความสอดคล้องระดับ 1.0 (รายละเอียดในภาคผนวก ฉ) แสดงให้เห็นว่า
ผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่เห็นว่าแบบประเมินทักษะทางด้านการบรรเทาอาการนวด 10อาการมีความ
เหมาะสม สามารถนาไปใช้ได้
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4.3.4.3 แบบประเมินทักษะ การนวดบรรเทาอาการ 10 อาการด้วยตนเอง
(รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก จ)
1. วิธีพัฒนาแบบประเมินทักษะการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการด้วยตนเอง
1.1 ผู้วิจัยศึกษาเนื้อหาทักษะ การนวดบรรเทาอาการ 10 อาการของหลักสูตรการ
ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย สมาคมแพทย์แผนไทย( 2550) ตาราการนวดบรรเทารักษาโรค โดย พฤฒาจารย์วิพุธโยคะ รัตนรังสี (2545) คู่มือการฝึกอบรมการนวดบรรเทาอาการ
ของสมาคมแพทย์แผนไทย(ม.ป.ป) และแบบประเมินในการฝึกปฏิบัติ ในการนวดแผนไทยของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2550) มาเป็นประเด็นของข้อคาถามเพื่อให้ผู้เรียนประเมินว่า
ตนเองได้มีการฝึกทักษะการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ ได้ครบถ้วนด้วยตนเองหรือไม่
1.2 สร้างแบบประเมินทักษะ การนวดบรรเทาอาการ 10 อาการด้วยตนเองที่
สอดคล้องกับทักษะการนวด บรรเทาอาการ 10 อาการ โดยข้อคาถามของแบบประเมิน ทักษะการ
นวดบรรเทาอาการ 10 อาการ มีข้อคาถามดังนี้ 1.มีการซักประวัติผู้ป่วย 2.บันทึกข้อมูลผู้ป่วยได้
อย่างครบถ้วน 3.นวดและให้การรักษาเพื่อแก้ปัญหาตามโรค /อาการของผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง
4.ประเมินผู้ป่วยหลังการนวดได้ 5.การแก้ปัญหาในระหว่างการฝึกปฏิบัติ 6.ให้คาแนะนาเพิ่มเติม
แก่ผู้ป่วยหลังนวด
ในการปฏิบัติมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Likert’s Scale Type) 5 ระดับ เพื่อ
ตรวจสอบว่าผู้เรียนมีการปฏิบัติตามประเด็นคาถามต่างๆ มากน้อยเพียงใด โดยมีความหมายดังนี้
5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ทาทุกครั้ง
ทาบ่อยครั้ง
ทาบางครั้ง
ทาน้อยครั้ง
ไม่ได้ทาเลย

การพิจารณาแปลผลตามเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยดังนี้(ประคอง กรรณสูตร, 2538)
4.50 – 5.00
3.50 – 4.49
2.50 – 3.49

หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า

ทาทุกครั้ง
ทาบ่อยครั้ง
ทาบางครั้ง
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1.50 – 2.49
1.00 – 1.49

หมายความว่า
หมายความว่า

ทาน้อยครั้ง
ไม่ได้ทาเลย

2. การตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินทักษะการนวด บรรเทาอาการ 10
อาการด้วยตนเอง
ผู้วิจัยนาแบบประเมินทักษะการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการด้วยตนเองที่พัฒนาขึ้น
ไปให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนวดแผนไทย จานวน 2 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัย จานวน 1
ท่าน (รายนามในภาคผนวก ก) ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา( Content Validity) ผู้วิจัยทาการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง (
Item
Objective Congruence: IOC)การใช้เกณฑ์วัดดัชนีความสอดคล้องที่คานวณได้มากกว่าหรือ
เท่ากับ 0.5 จึงถือว่าเนื้อหามีความเหมาะสมที่จะสามารถนาไปใช้ได้(คณะกรรมการผลิตและ
บริหารชุดวิชาการพัฒนาเครื่องมือสาหรับประเมินการศึกษา ,2545) จากการวิเคราะห์ได้ผลค่า
ความสอดคล้องระดับ 1.0 (รายละเอียดในภาคผนวก ฉ) แสดงให้เห็นว่าผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่
เห็นว่าแบบประเมินทักษะทางด้านการบรรเทาอาการนวด 10 อาการด้วยตนเองมีความเหมาะสม
สามารถนาไปใช้ได้
4.3.4.4 แบบวัดเจตคติทางด้านการนวดเพื่อเป็นผู้ดูแลสุขภาพในสปาที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก ฉ)
1. วิธีการพัฒนาแบบวัดเจตคติทางด้านการนวดเพื่อเป็นผู้ดูแลสุขภาพในสปา
ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.1 ผู้วิจัยศึกษาเนื้อหาและแนวคิดและนาตัวอย่าง แบบวัดเจตคติทางด้านการ
เป็นหมอนวดแผนไทย ตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ มาวิเคราะห์เพื่อนามาใช้เป็นประเด็น
คาถาม เกี่ยวกับเจตคติทางด้านการนวดเพื่อเป็นผู้ดูแลสุขภาพในสปา
1.2 สร้างแบบ วัดเจตคติทางด้านการนวดเพื่อเป็นผู้ดูแลสุขภาพในสปา เพื่อ
ตรวจสอบว่าผู้เรียนมีเจตคติเกี่ยวกับการนวดเพื่อเป็นผู้ดูแลสุขภาพในสปาอย่างไร มีจานวน 10 ข้อ
ข้อคาถามของแบบ วัดเจตคติ นี้มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Likert’s Scale Type)
5 ระดับ เพื่อตรวจสอบว่าผู้เรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นคาถามต่างๆ มากน้อยเพียงใด โดย
มีความหมายดังนี้
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5
4
3
2
1

หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า

เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยปานกลาง
เห็นด้วยน้อย
เห็นด้วยน้อยที่สุด

การพิจารณาแปลผลตามเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยดังนี้(ประคอง กรรณสูตร, 2538)
4.50 – 5.00
3.50 – 4.49
2.50 – 3.49
1.50 – 2.49
1.00 – 1.49

หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า

เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยปานกลาง
เห็นด้วยน้อย
เห็นด้วยน้อยที่สุด

2. การตรวจสอบคุณภาพแบบ วัดเจตคติทางด้านการนวดเพื่อเป็น ผู้ดูแล
สุขภาพในสปา
ผู้วิจัยนาแบบ วัดเจตคติทางด้านการนวดเพื่อเป็น ผู้ดูแลสุขภาพ ในสปาที่ปรับปรุงขึ้น
ไปให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการนวดแผนไทย จานวน 2 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัย จานวน
1 ท่าน (รายนามในภาคผนวก ก) ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา( Content Validity) ผู้วิจัยทาการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง (
Item
Objective Congruence: IOC)โดยใช้เกณฑ์วัดดัชนีความสอดคล้องที่คานวณได้มากกว่าหรือ
เท่ากับ 0.5 จึงถือว่าเนื้อหาแบบวัดเจตคติมีความเหมาะสมที่จะสามารถนาไปใช้ได้(คณะกรรมการ
ผลิตและบริหารชุดวิชาการพัฒนาเครื่องมือสาหรับประเมินการศึกษา,2545) )
เมื่อนาแบบวัดเจตคติทางด้านการนวดเพื่อเป็น ผู้ดูแลสุขภาพในสปาที่ปรับปรุงขึ้น ไป
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบวิเคราะห์แล้วมีการแก้ไขและปรับปรุงการใช้คาในการตั้งคาถามในบาง
ข้อคาถามให้ถูกต้อง ผู้วิจัยได้นามาแก้ไขปรับปรุงแล้วนามาวิเคราะห์หาค่าความสอดคล้องจาก
การวิเคราะห์ได้ผลค่าความสอดคล้องระดับ 1.0 (รายละเอียดในภาคผนวก ฉ) แสดงให้เห็นว่า
ผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่เห็นว่าแบบวัดเจตคติต่ออาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปาสามารถนาไปใช้ได้
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หลังจากนั้นผู้วิจัยทดสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัยเพื่อหาค่าความเชื่อมั่น โดยนา
แบบวัดเจตคติ ดังกล่าวไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้เรียนในจังหวัดเชียงใหม่ อาเภอสันป่าตอง
ชุมชนบ้านป่าจู้ ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แต่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันกับกลุ่มตัวอย่างคือเป็นผู้ที่
สาเร็จหลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้นการนวดแผนไทยของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอาเภอ และมีประสบการณ์ในการทางานในสปาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี มีอายุตั้งแต่
18 -65 ปี จานวน 22 คน โดยนาไปทดสอบ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2555 และนาข้อมูลที่วิเคราะห์
ได้มาวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของครอนบัค
(Cronbach) ในโปรแกรม คอมพิวเตอร์ สาเร็จรูปโดยมีเกณฑ์ยอมรับได้นั้นควรมีค่าความเชื่อมั่น
ไม่ต่ากว่า 0.60 หรือ ร้อยละ 60ขึ้นไป(ล้วน สายยศและอังคณา สายยศ,2538) และผลจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อัลฟ่าของครอนบัค( Cronbach) ของแบบวัดนี้มีค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.83
4.3.5 แบบประเมินการจัดโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนา
สมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา
1. วิธีการพัฒนาแบบประเมินการจัดโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.1 ผู้วิจัยศึกษาเอกสารและตาราเกี่ยวกับองค์ประกอบของโปรแกรมของ
Zinser
(1995) และรูปแบบของการจัดทาแบบประเมินผลของล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ( 2538)
เพื่อพัฒนาแบบประเมินโปรแกรมที่เหมาะสม
1.2 สร้างแบบประเมินการจัดโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริม
สมรรถนะอาชีพผู้ให้บริการดูแลสุขภาพในสปาในด้าน 1. วัตถุประสงค์ 2. กลุ่มผู้เรียน 3 ผู้สอน/
ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่ม 4. เนื้อหาสาระ 5. กิจกรรมการเรียนรู้ 6. ระยะเวลา 7. แหล่งความรู้และสื่อ
การสอน 8. สภาพแวดล้อม และ 9. การวัดและประเมินผล
แบบประเมินโปรแกรมมีจานวนคาถามทั้งสิ้น 25 ข้อ และมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (Likert’s Scale Type) ดังนี้
5
4
3
2

หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า

โปรแกรมมีความเหมาะสมมากที่สุด
โปรแกรมมีความเหมาะสมมาก
โปรแกรมมีความเหมาะสมปานกลาง
โปรแกรมมีความเหมาะสมน้อย
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1

หมายความว่า

โปรแกรมมีความเหมาะสมน้อยที่สุด

การพิจารณาแปลผลตามเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยดังนี้(ประคอง กรรณสูตร, 2538)
4.50 – 5.00
หมายความว่า มีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมโปรแกรมในระดับ
มากที่สุด
3.50 – 4.49
หมายความว่า มีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของการจัด
โปรแกรมในระดับมาก
2.50 – 3.49
หมายความว่า มีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของการจัด
โปรแกรมในระดับปานกลาง
1.50 – 2.49
หมายความว่า มีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของการจัด
โปรแกรมในระดับน้อย
1.00 – 1.49
หมายความว่า มีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของการจัด
โปรแกรมในระดับน้อยที่สุด
2. การตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินการจัดโปรแกรมการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา
ผู้วิจัยนาแบบประเมิน การจัดโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนา
สมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปาที่พัฒนาขึ้น ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการ ศึกษานอกระบบ
โรงเรียน จานวน 3 ท่าน (รายนามในภาคผนวก ก) ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา( Content
Validity) ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยใช้ดัชนีความ
สอดคล้อง (Item Objective Congruence: IOC) การใช้เกณฑ์วัดดัชนีความสอดคล้องที่คานวณ
ได้มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 จึงถือว่าเนื้อหา ของแบบประเมินโปรแกรม มีความเหมาะสมที่จะ
สามารถนาไปใช้ได้(คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาการพัฒนาเครื่องมือสาหรับประเมิน
การศึกษา,2545 )
เมื่อนา แบบประเมินการจัดโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนา
สมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบวิเคราะห์แล้ว ผู้วิจัยนาไปหาค่า
ความสอดคล้องจากการวิเคราะห์ได้ผลค่าความสอดคล้องระดับ 1.0 (รายละเอียดในภาคผนวก ฉ)
แสดงว่าผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่เห็นว่าเนื้อหาในแบบประเมินโปรแกรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปามีความเหมาะสม สามารถนาไปใช้
ประเมินโปรแกรมได้
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ขั้นที่ 5 การวางแผนกิจกรรมให้สอดคล้องกับการดาเนินชีวิตของผู้เรียน
ผู้วิจัยนาข้อมูลรูปแบบการดาเนินชีวิตของกลุ่มผู้เรียนใน 4 ด้านมาพิจารณาร่วมกันในการ
วางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่
5.1 ด้านการงาน อาชีพ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เรียน เพื่อกาหนดสถานที่ในการ
เรียนรู้ให้เหมาะสมกับการเดินทางของผู้เรียน
5.2 ระยะเวลาในการเรียนรู้ใช้กาหนดช่วงเวลาและระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามความต้องการของผู้เรียน
5.3 งบประมาณในการจัดกิจกรรม ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าสถานที่ ค่าอุปกรณ์ในการ
จัดทากิจกรรมต่างๆ มากาหนดค่าใช้จ่าย ในการพัฒนาโปรแกรม
5.4 ประชาสัมพันธ์โปรแกรม ผู้วิจัย ติดต่อกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
อัธยาศัยอาเภอ (ศูนย์กศน.) ในภาคเหนือ ได้แก่ ศูนย์กศน.อาเภอสันป่าตอง และ ศูนย์กศน.
อาเภอหางดง โดยทาเอกสารโปรแกรมการฝึกอบรม ใบสมัครผู้เข้ารับการอบรม และ
กาหนดเวลาการอบรมกลุ่มทดลอง คือกลุ่มที่1 ระหว่างวันที่ 19 – 30 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา
9.00 น. – 14.00 น. สถานที่ที่ใช้ในการอบรมคือห้องประชุมมูลนิธิดวงธรรม จังหวัดเชียงใหม่ และ
กาหนดเวลาการอบรมของกลุ่มควบคุม คือกลุ่มที่2 ระหว่างวันที่ 2 - 13เมษายน พ.ศ. 2555 เวลา
9.00 น. – 14.00 น. สถานที่ใช้ในการอบรมคือ ศูนย์กศน.อาเภอหางดง เพื่อรับสมัครผู้ที่เรียน
สาเร็จ หลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้นการนวดแผนไทยของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอาเภอ ทั้ง 2 อาเภอดังกล่าว เพื่อเข้าร่วมโปรแกรมการพัฒนาการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนเพื่อพัฒนาอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา โดยใช้เวลาประชาสัมพันธ์เป็นระยะเวลา 1 เดือน
คือ วันที่ 1 – 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
ระยะ ที่ 2 การทดลองใช้โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อพัฒนา
สมรรถนะ อาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา โดยใช้แนวคิดช่วยเสริมศักยภาพการเรียนรู้
(Scaffolding) และ แนวคิดการศึกษาผู้ใหญ่ (Andragogy) ของ Knowles(1978)
ในระยะ ที่ 2นี้เป็นการนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่ได้รับการตรวจสอบ
คุณภาพ โดยผู้ทรงคุณวุฒิแล้วไปดาเนินการทดลองใช้ ซึ่งผู้วิจัยดาเนินการตามขั้นตอนแนวคิด
การศึกษานอกระบบโรงเรียน ของ Houle (1972) ขัน้ ที่ 6 (นาแผนงานไปสู่การปฏิบัติ) และขั้นที่ 7
(การวัดผลและการประเมินผล) ดังต่อไปนี้
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ขั้นที่ 6 นาแผนงานไปสู่การปฏิบัติ
ผู้วิจัยดาเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
6.1 คัดเลือกผู้เรียน
ผู้วิจัยตรวจสอบคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้เรียนจานวน 44 คน จากใบสมัคร ของ
ศูนย์การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ ที่สมัครเข้าร่วมโปรแกรม โดย
มีคุณสมบัติคือเป็นผู้ดูแลสุขภาพในสปาที่สาเร็จการศึกษาหลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้น การนวดแผน
ไทยของศูนย์กศน.อาเภอ มีประสบการณ์ในการทางานในสปาอย่างน้อย 1 ปี อายุระหว่าง 18-65
ปี มีความเต็มใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดโปรแกรม ในวันเวลาที่กาหนด แล้วนัดวันเวลาจัดประชุม
ผู้เข้าร่วมโปรแกรมเพื่อคัดเลือกผู้เรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยใช้วิธีทาการทดสอบผู้เรียน
ทั้งหมด 44 คน ด้วยข้อสอบชุด Pre –test ก่อนการฝึกอบรมเพื่อนาคะแนนมาเรียงลาดับจาก มาก
ไปหาน้อย และใช้วิธีจับคู่คะแนน( Matching)เพื่อจัดแบ่งผู้เรียนประจากลุ่มทดลอง 22 คน และ
กลุ่มควบคุม 22 คนทาให้ทั้ง 2 กลุ่มมีความสามารถใกล้เคียงกันและมีความเที่ยงตรงทางสถิติมาก
ที่สุด โดยผู้วิจัยจัดการคัดเลือกผู้เรียนดังกล่าว ณ ห้องประชุมมูลนิธิดวงธรรม จังหวัดเชียงใหม่
ในวันที่ 12 มีนาคม 2555 เวลา 9.00 น. – 12.00 น.
6.2 การออกแบบการทดลอง
ผู้วิจัยใช้รูปแบบการทดลองแบบกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมที่เท่าเทียมกัน วัดผลก่อน
และหลังการทดลอง (Equivalent group, pretest - posttest design)
(ศิริชัย กาญจนวาสี, 2540) มีผังการทดลองดังนี้

E- Group

C - Group
โดยที่ E – Group 1
C – Group 2
X

O1E

O1C

X

O2E

O2C
หมายถึง กลุ่มทดลอง
หมายถึง กลุ่มควบคุม
หมายถึง การจัดกระทาตามโปรแกรมทดลอง
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O1
O2

หมายถึง การวัดผลก่อนการทดลอง
หมายถึง การวัดผลหลังการทดลอง

6.3 การเตรียมการ
ผู้วิจัย เตรียมเนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู้ และสื่อการสอน
คู่มือการสอน ติดต่อ
วิทยากร และจัดอบรมผู้ช่วยสอนจานวน 5 คนตามกลุ่ม สาหรับการแบ่งกลุ่มการเรียนรู้ออกเป็น 5
กลุ่ม เพื่อให้เข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโปรแกรมการศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนา
สมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา ติดต่อสถานที่จัดกิจกรรมคือ ห้องประชุมมูลนิธิดวงธรรม
จังหวัดเชียงใหม่ และ สถานที่จัดกิจกรรมของศูนย์การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษา
อัธยาศัยอาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
6.4 การดาเนินการทดลอง
ผู้วิจัยดาเนินการทดลองโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพ
ผู้ดูแลสุขภาพในสปาที่พัฒนาขึ้น โดยเมื่อได้ข้อมูลจากการเก็บคะแนนแบบทดสอบจากผู้ร่วม
โปรแกรมแล้วนามาแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง คือ กลุ่มที่ 1 และกลุ่มควบคุม คือกลุ่มที่ 2 ผู้วิจัย
ดาเนินการดังนี้คือ
6.4.1 กลุ่มทดลอง คือ ผู้ดูแลสุขภาพในสปาที่สาเร็จการศึกษาหลักสูตรนวดแผนไทย
ของศูนย์กศน. กลุ่มที่1 ที่เข้าร่วมโปรแกรมการศึกษานอกระบบที่ใช้แนวคิดการศึกษาผู้ใหญ่
(Andragogy) ของ Knowles(1978) และ แนวคิดช่วยเสริมศักยภาพการเรียนรู้ ( Scaffolding)
เพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา จานวน 22 คน โดยผู้วิจัยจัดกิจกรรมดังกล่าว ณ.
ห้องประชุมมูลนิธิ ดวงธรรม จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 19 – 30 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา
9.00 น. – 14.00 น.
6.4.2 กลุ่มควบคุม คือ ผู้ดูแลสุขภาพในสปาที่สาเร็จการศึกษาหลักสูตรนวดแผนไทย
ของศูนย์กศน.กลุ่มที่2 ที่เข้าร่วมโปรแกรมการศึกษานอกระบบโดยใช้ กิจกรรมการเรียนการสอน
นวดบรรเทาอาการ 10 อาการตามหลักสูตรของสมาคมแพทย์แผนไทย และกิจกรรมการเรียนการ
สอนทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลางใช้การเรียนการสอนตามคู่มือทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลาง
สาหรับผู้ดูแลสุขภาพในสปา ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น การจัดการเรียนการสอนเป็นลักษณะการบรรยาย
และการศึกษาด้วยตนเองจากคู่มือการเรียนการสอนในเรื่องดังกล่าว จานวน 22 คน โดยผู้วิจัยจัด
กิจกรรมดังกล่าว ณ. ศูนย์กศน.อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 2 – 13 เมษายน
พ.ศ. 2555 เวลา 9.00 น. – 14.00 น.
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6.4.3 ดาเนินการอบรมให้กับกลุ่มทดลองตามกาหนดการตามโปรแกรมซึ่งดาเนินการ
ในระยะเวลา 150 ชั่วโมง โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะคือ (รายละเอียดในภาคผนวก ข )
ระยะที่ 1 การเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปาโดย
เข้าร่วมกิจกรรม ในระหว่างวันที่ 19 – 30 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 9.00 น.- 14.00 น.
ณ.ห้องประชุมมูลนิธิดวงธรรม สาขาเชียงใหม่ ระยะเวลา 10 วัน รวมเป็นระยะเวลา 40 ชั่วโมง
ผู้วิจัยดาเนินกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรม โดยใช้กระบวนการจัดกิจกรรมตาม
โปรแกรมการศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา 7 ขั้นตอน
ดังต่อไปนี้
ขั้นนา
ขั้นตอนที่ 1 สร้างบรรยากาศการเรียนรู้
ผู้สอนสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ดังนี้
1.1 ผู้สอนจัดบรรยากาศทางกายภาพได้แก่ การจัดบรรยากาศในห้องเรียนให้เกิดความ
สบายใกล้ชิดธรรมชาติอากาศถ่ายเทได้ดี จัดสถานที่และมุมกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับเนื้อหา
ที่เรียน
1.2 ผู้สอนสร้างบรรยากาศการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ได้แก่ การปฏิสัมพันธ์
ที่ดีระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนและระหว่างผู้เรียนด้วยกัน โดยผู้สอนสร้างบรรยากาศด้วยการทา
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักกัน มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ผู้สอนให้การเสริมแรง ด้วยการให้
แรงจูงใจด้วยการรางวัล และใช้คาพูดที่ให้กาลังใจ
ขั้นวางแผน
ขั้นตอนที่ 2 วางแผนการเรียนรู้ร่วมกัน
ผู้สอนดาเนินการโดย แบ่งกลุ่มผู้เรียน โดยใช้เกณฑ์การแบ่งกลุ่มคละอายุของผู้เรียนเป็น
กลุ่มละ 4-5 คน แต่ละกลุ่มจะมีครูพี่เลี้ยง 1 คน ผู้สอนอธิบายและยกตัวอย่างการวางแผนการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้าใจและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามเมื่อไม่เข้าใจ หลังจากนั้น ครูพี่เลี้ยง วาง
แผนการเรียนรู้ร่วมกั บผู้เรียน เมื่อในกลุ่มวางแผนการเรียนรู้และได้หัวข้อการเรียนรู้ร่วมกันแล้ว
หัวหน้ากลุ่มแต่ละกลุ่มนาเสนอแผนการเรียนรู้ต่อผู้เรียนในกลุ่มใหญ่
ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ความต้องการการเรียนรู้ และกาหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
ร่วมกัน
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ผู้สอนแจกแบบสอบถามความต้องการเรียนรู้ในหัวข้อต่างๆ ให้กับผู้เรียน ผู้สอนอธิบาย
รายละเอียด ของแบบสอบถามความต้องการสาระการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้าใจ และ วัตถุประสงค์ที่
ชัดเจน โดยยกตัวอย่างเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจชัดเจนได้มากขึ้น ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม
เมื่อมีสิ่งใดที่ไม่เข้าใจ ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ความต้องการการเรียนรู้ และวัตถุประสงค์
ที่ชัดเจน ได้อย่างอิสระ โดยมีครูพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือให้คาแนะนา เมื่อผู้เรียนในกลุ่มร่วมกัน
วิเคราะห์ความต้องการเรียบร้อยแล้ว หัวหน้ากลุ่มนาเสนอความต้องการของแต่ละกลุ่มต่อกลุ่ม
ใหญ่ แล้วผู้สอนนาความต้องการและวัตถุประสงค์ของทุกกลุ่มมาสรุปร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง
ขั้นตอนที่ 4 การออกแบบการเรียนรู้ตามความส นใจของผู้เรียนภายใต้ขอบเขต
หรือข้อกาหนดของการเรียนรู้
ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเลือกกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสนใจและมั่นใจที่จะกระทาเช่น
การจับคู่ การทางานกลุ่ม การใช้บทบาทสมมุติ การใช้สื่อซีดี การอภิปราย การสาธิต เป็นต้น
การออกแบบการเรียนรู้ด้วยกลุ่มของผู้เรียนเองจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตาม
ความสามารถของแต่ละบุคคลในกลุ่ม โดยมีผู้สอนและครูพี่เลี้ยงเป็นผู้แนะนาทางเลือก ช่วยขจัด
ปัญหาอุปสรรค ความสงสัยต่างๆที่เกิดขึ้น และ แนะนาว่ากิจกรรมใดน่าจะเหมาะสมต่อเนื้อหาที่
จะจัดกิจกรรมและอยู่ในขอบเขตข้อกาหนดของการเรียนรู้นั้น เมื่อผู้เรียนออกแบบวิธีการเรียนรู้
ร่วมกันเรียบร้อยแล้ว ผู้สอนให้หัวหน้ากลุ่มนาเสนอต่อกลุ่มใหญ่
ขั้นเรียนรู้
ขั้นตอนที่ 5 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ช่วยเสริมศักยภาพให้ผู้เรียน
ผู้สอนจัดกิจกรรมเรียนรู้ผสมผสานการฝึกทักษะภาษาจีนกลางและทักษะการนวดบรรเทา
อาการ 10 อาการไปด้วยกัน ผู้สอนจัดการเรียนรู้โดยใช้ระบบช่วยเสริมศักยภาพให้ผู้เรียน ดังนี้
5.1 ผู้สอนนาเข้าสู่บทเรียนด้วยการเร้าความสนใจของผู้เรียนด้วยการตั้งคาถาม ทาไม
อย่างไร ให้ผู้เรียนตอบ และให้ผู้เรียนเสนอความคิดเห็น พร้อมทั้งให้คะแนนกับผู้ตอบคาถาม
ผู้สอนยกตัวอย่างผู้ที่มีความรู้ภาษาจีนสาหรับใช้ในสปาปัจจุบันสามารถมีรายได้ที่ดี และเชิญชาว
จีนขึ้นมาพูดให้คาแนะนาในการเรียนภาษาจีนกลางเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้
5.2 ผู้สอนระบุกิจกรรมก่อนการสอน ในครั้งแรกที่มีการเริ่มกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อทาให้
ผู้เรียนเห็นภาพรวมในการเรียนรู้ ซึ่งจะช่วยทาให้ผู้เรียนมีการเตรียมตัว และเข้าใจในขั้นตอนในการ
เรียนรู้ทั้งหมด
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5.3 ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้เริ่มต้นในแต่ละวัน ด้วยการสอนโยคะ ซึ่งประกอบด้วย
การฝึกสมาธิ และการบรรเทาอาการด้วยการฝึกท่าโยคะฤาษีดัดตน ซึ่ง ผู้สอนเปิดดนตรีบรรเลง
เบาๆให้ผู้เรียนนั่งสมาธิ เพื่อเป็นการ ฝึกสมาธิตามแบบการฝึกโยคะ ประมาณ 5 นาที เป็นการ
เตรียมตัวเพื่อรับการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ
5.4 ผู้สอน สอนโยคะแบบฤาษีดัดตนสาหรับบรรเทาอาการแต่ละอาการ เพื่อให้ผู้เรียนได้
นาไปใช้ในการฝึกด้วยตนเองและนาไปแนะนาลูกค้าในการบรรเทาอาการต่างๆได้ด้วยตนเอง
รวมทั้งทาให้ผู้เรียนเกิดสมาธิ และพร้อมที่จะเรียนในวิชาต่อไป ผู้สอนจะทาการสอนท่าฤาษีดัดตน
วันละ 2 ท่า และมีการทบทวนในแต่ละท่าทุกวัน จนเรียนครบทั้ง 10 ท่า โดยผู้สอนเป็นแบบอย่าง ที
ละขั้นตอนให้ผู้เรียนดู1 รอบในท่าที่เรียนตามคู่มือการเรียนการสอนนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ
ตามลาดับ พร้อมทั้งอธิบายทักษะที่จาเป็นเพื่อทาให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจตามลาดับ และให้
ผู้เรียนปฏิบัติตามทีละขั้นตอน
5.5 เมื่อฝึกโยคะแล้วผู้สอนจัดกิจกรรมการสอน ทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลาง โดย
ผู้สอนให้ผู้เรียนจัดเก้าอี้นั่งเป็นวงกลมใหญ่ เพื่อ ทาให้ผู้สอนและผู้เรียนเกิดการปฏิสัมพันธ์กันที่ดี
ผู้สอนสาธิตการออกเสียง ด้วยการอ่านดังๆ 1 รอบ และอธิบายแปลความหมายคาศัพท์ด้วยการ
เขียนบนกระดาน พร้อมทั้งออกเสียงที่ช้าและชัดเจน ในแต่ละบทเรียนแต่ละวันจะใช้กิจกรรมการ
สอนที่หลากหลาย เช่น การใช้บัตรคาเสริมมาต่อเป็นประโยค การเล่นเกม การสอนคาพ้อง
ความหมายตรงกันข้าม การใช้จิ๊กซอร์ การใช้เพลง ซีดี เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเห็นภาพ
เพื่อช่วยผู้เรียนสามารถจาคาศัพท์ต่างๆได้มากขึ้น ในขั้นตอนนี้ผู้เรียนเป็นผู้ดูและผู้ฟัง เพื่อทา
ความเข้าใจในสิ่งที่ได้เรียนรู้ใหม่ และทาให้ผู้เรียนมีพื้นฐานในการเรียนรู้ในขั้นต่อไป
5.6 ผู้สอนทบทวนการเรียนรู้อีกครั้งหนึ่ง และใช้คาพ้องและการใช้ความหมายตรงกันข้าม
ในภาษาจีนกลาง คาพูดซ้าๆที่ใช้บ่อยๆ นามาเพิ่มเติมในการเรียนรู้ซึ่งจะช่วยเสริมให้ผู้เรียนจดจา
คาศัพท์ภาษาจีนกลางได้เพิ่มขึ้น เมื่อจบกิจกรรมการเรียนการสอนในขั้นตอนที่5.5แล้ว
5.7 ผู้สอนให้ ผู้เรียนช่วยออกเสียงตามคาศัพท์แต่ละคาด้วยเสียงดัง ๆ และผู้สอนใช้
เทคนิคการคิดดังมาช่วยสอนโดยผู้สอนให้ผู้เรียนช่วยตั้งคาถามในสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปแล้ว และเกิด
ความสงสัย ยังไม่เข้าใจ โดยผู้สอนเป็นผู้ตอบด้วยการแสดงความคิดในการตอบปัญหานั้น ให้
ปรากฏออกมาเป็นคาพูดของความคิดนั้นออกมาดังๆ ซึ่งจะทาให้ผู้เรียนได้เข้าใจในวิธีคิดและได้รับ
ความรู้จากการแก้ปัญหานั้นๆอย่างเป็นขั้นตอน เมื่อตอบคาถามแล้วผู้สอนตั้งคาถามให้ผู้เรียน
ตอบเป็นภาษาจีนกลางเพื่อฝึกทักษะในการคิดและพูด เพิ่มเติมการใช้ กิจกรรมการพัฒนาการจา
ด้วยการให้ผู้เรียนมีส่วนช่วยเขียนคาศัพท์ตามคาบอก และการเขียนคาแปลตามคาบอก ทบทวน
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การร้องเพลงจีน ผู้สอนให้การจูงใจด้วยการให้คะแนนกลุ่ม จากการทากิจกรรมต่างๆ เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ และเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
5.8 ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มนาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปฝึกหัดกันในกลุ่มด้วยกิจกรรมที่กลุ่มได้
วางแผนและกาหนดไว้แล้ว ทั้งนี้ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มคอยส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มีความสามารถใน
กลุ่ม เข้าใจในสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปแล้วเข้ามาเป็นผู้ช่วยสอนผู้ที่ยังไม่สามารถปฏิบัติได้ให้สามารถ
เรียนรู้ไปด้วยกัน
5.9 ผู้เรียนแต่ละกลุ่มทบทวนบทเรียนด้วยการดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้
วางแผนไว้แล้ว เช่นผู้เรียนอาจใช้วิธีการจับคู่ การทางานกลุ่ม การใช้บทบาทสมมุติ เป็นต้น ผู้สอน
และครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มคอยให้ความช่วยเหลือ แนะแนวทางปฏิบัติเมื่อประสบปัญหาหรือเกิด
ความไม่เข้าใจในสิ่งใด จัดเตรียมสื่ออุปกรณ์ต่างๆที่ผู้เรียนต้องการ เช่น บัตรคา โครงร่างการแสดง
บทบาทสมมุติ รูปภาพ ซีดี เป็นต้น ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มช่วยผู้เรียนปรับงานให้มีความเหมาะสม
ต่อศักยภาพของบุคคลในกลุ่มที่แต่ละบุคคลจะปฏิบัติได้ในการทางานกลุ่ม ครูพี่เลี้ยงอาจทาเป็น
แบบอย่างในบางส่วนเมื่อผู้เรียนไม่สามารถปฏิบัติได้ทั้งหมด รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับด้วยการ
บอกเป็นนัยๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งชี้แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ เช่น
หนังสือ สื่อการเรียนการสอน ซีดี เพลงจีน เวบไซต์ต่างๆในค้นหาความรู้เพิ่มเติมให้กับผู้เรียน และ
คอยดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนให้ตั้งใจทางานที่มอบหมาย จนสาเร็จตามลาดับขั้นตอน ให้เป็นไปตาม
ทิศทางที่ได้กาหนดไว้แล้ว เมื่อผู้เรียนมีปัญหาในการเรียนรู้แต่ละบทเรียน อาจเกิดความไม่เข้าใจ
ในจุดประสงค์ของการเรียนรู้แต่ละบทเรียน หรือเกิดความเข้าใจผิดในความหมายของคาศัพท์ และ
การแต่งประโยค หรือการออกเสียง ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มจะ ช่วยแก้ไข เขียนคาแนะนา หรือ
อธิบายขั้นตอนในการแก้ปัญหานั้นจนกระทั่งงานสาเร็จเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจได้อย่างถูกต้อง
พร้อมทั้งช่วยชี้จุดสาคัญของบทเรียนแต่ละบทที่ได้เรียนรู้ไปแล้ว ผู้สอนให้ผู้เรียนประเมินการเรียนรู้
ของตนเอง โดยครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มแจกใบตรวจสอบรายการในการประเมินการเรียนรู้ทางด้าน
ภาษาจีนกลางและ การนวดบรรเทาอาการ 10
5.10 ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มควบคุมความคับข้องใจของผู้เรียน ด้วยการพูดใ ห้กาลังใจและ
เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้เรียน ทั้งทางด้านการเรียนรู้และปัญหาครอบครัว รวมทั้งเป็นผู้ฟังด้วยความ
ตั้งใจและให้คาแนะนาผู้เรียนให้เกิดความสบายใจ ทาให้ผู้เรียน ไม่รู้สึกวิตกกังวลจาก การเรียนรู้
หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ รวมทั้งเมื่อจบการเรียนรู้ในแต่ละวันแล้วครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มให้
เวลาผู้เรียน 15 นาทีในการเขียนอนุทินการเรียนรู้ แต่ถ้าผู้เรียนยังเขียนไม่เสร็จก็จะยืดหยุ่นเวลาได้
ตามที่ผู้เรียนต้องการ ในการเขียนอนุทินการเรียนรู้ผู้สอนจะอธิบายให้ผู้เรียนได้เข้าใจและสบายใจ
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ก่อนว่าผู้เรียนสามารถเขียนในสิ่งต่างๆ ที่ได้เรียนในแต่ละวัน ปัญหาความรู้สึกอึดอัด คับข้องใจ
ข้อเสนอแนะในสิ่งที่ผู้เรียนมีความต้องการ หรือไม่เข้าใจได้ทุกเรื่องโดยที่ไม่ต้องวิตกกังวลว่าจะมี
ผลอย่างไรหรือไม่ ผู้เรียนจะเขียนว่าได้เรียนรู้อะไรบ้าง มีความไม่เข้าใจอย่างไร มีความรู้สึกอึดอัด
คับข้องใจอย่างไรกับการเรียนรู้ กับเพื่อน ตลอดจนปัญหาที่ประสบอยู่ และข้อเสนอแนะต่างๆ ลง
ในบันทึกอนุทินการเรียนรู้ ซึ่งอนุทินการเรียนรู้นี้จะช่วยลดความคับข้องใจให้กับผู้เรียนได้ดีกว่าการ
สนทนาพูดคุยเพียงด้านเดียว เพราะบางครั้งผู้เรียนในบางคนจะไม่ชอบพูด ไม่กล้าแสดงออก แต่
จะสามารถใช้การเขียนในอนุทินการเรียนรู้เป็นการอธิบาย หรือระบายความรู้สึกได้ดีกว่าการ
สนทนากับผู้สอนหรือครูพี่เลี้ยงประจากลุ่ม หรือผู้เรียนบางคนถึงแม้จะได้สนทนากับผู้สอนหรือครู
พี่เลี้ยงประจากลุ่มแล้วแต่บางครั้งไม่สามารถพูดในสิ่งที่เรียนรู้หรือต้องการเรียนรู้ได้ทั้งหมด
รวมทั้งปัญหาที่ประสบอยู่และต้องการความช่วยเหลือจากผู้สอนและครูพี่เลี้ยงประจากลุ่ม สิ่งที่อยู่
ในใจของผู้เรียนที่ต้องการพูดออกมาได้ หรือเวลาในการสนทนาพูดคุยไม่เพียงพอ ก็จะสามารถ
เขียนในอนุทินการเรียนรู้ ซึ่งอนุทินการเรียนรู้นี้จะทาให้ผู้สอนและครูพี่เลี้ยงเข้าใจปัญหาของผู้เรียน
แต่ละบุคคลได้เป็นอย่างดี หลังจากที่ผู้เรียนเขียนเสร็จแล้วจะนาอนุทินการเรียนรู้นี้ส่งให้ครูพี่เลี้ยง
ประจากลุ่ม เพื่อครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มได้นาข้อมูลจากการสนทนาพูดคุยกับผู้เรียนและข้อมูลอนุทิน
การเรียนรู้ รวมทั้งการบันทึกประจาวันของครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มในระหว่างการเรียนรู้เพื่อผู้สอน
และครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มมาประเมินว่าผู้เรียนได้เรียนรู้อะไร และสามารถปฏิบัติงานอย่างไร ครูพี่
เลี้ยงประจากลุ่มได้ให้ความช่วยเหลือผู้เรียนแต่ละคนอย่างไร และผู้เรียนควรได้รับความช่วยเหลือ
อย่างไรต่อไป ตลอดจนผู้เรียนมีปัญหาอุปสรรค เกิดความรู้สึกอึดอัด ความคับข้องใจอย่างไร
หรือไม่ การเขียนอนุทินการเรียนรู้นี้เป็นการเขียนบันทึกของผู้เรียนรายบุคคลให้กับผู้สอนซึ่ง
หลังจากการเรียนรู้ในแต่ละวันแล้วผู้สอนและครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มจะนาอนุทินการเรียนรู้นี้มา
ประชุมเพื่อเตรียมการสอนเพิ่มเติมให้กับผู้เรียนตามความสามารถของแต่ละคน เป็นการช่วยให้
ผู้สอนและครูพี่เลี้ยงมีเวลาทาความเข้าใจผู้เรียนแต่ละคนมากขึ้น รวมทั้งสามารถหาวิธีการในการ
สอนเพื่อช่วยเสริมศักยภาพให้กับผู้เรียนได้ ตามความสามารถของผู้เรียนจนกระทั่งผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้และปฏิบัติงานต่างๆสาเร็จด้วยตนเอง เมื่อผู้สอนและครูพี่เลี้ยงพบว่าผู้เรียนสามารถทา
กิจกรรมสาเร็จได้ด้วยตนเองในกลุ่มผู้เรียนแล้ว ผู้สอนและครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มค่อยๆลด
การ
ช่วยเหลือสนับสนุนต่างๆลง
5.11 ผู้สอนคอยตรวจสอบติดตามดูแลทุกกลุ่ม ในขณะที่ผู้เรียนปฏิบัติงานอยู่ และเมื่อ
ผู้เรียนแต่ละกลุ่มมีความมั่นใจในการนาเสนอการเรียนรู้ในกลุ่ม ผู้เรียนทั้งกลุ่มจะทาการบูมสีเพื่อ
ส่งสัญญาณแสดงความพร้อมให้ผู้สอนทาการตรวจสอบ และให้คาแนะนาอีกครั้ง เมื่อมีผู้ต้องการ
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ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ผู้สอน ชี้แน ะและอธิบายเพิ่มเติมในรายบุคคล พร้อมเขียนบันทึก
คาแนะนาและให้แบบฝึกหัดกับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้นากลับไปฝึกทบทวน หากผู้สอนพบว่า
ผู้เรียนบางคนยังไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มจะช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถ
ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง
ในช่วงบ่ายเป็นการดาเนินกิจกรรมการสอนการนวดบรรเทา อาการ 10 อาการแต่ละวันจะ
เรียน 2 บทโดยใช้การเรียนรู้เพื่อช่วยเสริมศักยภาพ ดังนี้
5.12 ผู้สอนใช้ การบรรยาย พร้อมกับการใช้รูป ภาพสรีระร่างกายมนุษย์มา ประกอบการ
สอน และกาหนดจุดที่ใช้ในการนวดเพื่อบรรเทาอาการต่างๆ ผู้สอนใช้การสาธิต ทาเป็นแบบอย่าง
ทีละขั้นตอน พร้อมทั้งอธิบายให้ผู้เรียนดู และทาความเข้าใจก่อน 1 รอบ หากผู้เรียน มีข้อสงสัยให้
ผู้เรียนสามารถสอบถามได้
5.13 ผู้สอนให้ผู้เรียนเป็นตัวแบบ ผู้สอนสาธิตอีกครั้ง แล้ว ให้ผู้เรียนจับคู่ทาตาม ผู้สอนที
ละขั้นตอน เมื่อผู้สอนสอนจบแล้ว ผู้สอนให้ผู้เรียนตั้งคาถามเมื่อพบกับลูกค้าที่มีอาการต่างๆควร
ใช้วิธีการนวดแบบใด ผู้สอนใช้เทคนิคการคิดดังๆ มาใช้ในการตอบคาถาม ด้วยการนวดเป็น
แบบอย่างและคิดออกมาเป็นคาพูดให้ผู้เรียนรู้ความคิดในการแก้ปัญหาของผู้สอน หลังจากนั้น
ผู้สอนคิดคาถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติร่วมกัน และช่วยเสนอความคิดเห็นจากประสบการณ์เดิม
ของผู้เรียนในแต่ละบุคคลเพื่อนามาเรียนรู้ร่วมกัน
5.14 ผู้สอนให้ผู้เรียน แต่ละกลุ่มนาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปฝึกหัดกันในกลุ่ม ทั้งนี้ ผู้เรียนสามารถ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันเพื่อเพิ่มเติมความรู้
ครูพี่เลี้ยงสนับสนุนให้ผู้เรียนที่มี
ความสามารถมากกว่า มีความรู้ในเรื่องที่เรียนแล้วให้เป็นผู้ช่วยสอนกับผู้ที่ยังไม่สามารถปฏิบัติได้
หรือยังไม่เข้าใจให้สามารถเรียนรู้ไปด้วยกัน
5.15 ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มจับคู่ตรวจสอบ โดยให้ผู้เรียนจับคู่ปฏิบัติ และให้ผู้เรียนที่
เหลืออยู่ทาหน้าที่เสนอแนะเพิ่มเติม เสร็จแล้วสลับหน้าที่กัน
5.16 ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มทาการบันทึกการเรียนรู้ บทบาทของผู้เรียนในแต่ละกลุ่ม เพื่อ
ประเมินความช่วยเหลือที่แตกต่างกันในรายบุคคลในแต่ละวัน ช่วยแนะนาทรัพยากรการเรียนรู้
การใช้ซีดี สื่อการสอน เพื่ออานวยความสะดวกให้ผู้เรียน และให้ผู้เรียนสามารถนาไปเรียนรู้ด้วย
ตนเอง เมื่อผู้เรียนมีปัญหาหรือความคับข้องใจ ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มจะให้กาลังใจพูดคุยสนทนา
และช่วยแก้ปัญหา ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจ ทาให้ผู้เรียนไม่รู้สึกวิตกกังวลในความผิดพลาด
ในการแสดงออก และผู้สอนให้ผู้เรียนเขียนอนุทินการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล
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5.17 ผู้สอนคอยตรวจสอบติดตามดูแลทุกกลุ่ม ในขณะที่ผู้เรียนกาลังปฏิบัติงานอยู่
เพื่อให้คาแนะนาและให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
5.18 เมื่อผู้เรียนแต่ละกลุ่มพร้อมสาหรับการตรวจสอบผู้เรียนทั้งกลุ่มส่งสัญญาณด้วย
การบูมสี เพื่อให้ผู้สอนได้ทราบว่าผู้เรียนมีความพร้อมที่จะนาเสนอให้ผู้สอนได้ตรวจสอบการเรียนรู้
เรื่องการนวดบรรเทาอาการในแต่ละบท ผู้สอนและครูพี่เลี้ยงประจากลุ่ม ตรวจสอบ หากผู้เรียนบาง
คนยังไม่สามารถปฏิบัติได้หรือเกิดความไม่เข้าใจในการเรียนรู้ ผู้สอนและครูพี่เลี้ยงประจากลุ่ม
ยังคงช่วยผู้เรียนที่ยังไม่สามารถปฏิบัติได้ จนกระทั่งผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง
ในขั้นตอนที่5.1 และ ขั้นตอนที่ 5.2 เป็นขั้นตอนในการจัดกิจกรรมในวันแรกใช้เวลา 3
ชั่วโมง และในขั้นตอนที่ 5.3 ถึง ขั้นตอนที่ 5.18 เป็นขั้นตอนในการจัดกิจกรรมแต่ละวันใช้เวลา 4
ชั่วโมง
ขั้นประเมิน
ขั้นตอนที่ 6 ผู้เรียนประเมินการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ผู้สอนให้ผู้เรียนประเมินตนเองจากแบบประเมินทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลางและ
ทักษะการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการด้วยตนเอง( รายละเอียดอยู่ใน ภาคผนวก ฉ)เมื่อจบ
บทเรียนแต่ละบท แล้วส่งใบประเมินผลการเรียนรู้ให้กับครูพี่เลี้ยงประจากลุ่ม
ขั้นตอนที่ 7 ประยุกต์การเรียนรู้สู่สถานการณ์ใหม่
ผู้สอนให้แบบฝึกหัด เมื่อผู้เรียนเรียนรู้ในบทเรียนแต่ละบท ในเรื่องทักษะการสื่อสาร
ภาษาจีนกลาง และทักษะการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการแล้ว ผู้สอนให้โจทย์คาถามกับผู้เรียน
ในการประยุกต์การเรียนรู้ในสถานการณ์ใหม่ โดยให้ผู้เรียนช่วยกันคิดออกแบบ ในกลุ่มอย่างอิสระ
แล้วนาเสนอผลการเรียนรู้โดยแสดงละคร สาธิต หรือแสดงบทบาทสมมุติตามสถานการณ์ที่ได้รับ
โดยมีผู้สอนและชาวจีนเป็นผู้ดูแลให้คาแนะนาเพิ่มเติม
ระยะที่ 2 การฝึกปฏิบัติด้วยตนเองเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพใน สปา
ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 100 ชั่วโมง ณ ภูมิลาเนาของกลุ่มทดลอง ระหว่างวันที่ 2 - 30 เมษายน
พ.ศ. 2555 โดยเป็นการดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวผู้เรียนเอง โดยผู้สอนให้ผู้เรียนเขียนอนุทิน
การเรียนรู้ในแต่ละวันและบันทึกวินิจฉัยอาการของลูกค้าที่มาใช้บริการนวดบรรเทาอาการ 10
อาการตามคู่มือในการฝึกปฏิบัติที่ผู้สอนได้ให้ไว้ (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก ง ) ทางด้านการซัก
ประวัติ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัย และการบาบัดรักษาอาการให้ครอบคลุมกลุ่มอาการตามที่
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กาหนดไว้ รวมทั้งการนาความรู้ภาษาจีนกลางไปใช้ มีการศึกษาภาษาจีนกลางด้วยตนเองอย่างไร
และได้นาไปใช้กับลูกค้าชาวจีนหรือไม่อย่างไร โดยฝึกปฏิบัติเฉลี่ยสัปดาห์ละ 25 ชั่วโมง เป็นเวลา
4 สัปดาห์ โดยผู้วิจัยและครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มจะเข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและ
ตรวจสอบการปฏิบัติด้วยตนเองของผู้เรียนกลุ่มทดลองสัปดาห์ละ 1 ครั้ง (ทุกวันศุกร์ที่ 6,13 , 20
และ 27 เมษายน พ.ศ. 2555 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 12.00 น.) รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง (12 ชั่วโมง) และ
ผู้เรียนจะต้องส่งอนุทินการเรียนรู้ และบันทึกวินิจฉัยอาการของลูกค้าตามคู่มือการฝึกปฏิบัติให้กับ
ผู้วิจัยเมื่อมาพบกันในระยะที่3
ระยะที่ 3 การนาเสนอผลการฝึกทักษะการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ และทักษะ
การสื่อสารภาษาจีนกลาง และการประเมินผลโปรแกรม เพื่อศึกษา ปัจจัย และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง
ของการนาโปรแกรมไปทดลองใช้ ในวันที่ 30 เมษายน 2555 เวลา 9.00 น.- 18.00 น.เป็นเวลา10
ชั่วโมง ณ.ห้องประชุมมูลนิธิดวงธรรม จังหวัดเชียงใหม่ (รายละเอียดในภาคผนวก ข)
ขั้นที่ 7 การวัดผลลัพธ์และการประเมินผล
7.1 การประเมินผลหลังการทดลอง ผู้วิจัยประเมินผลกลุ่มทดลองด้วยเครื่องมือที่ผู้วิจัยได้
พัฒนาดังนี้
7.1.1 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลาง
7.1.1.1 แบบทดสอบความรู้ทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลาง
7.1.1.2 แบบประเมินทักษะทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลาง
7.1.1.3 แบบประเมินทักษะทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลางด้วยตนเอง
7.1.1.4 แบบวัดเจตคติทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลาง
7.1.2 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ทางด้านการนวดบรรเทาอาการ10
อาการ
7.1.2.1 ความรู้ทางด้านการนวดบรรเทาอาการ10 อาการ
7.1.2.2 แบบประเมินทักษะทางด้านการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ
7.1.2.3 แบบประเมินทักษะทางด้านการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการด้วย
ตนเอง
7.1.2.4 แบบวัดเจตคติทางด้านการเป็นผู้ดูแลสุขภาพในสปา
7.1.3 แบบประเมินโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพ
ผู้ดูแลสุขภาพในสปา
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7.2 การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยกาหนดแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้เกณฑ์วัดความรู้ (Knowledge)
ทักษะ (Skills) และ เจตคติ ( Attitude) ดังนี้
7.2.1 ประเมินผลสัมฤทธิ์ ความรู้ทางด้าน การสื่อสารภาษาจีน กลาง และความรู้
ทางด้านการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ โดยเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางความรู้ก่อนและหลังทดลองของกลุ่มทดลอง ด้วยค่าทดสอบ t (t-test)
7.2.2 ประเมินผลสัมฤทธิ์ ทักษะทางด้าน การสื่อสารภาษาจีน กลาง และทักษะ
ทางด้านการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ โดยเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางทักษะก่อนและหลังทดลองของกลุ่มทดลอง ด้วยค่าทดสอบ t (t-test)
7.2.3 ประเมิน เจตคติผู้เรียนทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลาง และ เจตคติทางด้าน
การนวดเพื่อเป็นผู้ดูแลสุขภาพในสปา โดยเปรียบเทียบความแตกต่างของ เจตคติก่อนและหลัง
ทดลองของกลุ่มทดลองด้วยค่าทดสอบ t (t-test)
ระยะที่ 3 ศึกษาปัจจัย และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องในการนาโปรแกรมการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน เพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปาไปทดลองใช้
เป็นการศึกษาปัจจัย และเงื่อนไขของการนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปาไปใช้ ผู้วิจัยดาเนินการดังต่อไปนี้
1. พัฒนาประเด็นการ อภิปรายกลุ่มทดลอง เกี่ยวกับการจัดโปรแกรมการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน เพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา
โดยกาหนดประเด็นไว้คือ
1.วัตถุประสงค์ 2.กลุ่มผู้เรียน 3. ผู้สอน/ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่ม 4. เนื้อหาสาระ 5.กิจกรรมการ
เรียนรู้ ช่วยเสริมศักยภาพ 6. ระยะเวลา 7.แหล่งข้อมูลและสื่อการสอน 8. สภาพแวดล้อม และ
9. การวัด ผลและประเมินผล (Zinser,1995) ข้อดี และข้อควรปรับปรุง พร้อมข้อเสนอแนะ
(รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก จ)แล้วนาไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 3 ท่าน(รายนามในภาคผนวก ก)
ตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหา ความเหมาะสมของสานวนภาษา ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก
การตรวจสอบของผู้ทรงคุณวุฒิโดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้องที่คานวณได้มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5
ถือว่าเนื้อหาของหัวข้อการอภิปรายมีความเหมาะสมที่จะสามารถนาไปใช้ได้ (คณะกรรมการผลิต
และบริหารชุดวิชาการพัฒนาเครื่องมือสาหรับประเมินการศึกษา,2545) จากการวิเคราะห์ได้ผลค่า
ความสอดคล้องระดับ 1.0 (รายละเอียดในภาคผนวก ฉ ) แสดงว่าผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่เห็นว่า
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ประเด็นในการอภิปรายกลุ่มเพื่อศึกษาปัจจัย และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องในการจัดโปรแกรมการศึกษา
นอกระบบโรงเรียนมีความเหมาะสม สามารถนาไปใช้อภิปรายกลุ่มได้
2. ดาเนินการอภิปรายกลุ่มทดลอง โดยผู้วิจัยได้ใช้แบบอภิปรายกลุ่มที่พัฒนาไว้ เป็น
แนวทางในการสนทนา ภายหลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการฝึกปฏิบัติด้วย
ตนเองแล้ว
3. วิเคราะห์ข้อมูลการอภิปรายกลุ่มโดยวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ใน
ประเด็นที่เป็นองค์ประกอบของโปรแกรมคือ 1.วัตถุประสงค์ 2.กลุ่มผู้เรียน 3. ผู้สอน/ครูพี่เลี้ยง
ประจากลุ่ม 4. เนื้อหาสาระ 5.กิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยระบบช่วยเสริมศักยภาพ 6. ระยะเวลา
7.แหล่งข้อมูลและสื่อการสอน 8. สภาพแวดล้อม และ 9. การวัดและประเมินผล ผู้วิจัยนาข้อมูล
ดังกล่าววิเคราะห์ปัจจัย และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง ที่จาเป็น ในการใช้โปรแกรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน แล้วนาข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปาไปใช้
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ภาพที่ 12 แสดงลาดับการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อพัฒนา
สมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา
ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน เพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพ
ในสปา
1. ศึกษาข้อมูลปัญหาและความต้องการการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา
พัฒนาแบบสอบถาม
ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูล ความต้องการเรียนรู้และ
สมรรถนะทีต่ อ้ งการพัฒนา
2. การสร้างโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ตรวจสอบรูปแบบและปรับปรุงแก้ไข
3. พัฒนาเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่
แบบทดสอบความรู้ทักษะการนวดบรรเทาอาการ 10
(Zinser,1995)
อาการ แบบทดสอบความรู้ภาษาจีนกลาง และแบบวัด
เจตคติ แบบประเมินโปรแกรมการศึกษานอกระบบ โดย
ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กาหนดกรอบตัวแปร/นิยามเชิงปฏิบัติการ
สร้างเครื่องมือ

ขั้นตอนที่ 2 การทดลองใช้โปรแกรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน
กลุ่มสมัครใจ
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
ทดสอบก่อนเรียนทั้ง 2 กลุ่ม
- แบบทดสอบความรู้ และเจตคติ
ภาษาจีนกลางสาหรับผู้ดูแลสุขภาพในสปา
-แบบทดสอบความรู้การนวดบรรเทาอาการ
10 อาการและเจตคติทางด้านการนวดเพื่อเป็นผู้ดูแล
สุขภาพในสปา
ใช้โปรแกรม การศึกษานอกระบบโรงเรียน
ทดสอบหลังเรียนทัง้ 2 กลุ่ม
**แบบทดสอบความรู้ ทักษะ และเจตคติ ภาษาจีนกลาง
สาหรับผู้ดูแลสุขภาพในสปา
* แบบทดสอบความรู้ ทักษะ การนวดบรรเทาอาการ10
อาการและเจตคติทางด้านการนวดเพื่อเป็นผู้ดูแลสุขภาพ
ในสปา
*แบบประเมินโปรแกรมการศึกษานอกระบบ
วิเคราะห์ข้อมูล

ตรวจสอบปรับปรุงแก้ไข
ทดลองใช้และวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการใช้โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน

ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาปัจจัยและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องหลังการทดลองโปรแกรมการศึกษา
นอกระบบโรงเรียน
*ประเด็นการอภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับการจัดโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน โดย
พัฒนาเครือ่ งมือ
ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูล

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิจัย เรื่องการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
อาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปานี้ ผู้วิจัยนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งผลการวิจัยออกเป็น
3 ระยะคือ
ระยะที่ 1 ผลการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
อาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา
ระยะที่ 2 ผลการทดลองใช้โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
อาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา
ระยะที่ 3 ผลการศึกษาปัจจัยและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องในการนาโปรแกรมการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปาไปทดลองใช้
ระยะที่ 1 ผลการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนา
สมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา
จากการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพ
ในสปา โดยใช้แบบสอบถามผู้ดูแลสุขภาพในสปาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ได้รับข้อมูลดังนี้
1.1 ผลการศึกษาข้อมูลความต้องการการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแล
สุขภาพในสปา
1.1.1 ข้อมูลภูมิหลังของกลุ่มตัวอย่าง
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ปรากฏรายละเอียดดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 12 แสดงภูมิหลังของผู้ดูแลสุขภาพในสปาที่ต้องการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพ
ผู้ดูแลสุขภาพในสปา
ข้อมูลแสดงภูมิหลัง
จานวน (คน)
ร้อยละ
1. เพศ
ชาย
9
7.50
หญิง
111
92.50
รวม
2. อายุ
18 – 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 65

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
รวม

3. สถานภาพ
โสด
สมรส
หย่า
หม้าย
รวม
4.สถานที่ทางาน
ร้านส่วนตัว
ร้านนวดแผนไทยและสปา
รวม

120

100.00

16
22
55
25
2

13.33
18.33
45.84
20.83
1.67

120

100.00

28
61
22
9

23.33
50.84
18.33
7.50

120

100.00

42
78

35.00
65.00

120

100.00
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ตารางที่ 12 (ต่อ)
ข้อมูลแสดงภูมิหลัง
5. ประสบการณ์การทางาน
1 - 5 ปี
6 - 10 ปี
11 - 15 ปี
16 – 20 ปี
รวม
6. ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

92
15
8
5

76.67
12.50
6.67
4.16

120

100.00

45
0
60
15
0

37.50
0.00
50.00
12.50
0.00

120

100.00

จากตารางที่ 12 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 92.50 และเป็นเพศ
ชายร้อยละ 7.50 ตามลาดับ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 41 -50 ปี (ร้อยละ 45.84) อายุ 51- 60 ปี (ร้อยละ 20.83)
อายุ 31-40 (ร้อยละ 18.33) อายุ 1 8 - 30 (ร้อยละ13.33) และ อายุ 61-65 (ร้อยละ1.67)
ตามลาดับ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส (ร้อยละ 50.84) สถานภาพโสด (ร้อยละ 23.33)
หย่า (ร้อยละ 18.33) และหม้าย (ร้อยละ 7.50) ตามลาดับ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ทางานในร้านนวดแผนไทยและสปา (ร้อยละ 65.00 ) และ ทางาน
ร้านส่วนตัว (ร้อยละ 35.00) ตามลาดับ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีประสบการณ์การทางานเป็นเวลา 1
– 5 ปี (ร้อยละ 76.67)
6 – 10 ปี (ร้อยละ 12.50) 11 – 15 ปี (ร้อยละ 6.67 ) 16-20 ปี (ร้อยละ 4.16) ตามลาดับ
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กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ร้อยละ 50.00) ระดับ
ประถมศึกษา (ร้อยละ 37.50) และระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 12.50) ตามลาดับ
1.1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
อาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา
ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามในประเด็นที่แสดงถึงความต้องการการเรียนรู้
และความต้องการในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูและสุขภาพในสปา และนา
ข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความต้องการการ
เรียนรู้และความต้องการในการจัดกิจกรรมของกลุ่มทดลองดังได้ผลโดยมีรายละเอียดตามตาราง
ต่อไปนี้
ตารางที่ 13 ความต้องการการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา
หัวข้อ ( n = 120 )
ทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลาง
1.การทักทายและการแนะนาตัวเอง
2.การสอบถามข้อมูลความต้องการใช้บริการของลูกค้า
3.การถามและตอบเกี่ยวกับค่าบริการ
4.การให้คาแนะนาแก่ลูกค้าเตรียมตัวก่อนให้บริการนวดแผน
ไทยและสปา
5.การให้คาแนะนาลูกค้าขณะให้บริการนวดแผนไทยและสปา
6.การสอบถามเกี่ยวกับความรู้สึกของลูกค้า ขณะที่ให้บริการ
นวดแผนไทยและสปา
7. การพูดคุยเกี่ยวกับสุขภาพของลูกค้า
8. การสอบถาม/บอกเล่า ถึงอาการเจ็บป่วยของลูกค้า
9.การขอต่อเวลารับบริการและนัดหมายเวลาลูกค้าครั้งต่อไป
10.การบอกให้ลูกค้าตรวจสอบสิ่งของและการนาสิ่งของกลับไป
คืนลูกค้า
รวม

x̄

S.D ระดับความ
ต้องการ

5.00
5.00
4.59
5.00

.00
.00
.59
.00

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.77
5.00

.52 มากที่สุด
.00 มากทีส่ ุด

5.00
5.00
4.36
4.04

.00
.00
.73
.48

4.78

.13 มากที่สุด

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
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ตารางที่ 13 (ต่อ)

x̄

หัวข้อ ( n = 120 )
ทักษะการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ
1.การนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดศีรษะ
2.การนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดคอ
3.การนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดบ่าและไหล่
4.การนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดแขน
5.การนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดข้อศอกและข้อมือ
6.การนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเอวและปวดหลัง
7.การนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดสะโพก
8.การนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดขา
9.การนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเข่า
10.การนวดเพื่อบรรเทาอาการข้อเท้าแพลง
รวม

S.D ระดับความ
ต้องการ

4.59
4.59
4.59
4.18
4.31
5.00
4.45
4.77
5.00
5.00
4.65

.50
.50
.50
.39
.48
.00
.51
.43
.00
.00
.19

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 13 ความต้องการเรียนรู้ในด้านทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลาง พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่าง ส่วนใหญ่มีความต้องการการเรียนรู้ ด้านทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลาง โดยมีคะแนน
เฉลี่ยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄= 4.78 )
ความต้องการเรียนรู้ที่

อยู่ในระดับมากที่สุด มี ดังนี้ การทักทายและการแนะนาตนเอง

( X = 5.00 ), การสอบถามข้อมูลและความต้องการใช้บริการของลูกค้า (

x̄

= 5.00 ) การให้

คาแนะนาลูกค้าเตรียมตัวก่อนให้บริการนวดแผนไทยและสปา ( x̄ = 5.00 ) การสอบถามเกี่ยวกับ
ความรู้สึกของลูกค้าขณะที่ให้บริการนวดแผนไทยและสปา (

x̄

= 5.00 ) การพูดคุยเกี่ยวกับ

สุขภาพของลูกค้า การสอบถาม/บอกเล่าถึงอาการเจ็บป่วยของลูกค้า (

x̄

= 5.00 )

การให้

คาแนะนาลูกค้าขณะให้บริการนวดแผนไทยและสปา ( x̄ = 4.77 ) และ การถามและตอบเกี่ยวกับ
ค่าบริการ ( x̄ = 4.59 ) ตามลาดับ
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ความต้องการเรียนรู้ที่อยู่ในระดับมากมีการเรียงตามลาดับดังนี้ การขอต่อเวลารับบริการ
และนัดหมายเวลาลูกค้าครั้งต่อไป (x̄ = 4.36) และการบอกให้ลูกค้าตรวจสอบสิ่งของและการนา
สิ่งของกลับไปคืนลูกค้า อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.04 ) ตามลาดับ
ในด้านทักษะการนวดบรรเทาอาการ10อาการ พบว่ากลุ่ม ตัวอย่าง ส่วนใหญ่มีความ
ต้องการเรียนรู้ทักษะการ นวดบรรเทาอาการ 10 อาการในหัวข้อ 1-10 โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.65 )
ความต้องการเรียนรู้ที่อยู่ในระดับมากที่สุดมีการเรียงลาดับดังนี้ การนวดเพื่อบรรเทา
อาการปวดเอวและปวดหลัง (x̄ = 5.00 ) การนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเข่า (x̄ = 5.00 ) การ
นวดเพื่อบรรเทาอาการข้อเท้าแพลง (x̄ = 5.00 ) การนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดขา ( x̄ = 4.77 )
การนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดศีรษะ (x̄ = 4.59 ) การนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดคอ ( x̄ = 4.59 )
และ การนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดบ่าและไหล่ (x̄ = 4.59 ) ตามลาดับ
ความต้องการเรียนรู้ที่อยู่ในระดับมากมีการเรียงลาดับดังนี้ การนวดเพื่อบรรเทาอาการ
ปวดสะโพก,การนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดข้อศอก-ข้อมือ (

x̄

= 4.31) และ การนวดเพื่อบรรเทา

อาการปวดแขน (x̄ = 4.18 ) ตามลาดับ
ตารางที่ 14 ประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพ
ในสปา
ประเด็น
จานวน(คน)
ร้อยละ
เคยเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแล
11
9.12
สุขภาพในสปา
ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะอาชีพ
ผู้ดูแลสุขภาพในสปา
รวม

109

90.83

120

100.00

จากตารางที่ 14 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ90.83) ยังไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม
เกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปามาก่อนและมีผู้เคยเข้าร่วมกิจกรรมการ
พัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปามาแล้ว (ร้อยละ 9.12)
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ตารางที่ 15 ความต้องการในการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา
ประเด็น
จานวน(คน)
ร้อยละ
ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะอาชีพ
116
96.67
ผู้ดูแลสุขภาพในสปา
ไม่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะอาชีพ
ผู้สุขภาพในสปา

4

3.33

รวม

120

100.00

จากตารางที่ 15 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ96.67) ต้องการเข้าร่วมกิจกรรม
การพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา มีผู้ไม่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา
สมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา (ร้อยละ 3.33)
1.1.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระยะเวลา และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการจัด
โปรแกรมการศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา
ตารางที่ 16 จานวนวันและเวลาที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแล
สุขภาพในสปา
จานวนวันและเวลาที่เหมาะสม
จานวน(คน)
ร้อยละ
เวลา 9.00 – 18.00 น.
44
36.67
เวลา 9.00 - 14.00 น.
76
63.33
รวม

120

100

จากตารางที่ 16 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ63.33) มีความเห็นว่าเวลา ที่
เหมาะสม ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปาควรใช้เวลา 9.00 –
14.00 น. และ เวลา 9.00 – 18.00 น. (ร้อยละ 36.67)
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ตารางที่ 17 ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพใน
สปา
ช่วงเวลาที่เหมาะสม
จานวน(คน)
ร้อยละ
กุมภาพันธ์
22
18.33
มีนาคม
55
45.83
เมษายน
43
35.84
รวม
120
100
จากตารางที่ 17 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ45.83) มีความเห็นว่าช่วงเวลาที่
เหมาะสมในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปาคือช่วงเดือนมีนาคม
รองลงมาเป็นช่วงเวลา เดือนเมษายน (ร้อยละ 35.84) และ เดือนกุมภาพันธ์ (ร้อยละ 18.33)
ตามลาดับ
1.1.4 ผลการวิเคราะห์รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมในการจัด
โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา
ตารางที่ 18 รูปแบบกิจกรรมการเรียนที่เหมาะสมในการจัดโปรแกรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพ
ผู้ดูแลสุขภาพในสปา
กิจกรรม
จานวน(คน)
ร้อยละ
การบรรยาย
16
13.33
การฝึกปฏิบัติจริง
33
27.50
การระดมสมอง
6
5.00
การทากรณีศึกษา
11
9.17
การสาธิต
27
22.50
การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
11
9.17
การเล่นบทบาทสมมุติ
10
8.33
การศึกษาด้วยตัวเอง
6
5.00
รวม
120
100
จากตารางที่ 18 พบว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นว่ากิจกรรมที่ควรใช้ในการเสริมสร้างความเข้าใจ
เนื้อหาควรเป็นการฝึกปฏิบัติจริง(ร้อยละ 27.50) การสาธิต (ร้อยละ 22.50) การบรรยาย
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(ร้อยละ 13.33) การทากรณีศึกษา และการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น(ร้อยละ 9.17) การ
เล่นบทบาทสมมุติ (ร้อยละ 8.33) และการระดมสมอง และ การศึกษาด้วยตนเอง (ร้อยละ 5.00)
ตามลาดับ
1.2 ผลการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแล
สุขภาพในสปา
โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพสาหรับผู้ดูแลสุขภาพในสปา ดังนี้คือ
1.1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และเจตคติ ทางด้านทักษะการสื่อสารภาษาจีน
กลาง สาหรับผู้ดูแลสุขภาพในสปา
1.2 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ ทางด้านทักษะการนวดบรรเทาอาการ 10
อาการและเจตคติทางด้านการนวดเพื่อเป็นผู้ดูแลสุขภาพในสปา
2. กลุ่มผู้เรียน
เป็นผูด้ ูแลสุขภาพในสปาที่สาเร็จหลักสูตรการฝึกอาชีพระยะสั้นการนวดแผนไทยของ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ มีอายุ 18-65 ปี และมีประสบการณ์
ในการทางานในสปาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. ผู้สอน /ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่ม
ผู้สอนในการจัดโปรแกรม มีผู้สอน 2 ท่าน คือผู้สอนทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลาง
และ ผู้สอนการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ โดยผู้สอนแต่ละท่านมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. ผู้สอนทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลาง เป็นผู้ มีความรู้ทางด้านภาษาจีนกลางโดย
ผ่านการสอบวัดระดับ HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi )คือการวัดระดับความรู้ภาษาจีนสาหรับ
ผู้ที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาที่สองจัดโดยสานักงานดูแลการสอนภาษาจีนเป็นภาษาที่สองของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ในระดับที4่ ขึ้นไป คือผู้ ที่สามารถใช้
ภาษาจีนกลางสื่อสารในหัวข้อที่กว้างขวางขึ้นและสามารถสื่อสารกับผู้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ได้
อย่างคล่องแคล่ว เรียนรู้คาศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 1,200 คา(มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนดุสิต ,2556:
ออนไลน์) โดยผู้สอนมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตและเป็นผู้ที่มีความเข้าใจ กระบวนการ
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เรียนรู้ตามแนวคิดช่วยเสริมศักยภาพการเรียนรู้ ( Scaffolding) และ แนวคิดการศึกษาผู้ใหญ่
(Andragogy) ของ Knowles (1978)
2. ผู้สอนการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ มีคุณสมบัติโดยได้รับใบประกาศนียบัตร
เป็นวิทยากรครูผู้สอนทาง ด้านการนวดแผนไทย ของสมาคมแพทย์แผนไทย ตามมาตรฐาน
กระทรวงสาธารณสุข และมีประสบการณ์ในการเป็นวิทยากร 5 ปีขึ้นไป โดยผู้สอนมาจากสมาคม
แพทย์แผนไทยและเป็นผู้ที่มีความเข้าใจ กระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดช่วยเสริมศักยภาพการ
เรียนรู้ (Scaffolding) และ แนวคิดการศึกษาผู้ใหญ่ (Andragogy) ของ Knowles (1978)
ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่ม มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่ม เป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลางโดยผ่าน
การสอบวัดระดับ HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi )คือการวัดระดับความรู้ภาษาจีนสาหรับผู้ที่ใช้
ภาษาจีนเป็นภาษาที่สองจัดโดยสานักงานดูแลการสอนภาษาจีนเป็นภาษาที่สองของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ในระดับที่ 3 ขึ้นไป คือผู้ ที่สามารถใช้
ภาษาจีน กลางสื่อสารเรื่องความเป็นอยู่ การศึกษา การทางาน และท่องเที่ยวในประเทศจีน โดย
เรียนรู้คาศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 600 คา (มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนดุสิต ,2556:ออนไลน์)โดยผู้สอน
มาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตและเป็นผู้ที่มีความเข้าใจ กระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดช่วย
เสริมศักยภาพการเรียนรู้ ( Scaffolding) และ แนวคิดการศึกษาผู้ใหญ่ ( Andragogy) ของ
Knowles (1978)
2. ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มไม่จาเป็นต้องมีความรู้ในการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ
4. เนื้อหาสาระ
ขอบเขตของเนื้อหา แบ่งเป็น 2 หมวดคือ
1. ทักษะทางด้าน การสื่อสารภาษาจีน กลางประกอบด้วยเนื้อหา 1.การทักทาย
และ การแนะนาตัวเอง 2.การสอบถามข้อมูล ความต้องการใช้บริการของลูกค้า 3.การถามและ
ตอบเกี่ยวกับค่าบริการ 4. การให้คาแนะนาแก่ลูกค้าก่อนให้บริการนวด แผนไทย และ สปา 5.
การให้คาแนะนาลูกค้าขณะให้บริการนวดแผนไทยและสปา 6. การสอบถามเกี่ยวกับความรู้สึก
ของลูกค้า 7 . การพูดคุยเกี่ยวกับสุขภาพของลูกค้า 8. การสอบถาม/บอกเล่า ถึงอาการ
เจ็บป่วยของลูกค้า 9 . การขอต่อเวลารับบริการและนัดหมายเวลาลูกค้าครั้งต่อไป 10. การบอก
ให้ลูกค้าตรวจสอบสิ่งของ และการนาสิ่งของกลับไปคืนลูกค้า
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2. ทักษะการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ ประกอบด้วย 1.อาการปวดศีรษะจาก
ความเครียด 2.ปวดคอ 3.ปวดบ่าและไหล่ 4.ปวดแขน 5.ปวดข้อศอกและข้อมือ 6.ปวดเอวและ
ปวดหลัง 7.ปวดสะโพก 8.ปวดขา 9.ปวดเข่า 10.ข้อเท้าแพลง
5. กิจกรรมการเรียนรู้ช่วยเสริมศักยภาพให้ผู้เรียน
ขั้นนา
ขั้นตอนที่ 1 สร้างบรรยากาศการเรียนรู้
ผู้สอนสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ดังนี้
1.1 ผู้สอนจัดบรรยากาศทางกายภาพได้แก่ การจัดบรรยากาศในห้องเรียนให้เกิด
ความสบายใกล้ชิดธรรมชาติอากาศถ่ายเทได้ดี จัดสถานที่ และมุมกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับ
เนื้อหาที่เรียน
1.2 ผู้สอนสร้างบรรยากาศการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ได้แก่ การ
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนและระหว่างผู้เรียนด้วยกัน โดยผู้สอนสร้างบรรยากาศด้วย
การทากิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักกัน มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ผู้สอนให้การเสริมแรง ให้
แรงจูงใจด้วยการให้รางวัล และใช้คาพูดที่ให้กาลังใจ
ขั้นวางแผน
ขั้นตอนที่ 2 วางแผนการเรียนรู้ร่วมกัน
ผู้สอนดาเนินการโดย แบ่งกลุ่มผู้เรียน โดยใช้เกณฑ์การแบ่งกลุ่มคละอายุของผู้เรียน
เป็นกลุ่มละ 4 - 5 คน แต่ละกลุ่มจะมีครูพี่เลี้ยง 1 คน
ผู้สอนอธิบายและยกตัวอย่างการวาง
แผนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้าใจและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามเมื่อไม่เข้าใจ หลังจากนั้น ครูพี่เลี้ยง
ประจากลุ่มวางแผนการเรียนรู้ร่วมกับผู้เรียน เมื่อในกลุ่มวางแผนการเรียนรู้และได้หัวข้อการเรียนรู้
ร่วมกันแล้ว หัวหน้ากลุ่มแต่ละกลุ่มนาเสนอแผนการเรียนรู้ต่อผู้เรียนในกลุ่มใหญ่
ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ความต้องการการเรียนรู้ และกาหนดวัตถุประสงค์ที่
ชัดเจนร่วมกัน
ผู้สอนแจกแบบสอบถามความต้องการเรียนรู้ในหัวข้อต่างๆ
ให้กับผู้เรียน ผู้สอน
อธิบายรายละเอียดแบบสอบถามความต้องการสาระการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้าใจ และ วัตถุประสงค์ที่
ชัดเจน โดยยกตัวอย่างเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจชัดเจนได้มากขึ้น ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม
เมื่อมีสิ่งใดที่ไม่เข้าใจ ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ความต้องการการเรียนรู้ และวัตถุประสงค์
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ที่ชัดเจนได้อย่างอิสระ โดยมีครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มคอยช่วยเหลือให้คาแนะนา เมื่อผู้เรียนในกลุ่ม
ร่วมกันวิเคราะห์ความต้องการเรียบร้อยแล้ว หัวหน้ากลุ่มนาเสนอความต้องการของแต่ละกลุ่มต่อ
กลุ่มใหญ่ แล้วผู้สอนนาความต้องการและวัตถุประสงค์ของทุกกลุ่มมาสรุปร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง
ขั้นตอนที่ 4 ออกแบบการเรียนรู้ตามความส นใจของผู้เรียนภายใต้ขอบเขต
หรือข้อกาหนดของการเรียนรู้
ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเลือกกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสนใจและมั่นใจที่จะกระทา
เช่น การจับคู่ การทางานกลุ่ม การใช้บทบาทสมมุติ การใช้สื่อซีดี การอภิปราย การสาธิต การ
เล่นเกม เป็นต้น โดยในการออกแบบการเรียนรู้ด้วยกลุ่มของผู้เรียนเองจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ได้ตามความสามารถของแต่ละบุคคลในกลุ่ม โดยมีผู้สอนและ ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มเป็นผู้
แนะนาทางเลือก ช่วยขจัดปัญหาอุปสรรค ความสงสัยต่างๆที่เกิดขึ้น และ แนะนาว่ากิจกรรมใด
น่าจะเหมาะสมต่อเนื้อหาที่จะจัดกิจกรรมและอยู่ในขอบเขตข้อกาหนดของการเรียนรู้นั้น
เมื่อ
ผู้เรียนออกแบบวิธีการเรียนรู้ร่วมกันเรียบร้อยแล้ว ผู้สอนให้หัวหน้ากลุ่มนาเสนอต่อกลุ่มใหญ่
ขั้นเรียนรู้
ขั้นตอนที่ 5 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ช่วยเสริมศักยภาพให้ผู้เรียน
ผู้สอนจัด กิจกรรมเรียนรู้ผสมผสานการ ฝึก ทักษะภาษาจีนกลางและทักษะการนวด
บรรเทาอาการ 10 อาการไปด้วยกัน ผู้สอน จัดการเรียนรู้โดยใช้ระบบช่วยเสริมศักยภาพให้ผู้เรียน
ดังนี้
5.1 ผู้สอนนาเข้าสู่บทเรียนด้วยการเร้าความสนใจของผู้เรียนด้วยการตั้งคาถาม
ทาไม อย่างไร ให้ผู้เรียนตอบ และให้ผู้เรียนเสนอความคิดเห็น พร้อมทั้งให้คะแนนกับผู้ตอบคาถาม
ผู้สอนยกตัวอย่างผู้ที่มีความรู้ภาษาจีนสาหรับใช้ในสปาปัจจุบันสามารถมีรายได้ที่ดี และเชิญชาว
จีนขึ้นมาพูดให้คาแนะนาในการเรียนภาษาจีนกลางเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้
5.2 ผู้สอนระบุกิจกรรมก่อนการสอน ในครั้งแรกที่มีการเริ่มกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อทา
ให้ผู้เรียนเห็นภาพรวมในการเรียนรู้ ซึ่งจะช่วยทาให้ผู้เรียนมีการเตรียมตัว และเข้าใจในขั้นตอนใน
การเรียนรู้ทั้งหมด
5.3 ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้เริ่มต้นในแต่ละวัน ด้วยการสอนโยคะ ซึ่ง
ประกอบด้วยการฝึกสมาธิ และการบรรเทาอาการด้วยการฝึกท่าโยคะฤาษีดัดตน ซึ่ง ผู้สอนเปิด
ดนตรีบรรเลงเบาๆให้ผู้เรียนนั่งสมาธิ เพื่อเป็นการฝึกสมาธิตามแบบการฝึกโยคะ ประมาณ 5 นาที
เป็นการเตรียมตัวเพื่อรับการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ
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5.4 ผู้สอน สอนโยคะแบบฤาษีดัดตนสาหรับบรรเทาอาการแต่ละอาการ เพื่อให้
ผู้เรียนได้นาไปใช้ในการฝึกด้วยตนเองและนาไปแนะนาลูกค้าในการบรรเทาอาการต่างๆได้ด้วย
ตนเอง รวมทั้งทาให้ผู้เรียนเกิดสมาธิ และพร้อมที่จะเรียนในวิชาต่อไป ผู้สอนจะทาการ สอนท่า
ฤาษีดัดตนวันละ 2 ท่า และมีการทบทวนในแต่ละท่าทุกวัน จนเรียนครบทั้ง 10 ท่า โดยผู้สอนเป็น
แบบอย่างทีละขั้นตอนให้ผู้เรียนดู1 รอบในท่าที่เรียนตามคู่มือการเรียนการสอนนวดบรรเทาอาการ
10 อาการ ตามลาดับ พร้อมทั้งอธิบายทักษะที่จาเป็นเพื่อทาให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจตามลาดับ
และให้ผู้เรียนปฏิบัติตามทีละขั้นตอน
5.5 เมื่อฝึกโยคะแล้วผู้สอนจัดกิจกรรมการสอนทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลาง โดย
ผู้สอนให้ผู้เรียนจัดเก้าอี้นั่งเป็นวงกลมใหญ่ เพื่อ ทาให้ผู้สอนและผู้เรียนเกิดการปฏิสัมพันธ์กันที่ดี
ผู้สอนสาธิตการออกเสียง ด้วยการอ่านดังๆ 1 รอบ และอธิบายแปลความหมายคาศัพท์ด้วยการ
เขียนบนกระดาน พร้อมทั้งออกเสียงที่ช้าและชัดเจน ในแต่ละบทเรียนแต่ละวันจะใช้กิจกรรมการ
สอนที่หลากหลาย เช่น การใช้บัตรคาเสริมมาต่อเป็นประโยค การเล่นเกม การสอนคาพ้อง
ความหมายตรงกันข้าม การใช้จิ๊กซอร์ การใช้เพลง ซีดี เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเห็นภาพ
เพื่อช่วยผู้เรียนสามารถจาคาศัพท์ต่างๆได้มากขึ้น ในขั้นตอนนี้ผู้เรียนเป็นผู้ดูและผู้ฟัง เพื่อทา
ความเข้าใจในสิ่งที่ได้เรียนรู้ใหม่ และทาให้ผู้เรียนมีพื้นฐานในการเรียนรู้ในขั้นต่อไป
5.6 ผู้สอนทบทวนการเรียนรู้อีกครั้งหนึ่ง และใช้คาพ้องและการใช้ความหมายตรงกัน
ข้ามในภาษาจีนกลาง คาพูดซ้าๆที่ใช้บ่อยๆ นามาเพิ่มเติมในการเรียนรู้ซึ่งจะช่วยเสริมให้ผู้เรียน
จดจาคาศัพท์ภาษาจีนกลางได้เพิ่มขึ้น เมื่อจบกิจกรรมการเรียนการสอนในขั้นตอนที่5.5แล้ว
5.7 ผู้สอนให้ ผู้เรียนช่วยออกเสียงตามคาศัพท์แต่ละคาด้วยเสียงดัง ๆ และผู้สอนใช้
เทคนิคการคิดดังมาช่วยสอนโดยผู้สอนให้ผู้เรียนช่วยตั้งคาถามในสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปแล้ว และเกิด
ความสงสัย ยังไม่เข้าใจ โดยผู้สอนเป็นผู้ตอบด้วยการแสดงความคิดในการตอบปัญหานั้น ให้
ปรากฏออกมาเป็นคาพูดของความคิดนั้นออกมาดังๆ ซึ่งจะทาให้ผู้เรียนได้เข้าใจในวิธีคิดและได้รับ
ความรู้จากการแก้ปัญหานั้นๆอย่างเป็นขั้นตอน เมื่อตอบคาถามแล้วผู้สอนตั้งคาถามให้ผู้เรียน
ตอบเป็นภาษาจีนกลางเพื่อฝึกทักษะในการคิดและพูด เพิ่มเติมการใช้กิจกรรมการพัฒนาการจา
ด้วยการให้ผู้เรียนมีส่วนช่วยเขียนคาศัพท์ตามคาบอก และการเขียนคาแปลตามคาบอก ทบทวน
การร้องเพลงจีน ผู้สอนให้การจูงใจด้วยการให้คะแนนกลุ่ม จากการทากิจกรรมต่างๆ เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ และเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
5.8 ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มนาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปฝึกหัดกันในกลุ่มด้วยกิจกรรมที่กลุ่ม
ได้วางแผนและกาหนดไว้แล้ว ทั้งนี้ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มคอยส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มีความสามารถ
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ในกลุ่ม เข้าใจในสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปแล้วเข้ามาเป็นผู้ช่วยสอนผู้ที่ยังไม่สามารถปฏิบัติได้ให้สามารถ
เรียนรู้ไปด้วยกัน
5.9 ผู้เรียนแต่ละกลุ่มทบทวนบทเรียนด้วยการดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้
วางแผนไว้แล้ว เช่นผู้เรียนอาจใช้วิธีการจับคู่ การทางานกลุ่ม การใช้บทบาทสมมุติ เป็นต้น ผู้สอน
และครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มคอยให้ความช่วยเหลือ แนะแนวทางปฏิบัติเมื่อประสบปัญหาหรือเกิด
ความไม่เข้าใจในสิ่งใด จัดเตรียมสื่ออุปกรณ์ต่างๆที่ผู้เรียนต้องการ เช่น บัตรคา โครงร่างการแสดง
บทบาทสมมุติ รูปภาพ ซีดี เป็นต้น ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มช่วยผู้เรียนปรับงานให้มีความเหมาะสม
ต่อศักยภาพของบุคคลในกลุ่มที่แต่ละบุคคลจะปฏิบัติได้ในการทางานกลุ่ม ครูพี่เลี้ยงอาจทาเป็น
แบบอย่างในบางส่วนเมื่อผู้เรียนไม่สามารถปฏิบัติได้ทั้งหมด รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับด้วยการ
บอกเป็นนัยๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งชี้แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ เช่น
หนังสือ สื่อการเรียนการสอน ซีดี เพลงจีน เวบไซต์ต่างๆในค้นหาความรู้เพิ่มเติมให้กับผู้เรียน และ
คอยดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนให้ตั้งใจทางานที่มอบหมาย จนสาเร็จตามลาดับขั้นตอน ให้เป็นไปตาม
ทิศทางที่ได้กาหนดไว้แล้ว เมื่อผู้เรียนมีปัญหาในการเรียนรู้แต่ละบทเรียน อาจเกิดความไม่เข้าใจ
ในจุดประสงค์ของการเรียนรู้แต่ละบทเรียน หรือเกิดความเข้าใจผิดในความหมายของคาศัพท์ และ
การแต่งประโยค หรือการออกเสียง ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มจะ ช่วยแก้ไข เขียนคาแนะนา หรือ
อธิบายขั้นตอนในการแก้ปัญหานั้นจนกระทั่งงานสาเร็จเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจได้อย่างถูกต้อง
พร้อมทั้งช่วยชี้จุดสาคัญของบทเรียนแต่ละบทที่ได้เรียนรู้ไปแล้ว ผู้สอนให้ผู้เรียนประเมินการเรียนรู้
ของตนเอง โดยครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มแจกใบตรวจสอบรายการในการประเมินการเรียนรู้ทางด้าน
ภาษาจีนกลางและ การนวดบรรเทาอาการ 10
5.10 ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มควบคุมความคับข้องใจของผู้เรียน ด้วยการพูดใ ห้กาลังใจ
และเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้เรียน ทั้งทางด้านการเรียนรู้และปัญหาครอบครัว รวมทั้งเป็นผู้ฟังด้วย
ความตั้งใจและให้คาแนะนาผู้เรียนให้เกิดความสบายใจ ทาให้ผู้เรียน ไม่รู้สึกวิตกกังวลจาก การ
เรียนรู้หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ รวมทั้งเมื่อจบการเรียนรู้ในแต่ละวันแล้วครูพี่เลี้ยงประจากลุ่ม
ให้เวลาผู้เรียน 15 นาทีในการเขียนอนุทินการเรียนรู้ แต่ถ้าผู้เรียนยังเขียนไม่เสร็จก็จะยืดหยุ่นเวลา
ได้ตามที่ผู้เรียนต้องการ ในการเขียนอนุทินการเรียนรู้ผู้สอนจะอธิบายให้ผู้เรียนได้เข้าใจและสบาย
ใจก่อนว่าผู้เรียนสามารถเขียนในสิ่งต่างๆ ที่ได้เรียนในแต่ละวัน ปัญหาความรู้สึกอึดอัด คับข้องใจ
ข้อเสนอแนะในสิ่งที่ผู้เรียนมีความต้องการ หรือไม่เข้าใจได้ทุกเรื่องโดยที่ไม่ต้องวิตกกังวลว่าจะมี
ผลอย่างไรหรือไม่ ผู้เรียนจะเขียนว่าได้เรียนรู้อะไรบ้าง มีความไม่เข้าใจอย่างไร มีความรู้สึกอึดอัด
คับข้องใจอย่างไรกับการเรียนรู้ กับเพื่อน ตลอดจนปัญหาที่ประสบอยู่ และข้อเสนอแนะต่างๆ ลง
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ในบันทึกอนุทินการเรียนรู้ ซึ่งอนุทินการเรียนรู้นี้จะช่วยลดความคับข้องใจให้กับผู้เรียนได้ดีกว่าการ
สนทนาพูดคุยเพียงด้านเดียว เพราะบางครั้งผู้เรียนในบางคนจะไม่ชอบพูด ไม่กล้าแสดงออก แต่
จะสามารถใช้การเขียนในอนุทินการเรียนรู้เป็นการอธิบาย หรือระบายความรู้สึกได้ดีกว่าการ
สนทนากับผู้สอนหรือครูพี่เลี้ยงประจากลุ่ม หรือผู้เรียนบางคนถึงแม้จะได้สนทนากับผู้สอนหรือครู
พี่เลี้ยงประจากลุ่มแล้วแต่บางครั้งไม่สามารถพูดในสิ่งที่เรียนรู้หรือต้องการเรียนรู้ได้ทั้งหมด
รวมทั้งปัญหาที่ประสบอยู่และต้องการความช่วยเหลือจากผู้สอนและครูพี่เลี้ยงประจากลุ่ม สิ่งที่อยู่
ในใจของผู้เรียนที่ต้องการพูดออกมาได้ หรือเวลาในการสนทนาพูดคุยไม่เพียงพอ ก็จะสามารถ
เขียนในอนุทินการเรียนรู้ ซึ่งอนุทินการเรียนรู้นี้จะทาให้ผู้สอนและครูพี่เลี้ยงเข้าใจปัญหาของผู้เรียน
แต่ละบุคคลได้เป็นอย่างดี หลังจากที่ผู้เรียนเขียนเสร็จแล้วจะนาอนุทินการเรียนรู้นี้ส่งให้ครูพี่เลี้ยง
ประจากลุ่ม เพื่อครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มได้นาข้อมูลจากการสนทนาพูดคุยกับผู้เรียนและข้อมูลอนุทิน
การเรียนรู้ รวมทั้งการบันทึกประจาวันของครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มในระหว่างการเรียนรู้เพื่อผู้สอน
และครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มมาประเมินว่าผู้เรียนได้เรียนรู้อะไร และสามารถปฏิบัติงานอย่างไร ครูพี่
เลี้ยงประจากลุ่มได้ให้ความช่วยเหลือผู้เรียนแต่ละคนอย่างไร และผู้เรียนควรได้รับความช่วยเหลือ
อย่างไรต่อไป ตลอดจนผู้เรียนมีปัญหาอุปสรรค เกิดความรู้สึกอึดอัด ความคับข้องใจอย่างไร
หรือไม่ การเขียนอนุทินการเรียนรู้นี้เป็นการเขียนบันทึกของผู้เรียนรายบุคคลให้กับผู้สอนซึ่ง
หลังจากการเรียนรู้ในแต่ละวันแล้วผู้สอนและครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มจะนาอนุทินการเรียนรู้นี้มา
ประชุมเพื่อเตรียมการสอนเพิ่มเติมให้กับผู้เรียนตามความสามารถของแต่ละคน เป็นการช่วยให้
ผู้สอนและครูพี่เลี้ยงมีเวลาทาความเข้าใจผู้เรียนแต่ละคนมากขึ้น รวมทั้งสามารถหาวิธีการในการ
สอนเพื่อช่วยเสริมศักยภาพให้กับผู้เรียนได้ ตามความสามารถของผู้เรียนจนกระทั่งผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้และปฏิบัติงานต่างๆสาเร็จด้วยตนเอง เมื่อผู้สอนและครูพี่เลี้ยงพบว่าผู้เรียนสามารถทา
กิจกรรมสาเร็จได้ด้วยตนเองในกลุ่มผู้เรียนแล้ว ผู้สอนและครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มค่อยๆลด
การ
ช่วยเหลือสนับสนุนต่างๆลง
5.11 ผู้สอนคอยตรวจสอบติดตามดูแลทุกกลุ่ม ในขณะที่ผู้เรียนปฏิบัติงานอยู่ และ
เมื่อผู้เรียนแต่ละกลุ่มมีความมั่นใจในการนาเสนอการเรียนรู้ในกลุ่ม ผู้เรียนทั้งกลุ่มจะทาการบูมสี
เพื่อส่งสัญญาณแสดงความพร้อมให้ผู้สอนทาการตรวจสอบ และให้คาแนะนาอีกครั้ง
เมื่อมีผู้
ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ผู้สอนชี้แนะและอธิบายเพิ่มเติมในรายบุคคล พร้อมเขียนบันทึก
คาแนะนาและให้แบบฝึกหัดกับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้นากลับไปฝึกทบทวน หากผู้สอนพบว่า
ผู้เรียนบางคนยังไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มจะช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถ
ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง

228
ในช่วงบ่ายเป็นการดาเนินกิจกรรมการสอนการนวดบรรเทา อาการ 10 อาการแต่ละ
วันจะเรียน 2 บทโดยใช้การเรียนรู้เพื่อช่วยเสริมศักยภาพ ดังนี้
5.12 ผู้สอนใช้ การบรรยาย พร้อมกับการใช้รูป ภาพสรีระร่างกายมนุษย์มา
ประกอบการสอน และ กาหนดจุดที่ใช้ในการนวดเพื่อบรรเทาอาการต่างๆ ผู้สอนใช้การสาธิต ทา
เป็นแบบอย่างทีละขั้นตอน พร้อมทั้งอธิบายให้ผู้เรียนดู และทาความเข้าใจก่อน 1 รอบ หาก
ผู้เรียนมีข้อสงสัยให้ผู้เรียนสามารถสอบถามได้
5.13 ผู้สอนให้ผู้เรียนเป็นตัวแบบ ผู้สอนสาธิตอีกครั้ง แล้ว ให้ผู้เรียนจับคู่ทาตาม
ผู้สอนทีละขั้นตอน เมื่อผู้สอนสอนจบแล้ว ผู้สอนให้ผู้เรียนตั้งคาถามเมื่อพบกับลูกค้าที่มีอาการ
ต่างๆควรใช้วิธีการนวดแบบใด ผู้สอนใช้เทคนิคการคิดดังๆ มาใช้ในการตอบคาถาม ด้วยการ
นวดเป็นแบบอย่างและคิดออกมาเป็นคาพูดให้ผู้เรียนรู้ความคิดในการแก้ปัญหาของผู้สอน
หลังจากนั้นผู้สอนคิดคาถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติร่วมกัน และช่วยเสนอความคิดเห็นจาก
ประสบการณ์เดิมของผู้เรียนในแต่ละบุคคลเพื่อนามาเรียนรู้ร่วมกัน
5.14 ผู้สอนให้ผู้เรียน แต่ละกลุ่มนาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปฝึกหัดกันในกลุ่ม ทั้งนี้ ผู้เรียน
สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันเพื่อเพิ่มเติมความรู้ ครูพี่เลี้ยงสนับสนุนให้ผู้เรียนที่
มีความสามารถมากกว่า มีความรู้ในเรื่องที่เรียนแล้วให้เป็นผู้ช่วยสอนกับผู้ที่ยังไม่สามารถปฏิบัติ
ได้หรือยังไม่เข้าใจให้สามารถเรียนรู้ไปด้วยกัน
5.15 ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มจับคู่ตรวจสอบ โดยให้ผู้เรียนจับคู่ปฏิบัติ และให้
ผู้เรียนที่เหลืออยู่ทาหน้าที่เสนอแนะเพิ่มเติม เสร็จแล้วสลับหน้าที่กัน
5.16 ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มทาการบันทึกการเรียนรู้ บทบาทของผู้เรียนในแต่ละกลุ่ม
เพื่อประเมินความช่วยเหลือที่แตกต่างกันในรายบุคคลในแต่ละวัน ช่วยแนะนาทรัพยากรการ
เรียนรู้ การใช้ซีดี สื่อการสอน เพื่ออานวยความสะดวกให้ผู้เรียน และให้ผู้เรียนสามารถนาไปเรียนรู้
ด้วยตนเอง เมื่อผู้เรียนมีปัญหาหรือความคับข้องใจ ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มจะให้กาลังใจพูดคุย
สนทนาและช่วยแก้ปัญหา ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจ ทาให้ผู้เรียนไม่รู้สึกวิตกกังวลในความ
ผิดพลาดในการแสดงออก และผู้สอนให้ผู้เรียนเขียนอนุทินการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล
5.17 ผู้สอนคอยตรวจสอบติดตามดูแลทุกกลุ่ม ในขณะที่ผู้เรียนกาลังปฏิบัติงานอยู่
เพื่อให้คาแนะนาและให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
5.18 เมื่อผู้เรียนแต่ละกลุ่มพร้อมสาหรับการตรวจสอบผู้เรียนทั้งกลุ่มส่งสัญญาณ
ด้วยการบูมสี เพื่อให้ผู้สอนได้ทราบว่าผู้เรียนมีความพร้อมที่จะนาเสนอให้ผู้สอนได้ตรวจสอบการ
เรียนรู้เรื่องการนวดบรรเทาอาการในแต่ละบท ผู้สอนและครูพี่เลี้ยงประจากลุ่ม ตรวจสอบ หาก
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ผู้เรียนบางคนยังไม่สามารถปฏิบัติได้หรือเกิดความไม่เข้าใจในการเรียนรู้ ผู้สอนและครูพี่เลี้ยง
ประจากลุ่มยังคงช่วยผู้เรียนที่ยังไม่สามารถปฏิบัติได้ จนกระทั่งผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้ด้วย
ตนเอง
ในขั้นตอนที่ 5.1 และ ขั้นตอนที่ 5.2 เป็นขั้นตอนในการจัดกิจกรรมในวันแรกใช้เวลา 3
ชั่วโมง และในขั้นตอนที่ 5.3 ถึง ขั้นตอนที่ 5.18 เป็นขั้นตอนในการจัดกิจกรรมแต่ละวันใช้เวลา 4
ชั่วโมง
ขั้นประเมิน
ขั้นตอนที่ 6 ผู้เรียนประเมินการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ผู้สอนให้ผู้เรียนประเมินตนเองจากแบบประเมินทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลางและ
ทักษะการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการด้วยตนเอง( รายละเอียดอยู่ใน ภาคผนวก ฉ)เมื่อจบ
บทเรียนแต่ละบท แล้วส่งใบประเมินผลการเรียนรู้ให้กับครูพี่เลี้ยงประจากลุ่ม
ขั้นตอนที่ 7 ประยุกต์การเรียนรู้สู่สถานการณ์ใหม่
ผู้สอนให้แบบฝึกหัด เมื่อผู้เรียนเรียนรู้ในบทเรียนแต่ละบท ในเรื่องทักษะการสื่อสาร
ภาษาจีนกลาง และทักษะการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการแล้ว ผู้สอนให้โจทย์คาถามกับผู้เรียน
ในการประยุกต์การเรียนรู้ในสถานการณ์ใหม่ โดยให้ผู้เรียนช่วยกันคิดออกแบบ ในกลุ่มอย่างอิสระ
แล้วนาเสนอผลการเรียนรู้โดยแสดงละคร สาธิต หรือแสดงบทบาทสมมุติตามสถานการณ์ที่ได้รับ
โดยมีผู้สอนและชาวจีนเป็นผู้ดูแลให้คาแนะนาเพิ่มเติม
ผลของการดาเนินกิจกรรมในขั้นตอนนี้ผู้เรียนสามารถบูรณาการความรู้ที่ได้เรียนมา
คือความรู้ทางด้านภาษาจีนกลางและทักษะการนวดบรรเทาอาการ10อาการ มาใช้ในการประยุกต์
การเรียนรู้สู่สถานการณ์ใหม่ ทาให้สามารถนาไปใช้ในสถานการณ์จริงได้
6. ระยะเวลา
การจัดโปรแกรมใช้เวลาทั้งสิ้น 150 ชั่วโมง แบ่งออกเป็น 3 ระยะคือ
1. การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนา สมรรถนะอาชีพ ผู้ดูแลสุขภาพในสปา เป็นลักษณะ
การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้แนวคิดการศึกษาผู้ใหญ่(
Andragogy) ของ Knowles
(1978)และแนวคิดช่วยเสริมศักยภาพการเรียนรู้ (Scaffolding)โดยเข้าร่วมกิจกรรม ในวันจันทร์ –
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วันศุกร์ระยะเวลา ตั้งแต่เวลา 9.00 น.- 14.00 น. เป็นเวลา 10 วัน ( 40 ชั่วโมง ) ระหว่างวันที่ 19 30 มีนาคม พ.ศ. 2555
2. การฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง ด้วยคู่มือการเรียนรู้ทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลาง และ
ซีดเี พื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ
25 ชั่วโมง (100 ชั่วโมง ) ระหว่างวันที่ 2 - 30 เมษายน พ.ศ. 2555
3. การนาเสนอผลการฝึก ปฎิบัติด้วยคู่มือการฝึกทักษะด้วยตนเองเพื่อพัฒนา
สมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา ในด้าน ทักษะการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ และทักษะ
การสื่อสารภาษาจีน กลาง และการประเมินผลโปรแกรมเพื่อศึกษา ปัจจัยและเงื่อนไขของการนา
โปรแกรมไปทดลองใช้ ในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2555 เวลา 9.00 น.- 18.00 น.เป็นเวลา 10
ชั่วโมง
7. แหล่งความรู้และสื่อการสอน
1. แหล่งความรู้มีความสอดคล้องกับเนื้อหา เช่น วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้าน
ทักษะการสื่อสารภาษาจีน กลาง และวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและการปฏิบัติการ
นวดบรรเทาอาการ 10 อาการ
2. สื่อการเรียนรู้ได้แก่สื่อบุคคล คือ วิทยากร เอกสารประกอบการสอน คู่มือการสอน
รูปภาพสรีระร่างกายมนุษย์ วีดีทัศน์ที่สัมพันธ์กับเนื้อหา บัตรคาภาษาจีน
คอมพิวเตอร์
โปรเจกเตอร์ เป็นต้น
8. สภาพแวดล้อม
1. สถานที่ในการจัดกิจกรรมควรเป็นสถานที่ที่มีพื้นที่ในการจัดกิจกรรมที่ต้องการการ
เคลื่อนไหวและการทากิจกรรมกลุ่ม เช่น การฝึกโยคะ การจับคู่ฝึกทักษะ การแสดงละคร การ
เล่นเกม การบูมสี เป็นต้น
2. เป็นที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอ มีอากาศถ่ายเท มีความเงียบสงบ ไม่รบกวนสมาธิใน
การทากิจกรรม
3. บรรยากาศมีความเป็นกันเอง ผ่อนคลาย ด้วยกลิ่นของอโรมา เสียงน้าพุ การจัด
ต้นไม้ ที่ให้บรรยากาศที่สดชื่น มีการฝึกสมาธิโดยใช้เสียงดนตรีเบาๆ ตลอดจน ลักษณะการให้
ความรู้ตามมุมต่างๆ และมีการบูมสีเพื่อเก็บคะแนน เพื่อสร้างบรรยากาศที่มีความกระตือรือร้น มี
ความสนุกและเป็นกันเองระหว่างผู้เข้าอบรมและวิทยากร ระยะเวลาในการทากิจกรรมสามารถ
ยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม
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4. โต๊ะ เก้าอี้ เบาะนวด ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกตามความต้องการของผู้เรียน
5. มีอุปกรณ์การทากิจกรรม เช่น สื่อโสตทัศน์ กระดาษ ปากกา
กระดานดา
คอมพิวเตอร์ โปรเจกเตอร์ เป็นต้น
9. การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
9.1 การประเมินผลก่อนการเรียนรู้ (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก ฉ) ได้แก่
9.1.1 แบบทดสอบความรู้ทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลาง
9.1.2 แบบทดสอบความรู้ทางด้านการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ
9.1.3 แบบวัดเจตคติทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลาง
9.1.4 แบบวัดเจตคติทางด้านการนวดเพื่อเป็นผู้ดูแลสุขภาพในสปา
9.2 การประเมินผลหลังการเรียนรู้ (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก ฉ) ได้แก่
9.2.1 แบบทดสอบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้านการสื่อสารภาษาจีนกลาง
ประกอบด้วย
9.2.1.1 แบบทดสอบ
ความรู้ทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลาง
9.2.1.2 แบบประเมินทักษะทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลาง
9.2.1.3 แบบประเมินทักษะทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลางด้วย
ตนเอง
9.2.1.4 แบบวัดเจตคติทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลาง
9.2.2 แบบทดสอบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้านการ นวดบรรเทาอาการ 10
อาการประกอบด้วย
9.2.2.1 แบบทดสอบความรู้ทางด้านการนวด บรรเทาอาการ 10 อาการ
9.2.2.2 แบบประเมินทักษะทางด้านการนวดบรรเทาอาการ
10 อาการ
9.2.2.3 แบบประเมินทักษะทางด้านการนวดบรรเทาอาการด้วยตนเอง
9.2.2.4 แบบวัดเจตคติทางด้านการนวดเพื่อเป็นผู้ดูแลสุขภาพในสปา
ระยะที่ 2 ผลการทดลองใช้โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนา
สมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา
ผู้วิจัยนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพ
ในสปาที่พัฒนาขึ้นในตอนที่ 1 ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ผลจากการศึกษาในตอนที่ 2
สามารถสรุปได้ดังนี้
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2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลภูมิหลังของกลุ่มตัวอย่าง
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล มีรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 19 ข้อมูลแสดงภูมิหลังของผู้ดูแลสุขภาพในสปาที่ทดลองใช้โปรแกรมการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา
ข้อมูลแสดงภูมิหลัง
จานวน (คน)
ร้อยละ
1. เพศ
ชาย
4
9.10
หญิง
40
90.90
รวม
44
100.00
2. อายุ
18 – 30 ปี
2
4.50
31 - 40 ปี
5
11.40
41 - 50 ปี
11
25.00
51 - 60 ปี
21
47.70
61 - 65 ปี
5
11.40
รวม
3. สถานภาพ
โสด
สมรส
หย่า
หม้าย
รวม
4.สถานที่ทางาน
ส่วนตัว
ร้านนวดแผนไทยและสปา
รวม

44

100.00

11
22
7
4

25.00
50.00
15.90
9.10

44

100.00

20
24

45.50
54.50

44

100.00
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ตารางที่ 19 (ต่อ)
ข้อมูลแสดงภูมิหลัง
5. ประสบการณ์การทางาน
1 - 5 ปี
6 - 10 ปี
11 - 15 ปี
15 – 20 ปี
รวม
6. ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปริญญาตรี
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

33
6
3
2
44

75.00
13.60
6.80
4.60
100.00

16
21
7
44

36.40
47.70
15.90
100.00

จากตารางที่ 19 พบว่ากลุ่มทดลองส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 90.9) และเป็นเพศ
ชาย(ร้อยละ 9.1) ตามลาดับ
กลุ่มทดลองส่วนใหญ่มีอายุ 51-60 ปี (ร้อยละ 47.7) อายุ 41- 50 ปี (ร้อยละ 25.0) อายุ
61-65 และ อายุ 31-40 (ร้อยละ 11.4) และ อายุ 18 - 30 (ร้อยละ 4.5) ตามลาดับ
กลุ่มทดลองส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส (ร้อยละ 50.0) สถานภาพโสด (ร้อยละ 25.0)
หย่า (ร้อยละ 15.9) และหม้าย (ร้อยละ 9.1) ตามลาดับ
กลุ่มทดลองส่วนใหญ่ทางานในร้านนวดแผนไทยและสปา (ร้อยละ 54.5) และทางาน
ส่วนตัว (ร้อยละ 45.5) ตามลาดับ
กลุ่มทดลองส่วนใหญ่มีประสบการณ์การทางานเป็นเวลา 1 -5 ปี (ร้อยละ 75.0) 6 – 10 ปี
(ร้อยละ 13.6) 11 – 15 ปี (ร้อยละ 6.8 ) 15-20 ปี (ร้อยละ 4.6) ตามลาดับ
กลุ่มทดลองส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ร้อยละ 47.7) ระดับ
ประถมศึกษา (ร้อยละ 36.4) และระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 15.9) ตามลาดับ
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ตารางที่ 20 ประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพ
ในสปา
ประเด็น
จานวน(คน)
ร้อยละ
เคยเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแล
4
9.09
สุขภาพในสปา
ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะอาชีพ
ผู้ดูแลสุขภาพในสปา
รวม

40

90.91

44

100.00

จากตารางที่ 20 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ90.91) ยังไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม
เกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปามาก่อนและมีผู้เคยเข้าร่วมกิจกรรมการ
พัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปามาแล้ว (ร้อยละ 9.09)
2.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลาง
ผู้วิจัยนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยความรู้ทางด้านการ
สื่อสารภาษาจีนกลางของผู้ดูแลสุขภาพในสปาดังนี้
ตารางที่ 21 การเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของความรู้ทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลางก่อน
การทดลองของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
N

x̄

S.D.

t-test

P - value

กลุ่มทดลอง

22

18.77

2.65

.18

.85

กลุ่มควบคุม

22

18.91

2.15

กลุ่มตัวอย่าง

* P < 0.05
จากตารางที่ 21 พบว่า คะแนนเฉลี่ยของความรู้ทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลางก่อน
การทดลองของผู้ดูแลสุขภาพในสปาในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีความแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่าก่อนการทดลอง กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มมีความรู้
ทางด้านภาษาจีนกลางไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 22 กา รเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของความรู้ทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลางก่อน
และหลังการทดลองของกลุ่มทดลอง
กลุ่มทดลอง

N

x̄

S.D.

t-test

P - value

ก่อนการทดลอง

22

18.77

2.65

27.13

.00*

หลังการทดลอง

22

38.55

2.15

* P < 0.05
จากตารางที่ 22 พบว่าคะแนนเฉลี่ยของความรู้ทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลางก่อน
และหลังการทดลองของผู้ดูแลสุขภาพในสปา ในกลุ่มทดลอง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง แสดงให้เห็นว่า
ผู้ดูแลสุขภาพในสปา ในกลุ่มทดลอง หลังการเข้าร่วมกิจกรรมตามโปรแกรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปาที่พัฒนาขึ้น มีความรู้ทางด้านการสื่อสาร
ภาษาจีนกลางสูงกว่าก่อนการทดลอง
ตารางที่ 23 การเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของความรู้ทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลางหลัง
การทดลองของกลุ่มควบคุม
กลุ่มตัวอย่าง

N

x̄

S.D.

t-test

P - value

ก่อนทดลอง

22

18.91

2.15

1.82

.07

หลังทดลอง

22

21.68

6.79

* P < 0.05
จากตารางที่ 23 พบว่าคะแนนเฉลี่ยของความรู้ทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลางก่อน
และหลังการทดลองของผู้ดูแลสุขภาพในสปา ในกลุ่ม ควบคุมมีความ แตกต่างกันอย่าง ไม่ มี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าหลังการเข้าร่วมกิจกรรมตามโปรแกรมการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปาด้วยการบรรยาย กลุ่มควบคุมมี
ความรู้ทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลาง ก่อนการทดลองและหลังการทดลองไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 24 การเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของความรู้ทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลางหลัง
การทดลองของกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม
กลุ่มตัวอย่าง

N

x̄

S.D.

t-test

P - value

กลุ่มทดลอง

22

38.55

2.15

11.10

.00*

กลุ่มควบคุม

22

21.68

6.79

* P < 0.05
จากตารางที่ 24 พบว่า คะแนนเฉลี่ยของความรู้ทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลางหลัง
การทดลองของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 แสดงให้เห็นว่าผู้ดูแลสุขภาพในสปาในกลุ่มทดลองหลังจากการเข้า ร่วมกิจกรรมตามโปรแกรม
การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปาที่พัฒนาขึ้น มีความรู้
ทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลางสูงขึ้นกว่าผู้ดูแลสุขภาพในสปาในกลุ่มควบคุม
2.3 ผลการวิเคราะห์การประเมินทักษะความสามารถทางด้านการสื่อสารภาษา
จีนกลาง
ตารางที่ 25 การเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของทักษะ ความสามารถ ทางด้านการสื่อสาร
ภาษาจีนกลางหลังการทดลองของกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม ผู้ดูแลสุขภาพ
ในสปา
กลุ่มตัวอย่าง

N

x̄

S.D.

t-test

P - value

กลุ่มทดลอง

22

3.69

.38

3.18

.00*

กลุ่มควบคุม

22

3.36

.29

* P < 0.05
จากตารางที่ 25 พบว่า คะแนนเฉลี่ยของทักษะ ความสามารถ ทางด้านการสื่อสาร
ภาษาจีนกลางหลังการทดลองของ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
มีความ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่าผู้ดูแลสุขภาพในสปา ในกลุ่มทดลองหลังจากการ
เข้าร่วมกิจกรรมตามโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแล
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สุขภาพในสปาที่พัฒนาขึ้นมีทักษะความสามารถทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลางสูงขึ้นกว่า
ผู้ดูแลสุขภาพในสปาในกลุ่มควบคุม
2.4 ผลการประเมินตนเองในการฝึกปฏิบัติทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลางด้วย
ตนเองของกลุ่มทดลองผู้ดูแลสุขภาพในสปา
ผู้วิจัยมอบหมายให้ผู้ดูแลสุขภาพในสปาที่เป็นกลุ่มทดลองฝึกปฏิบัติทักษะด้วยตนเอง
ทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลางโดยมีการฝึกทักษะทางด้านความสามารถทางการพูด ทางด้าน
การฟัง และความสามารถทางด้านการใช้คาศัพท์ทางภาษา จานวน 100 ชั่วโมง เป็นเวลา 30 วัน
จากการฝึกด้วยตนเองพบว่าผู้เรียนมีการฝึกทักษะด้วยตนเองตามตารางสรุปต่อไปนี้
ตารางที่ 26 ผลการประเมินตนเองในการฝึกปฏิบัติทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลางด้วยตนเอง

x̄

S.D.

ความหมาย

ด้านความสามารถในการฟังภาษาจีนกลาง
1. การเข้าใจในประเด็นที่ฟัง
3.14
2. ความสามารถในการฟังและสื่อความหมายได้อย่างชัดเจน 2.96
รวม
3.05

1.04
.95
.96

พอใช้
พอใช้
พอใช้

2.73

1.03

พอใช้

2.82
2.68

1.01
1.04

พอใช้
พอใช้

2.74

.99

พอใช้

ด้านความถูกต้องในการใช้คาศัพท์ภาษาจีนกลาง
6. การเลือกใช้คาศัพท์ ได้อย่างหลากหลาย

2.77

.92

พอใช้

7. การเลือกใช้คาศัพท์ ได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับเรื่องที่พูด
8. ความสามารถในการใช้คาศัพท์ในการถามได้อย่างถูกต้อง
รวม
ค่าเฉลี่ยรวม

2.77
2.68
2.74
2.84

.87
.89
.86
.88

พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้

ทักษะที่ฝึก

ด้านความสามารถในการพูดภาษาจีนกลาง
3. ความสามารถพูดโต้ตอบได้ถูกต้อง
4. ความมั่นใจในการพูดโต้ตอบ
5. ความสามารถในการพูดออกเสียงได้อย่างถูกต้องใกล้เคียง
กับเจ้าของภาษา
รวม
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จากตารางที่ 26 พบว่าผู้ดูแลสุขภาพในสปาฝึกปฏิบัติทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลาง
ด้วยตนเองทั้ง 3 ด้านโดยมีค่าเฉลี่ยรวมพอใช้ (x̄ = 2.84 )
ทักษะทางด้านความสามารถในการฟัง มีค่าเฉลี่ย พอใช้ โดยมีค่าเฉลี่ยรวม (x̄ = 3.05 )
ซึ่งเรียงตามลาดับได้ดังนี้ ความเข้าใจในประเด็นที่ฟัง (x̄ = 3.14 ) ความสามารถในการฟังและ
สื่อความหมายได้อย่างชัดเจน (x̄ = 2.96 ) ตามลาดับ
ทักษะทางด้านความสามารถในการพูด มีค่าเฉลี่ยพอใช้โดยมีค่าเฉลี่ยรวม (x̄ = 2.74)
ซึ่งเรียงตามลาดับได้ดังนี้ ความมั่นใจในการพูดโต้ตอบ (x̄ = 2.82 ) ความสามารถในการพูด
โต้ตอบได้ถูกต้อง (x̄ = 2.73 ) และความสามารถพูดออกเสียงได้อย่างถูกต้องใกล้เคียงเจ้าของ
ภาษา (x̄ = 2.68 ) ตามลาดับ
ทักษะทางด้านความถูกต้องในการใช้คาศัพท์ทางด้านภาษาพอใช้ โดยมีค่าเฉลี่ยรวม
(x̄ = 2.74) ซึ่งเรียงตามลาดับ ได้ดังนี้ การเลือกใช้คาศัพท์ ได้อย่างหลากหลาย (x̄ = 2.77 )
การเลือกใช้คาศัพท์ได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับเรื่องที่พูด (x̄ = 2.77 ) .ความสามารถในการใช้
คาศัพท์ในการถามได้อย่างถูกต้อง (x̄ = 2.68 ) ตามลาดับ
2.5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเจตคติทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลาง
ตารางที่ 27 การเปรียบเทียบความแตกต่างเจตคติทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลางก่อนการ
ทดลองของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ผู้ดูแลสุขภาพในสปา
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม

N
22
22

x̄
30.56
31.02

S.D.
0.8
1.65

t-test
.90

P - value
.37

* P < 0.05
จากตารางที่ 27 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างเจตคติทางด้านการสื่อสาร
ภาษาจีนกลาง ก่อนการทดลองของผู้ดูแลสุขภาพในสปาในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่าง
กันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่าก่อนการทดลอง กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มมี
เจตคติทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลางไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 28 การเปรียบเทียบความแตกต่างเจตคติทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลาง
หลังการทดลองของกลุ่มทดลอง

ก่อนและ

กลุ่มทดลอง

N

x̄

S.D.

t-test

P - value

ก่อนการทดลอง

22

30.56

0.8

17.55

.00*

หลังการทดลอง

22

43.41

2.13

* P < 0.05
จากตารางที่ 28 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างเจตคติทางด้านการสื่อสาร
ภาษาจีนกลาง ก่อนและหลังการทดลองของผู้ดูแลสุขภาพในสปาในกลุ่มทดลอง มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการ
ทดลอง แสดงให้เห็นว่าผู้ดูแลสุขภาพในสปาในกลุ่มทดลองหลังการเข้าร่วมกิจกรรมตามโปรแกรม
การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปาที่พัฒนาขึ้น มีเจตคติ
ทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลางสูงกว่าก่อนการทดลอง
ตารางที่ 29 การเปรียบเทียบความแตกต่างเจตคติทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลาง หลังการ
ทดลองของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมผู้ดูแลสุขภาพในสปา
กลุ่มตัวอย่าง

N

x̄

S.D.

t-test

P - value

กลุ่มทดลอง

22

43.41

2.13

10.02

.00*

กลุ่มควบคุม

22

32.96

2.50

* P < 0.05
จากตารางที่ 29 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างเจตคติต่อ การสื่อสารภาษาจีน
กลางหลังการทดลองของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่าผู้ดูแลสุขภาพในสปาในกลุ่มทดลองหลังจากเข้า ร่วมกิจกรรม
ตามโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปาที่
พัฒนาขึ้นมีเจตคติต่อการสื่อสารภาษาจีนกลางสูงขึ้นกว่าผู้ดูแลสุขภาพในสปาในกลุ่มควบคุม
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ตารางที่ 30 การเปรียบเทียบความแตกต่างเจตคติทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลาง หลังการ
ทดลองของกลุ่มควบคุม
กลุ่มตัวอย่าง

N

x̄

S.D.

t-test

P - value

ก่อนทดลอง

22

31.02

1.65

2.04

.06

หลังทดลอง

22

32.96

2.50

* P < 0.05
จากตารางที่ 30 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างเจตคติต่อ การสื่อสารภาษาจีน
กลางหลังการทดลองของกลุ่มควบคุม ไม่มีความ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 แสดงให้เห็นว่าผู้ดูแลสุขภาพในสปาในกลุ่ม ควบคุม หลังจากเข้า ร่วมกิจกรรมตามโปรแกรม
การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปาที่พัฒนาขึ้น มีเจตคติ
ต่อการสื่อสารภาษาจีนกลางก่อนทดลองและหลังทดลองไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 31 ประเด็นเจตคติที่มีต่อการสื่อสารภาษาจีนกลางของกลุ่มทดลองที่เข้าร่วมโปรแกรม
การศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ให้บริการดูแลสุขภาพในสปา
ประเด็น
1. ความรู้สึกว่าตนเองมีความสามารถพิเศษเมื่อพูด
ภาษาจีนกลางได้
2. ความคิดที่ว่าการสื่อสารภาษาจีนกลางได้จะทาให้มี
รายได้ดี
3. ความคิดที่ว่าภาษาจีนกลางเรียนไม่ยาก
4. ความกล้าสื่อสารภาษาจีนกลางกับคนจีน
5. ความเชื่อมั่นในการพูดภาษาจีนกลาง
6. ความภูมิใจที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาจีนกลางได้
7. ทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลางมีประโยชน์ต่อตนเอง
ทั้งการทางานและในชีวิตประจาวัน
8. ความรู้สึกที่ว่าภาษาจีนกลางเป็นภาษาที่ไพเราะ

x̄

S.D.

ความหมาย

4.64

.49

เห็นด้วยมากที่สุด

4.55

.51

เห็นด้วยมากที่สุด

4.41
4.36
4.18
4.41
4.27

.50
.49
.66
.59
.55

เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก

4.18

.50

เห็นด้วยมาก
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ตารางที่ 31 (ต่อ)
ประเด็น

x̄

9. ความไม่รู้สึกกังวลเกี่ยวกับเรื่องการออกเสียงเวลาพูด 3.91
ภาษาจีนกลาง
10. ความรู้สึกที่ว่าการสื่อสารภาษาจีนกลางง่ายกว่าการ 4.50
สื่อสารภาษาอื่น
ค่าเฉลี่ยรวม

4.34

S.D.

ความหมาย

.42

เห็นด้วยมาก

.51

เห็นด้วยมากที่สุด

.28

มาก

จากตารางที่ 31 พบว่ากลุ่มทดลองมีเจตคติทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลางโดยมี
คะแนนเฉลี่ยเจตคติโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.34 ) หมายความว่าผู้เรียนมีเจตคติที่เป็นบวก
ทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลางหลังจากเข้าร่วมโปรแกรมแล้ว
กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยของเจตคติทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลางอยู่ในระดับมาก
ที่สุดจานวน 3 ข้อ โดยเรียงลาดับเจตคติที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดไปจนถึงน้อยสุดดังต่อไปนี้
ความรู้สึกว่าตนเองมีความสามารถพิเศษเมื่อพูดภาษาจีนกลางได้ (x̄ = 4.64 ) ความคิดที่ว่าการ
สื่อสารภาษาจีนกลางได้จะทาให้มีรายได้ดี (x̄ = 4.55 ) และความรู้สึกที่ว่าการสื่อสารภาษาจีน
กลางง่ายกว่าการสื่อสารภาษาอื่น (x̄ = 4.50 ) ตามลาดับ
กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยของเจตคติทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลางในระดับเห็นด้วย
มาก จานวน 7 ข้อ โดยเรียงลาดับเจตคติที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดไปจนถึงน้อยสุดดังต่อไปนี้
ความคิดว่าภาษาจีนกลางเรียนไม่ยาก (x̄ = 4.41) ความภูมิใจที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาจีน
กลางได้ (x̄ = 4.41 ) ความกล้าสื่อสารภาษาจีนกลางกับคนจีน (x̄ = 4.36 ) ทักษะการสื่อสาร
ภาษาจีนกลางมีประโยชน์ต่อตนเองทั้งการทางานและในชีวิตประจาวัน (x̄ = 4.27 ) ความเชื่อมั่น
ในการพูดภาษาจีนกลาง (x̄= 4.18 )ความรู้สึกที่ว่าภาษาจีนกลางเป็นภาษาที่ไพเราะ (x̄ = 4.18 )
และความไม่รู้สึกกังวลเกี่ยวกับเรื่องการออกเสียงเวลาพูดภาษาจีนกลา (x̄= 3.91 ) ตามลาดับ
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2.6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ทางด้านการนวดบรรเทาอาการ10
อาการ
ผู้วิจัยนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยความรู้ทางด้านการ
นวดบรรเทาอาการ 10 อาการของผู้ดูแลสุขภาพในสปาดังนี้
ตารางที่ 32 การเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของความรู้ทางด้านการนวดบรรเทาอาการ10
อาการ ก่อนการทดลองของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
N

x̄

S.D.

t-test

P - value

กลุ่มทดลอง

22

26.41

9.05

.60

.55

กลุ่มควบคุม

22

27.86

6.83

กลุ่มตัวอย่าง

* P < 0.05
จากตารางที่ 32 พบว่าคะแนนเฉลี่ยของความรู้ทางด้านการ นวดบรรเทา อาการ 10
อาการก่อนการทดลองของผู้ดูแลสุขภาพในสปาในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีความแตกต่าง
กันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่าก่อนการทดลอง กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มมี
ความรู้ทางด้านทักษะการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 33 การเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของความรู้ทางด้านการนวดบรรเทาอาการ10
อาการ ก่อนและหลังการทดลองของกลุ่มทดลอง
กลุ่มทดลอง

N

x̄

S.D.

t-test

P - value

ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง

22
22

26.41
35.41

9.05
3.88

4.28

.00*

* P < 0.05
จากตารางที่ 33 พบว่าคะแนนเฉลี่ยของความรู้ทางด้านการนวดบรรเทาอาการ 10อาการ
ก่อนและหลังการทดลองของผู้ดูแลสุขภาพในสปา ในกลุ่มทดลอง มีความ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง แสดง
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ให้เห็นว่าผู้ดูแลสุขภาพในสปาในกลุ่มทดลอง หลังการเข้าร่วมกิจกรรมตามโปรแกรมการศึกษา
นอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปาที่พัฒนาขึ้นมีความรู้ทางด้าน
การนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ สูงกว่าก่อนการทดลอง
ตารางที่ 34 การเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของความรู้ทางด้านการนวดบรรเทาอาการ10
อาการ ก่อนและหลังการทดลองของกลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง

N

x̄

S.D.

t-test

P - value

ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง

22
22

27.86
31.64

6.83
6.11

1.93

.06

* P < 0.05
จากตารางที่ 34 พบว่าคะแนนเฉลี่ยของความรู้ทางด้านการนวดบรรเทาอาการ 10อาการ
ก่อนและหลังการทดลองของผู้ดูแลสุขภาพในสปา ในกลุ่ม ควบคุมไม่มีความ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าหลังการเข้าอบรมตามโปรแกรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปาด้วยการบรรยาย กลุ่มควบคุมมีความรู้
ทางด้านการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ ก่อนการทดลองและหลังการทดลองไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 35 การเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของความรู้ทางด้านการนวดบรรเทาอาการ 10
อาการหลังการทดลองของกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม
กลุ่มตัวอย่าง

N

x̄

S.D.

t-test

P - value

กลุ่มทดลอง

22

35.41

3.88

2.58

.01*

กลุ่มควบคุม

22

31.64

6.11

* P < 0.05
จากตารางที่ 35 พบว่าคะแนนเฉลี่ยของความรู้ทางด้านการนวดบรรเทาอาการ 10อาการ
หลังการทดลองของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่าผู้ดูแลสุขภาพในสปาในกลุ่มทดลองหลังจากการเข้าอบรมตามโปรแกรม
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การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปาที่พัฒนาขึ้น มีความรู้
ทางด้านการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ สูงขึ้นกว่าผู้ดูแลสุขภาพในสปาในกลุ่มควบคุม
2.7 ผลการวิเคราะห์การประเมินทักษะความสามารถทางด้านการนวดบรรเทา
อาการ 10 อาการ
ตารางที่ 36 การเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของทักษะความสามารถทางด้านการนวดบรรเทา
อาการ 10 อาการหลังการทดลองของกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม
กลุ่มตัวอย่าง

N

x̄

S.D.

t-test

P - value

กลุ่มทดลอง

22

53.86

6.167

1.17

.24

กลุ่มควบคุม

22

52.00

4.175

* P < 0.05
จากตารางที่ 36 พบว่าคะแนนเฉลี่ยของทักษะทางด้านการนวดบรรเทาอาการ 10อาการ
หลังการทดลองของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ไม่ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ.05 แสดงให้เห็นว่าผู้ดูแลสุขภาพในสปาในกลุ่มทดลองหลังจากการเข้าอบรมตามโปรแกรม
การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปาที่พัฒนาขึ้น มีทักษะ
ทางด้านการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ ไม่แตกต่างกันกับ ในกลุ่มควบคุม เนื่องด้วยในกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมผู้เรียนเป็นผู้ที่มีประสบการณ์เดิมในด้านทักษะการนวดบรรเทาอาการ 10
อาการจึงทาให้ทักษะความสามารถในการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการไม่แตกต่างกัน
2.8 ผลการประเมินตนเองในการฝึกปฏิบัติทักษะการนวดบรรเทาอาการ 10
อาการด้วยตนเองของกลุ่มทดลอง
ผู้วิจัยมอบหมายให้ผู้เรียนที่เป็นกลุ่มทดลองฝึกปฏิบัติทักษะทางด้านการนวดบรรเทา
อาการ 10 อาการด้วยตนเองโดยมีการฝึกทักษะทางด้านต่างๆ จานวน 60 ชั่วโมง เป็นเวลา 30 วัน
จากการฝึกด้วยตนเองพบว่าผู้เรียนมีการฝึกทักษะด้วยตนเองตามตารางสรุปต่อไปนี้
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ตารางที่ 37 ผลการประเมินตนเองในการฝึกปฏิบัติทักษะการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการด้วย
ตนเอง
ทักษะที่ฝึก
1.การซักประวัติผู้ป่วย
2.การบันทึกข้อมูลผู้ป่วยได้อย่างครบถ้วน
3.การนวดและให้การรักษาเพื่อแก้ปัญหาตามโรคและอาการ
ของผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง
4.การประเมินผู้ป่วยหลังการนวดได้
5.การแก้ปัญหาในระหว่างการฝึกปฏิบัติ
6.การให้คาแนะนาเพิ่มเติมแก่ผู้ป่วยหลังนวด
รวม

x̄
4.59
3.86
4.32

S.D.
.73
.77
.57

ความหมาย
ทุกครั้ง
บ่อยครั้ง
บ่อยครั้ง

3.95
3.68
3.90
4.05

.65
.72
.97
.54

บ่อยครั้ง
บ่อยครั้ง
บ่อยครั้ง
บ่อยครั้ง

จากตารางที่ 37 พบว่าผู้เรียนฝึกปฏิบัติทักษะการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการด้วย
ตนเอง มีค่าเฉลี่ยโดยรวมบ่อยครั้ง (x̄ = 4.05 )
ทักษะที่ผู้เรียนฝึกปฏิบัติทุกครั้งมีจานวน 1 ทักษะคือ การซักประวัติผู้ป่วย (x̄ = 4.59)
ทักษะที่ผู้เรียนฝึกปฏิบัติบ่อยครั้งมีจานวน 5 ทักษะ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงตามลาดับคือ การ นวด
และให้การรักษาเพื่อแก้ปัญหาตามโร คและอาการของผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง (x̄ = 4.32 ) การ
ประเมินผู้ป่วยหลังการนวดได้ (x̄ = 3.95) การให้คาแนะนาเพิ่มเติมแก่ผู้ป่วยหลังนวด (x̄ = 3.90)
การบันทึกข้อมูลผู้ป่วยได้อย่างครบถ้วน (x̄ = 3.86) และการแก้ปัญหาในระหว่างการฝึกปฏิบัติ
(x̄ = 3.68) ตามลาดับ
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2.9 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเจตคติทางด้านการนวดเพื่อเป็นผู้ดูแลสุขภาพ
ในสปา
ตารางที่ 38 การเปรียบเทียบความแตกต่างเจตคติทางด้านการนวดเพื่อเป็นผู้ดูแลสุขภาพใน
สปาก่อนการทดลองของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
กลุ่มตัวอย่าง

N

x̄

S.D.

t-test

P - value

กลุ่มทดลอง

22

36.05

3.18

.24

.86

กลุ่มควบคุม

22

36.27

2.96

* P < 0.05
จากตารางที่ 38 พบว่าการเปรียบเทียบความแตกต่างเจตคติเจตคติทางด้านการนวดเพื่อ
เป็นผู้ดูแลสุขภาพในสปาก่อนการทดลองของผู้ดูแลสุขภาพในสปาในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่าก่อนการทดลองกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2
กลุ่ม มีเจตคติทางด้านการเป็นผู้ดูแลสุขภาพในสปา ไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 39 การเปรียบเทียบความแตกต่างเจตคติทางด้านการนวดเพื่อเป็นผู้ดูแลสุขภาพ
ในสปา ก่อนและหลังการทดลองของกลุ่มทดลอง
กลุ่มทดลอง

N

x̄

S.D.

t-test

P - value

ก่อนการทดลอง

22

36.05

3.18

6.05

.00*

หลังการทดลอง

22

42.59

3.94

* P < 0.05
จากตารางที่ 39 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างเจตคติทางด้านการนวดเพื่อเป็น
ผู้ดูแลสุขภาพในสปา ก่อนและหลังการทดลองของผู้ดูแลสุขภาพในสปาในกลุ่มทดลองแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง
แสดงให้เห็นว่าผู้ดูแลสุขภาพในสปา ในกลุ่มทดลอง หลังการเข้าร่วมกิจกรรมตามโปรแกรม
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การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปาที่พัฒนาขึ้น มีเจตคติ
ทางด้านการนวดเพื่อเป็นผู้ดูแลสุขภาพในสปาสูงกว่าก่อนการทดลอง
ตารางที่ 40 การเปรียบเทียบความแตกต่างเจตคติทางด้านการนวดเพื่อเป็นผู้ดูแลสุขภาพใน
ก่อนและหลังการทดลองของกลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง

N

x̄

S.D.

t

P - value

ก่อนการทดลอง

22

36.27

2.96

1.46

.15

หลังการทดลอง

22

37.91

4.30

* P < 0.05
จากตารางที่ 40 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างเจตคติทางด้านการนวดเพื่อเป็น
ผู้ดูแลสุขภาพในสปา ก่อนและหลังการทดลองของผู้ดูแลสุขภาพในสปาในกลุ่ม ควบคุม ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
แสดงว่าหลังการเข้าร่วมกิจกรรมตาม
โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา ผู้ดูแล
สุขภาพใน สปาที่เป็นกลุ่มควบคุมมีเจตคติทางด้านการนวดเพื่อเป็นผู้ดูแลสุขภาพในสปาไม่
แตกต่างกันหลังการทดลอง
ตารางที่ 41 การเปรียบเทียบความแตกต่างเจตคติทางด้านการนวดเพื่อเป็นผู้ดูแลสุขภาพ
ในสปา หลังการทดลองของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
N

x̄

S.D.

t-test

P - value

กลุ่มทดลอง

22

42.59

3.94

3.75

.00*

กลุ่มควบคุม

22

37.91

4.30

กลุ่มตัวอย่าง

* P < 0.05
จากตารางที่ 41 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างเจตคติทางด้านการนวดเพื่อเป็น
ผู้ดูแลสุขภาพในสปา หลังการทดลองของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่าง
มี
นัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่าผู้ดูแลสุขภาพในสปาในกลุ่มทดลองหลังจากเข้า
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อบรมตามโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา
ที่พัฒนาขึ้นมีเจตคติทางด้านการนวดเพื่อเป็นผู้ดูแลสุขภาพในสปา สูงขึ้นกว่าผู้ดูแลสุขภาพในสปา
ในกลุ่มควบคุม
ตารางที่ 42 ประเด็นเจตคติทางด้านการนวดเพื่อเป็นผู้ดูแลสุขภาพในสปาของกลุ่มทดลองที่เข้า
ร่วมโปรแกรมการศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา
ประเด็น
1. อาชีพการนวดเพื่อเป็นผู้ให้บริการดูแลสุขภาพในสปา
เป็นอาชีพที่สุจริต
2. การนวดเพื่อเป็นผู้ดูแลสุขภาพในสปาเป็นอาชีพที่น่า
ภาคภูมิใจ
3. การเป็นผู้ดูแลสุขภาพในสปาต้องรักในอาชีพของตน
4. การเป็นผู้ดูแลสุขภาพในสปาสามารถช่วยให้ตนเองมี
สุขภาพที่ดีเช่นกัน
5 อาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา ต้องมีความอดทน
6. ผู้ดูแลสุขภาพในสปาที่ให้บริการด้านการนวดที่ดีต้อง
ให้บริการด้วยใจ
7. ผู้ดูแลสุขภาพในสปาที่ให้บริการด้านการนวดที่ประสบ
ความสาเร็จต้องมีทัศนคติที่เป็นบวก
8. การดูแลสุขภาพด้วยการใช้วิธีบาบัดด้วยการนวดเป็นการ
ช่วยเหลือเพื่อให้ลูกค้าผ่อนคลายมีความสุข
9. การเป็นผู้ดูแลสุขภาพในสปาที่ให้บริการด้านการนวดต้อง
เชื่อมั่นในตนเองจึงจะประสบผลสาเร็จ
10 การเป็นผู้ดูแลสุขภาพในสปาที่ให้บริการด้านการนวดทา
ให้ท่านมีความสุขในการได้ช่วยเหลือผู้อื่น
ค่าเฉลี่ยรวม

x̄

S.D.

ความหมาย

4.86

.35

มากที่สุด

4.45

1.01

มาก

4.59

.96

มากที่สุด

4.36
4.32
4.77

.90
.94
.52

มาก
มาก
มากที่สุด

2.82

.39

ปานกลาง

4.23

.43

,มาก

4.50

.59

มากที่สุด

3.68

.72

มาก

4.26

.39

มาก

จากตารางที่ 42 พบว่ากลุ่มทดลองมี คะแนนเฉลี่ยเจตคติทางด้านการนวดเพื่อเป็นผู้ดูแล
สุขภาพในสปาโดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.26)
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กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยของเจตคติทางด้านการนวดเพื่อเป็นผู้ดูแลสุขภาพในสปาอยู่
ในระดับมากที่สุดมีจานวน 4 ข้อ โดยเรียงลาดับเจตคติที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดไปจนถึงน้อยที่สุด
ดังต่อไปนี้ อาชีพ การนวดเพื่อเป็นผู้ให้บริการดูแลสุขภาพในสปา เป็นอาชีพที่สุจริต (x̄ = 4.86)
ผู้ให้บริการ ดูแลสุขภาพใน สปาที่ให้บริการด้านการนวด ที่ดีต้องให้บริการ ด้วยใจ (x̄ = 4.77 )
การเป็น ผู้ดูแลสุขภาพในสปาต้องรักในอาชีพของตน (x̄ = 4.59) และการเป็นผู้ดูแลสุขภาพใน
สปาที่ให้บริการด้านการนวดต้องเชื่อมั่นในตนเองจึงจะประสบผลสาเร็จ (x̄ = 4.50) ตามลาดับ
กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยของเจตคติทางด้านการนวดเพื่อเป็นผู้ดูแลสุขภาพในสปาอยู่ใน
ระดับมากมีจานวน 5 ข้อ โดยเรียงลาดับเจตคติที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดไปจนถึงน้อยที่สุดดังต่อไปนี้
การนวดเพื่อเป็นผู้ดูแลสุขภาพในสปาเป็นอาชีพที่น่าภาคภูมิใจ( x̄ = 4.45) การเป็นผู้ดูแลสุขภาพ
ในสปาช่วยให้ตนเองมีสุขภาพที่ดีเช่นกัน (x̄ = 4.36) อาชีพ ผู้ดูแลสุขภาพในสปาต้องมีความ
อดทน (x̄ = 4.32) การดูแลสุขภาพด้วยการใช้วิธีบาบัดด้วยการนวดเป็นการช่วยเหลือ เพื่อให้ลูกค้า
ผ่อนคลาย มีความสุข (x̄ = 4.23) และ การเป็นผู้ดูแลสุขภาพในสปาที่ให้บริการด้านการนวดทาให้
ท่านมีความสุขในการได้ช่วยเหลือผู้อื่น (x̄ = 3.68) ตามลาดับ
กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยของเจตคติทางด้านการ นวดเพื่อ เป็นผู้ดูแลสุขภาพในสปา ใน
ระดับปานกลาง มีจานวน 1 ข้อ คือ ผู้ดูแลสุขภาพในสปาที่ให้บริการด้านการนวดที่ประสบ
ความสาเร็จต้องมีทัศนคติที่เป็นบวก (x̄ = 2.82)
ผลการประเมินโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพ
ผู้ดูแลสุขภาพในสปา
ผู้วิจัยประเมินโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแล
สุขภาพในสปาและได้รับผลการประเมินโปรแกรมดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 43 ผลการประเมินโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพ
ผู้ให้บริการดูแลสุขภาพในสปา
ประเด็น
1. ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ของโปรแกรม
2. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
3. ความพร้อมในการสอนของครูผู้สอน
4. ความสามารถของครูผู้สอนในการถ่ายทอดความรู้
6. ความเหมาะสมของสื่อการเรียนรู้
7. ความยาก-ง่ายของเนื้อหาการนวดแผนไทย
8. ความยาก-ง่ายของเนื้อหาทักษะการสื่อสารภาษาจีน
9. การนาความรู้การนวดแผนไทยไปประยุกต์ใช้ได้จริง
10. การนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนไปประยุกต์ใช้ได้จริง
11. ความน่าสนใจของเนื้อหาการนวดแผนไทย
12. ความน่าสนใจของเนื้อหาทักษะการสื่อสารภาษาจีน
13. ความสอดคล้องของเนื้อหาระหว่างกิจกรรมการเรียนรู้
14. ความน่าสนใจของกิจกรรมการเรียนรู้
15. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการเรียนรู้แต่ละ
เนื้อหา
16. ความเหมาะสมของช่วงระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
17. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการฝึกปฏิบัติ
18. ความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรม
19. บรรยากาศในการจัดกิจกรรม
20. ความเหมาะสมของสิ่งอานวยความสะดวก
21. ความเหมาะสมของวิธีประเมินผลโปรแกรม

N
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

รวม

x̄
4.68
4.54
4.82
4.73
4.54
4.54
4.41
4.68
4.82
4.73
4.64
4.82
4.64
4.54

S.D.
.57
.59
.39
.45
.59
.59
.79
.72
.39
.45
.58
.39
.58
.51

ความหมาย
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

22
22
22
22
22
22

4.68
4.77
4.77
4.68
4.82
4.82

.57
.43
.43
.57
.39
.39

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

22

4.69 .28

มากที่สุด

จากตารางที่ 43 พบว่าผู้เข้าร่วมโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนา
สมรรถนะอาชีพผู้ให้บริการดูแลสุขภาพในสปามีความเห็นต่อการจัดโปรแกรมมีความเหมาะสม
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.69 )

251
โดยมีคะแนนเฉลี่ยความเหมาะสมของโปรแกรมในระดับมากที่สุด เรียงตามลาดับคือ
การอานวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือผู้เรียนในการเรียนรู้ (x̄ = 4.86 ) ความพร้อมใน
การสอนของครูผู้สอน (x̄ = 4.82 ) การนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนไปประยุกต์ใช้ได้จริง
(x̄ = 4.82 ) ความสอดคล้องของเนื้อหาระหว่างกิจกรรมการเรียนรู้ (x̄ = 4.82 ) ความเหมาะสม
ของสิ่งอานวยความสะดวก (x̄ = 4.82 ) ความเหมาะสมของวิธีประเมินผลโปรแกรม (x̄ = 4.82 )
ความเหมาะสมของระยะเวลาในการฝึกปฏิบัติ,ความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรม (x̄ = 4.77 )
ความสามารถของครูผู้สอนในการถ่ายทอดความรู้ (x̄ = 4.73 ) ความน่าสนใจของเนื้อหาการนวด
แผนไทย (x̄ = 4.73 ) ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ของโปรแกรม , การนาความรู้การนวดแผนไทย
ไปประยุกต์ใช้ได้จริง (x̄ = 4.68) ความเหมาะสมของ ช่วงระยะเวลาในการจัดกิจกรรม ( x̄ = 4.68)
บรรยากาศในการจัดกิจกรรม (x̄ = 4.68) ความน่าสนใจของเนื้อหาทักษะการสื่อสารภาษาจีน
(x̄ = 4.64) ความน่าสนใจของกิจกรรมการเรียนรู้ (x̄ = 4.64) คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
(x̄ = 4.54) ความเหมาะสมของสื่อการเรียนรู้

( x̄ = 4.54) ความยาก-ง่ายของเนื้อหาการนวด

แผนไทย (x̄ = 4.54) และความเหมาะสมของระยะเวลาในการเรียนรู้ แต่ละเนื้อหา ( x̄ = 4.54)
ตามลาดับ
ความเหมาะสมของโปรแกรมในระดับมากคือ ความยาก-ง่ายของเนื้อหาทักษะการสื่อสาร
ภาษาจีน (x̄ = 4.41)
ผลของการประเมินโปรแกรม ผู้วิจัยได้ทาการประเมินโดยดาเนินการใน 2 ลักษณะคือ
จากการอภิปรายกลุ่ม ผู้เรียนที่เป็นกลุ่มทดลอง และการสัมภาษณ์ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มแต่ละ
บุคคล โดยให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ช่วยเสริมศักยภาพ
และข้อควรปรับปรุงขององค์ประกอบของโปรแกรมดังต่อไปนี้
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การอภิปรายกลุ่ม
1. วัตถุประสงค์ของโปรแกรม
กลุ่มทดลองผู้ดูแลสุขภาพในสปามีความเห็นว่าวัตถุประสงค์ของโปรแกรมมีความชัดเจน
และเหมาะสม มีความสอดคล้องสามารถนาไปใช้ได้จริงในการประกอบอาชีพ ตรงตามความ
ต้องการและความสนใจของผู้เรียน ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการกาหนดวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ ดัง
จากผลการแสดงความคิดเห็นของกลุ่มทดลองต่อไปนี้
“วัตถุประสงค์มีความชัดเจนและเขียนไว้บนกระดานจะช่วยเตือนให้
ทาให้ได้ถึงเป้าหมาย”
“มีความสอดคล้องเอาไปใช้ได้จริงตรงตามความสนใจของผู้เรียน “
“ผู้เรียนสามารถร่วมกาหนดวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้”
“เหมาะสมกับปัจจุบัน”
“.ตรงตามความต้องการ”
“ช่วยทาให้ผู้เรียนเข้าใจในโปรแกรม เรียนรู้ได้ตามเป้าหมายทาให้
เกิดความรู้และความมั่นใจในตนเอง”
“เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้”
2. ด้านกลุ่มผู้เรียน
ผู้ทดลองผู้ดูแลสุขภาพในสปามีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่าจานวนผู้เรียนมีความ
เหมาะสมไม่มากและไม่น้อยเกินไปคือจานวน 20-22คนและแบ่งกลุ่มในแต่ละกลุ่ม 4-5 คน
ผู้เรียนแต่ละบุคคลมีประสบการณ์สามารถ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งกันและกัน ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ มีความกระตือรือร้นตั้งใจในการทากิจกรรม สามารถเรียนรู้ด้วยการนาตนเอง ผู้เรียนมี
ความแตกต่างกันทางด้านอายุ และความสามารถ แต่ผู้เรียนทุกคนในกลุ่มให้ความช่วยเหลือ
ร่วมมือซึ่งกันและกันในการเรียนรู้ ซึ่งเป็นการช่วยเสริมศักยภาพให้กันและกันได้เป็นอย่างดี โดย
ผู้เรียนที่มีความสามารถมากกว่าจะช่วยสอนผู้ที่มีความสามารถน้อยกว่า ผู้ที่มีอายุมากเป็นผู้ที่มี
ความมุ่งมั่นและตั้งใจเรียน และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์สามารถถ่ายทอดความรู้ทางด้านการนวด
บรรเทาอาการได้ดี ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีซึ่งกันและกัน ดังจากผลการแสดงความคิดเห็นของกลุ่ม
ทดลองต่อไปนี้
“ ผู้เรียนจานวนเท่านี้ดีแล้วค่ะ ถ้ามากเกินไปก็ไม่ดีเพราะทาให้เรียน
ได้ช้า”
“ผู้เรียนถ้ามากเกินไปมากกว่านี้อาจทาให้ไม่เกิดสมาธิในการเรียน ”
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“ มีการแบ่งงานกันในกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คนช่วยให้สามารถฝึกหัด
พูดได้ทุกคน ”
“แม่ลอยเป็นครูสอนตอกเส้น สามารถนาเอาประสบการณ์มาสอน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ดีทาให้มีความรู้เพิ่มขึ้น”
“พี่เขาไปนวดที่ประเทศจีนบ่อยๆ พอพูดภาษาจีนกลางได้บางทีหนู
พูดผิดพี่เขาก็ช่วยแนะนาสอนคาพูดต่างๆที่ยังไม่สามารถพูดได้ให้พูดได้”
“ทุกคนมีส่วนร่วมกันในการทางานกลุ่ม ช่วยกันแสดงความคิดเห็น
มีความรับผิดชอบกันในกลุ่มแต่ละคนก็จะมีหน้าที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน”
“น้องเขาเรียนได้เร็วกว่า ความจาดีกว่า แต่ป้าต้องใช้เวลาหน่อยต้อง
อาศัยน้องช่วยสอนเวลาทางานกลุ่มแสดงบทบาทสมมุติ ป้าก็จะได้บทบาท
ที่พูดน้อยหน่อย”
“พี่ทบทวนสิ่งที่เรียนไปทุกวันเลย กลัวลืม”
“ตอนเช้าเวลาหุงข้าว แม่จะเอาภาษาจีนกลางมาท่องพอข้าวสุกก็ได้
ทบทวนคาศัพท์ไปหลายคาแล้ว”
“เวลาอาจารย์ให้ข้อชี้แนะในการปรับปรุงการพูดคาว่า อั้นหมอ พี่
พูดไม่ค่อยได้ พี่แดงก็จะคอยแก้ไขให้เมื่อพี่พูดผิด”
“พี่ทาการบ้านแต่ละครั้งมักต้องโทรศัพท์ไปถามน้องวิไล น้องวิไลก็
จะบอกว่าต้องเติมคาอย่างไร น้องวิไลเป็นคนเก่งมีความจาดีช่วยพี่ได้มาก”
“ผู้เรียนในกลุ่มรักกันดี ช่วยเหลือกันไม่ทิ้งกัน นอกเวลาเรียนก็ยัง
ช่วยกันอยู่ พาไปทางานด้วยกัน”
3. ด้านผู้สอน/ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่ม
กลุ่มทดลองผู้ดูแลสุขภาพในสปามีความเห็นว่าผู้สอนและครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มทุกท่าน
สามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างชัดเจน มีขั้นตอนที่ง่ายไม่ซับซ้อนทาให้การเรียนรู้ภาษาจีนกลาง
และการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการเรียนได้อย่างเข้าใจ ไม่ยากเกินไป เป็นไปตามความสามารถ
ของผู้เรียนแต่ละบุคคล โดยในแต่ละขั้นตอนผู้สอนและครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มใช้วิธีการสอนที่
หลากหลายในการเรียนรู้ ทาให้ผู้เรียนแต่ละบุคคลสามารถทาความเข้าใจและปฏิบัติได้ ทาให้เกิด
ความมั่นใจในตนเองเพิ่มขึ้น ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มคอยติดตามดูแลให้คาแนะนาทุกขั้นตอนและ
จดบันทึกการเรียนรู้ของผู้เรียนรวมทั้งสนับสนุนให้ผู้เรียนที่มีความสามารถมากกว่ามาเป็นผู้ช่วย
สอนเป็นการช่วยเหลือผู้เรียนในแต่ละบุคคลให้มีความสามารถเรียนได้จนกระทั่งสามารถ
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ปฏิบัติงานไปด้วยกัน และสามารถนาไปเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผู้สอนทางด้านการนวดบรรเทา
อาการ ช่วยสอนทางด้านเทคนิคใหม่ๆในการนวดทาให้ได้รับความรู้ และเจตคติที่เป็นบวกในการ
ไปนวดให้ลูกค้า ไม่ต้องใช้แรงมาก นวดลูกค้าได้มากขึ้นและไม่รู้สึกเหนื่อยเพราะนวดลูกค้าด้วยใจ
ต้องเอาใจใส่ลูกค้าต้องการให้ลูกค้าหาย ไม่ได้นวดเพื่อให้ได้เงินเพียงอย่างเดียว พอทัศนคติ
เปลี่ยน ก็ทาให้นวดลูกค้าได้ถูกจุด ลูกค้ามีความพึงพอใจ ผู้สอนครูพี่เลี้ยงดูแลเอาใจใส่ผู้เรียน
เป็นอย่างดี เป็นกันเองกับผู้เรียน มีความอ่อนน้อม ยืดหยุ่น ยอมรับความคิดเห็นแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ให้อิสระให้กาลังใจ ให้รางวัลทาให้เกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ และช่วยให้
ผู้เรียนเกิดความเชื่อมั่นในการแสดงออก ดังจากผลการแสดงความคิดเห็นของกลุ่มทดลองต่อไปนี้
“ อาจารย์และครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มใช้ขั้นตอนต่างๆ และวิธีการสอน
ที่หลากหลายมาสอนทาให้แม่สามารถเรียนภาษาจีนได้ไม่ยากอย่างที่คิด”
“อาจารย์สอนร้องเพลงจีนนับเลข ช่วยให้พี่นับเลขได้หมดและจาได้
ไม่ยาก”
“แม่ษาชอบวิธีการสอนของอาจารย์ค่อยให้จาภาษาจีนไปทีละนิดละ
หน่อย เมื่อพูดไม่ได้ครูพี่เลี้ยงก็จะดูแลเป็นพิเศษค่อยๆพูดช้าๆ ให้ฟังอย่าง
ชัดเจนและให้พูดตามซ้าไปซ้ามา จนจาได้ ”
“อาจารย์สอนเข้าใจง่าย มีทั้งการบรรยาย ทาให้ดูเป็นตัวอย่างทีละ
ขั้นตอน แล้วให้ทาตามทาให้เข้าใจได้ดี ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มช่วยแนะนา
เวลาทางานในกลุ่ม ช่วยคิดบทบาทและคาพูดให้ในบางส่วน”
“พี่รู้สึกว่าเรียนแล้วไม่เครียด มีเพื่อนๆและครูพี่เลี้ยงคอยพูดคุยและ
ให้กาลังใจเมื่อไม่เข้าใจก็กล้าที่จะถามทาให้เกิดความมั่นใจมากขึ้น”
“อาจารย์และครูพี่เลี้ยงช่วยสนับสนุนให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กัน ทาให้เรียนรู้ได้มากขึ้น”
“บางครั้งเวลาเรียนรู้สึกเกรงใจไม่กล้าถามอาจารย์ว่าคานี้
หมายความว่าอะไร พี่จะเก็บคาถามมาถามครูพี่เลี้ยงแทน ครูพี่เลี้ยงก็จะ
บอกเป็นนัยว่าคาศัพท์นี้อยู่หน้าไหนแล้วช่วยกันดู พี่ก็จะจาได้ทาให้ไม่ลืม”
“เวลาเรียนคาศัพท์ บางคาแม่จะพูดไม่ค่อยได้ ครูพี่เลี้ยงก็จะจดใส่
สมุดบันทึกให้แม่ต้องกลับไปท่องคาศัพท์คานี้ และให้การบ้านโดยแนะนาให้
พูดและเขียนไปด้วยก็ทาให้จาได้”
“ชอบเทคนิคการคิดดังของอาจารย์ ช่วยให้รู้วิธีคิดและเทคนิคการจา
คาศัพท์ และการต่อคาศัพท์ให้เป็นประโยคได้อย่างไร”
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“การสอนนวดแก้อาการ ของอาจารย์ไม่เหมือนที่เรียนมา เพราะ
อาจารย์ทาให้ดูหลายรอบ และให้ผู้เรียนช่วยกันแก้ไขปัญหา รวมทั้งให้วาด
รูปและจุดที่กดเพื่อแก้อาการด้วยตนเอง ทาให้เกิดความเข้าใจ และเกิด
ความมั่นใจมากขึ้นเวลานาไปใช้นวดให้ลูกค้า”
“อาจารย์และครูพี่เลี้ยงให้อิสระในการเสนอความคิดเห็น และให้
ถามคาถามต่างๆได้ในสิ่งที่พี่ต้องการรู้ ทาให้พี่รู้สึกสนุกกับการเรียนเรียนแล้ว
ไม่เบื่อมีความรู้เพิ่มขึ้นทุกวัน”
“ครูพี่เลี้ยงแนะนาหนังสือที่ให้ความรู้เพีมเติมทางด้านเส้นประธาน
สิบ ทาให้ได้รายละเอียดเพิ่มเติมมากขึ้นในการนวด”
“การเรียนภาษาจีนกลางไม่เหมือนเรียนภาษาอังกฤษ เพราะมีครูพี่
เลี้ยงคอยช่วยเหลือและให้ความรู้คอยจดบันทึกรายละเอียดในสิ่งที่ผู้เรียน
บางคนไม่สามารถทาได้ และให้คาแนะนาที่พิเศษไม่เหมือนกัน เหมือนหมอ
ที่ให้ยารักษาโรคที่ไม่เหมือนกัน”
“รู้สึกว่าอาจารย์ทุกท่านเอาใจใส่ผู้เรียนทุกคน คอยช่วยเหลือ
ตลอดเวลามีความตั้งใจเพื่อทาให้ผู้เรียนทุกคนเรียนจบและนาไปใช้งานได้
ไม่ได้ให้เรียนรู้แบบท่องจา”
“พี่ชอบที่ครูพี่เลี้ยงสนับสนุนให้พี่เป็นผู้ช่วยสอน ทาให้ได้ทบทวนใน
สิ่งที่ได้เรียนรู้ไปแล้วโดยการนาไปสอนเพื่อนต่อ รู้สึกมีความมั่นใจและ
กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้มากขึ้น”
“เรียนภาษาจีนกลางไม่ยากอย่างที่คิด อาจารย์และครูพี่เลี้ยง
จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้มากมาย มีเกมทายคาศัพท์ ให้
จับคู่พูดคาตรงกันข้าม ใช้บัตรคาต่อประโยค และมีซีดีเมื่อเรียนไม่ทันก็
สามารถกลับไปเปิดซีดีฟังได้”
“อาจารย์สอนนวดบรรเทาอาการ สอนวิธีและเทคนิคในการแก้
อาการโดยการแสดงความคิดออกมาเป็นคาพูด อาจารย์จะบอกว่าการนวด
ลูกค้าต้องนวดด้วยใจเอาใจใส่ในสิ่งที่กระทาจะทาได้ดี ไม่ต้องคานึงถึงเงิน
หรือรายได้ ต้องรักลูกค้า แล้วจะทาให้การนวดบรรเทาอาการให้ลูกค้ามี
ประสิทธิภาพได้ดี ทาให้เข้าใจและจาได้ทุกครั้งเวลาแก้อาการให้ลูกค้าก็จะ
นึกถึงคาพูดของอาจารย์ทาให้นวดได้ ลูกค้าบอกว่านวดได้ถูกจุด”
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“เมื่อพวกเราสามารถปฏิบัติได้เองแล้วอาจารย์และครูพี่เลี้ยงก็จะให้
ปฏิบัติกันเองในกลุ่มและทาการทดสอบรู้สึกว่าตื่นเต้นดี ที่ต้องทาการแข่งขัน
กับกับกลุ่มอื่น”
4. ด้านเนื้อหาสาระ
กลุ่มทดลองผู้ดูแลสุขภาพในสปามีความเห็นว่าเนื้อหาภาษาจีนกลางและการนวดบรรเทา
อาการ10 อาการมีประโยชน์มาก เนื้อหาครอบคลุมการเรียนรู้สามารถนาไปเสริมในสิ่งที่ตนเองยัง
ขาดหรือต้องการได้ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน การนวดบรรเทาอาการ 10
อาการเรียนแล้วทาให้ได้ความรู้ เทคนิคที่หลากหลาย ผู้เรียนสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาการเรียนรู้ได้
ในกิจกรรมการเรียนรู้ทาให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน ดังจากผลการแสดงความคิดเห็นของ
กลุ่มทดลองต่อไปนี้
“เนื้อหาสาระในการเรียนนวดบรรเทาอาการสามารถนาไปประยุกต์
กับความรู้ที่มีอยู่เดิมทาให้ได้ความรู้เพิ่มเติม”
“ได้เทคนิคต่างๆ มากขึ้น”
“เวลาพูดกับลูกค้าชาวจีน เมื่อจาไม่ได้ก็ดูจากหนังสือคู่มือก็
สามารถตอบได้”
“เนื้อหาสาระภาษาจีนกลางที่เรียนสามารถประยุกต์ได้กับ
ชีวิตประจาวัน”
“พี่สามารถใช้คาศัพท์ต่างๆมาต่อกันได้ ทาให้พูดได้ถึงแม้จะไม่มีใน
หนังสือคู่มือ”
“ผมสามารถเอาภาษาจีนไปใช้ได้กับลูกค้า กล้าที่จะพูด แต่บางทีก็
เอาไปรวมกับภาษาอังกฤษ”
“มาเรียนแล้วนอกจากจะได้ภาษาจีนกลางและการนวดบรรเทา
อาการแล้วยังได้ความรู้เพิ่มเติมเช่น กวาซา (ขูดพิษ) และการตอกเส้นทาให้
เกิดความรู้และความมั่นใจในตนเองเพิ่มขึ้น”
“ชอบการเรียนกวาซา (ขูดพิษ) สามารถนาเอาไปใช้ได้ดีและช่วยให้
ลูกค้าหาย ลูกค้าชอบและช่วยเบาแรงผู้นวด”
“เพลงจีนที่ร้องทาให้จาคาศัพท์พื้นฐานที่ต้องใช้เป็นประจาได้มาก”
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“เนื้อหาสาระที่เรียนทั้งภาษาจีนกลางและการนวดบรรเทาอาการ
สามารถนาไปใช้ได้จริง เพราะตอนนี้มีนักท่องเที่ยวชาวจีนมาก ทาให้พูดกับ
ลูกค้าได้”
5. ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ช่วยเสริมศักยภาพ
กลุ่มทดลองผู้ดูแลสุขภาพในสปามีความเห็นว่ากิจกรรมการเรียนรู้ทาตามความสนใจของ
ผู้เรียน โดยมีการสอบถามและให้ผู้เรียนสามารถเสนอความคิดเห็น มีอิสระในการคิดและการทา
กิจกรรม เมื่อทากิจกรรมการเรียนรู้ผู้สอนมีขั้นตอนแต่ละขั้นตอนที่เหมาะสมในการเรียนรู้สาหรับ
ผู้ใหญ่ โดยผู้สอน อธิบายให้ผู้เรียนเห็นภาพรวมในการเรียนรู้ทาให้ไม่เกิดความสับสน ผู้สอน
ปฏิบัติเป็นแบบอย่างและสาธิตให้ดูก่อน มีการใช้วิธีการที่หลากหลาย เช่น การให้คาอธิบาย แปล
ความหมาย ให้การเสริมคา การตั้งคาถาม การเป็นตัวแบบสาธิต ใช้บัตรคา เกมทายคาศัพท์
จับคู่พูด แสดงบทบาทสมมุติ ร้องเพลงจีน การฟังซีดีภาษาจีน การพูดซ้าๆ ช้าๆอย่างชัดเจน
ผู้สอนและครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มจะปฏิบัติซ้าๆ พร้อมทั้งให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติตามทาให้ผู้เรียน
สามารถจาได้ พร้อมทั้งให้คาแนะนาหลักการในการใช้คาศัพท์ต่างๆ ครูผู้สอนใช้เทคนิคการคิดดัง
ด้วยการตั้งคาถามแล้วแสดงกระบวนการคิดเป็นคาพูด ทาให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในวิธีคิดและ
การแก้ปัญหาของผู้สอน และสามารถนาไปใช้เป็นแนวคิดและปฏิบัติได้ทาให้เกิดความรู้และความ
เข้าใจที่ชัดเจนมากขึ้น ในกิจกรรมการเรียนรู้มีการทากิจกรรมกลุ่มร่วมกันด้วยการจับคู่ฝึกพูด
การเล่นเกม การทายคาศัพท์ การใช้จิ๊กซอร์ ช่วยให้ผู้เรียนได้ทบทวนการเรียนรู้ พัฒนาความจา
การร่วมกันแต่งประโยคต่างๆ ทาให้ได้คาศัพท์เพิ่มเติมมากขึ้น ช่วยให้การเรียนรู้ไม่น่าเบื่อ ครูพี่
เลี้ยงประจากลุ่มคอยจดบันทึกการทากิจกรรมของผู้เรียน เพื่อให้ความช่วยเหลือกับผู้เรียนแต่ละ
บุคคลโดยเฉพาะเมื่อผู้เรียนบางคนไม่สามารถเรียนรู้ได้เท่าเทียมกันในกลุ่ม ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่ม
จะให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนให้ผู้เรียนที่มีความรู้มากกว่าเรียนได้เร็วกว่า ช่วยเหลือผู้เรียนที่
เรียนได้ช้ากว่า ทาให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในตนเอง ตลอดจนให้คาแนะนาเพิ่มเติมเมื่อเกิด
ข้อผิดพลาดหรือมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไป ทาให้ผู้เรียนสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้ในทันที
ผู้สอนชี้แนะเทคนิคต่างๆในการนวดบรรเทาอาการ และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ทาให้ผู้เรียนสามารถนาไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มคอยกระตุ้นผู้เรียนให้ทาตามเป้าหมายในการเรียนรู้
ที่ตั้งไว้ และตรวจสอบความคับข้องใจของผู้เรียนด้วยการพูดคุยสนทนาให้กาลังใจกับผู้เรียนด้วย
ความตั้งใจ ตลอดจนให้ผู้เรียนเขียนอนุทินการเรียนรู้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
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ในการเสริมศักยภาพซึ่งผู้สอนนาเอาข้อมูลที่ได้รับไปใช้ในการเตรียมการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน
ตามความสามารถและศักยภาพของผู้เรียนในแต่ละบุคคล เพื่อให้ผู้เรียนเรียนได้สาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ สุดท้ายเมื่อผู้เรียนปฏิบัติได้แล้ว ผู้สอนและครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มเป็นผู้
ตรวจสอบการเรียนรู้ และผู้เรียนประเมินตนเองด้วยการใช้แบบตรวจสอบประเมินตนเอง ดังจาก
ผลการแสดงความคิดเห็นของกลุ่มทดลองต่อไปนี้
“กิจกรรมการเรียนรู้ทาตามความสนใจของผู้เรียน ผู้เรียนสามารถ
เสนอความคิดเห็นต่างๆได้”
“มีลาดับและขั้นตอนแต่ละขั้นตอนที่ทาให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่ายไม่
ซับซ้อน”
“ก่อนการเรียนรู้อาจารย์มีการอธิบายภาพรวมของการเรียนรู้ทั้งหมด
ทาให้เข้าใจในกระบวนการเรียนไม่เกิดความสับสน”
“ขั้นตอนแรกอาจารย์จะบรรยาย และสาธิตให้ดูก่อนเรียน และ
ปฏิบัติซ้าๆ ให้ผู้เรียนปฏิบัติตามทาให้เข้าใจได้มากขึ้น”
“กิจกรรมที่ผู้สอนให้ผู้เรียนช่วยตั้งคาถาม ผู้สอนใช้เทคนิคการแสดง
ความคิดที่มีอยู่ให้ปรากฎออกมาอย่างชัดเจนด้วยคาพูด ทาให้รู้วิธีคิดและ
แก้ปัญหาได้อย่างชัดเจนทาให้มองเห็นภาพของความคิดได้”
“กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมุติของกลุ่ม ช่วยให้ผู้เรียนทุกคนได้มี
ส่วนร่วมและทาตามความสามารถของตน”
“ในการทากิจกรรมกลุ่มครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มคอยสนับสนุนให้เพื่อน
ที่เก่งกว่า เรียนเร็วกว่าให้ช่วยสอนผู้ที่ยังไม่สามารถปฏิบัติได้ ช่วยทาให้
ความมั่นใจในตนเองและเกิดการเรียนรู้ได้ดี”
“การเล่นเกมทายคาศัพท์ และพูดคาตรงกันข้ามช่วยให้รู้คาศัพท์
ได้มากขึ้น”
“ผู้สอนและครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มจะคอยตรวจสอบความถูกต้องและ
ความชัดเจนของการออกเสียงว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องก็จะช่วยแก้ไข
ให้ในทันที”
“ผู้เรียนสามารถปฏิบัติด้วยการเลือกวิธีการเรียนรู้ด้วยกลุ่มผู้เรียน
เอง โดยมีครูผู้สอนช่วยจัดหาอุปกรณ์ให้ทาให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติได้อย่างอิสระ ”
“ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มคอยกระตุ้นให้นึกถึงเป้าหมายที่วางไว้ และ
ช่วยแก้ปัญหาให้เมื่อเจออุปสรรคทาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้”
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“ครูพี่เลี้ยงให้เวลากับผู้เรียนด้วยการพูดคุยเพื่อให้กาลังใจช่วยให้
ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาในการเรียนรู้และไม่วิตกกังวลกับการเรียนรู้ทาให้
เกิดความสบายใจไม่เครียด”
“เพลงจีนที่เรียนช่วยให้ผู้เรียนจดจาคาศัพท์ที่ใช้บ่อยๆได้ง่ายขึ้น”
“เวลาฝึกทบทวนและทาการบ้านเมื่อมีสิ่งใดไม่เข้าใจก็สามารถโทร
ไปถามครูพี่เลี้ยงให้ช่วยแก้ปัญหาให้”
“กิจกรรมการบูมสีทาให้เกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ เพราะ
ต้องการเก็บคะแนน”
“กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาจีนกลางและนวดแก้อาการ ครูผู้สอนใช้
วิธีการที่แตกต่างกัน ช่วยสอนเทคนิคต่างๆ และให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ซึ่งกันและกันทาให้ได้ความรู้และเทคนิคเพิ่มมากขึ้นสามารถ
นาไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ทันที และเกิดความมั่นใจมากขึ้น”
“ครูพี่เลี้ยงเป็นแบบอย่างในการใช้คาทักทายภาษาจีนกลางในเวลา
ต่างๆ ช่วยให้เกิดความเคยชินในการทักทายเป็นภาษาจีนและจาได้ สามารถ
นาไปใช้ได้ในที่ทางานและที่บ้าน ”
“เวลาอาจารย์มาตรวจสอบและประเมินมักพูดผิดพูดถูก อาจารย์ก็
จะคอยแก้ไขให้และให้กาลังใจ หากทาไม่ได้ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มจะหา
วิธีการมาช่วยสอนเป็นพิเศษอีกครั้งหนึ่ง”
“เมื่อถามคาถามกับครูพี่เลี้ยง บางครั้งครูพี่เลี้ยงจะใช้วิธีบอกเป็นนัย
ในบทเรียนที่มีคาตอบนั้นอยู่ ซึ่งทาให้เราสามารถค้นหาได้เอง และได้ใช้
ความพยายามค้นหาคาตอบก่อน”
“การที่อาจารย์และครูพี่เลี้ยงมักใช้คาพูดภาษาจีนที่ใช้บ่อยๆพูดใน
เวลาเรียนให้ฟังเสมอๆ เช่น ตุ้ย (ถูกต้อง) เซี่ยเซี่ย (ขอบคุณ) หนีห่าว
(สวัสดี ) ปู๋ซื่อ (ไม่ใช่) ให้ฟังบ่อยๆก็ทาให้จาได้โดยอัตโนมัติ”
“อาจารย์บอกคาศัพท์แล้วให้จดด้วยตนเองตามความเข้าใจ ช่วยให้
ออกเสียงได้ถูกต้องมากขึ้น”
“การเรียนนวดแก้อาการ10 อาการโดยให้ผู้เรียนถามแล้วผู้สอนตอบ
ด้วยการแสดงออกมาเป็นความคิด เพื่อให้เห็นขั้นตอนต่างๆได้อย่างชัดเจน
ในกระบวนการคิดแก้ปัญหา ทาให้สามารถประยุกต์นาไปใช้ในสถานการณ์
ต่างๆ ได้”
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“การจดอนุทินการเรียนรู้ในแต่ละวันช่วยให้ได้ระบายสิ่งที่อยู่ในใจ
และเขียนทบทวนในสิ่งที่เรียนรู้ได้ในแต่ละวัน”
“อนุทินการเรียนรู้ ที่เขียนบางครั้งก็ไม่ได้เขียนในสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใน
แต่ละวัน แต่เขียนเรื่องเกี่ยวกับปัญหาของครอบครัวที่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นและ
ทาให้ต้องมาเรียนสาย บางครั้งก็ไม่มีเวลาทาการบ้าน เพื่อให้อาจารย์และ
ครูพี่เลี้ยงได้รู้ว่ามาสายหรือรีบกลับไม่ได้ทาการบ้านเพราะอะไร”
“สิ่งที่เขียนในอนุทินการเรียนรู้ ช่วยให้พี่ได้ทบทวนการเรียนรู้ในแต่
ละวันไปด้วย พี่จะนาเอาอนุทินการเรียนรู้มาอ่านซ้าไปซ้ามาในสิ่งที่ได้เขียน
ไปแล้ว รู้สึกว่าอนุทินการเรียนรู้นี้มีประโยชน์มาก พอได้เขียนในสิ่งต่างๆไป
แล้วรู้สึกว่าสบายใจ เพราะบางครั้งไม่มีเวลาพอในการคุยกับอาจารย์และครู
พี่เลี้ยงประจากลุ่มอยากจะถามคาถามต่างๆก็ไม่กล้า และบางครั้งก็ลืมที่จะ
ถาม เลยใช้วิธีการเขียนถามในสิ่งที่ต้องการรู้ในอนุทินแทน ซึ่งพอมาเรียนใน
วันต่อไปก็จะได้คาตอบ”
“อนุทินการเรียนรู้เป็นการช่วยบันทึกความจาให้กับป้าได้มากที่เดียว
หากครูพี่เลี้ยงไม่คอยเตือนให้เขียนบันทึกในอนุทินการเรียนรู้ป้าก็จะไม่ได้
ทบทวนว่าวันนี้ได้เรียนรู้อะไรไปบ้าง บางครั้งรู้สึกอึดอัดกับตัวเองที่จาอะไรไม่
ค่อยได้ เพราะเพื่อนๆเขาตอบคาถามกันได้แต่ป้าจะตอบไม่ได้ กว่าจะคิด
ออก ต้องใช้เวลามากกว่าเพื่อนๆ”
“กิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้นั่งสมาธิ ก่อนการเรียนรู้ ทาให้จิตใจเบา
สบาย สมองปรอดโปร่ง”
“ท่าฝึกนวดบริหารหน้า 7 ท่าช่วยทาให้ผู้เรียนเกิดการผ่อนคลาย”
“การประเมินตนเองโดยมีแบบประเมิน ช่วยทาให้พี่ประเมินความรู้
ของตนเองได้ชัดเจนมากขึ้น”
6. ด้านระยะเวลา
กลุ่มทดลองผู้ดูแลสุขภาพในสปามีความเห็นว่าระยะเวลาในการเรียนรู้มีความเหมาะสม
แต่มีความต้องการให้จัดเรียนต่อเนื่อง เพราะต้องการเรียนให้มากกว่านี้ แต่ช่วงเวลาที่เรียนมีความ
เหมาะสมดีคือเป็นช่วงเวลาเช้าที่ยังไม่ได้ไปทางาน ช่วงเช้าเป็นช่วงที่ยังไม่มีลูกค้า ลูกค้าส่วน
ใหญ่จะมาช่วงเวลาเย็น จนถึง 3-4 ทุ่ม และช่วงเดือนที่จัดกิจกรรมมีความเหมาะสมดี เพราะเป็น
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ช่วงที่ลูกค้าน้อย ทาให้สามารถมาเรียนได้ และระยะเวลาที่ใช้ในการเรียนแต่ละบทเรียนไม่ใช้เวลา
มากเกินไป ดังจากผลการแสดงความคิดเห็นของกลุ่มทดลองดังนี้
“ ช่วงเวลาที่เรียนเหมาะสมดีแล้วค่ะ”
“สามารถมาเรียนได้ ไม่ต้องเสียรายได้ในแต่ละวัน”
“ชอบเรียนตอนเช้าค่ะ เมื่อเรียนจบก็ไปทางาน”
“ส่วนใหญ่ลูกค้าจะมาตอนเย็นเลิกทางานแล้วก็มาให้นวดเพื่อผ่อน
คลาย”
“อยากให้มีเรียนต่อเนื่อง เรียนประมาณ10วันอย่างนี้กาลังดี”
“อยากให้อาจารย์สอนต่อเนื่องอีก”
“ช่วงเดือนที่จัดเหมาะสมดีค่ะลูกค้าไม่มากเพราะเตรียมตัวไปเที่ยว
วันสงกรานต์”
“ระยะเวลาในการฝึกแต่ละกลุ่มในแต่ละหัวข้อเหมาะสมดีค่ะ”
“การเรียนภาษาจีนกลางช่วงเช้าแล้วเรียนนวดช่วงบ่ายทาให้ได้
เปลี่ยนอิริยาบถ ทาให้ไม่เครียดและได้ช่วยผ่อนคลายไปด้วย”
“การเรียนในแต่ละบทเรียนไม่ใช้เวลานานเกินไป”
“ระยะเวลาฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง 1 เดือนคิดว่าเหมาะสม ทาให้ได้
ทบทวนและมีการฝึกปฏิบัติโดยเอาไปใช้จริงได้ประสบการณ์เมื่อมีปัญหาก็
สามารถเอากลับมาถามอาจารย์ได้”
7. ด้านแหล่งความรู้และสื่อการสอน
กลุ่มทดลองผู้ดูแลสุขภาพในสปามีความเห็นสอดคล้องกันว่าแหล่งความรู้มีความ
หลากหลาย ทั้งแหล่งความรู้ที่ได้จากผู้สอนและครูพี่เลี้ยงประจากลุ่ม และแหล่งความรู้ที่เป็นสื่อ
การสอนซึ่งช่วยเสริมความรู้เนื้อหา และได้ประสบการณ์ตรงได้เป็นอย่างดี สื่อความรู้มีความ
หลากหลายเช่นกัน มีจานวนเพียงพอ มีความน่าสนใจ ส่งเสริมความเข้าใจในเนื้อหา ช่วยให้เกิด
การเรียนรู้ได้มากขึ้น และสื่อการสอนสามารถปรับใช้เข้ากับสถานที่จัดกิจกรรมได้ ดังจากผลการ
แสดงความคิดเห็นของกลุ่มทดลองดังนี้
“ผู้สอนและครูพี่เลี้ยงเป็นแหล่งความรู้ ทาให้เรียนภาษาจีนกลางได้
เข้าใจมากขึ้น ”
“ครูพี่เลี้ยงช่วยแนะนาและบอกคาศัพท์ที่ต้องใช้ได้ในทันที”
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“ หนังสือนวดกดจุดมีประโยชน์มาก พวกเราได้นาไปถ่ายเอกสาร
เก็บไว้”
“หนังสือที่แนะนามีประโยชน์สามารถนาไปใช้ได้ในอาชีพ”
“ภาพสรีระร่างกายต่างๆทาให้เห็นภาพของการกดจุดรักษา”
“สื่อการสอนมีหลากหลาย”
“ซีดีประกอบคู่มือเรียนช่วยให้สามารถกลับไปทบทวนได้ดี”
“คู่มือการเรียนภาษาจีนกลาง เล่มเล็กดีพกได้สะดวก”
“วีดิทัศน์ที่ดูทาให้เกิดกาลังใจ”
“ซีดีเพลง และซีดีสอนโยคะมีประโยชน์สามารถนาไปใช้ได้
ตลอดเวลา”
“บัตรคาในการต่อประโยคช่วยทาให้จาคาศัพท์ได้ง่ายขึ้น”
8. ด้านสภาพแวดล้อม
กลุ่มทดลองมีความเห็นว่าสภาพแวดล้อมในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมเนื่องจาก
เป็นสถานที่ที่สงบ อากาศบริสุทธิ์ บรรยากาศดี มีกลิ่นหอมของอโรม่าเหมือนอยู่ในสปา มีน้าพุ
ต้นไม้ ทาให้เกิดความสดชื่น จิตใจแจ่มใสเบาสบาย สถานที่กว้างขวางสามารถปรับใช้ทากิจกรรม
หลาย รูปแบบได้ ที่จอดรถสะดวกสบาย ไม่ไกลจากที่บ้านและที่ทางาน บรรยากาศในการเรียนรู้
ทาให้เกิดแรงจูงใจ ทาให้เกิดความกระตือรือร้น ช่วยลดความคับข้องใจในการเรียนรู้ เพราะผู้สอน
และผู้เรียนมีความเป็นกันเองให้ความเคารพ ช่วยเหลือ ให้กาลังใจซึ่งกันและกัน ดังจากผลการ
แสดงความคิดเห็นของกลุ่มทดลองดังนี้
“ชอบสถานที่มากค่ะกว้างขวาง สงบเงียบดี มีต้นไม้ร่มรื่น”
“ชอบน้าพุ และเสียงน้าที่ตกลงมาทาให้จิตใจสงบ”
“เข้ามาเรียนแล้วรู้สึกสบายใจ กลิ่นของอโรม่าช่วยให้สดชื่นมี
ความสุข”
“ผมชอบที่นี่ มีที่จอดรถสะดวกสบาย”
“สถานที่เรียนดีมากค่ะ ไม่ไกลจากที่บ้านและที่ทางานไปมา
สะดวก”
“ บรรยากาศในการเรียนรู้ ด้วยการสร้างแรงจูงใจจากการสะสม
คะแนน ช่วยให้ต้องมาเรียนทุกวัน หากมาสายก็จะได้คะแนนน้อย”
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“บรรยากาศมีความเป็นกันเอง ทุกคนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ให้
ความเคารพกัน ให้กาลังใจซึ่งกันและกัน ช่วยลดความคับข้องใจได้ดี ”
9. ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
กลุ่มทดลองมีความเห็นว่าการประเมินผลมีความเหมาะสม แบบทดสอบมีความเหมาะสม
ทั้งความยากง่าย คือไม่ยากและไม่ง่ายเกินไปไม่ทาให้เครียด แบบประเมินตนเองสามารถทาให้
ผู้เรียนมีความละเอียดมากขึ้นในการสอบถามอาการต่างๆของลูกค้า และสามารถประเมินตนเอง
ได้เป็นระยะๆ ทาให้ทราบความก้าวหน้าของผู้เรียนในการเรียนรู้ มีการฝึกในสถานการณ์ที่
หลากหลายสามารถผสมผสานความรู้ที่ได้ไปสู่สถานการณ์ใหม่ แบบทดสอบความรู้ภาษาจีน
สามารถครอบคลุมการเรียนรู้ทั้งหมดที่เรียน แบบทดสอบความรู้ในการนวดบรรเทาอาการ
สามารถนาไปใช้ได้กับการทดสอบของกระทรวงสาธารณสุข ดังจากผลการแสดงความคิดเห็นของ
กลุ่มทดลองดังนี้
“แบบประเมินตนเองในการนวดบรรเทาอาการ ช่วยให้เกิดความ
ละเอียดมากขึ้นก่อนทาการนวดให้ลูกค้า”
“แบบทดสอบที่ทามีประโยชน์มาก ผมต้องไปสอบที่กระทรวง
สาธารณสุขสามารถเป็นการเตรียมตัวก่อนล่วงหน้าได้เพราะข้อสอบของ
อาจารย์มีความรู้ที่นาไปสอบได้กับของกระทรวง”
“แบบทดสอบไม่ยากและไม่ง่ายเกินไป”
“แบบทดสอบเหมือนได้ทบทวนว่าเรามีความรู้แค่ไหน”
“ทาให้ทราบความก้าวหน้าของตนเอง ว่ามีการพัฒนาหรือไม่และ
ต้องทบทวนในสิ่งใด”
“แบบทดสอบความรู้ครอบคลุมสิ่งที่ได้เรียน”
“การประเมินผลเป็นระยะ ๆ ช่วยให้กลับไปทบทวนในสิ่งที่เรายังไม่
เข้าใจได้”
“ในขั้นตอนสุดท้ายของการเรียนรู้แต่ละบทอาจารย์ทาการทดสอบ
สิ่งที่ได้เรียนรู้ไป ช่วยให้เกิดความกระตือรือร้น และกล้าแสดงออก”
การสัมภาษณ์ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่ม 5 กลุ่ม
ทางด้านกิจกรรมการเรียนการสอนช่วยเสริมศักยภาพ (
ที่ 1 ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มมีความเห็นว่า

Scaffolding) ในช่วงระยะ
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ในแต่ละกลุ่มผู้เรียนสามารถทากิจกรรมได้ตามความสนใจของผู้เรียนเพราะมีการวางแผน
ร่วมกัน ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ ให้คาแนะนา อธิบาย และอานวยความ
สะดวก ด้วยการใช้เทคนิคช่วยเสริมศักยภาพ โดยเมื่อผู้เรียนได้เรียนรู้จากผู้สอนแล้ว ครูพี่เลี้ยง
ประจากลุ่มเป็นผู้สอนและแนะนาผู้เรียนอีกครั้งหนึ่งด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การให้
คาอธิบาย แปลความหมาย ให้การเสริมคา เป็นตัวแบบ ใช้บัตรคา เกมทายคาศัพท์ จับคู่พูด
แสดงบทบาทสมมุติ ร้องเพลงจีน เป็นต้น ซึ่งในแต่ละบทเรียนก็จะใช้วิธีการที่แตกต่างกันในแต่ละ
วัน ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มต้องมีการเตรียมตัวที่ดี สนับสนุนให้ผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
บางครั้งก็ใช้คาถามให้ผู้เรียนร่วมกันตอบและหาผู้เรียนที่มีความสามารถมากกว่าเรียนได้เก่งกว่า
มาเป็นผู้ช่วยสอนเพื่อนที่ยังไม่สามารถปฏิบัติได้ เมื่อผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเองการ
ช่วยเหลือต่างๆค่อยๆลดน้อยลง ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มเป็นผู้ช่วย ด้วยการชี้แนะ แก้ไขข้อผิดพลาด
ตอบคาถามผู้เรียน ใช้คาซ้าๆ พูดบ่อยๆ พูดช้าๆ พยายามใช้คาตรงกันข้ามกันพูดให้ผู้เรียนฟัง
บ่อยๆ ตลอดจนให้กาลังใจผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และ
จดบันทึกการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละบุคคลในการให้ความช่วยเหลือไปแล้วอย่างไร ผู้เรียนแต่ละ
บุคคลมีศักยภาพในการเรียนรู้อย่างไร ได้เรียนรู้ความรู้ใดเพิ่มเติม และครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มให้
เวลาผู้เรียนเขียนอนุทินการเรียนรู้ในแต่ละวัน ในสิ่งที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ ปัญหาความรู้สึกอึดอัด คับ
ข้องใจ ข้อเสนอแนะในสิ่งที่ผู้เรียนมีความต้องการ หรือไม่เข้าใจ ตลอดจนปัญหาที่ประสบอยู่
รวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ ลงในบันทึกอนุทินการเรียนรู้ ซึ่งอนุทินการเรียนรู้นี้จะช่วยลดความคับ
ข้องใจให้กับผู้เรียนได้ดีกว่าการสนทนาพูดคุยเพียงด้านเดียว เพราะบางครั้งผู้เรียนในบางคนจะไม่
ชอบพูด ไม่กล้าแสดงออก แต่จะสามารถใช้การเขียนในอนุทินการเรียนรู้เป็นการอธิบาย หรือ
ระบายความรู้สึกได้ดีกว่าการสนทนากับผู้สอนหรือครูพี่เลี้ยงประจากลุ่ม หรือผู้เรียนบางคนถึงแม้
จะได้สนทนากับผู้สอนหรือครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มแล้วแต่บางครั้งไม่สามารถสนทนาในสิ่งที่เรียนรู้
หรือต้องการเรียนรู้ได้ทั้งหมด รวมทั้งปัญหาที่ประสบอยู่และต้องการความช่วยเหลือจากผู้สอน
และครูพี่เลี้ยงประจากลุ่ม สิ่งที่อยู่ในใจของผู้เรียนที่ต้องการพูดออกมาได้ หรือเวลาในการสนทนา
ไม่เพียงพอ ก็จะสามารถเขียนในอนุทินการเรียนรู้ ซึ่งอนุทินการเรียนรู้นี้จะทาให้ผู้สอนและครูพี่
เลี้ยงเข้าใจปัญหาของผู้เรียนแต่ละบุคคลได้เป็นอย่างดี เพราะครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มต้องคอย
ตรวจสอบความคับข้องใจของผู้เรียน ทั้งทางด้านการสนทนา และจากอนุทินการเรียนรู้ของผู้เรียน
เพื่อสามารถให้คาแนะนา คาปรึกษากับผู้เรียน เตรียมการสอน ในแต่ละวันเพิ่มเติม ด้วยการนา
ข้อมูลที่ได้รับมาทาการประชุมกับผู้สอนในแต่ละวัน เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เรียนตามความ
ต้องการ ตามความสามารถ และปัญหาของผู้เรียนในแต่ละบุคคล ซึ่งวิธีการช่วยเสริมศักยภาพให้
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ผู้เรียนนี้จะทาให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนามากขึ้นทางด้านความรู้ ความสามารถ และเจตคติที่ดี
ดังจากผลการแสดงความคิดเห็นของครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มดังนี้
ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มทั้ง 5 คน ได้ให้ความคิดเห็นในด้านกิจกรรมการเรียนการสอนดังนี้
“ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มมีบทบาทสาคัญในการให้ความช่วยเหลือ
ผู้เรียนในการทางานกลุ่ม ผู้เรียนมีการวางแผนงานร่วมกันในการเลือกใช้
วิธีการทากิจกรรมตามที่กลุ่มตัวเองสนใจ การเรียนรู้ในแต่ละวันจะใช้
กิจกรรมที่แตกต่างกัน”
“ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มต้องช่วยผู้เรียนด้วยการเตรียมกิจกรรมต่างๆ
ในแต่ละวัน เช่น การเตรียมข้อมูล เอกสาร กระดาษต่างๆ ”
“ต้องช่วยผู้เรียนร่างโครงร่างที่ใช้ในการแสดงบทบาทสมมุติ
ตลอดจนการทากิจกรรมต่างๆ แต่จะพยายามสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ช่วยกัน
คิดก่อน จุดไหนที่ผู้เรียนไม่สามารถทาได้ก็จะให้ความช่วยเหลือด้วยการให้
คาแนะนา”
“ ผู้เรียนมักสอบถามในคาศัพท์ต่างๆที่จาเป็นต้องใช้ในการสร้าง
คาพูด ในการแสดงบทบาทสมมุติ ซึ่งครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มต้องให้คาอธิบาย
และแปลความหมายให้ผู้เรียนได้เข้าใจเพิ่มเติม ด้วยการออกเสียงช้าๆชัดเจน
และเหมาะสม”
“ครูพี่เลี้ยงมีหน้าที่ต้องช่วยคิด ช่วยบอกเสริมเพิ่มเติมคาศัพท์
รวมทั้ง เป็นตัวแบบแสดงให้ดูหากผู้เรียนไม่สามารถทาได้ แล้วให้ผู้เรียนทา
ตาม พูดตาม ผู้เรียนแต่ละคนจะจดบันทึกอนุทินการเรียนรู้ของตัวเองในแต่
ละวัน”
“ต้องคอยเสริมความมั่นใจให้ผู้เรียนในบางคนที่ไม่มีความเชื่อมั่นใจ
ในตนเอง แต่บางคนก็ไม่ต้องเช่นป้าลอยเป็นครูสอนนวดมาก่อนสามารถ
เป็นผู้ช่วยสอนที่ดีที่คอยช่วยเหลือเพื่อนๆได้”
“อนุทินการเรียนรู้ทาให้เข้าใจผู้เรียนได้มากขึ้น”
“อนุทินการเรียนรู้ช่วยให้รู้ว่าผู้เรียนแต่ละคนมีปัญหาอย่างไร และ
ต้องการรู้เรื่องอะไร หรือไม่เข้าใจในสิ่งที่เรียนไปตรงไหน ผู้เรียนบางคนจะไม่
ถามแต่จะเขียนถามในอนุทินการเรียนรู้แทน”
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“การให้ผู้เรียนบันทึกความคับข้องใจ และสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปแล้วใน
อนุทินการเรียนรู้ ผู้เรียนบอกว่าช่วยทาให้ได้ทบทวนการเรียนรู้ ช่วยให้จา
คาศัพท์ได้มากขึ้น และรู้สึกว่าเมื่อมีปัญหาต่างๆก็จะเขียนลงไปในอนุทินการ
เรียนรู้ เมื่อได้เขียนแล้วรู้สึกสบายใจ ในวันแรกๆที่เขียนก็ยังเขียนได้ไม่มาก
แต่ในวันต่อมารู้สึกว่ามีคาถามเขียนได้มากมาย”
“บางครั้งต้องคอยกระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นและตอบ
คาถาม ผู้เรียนบางคนไม่แสดงความคิดเห็นหรือตอบคาถามด้วยคาพูด แต่
ใช้การเขียนแทนในอนุทินการเรียนรู้แทน เช่นพี่น้อยเขียนในอนุทินการเรียนรู้
ว่า อาจารย์บอกให้นับตัวเลข 1- 10 พี่น้อยนับไม่ได้ เลยใช้วิธีจดตามที่
เพื่อนๆบอก แล้วนากลับไปทบทวนการที่ได้จดแล้วทบทวนจากสมุดของ
ตัวเอง ทาให้จาได้”
“ผู้เรียนเขียนไว้ในอนุทินการเรียนรู้บอกว่าถ้าไม่มีครูพี่เลี้ยงผู้เรียนมี
ความรู้สึกเคว้งคว้าง เพราะผู้เรียนจะไม่กล้าถามอาจารย์โดยตรง แต่จะกล้า
ถามครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มคือครูพี่เลี้ยงจะให้ความช่วยเหลือผู้เรียนได้ในทันที
และใกล้ชิดกับผู้เรียน ดังนั้นครูพี่เลี้ยงจึงต้องตั้งใจฟังผู้เรียนและให้กาลังใจ
กับผู้เรียนบ่อยๆเป็นที่ปรึกษาได้ทุกเรื่อง ทาให้ผู้เรียนมีความสุข”
“ผู้เรียนแต่ละคนจะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันตามความสามารถและ
ความชอบของแต่ละบุคคล ครูพี่เลี้ยงเพียงแต่คอยดูและช่วยเหลือผู้เรียน
เมื่อมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเช่นมีการออกเสียงที่ผิดพลาด หรือใช้คาที่ไม่
ถูกต้อง ก็จะช่วยแก้ไข และทาการจดบันทึกปัญหา ความก้าวหน้า การ
พัฒนาในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล เพื่อนามาประชุมกับครูผู้สอนในแต่ละ
วันเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เรียนในขั้นต่อไป”
“ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ตรงไหนที่ผู้เรียนไม่รู้
ไม่แน่ใจก็จะมาสอบถาม รวมทั้งแบบฝึกหัดที่ได้รับไป ผู้เรียนจะนามา
สอบถามเพื่อนเรียนด้วยกันก่อน แล้วมาสอบถามครูพี่เลี้ยงประจากลุ่ม”
“ผู้เรียนบางคนที่ยังไม่สามารถผ่านการทดสอบ ครูพี่เลี้ยงต้องทา
การช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้ในที่สุด”
“ครูพี่เลี้ยงต้องเป็นผู้คอยให้กาลังใจไม่ดุ ผู้เรียนก็จะมีกาลังใจ
เพิ่มขึ้น ผู้เรียนก็จะกล้าแสดงออกเขารู้สึกว่าเขาทาได้ เกิดความมั่นใจในการ
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แสดงออก ครูพี่เลี้ยงต้องให้ความสนใจและเอาใจใส่ให้ความเป็นกันเองกับ
ผู้เรียน ต้องคอยสังเกตดูปฏิกิริยาสนองกลับของผู้เรียนด้วย”
“ผู้เรียนก็จะช่วยกันเองเพราะคนที่มีความสามารถพูดได้แล้วก็จะไป
สอนผู้ที่ยังพูดไม่ได้เป็นการทบทวนไปด้วยในตัว จนกระทั่งผู้เรียนทั้งกลุ่ม
สามารถเรียนรู้ในบทเรียนในแต่ละบทแล้ว ครูพี่เลี้ยงจะทดสอบผู้เรียนก่อนที่
อาจารย์ผู้สอนจะมาตรวจสอบ”
“ผู้เรียนบางคนยังไม่มีความมั่นใจก็จะกลัวพูดผิดพูดถูก ไม่กล้าพูด
ครูพี่เลี้ยงต้องพูดนาทางให้ผู้เรียนก่อนผู้เรียนก็จะมั่นใจสามารถพูดได้ ผู้เรียน
จะมีความรู้สึกว่ากลัวเมื่อจะถูกทดสอบ แต่เมื่ออยู่กับครูพี่เลี้ยงผู้เรียนจะ
กล้าพูดเสียงดัง”
“ผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ เช่นเวลาทากับข้าว ก็จะท่อง
คาศัพท์ไปด้วย เวลาว่างก็จะเอาคาศัพท์มาคัดแล้วอ่านตาม บางคนเวลา
หุงข้าวเขาก็จะเอาสิ่งที่เขาจดไปอ่าน พออ่านจบข้าวก็สุกพอดี บางคนอ่าน
ไม่ได้ก็จะให้ลูกอ่านให้ฟัง บางคนกลับบ้านไปแล้วทาการบ้านไม่ได้ ก็จะ
โทรศัพท์กลับมาถามว่าทาอย่างไร ซึ่งแต่ละคนก็จะแตกต่างกัน”
“อายุของผู้เรียนเป็นส่วนสาคัญในการเรียนรู้ คนที่อายุน้อยจะเรียน
ได้เร็วกว่าคนอายุมาก คนอายุมากต้องใช้ความพยายามมาก ต้องมีความ
อดทน ”
“ ครูพี่เลี้ยงต้องมีการเตรียมตัวที่ดีเช่นเตรียมบัตรคาศัพท์ภาษาจีน
กลางในแต่ละบทเรียนไว้ เพื่อนามาใช้ในการแต่งประโยคต่างๆ
“ครูพี่เลี้ยงต้องใช้เทคนิคการพูดซ้าๆ บ่อยๆ ยกตัวอย่างมากๆ
กระตุ้นให้ผู้เรียนใช้คาถาม คาศัพท์ และคาแปลประโยคต่างๆ”
“ผู้เรียนในกลุ่มเมื่อเลิกเรียนแล้วก็จะมานั่งทางานด้วยกันถ้ามี
ปัญหาอะไรก็จะมาถามครูพี่เลี้ยง โดยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยถามอาจารย์
เพราะผู้เรียนบอกว่าเกรงใจอาจารย์”
“ในแต่ละวันต้องมีการประชุมกับครูผู้สอนเพื่อให้ความช่วยเหลือ
ผู้เรียนแต่ละคนที่แตกต่างกันโดยใช้อนุทินการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อ
ตรวจสอบความคับข้องใจของผู้เรียน และแก้ปัญหาให้ผู้เรียน”
“ในบางครั้งครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มจะขอเวลาผู้เรียนให้เรียนเพิ่มเติม
อีก15 นาทีในการเรียนรู้เพิ่มเติม”
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“ ในด้านการเรียนนวดบรรเทาอาการ10อาการ ผู้เรียนจะสามารถ
ปฏิบัติได้ไม่ยากเกินความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน เพราะผู้เรียนมี
ความรู้พื้นฐานและประสบการณ์ในการนวดมาก่อนแล้ว พอเรียนเพิ่มเติม
ผู้เรียนก็จะเข้าใจได้ไม่ยาก”
“ครูพี่เลี้ยงจะพยายามใช้คาพูดภาษาจีนที่ใช้บ่อยๆและเป็นคา
ตรงกันข้ามเช่นคาว่าถูกต้อง ไม่ถูกต้อง ใช่ ไม่ใช่ ดี ไม่ดี การพูด
หมายเลขเป็นภาษาจีน เพื่อให้ผู้เรียนได้ฟังบ่อยๆ และสามารถจดจาคาพูด
เหล่านี้ได้”
“ผู้สอนต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ทาให้รู้ระดับ
ความสามารถของผู้เรียนแต่ละคนทาให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ตามลาดับ
ขั้นความสามารถของผู้เรียน ซึ่งช่วยผู้เรียนให้เรียนรู้ได้ตามความต้องการ
และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ”
สรุป จากการสัมภาษณ์ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่ม แต่ละกลุ่มในการให้ความช่วยเหลือผู้เรียน
ด้วยวิธีช่วยเสริมศักยภาพ สามารถสรุปเป็นความถี่ของวิธีที่ผู้สอนและครูพี่เลี้ยงประจากลุ่ม
นามาใช้ในกิจกรรมช่วยเสริมศักยภาพให้กับผู้เรียนในระยะที่1 ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 44 สรุปเทคนิคที่ผู้สอนและครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มใช้ในกิจกรรมช่วยเสริม
ศักยภาพให้กับผู้เรียนระยะที่1 คิดเป็นร้อยละ
วิธีการ
1. ใช้กิจกรรม
การเรียนรู้ที่
ง่ายไม่ซับซ้อน
ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย
โดยคานึงถึง
ศักยภาพของ
ผู้เรียน

เทคนิคที่ใช้
N = 10
1. ให้คาอธิบายแปลความหมาย
2. เป็นแบบอย่างให้ผู้เรียนทาตาม
3. ใช้ซีดีเพลงจีน เพื่อช่วยสอนคาศัพท์ที่ง่ายๆ4. การ
แสดงการออกเสียงที่ชัดเจนช้าและเหมาะสม
5. การอ่านซ้าๆหลายๆรอบ
6. แสดงการแต่งประโยคให้ผู้เรียนดู
7. อธิบายการใช้เกมทายคาศัพท์และปฏิบัติให้ดูในการ
แสดงบทบาทสมมุติ

คิดเป็นร้อยละ
100
100
100
100
100
100
100
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ตารางที่ 44 (ต่อ)
วิธีการ

เทคนิคที่ใช้
N = 10

8.พูดคาพูดที่ใช้บ่อยๆ คาตรงกันข้าม เช่น คาว่า ถูกไม่ถูก
ใช่ ไม่ใช่ ดี ไม่ดี เป็นต้น
9. อธิบายการใช้บัตรคาภาษาและปฏิบัติให้ดู
11.ผู้สอนอ่านเสียงดังผู้เรียนอ่านตาม
12. ผู้เรียนเสนอความคิดเห็นช่วยผู้สอนแต่งประโยค
13. ครูผู้สอนทายคาศัพท์ผู้เรียนตอบ
14. ผู้เรียนจับคู่ฝึก
15.ผู้เรียนเขียนตามคาพูดผู้สอน
16.กระตุ้นผู้เรียนให้แสดงออก มีส่วนร่วม
17. สนับสนุนผู้เรียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์
18. สนับสนุนผู้เรียนทีมีความสามารถมากกว่าสอน
ผู้เรียนที่มีความสามารถน้อยกว่า
19.ใช้เทคนิคการคิดดังๆแสดงการเขียนโครงร่าง
20.อธิบายวิธีการใช้จิ๊กซอร์ และปฏิบัติเป็นตัวอย่าง
21. อธิบายการใช้เทคนิคการพูดรอบวง เทคนิคการ
เขียนรอบวงและปฏิบัติเป็นตัวอย่าง
2. รักษาทิศ
1.ประเมินผู้เรียนในแต่ละวัน
ทางการเรียนรู้ 2.ผู้เรียนปฏิบัติ ผู้สอนช่วยชี้แนะแก้ไขข้อผิดพลาด
และประเมินผล 3.เสริมความมั่นใจให้ผู้เรียน โดยให้กาลังใจ
การเรียนรู้ที่
4.การใช้สิ่งเตือนตัวชี้แนะ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่
ชัดเจน
กาหนดไว้ และการทาแบบฝึกหัด
3. การชี้
5. อธิบาย ชี้จุดสาคัญของแต่ละบทเรียน
จุดสาคัญของ 6. การบอกเป็นนัยเมื่อผู้เรียนลืมข้อสาคัญที่ได้บอกไป
การเรียนรู้
แล้ว ทาให้ผู้เรียนสามารถคิดได้ด้วยตนเอง
7. การบอกข้อผิดพลาดที่มักพบในการเรียนรู้

คิดเป็น
ร้อยละ
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
80
50
30
100
100
100
100
100
100
100
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ตารางที่ 44 (ต่อ)
วิธีการ

เทคนิคที่ใช้
N = 10

4. การควบคุม 1. ผู้สอนสังเกตและจดบันทึกการเรียนรู้
ความคับข้องใจ 2. การสนทนาพูดคุยให้กาลังใจ
ของผู้เรียน
3. เป็นผู้ฟังที่ดี ตัง้ ใจฟังและให้คาปรึกษาแนะนา
4. ผู้เรียนจดบันทึกในอนุทินการเรียนรู้ความคับข้องใจ
5. ให้คาแนะนาทางโทรศัพท์

คิดเป็น
ร้อยละ
100
100
100
100
20

N = จานวนบทเรียน
จากตารางที่ 44 พบว่าเทคนิคที่ผู้สอนและ ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มใช้ในกิจกรรมช่วยเสริม
ศักยภาพให้กับผู้เรียนระยะที่1 เทคนิคที่ใช้ในบทเรียน 10 บทเรียนของทักษะการสื่อสารภาษาจีน
กลางและการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ
1. การใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่ง่ายไม่ซับซ้อนด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยคานึงถึง
ศักยภาพของผู้เรียน ส่วนใหญ่ผู้สอนและครูพี่เลี้ยงประจากลุ่ม ใช้เทคนิค ให้คาอธิบาย แปล
ความหมาย เป็นแบบอย่างให้ผู้เรียนดู ใช้ซีดีเพลงจีน เพื่อช่วยสอนคาศัพท์ที่ง่ายๆ การแสดงการ
ออกเสียงที่ชัดเจนช้าและเหมาะสม การอ่านซ้าๆหลายๆรอบ แสดงการแต่งประโยคให้ผู้เรียนดู
อธิบายการใช้เกมทายคาศัพท์และ ปฏิบัติให้ดูในการแสดงบทบาทสมมุติ พูดคาพูดที่ใช้บ่อยๆ
คาตรงกันข้าม เช่น คาว่า ถูกไม่ถูก ใช่ ไม่ใช่ ดี ไม่ดี เป็นต้น อธิบายการใช้บัตรคาภาษาและ
ปฏิบัติให้ดู ผู้สอนอ่านเสียงดังผู้เรียนอ่านตาม ผู้เรียนเสนอความคิดเห็นช่วยผู้สอนแต่งประโยค
ครูผู้สอนทายคาศัพท์ผู้เรียนตอบ ผู้เรียนจับคู่ฝึก ผู้เรียนเขียนตามคาพูดผู้สอน กระตุ้นผู้เรียนให้
แสดงออก มีส่วนร่วม สนับสนุนผู้เรียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สนับสนุนผู้เรียนที่มี
ความสามารถมากกว่าสอนผู้เรียนที่มีความสามารถน้อยกว่าคิดเป็นร้อยละ 100 เทคนิคการคิด
ดังๆ ร้อยละ 80 อธิบายวิธีการใช้จิ๊กซอร์ และปฏิบัติเป็นตัวอย่างผู้เรียนช่วยผู้สอนต่อคาจิ๊กซอร์
คิดเป็นร้อยละ 50 อธิบายการใช้เทคนิคการพูดรอบวง และ เทคนิคการเขียนรอบวงและปฏิบัติเป็น
ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 30
2. รักษาทิศทางการเรียนรู้และประเมินผลการเรียนรู้ที่ชัดเจน โดยส่วนใหญ่ผู้สอนและครูพี่
เลี้ยงประจากลุ่มใช้เทคนิค ประเมินผู้เรียนในแต่ละวัน ผู้เรียนปฏิบัติผู้สอนช่วยชี้แนะแก้ไข
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ข้อผิดพลาด เสริมความมั่นใจให้ผู้เรียนโดยให้กาลังใจ การใช้สิ่งเตือนตัวชี้แนะ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายที่กาหนดไว้ และ การทาแบบฝึกหัด คิดเป็นร้อยละ 100
3. การชี้จุดสาคัญของการเรียนรู้ โดยส่วนใหญ่ผู้สอนและครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มใช้เทคนิค
อธิบาย ชี้จุดสาคัญของแต่ละบทเรียน การบอกเป็นนัย และ การบอกข้อผิดพลาดที่มักพบในการ
เรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 100
4. การควบคุมความคับข้องใจของผู้เรียน โดยส่วนใหญ่ผู้สอนและครูพี่เลี้ยงประจากลุ่ม
ใช้เทคนิคผู้สอนสังเกตและจดบันทึกการเรียนรู้ การสนทนาให้กาลังใจ เป็นผู้ฟังที่ดี ตั้งใจฟังและให้
คาปรึกษาแนะนา ให้ผู้เรียนจดบันทึกในอนุทินการเรียนรู้ความคับข้องใจ คิดเป็นร้อยละ 100 และ
ให้คาแนะนาทางโทรศัพท์ คิดเป็นร้อยละ 20
การสัมภาษณ์ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่ม 5 กลุ่ม
การติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนช่วยเสริมศักยภาพ ( Scaffolding)
ด้วยการติดตามในช่วงระยะที่ 2 ครูพี่เลี้ยงมีความเห็นว่า
ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มติดตามผู้เรียนในทุกอาทิตย์ เป็นเวลา 4 อาทิตย์ เพื่อช่วยเหลือและ
กระตุ้นผู้เรียนให้ทบทวนการเรียนรู้ภาษาจีนกลางจากการอ่านคู่มือ และฟังซีดี โดยใช้เวลา
ประมาณวันละ 1 – 2 ชั่วโมง ในเวลาว่าง และในการฝึกนวดบรรเทาอาการในแต่ละวัน ใช้เวลา 4
ชั่วโมง ดังจากผลการแสดงความคิดเห็นของครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มดังนี้
“คอยติดตามผู้เรียนในกลุ่มเพื่อตรวจสอบการเรียนรู้ ด้วย
อนุทินการเรียนรู้และบันทึกวินิจฉัยอาการของลูกค้าตามคู่มือในการ
ฝึกปฏิบัติที่ผู้สอนได้ให้ไว้ และให้ความช่วยเหลือเมื่อผู้เรียนมีปัญหา
อาทิตย์ละ 1 ครั้ง”
“ส่งเสริมให้ผู้เรียนเขียนปัญหาความคับข้องใจที่เกิดขึ้น ใน
ทุกเรื่องราวที่ประสบและมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ลงในอนูทินการ
เรียนรู”้
“ครูพี่เลี้ยงต้องกระตุ้นผู้เรียนให้ใช้ซีดีในการฝึกทบทวน และใช้การ
อ่านคู่มือเป็นการทบทวนในแต่ละวัน”
“ชี้แนะผู้เรียนให้ใช้เวลาทบทวนภาษาจีนกลางวันละ 2 ชั่วโมง”
“ชี้แนะผู้เรียนให้ใช้เวลาว่างจากการที่ไม่มีลูกค้าแล้วนาภาษาจีน
กลางมาฝึกอ่านทบทวน”
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“ชี้แนะผู้เรียนใช้เวลาตอนช่วงเช้าในการฝึกอ่านทบทวนภาษาจีน
กลาง”
“อธิบายคาศัพท์เพิ่มเติมเมื่อผู้เรียนมีคาถาม”
สรุป เทคนิคที่ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มใช้ในกิจกรรมช่วยเสริมศักยภาพ (
Scaffolding) ด้วย
การติดตามในช่วงระยะที่ 2 คิดเป็นร้อยละ สามารถสรุปเป็นตารางที่ 45 ได้ดังนี้คือ
ตารางที่ 45 สรุปเทคนิคที่ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มใช้ในกิจกรรมช่วยเสริมศักยภาพให้กับผู้เรียน
ระยะที่2 คิดเป็นร้อยละ
วิธีการ
1
2

เทคนิคที่ใช้
N=4
พูดคุยสอบถามปัญหาต่างๆ และได้นาเอาความรู้ไปใช้อย่างไร

คิดเป็น
ร้อยละ
100
100

4

ตรวจสอบการจดบันทึกข้อมูลของผู้เรียนในสมุดบันทึกอนุทินการเรียนรู้
และบันทึกวินิจฉัยลูกค้าลงในคู่มือการฝึกปฏิบัติ
กระตุ้นผู้เรียนให้ใช้ซีดีในการฟังทบทวน และใช้การอ่านในคู่มือเพื่อ
ทบทวนในแต่ละวัน
อธิบายคาศัพท์เพิ่มเติม

5

ชี้แนะผู้เรียนใช้เวลาทบทวนภาษาจีนกลางวันละ 2 ชั่วโมง

100

6

ชี้แนะผู้เรียนให้ใช้เวลาว่างจากการที่ไม่มีลูกค้าแล้วนาภาษาจีนกลางมา
ฝึกอ่านทบทวน
ชี้แนะผู้เรียนใช้เวลาตอนช่วงเช้าในการฝึกอ่านทบทวนภาษาจีนกลาง

100

ส่งเสริมให้ผู้เรียนเขียนปัญหาความคับข้องใจที่เกิดขึ้น ในทุกเรื่องราวที่
ประสบและมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ลงในอนูทินการเรียนรู้

100

3

7
8

100
100

100

N = จานวนครั้งที่พบผู้เรียน
จากตารางที่ 45 พบว่าเทคนิคที่ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มใช้ในกิจกรรมช่วยเสริมศักยภาพ
ให้กับผู้เรียนระยะที่ 2 ในการติดตามผู้เรียนจานวน 4 ครั้ง ใช้เทคนิค พูดคุยสอบถามปัญหาต่างๆ
และได้นาเอาความรู้ไปใช้อย่างไร ตรวจสอบการจดบันทึกข้อมูลของผู้เรียนในสมุดบันทึกอนุทิน
การเรียนรู้และบันทึกวินิจฉัยลูกค้าลงในคู่มือการฝึกปฏิบัติ กระตุ้นผู้เรียนให้ใช้ซีดีในการฟัง

273
ทบทวน และใช้การอ่านในคู่มือเพื่อทบทวนในแต่ละวัน อธิบายคาศัพท์เพิ่มเติม ชี้แนะผู้เรียนใช้
เวลาทบทวนภาษาจีนกลางวันละ 2 ชั่วโมง ชี้แนะผู้เรียนให้ใช้เวลาว่างจากการที่ไม่มีลูกค้าแล้วนา
ภาษาจีนกลางมาฝึกอ่านทบทวน และ ชี้แนะผู้เรียนใช้เวลาตอนช่วงเช้าในการฝึกอ่านทบทวน
ภาษาจีนกลาง คิดเป็นร้อยละ 100
ภาพรวมของโปรแกรม
กลุ่มทดลองและครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มมีความเห็นว่าโปรแกรมมีความเหมาะสม ชัดเจน
ทาให้เกิดความรู้ทางด้านภาษาจีนกลาง สามารถสื่อสารภาษาจีนกลางได้ โดยนาไปประยุกต์ใช้ใน
การทางานและในชีวิตประจาวัน สามารถเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ตลอดจนเทคนิคการนวด
บรรเทาอาการ 10 อาการ ให้กับผู้ที่ดูแลสุขภาพในสปาได้ มีเจตคติที่ดีทางด้านการนวดบรรเทา
อาการ มีประโยชน์ต่อผู้เรียนและสามารถนาไปใช้ได้จริงกับอาชีพในปัจจุบัน ทาให้ผู้เรียนมีความ
มั่นใจมากขึ้นในการประกอบอาชีพ มีรายได้เพิ่มมากขึ้น ผู้เรียนเมื่อเรียนจบแล้วสามารถทบทวน
ความรู้ได้ด้วยตนเองซึ่งจะทาให้ไม่ลืม และสามารถเพิ่มเติมความรู้ด้วยตนเองเพิ่มขึ้น ดังนั้น
โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นนี้จึงมีความเหมาะสมกับผู้ที่ต้องการพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพ
ในสปา ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตดังจากผลการแสดงความคิดเห็นของครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มและ
กลุ่มทดลองดังนี้
ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มแสดงความคิดเห็นว่า
“โปรแกรมมีความเหมาะสม สามารถเพิ่มพูนความรู้ให้ผู้เรียนได้รับ
ความรู้ทั้งภาษาจีนกลางและการนวดบรรเทาอาการ 10อาการที่สามารถ
นาไปใช้ในการทางานของผู้เรียนได้ทันที”
“ โปรแกรมนี้ไม่เพียงแต่ให้ความรู้ยังช่วยให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดี
ผู้เรียนมีความมั่นใจในตนเองเพิ่มขึ้น”
“เมื่อเรียนจบแล้วผู้เรียนสามารถนาความรู้ไปทบทวนได้ด้วยตนเอง”
“โปรแกรมมีความทันสมัย เพราะมีลูกค้าชาวจีนเข้ามาท่องเที่ยวเป็น
จานวนมากผู้เรียนสามารถนาไปพูดคุยกับลูกค้าได้”
“ผู้เรียนมีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ช่วยเหลือกันทาให้
โปรแกรมการเรียนรู้ไม่น่าเบื่อ และผู้เรียนได้รับความรู้เทคนิคต่างๆมากมาย”
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ผู้เรียนกลุ่มทดลองมีความเห็นว่า
“ อยากให้จัดโปรแกรมแบบนี้อีก”
“จะแนะนาให้เพื่อนมาเรียนหลายๆคน เพราะมีประโยชน์มาก “
“ตอนนี้แม่มีรายได้เพิ่มมากขึ้น ไม่เหนื่อยมากด้วยเพราะมีเทคนิคใน
การนวดมากขึ้น”
“ป้าแทบไม่ว่างเลยลูกค้านวดแก้อาการมากขึ้น”
“เรียนแล้วทาให้รู้ว่า ต้องใช้ใจเอาใจใส่ลูกค้าและให้ความรักใน
อาชีพของตนเป็นอันดับแรก ควรบาบัดอาการต่างๆ ให้ลูกค้าด้วยความรัก
ไม่ควรคานึงถึงผลประโยขน์มากเกินไป”
“คุยกับลูกค้าชาวจีนได้ช่วยให้เกิดความมั่นใจในการบริการลูกค้า”
“รู้สึกว่าภาษาจีนกลางไม่ยากอย่างที่คิด”
“รู้สึกชอบภาษาจีนกลางอยากเรียนต่อเนื่องอีก”
“อยากให้ท่าน ผอ.กศน. จัดอีก”
“กิจกรรมการเรียนรู้มีขั้นตอนที่ชัดเจน ไม่ซับซ้อน ครูผู้สอนและครูพี่
เลี้ยงให้ความช่วยเหลือดูแลผู้เรียนทุกคนให้มีความสามารถเรียนรู้ได้ตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้”
“ในการเรียนรู้ช่วยให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนผู้เรียนด้วยกัน
เพราะมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันทาให้เกิดความสนิทสนมกัน และเมื่อ
เรียนจบแล้วก็ยังไปช่วยกันทางานได้”
“การมาเรียนไม่เพียงแต่ทาให้ได้ความรู้ ได้เพื่อน ได้ประสบการณ์
ยังได้ทัศนคติที่ดีต่อภาษาจีนกลาง และ การเป็นผู้ดูแลสุขภาพในสปาที่ต้อง
มีจิตที่เริ่มจากการให้ก่อน แล้วก็จะได้รับผลที่ดีตอบสนองเอง ดังเช่นอาจารย์
และครูพี่เลี้ยงแสดงเป็นแบบอย่างในการให้ความดูแลเอาใจใส่ติดตามอย่าง
ดี ต้องขอบคุณมากๆค่ะ ”
สรุปจากผลการสัมภาษณ์ ผู้เข้ารับการอบรมกลุ่มทดลอง และครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มมี
ความเห็นสอดคล้องกันโดยเห็นว่า ผลจากการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนา
สมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปาดังกล่าว ส่งผลให้โปรแกรมที่พัฒนามีคุณภาพและเหมาะสม
ต่อการพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา ด้วยการพัฒนาผู้เรียน ที่เป็นผู้ดูแลสุขภาพ
ในสปา ให้เป็นบุคคลที่มี การพัฒนาตัวเองในทุก ๆ ด้าน ได้แก่ ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพเพิ่มขึ้น
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ทางด้าน ความรู้ ทักษะ และเจตคติ การสื่อสารภาษาจีนกลาง และ การนวดบรรเทาอาการ 10
อาการ โดยสามารถสรุปได้ผลลัพธ์ของสมรรถนะอาชีพเกิดขึ้น 6 ด้านคือ ดังนี้
1. ด้านความรู้ ทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลาง
โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา
ประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่ง่ายไม่ซับซ้อนช่วยเสริมศักยภาพผู้เรียน และใช้เทคนิคการเรียนรู้
ที่หลากหลายเหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล ดังนั้นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นจึงสามารถ
ส่งผลให้ผู้ดูแลสุขภาพในสปาที่เข้าร่วมโปรแกรม ได้รับการพัฒนาสมรรถนะอาชีพ โดยมีความรู้
ทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลางสูงขึ้น และผู้เข้ารับการอบรมสามารถนาความรู้ ทางด้านการ
สื่อสารภาษาจีนกลางไปใช้ในการสื่อสารกับลูกค้าที่เป็นชาวจีนได้ในขณะที่ให้บริการลูกค้า
2. ด้านทักษะทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลาง
ผู้ดูแลสุขภาพในสปาที่เข้าร่วมโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
อาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา มีการฝึกปฏิบัติทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลางในขณะที่เข้าร่วม
กิจกรรม และนาไปปฏิบัติด้วยตนเองใน 3 ด้าน คือทักษะทางด้านความสามารถในการฟัง
ภาษาจีนกลาง ความสามารถในการพูดภาษาจีนกลาง และด้านความถูกต้องในการใช้คาศัพท์
ภาษาจีนกลาง ในการฝึกทบทวนด้วยตนเองทางด้านภาษาจีนกลาง ผู้เรียนทาการทบทวนด้วย
การอ่านคู่มือ ฟังซีดี และได้ปฏิบัติจริงด้วยการพูดคุยกับลูกค้าที่เป็นชาวจีนในขณะที่ปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่องช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทาให้ผู้เรียนมีทักษะ
ความสามารถทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลางเพิ่มมากขึ้น
3. ด้านเจตคติทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลาง
ผู้ดูแลสุขภาพในสปาที่เข้าร่วมโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
อาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา มีเจตคติที่เป็นบวกทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลางหลังจากที่เข้า
ร่วมโปรแกรม ผู้เรียนรู้สึกว่าภาษาจีนกลางเรียนไม่ยาก เรียนแล้วไม่เครียด รู้สึกชอบภาษาจีน
กลางอยากเรียนต่อเนื่องอีก มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนที่เรียนร่วมกันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
และผู้เรียนเกิดความมั่นใจในตนเองมากขึ้นในการสื่อสารภาษาจีนกลางกับลูกค้าที่เป็นชาวจีน
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4. ด้านความรู้ทางด้านการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ
ผู้ดูแลสุขภาพในสปาที่เข้าร่วมโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่พัฒนาขึ้นแล้ว
ได้รับความรู้ และเทคนิคทางด้านการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการเพิ่มมากขึ้น เพราะในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตามความต้องการของผู้เรียน ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่ง
กันและกัน ทาให้ได้ความรู้ที่เพิ่มเติมได้แก่ การกวาซา(ขูดพิษ) และ การตอกเส้น ทาให้ผู้เรียนมี
ลูกค้าเพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดรายได้มากขึ้น
5. ด้านทักษะทางด้านการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ
ผู้ดูแลสุขภาพในสปาที่เข้าร่วมโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนา
สมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา มีการเรียนรู้ทักษะต่างๆทางด้านการนวดบรรเทาอาการ 10
อาการเพิ่มเติมมากขึ้น มีการฝึกปฏิบัติทักษะทางด้านการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการในขณะที่
เข้าร่วมกิจกรรม และนาไปปฏิบัติด้วยตนเองใน 6 ด้าน ทาให้ผู้เรียนสามารถซักประวัติลูกค้า และ
บันทึกข้อมูลของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน ให้การรักษา ประเมิน ให้คาแนะนา และแก้ปัญหาอาการ
ของผู้ป่วยได้ถูกต้อง มากขึ้น และสามารถประยุกต์การเรียนรู้ไปสู่สถานการณ์ต่างๆได้
6. ด้านเจตคติการนวดเพื่อเป็นผู้ดูแลสุขภาพในสปา
ผู้ดูแลสุขภาพในสปาที่เข้าร่วมโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
อาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา นอกจากได้รับความรู้ทางด้านการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการแล้ว
ยังเป็นผู้ที่มีเจตคติที่เป็นบวกในการนวดเพื่อเป็นผู้ดูแลสุขภาพในสปา เพราะในกิจกรรมการเรียนรู้
ผู้สอนเน้นให้ผู้เรียนต้องให้ความจริงใจกับลูกค้าที่มารับบริการ มีความต้องการให้ลูกค้าหายจาก
ความเจ็บปวดเป็นอันดับแรก ดังนั้นจึงต้องดูแลเอาใจใส่ลูกค้าเป็นอย่างดี ดังคากล่าวในศาสตร์
ของการนวดแผนไทยที่ว่า “มืออยู่ที่ไหน ใจอยู่ที่นั่น” ผู้ดูแลสุขภาพในสปาต้องเห็นคุณค่าในตนเอง
ว่าตนเองนั้นมีความสามารถช่วยให้ผู้อื่นมีความสุข รักและเห็นคุณค่าในตัวของลูกค้าที่มอบความ
ไว้วางใจในการมาใช้บริการ อีกทั้งผู้ดูแลสุขภาพต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการพูดคุย
ซักถามประวัติความเจ็บป่วยของลูกค้าที่มารับบริการก่อนทาการนวดหรือรักษาเพื่อไม่ให้เกิด
อันตรายเกิดขึ้น โดยไม่คานึงถึงผลประโยชน์เป็นอันดับแรก จึงจะทาให้การประกอบอาชีพประสบ
ความสาเร็จได้ในที่สุด ซึ่งผู้เรียนได้นาไปปฏิบัติและพบว่าทาให้ได้ลูกค้าเพิ่มมากขึ้น รักษาอาการ
ต่างๆให้ลูกค้าได้ถูกจุด ลูกค้ามีอาการดีขึ้นและมารักษาอย่างต่อเนื่อง
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จากภาพรวมของโปรแกรมสามารถสรุปผลจากการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา โดยแสดงแนวคิดที่ใช้ในการวิจัยและผลที่
ได้รับ ดังตารางที่ 46 ดังนี้
ตารางที่ 46 สรุปผลจากการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพ
ผู้ดูแลสุขภาพในสปา และการแสดงแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
ประเด็น ความคิดเห็นของกลุ่มทดลอง
และครูพี่เลี้ยงประจากลุ่ม
1. วัตถุ
1. วัตถุประสงค์มีความชัดเจน
ประสงค์ และเหมาะสมกับปัจจุบัน
ของ
2. ตรงตามความสนใจของ
โปรแกรม ผู้เรียน
3. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้ง
ไว้
4.ช่วยให้ผู้เรียนมีความตั้งใจใน
การพัฒนาความรู้ความสามารถ
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

การแสดงแนวคิด
ที่ใช้ในการวิจัย
1. แนวคิดการศึกษา
ผู้ใหญ่(Andragogy)
การกาหนด
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
2. แนวคิดช่วยเสริม
ศักยภาพ
( Scaffolding) แสวงหา
ความสนใจของผู้เรียน
กาหนดทิศทาง
จุดประสงค์ที่ชัดเจน
2. ผู้เรียน 1. จานวนผู้เรียนมีความ
1. แนวคิดการศึกษา
เหมาะสมทาให้มีโอกาสในการ ผู้ใหญ่(Andragogy)
ฝึกปฏิบัติอย่างทั่วถึงทุกคน ทา ผู้เรียนมีการวาง
ให้เรียนรู้ได้เร็ว
แผนการ
2.ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เรียนรู้ร่วมกันและ
ด้วยการแบ่งงานกัน และเข้าใจ แลกเปลี่ยน
ในบทบาทหน้าที่ของแต่ละ
ประสบการณ์ การ
บุคคล
เรียนรู้ร่วมกัน ผู้เรียน
3. ผู้เรียนเป็นผู้มีประสบการณ์ สามารถเรียนรู้ด้วยการ
สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
นาตนเองได้และ
สามารถแสดง

ผลที่ได้รับ
วัตถุประสงค์มีความ
ชัดเจนตรงตาม
ความสนใจของ
ผู้เรียน และการ
เรียนรู้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของ
ผู้เรียน

การแบ่งกลุ่มที่มี
ผู้เรียนที่เหมาะสม
ทาให้ ผู้เรียนปฏิบัติ
ได้ทั่วถึง เรียนรู้ได้เร็ว
ผู้เรียน เป็นผู้มี
ประสบการณ์ มีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้ ให้
ความช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน ทาให้
ผู้เรียนมีความรู้และ
เทคนิคเพิ่มขึ้น
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ตารางที่ 46 (ต่อ)
ประเด็น
ความคิดเห็นของกลุ่ม
ทดลองและครูพี่เลี้ยง
ประจากลุ่ม
ด้านเทคนิคทางด้านการนวด
บรรเทาอาการต่างๆช่วยให้มี
ความรู้เพิ่มขึ้น
4..ผู้เรียนมีความตั้งใจและมี
ความพยายามในการเรียน
ถึงแม้จะเป็นผู้ที่มีอายุแล้ว
5. ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยการ
นาตนเองได้
6.ผู้เรียนช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน
3. ผู้สอน/ 1. เป็นผู้มีความรู้ในเนื้อหา
ครูพี่เลี้ยง สามารถถ่ายทอดเนื้อหาและ
ประจากลุ่ม ประสบการณ์ได้อย่างชัดเจน
2. ผู้สอนมีวิธีการสอนที่
หลากหลาย โดยใช้วิธีการ
บรรยาย สาธิต แสดงเป็น
ตัวอย่างในการทางานขั้นตอน
ต่างๆ การอธิบายความ ตั้ง
คาถาม และให้ผู้เรียน
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
เรียนรู้ร่วมกัน และใช้คาพูดที่
เป็นนัยเป็นการเตือนในสิ่งที่
ผู้เรียนมองข้ามไป

การแสดงแนวคิด
ที่ใช้ในการวิจัย

ผลที่ได้รับ

ศักยภาพของตนเอง
ผู้เรียนมีความมุ่งมั่น
ออกมา
ตัง้ ใจผู้เรียนมีการ
2. แนวคิดช่วยเสริม
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
ศักยภาพ
(Scaffolding) โดย
ผู้เรียนที่มี
ความสามารถมากกว่า
ช่วยเหลือผู้มี
ความสามารถน้อยกว่า
1. แนวคิด
(Andragogy) ผู้สอน
สร้างบรรยากาศที่ดีใน
การเรียนรู้ และส่งเสริม
ให้ผู้เรียนใช้
ประสบการณ์การเรียนรู้
ของตนเองเข้ามามีส่วน
ร่วมในการเรียน
2. แนวคิดช่วยเสริม
ศักยภาพ
(Scaffolding) การ
ดาเนินกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ง่ายไม่ซับซ้อน

ผู้สอนเป็นผู้สร้าง
บรรยากาศในการ
เรียนรู้ที่ดี ใช้วิธีการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย
และสอนตาม
ขั้นตอนที่ง่ายไม่
ซับซ้อน เป็นตัวแบบ
บรรยาย สาธิต
อธิบายความ ใช้
คาถาม ทาให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ ได้
ตามศักยภาพของ
ผู้เรียน
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ตารางที่ 46 (ต่อ)
ประเด็น ความคิดเห็นของกลุ่มทดลอง
และครูพี่เลี้ยงประจากลุ่ม
3. ผู้สอนและครูพี่เลี้ยงประจา
กลุ่มมีการช่วยเหลือ ชี้แนะ
ผู้เรียนในแต่ละบุคคล ให้กาลังใจ
ให้คาแนะนาในสิ่งที่ควรได้รับการ
ปรับปรุง ตรวจสอบความคับข้อง
ใจของผู้เรียนในปัญหาต่างๆ
4. ผู้สอนให้ผู้เรียนเขียนอนุทิน
การเรียนรู้ในแต่ละวัน ในสิ่งที่ได้
เรียนในแต่ละวัน และ บันทึก
ความคับข้องใจที่เกิดขึ้น เพื่อนา
ข้อมูลที่ได้รับมาประชุมกับครูพี่
เลี้ยงประจากลุ่ม เพื่อช่วยเหลือ
ผู้เรียน
5. ผู้สอนช่วยทาให้เกิด
บรรยากาศในการเรียนที่ผ่อน
คลาย ด้วยการยิ้มแย้มแจ่มใส
และทาให้ผู้เรียนไม่เกิดความกลัว
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกัน
และกัน ช่วยเหลือสนับสนุนให้
ผู้เรียนที่มีความสามารถมากกว่า
สอนผู้ที่มีความสามารถน้อยกว่า
ทาให้ผู้เรียนเกิดความเชื่อมั่น
กล้าแสดงออกและเกิดความ
มั่นใจในตนเอง

การแสดงแนวคิด
ที่ใช้ในการวิจัย
โดยคานึงถึงศักยภาพ
ของผู้เรียน มีการแบ่ง
การเรียนรู้ออกเป็น
ขั้นตอนย่อยๆ ชี้
จุดสาคัญของงาน
และควบคุมความคับ
ข้องใจของผู้เรียน

ผลที่ได้รับ
ในแต่ละ บุคคล
การเขียนอนุทินการ
เรียนรู้ สามารถ
ตรวจสอบความ
คับข้องใจของ
ผู้เรียน เพื่อให้คา
ชี้แนะ ช่วยเหลือ ให้
กาลังใจ ส่งเสริม
ผู้เรียน สามารถลด
ความคับข้องใจ
ของผู้เรียนในการ
เรียนรู้ได้ดี ผู้เรียน
แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ และ
ช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน ทาให้ผู้เรียน
เกิดความมั่นใจใน
ตนเอง
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4. เนื้อหา1. 1. เนื้อหาภาษาจีนกลาง สามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบ
อาชีพ และใช้ในชีวิตประจาวันได้
เพียงพอ
2. 2. เนื้อหาการนวดบรรเทาอาการ
10 อาการสามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้เรียนได้ มีการ
เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆในการบรรเทา
อาการเพิ่มเติม ทาให้นวดได้ไม่
เหนื่อย
3. เนื้อหาในการเรียนรู้ภาษาจีน
กลางไม่ซับซ้อน และผู้เรียน
สามารถเพิ่มเติมเนื้อหาในการ
เรียนรู้ได้ในระหว่างที่เรียนทาให้ได้
ตรงต่อความต้องการของผู้เรียน
5. กิจกรรม 1. กิจกรรมการเรียนรู้ทาตามความ
การเรียนรู้ สนใจของผู้เรียน
2. กิจกรรมมีขั้นตอนต่างๆที่ทาให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมทาให้เกิด
ประสิทธิภาพในการเรียนรู้
3. กิจกรรมช่วยเสริมศักยภาพ ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย ได้แก่การให้
คาอธิบาย แปลความหมาย ให้การ
เสริมคา เป็นตัวแบบ ใช้บัตรคา
เกมทายคาศัพท์ จับคู่พูด แสดง
บทบาทสมมุติ ร้องเพลงจีน การ

การแสดงแนวคิด
ที่ใช้ในการวิจัย
1. แนวคิด
(Andragogy)
การศึกษาผู้ใหญ่
เนื้อหาสาระในการ
เรียนรู้ตามความ
ต้องการของผู้เรียน
ผู้ใหญ่
2. แนวคิดช่วยเสริม
ศักยภาพ
( Scaffolding) ใน
ด้านเนื้อหาสาระที่
ไม่ซับซ้อน และ
สนองตอบความ
ต้องการของผู้เรียน
1. แนวคิด
การศึกษาผู้ใหญ่
(Andragogy)
การดาเนินกิจกรรม
การเรียนรู้โดยการ
แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ซึ่งกัน
และกัน

ผลที่ได้รับ
เนื้อหาในการเรียนรู้
ภาษาจีนกลางตรง
ตามความต้องการ
ของผู้เรียนและมี
เพียงพอสามารถ
นาไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพ
และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้

การเรียนรู้ โดย
คานึงถึงศักยภาพ
ของผู้เรียน ที่ช่วย
ผู้เรียนให้สามารถ
เรียนรู้ได้ง่ายไม่
ซับซ้อน จนกระทั่ง
ผู้เรียนสามารถ
ปฏิบัติงานสาเร็จได้
ด้วยตนเอง โดยใช้
กิจกรรมที่
หลากหลาย
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การแสดง
แนวคิด
ที่ใช้ในการวิจัย
ฟังซีดีภาษาจีน ให้ผู้เรียนเข้ามามีส่วน
2. แนวคิดช่วย
ร่วม ในการปฏิบัติ การชี้แนะ แก้ไข
เสริมศักยภาพ
ข้อผิดพลาด ตอบ คาถามผู้เรียน ใช้คา
(Scaffolding)
ซ้าๆ พูดบ่อยๆ พูดช้าๆ ใช้คาตรงกันข้าม การจัดกิจกรรม
ตลอดจนให้กาลังใจผู้เรียน ส่งเสริมให้
การเรียนรู้ที่ง่าย
ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกัน สนับสนุนผู้ที่มี
ไม่ซับซ้อนโดย
ความสามารถมากกว่าช่วยแนะนาที่มี
คานึงถึง
ความสามารถน้อยกว่า และแลกเปลี่ยน ศักยภาพของ
ประสบการณ์การเรียนรู้ผู้ร่วมกัน จนกว่า ผู้เรียน และใช้
ผู้เรียนจะปฏิบัติได้ด้วยตนเองได้ครูพี่เลี้ยง กิจกรรมเสริม
จดบันทึกการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละ
ศักยภาพ
บุคคล เพื่อประเมินผู้เรียนและให้ความ
ช่วยเหลือผู้เรียนในแต่ละบุคคลอีกครั้ง
รวมทั้งผู้เรียนประเมินตนเอง
4. ผู้เรียนจดบันทึกในอนุทินการเรียนรู้แต่
ละวันในสิ่งที่ได้เรียนรู้ในแต่ละวัน ความ
คับข้องใจ ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่ได้รับ
และข้อเสนอแนะต่างๆ
5. มีบรรยากาศที่ดีมีความเป็นกันเอง
6. ผู้เรียนได้รับความรู้ ความสามารถ
ทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลาง และ
ความรู้ ความสามารถ ทางด้านการนวด
บรรเทาอาการ 10 อาการ มีเจตคติที่เป็น
บวก ทางด้านการนวดที่ต้องใช้ใจในการ
เอาใจใส่ลูกค้า

ผลที่ได้รับ

ทาให้ผู้เรียนได้รับ
ความรู้
ความสามารถ
ทางด้านการ
สื่อสารภาษาจีน
กลาง สามารถ
นาไปสื่อสารกับ
ลูกค้าชาวจีนได้
และความรู้ ทักษะ
ในการนวด
บรรเทาอาการ 10
อาการทาให้
ผู้เรียนมี
เจตคติที่เป็นบวก
ทางด้านการนวด
บรรเทาอาการ
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และบาบัดลูกค้าด้วยความรักไม่เห็น
แก่ผลประโยชน์เพียงด้านเดียว
7. ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจใน
ตนเอง กล้าแสดงออก กล้าพูด กล้าทา
กล้าคิด
6. ระยะ 1. ช่วงเวลาเรียนเป็นช่วงที่มีความ
เวลา
เหมาะสมเพราะทาให้ผู้เรียนไม่เสีย
รายได้
2. ช่วงเดือนที่จัดมีความเหมาะสม
เพราะลูกค้าน้อย
3. จานวนวันที่จัดและระยะเวลาการ
ฝึกปฏิบัติมีความพอเพียงสามารถ
จัดสรรเวลามาเรียนได้
4. การจัดการเรียนภาษาจีนกลางก่อน
แล้วค่อยเรียนนวดบรรเทาอาการมี
ความเหมาะสมเพราะเมื่อเครียดจาก
การเรียน ภาษาจีนกลางก็จะสามารถ
นวดคลายเครียดได้เป็นการเปลี่ยน
บรรยากาศในการเรียนได้ดี
5. ระยะเวลาในการเรียนแต่ละ
บทเรียนไม่ใช้เวลานานเกินไป
6. ควรมีการเรียนต่อเนื่อง

การแสดงแนวคิด
ที่ใช้ในการวิจัย

ผลที่ได้รับ

1. แนวคิด
การศึกษาผู้ใหญ่
(Andragogy)
คานึงถึงระยะเวลา
ที่เหมาะสมของ
ผู้เรียนที่เป็น ผู้ใหญ่
ในการจัดกิจกรรม
และดาเนินกิจกรรม
ตามความต้องการ
ของผู้เรียน โดย
พิจารณาระยะเวลา
ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของ
ผู้เรียน

ระยะเวลาเรียนมี
ความเหมาะสม
เป็นไปตามความ
ต้องการของผู้เรียน
ทาให้ผู้เรียนไม่เสีย
รายได้ สามารถ
จัดสรรเวลามาเรียน
ได้ตามโปรแกรมที่
กาหนดไว้ เวลา
ขณะที่เรียนไม่ทา
ให้ผู้เรียนเกิด
ความเครียด และ
ควรมีการจัดการ
เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องต่อไป
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7.แหล่ง 1. มีความหลากหลาย ได้แก่ สื่อ
ความรู้ หนังสือ ภาพ บุคคล
และสื่อ คอมพิวเตอร์ โปรเจกเตอร์ ซีดี
การสอน การสอน
2. ช่วยเสริมเนื้อหา และได้ความรู้
เพิ่มเติมมากขึ้น
3. สามารถนาไปศึกษาหาความรู้
เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง โดยใช้
คู่มือการเรียนรู้ และซีดี
4. ซีดีเสียงยังไม่ชัดเจนในบางบท
ควรมีการปรับปรุง

การแสดงแนวคิด
ที่ใช้ในการวิจัย
1. แนวคิดการศึกษา
ผู้ใหญ่(Andragogy)
ผู้ใหญ่สามารถชี้นา
ตนเองได้ดังนั้นจึง
ต้องจัดแหล่งความรู้
ให้หลากหลาย
2. แนวคิดช่วยเสริม
ศักยภาพ
(Scaffolding) ผู้สอน
ชี้แหล่งทรัพยากรการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียน เพื่อ
ลดเวลาให้แก่ผู้เรียน
และมีความ สะดวก
ในการเรียนรู้
8.สภาพ 1. มีบรรยากาศสปา และกลิ่น 1. แนวคิดการศึกษา
แวดล้อม อโรม่า เสียงน้าพุ
ผู้ใหญ่
2. มีความสงบเงียบ ไม่รบกวน (Andragogy)ในการ
สมาธิของผู้เรียน
สร้างบรรยากาศ
3. อากาศบริสุทธิ์ มีต้นไม้ร่มรื่น สภาพแวดล้อมที่
ไม่ร้อน
เหมาะสมต่อการ
4. สถานที่กว้างขวางสามารถทา เรียนรู้
กิจกรรมต่างๆได้อย่างเพียงพอ
5. ที่จอดรถสะดวกสบาย
6. บรรยากาศมีความเป็นกันเอง
เคารพ ให้กาลังใจซึ่งกันและกัน
ช่วยลดความคับข้องใจได้

ผลที่ได้รับ
แหล่งความรู้มีความ
หลากหลาย ช่วยเสริม
เนื้อหาในสิ่งที่ผู้เรียน
ต้องการเรียนรู้ ทาให้
ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น
สามารถนาไปเรียนรู้ได้
ด้วยตนเองด้วยคู่มือ
การเรียนรู้ และซีดี แต่
ซีดีควรได้รับการ
ปรับปรุง เพราะเสียงไม่
ชัดเจน

สภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศมีความสงบ
เงียบ ไม่ร้อน สถานที่
สามารถทากิจกรรมได้
อย่างเพียงพอ ที่จอด
รถสะดวกสบาย มี
บรรยากาศของสปา
ทาให้ผู้เรียนมีสมาธิ ใน
การเรียนรู้ บรรยากาศ
การให้กาลังใจกัน ช่วย
ลดความคับข้องใจของ
ผู้เรียนได้
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9. การ
1. แบบวัดมีความเหมาะสมทั้ง
ประเมินผล ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
2. สามารถนาความรู้ไปใช้ใน
การตอบข้อสอบของกระทรวง
แรงงานได้
3. ไม่ทาให้ผู้เรียนเครียด และ
เกิดความกังวล
4. ไม่ยากและไม่ง่ายเกินไป
5. ผู้เรียนสามารถประเมินผล
ด้วยตนเองเป็นระยะๆเพื่อ
ตรวจสอบความก้าวหน้าของ
ผู้เรียน
6. ผู้สอนประเมินผลเป็นระยะๆ
จากการฝึกในชั้นเรียน และสร้าง
สถานการณ์ใหม่ให้ผู้เรียนผสม
ผสานความรู้ที่ได้รับมาใช้ใน
สถานการณ์ใหม่

การแสดงแนวคิด
ที่ใช้ในการวิจัย

ผลที่ได้รับ

1. แนวคิด
การศึกษาผู้ใหญ่
(Andragogy)
ผู้เรียนประเมินผล
ด้วยตนเองเป็น
ระยะๆ
2.แนวคิดช่วยเสริม
ศักยภาพ
(Scaffolding)
ประเมินผลการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง
และประยุกต์การ
เรียนรู้สู่
สถานการณ์ใหม่
ผู้เรียนได้รับแบบ
ตรวจสอบรายการ
เพื่อประเมินการ
ทางานของตนเอง
และผู้เรียนได้ฝึก
ปฏิบัติอย่างอิสระ
ในสถานการณ์ใหม่

แบบทดสอบมีความ
เหมาะสมทั้งภาคทฤษฎี
และปฏิบัติ ไม่ยากและ
ไม่ง่ายเกินไป มีการ
ประเมินผลเป็นระยะๆ
ด้วยผู้สอนและผู้เรียน
ผู้เรียนสามารถนา
ความรู้ไปใช้ในการ
ประยุกต์ในสถานการณ์
ใหม่และสามารถนา
ความรู้ที่ได้รับไปใช้ใน
การตอบแบบทดสอบ
ของกระทรวงแรงงาน
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ระยะที่ 3 ผลการศึกษาปัจจัย และเงื่อนไขของการนาโปรแกรมการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ให้บริการดูแลสุขภาพในสปาไปใช้
ผู้วิจัยศึกษาปัจจัย และเงื่อนไขของการนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ให้บริการดูแลสุขภาพในสปาไปทดลองใช้โดยการอภิปรายกลุ่มผู้เข้าร่วม
โปรแกรมที่เป็นกลุ่มทดลองหลังจากที่ผู้เข้าร่วมโปรแกรมได้รับความรู้และผ่านการฝึกปฏิบัติด้วย
ตนเองเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปาแล้ว และสัมภาษณ์ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่ม
จากการนาผลการวิจัยไปทดลองใช้ แล้วนามาอภิปรายกลุ่มและสัมภาษณ์ครูพี่เลี้ยง
ประจากลุ่มทาให้ทราบถึงปัจจัย และเงื่อนไข ของการนาโปรแกรมดังกล่าวไปใช้ดังต่อไปนี้
3.1 ปัจจัยของโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพ
ผู้ให้บริการดูแลสุขภาพในสปา
3.1.1 ผู้เรียนมีแรงจูงใจมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียนรู้
ผู้ดูแลสุขภาพในสปาที่เป็นกลุ่มทดลอง และครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มให้ความคิดเห็นที่
สอดคล้องกันว่า ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น มีแรงจูงใจในการเรียนรู้ และมีส่วนร่วมในการดาเนิน
กิจกรรมการเรียนรู้ ที่ต้องมีการฝึกปฏิบัติ การทากิจกรรมที่หลากหลาย ทาให้การเรียนรู้เป็นไป
ตามทิศทางที่กาหนด จนกระทั่งบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนั้นผู้เรียนจึงเป็นปัจจัยที่สาคัญของ
การจัดกิจกรรม ผู้เรียนต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจและสามารถสร้างแรงจูงใจเพื่อนาตนเองในการ
เรียนรู้ได้ เพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพให้เกิดความรู้ ความสามารถทางด้านทักษะการสื่อสาร
ภาษาจีนกลางและทักษะการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการให้เกิดประสิทธิภาพ ผู้เรียนจึงเป็น
ปัจจัยสาคัญที่มีต่อความสาเร็จของการจัดโปรแกรม
3.1.2 ผู้สอน /ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มมีการเตรียมความพร้อมมีเจตคติที่เป็น
บวก
ผู้ดูแลสุขภาพในสปาที่เป็นกลุ่มทดลองให้ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่าผู้สอนและครู
พี่เลี้ยงประจากลุ่มทุกท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ เป็นผู้ทีมีความพร้อมที่สามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่าง
ชัดเจน สะท้อนให้เห็นถึงการนาเอาแนวคิดการศึกษาผู้ใหญ่ และ แนวคิดช่วยเสริมศักยภาพไปใช้
โดย ทางด้านการสอนผู้ใหญ่ ผู้สอนมีการเตรียมตัวในการสอน การจัดอุปกรณ์การเรียนรู้ สื่อการ
เรียนการสอน การวางแผนการเรียนรู้ ได้เป็นอย่างดี เป็นผู้สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ทาให้เกิด
ความอบอุ่น ความเป็นกันเอง จัดสถานที่สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ สร้างแรงจูงใจใน
การเรียนรู้ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ร่วมกัน ตั้งแต่การกาหนด
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วัตถุประสงค์ วิเคราะห์ความต้องการในการเรียนรู้ ออกแบบการเรียนรู้ ในทุกขั้นตอนผู้สอนเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วม ทาให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามความต้องการและความสนใจ
ของผู้เรียน ในด้านการช่วยเสริมศักยภาพให้ผู้เรียน ผู้สอนและครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มมีการ
วางแผนงานร่วมกันในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตามศักยภาพของ
ผู้เรียนแต่ละบุคคลอย่างเป็นขั้นตอน คอยให้ความช่วยเหลือและชี้แนะผู้เรียนตามความเหมาะสม
ของแต่ละบุคคลในขั้นตอนต่างๆของการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ประสบ
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มทาการจดบันทึกการเรียนรู้ของผู้เรียน
ในขณะที่เรียนรู้เพื่อทาการประชุมกับผู้สอนเพื่อให้ความช่วยเหลือที่แตกต่างกันตามความสามารถ
ของผู้เรียนแต่ละบุคคลในแต่ละวัน ผู้สอนและครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มต้องช่วยลดความคับข้องใจของ
ผู้เรียน ได้แก่ ความไม่เข้าใจในสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปแล้ว หรือความวิตกกังวล ความกลัวต่างๆ ปัญหา
ทางครอบครัวที่มีผลกระทบต่อการเรียน ด้วยการสนทนาให้กาลังใจ ให้คาแนะนาด้วยความเป็น
กันเองและตั้งใจฟังผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเขียนอนุทินการเรียนรู้ ความอึดอัด ความคับข้องใจ
ของผู้เรียน ทางด้านปัญหาต่างๆ ทางด้านการเรียนรู้และปัญหาครอบครัว ปัญหาที่ผลกระทบต่อ
การเรียนรู้ ทาให้ผู้เรียนมีความสุข เกิดความมั่นใจในตนเอง ไม่รู้สึกกังวลในการแสดงออก และ
ต้องคอยรักษาทิศทางการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้ไปจนถึงเป้าหมาย ดังนั้นผู้สอน
และครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มต้องมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน เป็นผู้ที่มีทัศนคติในด้านบวก มีความ
ยืดหยุ่น และอดทน ส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มีความสามารถมากกว่าช่วยเหลือผู้ที่มีความสามารถน้อย
กว่า ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพให้ผู้ที่มีความสามารถไม่เท่ากันสามารถเรียนรู้ได้ในระดับเดียวกัน
หากมีข้อผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปในสิ่งที่เรียนรู้ ผู้สอนและครูพี่เลี้ยงคอยอธิบายและแก้ไขให้
อาจใช้เทคนิคการบอกเป็นนัย หรือเป็นตัวแบบให้ผู้เรียนดูอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้นผู้สอนและครูพี่เลี้ยง
จึงเป็นปัจจัยสาคัญในการจัดโปรแกรม เพราะผู้สอนและครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มเป็นผู้ที่มีบทบาท
สาคัญและมีอิทธิพลต่อเจตคติในการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมทั้งเป็นแบบอย่างให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ
ตาม
3.1.3 กิจกรรมการเรียนรู้ ช่วยเสริมศักยภาพด้วยการเขียนอนุทินการเรียนรู้
ของผู้เรียน
ผู้ดูแลสุขภาพในสปาที่เป็นกลุ่มทดลองและครูพี่เลี้ยงประจากลุ่ม ให้ความคิดเห็นที่
สอดคล้องกันว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนา
สมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพใน สปามีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น ผู้สอนใช้เทคนิคการ
คิดดัง (Think – aloud) การให้คาอธิบายแปลคาศัพท์ การเป็นตัวแบบให้ผู้เรียนปฏิบัติตาม เล่น
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เกม บทบาทสมมุติ จับคู่ฝึก ฟังซีดี ดูวิดีโอ การฝึกปฏิบัติจริง การบรรยาย การสาธิต การระดม
สมอง การใช้เพลงจีน ต่อคาศัพท์ จิ๊กซอร์ ใช้บัตรคาภาษาจีน การใช้คาพ้อง คาตรงกันข้าม การ
พูดซ้าๆ บ่อยๆ ช้าๆ ชัดเจน ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน กระตุ้นให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้ สนับสนุนผู้เรียนที่มีความสามารถมากกว่าให้เป็นผู้ช่วยสอนผู้ที่มี
ความสามารถน้อยกว่า เป็นต้น โดยการเรียนรู้จะมีลาดับและขั้นตอนต่างๆ ที่ทาให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนได้เข้าใจตามลาดับ และทาให้ผู้สอน และครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มสามารถให้ความช่วยเหลือ
ผู้เรียนได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล จนกระทั่งผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง และบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ ในขั้นตอนการเรียนรู้ผู้สอนช่วยชี้จุดสาคัญเมื่อมีข้อผิดพลาด หรือ
จุดสาคัญของแต่ละบทเรียนซึ่งช่วยให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาความรู้ความเข้าใจได้อย่างถูกต้อง
ผู้สอนและครูพี่เลี้ยงคอยให้กาลังใจผู้เรียน สร้างบรรยากาศที่ดี ลดความวิตกกังวลในการเรียนรู้
ตรวจสอบความคับข้องใจของผู้เรียนช่วยเสริมผู้เรียนให้เกิดความเชื่อมั่น กล้าแสดงออก กล้าถาม
เอาใจใส่ให้เวลาและให้ความสาคัญกับผู้เรียนด้วยการตั้งใจฟังผู้เรียน ในระหว่างกิจกรรมการ
เรียนรู้ผู้สอนให้ผู้เรียนเขียนบันทึกในอนุทินการเรียนรู้ เพื่อบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้ ปัญหาและอุปสรรค
ในการเรียนรู้ ข้อแนะนา ความรู้สึกต่างๆของผู้เรียน ซึ่งอนุทินการเรียนรู้นี้จะช่วยลดความคับข้องใจ
ให้กับผู้เรียนได้ดีกว่าการสนทนาเพียงด้านเดียว เพราะบางครั้งผู้เรียนในบางคนจะไม่ชอบพูด ไม่
กล้าแสดงออก แต่จะสามารถใช้การเขียนในอนุทินการเรียนรู้เป็นการอธิบาย หรือระบาย
ความรู้สึกได้ดีกว่าการสนทนากับผู้สอนหรือครูพี่เลี้ยงประจากลุ่ม หรือผู้เรียนบางคนถึงแม้จะได้
สนทนากับผู้สอนหรือครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มแล้วแต่บางครั้งไม่สามารถสนทนาในสิ่งที่เรียนรู้หรือ
ต้องการเรียนรู้ได้ทั้งหมด รวมทั้งปัญหาที่ประสบอยู่และต้องการความช่วยเหลือจากผู้สอนและครู
พี่เลี้ยงประจากลุ่ม สิ่งที่อยู่ในใจของผู้เรียนที่ต้องการพูดออกมาได้ หรือเวลาในการสนทนาไม่
เพียงพอ ก็จะสามารถเขียนในอนุทินการเรียนรู้ ซึ่งอนุทินการเรียนรู้นี้จะทาให้ผู้สอนและครูพี่เลี้ยง
เข้าใจปัญหาของผู้เรียนแต่ละบุคคลได้เป็นอย่างดี การเขียนอนุทินการเรียนรู้นี้เป็นการเขียนบันทึก
ของผู้เรียนรายบุคคลให้กับผู้สอนซึ่งหลังจากการเรียนรู้ในแต่ละวันแล้วผู้สอนและครูพี่เลี้ยงประจา
กลุ่มจะนาอนุทินการเรียนรู้นี้มาประชุมเพื่อเตรียมการสอนเพิ่มเติมให้กับผู้เรียนตามความสามารถ
ของแต่ละบุคคล เป็นการช่วยให้ผู้สอนและครูพี่เลี้ยงมีเวลาทาความเข้าใจผู้เรียนแต่ละบุคคลมาก
ขึ้น รวมทั้งสามารถหาวิธีการในการสอนเพื่อช่วยเสริมศักยภาพให้กับผู้เรียนได้ ตามความสามารถ
ของผู้เรียนจนกระทั่งผู้เรียนสามารถเรียนรู้และปฏิบัติงานต่างๆสาเร็จด้วยตนเอง เมื่อพบว่าผู้เรียน
สามารถทากิจกรรมด้วยตนเองในกลุ่มผู้เรียน ผู้สอนและครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มค่อยๆลด
การ
ช่วยเหลือสนับสนุน ต่างๆลง ผู้สอนจัดหาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่ช่วยอานวยความสะดวกให้
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ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนรู้ต่างๆให้ผู้เรียน
ดังนั้นจะเห็นได้ว่ากิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยเสริมศักยภาพให้กับผู้เรียนผู้สอนต้องใช้กิจกรรมที่
หลากหลายเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และใช้กิจกรรมกลุ่มที่ผู้เรียนสามารถเลือกการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มผู้เรียนเอง โดยมีครูพี้เลี้ยงประจากลุ่มให้ความช่วยเหลือแนะนา แล้ว
ทาตามลาดับขั้นตอนเพื่อช่วยผู้เรียนให้เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคล รวมทั้งใช้อนุทินการเรียนรู้ของผู้เรียนมาช่วยให้ผู้สอนเข้าใจความรู้สึกที่แท้จริง และสามารถ
จัด กิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยเสริมศักยภาพให้ผู้เรียนแต่ละบุคคลได้อย่างแท้จริง ดังนั้นกิจกรรมการ
เรียนรู้จึงเป็นปัจจัยที่สาคัญในการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนา
สมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา ทาให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ทักษะ และเจตคติ เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้
3.1.4 เนื้อหาสาระและคู่มือการเรียนรู้สามารถทบทวนด้วยตนเอง
เนื้อหาสาระ เป็นไปตามความสนใจและความต้องการของผู้เรียน มีประโยชน์ และ
ผู้เรียนสามารถนาไปใช้ ในการประกอบอาชีพ ได้ทันที ผู้ดูแลสุขภาพในสปาที่เป็นกลุ่มทดลอง และ
ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่ม ให้ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า เนื้อหาภาษาจีนกลางและการนวดบรรเทา
อาการ10 อาการ ตรงตามความสนใจและความต้องการของผู้เรียน
มีประโยชน์ สามารถ
ครอบคลุมนาไปใช้ในการประกอบอาชีพ และใช้ในชีวิตประจาวันได้ในปัจจุบันและในอนาคต
เนื้อหาในคู่มือการเรียนรู้ สามารถนาไป ทบทวนความรู้ได้ด้วยตนเองตลอดเวลา เนื้อหาในสื่อการ
เรียนรู้ที่ผู้ สอนได้แนะนาและจัดเตรียมไว้ให้ สามารถช่วย เพิ่มพูนความรู้ได้มากขึ้น ดังนั้นเนื้อหา
จึงเป็นปัจจัยสาคัญที่ผู้จัดโปรแกรมจะต้องจัดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ สามารถตอบสนอง
ความต้องการและปัญหาของผู้เรียนได้ และต้องเป็นเรื่องที่ผู้เรียนสนใจเข้าใจได้ง่าย มีประโยชน์
ต่อผู้เรียนทั้งในการทางานและในชีวิตประจาวันทาให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน ซึ่งจะ
ทาให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาสมรรถนะอาชีพเพิ่มมากขึ้น จึงจะทาให้การจัดโปรแกรมเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.1.5 สภาพแวดล้อมมีบรรยากาศการให้กาลังใจกับผู้เรียนช่วยลดความคับ
ข้องใจของผู้เรียน
สภาพแวดล้อมมีความเหมาะสมในด้าน ความสงบเงียบ ทาให้เกิดสมาธิในการเรียนมี
ความใกล้ชิดธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์ มีต้นไม้มากทาให้ไม่ร้อน มีกลิ่นหอมของอโรม่าทาให้เกิด
ความผ่อนคลายและเกิดความสดชื่น ทาให้เกิดความพร้อมในการเรียนรู้ สถานที่กว้างขวาง
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สามารถทากิจกรรมต่างๆได้อย่างเหมาะสม เช่นการแสดงบทบาทสมมุติ การฟังบรรยาย การ
ระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เป็นต้น ที่จอดรถสะดวกสบาย และบรรยากาศในการเรียนรู้ที่ทา
ให้ผู้เรียนมีความรู้สึกเป็นกันเอง มีความสุขและความสบายใจ ลดความวิตกกังวล ไม่ทาให้เกิด
ความคับข้องใจในการเรียนรู้ ทาให้ผู้เรียนไม่เครียด ซึ่งสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีในการ
เรียนรู้ช่วยทาให้ผู้เรียนมีความตั้งใจและเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้เช่นกัน ดังนั้น
สภาพแวดล้อม และบรรยากาศในการเรียนรู้จึงเป็นปัจจัยที่สาคัญที่ผู้จัดโปรแกรมจะต้องให้
ความสาคัญมาก เพราะสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการเรียนรู้มีผลกระทบต่อการเรียนรู้
ทางด้านอารมณ์ และจิตใจของผู้เรียนโดยตรงในขณะตอนเริ่มต้นของการจัดกิจกรรม ขณะที่จัด
กิจกรรม และการประเมินผลโปรแกรม
3.2 เงื่อนไขของการจัดโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนา
สมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา
จากการทดลองจัดโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพ
ผู้ดูแลสุขภาพในสปา การอภิปรายกลุ่ม และการสัมภาษณ์ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่ม ผู้วิจัยได้ข้อสรุป
ที่จะนามาเป็นเงื่อนไขซึ่งเป็นข้อกาหนดเพื่อให้การจัดโปรแกรมประสบผลสาเร็จและเกิดโปรแกรมที่
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นดังต่อไปนี้
1. ผู้เรียนต้องมีความต้องการในการเรียนรู้ ซึ่งจะทาให้ ผู้เรียนเกิดความมุ่งมั่นในการ
เรียนรู้จนกระทั่งประสบความสาเร็จ ไม่ท้อถอยหรือเลิกล้มความตั้งใจเมื่อประสบปัญหาต่างๆ
2. ผู้เรียนต้องมีจานวนที่เหมาะสมไม่มากและไม่น้อยเกินไปในการฝึกปฏิบัติ ผู้เรียน
ควรมีจานวน 20 – 22 คนและมีการแบ่งกลุ่มจานวน 4-5 คนต่อ 1 กลุ่ม ซึ่งทาให้สามารถทา
กิจกรรมและได้รับความเอาใจใส่จากผู้สอน และครูพี่เลี้ยงได้อย่างทั่วถึง ผู้เรียนรู้จักกันได้ง่าย และ
สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันได้ดี ไม่ใช้เวลาเรียนมากจนเกินไป
3. ผู้เรียนต้องมีประสบการณ์ในการทางานอย่างน้อย 1 ปี และกาลังทางานในอาชีพ
นวดแผนไทยหรือในสปา เพราะการเรียนรู้ตามโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นนี้เป็นการเรียนเพื่อพัฒนา
สมรรถนะอาชีพให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้นทางด้านการนวดบรรเทาอาการ 10
อาการ และทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลาง ดังนั้นผู้เรียนจะต้องสามารถนาความรู้เอาไปใช้ได้
ทันที ในขณะที่ปฏิบัติงานจึงทาให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างแท้จริง และในขณะ
ที่ร่วมกิจกรรมผู้เรียนที่มีพื้นฐานการนวดแผนไทยมาก่อนจะสามารถนาประสบการณ์มาแบ่งปันใน
การเรียนรู้ ซึ่งจะทาให้ผู้เรียนที่เรียนร่วมกันมีความรู้มากยิ่งขึ้นอันจะทาให้เกิดประโยชน์ในการ
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ประกอบวิชาชีพ ทาให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียน หากไม่มีพื้นฐานในการนวดแผน
ไทยมาก่อนและไม่มีประสบการณ์จะทาให้ผู้เรียนไม่สามารถเข้าใจในสิ่งที่เรียนได้อย่างชัดเจน และ
อาจไม่ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโปรแกรมนี้เท่าที่ควรและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ของ
โปรแกรม
3.3 ผลการพัฒนาโปรแกรมที่ได้จากการทดลอง และจากการศึกษาปัจจัยและ
เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องการนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
อาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา ไปใช้
จากการนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นไปทดลองใช้ ทาให้
เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่ผู้วิจัยค้นพบจากการทดลอง โดยนาเสนอในองค์ความรู้ในประเด็นหลัก
ได้แก่ โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่พัฒนาขึ้น ประสิทธิผลของโปรแกรม และปัจจัย
เงื่อนไขที่มีผลต่อการนาโปรแกรมไปใช้ทาให้ผู้เรียนที่เป็นผู้ดูแลสุขภาพในสปาเกิดการเรียนรู้และ
นาความรู้ไปปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.3.1 ได้องค์ความรู้ในการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนา
สมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา ที่ผู้วิจัยสร้างอย่างเป็นระบบภายใต้กรอบแนวคิดในการ
พัฒนาโปรแกรมของ Houle (1972) มีรายละเอียดดังนี้
3.3.1.1 แนวคิดการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนา
สมรรถนะอาชีพของ Houle (1972) มีการดาเนินเป็น 7 ขั้นตอน ดังนี้คือ 1.การวิเคราะห์ความ
ต้องการในการเรียนรู้และกาหนดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เป็นไปได้ 2.การตัดสินใจดาเนิน กิจกรรมการ
เรียนรู้ 3.การกาหนดวัตถุประสงค์ 4.การออกแบบรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสมโดยคานึงถึง แหล่ง
เรียนรู้ สื่อ ผู้สอน วิธีการ ตารางกิจกรรม ลาดับเหตุการณ์ในการจัดกิจกรรม การเสริมแรงทาง
สังคม ความเข้าใจในผู้เรียนรายบุคคล การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน เกณฑ์การ
ประเมินผล การออกแบบการฝึกอบรมที่ชัดเจน
5. การวางแผนกิจกรรมให้สอดคล้องกับ การ
ดาเนินชีวิตของผู้เรียน 6. การนาแผน งานสู่การปฏิบัติ 7. การวัดและประเมินผล โดยมี
องค์ประกอบของโปรแกรม 9 องค์ประกอบ ได้แก่ 1.วัตถุประสงค์ 2.กลุ่มผู้เรียน 3. ผู้สอน/ครูพี่
เลี้ยงประจากลุ่ม 4. เนื้อหาสาระ 5.กิจกรรมการเรียนรู้ ช่วยเสริมศักยภาพ 6. ระยะเวลา
7.แหล่งข้อมูลและสื่อการสอน 8. สภาพแวดล้อม และ 9. การวัดผลและประเมินผล
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3.3.1.2 แนวคิดที่นามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
อาชีพให้กับผู้ดูแลสุขภาพในสปา คือ แนวคิดการศึกษาผู้ใหญ่ (Andragogy)ของ Knowles(1978)
และแนวคิด ช่วยเสริมศักยภาพการเรียนรู้ ( Scaffolding) โดยการบูรณาการแนวคิดของ Wood
,Bruner and Ross (1976), Rosenshine and Guenther (1992) , McKenzie (2000) ได้เป็น
ขั้นตอนการเรียนรู้ ใหม่ 7 ขั้นตอน ได้แก่ 1.การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 2. การวางแผนการ
เรียนรู้ร่วมกัน 3. การวิเคราะห์ความต้องการการเรียนรู้ และกาหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนร่วมกัน
4. การออกแบบการเรียนรู้ตามความส นใจของผู้เรียนภายใต้ข้อกาหนดของการเรียนรู้นั้น 5. การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยระบบช่วยเสริมศักยภาพให้ผู้เรียน 6.ประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง
7. ประยุกต์การเรียนสู่สถานการณ์ใหม่
3.3.1.3 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพ
ในสปาใช้แนวคิดการศึกษาผู้ใหญ่ (Andragogy) และ แนวคิดช่วยเสริมศักยภาพ (Scaffolding)
โดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และผู้สอนเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ เป็นตัวแบบ ให้คาอธิบาย สาธิตการ
เรียนรู้ ใช้วิธีการเรียนรู้ที่หลากหลายในการเรียนรู้ ใช้วิธีการเรียนการสอนเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ
4 – 5 คนต่อ 1 กลุ่ม มีครูพี่เลี้ยงประจากลุ่ม กลุ่มละ 1 คน เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ ชี้แนะ และ
อานวยความสะดวกในการเรียนรู้ และระบบติดตามผู้เรียนด้วยการจดบันทึกการทากิจกรรมโดย
ผู้สอน และ การเขียนอนุทินการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อผู้สอนสามารถให้คาชี้แนะรายบุคคล และ
พัฒนาศักยภาพของแต่ผู้เรียนแต่ละบุคคลได้ เมื่อนาไปทดลองใช้พบว่าขั้นตอนที่สาคัญที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีและเป็นส่วนสาคัญในการจัดการเรียนรู้เพื่อช่วยเสริมศักยภาพให้กับ
ผู้เรียนในแต่ละบุคคล ก็คือการเขียนอนุทินการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่ได้ทาการบันทึกข้อความ
เกี่ยวกับการเรียนรู้ในแต่ละวัน ตลอดจนถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ความคับข้องใจของผู้เรียน
ในระหว่างการเรียนรู้ ทาให้ผู้สอนและครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มเข้าใจความต้องการของผู้เรียน และ
ศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้สอนในการนามาปรับการเรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียนได้ตามความสามารถของผู้เรียน ทาให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ ส่งผลให้การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนแต่ละบุคคลเกิดการเรียนรู้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ทา
ให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติ บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาสมรรถนะอาชีพให้กับผู้ดูแล
สุขภาพในสปาได้ ผู้เรียนสามารถนาความรู้ไปใช้ทาให้เกิดรายได้ที่ดี ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ขั้นตอนใน
การเรียนรู้ใหม่ 7 ขั้นตอน ดังนี้
ขัน้ ที่ 1 สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ โดยการจัดบรรยากาศในห้องเรียนให้เกิด
ความสบายใกล้ชิดธรรมชาติมีการถ่ายเทอากาศที่ดี มีบรรยากาศของสปา ด้วยกลิ่นของอโรม่า
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และสร้างบรรยากาศการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนด้วยการทากิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
รู้จักกัน มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ การสร้างแรงจูงใจอย่างต่อเนื่อง สร้างบรรยากาศที่อิสระ
สนับสนุนผู้เรียนให้แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้อย่างเต็มที่
ขัน้ ที่ 2 วางแผนการเรียนรู้ร่วมกัน โดย ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเสนอวิธีการ
เรียนรู้และกิจกรรมในการเรียนรู้โดยใช้วิธีการเรียนรู้ต่างๆ เช่น บรรยาย การสาธิต การ
แสดง
บทบาทสมมุติ การใช้เกม เป็นต้น
ขัน้ ที่ 3 วิเคราะห์ความต้องการ การเรียนรู้ และกาหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
ร่วมกัน โดยผู้สอนช่วยแนะนาวิธีการ และเครื่องมือในการวิเคราะห์ความต้องการ รวมทั้งกาหนด
วัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนร่วมกัน
ขัน้ ที่ 4 ออกแบบการเรียนรู้ตามความส นใจของผู้เรียนภายใต้ข้อกาหนดของการ
เรียนรู้นั้น โดยผู้เรียนเลือกกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนชอบและมั่นใจที่จะกระทา
ขัน้ ที่ 5 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยระบบช่วยเสริมศักยภาพให้ผู้เรียน โดยผู้สอนใช้
วิธีการที่หลากหลาย ทาเป็นแบบอย่าง สาธิต ให้ผู้เรียนดูเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจใน
บทเรียนสนับสนุนให้ผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วม เป็นผู้ช่วยผู้สอนในการเรียนการสอน ครูพี่เลี้ยงประจา
กลุ่มเป็นผู้ช่วย ให้คาแนะนา เป็นที่ปรึกษา และจัดเตรียมสื่ออุปกรณ์การเรียนรู้ต่างๆที่ผู้เรียน
ต้องการ การให้ความช่วยเหลือ ผู้สอนให้ผู้เรียนเขียนบันทึกอนุทินการเรียนรู้ในแต่ละวัน เพื่อเป็น
ข้อมูลให้ผู้สอนในการให้ความช่วยเหลือตามความสามารถของผู้เรียนได้ในแต่ละวัน ตลอดจนเข้า
ใจความคับข้องใจของผู้เรียน ผู้สอนและครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มค่อยๆลดการช่วยเหลือสนับสนุน
ต่างๆลง เมื่อผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง เมื่อครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มและผู้เรียนทุกคน
ในกลุ่มมีความมั่นใจในการปฏิบัติงานได้แล้ว ผู้สอนเป็นผู้ตรวจสอบการเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่
ละกลุ่มจากการปฏิบัติหากผู้เรียนบางคนยังไม่สามารถปฏิบัติได้ ผู้สอนเขียนบันทึก ข้อชี้แนะให้กับ
ผู้เรียนแต่ละบุคคลให้นาไปฝึกปฏิบัติเพิ่มเติม ผู้เรียนที่ยังไม่สามารถปฏิบัติได้ ครูพี่เลี้ยงประจา
กลุ่มยังคงให้ความช่วยเหลือผู้เรียนในจนกระทั่งผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้สาเร็จด้วยตนเอง
ขัน้ ที่ 6 ประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ด้วย
ตนเองเมื่อจบการเรียนรู้ในแต่ละบทเรียน ด้วยแบบประเมินการเรียนรู้ เป็นการวิเคราะห์ความ
ต้องการหรือสิ่งที่ผู้เรียนได้รับด้วยตนเองอีกครั้ง
ขัน้ ที่ 7 ประยุกต์การเรียนรู้สู่สถานการณ์ใหม่ เป็นขั้นตอนที่ผู้สอนคิดสถานการณ์
ใหม่ให้ผู้เรียนร่วมกันออกแบบนาเสนอผลการเรียนรู้โดยแสดงบทบาทสมมุติตามสถานการณ์ที่
ได้รับ
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3.3.2 ประสิทธิผลของโปรแกรมต่อการพัฒนาสมรรถนะอาชีพของผู้ดูแลสุขภาพ
ในสปา ไปทดลองใช้ พบว่า โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่ใช้แนวคิดการศึกษาผู้ใหญ่ ที่
มีกิจกรรมการเรียนรู้ช่วยเสริมศักยภาพให้ผู้เรียนโดยผู้สอนใช้วิธีการที่หลากหลายตามศักยภาพ
และความสนใจของผู้เรียน โดย แบ่งเป็นกลุ่มย่อย มีครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ
ชี้แนะ บันทึกผลการเรียนรู้ เพื่อให้ความช่วยเหลือในรายบุคคลที่แตกต่างกันไป โดยมีขั้นตอนใน
การเรียนรู้ใหม่ 7 ขั้นตอน ได้แก่ 1.สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ 2. วางแผนการเรียนรู้ร่วมกัน
3. วิเคราะห์ความต้องการ การเรียนรู้ และกาหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนร่วมกัน 4. ออกแบบการ
เรียนรู้ตามความสนใจของผู้เรียนภายใต้ข้อกาหนดของการเรียนรู้นั้น 5.จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วย
ระบบช่วยเสริมศักยภาพให้ผู้เรียน 6. ประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง 7.ประยุกต์การเรียนรู้สู่
สถานการณ์ใหม่ สามารถส่งผลให้ผู้ดูแลสุขภาพในสปาที่เข้าร่วมโปรแกรม ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะอาชีพ โดยมีความรู้ ความสามารถ เจตคติ ได้แก่ ความรู้ทางด้านการสื่อสารภาษาจีน
กลาง ทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลาง เจตคติทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลาง ความรู้ทางด้าน
การนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ ทักษะความสามารถทางด้านการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ
และเจตคติการนวดเพื่อเป็นผู้ดูแลสุขภาพในสปา เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
โดย ผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการนวดแผนไทยและเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพ
ดูแลสุขภาพในสปาปัจจุบัน ดังนั้นในการเรียนรู้ด้วยการเพิ่มสมรรถนะอาชีพทางด้านการนวด
บรรเทาอาการ 10 อาการสามารถทาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ทักษะ เทคนิคต่างๆในการนวดเพิ่มขึ้น
ทั้งทางด้านการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการและความรู้เพิ่มเติมในการนวดเช่น กวาซา และตอก
เส้น ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้เรียนจากกระบวนการเรียนรู้ ทาให้ผู้เรียนมีเทคนิคและ
วิธีการที่หลากหลายในการนาไปใช้บริการลูกค้า และเมื่อพบลูกค้าชาวจีน ก็สามารถสื่อสารกับ
ลูกค้าได้ ทาให้ทราบความต้องการของลูกค้า ทาให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ และพึงพอใจ
กลับมาใช้บริการอีกในครั้งต่อไป ผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเมื่อได้รับความรู้ และได้ใช้ความรู้ในทันที
จะเกิดความกระตือรือร้นในการทบทวนความรู้และเพิ่มเติมความรู้ได้ด้วยตนเอง เพราะจะสามารถ
สนทนากับลูกค้าได้ เมื่อสนทนาคาพูดพื้นฐานกับลูกค้าที่เป็นชาวจีนได้แล้ว ลูกค้าจะช่วยสอน
คาพูดต่างๆให้เพิ่มเติม เสมือนเป็นครูพี่เลี้ยงต่อเนื่องที่ช่วยชี้แนะ และแก้ไขคาพูดที่พูดผิด
เช่นเดียวกับขณะที่ร่วมกิจกรรม ทาให้ผู้เรียนเกิดความคุ้นเคย กล้าถาม ไม่อายที่จะพูด จึงทาให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ต่อเนื่องตลอดเวลา ส่งผลทาให้โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่
พัฒนาขึ้นบรรลุตามจุดประสงค์ที่ได้ตั้งไว้
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3.3.3 ปัจจัยของโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่สนับสนุนให้โปรแกรม
ประสบความสาเร็จ ได้แก่ กลุ่มผู้เรียน ผู้สอน/ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่ม กิจกรรมการเรียนรู้ช่วยเสริม
ศักยภาพ เนื้อหาสาระ และสภาพแวดล้อม โดยมีข้อที่ควรพิจารณาดังนี้
3.3.3.1 กลุ่มผู้เรียน คือ ผู้ดูแลสุขภาพในสปา เป็นผู้มีความกระตือรือร้น มีความ
รับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่ม มีความสนใจ มีแรงจูงใจและมุ่งมั่น
ตั้งใจในการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถในสิ่งที่ได้เรียนรู้ มีประสบการณ์ สามารถ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกลุ่ม ตลอดจนสามารถ
ทาตามคาแนะนาของผู้สอนและครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มได้เป็นอย่างดี
3.3.3.2 ผู้สอน/ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่ม เป็นผู้ที่มีความรู้และเทคนิคต่างๆในการ
ถ่ายทอดความรู้ได้อย่างชัดเจน ต้องเตรียมตัวในการสอน จัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนรู้ สื่อการ
เรียนการสอน การวางแผนการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี เป็นตัวแบบ ให้คาอธิบาย เป็นผู้ช่วยเหลือให้
คาชี้แนะ สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ที่เป็นกันเอง และอบอุ่น ทาให้ผู้เรียนไม่เครียด สร้าง
แรงจูงใจ ส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนให้มีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มีความสามารถมากกว่าเป็นผู้ช่วยครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มใน
การช่วยเหลือผู้เรียนที่มีความสามารถน้อยกว่า ทาให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในตนเอง ต้องมีความ
ยืดหยุ่น อดทน มีทัศนคติที่เป็นบวก เอาใจใส่ผู้เรียน ให้ความสาคัญกับผู้เรียน ลดความวิตกกังวล
ของผู้เรียนได้ ตลอดจนต้องมีระบบการติดตามด้วยการจดบันทึกการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อให้ความ
ช่วยเหลือได้อย่างถูกต้อง
3.3.3.3 กิจกรรมการเรียนรู้ช่วยเสริมศักยภาพ โดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อย ใช้กิจกรรม
การเรียนรู้ที่หลากหลาย ใช้เทคนิคการคิดดัง การให้คาอธิบายแปลคาศัพท์ การเป็นตัวแบบ สาธิต
ให้ผู้เรียนปฏิบัติตาม เล่นเกม บทบาทสมมุติ จับคู่ฝึก เป็นต้น กิจกรรมการเรียนรู้ทาตามความ
สนใจและทาตามศักยภาพของผู้เรียนด้วยการออกแบบการเรียนรู้ด้วยกลุ่มผู้เรียนเอง โดยมีครูพี่
เลี้ยงประจากลุ่มให้คาแนะนา ช่วยเหลือผู้เรียนตามศักยภาพของผู้เรียน ส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียน
ให้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันและช่วยเหลือกันในกลุ่ม กระตุ้นผู้เรียนให้ทาตาม
เป้าหมายทิศทางที่กาหนดไว้ ชี้จุดสาคัญเมื่อมีข้อผิดพลาด และควบคุมความคับข้องใจของ
ผู้เรียนด้วยการสนทนาและเขียนอนุทินการเรียนรู้ ทางด้านการสนทนาครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มฟัง
ผู้เรียนด้วยความตั้งใจเพื่อให้คาแนะนาและให้คาปรึกษา ทางด้านการเขียนอนุทินการเรียนรู้
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเขียนปัญหา ความอึดอัด ความคับข้องใจที่มีในขณะเรียนรู้ได้อย่างอิสระ และ
ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อผู้สอนและครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มสามารถเข้าใจผู้เรียนแต่ละคน และ
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เตรียมการสอนได้ตามศักยภาพความสามารถของผู้เรียน จนกระทั่งผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานได้
ด้วยตนเอง และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
3.3.3.4 เนื้อหาสาระ ต้องเป็นไปตามความสนใจและความต้องการของผู้เรียน
ตลอดจนมีประโยชน์ นาไปใช้ในการประกอบอาชีพและใช้ในชีวิตประจาวันได้ในปัจจุบันและ
อนาคต เนื้อหาในคู่มือการเรียนรู้ต้องไม่ซับซ้อน คู่มือการเรียนรู้มีขนาดที่สามารถพกพานาไป
ทบทวนความรู้ได้ด้วยตนเองตลอดเวลา สื่อการเรียนรู้ต้องมีเนื้อหาที่เพียงพอทาให้เพิ่มพูนความรู้
ได้มากขึ้น
3.3.3.5 สภาพแวดล้อม ต้องมีความเหมาะสมในด้านความสงบเงียบ ใกล้ชิด
ธรรมชาติ มีบรรยากาศของสปาด้วยกลิ่นอโรม่า และเสียงน้าพุทาให้เกิดการผ่อนคลายและเกิด
ความสดชื่น มีแสงสว่างเพียงพอ ไม่ร้อนจนเกินไป สถานที่กว้างขวางสามารถทากิจกรรมต่างๆได้
อย่างเหมาะสม ที่จอดรถมีเพียงพอและสะดวกสบาย มีการเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี
ด้วยการให้แรงจูงใจ ทาให้ผู้เรียนไม่เคร่งเครียด ไม่วิตกกังวล ลดความคับข้องใจของผู้เรียน
3.3.4 เงื่อนไขของการจัดโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่มีผลให้โปรแกรม
ประสบความสาเร็จและเกิดโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพ โดยสามารถประเมินได้จากกลุ่มผู้เรียน ครู
พี่เลี้ยงประจากลุ่ม มีดังนี้
3.3.4.1 ผู้เรียนต้องมีความต้องการในการเรียนรู้ ซึ่งจะทาให้ ผู้เรียนเกิดความ
มุ่งมั่นในการเรียนรู้จนกระทั่งประสบความสาเร็จ ไม่ท้อถอยหรือเลิกล้มความตั้งใจในการเรียนรู้
เมื่อประสบปัญหาต่างๆ
3.3.4.2 ผู้เรียนต้องมีจานวนที่เหมาะสมไม่มากและไม่น้อยเกินไปในการฝึก
ปฏิบัติคือผู้เรียนควรมีจานวน 20 – 22คนและมีการแบ่งกลุ่มจานวน 4-5คนต่อ 1 กลุ่ม ซึ่งทาให้
สามารถทากิจกรรมและได้รับความเอาใจใส่จากผู้สอน และครูพี่เลี้ยงได้อย่างทั่วถึง ผู้เรียนรู้จักกัน
ได้ง่ายและสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันได้ดี ไม่ใช้เวลาเรียนมากจนเกินไป
3.3.4.3 ผู้เรียนต้องมีประสบการณ์ในการทางานอย่างน้อย 1 ปี และกาลังทางาน
ในอาชีพนวดแผนไทยหรือในสปา
จากผลของการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่ได้จากการทดลองและ
จากการศึกษาปัจจัยและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องทาให้ได้องค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาโปรแกรม
การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา สามารถสรุปได้
เป็นภาพที่ 13 ดังนี้
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ภาพที่13 แสดงผลการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนา
สมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา
สมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา
ความรู้ , ทักษะ , เจตคติ
ทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลาง
ทางด้านการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ
1. วิเคราะห์ความ
ต้องการและกาหนด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่
เป็นไปได้

2. ตัดสินใจ
.

1.วัตถุ
ประสงค์

9.การวัดผล
และ
ประเมินผล
ล

7. การวัดและ
ประเมินผล

1. สร้ำงบรรยำกำศ

ขั้นประเมิน

6. นาแผนไปสู่การ
ปฏิบัติ

7.แหล่ง
ความรู้/สื่อ

ปัจจัยได้แก่
 ผู้เรียน : มีแรงจูงใจ มีความมุ่งมั่นตั้งใจใน
การเรียนรู้
 ผู้สอน/ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่ม : มีการ
เตรียมความพร้อม มีเจตคติที่เป็นบวก
 กิจกรรมการเรียนรูช้ ่วยเสริมศักยภาพ
ด้วยการเขียนอนุทินการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อ
ลดความคับข้องใจของผู้เรียน
 เนื้อหาและคู่มือการเรียนรู้สามารถ
ทบทวนด้วยตนเอง
 สภาพแวดล้อม มีบรรยากาศการให้
กาลังใจช่วยลดความคับข้องใจของผู้เรียน

3. การกาหนด
วัตถุประสงค์และ
ปรับปรุงวัตถุประสงค์

2.ผู้เรียน

ขั้นนำ
8.สภาพ
แวดล้อม

ดาเนินการอย่าง
เป็นกระบวนการ

6.ประเมินการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง
7.ประยุกต์การ
เรียนรู้สู่สถานการณ์
ใหม่

6.ระยะ
เวลา

ขั้นวางแผน
2.วางแผนการเรียนรู้
3.วิเคราะห์ความ
ต้องการการเรียนรู้
4.ออกแบบการ
เรียนรู้

3.
ผู้สอน

ขั้นเรียนรู้
5.ดาเนินกิจกรรม
การเรียนรู้

4.เนื้อหา
สาระ

4. ออกแบบ
รูปแบบกิจกรรม
ที่เหมาะสม

5. กิจกรรม
การเเรียนรู้

5. รูปแบบกิจกรรมที่กาหนด
เหมาะสมกับการดาเนินชีวิต
ของผู้เรียน

ปัจจัยและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องในการนา
โปรแกรมไปใช้

เงื่อนไขได้แก่
 ผู้เรียนต้องมีความต้องการในการ
เรียนรู้
 ผู้เรียนต้องมีจานวนที่เหมาะสมในการ
ฝึกปฏิบัติ
 ผู้เรียนต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 1
ปีและกาลังทางานในอาชีพการนวดแผน
ไทยหรือในสปา

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
อาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา มีวัตถุประสงค์ดังนี้คือ
1. เพื่อพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพ
ผู้ดูแลสุขภาพในสปา
2. เพื่อศึกษาผลการนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
อาชีพที่พัฒนาขึ้นไปใช้สาหรับผู้ดูแลสุขภาพในสปา
3. เพื่อศึกษาปัจจัย และเงื่อนไข ที่เกี่ยวข้อง ในการนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบ
เพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปาไปใช้
การดาเนินการวิจัย
การดาเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะมีระยะการดาเนินการดังนี้
ระยะที่ 1 การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
อาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา
ผู้วิจัยพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแล
สุขภาพในสปา โดยดาเนินการจัดโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ตามแนวคิดของ Houle
(1972) โดยมีขั้นตอนที่ 1-5 คือ
ขั้น ตอนที่ 1 ขั้น วิเคราะห์ความต้องการในการเรียนรู้และ กาหนดกิจกรรมการ
เรียนรูท้ ี่เป็นไปได้
ผู้วิจัยได้ดาเนินการศึกษาข้อมูล ปัญหา และความต้องการการเรียนรู้ของผู้ดูแลสุขภาพ
ในสปาเพื่อนามาใช้เป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ความต้องการในการเรียนรู้และกาหนดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เป็นไปได้ จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนา
สมรรถนะอาชีพสาหรับผู้ดูแลสุขภาพในสปา ตลอดจนศึกษาข้อมูลจากผู้เรียน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่
มีประโยชน์และมีความสาคัญอย่างยิ่งในการนาข้อมูลที่ได้เหล่านี้มาเป็นพื้นฐานในการพัฒนา
โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา เพราะ
โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่สร้างขึ้นจากสภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของ
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ผู้ดูแลสุขภาพในสปาซึ่งจะทาให้กิจกรรมมีประโยชน์และมีคุณค่าต่อผู้เรียนและข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาและวิเคราะห์มีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับผู้ดูแลสุขภาพในสปาโดยตรงซึ่งสามารถ
นาไปใช้ในการกาหนดเนื้อหาสาระในการจัดโปรแกรมการเรียนรู้และดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เป็นไปได้ให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพสาหรับผู้ดูแลสุขภาพใน
สปาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตัดสินใจดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การดาเนินงานในขั้นตอนที่ 2 โดยนาผลข้อมูลจากขั้นตอนที่ 1 มากาหนดขั้นตอนปฏิบัติ
3 ขั้นตอนดังนี้
2.1 กาหนดแนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กาหนดแนวคิดการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนา
สมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา โดยนาแนวคิดทฤษฎีการศึกษาผู้ใหญ่ ( Andragogy) ของ
Knowles (1978)และแนวคิดช่วยเสริมศักยภาพการเรียนรู้ (Scaffolding) ตามแนวคิด ของ Wood,
Bruner และ Ross (1976), Rosenshine และ Guenther(1992), McKenzie (2000) มาบูรณาการ
เพื่อให้ได้ขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
อาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา
2.2 ระบุเนื้อหาวิชา
เนื้อหาวิชาที่ได้จากการหาความต้องการการเรียนรู้ในขั้นตอนที่ 1 ประกอบด้วยเนื้อหาวิชา
แบ่งออกเป็น 2 หมวดคือ
2.1.1 ความรู้ ทางด้าน การสื่อสารภาษาจีน กลาง ประกอบด้วยเนื้อหา คือ 1.การ
ทักทายและการแนะนาตัวเอง 2.การสอบถามข้อมูลและความต้องการใช้บริการของลูกค้า 3. การ
ถามและตอบเกี่ยวกับค่าบริการ 4.การให้คาแนะนาแก่ลูกค้าก่อนให้บริการนวด แผนไทยและสปา
5.การให้คาแนะนาลูกค้าขณะให้บริการนวดแผนไทยและสปา 6.การสอบถามเกี่ยวกับความรู้สึก
ของลูกค้า 7.การพูดคุยเกี่ยวกับสุขภาพของลูกค้า 8.การสอบถาม/บอกเล่าถึงอาการเจ็บป่วยของ
ลูกค้า 9. การขอต่อเวลารับบริการและนัดหมายเวลาลูกค้าครั้งต่อไป 10. การ
บอกให้ลูกค้า
ตรวจสอบสิ่งของและการนาสิ่งของกลับไปคืนลูกค้า
2.1.2 ความรู้ทางด้านการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการประกอบด้วยเนื้อหา คือ
1.อาการปวดศีรษะจากความเครียด 2.ปวดคอ 3.ปวดบ่าและไหล่ 4.ปวดแขน 5.ปวดข้อศอกและ
ข้อมือ 6.ปวดเอว และปวดหลัง 7.ปวดสะโพก 8.ปวดขา 9.ปวดเข่า 10.ข้อเท้าแพลง
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2.3 กาหนดกลุ่มผู้เรียน
กลุ่มผู้เรียนเป็นผู้ดูแลสุขภาพในสปาที่สาเร็จ การศึกษาหลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้นการนวด
แผนไทยของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ
สันป่าตอง และ
ศูนย์กศน.อาเภอหางดง จานวน 44 คน ที่มีอายุ 18- 65 ปี และมีประสบการณ์การทางานในสปาไม่
น้อยกว่า 1 ปีมีความสมัครใจในการเข้าร่วมอบรมในโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่
พัฒนาขึ้น โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 22 คน
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นกาหนดวัตถุประสงค์
ผู้วิจัยกาหนดวัตถุประสงค์ในการพัฒนาโปรแกรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาโปรแกรม
การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา ดังนี้คือ
3.1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และเจตคติ ทางด้านทักษะการสื่อสารภาษาจีน
กลาง สาหรับผู้ดูแลสุขภาพในสปา
3.2 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ ทางด้านทักษะการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ
และเจตคติทางด้านการนวดเพื่อเป็นผู้ดูแลสุขภาพในสปา
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นออกแบบรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม
4.1 การพัฒนาเนื้อหา
ผู้วิจัยพัฒนาการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแล
สุขภาพในสปา โดยมีการพัฒนาเนื้อหาทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลางสาหรับผู้ดูแลสุขภาพ
ในสปา แล้วจัดทาเป็นคู่มือการเรียนรู้ทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลาง โดยใช้เนื้อหาทางด้านการ
สื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเกี่ยวกับการนวดแผนไทย ของสมาคมแพทย์แผนไทย (ม.ป.ป)
และเนื้อหาภาษาอังกฤษสาหรับพนักงานนวดสปา ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
(ม.ป.ป.) มาประยุกต์เป็นคู่มือภาษาจีนกลาง(รายละเอียดในภาคผนวก ค) แล้วนาไปตรวจสอบ
คุณภาพของเนื้อหาภาษาจีนกลาง โดยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านภาษาจีนกลาง จานวน 2 ท่าน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการวิจัย 1 ท่าน ทาการตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงตามเนื้อหา
(Content Validity) ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ ในการนาไปใช้เพื่อนามาปรับปรุงให้ได้
คู่มือการเรียนรู้ทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลางสาหรับผู้ดูแลสุขภาพในสปา ที่มีความเหมาะสม
ก่อนนาไปทดลองใช้จริง และ เนื้อหาทักษะบรรเทาอาการนวด 10 อาการสาหรับผู้ดูแลสุขภาพ
ในสปา ผู้วิจัยใช้ เนื้อหานวดแก้อาการตามมาตรฐานระดับ 2กระทรวงแรงงาน (สมาคมแพทย์แผน
ไทย,2553) ตาราการนวดบรรเทา-รักษาโรค โดย พฤฒาจารย์วิพุธโยคะ รัตนรังสี (2545 ) มา
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ประยุกต์ใช้สาหรับการพัฒนาเนื้อหา บรรเทาอาการนวด 10 อาการ (รายละเอียดในภาคผนวก ค)
มาประยุกต์ ใช้สาหรับการพัฒนาเนื้อหา บรรเทาอาการนวด 10 อาการ โดยนาไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
ทางด้านการนวดแผนไทย จานวน 2 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการวิจัย 1 ท่าน ตรวจสอบ
คุณภาพด้านความตรงตามเนื้อหา (Content Validity)ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ในการ
นาไปใช้เพื่อนามาปรับปรุงให้ได้คู่มือการเรียนรู้ทักษะการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการสาหรับ
ผู้ดูแลสุขภาพในสปา ที่มีความเหมาะสมก่อนนาไปทดลองใช้จริง
4.2 การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพ
ผู้ดูแลสุขภาพในสปา
ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้จากการดาเนินการในขั้นตอนต่างๆได้แก่ การกาหนดกิจกรรมการ
เรียนรู้ การตัดสินใจดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ การกาหนดวัตถุประสงค์และปรับปรุงวัตถุประสงค์
เนื้อหาการเรียนรู้ ผู้เรียน มาพัฒนาเป็นโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนา
สมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา ที่มีองค์ประกอบดังนี้
1.วัตถุประสงค์ 2.กลุ่มผู้เรียน
3. ผู้สอน/ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่ม 4. เนื้อหาสาระ 5. กิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยระบบเสริมศักยภาพ
6.ระยะเวลา 7.แหล่งความรู้ และ สื่อ การสอน 8.สภาพแวดล้อม 9.การ วัดผลประเมินผล
(Zinser, 1995) แล้วนาโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน
จานวน 3 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ในการนาไปใช้
4.3 การพัฒนาเครื่องมือสาหรับการวิจัย
ผู้วิจัยพัฒนาเครื่องมือสาหรับการวิจัย ซึ่งประกอบด้วย
1. คู่มือการเรียนทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลางสาหรับผู้ดูแลสุขภาพในสปา
2. คู่มือการเรียนทักษะการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ
3. แบบทดสอบความรู้ทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลางสาหรับผู้ดูแลสุขภาพในสปา
4. แบบประเมินทักษะทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลางผู้ดูแลสุขภาพในสปา
5. แบบประเมินทักษะทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลางด้วยตนเอง
6. แบบวัดเจตคติทางด้านทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลาง
7. แบบทดสอบความรู้ทางด้านการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ
8. แบบประเมินทักษะการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ
9. แบบประเมินทักษะการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการด้วยตนเอง
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10. แบบวัดเจตคติทางด้านการนวดเพื่อเป็นผู้ดูแลสุขภาพในสปา
11. แบบประเมินโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อพัฒนาอาชีพผู้ดูแล
สุขภาพในสปา
ผู้วิจัยนาเครื่องมือสาหรับการวิจัยที่พัฒนาแล้วไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านภาษาจีนกลาง ผู้ทรงคุณวุฒิ
ทางด้านการนวดแผนไทย ตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ความ
เหมาะสม และความเป็นไปได้ในการนาไปใช้
ผู้วิจัยนาเครื่องมือสาหรับการวิจัยไปทดลองใช้ตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยง
(Reliability) ค่าความยากง่ายของเครื่องมือ และหาค่าอานาจจาแนกและตรวจสอบความ
เหมาะสมในการนาไปใช้ การทดลองใช้เครื่องมือสาหรับการวิจัยนี้ผู้วิจัยทดลองใช้เครื่องมือ
สาหรับการวิจัยกับ ผู้ที่สาเร็จการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นการนวดแผนไทยของศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ ในจังหวัดเชียงใหม่ อาเภอสันป่าตองชุมชนบ้านป่าจู้ ที่
ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม แต่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันกับผู้เรียนของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอสันป่าตอง และ ศูนย์กศน.อาเภอหางดง ที่จะเป็นกลุ่มตัวอย่างของ
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้
ขั้นตอนที่ 5 การวางแผนกิจกรรมให้สอดคล้องกับการดาเนินชีวิตของผู้เรียน
ผู้วิจัยนาข้อมูลรูปแบบการดาเนินชีวิตของกลุ่มผู้เรียนใน 4 ด้านมาพิจารณาร่วมกันในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ 1.ด้านการงานอาชีพ ของผู้เรียน ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง สถานที่ ใน
การเรียนรู้ 2.ระยะเวลาของผู้เรียน 3.งบประมาณในการจัดกิจกรรม ค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัด
กิจกรรม และ 4.การประชาสัมพันธ์โปรแกรมโดย ใช้เวลาประชาสัมพันธ์เป็นระยะเวลา 1 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 – 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
ระยะ ที่ 2 การทดลองใช้โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อพัฒนา
สมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปาที่ได้พัฒนาขึ้น
ผู้วิจัยดาเนินการตามขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตาม
แนวคิดการพัฒนาโปรแกรมของ Houle (1972) ในขั้นตอนที่ 6 และ 7 ดังนี้
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ขั้นตอนที่ 6 ขั้นนาแผนงานไปสู่การปฏิบัติ
ผู้วิจัยดาเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
6.1 คัดเลือกผู้เรียน
กลุ่มผู้เรียนคือผู้ดูแลสุขภาพในสปาที่สาเร็จ หลักสูตรการฝึกอาชีพระยะสั้นการนวดแผน
ไทยของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อาเภอสันป่าตอง และศูนย์กศน.
อาเภอหางดง ที่มีอายุ 18 - 65 ปี และมีประสบการณ์การทางานในสปาไม่น้อยกว่า 1 ปี จานวน
44 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 22 คน
6.2 การออกแบบการทดลอง
ผู้วิจัยใช้รูปแบบการทดลอง โดยใช้การวิจัยและพัฒนา (Research and Development)
ประกอบด้วย กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมที่เท่าเทียมกัน มีการวัดผลก่อนและหลังการทดลอง
(Equivalent group, pretest - posttest design) (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2540)
6.3 การเตรียมการ
ผู้วิจัย เตรียมเนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู้ และสื่อการสอน คู่มือการสอน ติดต่อ
วิทยากร และจัดอบรมผู้ช่วยผู้สอนจานวน 5 คนสาหรับการแบ่งกลุ่มการเรียนรู้ออกเป็น 5 กลุ่ม
เพื่อให้เข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโปรแกรมการศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนา
สมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา ติดต่อสถานที่จัดกิจกรรมคือ ห้องประชุมมูลนิธิดวงธรรม
จังหวัดเชียงใหม่ และ สถานที่จัดกิจกรรมของศูนย์การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษา
อัธยาศัยอาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
6.4 การดาเนินการทดลอง
ผู้วิจัยดาเนินการทดลองโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพ
ผู้ดูแลสุขภาพในสปาที่พัฒนาขึ้นโดยเมื่อได้ข้อมูลจากการเก็บคะแนนแบบทดสอบจากผู้ร่วม
โปรแกรมแล้วนามาแบ่งเป็นกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมโดยการสอบวัดความรู้ เจตคติแล้วจับคู่
เหมือน (Matching) โดยนาคะแนนมาเรียงจากมากไปหาน้อย ผู้วิจัยดาเนินการดังนี้คือ
6.4.1 กลุ่มทดลอง คือ ผู้ดูแลสุขภาพในสปาที่สาเร็จการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นการ
นวดแผนไทย ของศูนย์กศน. ที่เป็นกลุ่มที่ 1 เข้าร่วมโปรแกรมการศึกษานอกระบบที่ใช้แนวคิด
การศึกษาผู้ใหญ่ ( Andragogy) ของ Knowles(1978) และ แนวคิดช่วยเสริมศักยภาพการเรียนรู้
(Scaffolding) เพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา
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6.4.2 กลุ่มควบคุม คือ ผู้ดูแลสุขภาพในสปาที่สาเร็จการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นการ
นวดแผนไทย ของศูนย์กศน.ที่เป็นกลุ่มที่2 โดยใช้ กิจกรรมการเรียนการสอนนวด บรรเทาอาการ 10
อาการตามหลักสูตรของสมาคมแพทย์แผนไทย และกิจกรรมการเรียนการสอนทักษะการสื่อสาร
ภาษาจีนกลางใช้การเรียนการสอนตามคู่มือทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลางสาหรับผู้ดูแลสุขภาพ
ในสปา ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น การเรียนการสอนเป็นลักษณะของการบรรยาย และการศึกษาด้วย
ตนเองจากคู่มือการเรียนการสอนในเรื่องดังกล่าว
6.4.3 ดาเนินการอบรม กลุ่มทดลองรุ่นที่1 ตามกาหนดการของ โปรแกรม โดยมี
ระยะเวลาทั้งสิ้น 150 ชั่วโมง โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 การเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา
โดยเข้าร่วมกิจกรรม ในระหว่างวันที่ 19 – 30 มีนาคม พ.ศ. 2555 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.- 14.00 น.
ณ.ห้องประชุมมูลนิธิดวงธรรม สาขาเชียงใหม่ ระยะเวลา 10 วัน รวมเป็นระยะเวลา 40 ชั่วโมง
ระยะที่ 2 การฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพใน
สปาติดต่อกันเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 25 ชั่วโมง (100 ชั่วโมง) ณ ภูมิลาเนาของกลุ่ม
ทดลอง ระหว่างวันที่ 2 - 30เมษายน พ.ศ. 2555
ระยะที่ 3 การนาเสนอผลการฝึก ปฎิบัติด้วยคู่มือการฝึกทักษะด้วยตนเองเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา ในด้าน ทักษะการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ และ
ทักษะการสื่อสารภาษาจีน กลาง และการประเมินผลโปรแกรมเพื่อศึกษา ปัจจัยและเงื่อนไขของ
การนาโปรแกรมไปทดลองใช้ ในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2555 เวลา 9.00 น.- 18.00 น.เป็นเวลา
10 ชั่วโมง ณ ห้องประชุมมูลนิธิดวงธรรม จังหวัดเชียงใหม่
6.4.4 ดาเนินการอบรมกลุ่มควบคุมรุ่นที่2 จัดที่ ห้องประชุมของศูนย์การศึกษานอก
ระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 2 – 13
เมษายน พ.ศ.2555
7. ขั้นวัดผลและประเมินผล
การประเมินผลหลังการทดลอง (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก จ) ผู้วิจัยประเมินผลกลุ่ม
ทดลองด้วยเครื่องมือที่ผู้วิจัยได้พัฒนาดังนี้
7.1 แบบทดสอบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้านการสื่อสารภาษาจีนกลาง
ประกอบด้วย
7.1.1 แบบทดสอบ
ความรู้ทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลาง
7.1.2 แบบประเมินทักษะทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลาง
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7.1.3 แบบประเมินทักษะทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลางด้วยตนเอง
7.1.4 แบบวัดเจตคติทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลาง
7.2 แบบทดสอบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้านการ นวดบรรเทาอาการ 10 อาการ
ประกอบด้วย
7.2.1 แบบทดสอบความรู้ทางด้านการนวด บรรเทาอาการ 10 อาการ
7.2.2 แบบประเมินทักษะทางด้านการนวดบรรเทาอาการ
10 อาการ
7.2.3 แบบประเมินทักษะทางด้านการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการด้วยตนเอง
7.2.4 แบบวัดเจตคติทางด้านการนวดเพื่อเป็นผู้ดูแลสุขภาพในสปา
7.3 แบบประเมินโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพ
ผู้ดูแลสุขภาพในสปา
ระยะที่ 3 ศึกษาปัจจัย และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องใน การนาโปรแกรมการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน เพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปาไปทดลองใช้
เป็นการศึกษาความคิดเห็นโดยใช้ ประเด็นการอภิปรายกลุ่มของกลุ่มทดลอง เกี่ยวกับการ
จัดโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่ได้ นาไปทดลองใช้ เพื่อนาผลที่ได้รับไปปรับปรุ งแก้ไข
รูปแบบการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมในการใช้ต่อไป
สรุปผลการวิจัย
จากการวิจัยเรื่องการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
อาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนา
สมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา
1.1 ผลการศึกษาข้อมูลความต้องการการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแล
สุขภาพในสปา
1.1.1 ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง
1.1.1.1 ข้อมูลแสดงภูมิหลังของกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ดูแลสุขภาพในสปาที่ต้องการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพ
ในสปาทั้งหมดส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายกล่าวคือ เป็นเพศหญิงร้อยละ 92.50 และ
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เป็นเพศชายร้อยละ 7.50 ตามลาดับ มีอายุระหว่าง 41- 50 ปี ร้อยละ 45.84 มีสถานภาพสมรส
ร้อยละ 50.84 และทางานในร้านนวดแผนไทยและสปา ร้อยละ 65.00 มีประสบการณ์ในการ
ทางาน 1-5 ปี ร้อยละ 76.67 และมีการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 50.00
1.1.1.2 ความต้องการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา
ผู้ดูแลสุขภาพในสปาที่ต้องการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพ
ในสปาส่วนใหญ่มีความต้องการเรียนรู้เนื้อหาในด้านทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลาง
โดยมี
คะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ 4.78 และมีประเด็นที่ต้องการ
เรียนรู้ในระดับมากที่สุดเรียงตามลาดับ คือการทักทายและการแนะนาตนเอง การสอบถามข้อมูล
และความต้องการใช้บริการของลูกค้า การให้คาแนะนาลูกค้าเตรียมตัวก่อนให้บริการนวดแผน
ไทยและสปา การสอบถามเกี่ยวกับความรู้สึกของลูกค้าขณะที่ให้บริการนวดแผนไทยและสปา
การพูดคุยเกี่ยวกับสุขภาพของลูกค้า การสอบถาม/บอกเล่าถึงอาการเจ็บป่วยของลูกค้า โดยมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ 5.00 การให้คาแนะนาลูกค้าขณะให้บริการนวดแผนไทยและสปา และ การ
ถามและตอบเกี่ยวกับค่าบริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 4.77 และ 4.59 ตามลาดับ
ในด้าน เนื้อหา ทักษะการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ ส่วนใหญ่ มีความ
ต้องการเรียนรู้ทักษะการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการโดยมีคะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ 4.65 และมีประเด็นที่ต้องการเรียนรู้ที่อยู่ในระดับมากที่สุด คือ การ
นวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเอวและปวดหลัง การนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเข่า การนวดเพื่อ
บรรเทาอาการข้อเท้าแพลง โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ 5.00 การนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดขา
มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 4.77 การนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดศีรษะ การนวดเพื่อบรรเทาอาการปวด
คอ และการนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดบ่าและไหล่ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.59 ตามลาดับ
1.1.1.3 ความต้องการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
อาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา ผู้ดูแลสุขภาพในสปาที่ต้องการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพ
ผู้ดูแลสุขภาพในสปาส่วนใหญ่ ยังไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้
ให้บริการดูแลสุขภาพในสปามาก่อนถึงร้อยละ 90. 83 และต้องการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา
สมรรถนะอาชีพ ร้อยละ 96.67 โดยส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า “ต้องการเพิ่มพูนความรู้และต้องการ
ศึกษาภาษาจีนกลาง “ส่วนใหญ่เห็นว่าระยะเวลาที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมคือ เวลา 9.00 น. 14.00 น.จานวน 10 วัน และเป็นช่วงวันจันทร์ – วันศุกร์ เพราะเป็นช่วงที่ผู้เรียนสามารถมาเรียนได้
โดยไม่ขัดกับการทางาน ช่วงเวลาที่มีความเหมาะสมในการจัดกิจกรรม คือเดือนมีนาคม
โดย
ผู้ดูแลสุขภาพในสปาที่ต้องการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา ส่วนใหญ่ให้
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เหตุผลว่า “ไม่เป็นช่วงงานเทศกาลท่องเที่ยว ลูกค้ามีจานวนไม่มากทาให้สะดวกมาเรียนได้ ” และ
กิจกรรมที่ควรใช้ในการเสริมสร้างความเข้าใจเนื้อหาควรเป็นการฝึกปฏิบัติจริง
การสาธิต การ
บรรยาย และ การศึกษาด้วยตนเอง การทากรณีศึกษา การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การ
เล่นบทบาทสมมุติ และการระดมสมอง ตามลาดับ
1.2 ผลการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
อาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา
โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปาที่
พัฒนาขึ้นนี้ใช้ แนวคิดการศึกษาผู้ใหญ่ (Andragogy) ของ Knowles(1978) แนวคิดช่วยเสริม
ศักยภาพ (Scaffolding) ของ Wood, Bruner และ Ross (1976), Rosenshine and Guenther
(1992), McKenzie (2000) และวิธีการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนของ Houle
(1972) เป็นหลักโดยมีองค์ประกอบที่ประกอบด้วย 1.วัตถุประสงค์ 2.กลุ่มผู้เรียน 3. ผู้สอน/ครูพี่
เลี้ยงประจากลุ่ม 4. เนื้อหาสาระ 5. กิจกรรมการเรียนรู้ ช่วยเสริมศักยภาพ 6.ระยะเวลา 7. แหล่ง
ความรู้ และ สื่อ การสอน 8.สภาพแวดล้อม 9. การวัดผลประเมินผล
(Zinser,1995) โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพสาหรับผู้ดูแลสุขภาพในสปา ดังนี้คือ
1.1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และเจตคติ ทางด้านทักษะการสื่อสารภาษาจีน
กลาง สาหรับผู้ดูแลสุขภาพในสปา
1.2 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ ทางด้านทักษะการนวดบรรเทาอาการ 10
อาการและเจตคติทางด้านการนวดเพื่อเป็นผู้ดูแลสุขภาพในสปา
2. กลุ่มผู้เรียน
เป็นผู้ ดูแลสุขภาพในสปา ที่ศึกษาสาเร็จ หลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้นการนวดแผนไทย
ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ มีอายุ 18 - 65 ปี และมี
ประสบการณ์ในการทางานในสปาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. ผู้สอน /ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่ม
ผู้สอนในการจัดโปรแกรม มีผู้สอน 2 ท่าน คือผู้สอนทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลาง
และ ผู้สอนการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ โดยผู้สอนแต่ละท่านมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
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1. ผู้สอนทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลาง เป็นผู้มีความรู้ทางด้านภาษาจีนกลาง
โดยผ่านการสอบวัดระดับ HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi )คือการวัดระดับความรู้ภาษาจีน
สาหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาที่สองจัดโดยสานักงานดูแลการสอนภาษาจีนเป็นภาษาที่สองของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ในระดับที4่ ขึ้นไป คือผู้ ที่สามารถใช้
ภาษาจีนกลางสื่อสารในหัวข้อที่กว้างขวางขึ้นและสามารถสื่อสารกับผู้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ได้
อย่างคล่องแคล่ว เรียนรู้คาศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 1,200 คา(มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนดุสิต ,2556:
ออนไลน์)โดยผู้สอนมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตและเป็นผู้ที่มีความเข้าใจ กระบวนการ
เรียนรู้ตามแนวคิดช่วยเสริมศักยภาพการเรียนรู้ ( Scaffolding) และ แนวคิดการศึกษาผู้ใหญ่
(Andragogy) ของ Knowles (1978)
2. ผู้สอนการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ มีคุณสมบัติโดยได้รับใบ
ประกาศนียบัตรเป็นวิทยากรครูผู้สอนทาง ด้านการนวดแผนไทย ของสมาคมแพทย์แผนไทย ตาม
มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข และมีประสบการณ์ในการเป็นวิทยากร 5 ปีขึ้นไป โดยผู้สอนมา
จากสมาคมแพทย์แผนไทยและเป็นผู้ที่มีความเข้าใจ กระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดช่วยเสริม
ศักยภาพการเรียนรู้ ( Scaffolding) และ แนวคิดการศึกษาผู้ใหญ่ ( Andragogy) ของ Knowles
(1978)
ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่ม มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่ม เป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลางโดย
ผ่านการสอบวัดระดับ HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi )คือการวัดระดับความรู้ภาษาจีนสาหรับผู้
ที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาที่สองจัดโดยสานักงานดูแลการสอนภาษาจีนเป็นภาษาที่สองของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ในระดับที่ 3 ขึ้นไป คือผู้ ที่สามารถใช้
ภาษาจีน กลางสื่อสารเรื่องความเป็นอยู่ การศึกษา การทางาน และท่องเที่ยวในประเทศจีน โดย
เรียนรู้คาศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 600 คา (มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนดุสิต , 2556: ออนไลน์)โดย
ผู้สอนมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตและเป็นผู้ที่มีความเข้าใจ กระบวนการเรียนรู้ตาม
แนวคิดช่วยเสริมศักยภาพการเรียนรู้ ( Scaffolding) และ แนวคิดการศึกษาผู้ใหญ่ ( Andragogy)
ของ Knowles (1978)
2. ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มไม่จาเป็นต้องมีความรู้ในการนวดบรรเทาอาการ 10
อาการ
4. เนื้อหาสาระ
ขอบเขตของเนื้อหา แบ่งเป็น 2 หมวดคือ
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1. ทักษะทางด้านการสื่อสารภาษาจีน กลางประกอบด้วยเนื้อหา ดังต่อไปนี้ 1.การ
ทักทาย และการแนะนาตัวเอง 2.การสอบถามข้อมูลความต้องการใช้บริการของลูกค้า 3.การถาม
และตอบเกี่ยวกับค่าบริการ 4.การให้คาแนะนาแก่ลูกค้าก่อนให้บริการนวด แผนไทย และ สปา
5. การให้คาแนะนาลูกค้าขณะให้บริการนวดแผนไทย และ สปา
6. การสอบถามเกี่ยวกับ
ความรู้สึกของลูกค้า 7.การพูดคุยเกี่ยวกับสุขภาพของลูกค้า 8. การสอบถาม/บอกเล่า ถึงอาการ
เจ็บป่วยของลูกค้า 9 . การขอต่อเวลารับบริการและนัดหมายเวลาลูกค้าครั้งต่อไป 10. การบอก
ให้ลูกค้าตรวจสอบสิ่งของ และการนาสิ่งของกลับไปคืนลูกค้า
2. ทักษะการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ ประกอบด้วย 1.อาการปวดศีรษะจาก
ความเครียด 2.ปวดคอ 3.ปวดบ่า-ไหล่ 4.ปวดแขน 5.ปวดข้อศอก-ข้อมือ 6.ปวดเอว-ปวดหลัง
7.ปวดสะโพก 8.ปวดขา 9.ปวดเข่า 10.ข้อเท้าแพลง
5. กิจกรรมการเรียนรู้ช่วยเสริมศักยภาพ
กิจกรรมการเรียนรู้ของโปรแกรมใช้กระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาผู้ใหญ่
(Andragogy) ของ Knowles (1978) และแนวคิดช่วยเสริมศักยภาพ ( Scaffolding) โดยบูรณาการ
แนวคิดของ Wood, Bruner และ Ross (1976), Rosenshine และ Guenther (1992), McKenzie
(2000) สรุปเป็นขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้ มี 7 ขั้นตอนคือ 1.สร้างบรรยากาศการเรียนรู้
2. วางแผนการเรียนรู้ร่วมกัน 3.วิเคราะห์ความต้องการการเรียนรู้และกาหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
ร่วมกัน 4.ออกแบบการเรียนรู้ ตามความสนใจของผู้เรียนภายใต้ขอบเขตหรือข้อกาหนดของการ
เรียนรู้ 5. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ช่วยเสริมศักยภาพให้ผู้เรียน 6. ผู้เรียนประเมินการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 7.ประยุกต์การเรียนรู้สู่สถานการณ์ใหม่
6. ระยะเวลา
การจัดโปรแกรมใช้เวลาทั้งสิ้น 150 ชั่วโมง แบ่งออกเป็น 3 ระยะคือ
1. การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนา สมรรถนะ อาชีพ ผู้ดูแลสุขภาพในสปา เป็น
ลักษณะการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้แนวคิดการศึกษาผู้ใหญ่ ( Andragogy) ของ Knowles
(1978) และแนวคิดช่วยเสริมศักยภาพการเรียนรู้ (Scaffolding) โดยเข้าร่วมกิจกรรม ในวันจันทร์ –
วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น.- 14.00 น. เป็นเวลา 10 วัน ( 40 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ 19 - 30
มีนาคม พ.ศ. 2555
2. การฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง ทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลางด้วยคู่มือการ
เรียนรู้ทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลาง และซีดี คู่มือการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ การเขียน
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อนุทินการเรียนรู้ในแต่ละวันและบันทึกวินิจฉัยอาการของลูกค้าที่มาใช้บริการนวดบรรเทาอาการ
10 อาการตามคู่มือในการฝึกปฏิบัติที่ผู้สอนได้ให้ไว้ รวมทั้งการนาความรู้ภาษาจีนกลางไปใช้ มี
การศึกษาภาษาจีนกลางด้วยตนเองอย่างไร และได้นาไปใช้กับลูกค้าชาวจีนหรือไม่อย่างไร
ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 25 ชั่วโมง ( 100 ชั่วโมง ) ระหว่างวันที่ 2 - 30
เมษายน พ.ศ. 2555
3. การนาเสนอผลการฝึก ปฏิบัติด้วยคู่มือการฝึกทักษะด้วยตนเองเพื่อพัฒนา
สมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา ในด้าน ทักษะการสื่อสารภาษาจีน กลาง และทักษะการนวด
บรรเทาอาการ 10 อาการ และประเมินผลโปรแกรมเพื่อศึกษา ปัจจัยและเงื่อนไขของการนา
โปรแกรมไปทดลองใช้ ในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2555 เวลา 9.00 น.- 18.00 น.เป็นเวลา 10 ชั่วโมง
7. แหล่งความรู้และสื่อการสอน
1. แหล่งความรู้มีความสอดคล้องกับเนื้อหา เช่น วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้าน
ทักษะการสื่อสารภาษาจีน กลาง และวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและการปฏิบัติการ
นวดบรรเทาอาการ 10 อาการ
2. สื่อการเรียนรู้ได้แก่สื่อบุคคล คือ วิทยากร เอกสารประกอบการสอน คู่มือการ
สอน รูปภาพสรีระร่างกายมนุษย์ วีดีทัศน์ที่สัมพันธ์กับเนื้อหา บัตรคาภาษาจีน คอมพิวเตอร์
โปรเจกเตอร์ เป็นต้น
8. สภาพแวดล้อม
1. สถานที่ในการจัดกิจกรรมควรเป็นสถานที่ที่มีพื้นที่ในการจัดกิจกรรมที่ต้องการ
การเคลื่อนไหว และการทากิจกรรมกลุ่ม เช่น การฝึกโยคะ การจับคู่ฝึกทักษะ การแสดงละคร
การแสดงบทบาทสมมุติ
2. เป็นที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอ มีอากาศถ่ายเท มีความเงียบสงบ ไม่รบกวน
สมาธิในการทากิจกรรม
3. บรรยากาศมีความเป็นกันเอง ผ่อนคลาย ด้วยกลิ่นของอโรม่า เสียงน้าพุ
การจัดต้นไม้ที่ให้บรรยากาศที่สดชื่น มีการฝึกสมาธิโดยใช้เสียงดนตรีเบาๆ ตลอดจนจัดลักษณะ
การให้ความรู้ตามมุม ต่างๆ และมีการบูมสีเพื่อเก็บคะแนน เพื่อสร้างบรรยากาศที่มีความ
กระตือรือร้น มีความสนุก และเป็นกันเองระหว่างผู้เข้าอบรมและวิทยากร ระยะเวลาในการทา
กิจกรรมสามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม
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4. โต๊ะ เก้าอี้ เบาะนวด ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก ตามความต้องการของ
ผู้เรียน
5. มีอุปกรณ์การทากิจกรรม เช่น สื่อโสตทัศน์ กระดาษ ปากกา กระดานดา
คอมพิวเตอร์ โปรเจกเตอร์
9. การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
9.1 การประเมินผลก่อนการเรียนรู้ (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก จ) ได้แก่
9.1.1 แบบทดสอบความรู้ทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลาง
9.1.2 แบบทดสอบความรู้ทางด้านการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ
9.1.3 แบบวัดเจตคติทางด้านการเป็นผู้ดูแลสุขภาพในสปา
9.1.4 แบบวัดเจตคติทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลาง
9.2 การประเมินผลหลังการเรียนรู้ (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก จ) ได้แก่
9.2.1 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้านการสื่อสารภาษาจีนกลาง
ประกอบด้วย
9.2.1.1 แบบทดสอบความรู้ทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลาง
9.2.1.2 แบบประเมินทักษะทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลาง
9.2.1.3 แบบประเมินทักษะทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลางด้วย
ตนเอง
9.2.1.4 แบบวัดเจตคติทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลาง
9.2.2 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้านการ นวดบรรเทาอาการ 10
อาการ ประกอบด้วย
9.2.2.1 แบบทดสอบความรู้ทางด้านการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ
9.2.2.2 แบบประเมินทักษะทางด้านการนวดบรรเทาอาการ
10 อาการ
9.2.2.3 แบบประเมินทักษะทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลางด้วย
ตนเอง
9.2.2.4 แบบวัดเจตคติทางด้านการนวดเพื่อเป็นผู้ดูแลสุขภาพในสปา

311
ตอนที่ 2 ผลการทดลองใช้โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนา
สมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เข้ารับการอบรมโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา ได้ผลดังนี้
2.1 ข้อมูลของผู้เรียน
2.1.1 ข้อมูลภูมิหลังของผู้ดูแลสุขภาพในสปาที่ทดลองใช้โปรแกรมการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา ทั้งสองกลุ่มเป็นเพศหญิงร้อยละ
90.90 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 51-60 ปี ร้อยละ 47.70 มีประสบการณ์การทางาน 1- 5 ปี ร้อยละ
75.00 ระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 47.70 ส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าร่วม
กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา ร้อยละ 90.91
2.1.2 ผู้เรียนเป็นผู้ดูแลสุขภาพในสปาที่ สาเร็จหลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้นการนวด
แผนไทยของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ มีอายุ 18 - 65 ปีและมี
ประสบการณ์การทางานในสปาไม่น้อยกว่า 1 ปี
2.2 ผลการทดลองใช้โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพ
ผู้ดูแลสุขภาพในสปา
ผู้วิจัยนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพ
ในสปาไปทดลองใช้กับผู้ดูแลสุขภาพในสปาที่สาเร็จ หลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้นการนวดแผนไทย
ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ ได้ผลการทดลองดังนี้
1. กลุ่มทดลองมีความรู้ทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลางหลังการทดลองแตกต่าง
จากก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยความรู้ทางด้านการสื่อสารภาษาจีน
กลางของกลุ่มทดลองหลังการทดลองสูงกว่าก่อนทดลอง.
2. กลุ่มทดลองมีทักษะความสามารถทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลางหลังจากการ
เข้ารับการอบรมสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. กลุ่มทดลองมีเจตคติทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลางหลังการทดลองแตกต่าง
จากก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยเจตคติต่อการสื่อสารภาษาจีนกลาง
ของกลุ่มทดลองหลังการทดลองสูงกว่าก่อนทดลอง
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4. กลุ่มทดลองมีความรู้ทางด้านการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการหลังการทดลอง
แตกต่างจากก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยความรู้ทางด้านการนวด
บรรเทาอาการ 10 อาการของกลุ่มทดลองหลังการทดลองสูงกว่าก่อนทดลอง
5. กลุ่มทดลองมีทักษะความสามารถทางด้านการนวดบรรเทาอาการ10 อาการ
หลังจากการเข้ารับการอบรมไม่แตกต่างกันกับกลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05
6. กลุ่มทดลองมีเจตคติการนวดเพื่อเป็นผู้ดูแลสุขภาพในสปาหลังการทดลอง
แตกต่างจากก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยเจตคติการนวดเพื่อเป็น
ผู้ดูแลสุขภาพในสปาของกลุ่มทดลองหลังการทดลองสูงกว่าก่อนทดลอง.
ตอนที่ 3 ผลการศึกษาปัจจัย และ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องในการนาโปรแกรม
การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปาไปใช้
ผู้วิจัยจัดการอภิปรายกลุ่มผู้เรียนคือผู้ดูแลสุขภาพในสปาที่เป็นผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตร
ฝึกอาชีพระยะสั้นการ นวดแผนไทยศูนย์การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย
อาเภอ ที่เป็นกลุ่มทดลองในการวิจัยนี้ เกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อโปรแกรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปาได้ข้อสรุปดังนี้
3.1 ปัจจัยของโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพ
ผู้ดูแลสุขภาพในสปา
3.1.1 ผู้เรียนมีแรงจูงใจมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียนรู้
ผู้ดูแลสุขภาพในสปาที่เป็นกลุ่มทดลองให้ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า ผู้เรียนต้องมี
ความกระตือรือร้น มีแรงจูงใจในการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบในการทากิจกรรมร่วมกันช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันทั้งในขณะที่เรียนในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนา
ตนเองให้มีความรู้ความสามารถ มีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ที่ต้องมีการฝึกปฏิบัติ
การทากิจกรรมที่หลากหลาย ทาให้กิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตามทิศทางที่กาหนด จนกระทั่งบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ในการพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปาให้เกิดความรู้
ความสามารถทางด้านทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลางและทักษะการนวดบรรเทาอาการ 10
อาการ ตลอดจนมีเจตคติที่ดี ต่อการสื่อสารภาษาจีนกลางและทักษะการนวดบรรเทาอาการ
ดังนั้นผู้เรียนจึงเป็นปัจจัยสาคัญที่มีต่อความสาเร็จของการจัดโปรแกรม
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3.1.2 ผู้สอน /ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มมีการเตรียมความพร้อมมีเจตคติที่เป็น
บวก
ผู้ดูแลสุขภาพในสปาที่เป็นกลุ่มทดลองให้ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่าผู้สอนและครู
พี่เลี้ยงประจากลุ่มทุกท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ มีความพร้อมสามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างชัดเจน
สะท้อนให้เห็นถึงการนาเอาแนวคิดการศึกษาผู้ใหญ่ และ แนวคิดช่วยเสริมศักยภาพไปใช้ โดย
ทางด้านการสอนผู้ใหญ่ ผู้สอนมีการเตรียมตัวในการสอน การจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนรู้ สื่อการ
เรียนการสอน การวางแผนการเรียนรู้ ได้เป็นอย่างดี เป็นผู้สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ทาให้เกิด
ความอบอุ่น ความเป็นกันเอง จัดสถานที่สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ สร้างแรงจูงใจใน
การเรียนรู้ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ร่วมกัน ตั้งแต่การกาหนด
วัตถุประสงค์ วิเคราะห์ความต้องการในการเรียนรู้ ออกแบบการเรียนรู้ ในทุกขั้นตอนผู้สอนเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วม ทาให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามความต้องการและความสนใจ
ของผู้เรียน ในด้านการช่วยเสริมศักยภาพให้ผู้เรียน ผู้สอนและครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มวางแผนงาน
ร่วมกันในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ความช่วยเหลือ ชี้แนะผู้เรียนตามความเหมาะสมของแต่ละ
บุคคลในขั้นตอนต่างๆของการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ประสบความสาเร็จ
โดย ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มทาการจดบันทึกการเรียนรู้ของผู้เรียนในขณะที่เรียนรู้ในแต่ละวัน และ
ผู้เรียนจดอนุทินการเรียนรู้ ซึ่งช่วยให้ผู้สอนและครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มเข้าใจผู้เรียนในแต่ละบุคคล
ช่วยลดความคับข้องใจของผู้เรียน ได้แก่ ความไม่เข้าใจในสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปแล้ว หรือความวิตก
กังวล ความกลัวต่างๆ ปัญหาทางครอบครัวที่มีผลกระทบต่อการเรียน ด้วยการสนทนาพูดคุยให้
กาลังใจ ให้คาแนะนาด้วยความเป็นกันเองและตั้งใจฟังผู้เรียน ทาให้ผู้เรียนมีความสุข ดังนั้น
ผู้สอนและครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มต้องมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน เป็นผู้ที่มีเจตคติในด้านบวก มี
ความยืดหยุ่น และอดทน เพราะผู้สอนและครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มเป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญและมี
อิทธิพลต่อเจตคติในการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมทั้งเป็นแบบอย่างให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติตาม ผู้สอน
และครูพี่เลี้ยง จึงเป็นปัจจัยสาคัญในการจัดโปรแกรม
3.1.3 กิจกรรมการเรียนรู้ ช่วยเสริมศักยภาพด้วยการเขียนอนุทินการเรียนรู้
ของผู้เรียน
ผู้ดูแลสุขภาพในสปาที่เป็นกลุ่มทดลองและครูพี่เลี้ยงประจากลุ่ม ให้ความคิดเห็นที่
สอดคล้องกันว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนา
สมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น ผู้สอนใช้เทคนิคการ
คิดดัง การให้คาอธิบายแปลคาศัพท์ การเป็นตัวแบบให้ผู้เรียนปฏิบัติตาม การเล่นเกม การใช้
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บทบาทสมมุติ จับคู่ฝึก ฟังซีดี ดูวิดีโอ การฝึกปฏิบัติจริง การบรรยาย การสาธิต การระดมสมอง
การใช้เพลงจีน ต่อคาศัพท์ จิ๊กซอร์ ใช้บัตรคาภาษาจีน การใช้คาพ้อง คาตรงกันข้าม การพูดซ้าๆ
บ่อยๆ ช้าๆ ชัดเจน ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้ สนับสนุนผู้เรียนที่มีความสามารถมากกว่าให้เป็นผู้ช่วยสอนผู้ที่มีความสามารถน้อย
กว่า เป็นต้น โดยการเรียนรู้จะมีลาดับและขั้นตอนต่างๆ ที่ทาให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้เข้าใจ
ตามลาดับ และทาให้ผู้สอน และครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มสามารถให้ความช่วยเหลือผู้เรียนได้ตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล จนกระทั่งผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง และบรรลุวัตถุประสงค์ที่
ได้ตั้งไว้ ในขั้นตอนการเรียนรู้ผู้สอนช่วยชี้จุดสาคัญเมื่อมีข้อผิดพลาด หรือจุดสาคัญของแต่ละ
บทเรียนซึ่งช่วยให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาความรู้ความเข้าใจได้อย่างถูกต้อง ผู้สอนและครูพี่เลี้ยง
คอยให้กาลังใจผู้เรียน สร้างบรรยากาศที่ดี ลดความวิตกกังวลในการเรียนรู้ ตรวจสอบความคับ
ข้องใจของผู้เรียนช่วยเสริมผู้เรียนให้เกิดความเชื่อมั่น กล้าแสดงออก กล้าถาม เอาใจใส่ให้เวลา
และให้ความสาคัญกับผู้เรียนด้วยการตั้งใจฟังผู้เรียน ในระหว่างกิจกรรมการเรียนรู้ผู้สอนให้ผู้เรียน
เขียนบันทึกในอนุทินการเรียนรู้ เพื่อบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้ ปัญหาและอุปสรรคในการเรียนรู้
ข้อแนะนา ความรู้สึกต่างๆของผู้เรียน ผู้สอนจัดหาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่ช่วยอานวยความ
สะดวกให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนรู้ต่างๆ
ให้ผู้เรียน ดังนั้นจะเห็นได้ว่ากิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยเสริมศักยภาพให้กับผู้เรียนผู้สอนต้องใช้
กิจกรรมที่หลากหลายเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และใช้กิจกรรมกลุ่มที่ผู้เรียนสามารถเลือก
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มผู้เรียนเอง โดยมีครูพี้เลี้ยงประจากลุ่มให้ความช่วยเหลือแนะนา
แล้วทาตามลาดับขั้นตอนเพื่อช่วยผู้เรียนให้เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคล รวมทั้งใช้อนุทินการเรียนรู้ของผู้เรียนมาช่วยให้ผู้สอนเข้าใจความรู้สึกที่แท้จริง และสามารถ
จัด กิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยเสริมศักยภาพให้ผู้เรียนแต่ละบุคคลได้อย่างแท้จริง ดังนั้นกิจกรรมการ
เรียนรู้จึงเป็นปัจจัยที่สาคัญในการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนา
สมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา ทาให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ทักษะ และเจตคติ เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้
3.1.4 เนื้อหาสาระและคู่มือการเรียนรู้สามารถทบทวนด้วยตนเอง
เนื้อหาสาระ และคู่มือการเรียนรู้เป็นปัจจัยที่สาคัญ เพราะผู้เรียน สามารถนาไปใช้ ใน
การประกอบอาชีพ ได้ทันที ผู้ดูแลสุขภาพในสปาที่เป็นกลุ่มทดลอง และครูพี่เลี้ยงประจากลุ่ม ให้
ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่าเนื้อหาภาษาจีนกลางและการนวดบรรเทาอาการ10 อาการตรงตาม
ความสนใจและความต้องการของผู้เรียน มีประโยชน์ สามารถครอบคลุมนาไปใช้ในการประกอบ
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อาชีพ และใช้ในชีวิตประจาวันได้ในปัจจุบันและในอนาคต เนื้อหาในคู่มือการเรียนรู้ สามารถนาไป
ทบทวนความรู้ได้ด้วยตนเองตลอดเวลา รวมทั้งเนื้อหาใน สื่อการเรียนรู้ที่ผู้ สอนได้แนะนาและ
จัดเตรียมไว้ให้ สามารถช่วย เพิ่มพูนความรู้ได้มากขึ้น ดังนั้นเนื้อหาจึงเป็นปัจจัยสาคัญที่
ผู้จัดโปรแกรมจะต้องจัดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ สามารถตอบสนองความต้องการและ
ปัญหาของผู้เรียนได้ และต้องเป็นเรื่องที่ผู้เรียนสนใจเข้าใจได้ง่าย มีประโยชน์ต่อผู้เรียนทั้งในการ
ทางานและในชีวิตประจาวันทาให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน ซึ่งจะทาให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาสมรรถนะอาชีพเพิ่มมากขึ้น จึงจะทาให้การจัดโปรแกรมเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
3.1.5 สภาพแวดล้อมมีบรรยากาศการให้กาลังใจกับผู้เรียนช่วยลดความคับ
ข้องใจของผู้เรียน
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการเรียนรู้ทาให้ผู้เรียนมีความรู้สึกเป็นกันเอง มี
ความสุขและความสบายใจ ลดความวิตกกังวล ทาให้ผู้เรียนไม่เครียด ไม่ทาให้เกิดความคับข้องใจ
ในการเรียนรู้ สภาพแวดล้อมมีความเหมาะสมในด้าน ความสงบเงียบ ทาให้เกิดสมาธิในการเรียน
มีความใกล้ชิดธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์ มีต้นไม้มากทาให้ไม่ร้อน มีกลิ่นหอมของอโรม่าทาให้เกิด
ความผ่อนคลายและเกิดความสดชื่น ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความพร้อมในการเรียนรู้ สถานที่
กว้างขวาง สามารถทากิจกรรมต่างๆได้อย่างเหมาะสม เช่นการแสดงบทบาทสมมุติ การฟัง
บรรยาย การระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เป็นต้น ที่จอดรถสะดวกสบาย ดังนั้นสภาพแวดล้อม
และบรรยากาศในการเรียนรู้จึงเป็นปัจจัยที่สาคัญที่ผู้จัดโปรแกรมจะต้องให้ความสาคัญมาก
เพราะสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการเรียนรู้มีผลกระทบต่อการเรียนรู้ทางด้านอารมณ์ และ
จิตใจของผู้เรียนโดยตรงในขณะตอนเริ่มต้นของการจัดกิจกรรม ขณะที่จัดกิจกรรม และการ
ประเมินผลโปรแกรม
3.2 เงื่อนไขของการจัดโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนา
สมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา
จากการทดลองจัดโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพ
ผู้ดูแลสุขภาพในสปา และการอภิปรายกลุ่ม ผู้วิจัยได้ข้อสรุปที่จะนามาเป็นเงื่อนไขซึ่งเป็น
ข้อกาหนดเพื่อให้การจัดโปรแกรมประสบผลสาเร็จและเกิดโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ดังต่อไปนี้
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1. ผู้เรียนต้องมีความต้องการในการเรียนรู้ ซึ่งจะทาให้ ผู้เรียนเกิดความมุ่งมั่นในการ
เรียนรู้จนกระทั่งประสบความสาเร็จ เป็นไปตามทิศทางที่กาหนดไว้ โดยไม่ท้อถอยหรือเลิกล้ม
ความตั้งใจในการเรียนรู้ เมื่อประสบปัญหาต่างๆ
2. ผู้เรียนต้องมีจานวนที่เหมาะสมไม่มากและไม่น้อยเกินไปในการฝึกปฏิบัติ ผู้เรียน
ควรมีจานวน 20-22 คน และมีการแบ่งกลุ่มจานวน 4-5คนต่อ 1 กลุ่ม ซึ่งทาให้สามารถทากิจกรรม
และได้รับความเอาใจใส่จากผู้สอน และครูพี่เลี้ยงได้อย่างทั่วถึง ผู้เรียนรู้จักกันได้ง่าย และสามารถ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันได้ดี ไม่ใช้เวลาเรียนมากจนเกินไป
3. ผู้เรียนต้องมีประสบการณ์ในการทางานอย่างน้อย 1 ปี และกาลังทางานในอาชีพ
นวดแผนไทยหรือในสปา เพราะการเรียนรู้ตามโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นนี้เป็นการเรียนเพื่อพัฒนา
สมรรถนะอาชีพให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้นทางด้านการนวดบรรเทาอาการ 10
อาการ และทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลาง ดังนั้นผู้เรียนจะต้องสามารถนาความรู้เอาไปใช้ได้
ทันที ในขณะที่ปฏิบัติงานจึงทาให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างแท้จริง และในขณะ
ที่ร่วมกิจกรรมผู้เรียนที่มีประสบการณ์มาก่อนจะสามารถนาประสบการณ์มาแบ่งปันในการเรียนรู้
ซึ่งจะทาให้ผู้เรียนที่เรียนร่วมกันมีความรู้มากยิ่งขึ้นอันจะทาให้เกิดประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ
ทาให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียน หากไม่มีประสบการณ์มาก่อนจะทาให้ผู้เรียนไม่
สามารถเข้าใจในสิ่งที่เรียนได้อย่างชัดเจน และอาจไม่ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโปรแกรมนี้
เท่าที่ควรและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ของโปรแกรม
อภิปรายผล
ในการวิจัยเรื่องการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะ
อาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา ผู้วิจัยมีประเด็นที่นามาอภิปราย 3 ประเด็น คือ
1. ผลการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพ
ผู้ดูแลสุขภาพในสปา
2. ผลการทดลองใช้โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
อาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา
3. ผลการศึกษาปัจจัยและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องในการนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปาไปใช้
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1. ผลการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
อาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา
1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแล
สุขภาพในสปาเพื่อนามากาหนดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เป็นไปได้
จากผลการศึกษาความต้องการการเรียนรู้ด้านเนื้อหาเกี่ยวกับสมรรถนะอาชีพผู้ดูแล
สุขภาพในสปาพบว่า มีความต้องการในการเรียนรู้ทักษะภาษาจีนกลางได้แก่ การทักทายและการ
แนะนาตนเอง การสอบถามข้อมูลและความต้องการใช้บริการของลูกค้า การให้คาแนะนาลูกค้า
เตรียมตัวก่อนให้บริการนวดแผนไทยและสปา การสอบถามเกี่ยวกับความรู้สึกของลูกค้าขณะที่
ให้บริการนวดแผนไทยและสปา การพูดคุยเกี่ยวกับสุขภาพของลูกค้า การสอบถาม/บอกเล่าถึง
อาการเจ็บป่วยของลูกค้า การให้คาแนะนาลูกค้าขณะให้บริการนวดแผนไทยและสปา และ การ
ถามและตอบเกี่ยวกับค่าบริการ และในด้านทักษะการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ ได้แก่ การ
นวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเอว และปวดหลั ง การนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเข่า การนวดเพื่อ
บรรเทาอาการข้อเท้าแพลง การนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดศีรษะ การนวดเพื่อบรรเทาอาการ
ปวดคอและ การนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดบ่าและไหล่ โดยที่ความต้องการเนื้อหาความรู้ทั้งหมด
นี้ผู้วิจัยได้นาข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาเนื้อหาให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน ซึ่งผู้เรียนสามารถ
นาความรู้ไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะอาชีพให้มีความรู้และนาไปใช้ในการดาเนินชีวิตในหน้าที่
การงานให้ประสบผลสาเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ของ Houle (1961) ที่กล่าวถึงผู้เรียน
ผู้ใหญ่ที่เข้าสู่โครงการการศึกษาผู้ใหญ่ มีความคิดว่าการเรียนรู้จากโครงการแต่ละโครงการจะ
ตอบสนองความต้องการ ปัญหา และความสนใจของเขาได้หรือไม่ การกาหนดกิจกรรมต้องอาศัย
แหล่งข้อมูลจากภายในและภายนอกของบุคคล กลุ่มบุคคล หรือ มาจากความสนใจของแต่ละ
บุคคล รวมทั้งมีการตัดสินใจเลือกกิจกรรมต่าง ๆที่เป็นไปได้ ต้องทาให้เกิดแรงกระตุ้นและแรง
บันดาลใจให้กับผู้เรียน และ Maslow (1962) ที่กล่าวว่า การที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี
จาเป็นต้องตอบสนองความต้องการที่เขาต้องการเสียก่อน ตลอดจน Knowles (1954) ที่กล่าวว่า
ผู้ใหญ่สามารถเรียนรู้ได้ดีหากมีอิสระที่จะเรียนในสิ่งที่ตนต้องการและด้วยวิธีที่ตนพอใจ
ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับแนวคิดดังกล่าว เนื่องจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 96.67
ต้องการเพิ่มพูนความรู้และต้องการศึกษาภาษาจีนกลาง และ กิจกรรมที่ มีความต้องการมากที่สุด
คือ การฝึกปฏิบัติจริง การสาธิต การบรรยาย และ การศึกษาด้วยตนเอง การทากรณีศึกษา การ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การเล่นบทบาทสมมุติ และการระดมสมอง ซึ่งผู้วิจัยได้นาข้อมูล
ความต้องการด้านกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้มาดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการเรียนรู้
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ช่วยเสริมศักยภาพให้ผู้เรียนด้วยขั้นตอนที่ง่ายไม่ซับซ้อน แต่ละขั้นตอนได้ใช้วิธีการที่หลากหลาย
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ การฝึกปฏิบัติจริง โดยผู้เรียนใช้วิธีการระดมสมองช่วยกันคิด
วางแผนในการเรียนรู้ด้วยกันในกลุ่ม ทั้งก่อนเริ่มกิจกรรมการเรียนรู้ และระหว่างกิจกรรมการเรียนรู้
หลังจากที่ผู้สอนทาการสาธิต บรรยาย อธิบาย แสดงเป็นตัวอย่าง ส่งเสริมผู้เรียนให้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทบทวนการเรียนรู้ด้วยตนเองแล้ว ผู้สอนและครูพี่เลี้ยง
ประจากลุ่มเป็นผู้คอยให้คาแนะนาและให้ความช่วยเหลือเมื่อมีข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนไป และ
จดบันทึกการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล ส่งเสริมให้ผู้เรียนทาการจดอนุทินการเรียนรู้เพื่อเป็นการ
บันทึกสิ่งที่ได้เรียนไปตลอดจนบันทึกความคับข้องใจของผู้เรียน แล้วผู้สอนและครูพี่เลี้ยงประจา
กลุ่มนาบันทึกการเรียนรู้ของครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มและอนุทินการเรียนรู้มาวางแผนการเรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียนในแต่ละวัน ผู้สอนและครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มจะค่อยๆลดความช่วยเหลือเมื่อผู้เรียนสามารถ
ปฏิบัติงานสาเร็จได้ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับสุมาลี สังข์ศรี(2545) ที่ว่ากิจกรรมการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนควรมีความหลากหลายทั้งประเภทของกิจกรรมและวิธีการเรียนการสอน เพราะ
ธรรมชาติของกลุ่มเป้าหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียนมีความแตกต่าง
หลากหลายในด้านอายุ พื้นฐานความรู้ ความสนใจ และสอดคล้องกับแนวคิดของ Boyle (1981)
ที่กล่าวว่าผู้พัฒนาโปรแกรมต้องคานึงถึงความสมดุลของการออกแบบโปรแกรมที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายอันจะช่วยให้โปรแกรมมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
Larkin(2001) ที่กล่าวว่า การช่วยเหลือสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถทางานให้สาเร็จ เมื่อผู้เรียนต้อง
เรียนรู้สิ่งใหม่ หรือสิ่งที่ยากผู้เรียนอาจจะต้องการความช่วยเหลือมากขึ้น และเมื่อผู้เรียนเริ่มจะ
ทางานนั้นได้ด้วยตนเองการช่วยเหลือควรจะยุติลง
สาหรับประเด็นช่วงเวลาและเดือนที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมพบว่าผู้เรียนส่วน
ใหญ่เห็นว่าระยะเวลาที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมคือ เวลา 9.00 น. - 14.00 น และควรเป็นช่วง
วันจันทร์ – วันศุกร์ เพราะเป็นช่วงที่สามารถมาเรียนได้โดยไม่ขัดกับการทางาน ช่วงเวลาที่มีความ
เหมาะสมในการจัดกิจกรรม คือเดือนมีนาคม โดยส่วนใหญ่ให้ เหตุผลว่า “ไม่เป็นช่วงงานเทศกาล
การท่องเที่ยว ลูกค้าน้อยทาให้มาเรียนได้ ” ทาให้ผู้วิจัยจึงได้ข้อมูลดังกล่าวมาวางแผนการจัด
กิจกรรมให้สอดคล้องกับจานวนเนื้อหาและออกแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
สมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปาอย่างเหมาะสม และกาหนดวันและเวลาในการจัดกิจกรรมที่
มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนดังกล่าวและสามารถประสานงานในการจัดสถานที่
ในการจัดกิจกรรมได้ โดย Houle (1972) กล่าวว่าการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ต้องมีการพัฒนาโดยให้
ความสาคัญกับการศึกษาต่อในสายวิชาชีพ และมุ่งเน้นการจัดการศึกษาต่อเนื่องแบบไม่รู้จบ ต้อง
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มีการจัดเตรียมหลักสูตรที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาบุคคลให้ก้าวหน้าตามลาดับขั้น ดังนั้นการจัด
โปรแกรมต้องคานึงถึงรูปแบบที่เหมาะสมกับการดาเนินชีวิตของผู้เรียนทางด้านระยะเวลา รายได้
และค่าใช้จ่ายของผู้เรียน สอดคล้องกับ Boone(1992) ที่กล่าวว่า การพัฒนาโปรแกรม คือ
กระบวนการทีป่ ระกอบ ด้วยขั้นตอนต่างๆ และในแต่ละขั้นตอนประกอบด้วยกิจกรรมที่ผู้เรียน
ร่วมมือกับนักพัฒนาโปรแกรมวางแผนงาน สร้างแผนการสอน นาแผนการเรียนการสอนไปปฏิบัติ
การประเมินผล และความรับผิดชอบต่อโปรแกรม และ นิศา ชูโต (2536)ได้ให้ความเห็นว่าการจัด
โปรแกรม ต้องดาเนินการอย่างมีระบบระเบียบ มีงบประมาณ และระยะเวลาดาเนินการเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ รวมทั้ง กรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน(2544) ที่ว่า การจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาอาชีพเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคคลและชุมชนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต มีระบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้และประสบการณ์การทาอาชีพ เป็นการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นทาให้ผู้วิจัยสามารถพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา ได้อย่างเป็นระบบ โดยสามารถ
ทราบปัญหาและความต้องการ ช่วงเวลา ระยะเวลา รวมทั้งกิจกรรมที่ต้องการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
สมรรถนะอาชีพของผู้ดูแลสุขภาพในสปา ภายใต้กรอบแนวคิดการพัฒนาโปรแกรมของ Houle
(1972) 7 ขั้นตอน คือ 1. การวิเคราะห์ความต้องการในการเรียนรู้และ กาหนดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่
เป็นไปได้ 2. การตัดสินใจดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ 3. การกาหนดวัตถุประสงค์ 4. การออกแบบ
รูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม 5. การวางแผนกิจกรรม ที่ให้สอดคล้องกับการดาเนินชีวิต ของผู้เรียน
6. การนาแผนงานไปสู่การปฏิบัติ 7. การวั ดและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบของโปรแกรม
9 องค์ประกอบได้แก่ 1. วัตถุประสงค์ 2. กลุ่มผู้เรียน 3.ผู้สอน/ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่ม 4.เนื้อหา
สาระ 5.กิจกรรมการเรียนรู้ช่วยเสริมศักยภาพ 6. ระยะเวลา 7. แหล่งความรู้และสื่อการสอน
8.สภาพแวดล้อม และ 9.การวัดและประเมินผล โดยสามารถอภิปรายแยกตามองค์ประกอบของ
โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนดังต่อไปนี้
1. วัตถุประสงค์ของโปรแกรม
ผู้วิจัยกาหนดวัตถุประสงค์ของโปรแกรมไว้ว่า เพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแล
สุขภาพในสปาให้มีความรู้ ทักษะ และเจตคติ ทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลางสาหรับผู้ดูแล
สุขภาพในสปา และความรู้ ทักษะ ทางด้านการนวดบรรเทาอาการ10อาการ และเจตคติทางด้าน
การนวดเพื่อเป็นผู้ดูแลสุขภาพในสปา ซึ่งเกิดจากความต้องการของผู้เรียน ดังนั้นโปรแกรมที่จัดขึ้น
จึงตอบสนองความต้องการและปัญหาของผู้เรียนได้ โดยแนวคิดของ Houle (1972) ที่กาหนดว่า
วัตถุประสงค์ในการดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้จะต้องทาให้เกิดแรงกระตุ้นและแรงบันดาลใจให้กับ
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ผู้เรียน การกาหนดวัตถุประสงค์ประกอบด้วย 1. ความมีเหตุผลเป็นพื้นฐาน 2.สามารถปฏิบัติได้
จริง ทาให้เกิดความสาเร็จ 3. มีหลายองค์ประกอบ 4.มีลาดับขั้นตอนที่ชัดเจน 5. สามารถที่จะ
ตัดสินการกระทาในสิ่งที่ต้องทาและไม่ทาได้ 6. เปลี่ยนแปลงและยืดหยุ่นได้ตามกาลเวลา ขึ้นอยู่
กับผู้เรียนและผู้สอนที่เห็นสมควรที่จะปรับให้เมาะสม การกาหนดวัตถุประสงค์ต้องทาให้ผู้เรียนมี
ความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ต้องเป็นสิ่งที่วัดได้โดยแบ่งวัตถุประสงค์เป็น 3 ประเภทคือ
1. วัตถุประสงค์ที่คาดหวังผลลัพธ์หรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 2. วัตถุประสงค์ที่เป็นหลักเกณฑ์
เพื่อชี้นากระบวนการ 3. วัตถุประสงค์ที่ส่งผลต่อการออกแบบกิจกรรมซึ่งควรที่จะพัฒนา
วัตถุประสงค์ทั้งสามประเภทนี้ไปด้วยกัน ซึ่งสอดคล้องกับ Tyler (1986) และ Kidd (1973) ที่
กล่าวว่าการกาหนดวัตถุประสงค์ทางการศึกษาต้องพิจารณาจากความต้องการและความสนใจ
ของผู้เรียน มีการกาหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และออกแบบกิจกรรมในการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้รับ
จากประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติงาน โดยใช้รูปแบบการวิเคราะห์ที่สามารถตรวจวัดได้ใน
ขั้นตอนต่างๆ และสอดคล้องกับอาชัญญา รัตนอุบล(2544) ที่กล่าวว่า การกาหนดวัตถุประสงค์
ในการจัดโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ควรกาหนดวัตถุประสงค์ของโปรแกรมให้มีความ
ชัดเจน โดยคานึงถึงปัญหาความต้องการของผู้เรียนเพื่อดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ได้ตรงตาม
ปัญหาและความต้องการของผู้เรียน ยึดหลักการเรียนรู้เพื่อชีวิตจริง เน้นการศึกษาที่มุ่งให้คนรู้จัก
คิด รู้จักตัดสินใจ และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจาวัน และกรมการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน (2544) ได้กาหนดว่า การฝึกทักษะอาชีพเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้อาชีพ โดย
ใช้หลักการวิชาชีพระยะสั้น เนื้อหาสาระความรู้ของหลักสูตรขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เรียน
วัตถุประสงค์การฝึกทักษะอาชีพ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าสู่การประกอบอาชีพอิสระ
2. กลุ่มผู้เรียน
ผู้เรียนในโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่พัฒนาขึ้นนี้คือผู้ดูแลสุขภาพในสปา
ที่สาเร็จหลักสูตรการฝึกอาชีพระยะสั้นการนวดแผนไทยของศูนย์การศึกษานอกระบบโรงเรียนและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ ที่มีอายุอยู่ในช่วง 18-65 ปี และมีประสบการณ์ในการทางานใน
สปาไม่น้อยกว่า 1 ปี เนื่องจากกลุ่มบุคคลผู้ที่สาเร็จหลักสูตรการฝึกอาชีพระยะสั้นการนวดแผน
ไทยของศูนย์การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ มีเป็นจานวนมาก
และเป็นกลุ่มบุคคลที่เมื่อสาเร็จการศึกษานวดแผนไทยของศูนย์ กศน.อาเภอแล้วได้นาวิชาชีพไป
ประกอบอาชีพส่วนตัว หรือในร้านสปาและร้านนวดแผนไทย ซึ่งในปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวที่เป็น
ชาวจีนจานวนมากและนิยมการนวดแผนไทย และในเกณฑ์การรับรองคุณภาพสถาน
ประกอบการสปาเพื่อสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ได้กาหนดเกณฑ์มาตรฐานทางด้านบริการ

321
ในสปา รวมทั้งมาตรฐานด้านบุคคลากรที่ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมคือต้องสามารถสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศได้อย่างดี อีกทั้งสานักงานกศน.ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา
พัฒนาอาชีพโดยมุ่งเน้นให้เกิดกลุ่มอาชีพตามความสามารถ ความถนัดแล้วพัฒนาต่อยอดให้กลุ่ม
มีความเข้มแข็งโดยวิธีการจัดการความรู้ อาศัยภาคีเครือข่ายเข้ามาร่วมจัดฝึกทักษะอาชีพตามที่
หน่วยงานนั้นๆ เชี่ยวชาญ (กรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน,2544) ดังนั้นผู้ที่สาเร็จหลักสูตรการ
ฝึกอาชีพระยะสั้นการนวดแผนไทยของศูนย์การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอาเภอจึงจัดได้ว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่ต้องได้รับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และเป็นผู้ใหญ่ที่มี
ประสบการณ์ในการทางานในอาชีพ มาแล้ว ผู้เรียนที่เป็น ผู้ใหญ่จะเป็นผู้ ที่มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ครอบครัวและสังคม มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ในการเรียนรู้สามารถนาประสบการณ์ของตนมา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่นได้ ซึ่งจะทาให้ เป็นผลดีต่อการเรียนรู้และ การทากิจกรรมต่างๆให้ประสบ
ความสาเร็จ ผู้เรียนวัยนี้จะชอบทางาน ร่วมกับผู้อื่น และมองว่าทุกคนมีความเท่าเทียมกัน ซึ่ง
Houle (1961) กล่าวว่า ผู้เรียนผู้ใหญ่ที่เข้าสู่โครงการเพราะต้องการได้รับความรู้และเรียนรู้อย่าง
แท้จริง และ Knowles (1978) ได้กล่าวว่า ประสบการณ์เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีคุณค่ามากที่สุด
สาหรับผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ต้องการได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ ผู้ใหญ่ต้องการได้รับความมั่นคงและ
ปลอดภัย ด้านจิตใจและอารมณ์ และต้องการได้รับการยอมรับ ดังนั้น วิธีการหลักสาคัญของ
การศึกษาผู้ใหญ่ก็คือ การวิเคราะห์ถึงประสบการณ์ของผู้ใหญ่แต่ละคนอย่างละเอียดว่ามีส่วน
ไหนของประสบการณ์ที่จะนามาใช้ในการเรียนการสอนได้บ้าง แล้วจึงหาทางนามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ และผู้เรียนผู้ใหญ่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เห็นคุณค่าในตนเอง ผู้ใหญ่มีความพร้อม
ที่จะเรียนรู้ เมื่อรู้สึกว่าสิ่งนั้น “จาเป็น” ต่อบทบาทและสถานภาพทางสังคมของตน ซึ่งสอดคล้อง
กับ และอัญชลี ธรรมวิธีกุล (2553) ได้กล่าวว่า กลุ่มเป้าหมายการศึกษานอกระบบส่วนใหญ่เป็น
เยาวชนและผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นผู้มีวุฒิภาวะ มีประสบการณ์ มีความรับผิดชอบในการประกอบอาชีพ
ดูแลครอบครัว และมีข้อจากัดมากมายในการเรียนรู้ ซึ่งลักษณะดังกล่าวทาให้การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ไม่เหมือนกัน การจัดกระบวนการเรียนรู้จึงจาเป็นต้องสอดคล้องกับความต้องการและ
ธรรมชาติของผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม นาความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่มาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กัน และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
นอกจากนี้ ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีอาชีพและต้องการพัฒนาสมรรถนะอาชีพของตนเองจึงทา
ให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ ต้องการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในทันที ทาให้เกิดการเรียนรู้ได้
อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งประสบความสาเร็จ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Perrin (2000) ที่ได้ทาการ
วิจัยข้อจากัดการเรียนรู้ของผู้ใหญ่โดยใช้โปรแกรมของ Knowles ได้ข้อสรุปให้เห็นลักษณะการ
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เรียนรู้ของผู้ใหญ่ว่าผู้ใหญ่จะกลับมาเรียนรู้ที่โรงเรียนอีกครั้งเพื่อที่จะสร้างรายได้ และเพื่อสร้าง
อาชีพต่อเนื่อง วิธีการสาหรับการเรียนรู้ของผู้ใหญ่จะประกอบด้วยการเรียนรู้ด้วยตนเอง การ
เพิ่มพูนทักษะความสามารถด้วยการเลือก และการเรียนรู้แบบเฉพาะเจาะจง การเรียนรู้ของผู้ใหญ่
จะสัมพันธ์กับอายุ และผู้ใหญ่เรียนรู้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ สอดคล้องกับสุมาลี สังข์ศรี
(2545)ที่กล่าวว่าวัยผู้ใหญ่เป็นช่วงที่บุคคลต้องการพัฒนาเพื่อความก้าวหน้า ต้องการพัฒนา
ตนเองถ้ามีโอกาสเพื่อให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมบุคคลอื่นๆ ผู้ใหญ่จะมาเรียนเพื่อจะนาความรู้ไป
แสวงหาอาชีพการงานที่ดี
3. ผู้สอน/ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่ม
ในการดาเนินโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแล
สุขภาพในสปา ผู้ที่มีบทบาทสาคัญมาก คือผู้สอนและครูพี่เลี้ยงต้องมีความเชี่ยวชาญมีความรู้ใน
วิชาที่สอน และใช้กิจกรรมช่วยเสริมศักยภาพ ด้วยเทคนิควิธีการที่หลากหลายในการถ่ายทอด
ความรู้ให้กับผู้เรียน ซึ่งผู้สอนและครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มต้องเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้ตาม
แนวคิดการศึกษาผู้ใหญ่ของ Knowles(1978 )และแนวคิดช่วยเสริมศักยภาพ ( Scaffolding)
กล่าวคือ ผู้สอนและครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มต้อง เป็นผู้แนะนา ชี้แนะ ช่วยเหลือสนับสนุน อานวย
ความสะดวก ชี้แหล่งทรัพยากรในการเรียนรู้ มีการเตรียมความพร้อม จัดเตรียมอุปกรณ์ในการ
เรียนรู้ เป็นทั้งผู้ที่ให้ความรู้ และเป็นผู้ที่ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง เป็นผู้สร้างบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ด้วยการยอมรับฟังและยอมรับในการแสดงออก ทั้งด้าน
ทัศนคติและความรู้สึกนึกคิดของผู้เรียน ช่วยลดความวิตกกังวล ความคับข้องใจของผู้เรียน
ดังนั้นผู้สอนและครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มจึงต้องเป็นผู้ที่มีทัศนคติในด้านบวก มีความยืดหยุ่น อดทน
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ทาการจดบันทึกการเรียนรู้ ให้คาแนะนา ตลอดจนให้แบบฝึกหัดกับ
ผู้เรียนในแต่ละบุคคลตามศักยภาพการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล สนับสนุนผู้เรียนให้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การเรียนรู้ ส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถมากกว่าช่วยสอนผู้เรียนที่มีความสามารถ
น้อยกว่า สร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมตลอดการดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ จนกระทั่งผู้เรียน
ประสบความสาเร็จ ซึ่ง Knowles (1978) ได้กล่าวว่าผู้สอนมีหน้าที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในการทากิจกรรม โดยพิจารณาถึงเนื้อหาความรู้
ของกิจกรรมให้สอดคล้องกับประสบการณ์ของผู้เรียน และผู้สอนต้องจัดเตรียมการสอนอย่างดีพอ
เช่น รูปแบบของการเรียนการสอน เวลาที่ทาการสอน สถานที่สอน และ ความสามารถในการ
เรียนรู้ในแต่ละขั้นของผู้ใหญ่ย่อมเป็นไปตามความสามารถของผู้ใหญ่แต่ละคน และ
Houles
(1972) ได้กล่าวว่า ผู้สอนต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถที่จะให้คาแนะนาหรือเป็นผู้ที่มีความรู้มี
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ประสบการณ์ เป็นผู้ที่สามารถตั้งคาถาม บอกความต้องการ สามารถสร้างแรงกระตุ้นในหมู่กลุ่ม
ผู้สอนต้องมีบทบาทและความสัมพันธ์ที่ชัดเจน โดยต้องมีการกาหนดหน้าที่ของแต่ละบุคคลไว้
อย่างชัดเจน ต้องคอยช่วยเสริมแรง เช่นให้รางวัล การชื่นชม ให้กาลังใจ การร่วมมือกันระหว่าง
ผู้เรียนและผู้สอนและ Dixon-Krauss (1996), Wood, Bruner และ Ross(1976) ได้กล่าวว่า
ผู้สอนต้องมอบหมายงานที่จะให้ผู้เรียนเรียนรู้ และมีการแนะนา ชี้แนะ โดยการพูดคุย สนทนากับ
ผู้เรียน ผู้สอนต้องเตือนผู้เรียนถึงจุดมุ่งหมายในการเรียนที่ตั้งใจไว้ อธิบายและชี้ให้เห็นถึง
จุดสาคัญของงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยแก้ปัญหาคลายความวิตกกังวลจากความผิดพลาด หรือเกิด
ความคับข้องใจในการเรียน ต้องเป็นตัวแบบให้ผู้เรียนเพื่อเป็นแนวทางการเรียนรู้และแก้ปัญหาการ
เรียนรู้ รวมถึงการให้ผู้เรียนเกิดการเลียนแบบ โดยผู้เรียนจะต้องเข้าใจและสามารถนาไปปรับให้
เหมาะสมกับคุณลักษณะของผู้เรียนได้ ซึ่งบทบาทของผู้สอนนี้มีความสอดคล้องกับ อาชัญญา
รัตนอุบล (2542) ที่กล่าวว่า ผู้สอนทาหน้าที่เป็นผู้อานวยความสะดวก ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ มากกว่าจะเป็นผู้ทากิจกรรมการเรียนรู้นั้นเอง ผู้สอนต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนอย่างอิสระ
สามารถนาตนเองได้ และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทั้งกระบวนการเรียนตั้งแต่การวางแผนการ
เรียนไปจนถึงการประเมินผล ควรใช้ประสบการณ์ที่มีอยู่ในตัวผู้เรียนแต่ละคนเป็นประโยชน์ต่อ
การสอน ให้ความเป็นกันเองกับผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนสนใจและมีกาลังใจ ผู้สอนควรมีความรู้
ในเนื้อหาที่ตนสอนเป็นอย่างดี รู้แหล่งค้นคว้า ใช้วิธีสอนที่หลากหลาย ปรับเปลี่ยนได้ตาม
สถานการณ์ และผู้สอนควรมีความกระตือรือร้นในการสอน ในการจัดกิจกรรม จะทาให้ผู้เรียนเอา
ใจใส่ต่อการเรียนรู้ได้ดีและสอดคล้องกับ Roehler และ Cantlon (1996) ที่กล่าวว่าผู้สอนต้องให้
ผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นและให้คาอธิบายช่วยเหลือการเรียนรู้เพื่อ
ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน
4.เนื้อหาสาระ
เนื้อหาสาระในการจัดโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
อาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปาแบ่งออกเป็น 2 หมวดการเรียนรู้ดังนี้
4.1 ความรู้ทางด้านทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลาง
4.2 . ความรู้การนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ
การกาหนดเนื้อหาของกิจกรรมเกิดจากความต้องการและ ปัญหาของผู้เรียนที่ต้องการ
ได้รับการพัฒนาเพื่อนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพิ่มพูนความรู้ เนื้อหาสาระมีความยืดหยุ่นสามารถ
ปรับได้ตามความเหมาะสมกับความสนใจของผู้เรียน มีลักษณะที่เอื้ออานวยให้มีการฝึกปฏิบัติ
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เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ และใช้ในชีวิตประจาวันได้
จริง และสามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีตามที่ตนต้องการ มีความเหมาะสมกับผู้เรียนที่
เป็นผู้ใหญ่ โดยเนื้อหาสาระมีการจัดแบ่งเป็นส่วนย่อยๆ ที่ค่อนข้างสั้นแต่ต่อเนื่องกัน ซึ่งช่วยทาให้
ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาสาระนั้นได้ดี โดย Knowles(1978) ได้กล่าวว่า เนื้อหาในการเรียนรู้
ควรสนองความต้องการของผู้เรียนที่ต้องการนาไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทาง
บ้านหรือการทางาน และ Rosenchine and Guenther (1992) ได้กล่าวว่า การเรียนการสอนควร
เริ่มต้นจากสาระง่ายๆ และ ค่อยๆ เพิ่มความซับซ้อนของงาน ซึ่ง สอดคล้องกับ สุมาลี สังข์ศรี
(2545) ที่กล่าวว่าบทเรียนแต่ละบทเรียนควรเป็นบทเรียนที่ค่อนข้างสั้น เพราะผู้ใหญ่จะเกิดความ
เหนื่อยล้าเร็วกว่าเด็กหรือหนุ่มสาว และ ประสิทธิ์ ศรีเรืองฤทธิ์ ( 2549) กับ ศรีปภา ชัยสินธพ
(2550) ที่กล่าวว่าผู้เรียนจะมีความสนใจในเนื้อหาก็ต่อเมื่อเนื้อหานั้นมีความเกี่ยวข้องกับบทบาท
หน้าที่การงานและการใช้ชีวิตประจาวันของตนเองและสามารถนาความรู้ไปใช้ได้ทันที
และ
สอดคล้องกับอาชัญญา รัตนอุบล(2551)ที่กล่าวว่าเนื้อหาหลักสูตรสร้างขึ้นจากความต้องการและ
ความสนใจของผู้เรียน จึงมีเนื้อหาและหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่นสามารถปรับได้ตามความ
เหมาะสมกับสภาพความต้องการของท้องถิ่น และความสนใจของผู้เรียนได้
5. กิจกรรมการเรียนรู้ช่วยเสริมศักยภาพ (Scaffolding)
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา ผู้วิจัยได้พัฒนา
ขั้นตอนกิจกรรมการเรียนรู้โดยการบูรณาการแนวคิดการศึกษาผู้ใหญ่ ของ Knowles (1978)และ
แนวคิดช่วยเสริมศักยภาพ ( Scaffolding) ของ Wood, Bruner และ Ross (1976 ), Rosenshine
และ Guenther (1992) , McKenzie (2000) มี 7 ขั้นตอนได้แก่ 1.สร้างบรรยากาศการเรียนรู้
2. วางแผนการเรียนรู้ร่วมกัน 3.วิเคราะห์ความต้องการการเรียนรู้และกาหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
ร่วมกัน 4.ออกแบบการเรียนรู้ ตามความสนใจของผู้เรียนภายใต้ขอบเขตหรือข้อกาหนดของการ
เรียนรู้ 5. จัด กิจกรร มการเรียนรู้ช่วยเสริมศักยภาพให้ผู้เรียน โดยใช้วิธีการในการเรียนรู้ที่
หลากหลาย ด้วยครูผู้สอนและตามการออกแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนเอง โดยใช้กระบวนการกลุ่ม
และผู้สอน /ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มทาหน้าที่เป็นตัวแบบ อธิบาย สาธิต ช่วยเหลือ จัดเตรียมอุปกรณ์
อานวยความสะดวก ชี้แนะในการเรียนรู้ จนกระทั่งผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเองการ
ช่วยเหลือจะลดลง ทางด้านการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ ผู้สอนจัด
สภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้เกิดความสบายใกล้ชิดธรรมชาติมีการถ่ายเทอากาศที่ดี มีกลิ่นหอม
ของอโรม่า และสร้างบรรยากาศการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนด้วยการทากิจกรรมที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักกัน สร้างแรงจูงใจอย่างต่อเนื่องในการเรียนรู้ ทาให้ผู้เรียน มีส่วนร่วมในการ
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เรียนรู้ สร้างบรรยากาศที่อิสระสนับสนุนผู้เรียนให้แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ได้อย่างเต็มที่ ทาให้ผู้เรียนไม่วิตกกังวลในการเรียนรู้ ลดความคับข้องใจของผู้เรียน
ด้วยการสนทนาให้กาลังใจเป็นที่ปรึกษาให้ผู้เรียน ทั้งทางด้านการเรียนรู้และปัญหาครอบครัว
ในกิจกรรมการเรียนรู้ช่วยเสริมศักยภาพ (Scaffolding) ผู้สอนและครูพี่เลี้ยงประจากลุ่ม
สนับสนุนผู้เรียนเขียนอนุทินการเรียนรู้เพื่อระบายความคับข้องใจได้อย่างอิสระ รวมทั้งในสิ่งที่ได้
เรียนรู้ไปแล้วในแต่ละวัน สิ่งที่ไม่เข้าใจ และสิ่งที่ทาให้เกิดความคับข้องใจต่างๆ ซึ่งอนุทินการ
เรียนรู้นี้จะช่วยลดความคับข้องใจให้กับผู้เรียนได้ดีกว่าการสนทนาเพียงด้านเดียว เพราะบางครั้ง
ผู้เรียนในบางคนจะไม่ชอบพูด ไม่กล้าแสดงออก แต่จะสามารถใช้การเขียนในอนุทินการเรียนรู้
เป็นการอธิบาย หรือระบายความรู้สึกได้ดีกว่าการสนทนากับผู้สอนหรือครูพี่เลี้ยงประจากลุ่ม หรือ
ผู้เรียนบางคนถึงแม้จะได้สนทนากับผู้สอนหรือครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มแล้วแต่บางครั้งไม่สามารถ
สนทนาในสิ่งที่เรียนรู้หรือต้องการเรียนรู้ได้ทั้งหมด ตลอดจนปัญหาที่ประสบอยู่และต้องการความ
ช่วยเหลือจากผู้สอนและครูพี่เลี้ยงประจากลุ่ม สิ่งที่อยู่ในใจของผู้เรียนที่ต้องการพูดออกมาได้ หรือ
เวลาในการสนทนาไม่เพียงพอ ก็จะสามารถเขียนในอนุทินการเรียนรู้ ซึ่งอนุทินการเรียนรู้นี้จะเป็น
การประเมินกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทาให้ผู้สอนและครูพี่เลี้ยงเข้าใจปัญหาของผู้เรียนแต่ละบุคคลได้
เป็นอย่างดี ดังเช่น ผู้เรียนได้บันทึกในอนุทินการเรียนรู้ว่า “ วันนี้ต้องมาเรียนตอน8โมงเช้าลูกสาว
ป่วยอยู่ เพราะเพิ่งโดนรถมอเตอร์ไซด์ชนเมื่อวาน ตอนเช้าบอกแม่ว่าไม่ต้องไปเรียนหรอก แม่ไป
ทาไม ไม่ดูแลลูกและครอบครัวเหรอ ก็เลยบอกเขาไปว่า เมื่อครูเสียสละเวลามาสอนให้ความรู้
ภาษาจีนกลางและสอนนวดแก้อาการแล้วแม่ต้องไปเรียนรู้หาประสบการณ์เพื่อช่วยรักษาลูกค้าให้
หาย พอแม่ไปเข้ากลุ่มกับเพื่อนๆ แม่รู้สึกสบายใจมีความสุข ส่วนพ่อก็เป็นอัมพฤกษ์เราก็ต้องดูแล
ต้องรีบกลับมาหาพ่อมาอาบน้าเปลี่ยน แพมเพิร์ทเช็ดตัว ต้องพลิกตัวพ่อทุก 2 ชั่วโมงเวลามาเรียน
ต้องฝากพี่สาวไว้ ตอนเช้าจะรีบมาเรียนมาบูมสี วันนี้ได้คะแนน 470 คะแนนดีใจมาก ตอน
กลางคืนก็เอาการบ้านมาท่องทบทวน เพราะสมองจะแล่นดีตอนกลางคืนทาให้จาได้” และ “ วันนี้
เรียนการสอบถาม อาการเจ็บป่วยของลูกค้าคาศัพท์เยอะมากจาได้ไม่หมด จาได้แต่คาว่า โถวท่ง
(ปวดหัว) เยาท่ง (ปวดเอว) โส่วท่ง (ปวดมือ)เจี่ยวท่ง(ปวดขา) นอกนั้นจาไม่ได้เลย แล้วก็รู้สึกว่า
วันนี้ โถวท่ง เป็นพิเศษ ดีนะที่มีครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มคอยให้กาลังใจ และช่วยเหลือให้เล่นเกม
ถามกันเองในกลุ่ม ช่วยทบทวนได้มาก ถ้าไม่มีครูพี่เลี้ยงก็จะรู้สึกเคว้งคว้าง เพราะไม่กล้าไปถาม
อาจารย์ เพราะรู้สึกว่าอาจารย์คงเหนื่อยเกรงใจอาจารย์มาก” ซึ่งอนุทินการเรียนรู้นี้ เป็นการเปิด
โอกาสให้บุคคลได้กลับไปทบทวน สารวจ ทาความเข้าใจเกี่ยวกับตนเองเรื่องภาระหน้าที่ การทา
กิจกรรมต่างๆ สามารถสะท้อนความคิดเห็นต่อการเรียนรู้ได้อย่างเป็นอิสระ ซึ่งกระบวนการทั้งหมด
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จะดาเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดกิจกรรมการเรียนรู้ (Johnson and Johnson ,1994) ส่งผลให้
ผู้เรียนและผู้สอน ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่ม เสาะหาวิธีการและวางแผนในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้
อย่างเหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละบุคคล ข้อความในการเขียนอนุทินการเรียนรู้ของผู้เรียนช่วยให้
ผู้สอนและครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของความคิด ความรู้สึก หรือความก้าวหน้า
ด้วยเช่นกัน รวมทั้งในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยการสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายด้วยการนั่ง
สมาธิด้วยท่าฤาษีดัดตน ในกิจกรรมขั้นนา ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมาธิในการเรียนรู้ การฝึก ท่าฤาษีดัด
ตนและ ฝึก สมาธิร่วมด้วย จะช่วยยกระดับจิตใจให้ ผู้เรียน พ้นอารมณ์ขุ่นมัว หงุดหงิด ความง่วง
ความท้อแท้ ความเครียด และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการหายใจ จึงเป็นทั้งการบริหารร่างกาย
และบริหารจิต รวมทั้งช่วยในการบาบัดอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นได้ในระดับหนึ่ง (สมาคมแพทย์แผน
ไทย, 2546) สอดคล้องกับ วิชัย วงษ์ใหญ่ (2538) ได้กล่าวว่า การสร้างบรรยากาศที่ดี ที่มีการ
ยอมรับคุณค่าของผู้เรียน และมีการสื่อสารแบบเปิด เป็นการสนับสนุนความต้องการของบุคคลที่
จะพัฒนาให้เต็มศักยภาพเท่าที่จะเป็นไปได้อย่างสูงสุด ส่งผลต่อผู้เรียนมีความมั่นใจ มีอิสระที่จะ
แสดงออกและสร้างสรรค์ ยอมรับผู้อื่น พร้อมที่จะเรียน และส่งผลต่อการเรียนการสอน ทาให้เกิด
ความพยายามสูง เกิดความพอใจ มีความร่วมมือ ช่วยกันทา มีประโยชน์ มีความรู้สึกถึง
ความสาเร็จ ไว้วางใจ และชอบวิชาเรียน นอกจากนี้ Knowles (1978)กล่าวว่าการเรียนรู้สาหรับ
ผู้ใหญ่จะสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถชี้นาตนเองได้ตามความต้องการของผู้เรียนแต่ละบุคคล
ผู้เรียนมีประสบการณ์ที่ค่อยๆสะสมมาตลอดชีวิต ซึ่งประสบการณ์นี้จะเป็นแหล่งความรู้สาหรับ
การเรียนรู้ของตนเองและผู้อื่น ผู้เรียนจะรู้สึกว่าตนเองต้องการที่จะเรียน เพื่อนาความรู้ที่ได้รับไปใช้
ประโยชน์โดยทันที สอดคล้องกับ งานวิจัยของ ธนฐิตา นาคะตะ(2551) ได้ทาการวิจัยเรื่องผล ของ
การจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่มีต่อความรู้ทัศนคติและการนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานของพนักงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมการ
ผลิตขนาดใหญ่ โดยใช้ทฤษฎีการศึกษาผู้ใหญ่เป็นกระบวนการในการจัดกิจกรรม พบว่ากลุ่ม
ทดลองมีความรู้ ทัศนคติและการนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน มีแนวโน้มไปในทางที่ดี ดังนั้นกิจกรรม
การเรียนรู้ช่วยเสริมศักยภาพให้ผู้เรียน ที่ประกอบด้วยแนวคิดการศึกษาผู้ใหญ่และแนวคิดช่วย
เสริมศักยภาพให้ผู้เรียน จึงส่งผลทาให้ผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่สามารถเรียนรู้ในสิ่งใหม่ มีความรู้
ทักษะ และเจตคติ ทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลาง และการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนาความรู้ ทักษะไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพได้ทันที สอดคล้องกับ Wood, Bruner และ Ross (1976 ), Eggen และ Kauchak
(1997), Larkin (2001) ได้กล่าวว่ากิจกรรมการเรียนรู้ช่วยเสริมศักยภาพ ผู้สอนช่วยให้ผู้เรียน
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สามารถเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ ในการปฏิบัติงานหรือทาในบางสิ่งบางอย่างที่เกินความสามารถที่
ผู้เรียนจะสามารถทาได้ เมื่อผู้เรียน เริ่มจะทางานนั้นได้สาเร็จการช่วยเหลือสนับสนุนจะค่อยๆ
ลดลง จนกระทั่งผู้เรียนสามารถรับผิดชอบหรือทางานนั้นได้ด้วยตนเอง และ Gibbon (2002)
กล่าวว่า การช่วยเสริมศักยภาพ ผู้ที่ชานาญกว่าให้ความช่วยเหลือด้านข้อมูลหรือความร่วมมือเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน การให้ตัวช่วย เป็นการลดความซับซ้อนของปัญหาเพื่อให้ผู้เรียน
แก้ปัญหาของตนเองได้ในที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ ทิศนา แขมมณี (2552)ที่กล่าวว่าหากผู้สอน
สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีบทบาทสาคัญในการเรียนรู้ โดยมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างตื่นตัวทั้ง 4 ด้านคือ ได้เคลื่อนไหวปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ(กาย) ได้ใช้
ความคิด(สติปัญญา) ได้มีปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น(สังคม) และเกิดอารมณ์ความรู้สึก
อันจะช่วยให้การเรียนรู้มีความหมายต่อตน(อารมณ์) การเรียนรู้ในลักษณะดังกล่าวจะส่งผลให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่แท้จริงได้ดี และ Hymes (1972) ที่กล่าวว่าในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนทางภาษาจาเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สอนจะต้องจัดให้ผู้เรียนได้แสดงออกทางภาษาในลักษณะ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้เรียน เพื่อให้ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาได้อย่างเป็น
ธรรมชาติ ผู้สอนมีหน้าที่คอยช่วยเหลือ แนะนา และแก้ไขการใช้ภาษาที่ถูกต้องแก่ผู้เรียน กิจกรรม
ดังกล่าวได้แก่ การทางานกลุ่มย่อยเพื่อการอ่านร่วมกัน การโต้ตอบในการสนทนาร่วมกันและการ
แสดงความคิดเห็นร่วมกัน ตลอดจน Van Lier (2004) ได้กล่าวว่า ผู้เรียนมีโอกาสในการเรียนรู้แต่
มีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน เมื่อผู้เรียนเรียนรู้จากผู้ที่มีความสามารถมากกว่า ผู้เรียนก็จะได้รับ
ประสบการณ์ และการถ่ายทอดความสาเร็จจากผู้ที่มีความสามารถมากกว่าเมื่อทางานร่วมกัน
ผู้เรียนที่มีความสามารถมากกว่าเมื่อค้นพบในสิ่งใหม่ผู้ที่ทางานร่วมกันก็จะได้รับความรู้และ
ประสบการณ์จากการค้นพบในสิ่งใหม่นั้นด้วย และ Elizabeth (1978) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพของการสอนโดยให้เพื่อนช่วยเพื่อน กลุ่มทดลองเรียนโดยให้เพื่อนช่วยเพื่อนและกลุ่ม
ควบคุมเรียนตามปกติ พบว่านักเรียนผู้สอนในกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่านักเรียนกลุ่ม
ควบคุมอย่ามีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 รวมทั้งสมยศ ศรีบรรพต (2548) ได้ทาการศึกษาเรื่อง
ผลของการใช้สแคฟโฟนดิงของกิบบอนส์ในการสอนอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท6ี่ พบว่าผู้เรียนที่เรียนโดยการใช้สแคฟโฟนดิ้งของกิบบอนส์ มีผลสัมฤทธิ์ในการ
อ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจสูงกว่าผู้เรียนที่เรียนโดยการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจแบบปกติอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05
นอกจากนี้โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อการพัฒนาสมรรถนะอาชีพ
ผู้ดูแลสุขภาพในสปา ในระยะที่ 2 ที่เป็นการศึกษาด้วยตนเอง ตามแนวคิดของการศึกษาผู้ใหญ่
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ของ Knowles (1954) กล่าวว่า ผู้ใหญ่ต้องการเป็นผู้นาตนเอง ความต้องการที่อยู่ในส่วนลึกของ
ผู้ใหญ่ก็คือ การมีความรู้สึกต้องการที่จะสามารถนาตนเองได้ เพราะฉะนั้นบทบาทของครูจึงควร
อยู่ในกระบวนการสืบหา หรือค้นหาคาตอบร่วมกับผู้เรียน
และ Rosenshine
and
Guenther(1992) ระบุถึงองค์ประกอบหนึ่งของการเรียนการสอนโดยวิธีช่วยเสริมศักยภาพ คือ
ผู้เรียนได้รับแบบตรวจสอบรายการ เพื่อใช้ประเมินการทางานของตนเอง และแนะแนวทางการ
ปฏิบัติโดยการใช้การตรวจสอบตนเอง เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีอิสระ ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติอย่างอิสระ
โดยผู้สอนลดการช่วยเหลือสนับสนุน โดยการเรียนรู้เป็นการฝึกปฏิบัติด้วยตนเองตามคู่มือฯเป็น
ระยะเวลา 4 สัปดาห์ ติดต่อกันสัปดาห์ละ 25 ชั่วโมง ซึ่งผู้เรียนจะต้องเขียนบันทึกและฝึกปฏิบัติใน
การซักประวัติลูกค้า การรักษาบรรเทาอาการ และการสื่อสารภาษาจีนกลางกับลูกค้ารวมทั้งการ
ทบทวนภาษาจีนกลางด้วยตนเอง โดยผู้สอนและครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มดาเนินการติดตามผลการ
ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง ตามคู่มือฯ โดยการเข้าไปเก็บสมุดบันทึกและพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันกับผู้เรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง เมื่อผู้เรียนพบปัญหา ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มจะ
ให้ความช่วยเหลือ ชี้แนะ อธิบายให้ความรู้เพิ่มเติมตามที่ผู้เรียนต้องการ จากกิจกรรมในระยะที่2
พบว่า ผู้เรียนในกลุ่มทดลองทุกคนมีความตั้งใจให้ความร่วมมือในการเรียนรู้โดยการศึกษาด้วย
ตนเองตามคู่มือฯ ซึ่งผู้วิจัยพบว่ากลุ่มทดลองเกิดการเรียนรู้มากกว่ากลุ่มควบคุมโดยดูจากการ
เขียนสมุดบันทึก และการสังเกตการพูดคุยกับผู้เรียนในตอนที่ผู้วิจัยและครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มเข้า
ไปร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เรียนตลอดทั้ง 4 ครั้งซึ่งสอดคล้องกับ Beyer(1987)ได้กล่าวว่า
การใช้แบบตรวจสอบขั้นตอนเป็นเครื่องช่วยที่เห็นชัดเจนในขั้นตอนปฏิบัติช่วยให้ผู้เรียนวางแผนใน
การที่จะปฏิบัติให้สอดคล้องกับขั้นตอนในแบบตรวจสอบรายการ แบบตรวจสอบขั้นตอนจะช่วยให้
ผู้เรียนได้ทบทวนขั้นตอนต่างๆที่ได้ทาไปแล้วและปรับขั้นตอนนั้นให้ถูกต้องด้วยตนเองและ
สอดคล้องกับทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์ (ม.ป.ป.) ที่กล่าวถึงการเรียนรู้โดยผู้เรียนนาตนเอง สามารถ
ช่วยฝึกฝนให้ผู้เรียนพึ่งพาตนเอง และพัฒนาตนเองได้การนาตนเองและพึ่งพาตนเองจะช่วยให้
ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจภายใน ซึ่งสามารถกระตุ้นความต้องการที่จะเรียนรู้ และช่วยให้การเรียนรู้
เป็นไปอย่างมีจุดหมายอันจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ดี ได้มาก และจดจาได้นานขึ้น
รวมทั้งนาไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นและสอดคล้องกับงานวิจัยของ Harrison (1994)ที่พบว่า
หลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่ในภาคเหนือของอเมริกาส่วนใหญ่จะเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองและอยู่
บนหลักการการเรียนรู้ผู้ใหญ่ของ Knowles
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6. ระยะเวลา
ระยะเวลาของการจัดโปรแกรมที่กาหนดไว้คือ 150 ชั่วโมง แบ่งการจัดกิจกรรม
ออกเป็น 3 ระยะคือ
ระยะที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา ใน
วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น.- 14.00 น. เป็นเวลา 10 วัน วันละ 4 ชั่วโมง รวมระยะ เวลา
40 ชั่วโมง
ระยะที่ 2 การศึกษาด้วยตนเองและฝึกปฏิบัติด้วยตนเองตามคู่มือฯ เป็นระยะเวลา 4
สัปดาห์ติดต่อกันสัปดาห์ละ 25 ชั่วโมง และการติดตามผลการฝึกปฏิบัติด้วยตนเองตามคู่มือฯโดย
ผู้วิจัยและครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มจะเข้าไปเก็บอนุทินการเรียนรู้ และ บันทึกวินิจฉัยอาการของลูกค้า
ตามคู่มือการฝึกปฏิบัติและพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับผู้ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ละ 1 ครั้งรวม
ทั้งสิ้น 4 ครั้ง รวมเวลาทั้งหมด 100 ชั่วโมง
ระยะที่3 การนาเสนอผลศึกษาด้วยตนเองและฝึกปฏิบัติด้วยตนเองตามคู่มือฯ และ
การประเมินผลการจัดกิจกรรม รวมเวลา 10 ชั่วโมง
โดยใช้ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมทั้งสิ้น 150 ชั่วโมง ซึ่งในช่วงระยะเวลาในการจัด
โปรแกรมในระยะที่1 เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติเป็นระยะเวลา 40 ชั่วโมงมีความเหมาะสมเพราะเป็น
การเรียนในช่วงเวลาเช้าถึงบ่าย และเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ตามความ
ต้องการของผู้เรียน ผู้เรียนสามารถมาเรียนรู้ได้ต่อเนื่องไม่ขาดการเรียนรู้ และไม่เสียรายได้
ประจาวัน มีเวลาเพียงพอที่ผู้เรียนจะประกอบกิจกรรมในบทเรียนต่างๆ สามารถทาความเข้าใจใน
บทเรียนได้อย่างเพียงพอไม่เร่งรัด ส่งผลให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพ และเรียนรู้ได้ตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับสุมาลี สังข์ศรี (2545) ได้กล่าวว่า การเรียนการสอนผู้ใหญ่ควร
ให้เวลาแก่ผู้เรียนที่จะทาความเข้าใจบทเรียน ได้อย่างเพียงพอไม่เร่งรัด และสอดคล้องกับความ
คิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับระยะเวลาการเรียนรู้ ว่า “ช่วงเวลาที่เรียนมีความเหมาะสม
สามารถมาเรียนได้ ไม่ต้องเสียรายได้ในแต่ละวัน เรียนประมาณ10วันอย่างนี้กาลังดี ระยะเวลาใน
การฝึกแต่ละกลุ่มในแต่ละหัวข้อเหมาะสม การเรียนในแต่ละบทเรียนไม่ใช้เวลานานเกินไป”
นอกจากนี้ การเรียนรู้ในระยะที่ 2 เป็นการฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง 100 ชั่วโมง ส่งผลให้ผู้เรียนได้มี
การทบทวนความรู้ ได้นาไปใช้ในการประกอบอาชีพด้วยการฝึกปฏิบัติได้อย่างแท้จริง และเมื่อพบ
ปัญหาก็สามารถสอบถาม และได้รับความรู้เพิ่มเติมจากผู้สอนและครูพี่เลี้ยงประจากลุ่ม ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับ Matin (1990 อ้างถึงใน มนัสวาสน์ โกวิทยา, 2551) ที่
กล่าวว่า การเรียนรู้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ยั่งยืนควรต้องใช้เวลารวมกันแล้วไม่
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น้อยกว่า 100 ชั่วโมง และระยะเวลาของการจัดกิจกรรมในการวิจัยครั้งนี้มีความใกล้เคียงกับคา
กล่าวข้างต้น ส่งผลให้ผู้สาเร็จ การศึกษาหลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้นการนวดแผนไทยของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ มีความรู้ ทักษะ เจตคติ หลังการทดลอง
สูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสนับสนุนสมมติฐานการวิจัยที่ได้
ตั้งไว้
7. แหล่งความรู้และสื่อการสอน
7.1 แหล่งความรู้ที่นามาใช้ในโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนา
สมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปาประกอบด้วยสื่อบุคคล ที่เป็นผู้สอน และครูพี่เลี้ยงประจา
กลุ่ม ในด้านทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลางและทักษะการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ ซึ่ง
ผู้เรียนสามารถซักถามปัญหาที่ได้จากการฟังการบรรยาย สอบถามความรู้เพิ่มเติม ได้สะดวกและ
รวดเร็ว เหมาะสมกับความต้องการ และความสนใจของผู้เรียน ช่วยประหยัดเวลา ทาให้ผู้เรียน
เข้าใจบทเรียนได้รวดเร็วและเข้าใจได้ดีขึ้น และเข้าใจแนวทางการฝึกตนเพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถจากผู้สอน และครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มได้อย่างเต็มที่ สอดคล้องกับ สมบูรณ์ สงวน
ญาติ (2534)ได้กล่าวว่า สื่อการเรียนการสอนที่มีคุณค่าต้องช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดีขึ้น เรียนรู้ได้
ง่ายขึ้น ใช้เวลาน้อยลง ช่วยให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียน มีส่วนร่วม เกิดความประทับใจ
มั่นใจ และจดจาได้นาน
7.2 สื่อการสอนที่นามาใช้ในโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนา
สมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา มีความหลากหลาย เช่น คอมพิวเตอร์ คู่มือประกอบการ
สอน เอกสารประกอบการสอน วิดิทัศน์ รูปภาพต่างๆ บัตรคาภาษาจีน หนังสือภาษาจีนกลาง
มีจานวนเพียงพอ ช่วยส่งเสริมความเข้าใจในเนื้อหา ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้นและสามารถ
นามาปรับใช้ให้เข้ากับสถานที่จัดกิจกรรมได้ ดังที่ ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2539) กล่าวไว้ว่า สื่อการ
สอนช่วยสร้างรากฐานที่เป็นรูปธรรมขึ้นในความคิดของผู้เรียน การฟังเพียงอย่างเดียวนั้น ผู้เรียน
จะต้องใช้จินตนาการเข้าช่วยด้วย เพื่อให้สิ่งที่เป็นนามธรรมเกิดเป็นรูปธรรมขึ้นในความคิด แต่
สาหรับสิ่งที่ยุ่งยากซับซ้อน ผู้เรียนย่อมไม่มีความสามารถจะทาได้ การใช้อุปกรณ์เข้าช่วยจะทาให้
ผู้เรียนมีความเข้าใจและสร้างรูปธรรมขึ้นในใจได้ ซึ่งสอดคล้องกับ Houle (1972) ที่กล่าวว่าการ
ออกแบบรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสมจะต้องคานึงถึงองค์ประกอบได้แก่แหล่งเรียนรู้ สื่อการสอนที่
เหมาะสมได้แก่ บุคคล สถานการณ์สิ่งแวดล้อม หนังสือ วีดิทัศน์ และประสบการณ์จากผู้รู้
เพื่อที่จะทาให้โปรแกรมบรรลุตามวัตถุประสงค์
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8. สภาพแวดล้อม
ในการจัดกิจกรรมโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพ
ผู้ดูแลสุขภาพในสปา ผู้วิจัยคานึงถึงองค์ประกอบ 5 ประการคือ 1. เป็น สถานที่ที่มีพื้นที่การจัด
กิจกรรมที่มีทางเลือกหลากหลาย ต้องการการเคลื่อนไหวและการทากิจกรรมกลุ่ม เพื่อ เปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนได้เลือกตามความสนใจ เช่น การวิเคราะห์วางแผนการเรียนรู้ร่วมกัน การฝึกโยคะ การ
แสดงบทบาทสมมุติ การนวดบรรเทาอาการ การเล่นเกม การจับคู่ฝึกทักษะ เป็นต้น 2. เป็น ที่ที่มี
แสงสว่างเพียงพอ มีอากาศถ่ายเท มีความเงียบสงบ ไม่รบกวนสมาธิในการจัดกิจกรรม 3. การ
สร้างบรรยากาศที่มีความเป็นมิตร ให้ความเคารพซึ่งกันและกัน ทาให้ผู้เรียนรู้สึกอบอุ่น ปลอดภัย
สบายใจ ไม่วิตกกังวล และเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุข 4. โต๊ะ เก้าอี้ เบาะนวด สามารถ
เคลื่อนย้ายได้สะดวก 6. มีอุปกรณ์การทากิจกรรม เช่น สื่อโสตทัศน์ กระดาษ ปากกา กระดานดา
คอมพิวเตอร์ โปรเจกเตอร์ ดังนั้นในการ จัดสภาพแวดล้อม สถานที่เรียนจึงต้องคานึงถึงความ
สะดวกสบาย กว้างขวางสามารถใช้ปรับทากิจกรรมหลายรูปแบบ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้ตาม
มุมต่างๆในสถานที่ที่แตกต่างกันในการทากิจกรรมกลุ่มได้ตามความสนใจของผู้เรียน
สภาพแวดล้อมมีแสงสว่างพอเพียง สะอาด สงบ อากาศถ่ายเท มีบรรยากาศในการเรียนที่ดีเป็น
ธรรมชาติ มีกลิ่นหอมของ อโรม่า และเสียงของน้าตก ซึ่งทาให้ผู้เรียนรู้สึกใกล้ชิดธรรมชาติ การ
สร้างบรรยากาศที่มีความเป็นมิตร ระหว่างผู้สอน ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่ม กับผู้เรียน และระหว่าง
ผู้เรียนกับผู้เรียนด้วยกัน มีสิ่งอุปกรณ์สิ่งอานวยความสะดวกที่มีคุณภาพเหมาะสม สามารถ
เคลื่อนย้ายได้สะดวก และสนับสนุนการเรียนรู้ เป็นการสร้างบรรยากาศในการเรียนที่ดี ส่งผล
ทางบวกต่อผู้เรียน ทาให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข ลดความคับข้องใจในการเรียนรู้ มีความ
ตั้งใจและกระตือรือร้นในการเรียน ดังนั้นการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับวัยและระดับของ
ผู้เรียนจะเป็นสิ่งที่สนับสนุนทาให้ผู้เรียนมีความรู้สึกที่อยากเรียนและเกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้
ซึ่งKnowles(1954) ได้กล่าวว่าบรรยากาศในการเรียนการสอนและสถานการณ์ของการเรียนรู้ควร
เป็นกันเองเนื่องจากการมีปฏิสัมพันธ์ของสมาชิกในกลุ่ม เป็นแหล่งของการเรียนรู้ที่มีความสาคัญ
ยิ่งผู้สอนควรมีความรับผิดชอบในการสร้างบรรยากาศและอานวยความสะดวก การยอมรับ และ
ความเคารพยกย่องจะเป็นบุคลิกภาพที่สาคัญของครูผู้สอนในการสร้างบรรยากาศความเป็น
กันเอง และสภาพการณ์ทางกายภาพทั่วๆไป ควรเป็นที่พึงพอใจสาหรับผู้เรียน ได้แก่ การจัดโต๊ะ
เก้าอี้ และเครื่องมือเครื่องใช้ ควรจะได้รับการพิจารณาเพื่อให้ผู้เรียนได้รับความสุขสบายตามที่
ผู้เรียนต้องการ สอดคล้อง กับ กระทรวงศึกษาธิการ(2539)ที่ระบุถึงการจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ได้แก่ สถานที่ต้องคานึงถึงความร่มรื่น สวยงาม เรียบง่ายเป็น
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ธรรมชาติ และปลอดภัย และสอดคล้องกับอาชัญญา รัตนอุบล (2542)ที่กล่าวว่าควรขจัดอุปสรรค
ต่อการเรียนรู้ เช่นสภาพแวดล้อมที่จะทาให้ผู้เรียนเรียนอย่างไม่เป็นสุข หรือเคร่งเครียด เช่นส่ง
เสียงดัง ห้องไม่สว่าง ไม่มีเก้าอี้เป็นต้น
9. การวัดผลและประเมินผล
การวัดและประเมินผลโปรแกรมการศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพ
ผู้ดูแลสุขภาพในสปาที่พัฒนาขึ้นด้วย การประเมินผลก่อนการเรียนรู้ และการประเมินผลหลังการ
เรียนรู้ ประกอบด้วย 1. แบบทดสอบความรู้ ทักษะ และเจตคติทางด้านการสื่อสารภาษาจีน
กลาง 2.แบบทดสอบความรู้ ทักษะ และเจตคติทางด้านการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ เพื่อ
ประเมินความรู้ ทักษะ และเจตคติ ที่เกิดขึ้นกับผู้ดูแลสุขภาพในสปา ที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ซึ่งผู้วิจัยได้มีการพัฒนาแบบทดสอบความรู้ ทักษะ และเจตคติทางด้านการสื่อสารภาษาจีน
กลาง ที่ครอบคลุมความรู้ทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลาง ตามองค์ประกอบของเนื้อหาในคู่มือ
การเรียนทักษะภาษาจีนกลางสาหรับผู้ดูแลสุขภาพในสปาที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น และพัฒนา
แบบทดสอบความรู้ ทักษะ และเจตคติ ทางด้านการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ ที่ประยุกต์มา
จากแบบทดสอบความรู้การนวดแผนไทยตามมาตรฐานระดับ2 ของกระทรวงแรงงานที่ครอบคลุม
การนวดบรรเทาอาการ 10อาการ และ แบบประเมินทักษะในการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ
จากการประยุกต์คู่มือการนวดบรรเทาอาการ ของสมาคมแพทย์แผนไทย และของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2550) และแบบวัดเจตคติทางด้านการนวดเพื่อเป็นผู้ดูแล
สุขภาพในสปา ตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ที่ครอบคลุมองค์ประกอบของความรู้ ทักษะ
และเจตคติ นอกจากการประเมินผลตามแบบทดสอบก่อนและหลังการเรียนรู้แล้ว ในขณะที่เรียนรู้
ผู้สอน และครูพี่เลี้ยงประจากลุ่ม ทาการประเมินผลการเรียนรู้แต่ละบุคคล ในแต่ละวันตามสภาพ
จริง เพื่อประเมินผู้เรียนในขณะที่เรียนรู้ว่าได้เรียนรู้อะไร และสามารถทาอะไรได้บ้างเพื่อให้ความ
ช่วยเหลือที่แตกต่างกันตามศักยภาพของบุคคล ตลอดจน ผู้เรียนมีการประเมินผลด้วยตนเองเป็น
ระยะ ๆ ตามแบบตรวจสอบการเรียนรู้ ( McKenzie, 2000) ส่งผลให้สะท้อนผลการเรียนรู้ได้อย่าง
ชัดเจนเป็นการประเมินผลรอบด้าน สอดคล้องกับความคิดของ Vygotsky ( 1997 ) ที่กล่าวว่า
การประเมินแบบพลวัตร คือประเมินผลรอบด้าน จะประเมินพัฒนาการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
หลังจากที่ได้เรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ทาให้ทราบความ
แตกต่างด้านความสามารถ หรือพัฒนาการที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอนที่เน้นปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน และนาไปใช้ในการกาหนดหรือปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนการสอน
รวมทั้งงานจากการเรียนในบริบทต่างๆ เพื่อทาให้กระบวนการเรียนการสอนสามารถพัฒนาผู้เรียน
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ได้อย่างสูงสุด และสอดคล้องกับ Houle (1972) ที่กล่าวว่าเกณฑ์การประเมินผล การออกแบบ
การทดสอบเพื่อใช้ประเมินผลควรมีการกาหนดก่อนที่จะเริ่มกิจกรรม โดยผู้วิจัยได้ดาเนินการ
ประเมินผลทั้งก่อนการเรียนรู้ ระหว่างการเรียนรู้ และหลังการเรียนรู้ ส่งผลให้การประเมินที่ผู้วิจัย
ได้พัฒนาขึ้นมีความครอบคลุมสามารถวัดความรู้ ทักษะ และเจตคติซึ่งเป็นองค์ประกอบของการ
เรียนรู้ได้
จากเหตุผลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่พัฒนาขึ้น
อย่างเป็นระบบ ตามแนวคิดการศึกษาผู้ใหญ่ และ แนวคิดช่วยเสริมศักยภาพ ส่งผลให้โปรแกรมที่
พัฒนาขึ้นมีคุณภาพ และประสิทธิภาพเหมาะสมต่อการพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพ
ในสปา โดย สอดคล้องกับ Fred N. Finley (อ้างถึงในสานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
2544 ) ได้กล่าวถึงลักษณะของการจัดการเรียนรู้ที่ทาให้ผู้เรียนเกิดการสร้างความรู้ด้วยตนเอง
ว่า ในการจัดการเรียนรู้นั้นต้องให้ผู้เรียนเลือกที่จะเรียนรู้ด้วยวิธีการและความถนัดของแต่ละคน
ผู้สอน จะคอยช่วยเหลือให้คาปรึกษา ชี้ทางเลือกที่หลากหลายให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ และ
ตัดสินใจ จากข้อมูลต่าง ๆ ที่แสวงหามาได้ ในการแสวงหาสืบค้นข้อมูลนั้น เกิดจากลงมือทา
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ผู้เรียนและครูร่วมกันออกแบบ และจากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมผู้เรียนจะมีการ
กระตุ้นตัวเองทาให้เกิดการตื่นตัว กระตือรือร้น และรู้สึกสนุกสนานเพราะได้ทาสิ่งที่ตนพอใจในวิธี
ที่เหมาะสมกับตนเอง ผู้เรียนจึงเกิดการสร้างความรู้ มีการพัฒนาทักษะ และเจตคติในที่สุด ซึ่ง
ในการสร้างความรู้นี้
ผู้เรียนจะได้ใช้กระบวนการทางปัญญา
คือ การสังเกต คิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุป สร้างเป็นความรู้ความเข้าใจต่อสิ่งต่าง ๆ ที่มีความหมายให้
ตนเอง ทาให้สามารถจดจาเรื่องที่เรียนรู้ได้ยาวนาน
ผู้สอน มีหน้าที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจ
ความหมายของสิ่งที่เรียนรู้นั้น และเชื่อมโยงกับการนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน ทาให้ผู้เรียนเห็น
คุณค่าของความรู้ และรู้วิธีการแสวงหาความรู้ที่เหมาะสมกับตนเอง และสอดคล้องกับ งานวิจัย
ของอรทัย ศักดิ์สูง (2543) ที่ได้วิจัยเรื่องการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างทฤษฏี Andragogy
ของ Knowles กับวิธีการสอนในหลักสูตรบริหารสถานศึกษาระดับสูงของสถาบันพัฒนาผู้บริหาร
การศึกษา พบว่า วิทยากรในหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูงได้ใช้วิธีการสอนตามทฤษฎี
Andragogy ของ Knowles โดยนามาปฏิบัติในระดับมาก และ ฤทัยรัตน์ ธรเสนา (2546) ได้
ทาการศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบช่วยเสริมศักยภาพเพื่อส่งเสริมทักษะ
การคิดชั้นสูงของนักศึกษาพยาบาล ผลการวิจัยพบว่าการเรียนการสอนตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น
สนับสนุนให้ผู้เรียนได้พัฒนาการคิดและการปฏิบัติงาน และการทางานอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นผล
จากการที่ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการประเมินในชั้นเรียน ได้มีปฏิสัมพันธ์กัน ทางานร่วมกัน และ
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ช่วยเหลือการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และ King, Staffieri และ Adelgais (1998) ได้ศึกษาผลของ
ปฏิสัมพันธ์แบบเพื่อน ช่วยเหลือกันเพื่อเสริมศักยภาพการเรียนรู้ ซึ่งจากงานวิจัยพบว่าการมี
ปฏิสัมพันธ์ในลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อนจะส่งเสริมการคิดและการเรียนรู้ได้ ถึงแม้ว่าผู้เรียนจะมี
ความสามารถเท่าๆกัน แต่ผู้เรียนก็สามารถส่งเสริมการคิดชั้นสูงและการเรียนรู้ต่อกันได้ โดยที่
ผู้สอนจะเป็นผู้ฝึกหรือเตรียมการให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ในการใช้คาถามที่กระตุ้นการคิดและ
การทาความเข้าใจก่อนที่ผู้เรียนจะมีปฏิสัมพันธ์กันเองในกลุ่ม
ข้อสรุปของโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่ได้พัฒนาขึ้น
โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่ได้พัฒนาขึ้น มีองค์ประกอบของโปรแกรมที่
ประกอบด้วย 1. วัตถุประสงค์ 2. ผู้เรียน 3.ผู้สอน/ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่ม 4.เนื้อหาสาระ 5.กิจกรรม
การเรียนรู้ช่วยเสริมศักยภาพ 6. ระยะเวลา 7. แหล่งความรู้และสื่อการสอน 8. สภาพแวดล้อม
และ 9. การวัดผลและประเมินผล ซึ่งองค์ประกอบของโปรแกรมดังกล่าวได้มีการพัฒนาและนาไป
ทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ที่สาเร็จการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นการนวดแผนไทยของศูนย์
การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาอัธยาศัยอาเภอ ผลการทดลองพบว่า องค์ประกอบ
ของโปรแกรมดังกล่าวมีความเหมาะสมกับกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนา
สมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปาอยู่ในระดับสูง ซึ่งในรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบอาจ
ต้องมีการปรับปรุงพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสมรรถนะ
อาชีพสาหรับผู้ดูแลสุขภาพในสปา รวมถึงการนาไปปรับใช้กับกลุ่มเป้าหมายทางการศึกษาทั้งใน
ระบบและนอกระบบโรงเรียนหรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรต่างๆทั้งในภาครัฐและ
เอกชน ซึ่งผู้วิจัยได้นาเสนอพร้อมทั้งอธิบายในรายละเอียดให้เข้าใจได้พอสังเขป ดังแสดงในภาพที่
14 ดังต่อไปนี้
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ภาพที่14 แสดงผลการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนา
สมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา
สมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา
ความรู้ , ทักษะ , เจตคติ
ทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลาง
ทางด้านการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ
1. วิเคราะห์ความ

ต้องการและ
กาหนดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เป็นไป
ได้

2. ตัดสินใจ

ดาเนินการอย่าง
เป็นกระบวนการ
1.วัตถุ
ประสงค์

9.การวัดผล
และ
ประเมินผล

7. การวัดและ
ประเมินผล

ขั้นนำ
8.สภาพ
แวดล้อม

1. สร้ำง
บรรยำกำศ

ขั้นวางแผน
2.วางแผนการเรียนรู้
3.วิเคราะห์ความ
ต้องการการเรียนรู้
4.ออกแบบการเรียนรู้

ขั้นประเมิน

6. นาแผนไปสู่การ
ปฏิบัติ

7.แหล่ง
ความรู้/
สื่อ

ขั้นเรียนรู้
5.ดาเนินกิจกรรม
การเรียนรู้

6.ประเมินการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง
7.ประยุกต์การ
เรียนรู้สู่
สถานการณ์ใหม่

5.กิจกรรม
การเรียนรู้

6.ระยะ
เวลา

ปัจจัยได้แก่
 ผู้เรียน : มีแรงจูงใจ มีความมุ่งมั่นตั้งใจใน
การเรียนรู้
 ผู้สอน/ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่ม : มีการ
เตรียมความพร้อม มีทัศนคติที่เป็นบวก
 กิจกรรมการเรียนรูช้ ่วยเสริมศักยภาพ
ด้วยการเขียนอนุทินการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อ
ลดความคับข้องใจของผู้เรียน
 เนื้อหาและคู่มือการเรียนรู้สามารถ
ทบทวนด้วยตนเอง
 สภาพแวดล้อม มีบรรยากาศการให้
กาลังใจช่วยลดความคับข้องใจของผู้เรียน

3. การกาหนด
วัตถุประสงค์และ
ปรับปรุงวัตถุประสงค์

2.ผู้เรียน

.

5. รูปแบบกิจกรรมที่กาหนด
1.วัตถุ
เหมาะสมกั
บการดาเนินชีวิต
ประสงค์
ของผู้เรียน

ปัจจัยและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องในการนา
โปรแกรมไปใช้

3.
ผู้สอน

4.เนื้อหา
สาระ

4. ออกแบบ
รูปแบบ
กิจกรรมที่
เหมาะสม

เงื่อนไขได้แก่
 ผู้เรียนต้องมีความต้องการในการ
เรียนรู้
 ผู้เรียนมีจานวนที่เหมาะสมในการฝึก
ปฏิบัติ
 ผู้เรียนต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 1
ปีและกาลังทางานในอาชีพการนวดแผน
ไทยหรือในสปา
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จากภาพที่ 14 แสดง ผลการพัฒนา โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนา
สมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา ซึ่งเป็นผลของการทดลองใช้รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้และ
จากการศึกษาปัจจัยและเงื่อนไข ที่เกี่ยวข้อง ในการนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่ได้
พัฒนาขึ้นไปใช้ ผู้วิจัยดาเนินการตามขั้นตอนของการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนของ Houle (1972) โดยนามาเป็นกรอบการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน และกาหนดองค์ประกอบของโปรแกรม
2. ผลการทดลองใช้โปรแกรม การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อการพัฒนา
สมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา
จากการวิเคราะห์ข้อมูลของการนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่พัฒนาขึ้นไป
ทดลองใช้พบว่าโปรแกรมนี้สามารถพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปาได้ และพบว่า
ผู้ดูแลสุขภาพในสปาที่สาเร็จ การศึกษาหลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้นการนวดแผนไทยของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ
ที่เป็นกลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ ของ
สมรรถนะอาชีพเกิดขึ้น ใน 6 ด้าน ดังนี้คือ
1. ด้านความรู้ ทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลาง
จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ดูแลสุขภาพในสปาที่เข้าร่วมโปรแกรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา มีคะแนนเฉลี่ยความรู้ทางด้านการ
สื่อสารภาษาจีนกลาง หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ.05 ส่วน
กลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ ทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลางของก่อนและหลังการ
ทดลองไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนความรู้
ทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลางระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า คะแนนความรู้
ทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลางกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นเป็นการ
จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมีขั้นตอน ประกอบด้วย การจัดเนื้อหา สาระและกิจกรรมที่สอดคล้อง
กับความสนใจ ความต้องการ และความแตกต่างของผู้เรียน โดยผู้สอนและครูพี่เลี้ยงประจากลุ่ม
ใช้วิธีการสอนช่วยเสริมศักยภาพด้วยเทคนิคที่หลากหลาย และเป็นไปตามความต้องการของ
ผู้เรียน ช่วยให้บทเรียนมีความน่าสนใจ สามารถจูงใจผู้เรียนให้สนใจเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ได้แก่
การใช้การบรรยาย สาธิต อธิบายความหมาย กิจกรรมกลุ่ม วิธีการระดมสมองเพื่อแลกเปลี่ยน
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ความคิดเห็นระหว่างกัน ทาให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการ
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ผู้สอนและครูพี่เลี้ยงดูแล เอาใจใส่ผู้เรียนแต่ละบุคคลให้สามารถเรียนตาม
ศักยภาพและความสนใจของผู้เรียน ส่งเสริมให้กาลังใจสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก ให้
เกิดความมั่นใจในตนเอง มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียนกระตุ้นให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการเรียน
ภาษาจีนกลาง ช่วยเหลือ ชี้แนะ ใช้ระบบการติดตามผู้เรียนด้วยการจดบันทึกผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน รวมทั้งผู้เรียนจดบันทึกในอนุทินการเรียนรู้ ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มสนับสนุนผู้ที่มี
ความสามารถมากกว่าช่วยเหลือผู้ที่มีความสามารถน้อยกว่า และผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยการนา
ตนเอง การจัด กิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยระบบช่วยเสริมศักยภาพให้ผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ได้อย่างเป็นขั้นตอน ไม่ซับซ้อน ทาให้การเรียนรู้เข้าใจได้ง่ายขึ้น และง่ายต่อการสะท้อนผล
การเรียนรู้ (Wood, Burner and Ross,1976) สอดคล้องกับ ทิศนา แขมมณี (2552) ที่กล่าวว่าการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ควรใช้วิธีการที่หลากหลาย และเป็นไปตามความต้องการของผู้เรียน และ
สอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรมที่กล่าวว่า “อาจารย์สอนเข้าใจง่าย มีทั้งการ
บรรยาย ทาให้ดูเป็นตัวอย่างทีละขั้นตอน แล้วให้ทาตามทาให้เข้าใจได้ดี ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่ม
ช่วยแนะนาเวลาทางานในกลุ่ม ช่วยคิดบทบาทและคาพูดให้ในบางส่วน ” ตลอดจนผู้สอนจัด
บรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนรู้เพื่ออานวยความสะดวกให้กับผู้เรียน มีการประเมินผล
การเรียนรู้ด้วยตนเอง และผู้สอนประยุกต์การเรียนรู้สู่สถานการณ์ใหม่ให้ผู้เรียนได้นาความรู้
ทั้งหมดมาประยุกต์ร่วมกันทาให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับ Bandura
(1977) ได้กล่าวถึงผลจากการวิจัยถึงการรับรู้ความสามารถของตนเองว่าเป็นการตัดสินใจของ
บุคคลว่าควรทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งในระดับใด โดยการรับรู้ความสามารถของตนเองในระดับที่ใกล้ความ
จริง จะช่วยให้บุคคลกระทาสิ่งนั้นได้เต็มความสามารถ อิทธิพลที่มีต่อการรับรู้ความสามารถของ
ตนเอง คือ การกระทาที่ประสบความสาเร็จ การได้เห็นประสบการณ์จากผู้อื่นหรือเห็นตัวแบบที่
ประสบความสาเร็จ การได้รับการยกย่องชมเชยด้วยวาจาซึ่งต้องตรงกับความเป็นจริง และการ
ได้รับการกระตุ้นทางกายภาพและอารมณ์ ในการจัดการเรียนการสอนจึงต้องให้ผู้เรียนได้ประเมิน
ความสามารถของตนเอง เพื่อรับรู้ความสามารถของตนเอง เพื่อให้สามารถตั้งเป้าหมายได้อย่าง
เหมาะสม ดังนั้นกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังกล่าวแล้ว จึง
สามารถส่งผลให้ผู้ดูแลสุขภาพในสปาที่เข้าร่วมโปรแกรม ได้รับการพัฒนาสมรรถนะอาชีพ โดยมี
ความรู้ ทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลางสูงขึ้นได้ และผู้เข้ารับการอบรมสามารถนาความรู้
ทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลางไปใช้ในการสื่อสารกับลูกค้าที่เป็นชาวจีนได้ในขณะที่ให้บริการ
ลูกค้า ดังจะเห็นได้จากการแสดงความคิดเห็นของครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มว่า
“โปรแกรมมีความ
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ทันสมัย เพราะมีลูกค้าชาวจีนเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจานวนมากผู้เรียนสามารถนาไปพูดคุยกับลูกค้า
ได้”และ ผู้เข้ารับการอบรมได้ให้ความคิดเห็นว่า “คุยกับลูกค้าชาวจีนได้ช่วยให้เกิดความมั่นใจใน
การบริการลูกค้า”
2. ด้านทักษะความสามารถทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลาง
จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ดูแลสุขภาพในสปาที่เข้าร่วมโปรแกรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา มีคะแนนเฉลี่ยทักษะความสามารถ
ทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลาง หลังการทดลองของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่าผู้ดูแลสุขภาพในสปา ในกลุ่ม
ทดลองหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมตามโปรแกรมแล้วมีทักษะความสามารถทางด้านการสื่อสาร
ภาษาจีนกลางสูงขึ้นกว่าผู้ดูแลสุขภาพในสปาในกลุ่มควบคุม ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้
เนื่องด้วยจากผลการวิจัยในการประเมินตนเองโดยใช้คู่มือในการฝึกปฏิบัติพบว่า ผู้ดูแลสุขภาพ
ในสปาที่เข้าร่วมโปรแกรมการศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา มี
การฝึกปฏิบัติด้วยตนเองใน 3 ด้าน คือทักษะทางด้านความสามารถในการฟังภาษาจีนกลาง
ความสามารถในการพูดภาษาจีนกลาง และด้านความถูกต้องในการใช้คาศัพท์ภาษาจีนกลาง มี
ค่าเฉลี่ยรวมพอใช้และในการเรียนรู้ระยะที่ 2 ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มติดตามผู้เรียนในทุกอาทิตย์
พบว่ากลุ่มทดลองมีการฝึกทบทวนด้วยตนเองทางด้านภาษาจีนกลางด้วยการอ่านคู่มือ และฟังซีดี
โดยใช้เวลาวันละ 1-2 ชั่วโมงในเวลาว่าง ได้ปฏิบัติจริงด้วยการพูดคุยกับลูกค้าที่เป็นชาวจีน และ
การฝึกนวดบรรเทาอาการใช้เวลา 4 ชั่วโมงในแต่ละวันโดยการนวดให้ลูกค้าที่มารับบริการ ดังที่ครู
พี่เลี้ยงประจากลุ่มให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับโปรแกรมว่า “เมื่อเรียนจบแล้วผู้เรียนมีความสามารถนา
ความรู้ไปใช้ปฏิบัติพูดคุยกับลูกค้าชาวจีนได้” ดังนั้นการที่ผู้เรียนได้ฝึกการเรียนรู้ด้วยการทบทวน
ด้วยตัวเองในระยะที่ 2 ด้วยซีดี คู่มือในการฝึกปฏิบัติ และได้นาไปใช้ในการฝึกปฏิบัติกับลูกค้าใน
สถานการณ์จริง แล้วนามาประเมินการเรียนรู้ด้วยตนเอง ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับ สุรางค์ โค้วตระกูล (2541) ที่กล่าวว่า การเรียนรู้ที่สาคัญ
มักเกิดจากการลงมือกระทาของผู้เรียนเอง และ ทิศนา แขมณี (2552) กล่าวว่าการทบทวนความรู้
อย่างสม่าเสมอจะทาให้เกิดความทรงจาระยะยาว ดังนั้นโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่
พัฒนาขึ้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการฝึกปฏิบัติทบทวนความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ทาให้ผู้เรียน
เกิดความคงทนในการเรียนรู้ คือสามารถจาได้ระยะยาว ทาให้มีทักษะความสามารถทางด้านการ
สื่อสารภาษาจีนกลางเพิ่มมากขึ้น
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3. ด้านเจตคติทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลาง
จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ดูแลสุขภาพในสปาที่เข้าร่วมโปรแกรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา มีคะแนนเฉลี่ยเจตคติที่มีต่อการสื่อสาร
ภาษาจีนกลางหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ.05 ส่วนกลุ่ม
ควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยของเจตคติที่มีต่อการสื่อสารภาษาจีนกลางก่อนและหลังการทดลองไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเจตคติที่มีต่อการ
สื่อสารภาษาจีนกลางระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า คะแนนเจตคติที่มีต่อการสื่อสาร
ภาษาจีนกลางกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมุติฐานที่ตั้งไว้ โดยประเด็นเจตคติที่มีต่อการสื่อสารภาษาจีนกลางของกลุ่มทดลอง มีค่า
คะแนนเฉลี่ยในด้านความเชื่อมั่นในการพูดภาษาจีนกลาง ในระดับเห็นด้วยมาก (

x̄

= 4.18)

สอดคล้องกับการแสดงความคิดเห็นของกลุ่มทดลอง ที่กล่าวถึงผู้สอนและครูพี่เลี้ยงประจากลุ่ม
ว่า” เรียนแล้วไม่เครียด มีเพื่อนๆและครูพี่เลี้ยงคอยพูดคุยและให้กาลังใจเมื่อไม่เข้าใจก็กล้าที่จะ
ถามทาให้เกิดความมั่นใจมากขึ้น” และ“พี่ชอบที่ครูพี่เลี้ยงสนับสนุนให้พี่เป็นผู้ช่วยสอน ทาให้ได้
ทบทวนในสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปแล้วโดยการนาไปสอนเพื่อนต่อ รู้สึกมีความมั่นใจและกระตือรือร้นที่จะ
เรียนรู้มากขึ้น” และการแสดงความคิดเห็นของกลุ่มทดลองในด้านกิจกรรมการเรียนรู้ช่วยเสริม
ศักยภาพ ที่ให้ความคิดเห็นว่า ““กิจกรรมการเรียนรู้ทาให้ได้ความรู้และเทคนิคเพิ่มมากขึ้นสามารถ
นาไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ทันที” เนื่องจากกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยใช้ในโปรแกรม
การศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา ประกอบด้วย การใช้กิจกรรม
กลุ่ม วิธีการระดมสมองเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน ทาให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในขั้นตอน
ต่างๆ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ผู้สอนและครูพี่เลี้ยงประจากลุ่ม
ส่งเสริมให้กาลังใจผู้เรียนให้กล้าแสดงออก มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียนกระตุ้นให้ผู้เรียนเห็นคุณค่า
ของการเรียนภาษาจีนกลาง สนับสนุนผู้ที่มีความสามารถมากกว่าช่วยเหลือผู้ที่มีความสามารถ
น้อยกว่า และผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยการนาตนเอง ซึ่งเป็นวิธีที่สามารถพัฒนาด้านเจตคติให้กับ
ผู้เรียนได้ ดังที่สุมาลี สังข์ศรี (2545) กล่าวว่า ผู้เรียนผู้ใหญ่มีความต้องการที่จะนาตนเองซึ่งจะทา
ให้เกิดความมั่นใจ และเกิดความภาคภูมิใจในการจัดการเรียนการสอนควรส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้
เรียนรู้ด้วยตนเอง มากกว่าครูจะเป็นผู้ถ่ายทอดเองทั้งหมด และสอดคล้องกับพรประเสริฐ เสือสี
(2547) ที่ได้วิจัยเรื่องการจัดกิจกรรมนันทนาการตามทฤษฎีแอนดราโกจี เพื่อเพิ่มความเห็นคุณค่า
ในตนเองของผู้สูงอายุสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการตามทฤษฎีแอนดราโกจี มีคะแนนเฉลี่ยการเห็นคุณค่าในตนเองหลัง
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การทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ.05 ดังนั้นผลของการพัฒนาโปรแกรม
การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาผู้ดูแลสุขภาพในสปา จึงสามารถทาให้ผู้เรียนมีเจตคติที่
เป็นบวกต่อการสื่อสารภาษาจีนกลาง
4. ด้านความรู้ทางด้านการนวดเทาอาการ 10 อาการ
จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ดูแลสุขภาพในสปาที่เข้าร่วมโปรแกรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา มีคะแนนเฉลี่ยความรู้ ทางด้านการ
บาบัดอาการ 10 อาการ หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ.05
เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ในด้านการนวดบาบัดอาการ 10อาการ
ผู้สอนใช้วิธีการเรียนรู้ช่วยเสริมศักยภาพที่มีระบบและมีขั้นตอนต่างๆเช่นเดียวกับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลาง ส่งผลให้ผู้เรียนกลุ่มทดลองมีความรู้ด้านการนวด
บรรเทาอาการ 10 อาการเช่นเดียวกัน แต่ในการเรียนรู้ด้านการนวดบาบัดอาการ 10 อาการผู้เรียน
ได้เรียนรู้เพิ่มมากขึ้นจากเนื้อหาวิชาที่ได้กาหนดไว้ เนื่องด้วยการเรียนรู้ด้านการนวดบาบัดอาการ
10 อาการ ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทางานมาแล้วอย่างน้อย 1ปี และผู้เรียนบางคน
เป็นผู้ที่เป็นครูสอนการนวดแผนไทยให้กับศูนย์การศึกษานอกระบบ ทาให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์ที่แตกต่างกัน วิธีการที่ผู้สอนส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน
และผู้เรียนที่มีความสามารถมากกว่าช่วยสอนผู้ที่มีความสามารถน้อยกว่า ตลอดจนการเขียน
อนุทินการเรียนรู้ของผู้เรียนทาให้ผู้สอนเข้าใจความต้องการของผู้เรียน ส่งผลให้การเรียนรู้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ ทาให้เกิดความกระตือรือร้นในการเรียน
เพราะสามารถนาไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ทันที ดังที่ Knowles (1978) ได้กล่าวว่า ผู้สอนมี
หน้าที่ส่งเสริมให้ใช้ประสบการณ์ของแต่ละบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในการทากิจกรรม โดยต้อง
พิจารณาถึงเนื้อหาความรู้ของกิจกรรมให้สอดคล้องกับประสบการณ์ของผู้เรียน และสามารถทาให้
ผู้เรียนนาเอาประสบการณ์ของตนเองมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับความรู้ใหม่ได้เป็นอย่างดี และ
สอดคล้องกับ Vygotsky (1978)ที่ได้อธิบายถึงพื้นที่รอยต่อพัฒนาการของผู้เรียนจะอยู่ระหว่าง
ระดับของการแสดงพฤติกรรมโดยได้รับการช่วยเหลือจากผู้ที่มีความสามารถมากกว่า กับการ
ทางานอย่างอิสระ ของผู้เรียน พื้นที่รอยต่อของพัฒนาการไม่มีความคงที่ แต่จะเปลี่ยนไป ซึ่งใน
ความแปรเปลี่ยนนั้นได้ทาให้ผู้เรียนกลายมาเป็นผู้ที่มีความสามารถในการเรียนรู้มากขึ้น และมี
ความเข้าใจในความซับซ้อนของมโนทัศน์และทักษะต่างๆ มากขึ้น อะไรก็ตามที่ผู้เรียนได้รับการ
ช่วยเหลือในอดีต จะกลายมาเป็นการทางานอย่างอิสระตามลาพังในปัจจุบัน และเมื่อเผชิญกับ
สถานการณ์การเรียนรู้ใหม่ จากที่เคยทางานอย่างอิสระตามลาพัง ก็จะกลับกลายเป็นการทางานที่
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ต้องได้รับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญกว่า วงจรนี้ก็จะเกิดขึ้นต่อเนื่องซ้าไปซ้ามา เพื่อการได้มา
ซึ่งความรู้ ทักษะ กลวิธี หรือพฤติกรรมการเรียนรู้อื่นๆ ที่มีคุณภาพสูงขึ้น สอดคล้องกับความ
คิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรมที่ว่า “อาจารย์และครูพี่เลี้ยงช่วยสนับสนุนให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กัน ทาให้เรียนรู้ได้มากขึ้น” “ได้เทคนิคต่างๆ มากขึ้น” ดังนั้นผลของการพัฒนา
โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อพัฒนาผู้ดูแลสุขภาพในสปา จึงสามารถช่วยให้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ในการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการเพิ่มมากขึ้น
5. ทางด้านทักษะความสามารถทางด้านการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ
จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ดูแลสุขภาพในสปาที่เข้าร่วมโปรแกรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา มีคะแนนเฉลี่ยทักษะทางด้านการนวด
บรรเทาอาการ 10 อาการหลังการทดลองของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องด้วยในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ผู้เรียนเป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์เดิมในด้านทักษะการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ จึงทาให้เมื่อทาการประเมิน
ทักษะความสามารถทางด้านการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการไม่แตกต่างกัน แต่ผู้เรียนที่เป็นกลุ่ม
ทดลองมีการเรียนรู้ทักษะต่างๆเพิ่มเติมมากขึ้นกว่าผู้เรียนที่อยู่ในกลุ่มควบคุม เช่น การเรียน
กวาซา และการเรียนตอกเส้นเพิ่มเติม รวมทั้งผู้เรียนที่อยู่ในกลุ่มทดลองสามารถประยุกต์การ
เรียนรู้ไปสู่สถานการณ์ต่างๆได้ จะเห็นได้จากการแสดงความคิดเห็นของผู้เรียนในกลุ่มทดลองที่
กล่าวว่า “ได้ความรู้เพิ่มเติมเช่น กวาซา(ขูดพิษ) และการตอกเส้นทาให้เกิดความรู้และความมั่นใจ
เพิ่มขึ้น” และ “การเรียนนวดแก้อาการ10อาการด้วยผู้สอนแสดงความคิดออกมาเป็นคาพูดเพื่อให้
เห็นขั้นตอนต่างๆได้อย่างชัดเจน ทาให้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้” และจาก
ผลการประเมินตนเองในการฝึกปฏิบัติทักษะการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการทาให้ผู้เรียนในกลุ่ม
ทดลองสามารถทาการซักประวัติผู้ป่วยได้ทุกครั้ง (

x̄ = 4.59 ) ซึ่งเป็นคุณสมบัติของหมอนวดไทย

ที่ดี คือ หมอนวดไทยต้องเขียนบันทึกประวัติอาการของโรค และวิธีรักษาที่กระทาอยู่ได้ ซึ่งมีความ
จาเป็นอย่างยิ่ง ต้องทราบระบบการทางานของร่างกายมนุษย์ รู้ว่าหายใจอย่างไร ถ้าไม่เข้าใจถึง
อาการผิดปกติและปกติ ทาให้การรักษาด้วยวิธีนวดอาจเกิดอันตรายแก่ร่างกายของผู้ป่วยได้
(ประโยชน์ บุญสินสุข, 2530) ดังนั้นผลของการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อ
พัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา จึงสามารถช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะ
ความสามารถทางด้านการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการเพิ่มมากขึ้นตลอดจนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สามารถประยุกต์การเรียนรู้ไปสู่สถานการณ์ต่างๆได้
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6. ด้านเจตคติการนวดเพื่อเป็นผู้ดูแลสุขภาพในสปา
จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ดูแลสุขภาพในสปาที่เข้าร่วมโปรแกรมการศึกษานอกระบบ
เพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา มีคะแนนเฉลี่ยเจตคติการนวดเพื่อเป็นผู้ดูแล
สุขภาพในสปาหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ.05 ส่วนกลุ่ม
ควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยของเจตคติการนวดเพื่อเป็นผู้ดูแลสุขภาพในสปาก่อนและหลังการทดลอง
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเจตคติการนวดเพื่อ
เป็นผู้ดูแลสุขภาพในสปาระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า คะแนนเจตคติการนวดเพื่อ
เป็นผู้ดูแลสุขภาพในสปากลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับ การวัดประเด็นเจตคติการให้บริการดูแลสุขภาพที่
ให้บริการด้านการนวดที่ดีต้องให้บริการด้วยใจ ของกลุ่มทดลอง มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( x̄ = 4.77 ) ซึ่งสอดคล้องกับการแสดงความคิดเห็นของกลุ่มทดลอง ที่กล่าวถึงผู้สอนและครู
พี่เลี้ยงประจากลุ่มว่า “อาจารย์สอนนวดบรรเทาอาการ จะบอกว่าการนวดลูกค้าต้องนวดด้วยใจ
เอาใจใส่ในสิ่งที่กระทาจะทาได้ดี ไม่ต้องคานึงถึงเงินหรือรายได้ ต้องรักลูกค้า แล้วจะทาให้การ
นวดบรรเทาอาการให้ลูกค้ามีประสิทธิภาพได้ดี ทาให้เข้าใจและจาได้ทุกครั้งเวลาแก้อาการให้
ลูกค้าก็จะนึกถึงคาพูดของอาจารย์ทาให้นวดได้ดี ลูกค้าบอกว่านวดได้ถูกจุด” และสอดคล้องกับ
เกณฑ์การรับรองคุณภาพสถานประกอบการเพื่อสุขภาพมาตรฐานที่ 2 ด้านบุคลากร ผู้ให้บริการ
สุขภาพในสปาต้องมีคุณสมบัติ เป็นผู้ให้บริการลูกค้าที่สุภาพอ่อนน้อม สนใจ และเอาใจใส่ลูกค้า
และต้องสามารถให้การต้อนรับและบริการลูกค้าทุกเรื่องทุกคนด้วยกิริยาที่สุภาพอ่อนน้อม และทา
ให้ลูกค้าประทับใจ ให้ความจริงใจกับลูกค้าที่มารับบริการ ต้องดูแลเอาใจใส่ลูกค้าเป็นอย่างดี
(สานักงานส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, 2552) ซึ่งในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ผู้วิจัยนามาเป็นประเด็นในการคานึงถึงในการสร้างเจตคติให้กับผู้เรียนเพื่อเป็นผู้ดูแลสุขภาพ
ในสปาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามเกณฑ์การรับรองคุณภาพด้านบุคคลากรของกระทรวง
สาธารณสุข จึงทาให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีเจตคติที่เป็นบวกในการนวดเพื่อเป็นผู้ดูแลสุขภาพในสปา
สรุปผลของการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อการพัฒนา
สมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา สามารถพัฒนา ผู้ดูแลสุขภาพในสปาที่สาเร็จ การศึกษา
หลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้นการนวดแผนไทยของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอาเภอ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในสมรรถนะ 6 ด้าน คือ ด้านความรู้ทางด้านการสื่อสาร
ภาษาจีนกลาง ด้านทักษะความสามารถทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลาง ด้านเจตคติทางด้าน
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การสื่อสารภาษาจีนกลาง ด้านความรู้ทางด้านการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ ด้านทักษะ
ความสามารถทางด้านการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ และด้านเจตคติทางด้านการนวดเพื่อ
เป็นผู้ดูแลสุขภาพในสปา ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา เป็นผู้ที่มีความรู้ ทักษะ เจตคติ ทางด้านการสื่อสาร
ภาษาจีนกลางและการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการเพิ่มมากขึ้น สามารถเพิ่มพูนรายได้ให้แก่
ตนเองและครอบครัว เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในการเป็นบุคคลากรที่มีความสามารถ
ทางด้านการเป็นผู้ดูแลสุขภาพในสปาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เป็นที่ประทับใจของ
นักท่องเที่ยวชาวจีน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางด้านการดูแลสุขภาพ ให้ประเทศไทย
เป็น ศูนย์เมดิคัลฮับ (Medical Hub)แห่งเอเซีย ได้อีกทางหนึ่ง
อนึ่ง ผลการทดลองการใช้โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่พัฒนาขึ้นนี้
สามารถสนับสนุนโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่จัดขึ้นว่าสามารถพัฒนาสมรรถนะ
อาชีพให้กับผู้ดูแลสุขภาพในสปาได้ ทั้งนี้เนื่องจากเป็นโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่
พัฒนามาจากปัญหา และความต้องการของผู้ที่ทางานในอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา โดยเป็น
ผู้ดูแลสุขภาพใน สปาที่สาเร็จการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นการนวดแผนไทยศูนย์การศึกษานอก
ระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอที่ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ
และสังคม ซึ่งผู้ดูแลสุขภาพในสปาที่สาเร็จการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นการนวดแผนไทยของศูนย์
การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ จาเป็นต้องมีการพัฒนาและ
เปลี่ยนแปลงตนเองให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้นตลอดเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานด้านบุคคลากรตาม เกณฑ์การรับรองคุณภาพสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข ซึ่งกาหนดว่าผู้ดูแลสุขภาพในสปาต้องมีความสามารถทางด้านการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา และจะต้อง ผ่านการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกของ
สถานประกอบการ อย่างสม่าเสมอ ซึ่งความรู้ทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลางในอนาคตจะมี
ประโยชน์เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ เนื่องด้วยลูกค้าชาวจีนที่เป็นนักท่องเที่ยวมีจานวนเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น
ผู้ดูแลสุขภาพในสปาจึงจาเป็นต้องมีความรู้และทักษะเพิ่มเติมโดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะในการ
สื่อสารภาษาจีนกลาง และเพิ่มพูนความรู้ เทคนิค ความสามารถให้เกิดประสิทธิภาพอย่าง
ต่อเนื่องในด้านการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ อีกทั้งเป็นการเตรียมตัวในการพัฒนาตนเองให้มี
ความรู้ความสามารถเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบของ
ประเทศไทยภายในปีพ.ศ. 2558 โดยเนื้อหา สาระ และกิจกรรมที่นามาใช้นั้นจะมีการพัฒนาให้
เหมาะสมกับการประกอบอาชีพของผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาโปรแกรม
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การศึกษานอกระบบโรงเรียนของ Houle (1972) ที่เน้นการจัดการศึกษาต่อเนื่องแบบไม่รู้จบ ให้
ความสาคัญกับการฝึกอบรมอย่างเป็นรูปแบบเพื่อพัฒนาบุคคลให้ก้าวหน้าตามลาดับขั้นต่อไป ผล
การประเมินโปรแกรมนี้พบว่าสามารถสนองตอบความต้องการและปัญหาของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อารีย์ แก้วสถิตวงศ์ (2538) ในงานวิจัยเรื่องการนาเสนอรูปแบบการ
จัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสมรรถภาพการทางานเป็นกลุ่มให้แก่ประชาชน
ระดับหมู่บ้าน โดยมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกับของ Houle (1972) กล่าวคือ รูปแบบที่สร้างขึ้น
ประกอบด้วย องค์ประกอบ 5 องค์ประกอบได้แก่ จุดประสงค์ โครงสร้างเนื้อหา วิธีการและ
เทคนิคการจัดกิจกรรม เวลาสถานที่และสื่อ และการประเมินผล ซึ่งผลการทดลองพบว่าหลังการ
จัดกิจกรรมแล้วผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบสมรรถภาพการทางานเป็นกลุ่ม
ด้านต่างๆ สูงกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ กมล โพธิเย็น (2547) ที่ทาการศึกษาเรื่อง รูปแบบการพัฒนาความคิดอย่างเป็น
ระบบเพื่อสร้างเสริมความสามารถด้านทักษะการเขียนภาษาไทย ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
โดยใช้แนวคิดทฤษฎีไตรอาร์ขิกและวิธีการแบบ ช่วยเสริมศักยภาพ( Scaffolding) มีคะแนนผลการ
เรียนรู้หลังการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนทั้งในด้านความรู้ ทัศนคติ และการวิเคราะห์เนื้อหา อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
การจัดโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนนี้เป็นการจัดโปรแกรมสาหรับผู้ดูแล
สุขภาพในสปา โดยผู้เรียนเป็นผู้ดูแลสุขภาพในสปาที่สาเร็จการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นการนวด
แผนไทยศูนย์การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ ที่เป็นกลุ่มทดลอง
เป็นวัยผู้ใหญ่ที่มีอายุที่แตกต่างกัน แต่โดยส่วนใหญ่มีอายุที่ใกล้เคียงกัน คืออายุ 40 – 65 ปี และ
เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทางานในสปาไม่น้อยกว่า 1 ปี ดังนั้นผู้เรียนสามารถเรียนได้ดีเมื่อได้
เรียนรู้ร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ร่วมกัน และทางานเป็นทีม
แต่การพัฒนาทักษะที่ต้องการพัฒนานั้นเป็นการพัฒนาความรู้ และทักษะทางด้านภาษาจีนกลาง
ผู้สอนจึงต้อง มีการพัฒนาการช่วยเหลือเฉพาะ (Specific scaffolding) อย่างเหมาะสม ตาม
ความสามารถของผู้เรียนแต่ละบุคคล โดยใช้การเป็นตัวแบบ การอธิบาย การสาธิต แสดงคาพูด
ต่างๆในการสื่อสาร โดยเริ่มจากคาพูดที่ง่ายๆ และค่อยๆเพิ่มความซับซ้อนของการสื่อสาร รวมทั้ง
ต้องดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เข้าใจในการเรียนรู้แต่ละบทเรียน ซึ่งจะทาให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ได้ดี
ขึ้น รวมทั้งผู้เรียนที่มีความสามารถมากกว่าจะคอยช่วยผู้เรียนที่มีความสามารถน้อยกว่า ให้ไปถึง
จุดประสงค์ร่วมกัน มีการตรวจสอบความเข้าใจและความถูกต้องในการเรียนรู้ว่าเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของโปรแกรมการศึกษานอกระบบที่พัฒนาขึ้น มี
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ลักษณะของการทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม ช่วยเหลือซึ่งกันและกันจากผู้สอนและผู้เรียนด้วยกัน โดย
ผู้เรียนมีอายุ ประสบการณ์แตกต่างกัน แต่มีความต้องการที่คล้ายคลึงกัน มาเรียนรู้ร่วมกันจึง
ส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันได้อย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Roehler และ
Cantlon (1996) ว่ากิจกรรมการเรียนการสอนควรสนับสนุนให้ผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการที่เกิดขึ้น มีการตรวจสอบ ความถูกต้อง และความชัดเจนของความเข้าใจของผู้เรียน
ว่ามีเหตุผลและถูกต้องชัดเจนหรือไม่ และผู้สอนเป็นตัวแบบของพฤติกรรมที่ต้องการให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้
อนึ่ง ผู้ดูแลสุขภาพในสปาที่สาเร็จการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นการนวดแผนไทยศูนย์
การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ ที่เป็นกลุ่มทดลอง ยังได้มีโอกาส
ฝึกฝนความรู้ ทางด้านทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลาง และทักษะการนวดบรรเทาอาการ 10
อาการเป็นเวลา 100 ชั่วโมง ทาให้ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ และ ทักษะที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับ
Matin (1990 อ้างใน มนัสวาสน์ โกวิทยา, 2551 ) ที่กล่าวว่าการเรียนรู้เพื่อให้เกิดทักษะที่ยั่งยืน
ต้องใช้เวลาร่วมกันไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมง ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้
โดยพบว่าที่ผู้ดูแลสุขภาพในสปาที่สาเร็จการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นการนวดแผนไทย
ศูนย์การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ ที่เข้าร่วมโปรแกรมมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ พัฒนาทักษะ และเจตคติ สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม
อย่างเห็นได้ชัดเจน
3. ผลการศึกษาปัจจัยและเงื่อนไขของการนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปาไปใช้
3.1 ปัจจัยของโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
อาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา
3.1.1 ผู้เรียนมีแรงจูงใจมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียนรู้
ผู้เรียนเป็นปัจจัยสาคัญของโปรแกรม ผู้เรียนเป็นผู้ที่สามารถสร้างแรงจูงใจในการ
เรียนรู้ เพราะผู้เรียนสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการทางานได้ทันที ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความ
กระตือรือร้น และมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้
ที่ต้องมีการฝึกปฏิบัติ การทา
กิจกรรมที่หลากหลาย ทาให้การเรียนรู้เป็นไปตามทิศทางที่กาหนด จนกระทั่งบรรลุวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับสุวัฒน์ วัฒนวงค์ (2547) และ สานักงาน กศน. (2553) ที่กล่าวว่า ปัจจัยที่
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ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ ควรพิจารณาและให้ความสาคัญกับแรงจูงใจในการเรียนรู้ การเอาใจ
ใส่กับการมีส่วนร่วมทั้งทางด้านสติปัญญา และทางด้านร่างกายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ
สอดคล้องกับ Young (1993) ที่กล่าวว่า ผู้เรียนต้องมีส่วนร่วมในกิจกรม ในการกาหนดภาระหน้าที่
ในงานและความต้องการในการปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับ ทฤษฎีการเรียนรู้ของ
Rogers(1969) ที่ว่าการเรียนรู้ที่เกิดจากตัวผู้เรียนเอง หรือผู้เรียนเข้าไปเกี่ยวข้องทั้งตัวทั้งด้าน
อารมณ์ ความรู้สึก และสติปัญญา จะเป็นการเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและอยู่ในความทรงจายาวนาน ดังนั้น
ผู้เรียนจึงเป็นปัจจัยที่สาคัญของการจัดกิจกรรม ผู้เรียนต้องมีความกระตือรือร้น สามารถสร้าง
แรงจูงใจเพื่อนาตนเองในการเรียนรู้ได้ และมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
สมรรถนะอาชีพให้เกิดความรู้ ความสามารถทางด้านทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลางและทักษะ
การนวดบรรเทาอาการ 10 อาการให้เกิดประสิทธิภาพ ผู้เรียนจึงเป็นปัจจัยสาคัญที่มีต่อ
ความสาเร็จของการจัดโปรแกรม
3.1.2 ผู้สอน/ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มมีการเตรียมความพร้อมมีเจตคติที่เป็น
บวก
ผู้สอนและครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มเป็นปัจจัยสาคัญในการจัดโปรแกรม คือเป็นผู้ที่มี
บทบาทสาคัญในการดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้สอนและครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มต้องเป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติตามที่กาหนดและมีความรู้ มีประสบการณ์ในวิชาที่สอน มีความเข้าใจในแนวคิด
การศึกษาผู้ใหญ่ (Andragogy) และ แนวคิด การเสริมศักยภาพ (Scaffolding) กล่าวคือมีความ
เข้าใจผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่ มีการวางแผนการเรียนรู้ร่วมกันในแต่ละวัน เพื่อสามารถปรับกิจกรรม
การเรียนรู้ การเตรียมความพร้อมในการจัดอุปกรณ์การเรียนรู้ ตลอดจนการดาเนินกิจกรรมต่างๆ
ที่สามารถช่วยเหลือผู้เรียนในแต่ละบุคคล ให้สามารถเรียนรู้ได้สาเร็จเป็นไปตามทิศทางและ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ทาให้การเรียนรู้นั้นไม่ยากเกินไปกว่าความสามารถที่ผู้เรียนจะเรียนรู้ได้
และนาไปใช้ได้จริงในการทางานรวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนให้สามารถทบทวนการเรียนรู้ได้
ด้วยตนเอง ตลอดจนสร้างแรงจูงใจทาให้ผู้เรียนมีความต้องการในการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง และ
สามารถช่วยผู้เรียนแก้ปัญหา ลดความคับข้องใจในขณะที่เรียนรู้ ผู้สอนและครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มมี
ทัศนคติที่เป็นบวก มีความยืดหยุ่น อดทน เอาใจใส่ผู้เรียน ให้ความสาคัญกับผู้เรียนตลอด
ระยะเวลาในขณะที่ผู้เรียนดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยการจดบันทึกการเรียนรู้ของผู้เรียน และ
ช่วยเหลือผู้เรียนตามที่ผู้เรียนต้องการได้ตามอนุทินการเรียนรู้ของผู้เรียน สอดคล้องกับ Knowles
(1954) ที่กล่าวว่า ครูผู้สอนควรจะรู้เนื้อหาวิชาที่ตนสอนเป็นอย่างดี ถ้าหากครูจะช่วยแนะนาแนว
การเรียนการสอนให้ได้ผลดี เขาจะต้องมีความรู้ในวิชาที่สอนอย่างเชี่ยวชาญ ต้องรู้ถึงเอกสารและ
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ตาราทางวิชาการในสาขานั้นอย่างดี เพื่อจะได้ช่วยแนะนาแหล่งความรู้ให้แก่ผู้เรียนที่จะได้ค้นคว้า
ต่อไป รวมทั้งจะได้จัดการเรียนการสอนให้ดาเนินไปอย่างเหมาะสมด้วย ครูผู้สอนควรจะมีแผนงาน
ที่ยืดหยุ่นได้ เกี่ยวกับการสอนซึ่งจะช่วยให้ทั้งครูและผู้เรียนได้มีแนวความคิดที่เด่นชัด
และ
สอดคล้องกับหลักการเรียนรู้ของอาชัญญา รัตนอุบล (2542) ที่กล่าวว่าผู้สอนควร ให้ความเป็น
กันเองกับผู้เรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนสนใจและมีกาลังใจ ควรมีความรู้ในเนื้อหาที่ตนสอนเป็นอย่างดี
รู้แหล่งค้นคว้า และ ใช้วิธีสอนที่หลากหลาย ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์
และ Vygotsky
(1978)ที่ได้กล่าวถึงผู้สอนว่าจะต้องให้ความสาคัญกับความแตกต่างระหว่างบุคคล และการให้
ความช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าจากระดับที่เป็นอยู่ไปถึงระดับที่ผู้เรียนมีศักยภาพที่
จะไปถึงได้ ดังนั้นผู้สอนและครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีการเตรียม
ความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีเจตคติที่เป็นบวก มีความตั้งใจดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนให้
สามารถเรียนรู้ได้ตามความต้องการ และตามศักยภาพของผู้เรียนจนกระทั่งบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ ดังนั้นผู้สอนและครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มจึงเป็นปัจจัยที่สาคัญในการจัดโปรแกรม
3.1.3 กิจกรรมการเรียนรู้ ช่วยเสริมศักยภาพด้วยการเขียนอนุทินการ
เรียนรู้ของผู้เรียน
กิจกรรมการเรียนรู้ ช่วยเสริมศักยภาพ ของโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
เพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา ใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยมีการแบ่งเป็นกลุ่มย่อย
และใช้เทคนิคการเรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น เทคนิคการคิดดัง การให้คาอธิบายแปล
คาศัพท์ การเป็นตัวแบบให้ผู้เรียนปฏิบัติตาม เล่นเกม บทบาทสมมุติ จับคู่ฝึก ฟังซีดี ดูวิดีโอ การ
ฝึกปฏิบัติจริง การบรรยาย การสาธิต การระดมสมอง การใช้เพลงจีน ต่อคาศัพท์ จิ๊กซอร์ ใช้บัตร
คาภาษาจีน การใช้คาพ้อง คาตรงกันข้าม การพูดซ้าๆ บ่อยๆ ช้าๆ ชัดเจน ส่งเสริมการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ สนับสนุนผู้เรียนที่มี
ความสามารถมากกว่าให้เป็นผู้ช่วยสอนผู้ที่มีความสามารถน้อยกว่า การที่ผู้เรียนเขียนอนุทินการ
เรียนรู้ ตลอดจนผู้สอนและครูพี่เลี้ยงทาการจดบันทึกการเรียนรู้ของผู้เรียน และดาเนินการเรียนรู้
อย่างมีลาดับและขั้นตอนต่างๆ ทาให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้เข้าใจได้ตามลาดับตามศักยภาพของ
ผู้เรียนแต่ละบุคคล จนกระทั่งผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้
ในขั้นตอนการเรียนรู้ผู้สอนช่วยชี้จุดสาคัญเมื่อมีข้อผิดพลาด หรือจุดสาคัญของแต่ละบทเรียนซึ่ง
ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาความรู้ความเข้าใจได้อย่างถูกต้อง ผู้สอนและครูพี่เลี้ยงคอยให้
กาลังใจผู้เรียน สร้างบรรยากาศที่ดี ลดความวิตกกังวลในการเรียนรู้ ตรวจสอบความคับข้องใจ
ของผู้เรียนช่วยเสริมผู้เรียนให้เกิดความเชื่อมั่น กล้าแสดงออก กล้าถาม เอาใจใส่ให้เวลาและให้
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ความสาคัญกับผู้เรียนด้วยการตั้งใจฟังผู้เรียน ผู้สอนจัดหาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่ช่วยอานวย
ความสะดวกให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนรู้
ต่างๆให้ผู้เรียน ดังนั้นจะเห็นได้ว่ากิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยเสริมศักยภาพให้กับผู้เรียน
ประกอบด้วยการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และใช้
กิจกรรมกลุ่มที่ผู้เรียนสามารถเลือกการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มผู้เรียนเอง โดยมีครูพี้เลี้ยง
ประจากลุ่มให้ความช่วยเหลือแนะนา แล้วทาตามลาดับขั้นตอนเพื่อช่วยผู้เรียนให้เรียนรู้ได้ ตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล รวมทั้งใช้อนุทินการเรียนรู้ของผู้เรียนมาช่วยให้ผู้สอนเข้าใจความรู้สึกที่
แท้จริง ทาให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยเสริมศักยภาพให้ผู้เรียนแต่ละบุคคลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสุมาลี สังข์ศรี (2545) ที่กล่าวถึงหลักการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่
ต้องมีความหลากหลายทั้งประเภทของกิจกรรมและวิธีการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้สอดคล้อง
กับธรรมชาติของกลุ่มเป้าหมายที่มีความแตกต่างหลากหลายในเรื่องอายุ พื้นฐานความรู้ ความ
สนใจ และ Bruner (1963) ได้กล่าวว่าการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับ
ระดับความพร้อมของผู้เรียนและสอดคล้องกับพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียนจะช่วยให้การ
เรียนรู้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้นในกิจกรรมการเรียนรู้ช่วยเสริมศักยภาพ จึงเป็นปัจจัยที่สาคัญใน
การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา
ทาให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ทักษะ และเจตคติ ในการประกอบอาชีพเพิ่มมากขึ้น สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้
3.1.4 เนื้อหาสาระและคู่มือการเรียนรู้สามารถทบทวนด้วยตนเอง
เนื้อหาสาระในการเรียนรู้ต้องเป็นเนื้อหาสาระที่ เป็นไปตามความสนใจและความ
ต้องการของผู้เรียนตลอดจนมีประโยชน์ นาไปใช้ในการประกอบอาชีพและใช้ในชีวิตประจาวันได้
ในปัจจุบันและอนาคต เนื้อหาในคู่มือการเรียนรู้ต้องไม่ซับซ้อนสามารถนาไปทบทวนความรู้ได้
ด้วยตนเองตลอดเวลา สื่อการเรียนรู้ต้องมีเนื้อหาที่เพียงพอทาให้เพิ่มพูนความรู้ได้มากขึ้น
สอดคล้องกับ แนวคิดของ Mezirow (1981) ที่ว่าในการพัฒนาผู้เรียนจะต้องจัดเนื้อหาความรู้ที่
ผู้เรียนต้องการเรียนให้สัมพันธ์กับปัญหาของผู้เรียน และ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ประสิทธิ์
ศรีเรืองฤทธิ์ (2549) และ ศรีปภา ชัยสินธพ (255 6) ที่ พบว่าผู้เรียนจะมีความสนใจในเนื้อหาก็
ต่อเมื่อเนื้อหานั้นมีความเกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่การงานและการใช้ชีวิตประจาวันของตนเอง
และสามารถนาความรู้ไปใช้ได้ทันที
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3.1.5 สภาพแวดล้อมมีบรรยากาศการให้กาลังใจกับผู้เรียนช่วยลดความ
คับข้องใจของผู้เรียน
สภาพแวดล้อมมีความเหมาะสมในด้าน ความสงบเงียบ ทาให้เกิดสมาธิในการ
เรียนมีความใกล้ชิดธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์ มีต้นไม้มากทาให้ไม่ร้อน มีกลิ่นหอมของอโรม่าทา
ให้เกิดความผ่อนคลายและเกิดความสดชื่น ทาให้เกิดความพร้อมในการเรียนรู้ สถานที่กว้างขวาง
สามารถทากิจกรรมต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม เช่นการแสดงบทบาทสมมุติ การฟังบรรยาย การ
ระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เป็นต้น ที่จอดรถสะดวกสบาย และบรรยากาศในการเรียนรู้ที่ทาให้
ผู้เรียนมีความรู้สึกเป็นกันเอง มีความสุขและความสบายใจ ลดความวิตกกังวล ไม่ทาให้เกิดความ
คับข้องใจในการเรียนรู้ ทาให้ผู้เรียนไม่เครียด เป็นบรรยากาศของการให้กาลังใจกับผู้เรียน ซึ่ง
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีในการเรียนรู้ช่วยทาให้ผู้เรียนมีความตั้งใจและเกิดความ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้เช่นกัน สอดคล้องกับหลักการเรียนรู้ของ อาชัญญา รัตนอุบล (2542)
ที่ว่า ควรขจัดสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ เช่นสภาพแวดล้อมที่จะทาให้ผู้เรียนเรียนอย่างไม่เป็น
สุข หรือเคร่งเครียด เช่นเสียงดัง ห้องไม่สว่าง ไม่มีเก้าอี้นั่งเป็นต้น และตรงกับหลักการของ
กระทรวงศึกษาธิการ (2539) ได้ระบุว่าถ้าสิ่งแวดล้อมมีเสียงดังกว่า 40 เดซิเบล และมีแสงที่จ้า
เกินไปจะทาให้ผู้เรียนขาดสมาธิในการเรียน ห้องเรียนควรมีอากาศถ่ายเทได้ดี ไม่อบอ้าวหรือร้อน
จนเกินไป และ สุมาลี สังข์ศรี (2545) ได้กล่าวว่า ผู้ใหญ่จะเรียนรู้ได้ดีในบรรยากาศการเรียนรู้ที่
เป็นกันเอง เป็นบรรยากาศแห่งการยอมรับการให้เกียรติยกย่องซึ่งกันและกัน ดังนั้นสภาพแวดล้อม
และบรรยากาศในการเรียนรู้มีบรรยากาศของการให้กาลังใจ ลดความคับข้องใจของผู้เรียนจึงเป็น
ปัจจัยที่สาคัญที่ผู้จัดโปรแกรมจะต้องให้ความสาคัญ เพราะสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการ
เรียนรู้มีผลกระทบต่อการเรียนรู้ทางด้านอารมณ์ และจิตใจของผู้เรียนโดยตรงในขณะตอนเริ่มต้น
ของการจัดกิจกรรม ขณะที่จัดกิจกรรม และการประเมินผลโปรแกรม
3.2 เงื่อนไขของการจัดโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนา
สมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา
จากการทดลองจัดโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพ
ผู้ดูแลสุขภาพในสปา การอภิปรายกลุ่ม และการสัมภาษณ์ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่ม ผู้วิจัยได้ข้อสรุป
ที่จะนามาเป็นเงื่อนไขซึ่งเป็นข้อกาหนดเพื่อให้การจัดโปรแกรมประสบผลสาเร็จและเกิดโปรแกรมที่
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นดังต่อไปนี้
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1. ผู้เรียนต้องมีความต้องการในการเรียนรู้ ซึ่งจะทาให้ ผู้เรียนเกิดความมุ่งมั่นในการ
เรียนรู้จนกระทั่งประสบความสาเร็จ ไม่ท้อถอยหรือเลิกล้มความตั้งใจเมื่อประสบปัญหาต่างๆ
สอดคล้องกับ Maslow (1962) ที่กล่าวว่า ในกระบวนการเรียนการสอน หากผู้สอนสามารถหาได้
ว่าผู้เรียนแต่ละคนมีความต้องการอยู่ในระดับขั้นใด ผู้สอนสามารถใช้ความต้องการพื้นฐานของ
ผู้เรียนนั้นเป็นแรงจูงใจ ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ และสอดคล้องกับสุมาลี สังข์ศรี(2545)ที่
กล่าวว่าผู้เรียนผู้ใหญ่จะเรียนรู้ได้ดีถ้าสิ่งที่เรียนตงกับความต้องการ ความสนใจของผู้เรียน
2. ผู้เรียนต้องมีจานวนที่เหมาะสมไม่มากและไม่น้อยเกินไปในการฝึกปฏิบัติคือมี
ผู้เรียนจานวน 20 -22 คน และการแบ่งกลุ่มควรมีจานวน 4-5คนต่อ 1 กลุ่ม ซึ่งทาให้สามารถทา
กิจกรรมและได้รับความเอาใจใส่จากผู้สอน และครูพี่เลี้ยงได้อย่างทั่วถึง ผู้เรียนรู้จักกันได้ง่าย และ
สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันได้ดี ไม่ใช้เวลาเรียนมากจนเกินไป ซึ่งสอดคล้อง
กับหลักการของ Johnson, Johnson และ Holubec (1994) ที่ได้กาหนดขนาดของกลุ่มว่า กลุ่ม
ควรมีขนาดเล็กประมาณ 3-6 คน กลุ่มขนาด 4 คนเป็นขนาดที่เหมาะที่สุด และสอดคล้องกับ
Mitchell (1980) ที่กล่าวว่า รูปแบบของกิจกรรมมีผลต่อจานวนผู้เรียน หากเป็นกิจกรรมที่ต้องมี
การฝึก ก็ควรจะมีผู้เรียนจานวนไม่มาก เพื่อสามารถฝึกปฏิบัติได้ทุกคน
3. ผู้เรียนต้องมีประสบการณ์ในการทางานอย่างน้อย 1 ปี และกาลังทางานในอาชีพ
นวดแผนไทยหรือในสปา เพราะการเรียนรู้ตามโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นนี้เป็นการเรียนเพื่อพัฒนา
สมรรถนะอาชีพให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้นทางด้านการนวดบรรเทาอาการ 10
อาการ และทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลาง ดังนั้นผู้เรียนจะต้องสามารถนาความรู้เอาไปใช้ได้
ทันที ในขณะที่ปฏิบัติงานจึงทาให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างแท้จริง และในขณะ
ที่ร่วมกิจกรรมผู้เรียนที่มีพื้นฐานการนวดแผนไทยมาก่อนจะสามารถนาประสบการณ์มาแบ่งปันใน
การเรียนรู้ ซึ่งจะทาให้ผู้เรียนที่เรียนร่วมกันมีความรู้มากยิ่งขึ้นอันจะทาให้เกิดประโยชน์ในการ
ประกอบวิชาชีพ ทาให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียน ซึ่ง สอดคล้องกับทฤษฎีของ Kolb
(1984) ที่ว่าประสบการณ์เป็นแหล่งของการเรียนรู้และการพัฒนา และสอดคล้องกับ Hamer
(2000) ที่ได้ทาการวิจัยศึกษาผลของการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนโดยใช้ประสบการณ์ของผู้เรียน
พบว่า การเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้ประสบการณ์ของผู้เรียนร่วมด้วย ช่วยส่งเสริมการทางานเป็นกลุ่ม
ส่งเสริมการคิดแก้ปัญหา ช่วยให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนและทางานร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ หากไม่มีพื้นฐานในการนวดแผนไทยมาก่อนและไม่มีประสบการณ์จะทาให้ผู้เรียน
ไม่สามารถเข้าใจในสิ่งที่เรียนได้อย่างชัดเจน และอาจไม่ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโปรแกรมนี้
เท่าที่ควรและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ของโปรแกรม
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ข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแล
สุขภาพในสปา ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะแบ่งเป็น 4 ประเด็นคือ 1. ด้านกระบวนการจัดกิจกรรมเรียนรู้
การเสริมศักยภาพผู้เรียน (Scaffolding) 2. ด้านการนาเอาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ที่พัฒนาขึ้นไปใช้ 2. ด้านนโยบาย 3. ด้านการทาวิจัยครั้งต่อไปดังนี้
1. ข้อเสนอแนะทางด้านกระบวนการจัดกิจกรรมเรียนรู้การเสริมศักยภาพผู้เรียน
(Scaffolding)
1.1 ด้านการแสวงหาความสนใจของผู้เรียน ในจุดเริ่มต้นของกิจกรรมผู้สอนควรใช้ คาถาม
นา เพื่อให้ผู้เรียนต้องการค้นหาคาตอบถึงความสนใจของผู้เรียนด้วยตนเอง และตอบคาถามด้วย
การตอบในชั้นเรียนหรือเขียนในอนุทินการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อผู้สอนสามารถทราบความสนใจ
ของผู้เรียนได้อย่างชัดเจนในแต่ละบุคคล เพื่อนามากาหนดทิศทางการเรียนรู้และจุดประสงค์ของ
ผู้เรียนได้อย่างชัดเจน แล้วใช้กิจกรรม และสื่อวีดิทัศน์ เป็นการกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนให้เกิด
ความต้องการเรียนรู้และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ
1.2 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ง่ายไม่ซับซ้อนโดยคานึงถึงศักยภาพของผู้เรียน ควรมี
ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มแต่ละกลุ่มที่ต้องให้คาแนะนาแก่ผู้เรียนอย่างใกล้ชิดเพราะผู้เรียนแต่ละบุคคล
มีศักยภาพในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน เพื่อให้ความช่วยเหลือ อธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจการทา
กิจกรรมต่างๆแต่ละขั้นตอนได้อย่างชัดเจน และกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการมีส่วนร่วมในการฝึก
ปฏิบัติ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถมากกว่าให้เป็นผู้ช่วยผู้สอนทาให้
ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีเกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรใช้เทคนิค
การคิดดัง ๆ และ การพูดดัง ๆ มาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อผู้เรียนสามารถ
เข้าใจวิธีการคิด การแก้ปัญหาต่างๆของผู้สอนได้อย่างชัดเจน และนาไปเป็นแบบอย่างได้เมื่อ
ผู้เรียนประสบปัญหาเช่นเดียวกัน และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรมีการจัดการแข่งขันเพื่อ
สะสมคะแนนตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งจบกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้น
เกิดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
1.3 ด้านการรักษาทิศทางการเรียนรู้และประเมินผลการเรียนรู้ที่ชัดเจน ผู้สอนและครูพี่
เลี้ยงประจากลุ่มต้องกระตุ้นให้ผู้เรียนอภิปราย ซักถาม นาเสนอการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล และ
เขียนอนุทินการเรียนรู้ในแต่ละวัน ตลอดจนกระตุ้นให้ผู้เรียนทาตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
รวมทั้งประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเองในแต่ละวัน
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1.4 ด้านการชี้จุดสาคัญของการเรียนรู้ เมื่อผู้เรียนเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปใน
การทากิจกรรม หรือมีข้อบกพร่องในการออกเสียงในขณะฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ทักษะการสื่อสาร
ภาษาจีนกลาง ผู้สอนและครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มต้องใช้ความระมัดระวังในการชี้แจงข้อบกพร่อง
ด้วยน้าเสียงที่นุ่มนวล ต้องมีความเข้าใจในผู้เรียนแต่ละบุคคลเช่นบางคนสามารถชี้แจงได้ในทันที
ที่เกิดข้อผิดพลาด แต่ในบางคนต้องมีการชี้แจงและเขียนในสมุดบันทึกการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
เพราะผู้เรียนบางคนไม่สามารถจาและแก้ไขได้ในขณะที่เรียน เป็นการช่วยให้ผู้เรียนสามารถ
ทบทวนข้อผิดพลาดในการเรียนรู้และนากลับไปแก้ไขได้
1.5 ด้านการควบคุมความคับข้องใจของผู้เรียน นอกจากผู้สอนต้องให้กาลังใจ ให้คา
ชมเชย สร้างแรงจูงใจและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียนแล้ว การเขียนอนุทินการเรียนรู้ของผู้เรียนจะ
ช่วยทาให้ผู้เรียนเขียนถึงความคับข้องใจต่างๆ ในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี โดยที่ผู้เรียนบางคนอาจ
ไม่ต้องการใช้คาพูดในการอธิบายก็จะเขียนลงในอนุทินการเรียนรู้แทน ทาให้ผู้สอนเข้าใจ และช่วย
แก้ไขปัญหาต่างๆของผู้เรียนได้ และผู้เรียนยังสามารถใช้อนุทินการเรียนรู้เป็นการประเมินการ
เรียนรู้ของตัวเองเพราะผู้เรียนจะทราบความก้าวหน้าของตนเองได้จากอนุทินการเรียนรู้ ดังนั้น
ผู้สอนและครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มจึงต้องให้ความสาคัญกับการเขียนอนุทินการเรียนรู้ของผู้เรียนใน
แต่ละวัน รวมทั้งผู้สอนและครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มควรมีการเขียนอนุทินการเรียนรู้ของผู้สอนและครู
พี่เลี้ยงประจากลุ่มเช่นกัน
1.6 ด้านการประยุกต์การเรียนรู้สู่สถานการณ์ใหม่ ผู้สอนจัดสถานการณ์ใหม่ให้ผู้เรียนได้
ประยุกต์การเรียนรู้ที่ได้เรียนรู้มาแล้วนาเสนอในแต่ละกลุ่มซึ่งเป็นสถานการณ์ที่แตกต่างกัน เมื่อมี
การนาเสนอของผู้เรียนในแต่ละกลุ่ม ผู้สอนควรให้ผู้เรียนในกลุ่มที่ไม่ได้นาเสนอเขียนข้อเสนอแนะ
ที่ได้จากการเรียนรู้ในกลุ่มต่างๆเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเป็นการพัฒนาปรับปรุง
ให้เกิดเกิดการเรียนรู้ที่เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น
2. ข้อเสนอแนะทางด้านการนาเอาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่
พัฒนาขึ้นไปใช้
2.1 ด้านการศึกษาปัญหาและความต้องการเพื่อให้การนาโปรแกรมการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปาสามารถนาไปใช้นั้นนักการศึกษา
นอกระบบโรงเรียนควรมีการศึกษาปัญหาและความต้องการในการเตรียมความพร้อมของผู้ดูแล
สุขภาพในสปาเมื่อเปิดเสรีทางด้านการเคลื่อนย้ายแรงงาน เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งย่อม
เกิดการเปลี่ยนแปลงในเนื้อหาสาระ ความต้องการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งควรมี
การศึกษาปัญหาและความต้องการของสถาบันต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องเช่น สถาบันการแพทย์แผน
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ไทย สถาบันสปา สถาบันเสริมความงาม สถาบันการท่องเที่ยว เป็นต้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาโปรแกรมที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายทั้งสถาบัน และ
กลุ่มเป้าหมายทางการศึกษานอกระบบส่วนใหญ่ที่เป็นเยาวชนและผู้ใหญ่ ในช่วงระยะเวลาต่างๆ
ซึ่งจะทาให้โปรแกรมเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทาให้เกิดความน่าสนใจ ไม่ล้าสมัย
พัฒนาได้ตรงกับความต้องการของผู้เข้ารับการอบรม
2.2 ด้านการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
อาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา ปัญหาและความต้องการของผู้เรียนย่อมส่งผลต่อการกาหนด
วัตถุประสงค์ และเนื้อหาสาระของผู้เข้ารับการอบรม ตลอดจนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนั้น
นักการศึกษานอกระบบโรงเรียน ควรให้ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นใน
ทุกด้าน มีการวางแผนและกาหนดวัตถุประสงค์ร่วมกันกับผู้เข้ารับการอบรม สร้างแรงจูงใจให้ผู้
เข้ารับการอบรม แสดงความคิดเห็น ทั้งทางด้านกลุ่มผู้เรียน ผู้สอน เนื้อหาสาระ กิจกรรมการ
เรียนรู้ ระยะเวลา แหล่งเรียนรู้/สื่อการสอน สภาพแวดล้อม และการวัดผลประเมินผล ก่อนการ
เรียนรู้ เพื่อให้การพัฒนาโปรแกรมสามารถส่งเสริมผู้เรียนให้เรียนได้ตามศักยภาพและตาม
ธรรมชาติของผู้เรียน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ในมาตรา 24 ที่
กาหนดการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นที่การจัดเนื้อหาสาระ และกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
ความสนใจ ความถนัด และความแตกต่างของผู้เรียน ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนอานวยความสะดวกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจ
เรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และให้ผู้ปกครอง ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนรู้ และในขั้นการจัดการเรียนรู้ ต้องมีกระบวนการและวิธีการที่หลากหลาย ผู้สอนต้อง
ให้ความสนใจต่อการพัฒนาการของผู้เรียนทั้งทางด้านบวก และลบ เพื่อทราบข้อมูลของผู้เรียน
ในการสะท้อนผลการเรียนรู้ ในขั้นตอนประเมินผลโปรแกรม ควรเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้
แสดงความคิดเห็น ความรู้สึกที่มีต่อกระบวนการอบรม ได้อย่างอิสระ เพื่อให้ได้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์
ของโปรแกรมว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายตอบสนองต่อความต้องการของผู้เข้ารับการ
อบรมได้มากน้อยเพียงใดตลอดจนได้ทราบข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการ
ปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมที่เหมาะสมต่อไป และควรมีการติดตามผลการจัดโปรแกรมตลอดจนการ
นาความรู้ ทักษะไปใช้ประโยชน์ภายหลังการอบรมแล้ว เพื่อนามาปรับปรุงการจัดกิจกรรมได้อย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้การพัฒนาโปรแกรมเกิดประสิทธิภาพได้สูงสุด
2.3 ทางด้านประสิทธิผลของโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนา
สมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา สามารถพัฒนาสมรรถนะอาชีพให้กับผู้ดูแลสุขภาพในสปา
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ให้มีความรู้ทักษะ และเจตคติทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลาง และทางด้านการนวดบรรเทา
อาการ 10 อาการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโปรแกรมหนึ่ง ซึ่งจากการประเมินผลของศูนย์การศึกษา
นอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอหางดง ผลการฝึกอบรมผู้เรียนสามารถนา
ความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี (รายละเอียดใน
ภาคผนวกช) และจากการแสดงความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรมว่า สานักงานการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โปรแกรมเช่นนี้
อย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายผลการเรียนรู้ให้ไปสู่ผู้ที่จบการศึกษาทางด้านการนวดแผนไทยทั้งของ
สานักงานกศน.เอง รวมทั้งผู้ที่จบจากสถาบันอื่น ผู้ที่ทางานแล้วให้ได้มีโอกาสในการศึกษา
เพิ่มเติมความรู้ในการประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อสามารถสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น และเกิด
การพัฒนาอาชีพที่ปฏิบัติอยู่ให้ได้มาตรฐาน ตรงกับความต้องการของตลาด และสามารถเตรียม
ความพร้อมในการแข่งขันในอนาคตได้อย่างทันท่วงที
2.4 ด้านปัจจัย ในการนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อการพัฒนา
สมรรถนะอาชีพไปสู่ความสาเร็จ นักการศึกษานอกระบบโรงเรียนต้องคานึงถึง ปัจจัยต่างๆ ได้แก่
กลุ่มผู้เรียน ผู้สอน/ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่ม กิจกรรมการเรียนรู้ช่วยเสริมศักยภาพ เนื้อหาสาระ และ
สภาพแวดล้อม ดังนี้
2.4.1 ปัจจัยด้านกลุ่มผู้เรียน เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้โปรแกรมประสบความสาเร็จ
นักการศึกษานอกระบบโรงเรียนต้องสร้างแรงกระตุ้น แรงจูงใจ และสร้างความสนใจให้ผู้เรียนเกิด
ความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เช่นการสร้างบรรยากาศการแข่งขันด้วยการเก็บ
คะแนน การให้กาลังใจให้ผู้เรียนไม่วิตกกังวล กล้าถาม กล้าแสดงความคิดเห็น จะทาให้ผู้เรียน
เกิดความมั่นใจ กระตือรือร้น และให้ความร่วมมือ สามารถทาตามคาแนะนาของผู้สอนและครูพี่
เลี้ยงประจากลุ่มได้เป็นอย่างดี
2.4.2 ปัจจัยด้านผู้สอนและครูพี่เลี้ยงประจากลุ่ม นักการศึกษานอกระบบที่นา
โปรแกรมไปใช้ ต้องพิจารณาผู้สอนและครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มที่ต้องมีความรู้ ความสามารถ
ทางด้านทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลาง และทักษะการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ ซึ่ง ขั้นตอน
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้สอนและครูพี่เลี้ยงจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดการศึกษา
ผู้ใหญ่ และ แนวคิดการเรียนรู้ช่วยเสริมศักยภาพผู้เรียน ต้องเตรียมตัวในการสอน จัดเตรียม
อุปกรณ์การเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอน การวางแผนการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี เป็นตัวแบบ ให้
คาอธิบาย เป็นผู้ช่วยเหลือให้คาชี้แนะ สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ที่เป็นกันเอง และอบอุ่น ทา
ให้ผู้เรียนไม่เครียด สร้างแรงจูงใจ ส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนให้มีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
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แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มีความสามารถมากกว่าเป็น
ผู้ช่วยครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มในการช่วยเหลือผู้เรียนที่มีความสามารถน้อยกว่า ต้องมีความยืดหยุ่น
อดทน มีเจตคติที่เป็นบวก เอาใจใส่ผู้เรียน ให้ความสาคัญกับผู้เรียน ลดความวิตกกังวลของผู้เรียน
ได้ ตลอดจนต้องมีระบบการติดตามด้วยการจดบันทึกการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อให้ความช่วยเหลือ
ได้อย่างถูกต้อง
2.4.3 ปัจจัยด้านกิจกรรมการเรียนรู้ช่วยเสริมศักยภาพ
ในการนาโปรแกรม
การศึกษานอกระบบโรงเรียนที่พัฒนาขึ้นไปใช้นั้น นักการศึกษานอกระบบควรจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อย ใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ใช้เทคนิคการคิดดัง การให้
คาอธิบายแปลคาศัพท์ การเป็นตัวแบบ สาธิตให้ผู้เรียนปฏิบัติตาม เล่นเกม บทบาทสมมุติ จับคู่ฝึก
เป็นต้น กิจกรรมการเรียนรู้ทาตามความสนใจและทาตามศักยภาพของผู้เรียนด้วยการออกแบบ
การเรียนรู้ด้วยกลุ่มผู้เรียนเอง โดยมีครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มให้คาแนะนา ช่วยเหลือผู้เรียนตาม
ศักยภาพของผู้เรียน ส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนให้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันและ
ช่วยเหลือกันในกลุ่ม กระตุ้นผู้เรียนให้ทาตามเป้าหมายทิศทางที่กาหนดไว้ ชี้จุดสาคัญเมื่อมี
ข้อผิดพลาด และควบคุมความคับข้องใจของผู้เรียนด้วยการสนทนาพูดคุยได้ทุกเรื่องด้วยความ
เป็นกันเอง ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มฟังผู้เรียนด้วยความตั้งใจเพื่อให้คาแนะนาเป็นที่ปรึกษา ตลอดจน
ให้ผู้เรียนเขียนอนุทินการเรียนรู้เพื่อบันทึกการเรียนรู้ของตนเอง ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ และ
ข้อเสนอแนะ เพื่อผู้สอนและครูพี่เลี้ยงประจากลุ่มสามารถเข้าใจผู้เรียน และเตรียมการสอนให้
ความช่วยเหลือผู้เรียนได้ตามความสามารถของผู้เรียน จนกระทั่งผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานได้ด้วย
ตนเอง และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
2.4.4 ปัจจัยด้านเนื้อหาสาระ ในการนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่
พัฒนาขึ้นไปใช้นั้น นักการศึกษานอกระบบโรงเรียน ต้องจัด เนื้อหาสาระที่ เป็นไปตามความสนใจ
และความต้องการของผู้เรียนตลอดจนมีประโยชน์ นาไปใช้ในการประกอบอาชีพและใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เนื้อหาในคู่มือการเรียนรู้ต้องไม่ซับซ้อนสามารถนาไป
ทบทวนความรู้ได้ด้วยตนเองตลอดเวลา สื่อการเรียนรู้ต้องมีเนื้อหาที่เพียงพอทาให้เพิ่มพูนความรู้
ได้มากขึ้น
2.4.5 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ในการนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนที่พัฒนาขึ้นไปใช้นั้น นักการศึกษานอกระบบโรงเรียน ต้องให้ความสาคัญเพราะเป็น
ปัจจัยที่สนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้น ทาให้เกิดสมาธิในการเรียนรู้ สถานที่ในการจัด
กิจกรรมต้องมีความเหมาะสมในด้านความสงบเงียบ ใกล้ชิดธรรมชาติ มีบรรยากาศของสปาด้วย
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กลิ่น อโรม่า และเสียงน้าพุทาให้เกิดการผ่อนคลายและเกิดความสดชื่น มีแสงสว่างเพียงพอ ไม่
ร้อนจนเกินไปสถานที่กว้างขวางสามารถทากิจกรรมต่างๆได้อย่างเหมาะสม ที่จอดรถมีเพียงพอ
และสะดวกสบาย มีการเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีด้วยการให้แรงจูงใจ ทาให้ผู้เรียนไม่
เคร่งเครียด ไม่วิตกกังวล ช่วยลดความคับข้องใจของผู้เรียน
2.5 เงื่อนไขที่ทาให้โปรแกรมประสบความสาเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
นักการศึกษานอกระบบต้องคานึงถึงเงื่อนไขต่างๆ ได้แก่
2.5.1 ผู้เรียนต้องมีความต้องการในการเรียนรู้ ซึ่งจะทาให้ผู้เรียนเกิดความมุ่งมั่น
ในการเรียนรู้จนกระทั่งประสบความสาเร็จ ไม่ท้อถอยหรือเลิกล้มความตั้งใจในการเรียนรู้เมื่อ
ประสบปัญหาต่างๆ
2.5.2 ผู้เรียนต้องมีจานวนที่เหมาะสมไม่มากและไม่น้อยเกินไปคือจานวน 20 -22
คน และผู้เรียนควรมีจานวน 4-5คนต่อ 1 กลุ่ม ซึ่งทาให้สามารถทากิจกรรมและได้รับความเอาใจ
ใส่จากผู้สอน และครูพี่เลี้ยงได้อย่างทั่วถึง ผู้เรียนรู้จักกันได้ง่าย
และสามารถแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ซึ่งกันและกันได้ดี ไม่ใช้เวลาเรียนมากจนเกินไป
2.5.3 ผู้เรียนต้องมีประสบการณ์ในการทางานอย่างน้อย 1 ปี และกาลังทางานใน
อาชีพนวดแผนไทยหรือในสปา
3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะอาชีพไปใช้ มี 4 ด้านดังนี้
3.1 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยนา
โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่พัฒนาขึ้นไปใช้ในการยกระดับครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้น โดยภาครัฐควรให้การสนับสนุน สร้างแรงจูงใจในการ
จัดการศึกษาให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการปรับวิสัยทัศน์ กรอบแนวคิดให้ทันต่อกระแส
อาเซียน
3.2 ด้านแรงงาน ควรมีการส่งเสริม การนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่
พัฒนาขึ้นไปใช้ในสถาบันต่างๆ ตลอดจนแรงงานที่อยู่ในต่างประเทศให้ได้เรียนรู้ โดยใช้
เทคโนโลยี สื่อการเรียนรู้ และควรมีการพัฒนาหลักสูตรทักษะการสื่อสารภาษาอาเซียนในการ
ประกอบอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปาเพิ่มเติม เพื่อให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสากลอย่าง
ต่อเนื่อง ขจัดธุรกิจที่แอบแฝงเพื่อสร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับผู้ประกอบอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา
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3.3 ด้านภูมิปัญญา การนวดและแพทย์แผนไทย ควรมีการรวบรวมจัดองค์ความรู้ใน
การอนุรักษ์ภูมิปัญญาการนวดแผนไทย ในทุกแขนง รวมทั้งการต่อยอด ผสมผสานภูมิปัญญาการ
นวดแบบตะวันออกและตะวันตกเข้าด้วยกัน โดยการนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่
พัฒนาขึ้นไปใช้
3.4 ด้านงบประมาณ โดยจัดสรรแหล่งเงินทุน และงบประมาณทางด้านการจัด
โปรแกรมการศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปาให้กับหน่วยงาน
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง และเอกชน และ จัดสรรงบประมาณทางด้านระบบข้อมูลข่าวสารการให้ความรู้
การประชาสัมพันธ์ การเชื่อมต่อภาคีเครือข่าย อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
4.1 ควรสนับสนุนให้สถาบันต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นารูปแบบการพัฒนาโปรแกรม
การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปาที่พัฒนาขึ้นไปใช้ใน
การต่อยอดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อศึกษาข้อมูล ทางด้านสภาพ ปัญหา และความต้องการ
ของผู้ดูแลสุขภาพในสปา ในการพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปาในด้านอื่นๆ เพิ่มเติม
4.2 ควรสนับสนุนให้มีการทาวิจัยในการจัดโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา ในการพัฒนาความรู้ด้านอื่นๆเพิ่มเติม อย่างต่อเนื่อง
เช่นการพัฒนาสุขภาพองค์รวมของผู้ดูแลสุขภาพในสปา การผสมผสานความรู้ทางด้านแพทย์
แผนไทยและแพทย์ตะวันออก เป็นต้น
4.3 ควรมีการวิจัยโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพ
ผู้ดูแลสุขภาพในสปาผ่านสื่อการเรียนรู้ประเภทคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้ ที่แสดงให้เห็นภาพนิ่ง
ภาพเคลื่อนไหว เสียงบรรยาย การทากิจกรรมระหว่างการเรียนรู้ การทาแบบทดสอบเพื่อ
ช่วยเหลือผู้เรียนที่อยู่ในพื้นที่ที่แตกต่างกัน สามารถเรียนรู้ได้โดยไม่จากัดเวลาการเรียนรู้
4.4 ควรมีการวิจัยโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยใช้แนวคิดการศึกษา
ผู้ใหญ่และแนวคิดช่วยเสริมศักยภาพ
ในด้านอื่นๆ โดยปรับให้เหมาะสมกับเพศและวัยของ
กลุ่มเป้าหมายนั้นๆ
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1. หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันการท่องเที่ยวของไทยมีความสําคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมากโดย
มีมูลค่าการท่องเที่ยวคิดเป็นร้อยละ 8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เทียบเท่ากับ
การส่งออก ข้าว อ้อย มันสําปะหลัง และ ยางพารา ในปีที่ผ่านมาคือ พ.ศ.2555 มีนักท่องเที่ยว
ต่างชาติที่เข้ามาประเทศไทยเป็นจํานวนกว่า 21ล้านคน เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มาท่องเที่ยวเป็น
อันดับสูงสุดคือจํานวนกว่า 1.7 ล้านคน รองลงมาคือ มาเลเซีย และรัสเซีย อัตราการขยายตัวของ
นักท่องเที่ยวชาวจนสูงถึงร้อยละ 30.49 (กรมการท่องเที่ยว,2555) เนื่องจากประเทศจีนเป็น
ประเทศที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวจีนมีศักยภาพใน
การใช้จ่ายเงินเพื่อการท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากและในราคาแพง จากงานวิจัยการศึกษาพฤติกรรม
การท่องเที่ยวชาวจีนที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทยของ มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาดและคณะ (2553)
พบว่านักท่องเที่ยวชาวจีนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ มีการศึกษาดี สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม
คือ กรุงเทพมหานคร พัทยา ภูเก็ต เชียงใหม่ โดยนักท่องเที่ยวชาวจีนนิยมแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ วิถีความเป็นไทย ชีวิตยามราตรี และสปา ตลอดจนความเป็นมิตรของคนไทย และ
สอดคล้องกับรายงานของ “ชีวาศรม” ว่ามีนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ารับบริการถึงร้อยละ 25 ของ
จํานวนผู้เข้ารับบริการทั้งหมดในสปา ดังนั้นจะเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวชาวจีนนิยมมาท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย แล้วใช้บริการในสปา สอดคล้องกับธุรกิจสปาที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยวชาวจีนแบบกลุ่มทัวร์เหมาที่มาใช้บริการปริมาณมากๆ แต่ปัญหาหนึ่งของธุรกิจสปาก็
คือการขาดแคลนบุคลากรดูแลสุขภาพในสปา ที่มีความต้องการบุคลากรเพิ่มมากขึ้นสวนทางกับ
ภาครัฐที่ยังผลิตบุคคลากรที่มีคุณภาพได้ไม่เพียงพอ(เดลินิวส์,2555 :ออนไลน์) ดังนั้นจะเห็นได้ว่า
อาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปาจึงเป็นอาชีพที่ยังมีความต้องการบุคลากรอยู่เป็นจํานวนมากและยัง
ต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถทางวิชาชีพให้ได้มาตรฐานระดับ
สากลและมีคุณภาพมากขึ้นตามลําดับ
อาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปาเป็นอาชีพหนึ่งที่ต้องมีการพัฒนาสมรรถนะอาชีพอยู่
ตลอดเวลาตามความเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาประเทศ จะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 11(พ.ศ2555-2559) ได้ให้ความสําคัญในการพัฒนาบุคคลากรของประเทศ
ให้มีความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและชุมชน และส่งเสริมการแพทย์
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ทางเลือก ให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11,พ.ศ.
2555-พ.ศ.2559) ตลอดจนการเปิดตลาดการค้าเสรี และการเข้าร่วมเป็นสมาชิกประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ( ASEAN Economic Community: AEC) ส่งผลให้ประเทศไทยต้องเร่งพัฒนา
ตัวเองให้มีบุคคลากรที่มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และ ภาษาจีนกลาง ในการ
ดําเนินธุรกิจข้ามชาติได้อย่างคล่องแคล่ว จนถึงระดับสามารถรู้ไปถึง ค่านิยม รสนิยม วัฒนธรรม
ประจําชาติ และความต้องการของประชาชนในชาติเหล่านั้น มิเช่นนั้นเราก็จะหาความต้องการของ
ลูกค้าไม่เจอ และไม่สามารถตอบสนองในสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้ (สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม, 2555 : ออนไลน์) ดังนั้นทักษะหนึ่งที่ผู้ดูแลสุขภาพในสปาจําเป็นต้องเรียนรู้
เพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพให้มีความรู้เพิ่มเติมและเกิดประโยชน์ในการให้บริการแก่ลูกค้าชาวจีน
ได้อย่างถูกต้องและได้มาตรฐานคือการศึกษาทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลาง เพื่อสามารถใช้ใน
การสื่อสารกับลูกค้าชาวจีนได้ อีกทั้งทักษะในการนวดบรรเทาอาการต่างๆได้แก่ อาการปวดศีรษะ
จากความเครียด ปวดคอ ปวดบ่า-ไหล่ ปวดแขน ปวดข้อศอก-ข้อมือ ปวดเอว-ปวดหลัง ปวด
สะโพก ปวดขา ปวดเข่า ข้อเท้าแพลง ก็เป็นอีกทักษะหนึ่งที่ผู้ดูแลสุขภาพในสปา ต้องมี
การศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม และมีการทบทวนเพื่อสามารถทํางานประกอบอาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยการศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมนั้นต้องอาศัยการศึกษาเรียนรู้นอกระบบโรงเรียนเพื่อ
ทําให้ผู้ดูแลสุขภาพในสปาที่กําลังทํางานอยู่สามารถจัดสรรเวลามาศึกษาเพิ่มเติมได้
สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน (สํานักงานกศน.) เป็นหน่วยงานหนึ่งที่จัด
การศึกษาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาให้กับบุคคลและกลุ่มบุคคลทั่วไปโดยจัดให้มี
การศึกษาตลอดชีวิตและการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ โดยมีการจัดการศึกษาด้าน
อาชีพหลักสูตรระยะสั้นเพื่อสนองความต้องการของผู้เรียน และหลักสูตรที่มีการจัดฝึกอบรมที่มี
ผู้สนใจเรียนเป็นจํานวนมากคือหลักสูตรการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ จากการจัดฝึกอบรมการ
นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพของสํานักงานกศน. ปรากฏว่ามีผู้ที่เรียนจบหลักสูตรเป็นจํานวนมากได้
เข้าทํางานเป็นผู้ดูแลสุขภาพในสปา และจากการสํารวจงานวิจัยทางการศึกษาการนวดแผนไทย
และการสัมภาษณ์เจ้าของธุรกิจสปา อาจารย์สํานักงานกศน. รวมทั้งผู้ที่จบการศึกษาหลักสูตร
ระยะสั้นการนวดแผนไทยของสํานักงานกศน. ผู้ดูแลสุขภาพในสปาประสบปัญหาขาดทักษะใน
การสื่อสารภาษาจีนกลางกับลูกค้าชาวจีนที่เป็นนักท่องเที่ยวจํานวนมาก และทักษะการบรรเทา
อาการ 10 อาการที่จําเป็นต้องเรียนรู้เพิ่มเติม ดังนั้นผู้ดูแลสุขภาพในสปาจึงมีความจําเป็นต้อง
ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพให้เกิด
ประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารกับกับลูกค้าที่เป็นชาวจีนทําให้เกิดความปลอดภัย และเป็นที่
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ประทับใจของลูกค้ารวมทั้งก่อให้เกิดความมั่นคงในอาชีพ ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับ
ประเทศชาติได้โดยตรง
แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ให้บริการดูแลสุขภาพในสปาให้มี ความรู้ ทักษะ
ในการสื่อสารภาษาจีนกลางและมีความรู้ ทักษะเพิ่มเติมในการบรรเทาอาการต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพให้แก่ผู้ที่จบการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นการนวดแผนไทยของสํานักงานกศน.อําเภอ
ผู้วิจัยได้นําโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ของ Houle(1972) ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ให้กับ
ผู้ใหญ่ที่ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยให้ความสําคัญกับการศึกษาต่อในสายวิชาชีพ เป็นการ
ฝึกอบรมอย่างเป็นรูปแบบเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เข้ารับการอบรมก่อนที่จะออกไปปฏิบัติ
หน้าที่ และเป็นการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องไม่รู้จบ ซึ่งมีความเหมาะสมกับผู้ดูแลสุขภาพใน
สปาที่กําลังประกอบอาชีพอยู่ และผู้วิจัยได้นําแนวคิดการศึกษาผู้ใหญ่ ( Andragogy) ของ
Knowles(1978) ซึ่งมีแนวคิดในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้ใหญ่เกิดการเรียนรู้ โดยยึดปัญหาผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ Knowles(1978) เชื่อว่าผู้ใหญ่แต่ละคนเป็นผู้ซึ่งมีวุฒิภาวะที่สมบูรณ์ จึงมี
ความต้องการและความสามารถที่จะเป็นผู้ชี้นําตนเองในการใช้ประสบการณ์เรียนรู้ในการระบุ
ความพร้อมที่จะเรียนของตนเอง และจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาชีวิตของตนเองได้ ซึ่งมีความ
เหมาะสมกับผู้ที่จบการศึกษานอกระบบโรงเรียนของสํานักงานกศน.อําเภอที่เป็นผู้ใหญ่และเป็นผู้
ที่มีความต้องการการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการในปัจจุบันและเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการ
ประกอบอาชีพ รวมทั้งผู้วิจัยได้นําแนวคิดช่วยเสริมศักยภาพ ( Scaffolding) มาใช้ในการวิจัยเพื่อ
ช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ได้ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล โดยผู้สอนเป็นตัวแบบ
ให้คําอธิบาย สาธิต ให้ความช่วยเหลือ ชี้แนะ ด้วยวิธีที่หลากหลาย และสนับสนุนผู้เรียนที่มี
ความสามารถมากกว่าให้การช่วยเหลือเพื่อนเรียนด้วยกัน ด้วยขั้นตอนที่ง่ายและชัดเจน จนกระทั่ง
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และปฏิบัติงานได้สําเร็จด้วยตนเอง มาใช้ร่วมกันในการพัฒนาโปรแกรม
แนวคิดการศึกษาผู้ใหญ่ (Andragogy) ของ Knowles(1978) เป็นกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ ที่ยึดผู้ เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ช่วยให้ผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่ได้พัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง และนําประสบการณ์ของตนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดผลสูงสุดต่อการพัฒนาตนเอง
และผู้อื่นโดยในการจัดการเรียนรู้มีการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และคํานึงถึงความ
ต้องการของผู้เรียน วางแผนการเรียนรู้ร่วมกัน กําหนดวัตถุประสงค์ ออกแบบ ดําเนินกิจกรรม
การเรียนรู้ร่วมกัน ผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นระยะๆ ซึ่งแนวคิดการศึกษาผู้ใหญ่
จะช่วยทําให้ผู้เรียนเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ผู้เรียนมีส่วนร่วมและ
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การเรียนรู้เป็นไปตามความต้องการของผู้เรียน ทําให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้น มุ่งมั่นตั้งใจ
เรียน ก่อให้เกิดเจตคติที่ดี และช่วยผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี(ทิศนา แขมณี,2552)
แนวคิดช่วยเสริมศักยภาพ ( Scaffolding) เป็นแนวคิดที่ผู้สอนกับผู้เรียนมีบทบาทเชิง
ปฏิสัมพันธ์กันในการที่ผู้สอนให้การช่วยเหลือผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ตามสภาพปัญหาที่เผชิญอยู่
ในขณะนั้นเพื่อให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองและทํางานได้สําเร็จ โดยผู้สอนจัดเตรียม
สิ่งที่เอื้ออํานวยการให้การช่วยเหลือแนะนํา สนับสนุนทําให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและให้กําลังใจ
อย่างต่อเนื่อง ดูแลเอาใจใส่ในความรู้สึกของผู้เรียน ช่วยเหลือผู้เรียนจนกระทั่งบรรลุจุดมุ่งหมายใน
การเรียนรู้และทําให้ผู้เรียนมีการสร้างความรู้ความเข้าใจ ใหม่ได้ด้วยตนเองเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา
ได้อย่างเป็นขั้นตอน ซึ่งจะทําให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ ทำความเข้าใจได้อย่างชัดเจน และนําความรู้
ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างแท้จริง
ดังนั้นในการพัฒนาผู้ดูแลสุขภาพในสปาให้มีสมรรถนะอาชีพทางด้านทักษะการสื่อสาร
ภาษาจีนกลาง และทักษะการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้การ
พัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสม โดยนําหลักการ
จัดการศึกษาที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และช่วยเหลือดูแลผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้และทํางานได้
สําเร็จด้วยตนเอง คือแนวคิดการศึกษาผู้ใหญ่ และแนวคิดช่วยเสริมศักยภาพมาเป็นแนวทางใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการพัฒนาสมรรถนะอาชีพให้กับผู้ดูแลสุขภาพในสปา
2. แนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่จัดทําขึ้นเพื่อ พัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแล
สุขภาพในสปา แนวคิดที่นํามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีดังนี้
2.1 แนวคิดการศึกษาผู้ใหญ่ ( Andragogy) ของ Knowls (1978) เป็นทฤษฎีที่พัฒนา
ขึ้นมาจากการศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ ซึ่งเน้นย้ําว่าผู้ใหญ่นั้นสามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองโดยมีองค์ประกอบ7 ขั้นตอน คือ 1. สร้างบรรยากาศ โดยการสร้างบรรยากาศที่ไม่เป็น
ทางการ ให้ความเป็นกันเอง ทําให้ผู้เรียนรู้สึกผ่อนคลาย 2. วางแผนงานการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อ
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเสนอวิธีการเรียนรู้และกิจกรรมที่ใช้ในการเรียนรู้ร่วมกัน 3.วิเคราะห์ความ
ต้องการการเรียนรู้ร่วมกัน โดยมีผู้สอนเป็นผู้แนะนําให้ข้อมูลกับผู้เรียน แล้วผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์
ความต้องการ เพื่อให้ตรงกับความต้องการในการเรียนรู้ของผู้เรียน 4.ร่วมกัน กําหนดวัตถุประสงค์
เป้าหมาย การเรียนรู้
เพื่อทําให้เกิดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนทําให้เกิดความเป็น
เอกภาพและเกิดพลังในการเรียนรู้ร่วมกัน 5.ออกแบบการเรียนรู้ โดยผู้เรียนเลือกกิจกรรมที่ผู้เรียน
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ชอบและมั่นใจที่จะกระทํา ทําให้เกิดความกระตือรือร้น ความรับผิดชอบ และความมั่นใจในตนเอง
ในการเรียนรู้ 6. ดําเนินกิจกรรมการเรียนรูไ้ ด้อย่างเหมาะสมกับประสบการณ์ของผู้เรียน
7. ประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นระยะๆ จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถประเมินตนเองได้ว่าบรรลุ
ความต้องการ หรือ บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายที่วางไว้แล้วหรือยัง หากยังไม่บรรลุความต้องการ
ผู้เรียนก็สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
2.2
แนวคิดช่วยเสริมศักยภาพ (Scaffolding) โดยเป็นการบูรณาการแนวคิด
ของ Wood, Bruner and Ross(1976) ,Rosenshine and Guenther(1992) , McKenzie
(2000) ,Thomson(2010) ประกอบด้วย กระบวนการ 6 ขั้นตอนได้แก่ 1. การแสวงหาความ
สนใจของผู้เรียน กําหนดทิศทางและจุดประสงค์ที่ชัดเจน 2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ง่ายไม่
ซับซ้อนโดยคํานึงถึงศักยภาพของผู้เรียน ด้วยขั้นตอนย่อย 2 ขั้นตอนคือ1)ผู้สอนทํา /ผู้เรียนดู
และ 2) ผู้สอนทํา /ผู้เรียนช่วย 3. รักษาทิศทางการเรียนรู้และประเมินผลที่ชัดเจน เพื่อลดความ
สับสนของผู้เรียน ด้วยขั้นตอนที่ 3) ผู้เรียนทํา / ผู้สอนช่วย ขั้นตอนนี้การช่วยเหลือของผู้สอนจะ
ลดลง 4. การชี้จุดสําคัญของการเรียนรู้ ผู้สอนชี้จุดสําคัญของการเรียนรู้ และแก้ไขเมื่อพบ
ข้อผิดพลาด ด้วย ขั้นตอนที่ 4) ผู้เรียนทํา / ผู้สอนดู และ 5. การควบคุมปัญหาความคับข้องใจ
ของผู้เรียนโดยผู้สอนให้กําลังใจผู้เรียน และช่วยแก้ปัญหาทําให้ผู้เรียนไม่รู้สึกวิตกกังวล 6.การ
ประยุกต์การเรียนรู้สู่สถานการณ์ใหม่ ผู้สอนจัดสถานการณ์ใหม่
เพื่อให้ผู้เรียนได้ผสมผสาน
ความรู้ที่ได้ไปสู่สถานการณ์ใหม่
ผู้วิจัยได้นําแนวคิดขั้นตอนการเรียนรู้การศึกษาผู้ใหญ่ของ Knowles(1978) และขั้นตอน
การเรียนรู้โดยใช้แนวคิดช่วยเสริมศักยภาพ โดยการบูรณาการแนวคิดของ Wood,Bruner and
Ross.(1976), Rosenshine and Guenther(1992) , McKenzie (2000), Thomson (2010) มา
กําหนดเป็นขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนดังนี้
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ขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โปรแกรมการศึกษานอกระบบที่พัฒนาขึ้น
แนวคิดการศึกษาผู้ใหญ่
(Andragogy) ของ
Knowles(1978)

ขั้นตอนในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ของโปรแกรม

1.สร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้

ขั้นนํา
1. สร้างบรรยากาศการเรียนรู้

2.วางแผนการเรียนรู้
ร่วมกัน
3.วิเคราะห์ความ
ต้องการการเรียนรู้
ร่วมกัน
4.ร่วมกันกําหนด
วัตถุประสงค์การเรียนรู้

5. ออกแบบการเรียนรู้

ขั้นวางแผน
2.วางแผนการเรียนรูร้ ่วมกัน
3วิเคราะห์ความต้องการการ
เรียนรู้ร่วมกันและกําหนด
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
4.ออกแบบการเรียนรูต้ าม
ความสนใจของผู้เรียนภายใต้
ข้อกําหนดการเรียนรู้

ขั้นเรียนรู้
5. จัดกิจกรรมการเรียนรูช้ ่วย
เสริมศักยภาพให้ผู้เรียน

6. ดําเนินกิจกรรมการ
เรียนรู้
7. ประเมินผลการเรียนรู้
ด้วยตนเองเป็นระยะๆ

ขั้นประเมินผล
6. ประเมินผลการเรียนรู้
7. ประยุกต์การเรียนรู้สู่
สถานการณ์ใหม่

แนวคิดช่วยเสริม
ศักยภาพ (Scaffolding)
1. การแสวงหาความสนใจของ
ผู้เรียน

2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่

ง่ายไม่ซับซ้อน โดยคํานึงถึง
ศักยภาพของผู้เรียน

3.การรักษาทิศทางการเรียนรู้
และประเมินผลที่ชัดเจน

4. การชี้จุดสําคัญของการเรียนรู้

5. การควบคุมความคับข้องใจ
ของผู้เรียน

6.การประยุกต์การเรียนรู้สู่
สถานการณ์ใหม่

สมรรถนะอาชีพ สําหรับผู้ให้บริการดูแลสุขภาพในสปา ประกอบด้วย
-ความรู้ ความสามารถ ภาษาจีนกลาง และ การนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ
-เจตคติการใช้ภาษาจีนกลาง และการนวดเพื่อเป็นผู้ดูแลสุขภาพในสปา
ทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลาง และทักษะการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ

-
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กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมดนี้ จัดโดยผู้วิจัยและทีมผู้ช่วยวิจัยทําหน้าที่เป็นผู้สอนและครู
พี่เลี้ยงประจํากลุ่ม คอยอํานวยความสะดวกในการเรียนรู้ ให้คําชี้แนะ ส่งเสริมกระตุ้นผู้เรียนทํา
ให้ผู้เรียนสามารถเกิดความรู้ ทักษะ และ เจตคติในการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น จึงเป็นการเพิ่ม
สมรรถนะในการประกอบอาชีพให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ดังแผนภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดของการจัดโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
3. องค์ประกอบโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
องค์ประกอบของโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพ
ผู้ดูแลสุขภาพในสปา ประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ มีดังนี้
3.1 วัตถุประสงค์
3.2 กลุ่มผู้เรียน
3.3 ผู้สอน/ ครูพี่เลี้ยงประจํากลุ่ม
3.4 เนื้อหาสาระ
3.5 กิจกรรมการเรียนรู้ช่วยเสริมศักยภาพ
3.6 ระยะเวลา
3.7 แหล่งความรู้/สื่อ
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3.8 สภาพแวดล้อม
3.9 การวัดผลและประเมินผล
3.1 วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพสําหรับผู้ดูแลสุขภาพในสปา ดังนี้คือ
1.1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และเจตคติ ทางด้านทักษะการสื่อสารภาษาจีน
กลาง สําหรับผู้ดูแลสุขภาพในสปา
1.2 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ ทางด้านการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ
และเจตคติทางด้านการนวดเพื่อเป็นผู้ดูแลสุขภาพในสปา
3.2 กลุ่มผู้เรียน
เป็น ผู้ดูแลสุขภาพในสปาที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้นการนวดแผนไทย
ของสํานักงานกศน.อําเภอ ที่มีอายุ 18 - 65 ปี และมีประสบการณ์ในการทํางานในสปาแล้วไม่
น้อยกว่า 1 ปี และต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โดยเข้าศึกษาอบรมด้วยความสมัครใจ
3.3 ผู้สอน/ครูพี่เลี้ยงประจากลุ่ม
ผู้สอน/ครูพี่เลี้ยงมีคุณสมบัติดังนี้
1. ผู้สอนทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลาง เป็นผู้มีความรู้ทางด้านภาษาจีนกลางโดยผ่าน
การสอบวัดระดับ HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi )คือการวัดระดับความรู้ภาษาจีนสําหรับผู้ที่ใช้
ภาษาจีนเป็นภาษาที่สองจัดโดยสํานักงานดูแลการสอนภาษาจีนเป็นภาษาที่สองของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ในระดับที4่ ขึ้นไป คือผู้ ที่สามารถใช้
ภาษาจีนกลางสื่อสารในหัวข้อที่กว้างขวางขึ้นและสามารถสื่อสารกับผู้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ได้
อย่างคล่องแคล่ว เรียนรู้คําศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 1,200 คํา(มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนดุสิต ,2556:
ออนไลน์) โดยผู้สอนมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตและเป็นผู้ที่มีความเข้าใจ กระบวนการ
เรียนรู้ตามแนวคิดช่วยเสริมศักยภาพการเรียนรู้ ( Scaffolding) และ แนวคิดการศึกษาผู้ใหญ่
(Andragogy) ของ Knowles (1978)
2. ผู้สอนการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ มีคุณสมบัติโดยได้รับใบประกาศนียบัตรเป็น
วิทยากรครูผู้สอนทาง ด้านการนวดแผนไทย ของสมาคมแพทย์แผนไทย ตามมาตรฐานกระทรวง
สาธารณสุข และมีประสบการณ์ในการเป็นวิทยากร 5 ปีขึ้นไป โดยผู้สอนมาจากสมาคมแพทย์
แผนไทยและเป็นผู้ที่มีความเข้าใจ กระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดช่วยเสริมศักยภาพการเรียนรู้
(Scaffolding) และ แนวคิดการศึกษาผู้ใหญ่ (Andragogy) ของ Knowles (1978)
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ครูพี่เลี้ยงประจํากลุ่ม มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. ครูพี่เลี้ยงประจํากลุ่ม เป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลางโดยผ่านการ
สอบวัดระดับ HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi )คือการวัดระดับความรู้ภาษาจีนสําหรับผู้ที่ใช้
ภาษาจีนเป็นภาษาที่สองจัดโดยสํานักงานดูแลการสอนภาษาจีนเป็นภาษาที่สองของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ในระดับที่ 3 ขึ้นไป คือผู้ ที่สามารถใช้
ภาษาจีน กลางสื่อสารเรื่องความเป็นอยู่ การศึกษา การทํางาน และท่องเที่ยวในประเทศจีน โดย
เรียนรู้คําศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 600 คํา (มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนดุสิต ,2556:ออนไลน์)โดยผู้สอน
มาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตและเป็นผู้ที่มีความเข้าใจ กระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดช่วย
เสริมศักยภาพการเรียนรู้ ( Scaffolding) และ แนวคิดการศึกษาผู้ใหญ่ ( Andragogy) ของ
Knowles (1978)
2. ครูพี่เลี้ยงประจํากลุ่มไม่จําเป็นต้องมีความรู้ในการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ
3.4 เนื้อหาสาระ
เนื้อหาสาระ แบ่งออกเป็น 2 หน่วยการเรียนรู้ดังนี้
หน่วยที่ 1 : ความรู้ทางด้านทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลาง ระยะเวลา 30 ชั่วโมง
ขอบเขตเนื้อหาทางด้านทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลาง มีหัวข้อดังนี้
1. การทักทายและการแนะนํา ตัวเองการทักทายในช่วงเวลาต่างๆ การใช้สรรพนามเรียก
ลูกค้า การเรียกความสนใจ การสอบถามชื่อลูกค้าและการแนะนําตนเอง
2. การสอบถามความต้องการใช้บริการของลูกค้า ประเภทของการให้บริการในสปา การ
นําเสนอบริการต่างๆ การกล่าวต้อนรับ การตอบปฏิเสธ การให้สิ่งของกับลูกค้า การขออภัย
ลูกค้า การกล่าวตอบรับคําชม
3. การถามและตอบเกี่ยวกับค่าบริการในการใช้บริการในสปา
การสอบถามอัตราค่าบริการที่ลูกค้าชาวต่างชาตินิยมใช้ การตอบอัตราค่าบริการ ให้กับลูกค้า
ชาวต่างชาติทราบ จํานวนเงิน
4. การให้คําแนะนําแก่ลูกค้าก่อนให้บริการนวดในสปา
การบอกลูกค้าเตรียมตัวก่อนรับบริการ การบอกลูกค้าเมื่อต้องการให้บริการ การบอกลูกค้า
เปลี่ยนเสื้อผ้า และเก็บของ
5.คําสั่งที่ใช้ในการให้บริการนวดแผนไทย
ประโยคที่ใช้ในการปรับเปลี่ยนอีริยาบถต่างๆ ประโยคที่ใช้บอกระดับความสูง ความกว้าง ใน
การยกแขน และ ขา
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6.การถามและตอบเกี่ยวกับความรู้สึกของลูกค้า
การสอบถามความรู้สึกของผู้รับบริการขณะทําการนวด
7.การพูดคุยเกี่ยวกับสุขภาพของลูกค้า
การสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพ และ ถามถึงสารทุกข์สุกดิบของคู่สนทนา คําพูดเมื่อลูกค้าบอกว่า
ไม่สบาย
8.การสอบถามถึงอาการเจ็บป่วยก่อนนวดและในช่วงการนวด
ประโยคที่ใช้ในการสอบถามเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยของลูกค้า ประโยคที่มักใช้ในการบอกเล่า/ การ
ตอบของลูกค้าถึงอาการเจ็บปวด
9. การขอต่อเวลารับบริการและ การนัดหมายเวลาให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการอีก
การใช้ประโยคการขอต่อเวลาของลูกค้า การตอบเมื่อลูกค้าต้องการต่อเวลา และนัดหมายเวลา
กับลูกค้าให้กลับมาใช้บริการ
10.การบอกให้ลูกค้าตรวจสอบสิ่งของและการนําสิ่งของกลับไปคืนให้ลูกค้า
การใช้ประโยคเมื่อให้บริการเสร็จแล้ว การให้ลูกค้าตรวจสอบสิ่งของก่อนจากไป
หน่วยที่ 2 : ความรู้การนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ ระยะเวลา 10 ชั่วโมง
ขอบเขตเนื้อหา เป็นเนื้อหาด้านการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ โดยมีหัวข้อดังนี้
1.อาการปวดศีรษะจากความเครียด
ศึกษาเส้นประธานสิบ การบีบต้นคอ การกดท้ายทอย แนวเส้นกดจุดปวดศรีษะ
2. ปวดคอ
การกดต้นคอ คลึงต้นคอและบ่า บีบไหล่และคอ สับต้นคอ บิดคอ บีบและยกคอ ลูบคอ
แนวกดจุดเส้นบ่าและคอ
3. ปวดบ่า-ไหล่
นวดหมุนไหล่ กดไหล่ด้านหลัง กดไหล่ ดันไหล่ กดสะบัก บีบและยกไหล่ บิดไหล่ แนวกดจุด
เส้นบ่าและไหล่
4. ปวดแขน
กดแขน บีบแขน บีบยกแขนส่วนบนและส่วนล่าง คลึงแขนส่วนบนและส่วนล่าง แนวกดจุดเส้น
แขน
5. ปวดข้อศอก-ข้อมือ
ลูบและคลึงนิ้วมือ คลึงข้อมือ คลึงฝ่ามือ กดฝ่ามือ แนวกดจุดข้อศอกและข้อมือ
6. ปวดเอว-ปวดหลัง
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ลูบข้างลําตัว คลึงกล้ามเนื้อหลัง คลึงแนวกระดูกสันหลัง แยกกล้ามเนื้อหลัง บิดกล้ามเนื้อปีก
บิดเอว แนวเส้นแก้ปวดเอว
7. ปวดสะโพก
ดัดสะโพก ยืดและดึงหลังคลายสะโพก แนวเส้นสะโพก
8. ปวดขา
สับขาส่วนบนและส่วนล่าง คลึงขาส่วนล่าง คลึงต้นขาและบิดต้นขาด้านใน บิดต้นขาด้านนอก
กดขา แนวเส้นขาด้านหน้าและด้านหลัง
9. ปวดเข่า
คลึงหัวเข่า แนวเส้นเข่า การกดจุดปวดเข่า ข้อเข่าติดแข็ง
10. ข้อเท้าแพลง
กดข้อเท้า และ คลึงเท้า คลึงข้อเท้า ลูบและคลึงเท้า บิดเท้า ดึงเท้าและดึงนิ้วเท้า ดัดนิ้วเท้า
แนวเส้นเท้า เทคนิควิธีการนวดบรรเทาอาการ 10 วิธี
3.5. กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้ของโปรแกรมใช้กระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาผู้ใหญ่
(Andragogy) ของ Knowles(1978) และแนวคิดช่วยเสริมศักยภาพ ( Scaffolding) โดยบูรณา
แนวคิดของ Wood ,Bruner and Ross (1976), Rosenshine and Guenther(1992) , McKenzie
(2000) สรุปเป็นขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้ มี 7 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นนา
ขั้นตอนที่1 สร้างบรรยากาศการเรียนรู้
ผู้สอน จัดบรรยากาศ ทางกายภาพ ได้แก่ การจัดบรรยากาศ ในห้องเรียนให้เกิดความ
สบายใกล้ชิดธรรมชาติ มีการถ่ายเทของอากาศที่ดี และสร้าง บรรยากาศการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้สอนกับผู้เรียนด้วยการทํากิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักกัน
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เป็น
บรรยากาศแห่งการยอมรับการให้เกียรติยกย่องซึ่งกันและกัน สร้างบรรยากาศที่อิสระสนับสนุน
ผู้เรียนให้แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้อย่างเต็มที่
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ขั้นวางแผน
ขั้นตอนที่2 วางแผนการเรียนรู้ร่วมกัน
ผู้สอนแบ่งกลุ่มผู้เรียนที่มีประสบการณ์การทํางาน ความรู้พื้นฐานเดิม ให้ใกล้เคียงกันใน
แต่ละกลุ่ม ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเลือกหัวหน้ากลุ่มและ เลขากลุ่ม ผู้สอนอธิบายและ
ยกตัวอย่างการวางแผนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้าใจและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามเมื่อไม่เข้าใจ
หลังจากนั้นผู้สอนให้ผู้เรียนวางแผนการเรียนรู้ร่วมกัน และเลือกหัวข้อการเรียนรู้ในคู่มือการเรียนที่
กลุ่มตนเองสนใจและร่วมกันกําหนดแผนการเรียนรู้ เลือกแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้จากแหล่ง
ทรัพยากรการเรียนรู้ที่ผู้สอนจัดสรรไว้ สร้างกลวิธีในการเรียนรู้ รวมทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์ใน
การเรียนรู้ร่วมกัน เมื่อในกลุ่มวางแผนการเรียนรู้และได้หัวข้อการเรียนรู้ร่วมกันแล้ว หัวหน้ากลุ่ม
แต่ละกลุ่มนําเสนอแผนการเรียนรู้ต่อผู้เรียนในกลุ่มใหญ่
ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ความต้องการการเรียนรู้ และกาหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
ร่วมกัน
ผู้สอนให้ ผู้เรียน แต่ละกลุ่ม ร่วมกันวิเคราะห์ความต้องการ การเรียนรู้และกําหนด
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนร่วมกัน เพื่อให้ผู้เรียนได้สรับความรู้ในสิ่งที่ผู้เรียนต้องการและมีวัตถุประสงค์
ที่ชัดเจนร่วมกันอย่างแท้จริง ได้อย่างอิสสระ ผู้เรียนแต่ละกลุ่มสามารถเพิ่มเติมหัวข้อการเรียนรู้ใน
สิ่งที่ตนเองต้องการโดยศึกษาจากคู่มือการเรียนรู้ภาษาจีนกลาง และคู่มือการนวดบรรเทาอาการ
10 อาการ ผู้สอนใช้แบบสอบถาม และ ตั้งคําถามในการกระตุ้นให้ผู้เรียนหาความต้องการของ
ตนเองเพิ่มเติม และให้การเสริมแรงด้วยการให้คําชื่นชมยกย่องผู้เรียนให้เกิดความเชื่อมั่นที่จะ
แสดงความต้องการและกําหนดวัตถุประสงค์ได้อย่างชัดเจนสามารถบรรลุความสําเร็จได้
ขั้นตอนที่ 4. การออกแบบการเรียนรู้ตามความสนใจของผู้เรียนภายใต้ขอบเขต
หรือข้อกาหนดของการเรียนรู้
ผู้สอนอธิบายพร้อมยกตัวอย่างวิธีการออกแบบการเรียนรู้ให้ ผู้เรียนเข้าใจ พร้อมทั้งชี้แจง
สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้ที่ผู้สอนได้จัดเตรียมไว้ แล้วผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันออกแบบ
การเรียนรู้ตามที่กลุ่มของตนเองสนใจและมั่นใจที่จะกระทําโดยในการออกแบบการเรียนรู้ด้วยกลุ่ม
ของผู้เรียนเองจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถกําหนดการเรียนรู้ได้ตามความสามารถของตนเองในกลุ่ม
ผู้สอนตรวจสอบปรับปรุงการออกแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีความเหมาะสมโดยยังคงอยู่
ภายใต้ขอบเขตหรือข้อกําหนดของการเรียนรู้นั้น
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ขั้นเรียนรู้
ขั้นตอนที่5. การดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ช่วยเสริมศักยภาพให้ผู้เรียน
ผู้สอนจัดกิจกรรมเรียนรู้โดยการเรียนรู้เป็นการผสมผสานการเรียนทักษะภาษาจีนกลาง
และทักษะการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการไปด้วยกัน โดยผู้สอน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ง่ายไม่
ซับซ้อนโดยคํานึงถึงศักยภาพของผู้เรียน ซึ่งผู้สอนดําเนินการสอนภาษาจีนกลางแต่ละประโยค
แต่ละคําศัพท์ตามคู่มือการเรียนการสอนภาษาจีนกลาง โดยในการเรียนรู้ในแต่ละวันแต่ละ
บทเรียนได้ใช้วิธีการที่หลากหลาย เช่น การเป็นแบบอย่างในการออกเสียง ให้คําอธิบายแปล
ความหมาย สาธิตการออกเสียง การนําเสนอการเรียนรู้ทีละคํา การเสริมคําศัพท์ในแต่ละบทเรียน
การฝึกออกเสียงให้ชัดเจน ช้าและ เหมาะสม การใช้บัตรคําเสริมแต่ละคํา นํามาต่อเป็นประโยค
การเขียนคําแปลตามคําบอก การใช้จิ๊กซอร์ การต่อคํา เกม การใช้คําพ้องคําที่มีความหมาย
ตรงกันข้าม การใช้เพลงภาษาจีนกลางที่ง่ายต่อการจําคําศัพท์ในชีวิตประจําวัน เป็นต้น ทางด้าน
การสอนบรรเทานวด10อาการ ผู้สอนใช้การแสดงด้วยภาพ อธิบายความหมาย ความสําคัญของ
แต่ละจุด สาธิตการนวดให้กับผู้เรียน ต่อมาผู้สอนสนับสนุนให้ ผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียน
การสอน เช่นการออกเสียงตาม และปฏิบัติตาม เพื่อทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปแล้ว หลังจากนั้น
ผู้สอนใช้เทคนิคการคิดดังนํามาช่วยในการสอน โดยผู้สอนให้ผู้เรียนช่วยตั้งคําถามในสิ่งที่ได้เรียนรู้
ไปแล้ว และเกิดความสงสัย ยังไม่เข้าใจ ให้ผู้สอนเป็นผู้ตอบ ผู้สอนแสดงความคิดในการตอบ
ปัญหา ให้ปรากฏออกมาด้วยการใช้คําพูดของความคิดนั้นออกมาดังๆ โดยไม่ได้เพียงคิดในใจ
เพื่อให้ผู้เรียน สามารถเข้าใจวิธีคิดขั้นตอนในการแก้ปัญหาได้อย่างชัดเจนของผู้สอน และสามารถ
นําวิธีคิดนี้ไปเป็นแบบอย่างในการเรียนรู้ เมื่อผู้สอนตอบคําถามผู้เรียนแล้วผู้สอนเปลี่ยนเป็นผู้ตั้ง
คําถามให้ผู้เรียนตอบเป็นภาษาจีนกลางเช่นเดียวกันเพื่อฝึกทักษะในการคิดและการพูด หลังจาก
นั้นผู้สอนทบทวนคําพูดที่ใช้บ่อยๆ เช่นคําว่าขอบคุณ ขอโทษ สวัสดี ไม่เป็นไร ไม่ต้องเกรงใจ ผู้สอน
ให้ผู้เรียนจดสิ่งที่ได้เรียนรู้ตามคําบอกด้วยความเข้าใจของตนเองเพราะในการเขียนทับศัพท์
ภาษาจีนด้วยภาษาไทยผู้เรียนควรใช้ความเข้าใจของตนเองมาช่วยกํากับในการออกเสียงด้วย
ตลอดจนทบทวนเพลงจีนที่ได้เรียนไปแล้วอีกครั้ง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจดจําและนําไปใช้ได้ เมื่อ
ผู้สอนสอนจบแล้ว ผู้เรียนแต่ละกลุ่มนําสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปฝึกหัดกันในกลุ่ม ทั้งนี้ในการจัดกลุ่มแต่ละ
กลุ่มจะมีครูพี่เลี้ยงประจํากลุ่มเป็นผู้ดูแลกลุ่มละ 1 คน โดยครูพี่เลี้ยงประจํากลุ่มคอยให้คําแนะนํา
และส่งเสริมผู้เรียน สนับสนุนให้ผู้ที่มีความสามารถในกลุ่ม เข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้แล้ว สามารถออก
เสียงคําศัพท์ในประโยคได้ถูกต้อง มาเป็นผู้ช่วยครูพี่เลี้ยงประจํากลุ่มช่วยถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่
ยังไม่สามารถปฏิบัติได้ หรือออกเสียงไม่ถูกต้อง เพื่อผู้เรียนที่มีความสามารถมากกว่าจะได้ปฏิบัติ
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ซ้ําและเป็นการทบทวนความรู้ด้วยการสอนให้กับผู้ที่ยังไม่สามารถปฏิบัติได้ สําหรับการนวด
บรรเทาอาการ 10 อาการผู้สอนทบทวนซ้ําอีกครั้งหนึ่ง และให้ผู้เรียนจับคู่ปฏิบัติตาม หลังจากนั้น
ผู้สอนใช้เทคนิคการคิดดังโดยให้ผู้เรียนสอบถามปัญหาในการนวดเมื่อต้องพบกับลูกค้าที่มีอาการ
ต่างๆ แล้วผู้สอนนวดเป็นแบบอย่างและคิดออกมาเป็นคําพูดในการแก้ปัญหาของผู้สอน หลังจาก
นั้นผู้สอนคิดคําถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติร่วมกัน และช่วยเสนอความคิดเห็นจากประสบการณ์
เดิมของผู้เรียนในแต่ละบุคคล เพื่อนํามาเรียนรู้ร่วมกัน ผู้สอนแนะนําแหล่งการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
เช่น หนังสือ ซีดี การเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เป็นต้น เมื่อผู้สอนสอนจบแล้วผู้เรียนแต่ละกลุ่มนํา
สิ่งที่ได้เรียนรู้ไปฝึกหัดกันในกลุ่มด้วยกิจกรรมที่คิดและวางแผนกันไว้แล้วในกลุ่ม ครูพี่เลี้ยงประจํา
กลุ่ม จัดเตรียมสื่ออุปกรณ์ต่างๆที่ผู้เรียนต้องการ เช่น บัตรคํา โครงร่างการแสดงบทบาทสมมุติ
รูปภาพ ซีดี ผู้เรียนอาจใช้วิธีการจับคู่ การทํางานกลุ่ม การใช้บทบาทสมมุติ การใช้จิ๊กซอร์ การ
ทายคําศัพท์ เป็นต้น ผู้สอนและครูพี่เลี้ยงประจํากลุ่มคอยให้ความช่วยเหลือ แนะแนวทางปฏิบัติ
ยกตัวอย่าง ผู้สอนและครูพี่เลี้ยงประจํากลุ่มอาจช่วยวางแผนการเขียนโครงร่างบทบาทสมมุติใน
การเริ่มต้น เพื่อช่วยผู้เรียนจัดการระบบความคิดของกลุ่มและบทบาทหน้าที่ภาระของผู้เรียนใน
กลุ่มของแต่ละบุคคล ช่วยปรับงานให้มีความง่ายต่อศักยภาพของบุคคลในกลุ่มที่สามารถปฏิบัติ
ได้ ครูพี่เลี้ยงประจํากลุ่มทําเป็นแบบอย่างในบางส่วนเมื่อผู้เรียนไม่สามารถปฏิบัติได้ทั้งหมด ครูพี่
เลี้ยงประจํากลุ่มให้ข้อมูลป้อนกลับกับผู้เรียน เช่น การใช้คําบอกเป็นนัย การเสริมคําศัพท์ให้กับ
ผู้เรียนเมื่อผู้เรียนสอบถามและต้องการทราบคําศัพท์ต่างๆเพิ่มเติม การออกเสียงที่ชัดเจน ช้าๆ
เมื่อพบว่าผู้เรียนไม่สามารถออกเสียงได้ถูกต้อง เป็นต้น ครูพี่เลี้ยงประจํากลุ่มคอยกระตุ้น ผู้เรียนให้
ตั้งใจ ปฏิบัติ งานที่มอบหมาย จนสําเร็จตามลําดับขั้นตอน เป็นการรักษาทิศทางการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน เมื่อผู้เรียนมีปัญหาในการเรียนรู้แต่ละบทเรียน อาจเกิดความไม่เข้าใจในจุดประสงค์ของ
การเรียนรู้แต่ละบทเรียน หรือเกิดความเข้าใจผิดในความหมายของคําศัพท์ และการแต่งประโยค
หรือการออกเสียง ครูพี่เลี้ยงประจํากลุ่มจะเขียนคําแนะนํา หรือ อธิบายขั้นตอนในการแก้ปัญหา
นั้นจนกระทั่งงานสําเร็จเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งช่วยชี้จุดสําคัญ ของบทเรียน
แต่ละบทที่ได้เรียนรู้ไปแล้ว และประเมินผลการเรียนรู้ที่ชัดเจน โดย ครูพี่เลี้ยงประจํากลุ่มแจก
เอกสารการประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเองให้ผู้เรียน ในการประเมินการเรียนรู้ทางด้านภาษาจีน
กลางและ การนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ ผู้สอนและครูพี่เลี้ยงประจํากลุ่มคอยควบคุมปัญหา
ความคับข้องใจของผู้เรียนด้วยการสนทนาพูดคุยให้กําลังใจเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้เรียน ทั้งทางด้าน
การเรียนรู้และปัญหาครอบครัว ครูพี่เลี้ยงประจํากลุ่มทําหน้าที่เป็นผู้ฟังด้วยความตั้งใจและให้
คําแนะนําผู้เรียนให้เกิดความสบายใจ ทําให้ผู้เรียนไม่รู้สึกวิตกกังวลจากการเรียนรู้หรือไม่สามารถ
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ปฏิบัติงานได้ รวมทั้งให้ผู้เรียนเขียนอนุทินการเรียนรู้ในแต่ละวันว่าได้เรียนรู้อะไรบ้าง มีความไม่
เข้าใจอย่างไร มีความรู้สึกคับข้องใจอย่างไรกับการเรียนรู้ กับเพื่อนผู้เรียนด้วยกัน และตลอดจน
ปัญหาและอุปสรรคที่ประสบอยู่ รวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ ลงในอนุทินการเรียนรู้ด้วยการบันทึกใน
แต่ละวัน แล้วนําส่งให้ครูพี่เลี้ยงประจํากลุ่มเพื่อให้ครูพี่เลี้ยงประจํากลุ่มสามารถนําข้อมูลทั้ง
ทางด้านการสนทนากับผู้เรียนและอนุทินการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมทั้งการบันทึกประจําวันของครูพี่
เลี้ยงประจํากลุ่มในระหว่างการเรียนรู้เพื่อผู้สอนและครูพี่เลี้ยงสามารถนํามาประเมินว่าผู้เรียนได้
เรียนรู้อะไร และสามารถปฏิบัติงานอย่างไร ครูพี่เลี้ยงประจํากลุ่มได้ให้ความช่วยเหลือแต่ละ
บุคคลอย่างไร ผู้เรียนควรได้รับความช่วยเหลืออย่างไรต่อไป ตลอดจนผู้เรียนมีปัญหาอุปสรรค
ความคับข้องใจอย่างไรหรือไม่ การบันทึกนี้เป็นการบันทึกรายบุคคลให้กับผู้สอนซึ่งหลังจากการ
เรียนรู้ในแต่ละวันแล้วผู้สอนและครูพี่เลี้ยงประจํากลุ่มจะนําบันทึกนี้มาประชุมและหาวิธีช่วยเหลือ
ผู้ที่มีปัญหาในการเรียนรู้แต่ละกลุ่ม แต่ละบุคคล และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เรียนตาม
ความสามารถของผู้เรียน เป็นการช่วยเสริมศักยภาพให้ผู้เรียนแต่ละบุคคล จนกระทั่งผู้เรียน
สามารถปฏิบัติได้สําเร็จด้วยตนเอง ผู้สอนและครูพี่เลี้ยงประจํากลุ่มค่อยๆลด
การช่วยเหลือ
สนับสนุน ต่างๆลงตามความสามารถของผู้เรียน เมื่อพบว่าผู้เรียนสามารถทํากิจกรรมด้วยตนเอง
ในกลุ่มผู้เรียน ผู้สอนทําการตรวจสอบการเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละวันด้วยการให้ผู้เรียนทั้งกลุ่ม
นําเสนอการเรียนรู้ เมื่อแต่ละกลุ่มมีความพร้อมจะทําการบูมสีเพื่อส่งสัญญาณแสดงความพร้อม
ให้ผู้สอนทําการตรวจสอบ และให้คําแนะนํา รวมทั้งให้แบบฝึกหัดกับผู้เรียน
ขั้นประเมินผล
ขั้นตอนที่6. ผู้เรียนประเมินการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ผู้สอนให้ผู้เรียนประเมินตนเองจากแบบประเมินทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลางและ
ทักษะการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการด้วยตนเอง( รายละเอียดอยู่ใน ภาคผนวก ฉ)เมื่อจบ
บทเรียนแต่ละบท แล้วส่งใบประเมินผลการเรียนรู้ให้กับครูพี่เลี้ยงประจํากลุ่ม
ขั้นตอนที่ 7. ประยุกต์การเรียนรู้สู่สถานการณ์ใหม่
ผู้สอนให้แบบฝึกหัด เมื่อผู้เรียนเรียนรู้ในบทเรียนแต่ละบท ในเรื่องทักษะการสื่อสาร
ภาษาจีนกลาง และทักษะการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการแล้ว ผู้สอนให้โจทย์คําถามกับผู้เรียน
ในการประยุกต์การเรียนรู้ในสถานการณ์ใหม่ โดยให้ผู้เรียนช่วยกันคิดออกแบบ ในกลุ่มอย่างอิสระ
แล้วนําเสนอผลการเรียนรู้โดยแสดงละคร สาธิต หรือแสดงบทบาทสมมุติตามสถานการณ์ที่ได้รับ
โดยมีผู้สอนและชาวจีนเป็นผู้ดูแลให้คําแนะนําเพิ่มเติม
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3.6 ระยะเวลา
การจัดโปรแกรมใช้เวลาทั้งสิ้น 150 ชั่วโมง แบ่งออกเป็น 3 ระยะคือ
1. การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนา สมรรถนะอาชีพ เป็นลักษณะ การเข้าร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ใช้ แนวคิดการศึกษาผู้ใหญ่( Andragogy) ของ Knowles (1978)และแนวคิดช่วยเสริม
ศักยภาพการเรียนรู้ (Scaffolding)โดยเข้าร่วมกิจกรรม ในวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น.14.00 น. เป็นเวลา 10 วัน วันละ 4 ชั่วโมง รวมระยะเวลา 40 ชั่วโมง
2. การฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง ด้วยคู่มือการเรียนรู้ทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลาง และซีดี
เพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพ ผู้ดูแลสุขภาพในสปา รวมระยะเวลา 100 ชั่วโมง เป็นการดําเนิน
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวผู้เรียนเอง โดยผู้สอนให้ผู้เรียนเขียนบันทึกประจําวันในการเรียนรู้ในแต่
ละวันตามคู่มือในการฝึกปฏิบัติที่ผู้สอนได้ให้ไว้ (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก ง ) ทางด้านการ
บรรเทาอาการ 10 อาการในเรื่อง การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัย และการ
บําบัดรักษาอาการให้ครอบคลุมกลุ่มอาการตามที่กําหนดไว้ รวมทั้งการนําความรู้ภาษาจีนกลาง
ไปใช้ มีการศึกษาภาษาจีนกลางด้วยตนเองอย่างไร และได้นําไปใช้กับลูกค้าชาวจีนหรือไม่อย่างไร
โดยฝึกปฏิบัติเฉลี่ยสัปดาห์ละ 25 ชั่วโมง จํานวน 4 สัปดาห์
3.การนําเสนอผลการฝึกทักษะการสื่อสารภาษาจีน และทักษะ การ นวดบรรเทาอาการ
10 อาการ และการประเมินผลโปรแกรมเพื่อศึกษา ปัจจัย และเงื่อนไขของการนําโปรแกรมไป
ทดลองใช้ เป็นระยะเวลา 10 ชั่วโมง
3.7 แหล่งความรู้และสื่อการสอน
แหล่งความรู้มีความสอดคล้องกับเนื้อหา เช่น วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านทักษะการ
สื่อสารภาษาจีน และวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและการปฏิบัติการนวดบรรเทาอาการ
10 อาการ ทางด้านโปรแกรมการศึกษาผู้ใหญ่ (Andragogy) และ การเสริมศักยภาพ
(Scaffolding)
สื่อการเรียนรู้ได้แก่ วิทยากร เอกสารประกอบการสอน ภาษาจีนกลาง และการนวด
บรรเทาอาการ 10 อาการ ป้ายโปสเตอร์ วีดีทัศน์ที่สัมพันธ์กับเนื้อหา บัตรคําภาษาจีน หนังสือ
ศัพท์ทานุกรมภาษาจีนกลาง คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค เป็นต้น
3.8 สภาพแวดล้อม
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1. สถานที่ในการจัดกิจกรรมเป็นสถานที่ที่มีพื้นที่ในการจัดกิจกรรมที่ต้องการการ
เคลื่อนไหวและการทํากิจกรรมกลุ่ม เช่น การจับคู่ฝึกทักษะ การแสดงละคร การนําเสนอผลงาน
ต่างๆ
2. เป็นที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอ มีอากาศถ่ายเท มีความเงียบสงบ ไม่รบกวนสมาธิในการ
จัดกิจกรรม
3.9 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
3.9.1 การประเมินผลก่อนการเรียนรู้ ได้แก่
1. วัดความรู้ทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลางโดยใช้ แบบทดสอบความรู้ทางด้านการ
สื่อสารภาษาจีนกลางสําหรับเป็นผู้ดูแลสุขภาพในสปา
2. วัดความรู้ทางด้านการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ โดยใช้ แบบทดสอบความรู้
ทางด้านการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ
3. วัดเจตคติทางด้านการศึกษาทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลางโดยใช้แบบวัดเจตคติ
ทางด้านการศึกษาทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลาง
4. วัดเจตคติทางด้านการนวดเพื่อเป็นผู้ดูแลสุขภาพในสปาโดยใช้
แบบวัดเจตคติ
ทางด้านการนวดเพื่อเป็นผู้ดูแลสุขภาพในสปา
3.9.2 ประเมินผลหลังการเรียนรู้ ได้แก่
1. แบบทดสอบความรู้ทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลางสําหรับ เป็นผู้ดูแลสุขภาพในสปา
2. แบบประเมินทักษะทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลางผู้ดูแลสุขภาพในสปา
3. แบบประเมินทักษะทางด้านการสื่อสารภาษาจีนด้วยตนเอง
4. แบบวัดเจตคติทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลาง
5. แบบทดสอบความรู้ทางด้านการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ
6. แบบประเมินทักษะการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ
7. แบบประเมินทักษะการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการด้วยตนเอง
8. แบบวัดเจตคติทางด้านการนวดเพื่อเป็นผู้ดูแลสุขภาพในสปา
9. ประเด็นการอภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับการจัดโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อ
พัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา
10. แบบประเมินโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแล
สุขภาพในสปา
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4. แผนการเรียนรู้
จากขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปเป็นแผนการเรียนรู้ ที่
มีองค์ประกอบ คือ จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ช่วยเสริมศักยภาพ สื่อการ
เรียนรู้ ระยะเวลา การประเมินผล รายละเอียดมีดังนี้และ ตารางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี
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วัตถุ
ประสงค์
ขั้นนา
1.สร้าง
บรรยากาศ
ในการเรียนรู้

4.1 แผนการเรียนรู้
หน่วยที่ 1. ทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลาง
และ หน่วยที่2 การนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ
เนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู้
สือ่ การ
เรียนรู้
ขั้นที่1.การสร้างบรรยากาศ
1.แบ่งกลุ่มผู้เรียนเป็น 5 กลุ่มสี พร้อม -ฉลากชื่อ
แนะนําครูพี่เลี้ยงประจํากลุ่ม กลุ่มละ 1 คน ภาษาจีน
2. ผู้สอนให้แต่ละกลุ่มคิดสโลแกนของกลุ่ม เช่น สีชมพูสดใส กายใจแข็งแรง แล ะ กระดาน
ท่าบูมสีของแต่ละสี กลุ่มใดสามารถคิด เสร็จก่อน และทําท่าบูมสีก่อนจะได้คะแนน กระดาษ
การให้คะแนนจะให้คะแนนตามลําดับคือ
500 , 400 , 300 ,200,100 คะแนน
จุดประสงค์เพื่อให้เกิดความกระตือรือร้น มี
ความพร้อมเพรียงกัน มีการแข่งขันให้ได้
คะแนนทําให้เกิดการตื่นตัวในการเรียนรู้
และตั้งใจในการเรียน เมื่อทํา กิจกรรมใดๆ
เสร็จก่อนและบูมสี ก่อน ก็จะได้คะแนน
ตามลําดับ
3.ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม จับฉลากชื่อ
ภาษาจีนของแต่ละบุคคลที่ผู้สอนตัง้
ให้โดยในการตั้งชื่อแต่ละกลุ่มแบ่งเป็น ชื่อ
ผลไม้ ต้นไม้ ธัญพืช ดอกไม้ ไม้ใบ แต่ละ
กลุ่มจะมีนามสกุลเดียวกันเพื่อง่ายในการ
จดจํา
4.ผู้เรียนฝึกจําชื่อภาษาจีนของตนเองพร้อม
คําแปลโดยให้แต่ละกลุ่มออกมาบอกเพื่อน
ถึงชื่อภาษาจีนพร้อมคําแปลชื่อของตนเอง

ระยะ
เวลา
30
นาที
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เนื้อหา

4.1 แผนการเรียนรู้(ต่อ)
กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่ การ
เรียนรู้

ระยะ
เวลา

ให้เพื่อนกลุ่มใหญ่ได้รู้จัก โดยตบมือ 2 ครั้ง
แล้วบอกชื่อตัวเอง พร้อมคําแปล และชื่อ
เพื่อนที่อยู่ด้านข้าง ผู้สอนช่วยแนะนําใน
การออกเสียงให้ถูกต้อง
5.ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเลือกหัวหน้า
กลุ่มและเลขากลุ่ม
ขั้นวางแผน
2วาง
แผนการ
เรียนรูร้ ่วมกัน
3.วิเคราะห์
ความ
ต้องการ และ
กําหนด
วัตถุประสงค์
ที่ชัดเจน
ร่วมกัน
4. ออกแบบ
การเรียนรู้
ตามความ
สนใจของ
ผู้เรียน
ภายใต้

6. ผู้สอนอธิบายและยกตัวอย่างการวาง
แผนการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ให้
ผู้เรียนเข้าใจ และให้ผู้เรียนซักถามเมื่อไม่
เข้าใจ
7.ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มหาพื้นที่ของ
ตัวเองในการวางแผนงานการเรียนรู้ เช่น
อาจใช้พื้นที่สนามหญ้า หรือพื้นที่ภายใน
ห้องหรือการจัดเก้าอี้เป็นรูปวงกลมในห้อง
เพื่อวางแผนร่วมกัน หัวหน้ากลุ่มจัดระดม
สมองและเลือกหัวข้อการเรียนรู้ในคู่มือการ
เรียนรู้ที่กลุ่มตนเองสนใจ และแบ่งงาน
ให้กับทุกคนในกลุ่มได้มีหน้าที่ตามความ
สนใจของสมาชิกตลอดจนมีการกําหนด
บทบาทของสมาชิกแต่ละคนในการทํา
หน้าทีต่ ่างๆ โดยมีผู้สอนและครูพี่เลี้ยง
ประจํากลุ่มคอยให้ความช่วยเหลือ ปรึกษา
ชี้แนะ และแก้ไขปัญหาต่างๆให้แต่ละกลุ่ม

- เอกสาร 30
คู่มือการ นาที
สื่อสาร
ภาษาจีน
กลาง
สําหรับผู้
ให้บริการ
ดูแล
สุขภาพ
ในสปา
และ คู่มือ
การนวด
บรรเทา
อาการ
10
อาการ
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ประสงค์
ขอบเขต
ข้อกําหนด
ของการ
เรียนรู้

เนื้อหา

4.1 แผนการเรียนรู้(ต่อ)
กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่ การ
เรียนรู้

ระยะ
เวลา

8.หัวหน้ากลุ่มนําเสนอแผนการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนในแต่ละกลุ่มต่อผู้เรียนในกลุ่มใหญ่
9. ผู้สอนให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมเมื่อพบว่ามี
ข้อที่ต้องแก้ไข

- VCD

3. วิเคราะห์ความต้องการการเรียนรู้ แลก
กาหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนร่วมกัน
11. ผู้สอนและครูพี่เลี้ยงประจํากลุ่มแจก
เอกสารแบบสอบถามความต้องการในเนื้อหา
สาระการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
12.ผู้สอนอธิบายแบบสอบถามความต้องการ
ในเนื้อหาสาระการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้าใจและ
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามเมื่อไม่เข้าใจ
13.ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ความ
ต้องการเพิ่มเติมจากหัวข้อการเรียนรู้ที่กลุ่ม
ตนเองสนใจในแต่ละหัวข้อ
14.ผู้สอนใช้คําถามในการกระตุ้นให้ผู้เรียนหา
ความต้องการของตนเองเพิ่มเติมจาก
ประสบการณ์เดิม
15.ผู้สอนและครูพี่เลี้ยงประจํากลุ่มคอย
อํานวยความสะดวกและให้คําแนะนําแก่
ผู้เรียนในขณะทํากิจกรรมกลุ่ม
16.หัวหน้ากลุ่มนําเสนอความต้องการและ
วัตถุประสงค์ของแต่ละกลุ่มต่อกลุ่มใหญ่ด้วย
การจดข้อมูลไว้บนกระดาน ผู้สอนร่วมสรุป
ด้วยกันอีกครั้ง

30
เอกสาร
นาที
แบบ
สอบ
ถาม
ความ
ต้องการ
เรียนรู้
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เนื้อหา

4.1 แผนการเรียนรู้(ต่อ)
กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่ การ ระยะ
เรียนรู้ เวลา

4. ออกแบบการเรียนรู้ตามความสนใจ
ของผู้เรียนภายใต้ขอบเขตหรือ
ข้อกาหนดของการเรียนรู้นั้น
17. ผู้สอนให้ผู้เรียนเลือกกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ผู้เรียนชอบและมั่นใจที่จะกระทํา
18. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเลือกกิจกรรมการเรียนรู้
ในกลุ่มของตน เช่น การจับคู่ การทํางาน
กลุ่ม การใช้บทบาทสมมุติ การใช้สื่อซีดี การ
อภิปราย การสาธิต เป็นต้น ซึ่งครูพี่เลี้ยง
ประจํากลุ่มเป็นผู้แนะนําทางเลือก ช่วยบอก
ข้อดีและข้อจํากัดในวิธีการเรียนรู้ และ
แนะนําว่ากิจกรรมใดน่าจะเหมาะสมต่อ
เนื้อหาที่จะจัดกิจกรรม และอยู่ในขอบเขต
ข้อกําหนดของการเรียนรู้นั้น
19. ผู้สอนให้หัวหน้ากลุ่มนําเสนอวิธีการ
เรียนรู้ในกลุ่มของตนต่อกลุ่มใหญ่
ขั้นเรียนรู้
5. การจัด
กิจกรรม
การเรียนรู้
ช่วยเสริม
ศักยภาพ

หน่วยที่
1 ทักษะ
การ
สื่อสาร
ภาษาจีน
กลาง
10 บท
ดังนี้

20.ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การ
ช่วยเสริมศักยภาพ ดังนี้
21.ผู้สอนสร้างความสนใจในการเรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียนด้วยการใช้คําถามเพื่อให้ผู้เรียนตอบ
ให้ผู้เรียนเสนอความคิดเห็น พร้อมทั้งให้
คะแนนเพื่อเป็นการจูงใจ ผู้สอน

30
นาที

คู่มือ
การ
สื่อสาร
ภาษา
จีน

28
ชั่วโมง
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เนื้อหา
1.การ
ทักทายและ
การแนะนํา
ตัวเอง
2.การ
สอบถาม
ข้อมูลและ
ความ
ต้องการใช้
บริการของ
ลูกค้า
3. การถาม
และตอบ
เกี่ยวกับ
ค่าบริการ
4.การให้
คําแนะนํา
แก่ลูกค้า
ก่อน
ให้บริการ
นวดแผน
ไทย
และสปา

4.1 แผนการเรียนรู้(ต่อ)
กิจกรรมการเรียนรู้
ยกตัวอย่างผู้มีความรู้ภาษาจีนสําหรับใช้ใน
สปาปัจจุบันสามารถมีรายได้ดี และเชิญ
วิทยากรชาวจีนขึ้นมาพูดให้คําแนะนําในการ
เรียนภาษาจีนกลาง
22 ผู้สอนระบุกิจกรรมก่อนการสอน เพื่อทํา
ให้ผู้เรียนเห็นภาพรวมในการเรียนรู้ ซึ่งจะช่วย
ทําให้ผู้เรียนมีการเตรียมตัว และเข้าใจ
ขั้นตอนในการเรียนรู้ทั้งหมด
23 ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้การนวด
บรรเทาอาการ 10 อาการ ด้วยการสอนโยคะ
ซึ่งประกอบด้วยการฝึกสมาธิ และ การ
บรรเทาอาการด้วยท่าโยคะฤาษีดัดตน โดย
ผู้สอนเปิดดนตรีบรรเลงเบาๆให้ผู้เรียนนั่ง
สมาธิตามแบบการฝึกสมาธิของโยคะ
ประมาณ 5 นาที ฝึกหายใจเข้าออก
24. ผู้สอนสอนโยคะท่าฤาษีดัดตน โดยแสดง
เป็นตัวอย่าง ทีละขั้นตอนให้ผู้เรียนได้ดูก่อน1
รอบ ในท่าที่ ต้องการเรียน พร้อมทั้งอธิบาย
ทักษะที่จําเป็นเพื่อทําให้ผู้เรียนสามารถ
เข้าใจตามลําดับ และให้ผู้เรียนปฏิบัติตาม
เมื่อสอนโยคะแล้ว ผู้สอนดําเนินกิจกรรมการ
สอนทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลางต่อเนื่อง
25. ผู้สอนจัดเก้าอี้เป็นวงกลม เพื่อให้เกิด
การปฏิสัมพันธ์ที่ดี ผู้สอน สาธิตการออก
เสียงในบทเรียนแต่ละบทก่อนด้วยการอ่าน

สื่อการ ระยะ
เรียนรู้ เวลา
กลาง
และ
คู่มือการ
นวด
บรรเทา
อาการ
10
อาการ
-บัตรคํา
ภาษา
จีนกลาง
-คอมพิว
เตอร์
โน๊ตบุ๊ค
-ข้อมูล
เวบไซต์
ที่เกี่ยว
ข้องกับ
การสอน
การ
สื่อสาร
ภาษา
จีนกลาง
กระดาษ
- ปากกา
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เนื้อหา
5. การให้
คําแนะนํา
ลูกค้าขณะ
ให้บริการ
นวดแผน
ไทย
และสปา
6การ
สอบถาม
เกี่ยวกับ
ความรู้สึก
ของลูกค้า
7. การ
พูดคุย
เกี่ยวกับ
สุขภาพ
ของลูกค้า
8.การ
สอบถาม/
บอกเล่า
ถึงอาการ
เจ็บป่วย
ของ ลูกค้า
9. การขอ
ต่อเวลารับ
บริการและ

4.1 แผนการเรียนรู้(ต่อ)
กิจกรรมการเรียนรู้
ออกเสียงที่ช้าชัดเจนและเหมาะสม ดังๆ
1 รอบ พร้อมทั้งอธิบายคําศัพท์และแปล
ความหมายในบทเรียนที่จะเรียนประจําวัน
ผู้สอนใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายใน
แต่ละวัน เช่น การใช้บัตรคําเสริมแต่ละคํา
นํามาต่อเป็นประโยค การเล่นเกม เทคนิค
การคิดดังๆ การสอนคําพ้อง ความหมาย
ตรงกันข้าม การใช้จิ๊กซอร์ การใช้เพลง ซีดี
เป็นต้น ด้วยการทํา เป็นแบบอย่างทีละ
ขั้นตอนพร้อมให้คําอธิบาย เพื่อให้ผู้เรียนได้ดู
และฟัง ทําความเข้าใจ 1 รอบ
26. ผู้สอนทําการสอนภาษาจีนกลางซ้ําอีก
ครั้งหนึ่ง โดยใช้คู่มือภาษาจีนกลางในการ
สอน และให้ผู้เรียนช่วยออกเสียงตามใน
คําศัพท์แต่ละคําด้วยเสียงดังๆ ซ้ําไปซ้ํามา
ทบทวนการใช้คําพ้อง คําตรงกันข้าม คําพูดที่
ซ้ําๆ บ่อยๆ บางบทเรียนผู้สอนใช้เทคนิคการ
คิดดังๆ มาช่วยสอนโดยให้ผู้เรียนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้ ด้วยการช่วยตั้งคําถาม
ในสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปแล้ว ผู้สอนตอบคําถาม
ด้วยการแสดงวิธีคิดในการแก้ปัญหาเป็น
คําพูดแสดงออกมาทีละขั้นตอนเพื่อให้ผู้เรียน
เข้าใจได้ชัดเจน
27. ผู้สอนตั้งคําถามให้ผู้เรียนตอบ และใช้
กิจกรรมการพัฒนาการจํา ด้วยการให้ผู้เรียน

สื่อการ ระยะ
เรียนรู้ เวลา
-ซีดี
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เนื้อหา
นัดหมาย
เวลาลูกค้า
ครั้งต่อไป
10. การ
บอกให้
ลูกค้า
ตรวจสอบ
สิ่งของและ
การนํา
สิ่งของ
กลับไปคืน
ลูกค้า

4.1 แผนการเรียนรู้(ต่อ)
กิจกรรมการเรียนรู้
เขียนคําศัพท์ตามคําบอก และ การเขียนคํา
แปลตามคําบอก ศึกษาเพลงจีน ผู้สอนใช้
การจูงใจด้วยการให้คะแนน เพื่อให้เกิดความ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้ตลอดเวลา
28. ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มนําสิ่งที่ได้
เรียนรู้ไปฝึกหัดกันในกลุ่มด้วยกิจกรรมที่กลุ่ม
ได้วางแผนและกําหนดไว้แล้ว ครูพี่เลี้ยง
ประจํากลุ่มเป็นผู้ดูแลช่วยเหลือให้คําแนะนํา
และส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มีความสามารถใน
กลุ่ม เข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้แล้ว เป็นผู้ช่วยสอน
ถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผู้ที่ยังไม่สามารถปฏิบัติ
ได้
29. ผู้สอนให้ผู้เรียนปฏิบัติด้วยตนเองในกลุ่ม
เป็นส่วนใหญ่ ผู้สอนและครูพี่เลี้ยงประจํา
กลุ่มเป็นผู้ช่วยให้คําแนะนําตลอดจนเตรียม
อุปกรณ์ต่างๆ ที่ผู้เรียนต้องการ เช่น บัตรคํา
ช่วยเขียนโครงร่างวางแผนการแสดงบทบาท
สมมุติ รูปภาพ ซีดี เป็นต้น ครูพี่เลี้ยงประจํา
กลุ่มทําเป็นแบบอย่างในบางส่วนเมื่อผู้เรียน
ไม่สามารถปฏิบัติได้ทั้งหมดและให้ข้อมูล
ป้อนกลับ ด้วยการบอกเป็นนัยๆ
เพื่อให้
ผู้เรียนสามารถคิดได้ด้วยตนเอง

สื่อการ ระยะ
เรียนรู้ เวลา
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4.1 แผนการเรียนรู้(ต่อ)
กิจกรรมการเรียนรู้
30. ครูพี่เลี้ยงประจํากลุ่มคอยกระตุ้นผู้เรียนให้
ตั้งใจปฏิบัติงานที่มอบหมายจนสําเร็จ เป็นกา
รักษาทิศทางการเรียนรู้ เมื่อผู้เรียนมีปัญหาใน
การเรียนรู้แต่ละบทเรียน อาจเกิดความไม่
เข้าใจในจุดประสงค์ของการเรียนรู้แต่ละ
บทเรียน หรือเกิดความเข้าใจผิดในความหมาย
ของคําศัพท์ และการแต่งประโยค หรือ การออก
เสียง ครูพี่เลี้ยงประจํากลุ่มจะอธิบาย ให้
คําแนะนําเพิ่มเติม ช่วยแก้ไขปัญหาในขั้นตอน
ต่างๆจนกระทั่งงานสําเร็จ เพื่อให้ผู้เรียนได้
เข้าใจอย่างถูกต้อง พร้อมทั้งช่วยชี้จุดสําคัญ
ของบทเรียนแต่ละบท
31. ครูพี่เลี้ยงประจํากลุ่มแจกเอกสารการ
ประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเองให้ผู้เรียนใน
การประเมินการเรียนรู้ทางด้านภาษาจีนกลาง
และ การนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ
32. ครูพี่เลี้ยงประจํากลุ่มควบคุมความคับข้อง
ใจของผู้เรียน โดยการสนทนาพูดคุยใ ห้กําลังใจ
เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้เรียน ทั้งทางด้านการ
เรียนรู้และปัญหาครอบครัว ครูพี่เลี้ยงประจํา
กลุ่มทําหน้าที่เป็นผู้ฟังด้วยความตั้งใจและให้
คําแนะนําผู้เรียนให้เกิดความสบายใจ ทําให้
ผู้เรียน ไม่รู้สึกวิตกกังวลจาก การเรียนรู้หรือไม่
สามารถปฎิบัตงานได้ ครูพี่เลี้ยงประจํากลุ่มให้
ผู้เรียนเขียนอนุทินการเรียนรู้ในแต่ละวันว่าได้
เรียนรู้อะไรบ้าง มีความไม่เข้าใจอย่างไร

สื่อการ
เรียนรู้

ระยะ
เวลา
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หน่วยที่ 2
ทักษะการ
นวด
บรรเทา
อาการ 10
อาการ
ได้แก่
1.การนวด
บรรเทา
อาการปวด
ศีรษะจาก
ความเครียด
2 .ปวดคอ
3.ปวดบ่าไหล่
4.ปวดแขน
5.ปวด
ข้อศอกข้อมือ
6.ปวดเอวปวดหลัง
7.ปวด
สะโพก
8.ปวดขา
9.ปวดเข่า

4.1 แผนการเรียนรู้(ต่อ)
กิจกรรมการเรียนรู้
มีความรู้สึกอย่างไรกับการเรียนรู้ กับเพื่อน
และตลอดจนปัญหาที่ประสบอยู่
ข้อเสนอแนะต่างๆ ลงในอนุทินการเรียนรู้
และนําส่งให้ครูพี่เลี้ยงประจํากลุ่มเพื่อ ครูพี่
เลี้ยงประจํากลุ่มสามารถนําข้อมูลทั้ง
ทางด้านการสนทนากับผู้เรียนและใน
อนุทินการเรียนรู้รวมทั้งครูพี่เลี้ยงประจํา
กลุ่มทําการจดบันทึกการทํากิจกรรมของ
ผู้เรียน เพื่อนํามาประชุมกับผู้สอนทําการ
ประเมินการให้ความช่วยเหลือที่แตกต่าง
กันในรายบุคคล
33. เมื่อผู้เรียนมีความพร้อมที่จะได้รับการ
ตรวจสอบการเรียนรู้ในแต่ละบทเรียน
ผู้เรียนทั้งกลุ่มส่งสัญญาณด้วยการบูมสี
เพื่อให้ผู้สอนได้ทราบว่าผู้เรียนมีความ
พร้อมที่จะนําเสนอให้ผู้สอนได้ตรวจสอบ
การเรียนรู้ภาษาจีนกลาง
34. ผู้สอนและครูพี่เลี้ยงประจํากลุ่มทํา
การตรวจสอบผู้เรียนแต่ละกลุ่ม การ
ช่วยเหลือสนับสนุนต่างๆ จะลดลง โดย
ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเองทั้งหมด เมื่อ
ผู้เรียนแต่ละกลุ่มผ่านการตรวจสอบแล้ว
หากผู้สอนพบว่าผู้เรียนบางคนยังไม่
สามารถปฏิบัติงานได้หรือยังมีความ
ผิดพลาดในการออกเสียงคําศัพท์ต่างๆอยู่
ครูพี่เลี้ยงประจํากลุ่มจะทําการช่วยเหลือ

สื่อการ
เรียนรู้

ระยะ
เวลา

-รูปภาพ 9
-ข้อมูล
ชัว่
เวบไซต์ที่ โมง
เกี่ยว ข้อง
กับการ
สอนนวด
บรรเทา
อาการ
- ไม้กด
จุด
-ไม้กวา
ซา
-ค้อนตอก
เส้น
-กระดาน
กระดาษ
- ปากกา
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10.ข้อเท้า
แพลง

4.1 แผนการเรียนรู้(ต่อ)
กิจกรรมการเรียนรู้
อีกครั้งหนึ่ง จนผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้ด้วย
ตนเองได้ในที่สุด
ในช่วงบ่ายเป็นการสอนบรรเทาอาการนวด
10 อาการผู้สอนสอนนวดบรรเทา 10 อาการ
ดําเนินการสอนนวดบรรเทาอาการ 10
อาการดังนี้
35. ผู้สอนใช้การบรรยาย พร้อมกับการใช้
รูปภาพ ประกอบการสอน และใช้การสาธิต
ทําเป็นตัวอย่างแสดงการกดจุดทีละขั้นตอน
ของการนวดบรรเทาอาการ โดยมีผู้เรียนเป็น
ตัวแบบ พร้อมอธิบายทักษะที่จําเป็น ให้
ผู้เรียนทําความเข้าใจ 1 รอบ
36. ผู้สอนทําการสอนซ้ําอีกครั้งหนึ่ง เป็น
การทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้มาแล้ว หลังจาก
นั้นใช้เทคนิคการคิดดังๆมาช่วยในการสอน
โดยผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยการตั้ง
คําถามในสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปแล้ว ผู้สอนตอบ
คําถามด้วยการแสดงวิธีคิดในการแก้ปัญหา
นั้นเป็นคําพูดที่พูดออกมาเป็นการแก้ปัญหา
ทีละขั้นตอนพร้อมทั้งปฏิบัติในการนวดให้
ผู้เรียนได้เข้าใจอย่างชัดเจน
37. ผู้สอนตั้งคําถามให้ผู้เรียนปฏิบัติและ
ช่วยกันเสนอความคิดเห็นในการแก้ไข
ปัญหา และใช้ประสบการณ์เดิมของผู้เรียน

สื่อการ
เรียนรู้

ระยะ
เวลา
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วัตถุ เนื้อหา
ประสงค์

4.1 แผนการเรียนรู้(ต่อ)
กิจกรรมการเรียนรู้
ในแต่ละบุคคลมาตอบปัญหาเป็นการเรียนรู้
ร่วมกัน
38. ผู้สอนให้ผู้เรียนในแต่ละกลุ่ม นําสิ่งที่ได้
เรียนรู้ไปปฏิบัติกันในกลุ่ม ครูพี่เลี้ยงกลุ่ม
สนับสนุนให้ผู้เรียนที่มีความสามารถมากกว่า
เป็นผู้ช่วยสอนเพื่อนผู้ที่ยังไม่สามารถปฏิบัติได้
39. ผู้สอนจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ เช่นไม้กด
จุด ไม้กวาซา ค้อนตอกเส้นเป็นต้นให้กับผู้เรียน
ครูพี่เลี้ยงประจํากลุ่มชี้แหล่งข้อมูลในการเรียนรู้
เพิ่มเติมให้กับผู้เรียนและสนับสนุนให้ผู้เรียนใน
กลุ่มใช้ประสบการณ์ของตนมาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ หากมีข้อผิดพลาดผู้สอนคอยชี้แนะ ด้วย
การใช้คําพูดเป็นนัย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง และให้เกิดความเข้าใจ
ที่ถูกต้อง
40. ครูพี่เลี้ยงประจํากลุ่มกระตุ้นให้ผู้เรียน
ทํางานให้สําเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ และทํา
การบันทึกการเรียนรู้ บทบาทของผู้เรียนแต่ละ
คนในกลุ่ม เพื่อประเมินความช่วยเหลือที่
แตกต่างกันในรายบุคคล
41. ครูพี่เลี้ยงประจํากลุ่มควบคุมความคับข้อง
ใจของผู้เรียน โดยพูดคุยสนทนาให้กําลังใจและ
ช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนเกิด
ความมั่นใจ ทําให้ผู้เรียนไม่รู้สึกวิตกกังวลใน
ความผิดพลาดและกล้าแสดงออก รวมทั้งให้
ผู้เรียนเขียนบันทึกในอนุทินการเรียนรู้ในสิ่งที่ได้

สื่อการ
เรียนรู้

ระยะ
เวลา
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วัตถุ เนื้อหา
ประสงค์

4.1 แผนการเรียนรู้(ต่อ)
กิจกรรมการเรียนรู้
เรียน มีความไม่เข้าใจอย่างไร มีความรู้สึก
อย่างไรกับการเรียนรู้ และตลอดจนปัญหาที่
ประสบอยู่ ข้อเสนอแนะต่างๆ ลงในอนุทินการ
เรียนรู้
42. ผู้สอนคอยตรวจสอบดูแลทุกกลุ่ม ในขณะ
ที่ผู้เรียนกําลังปฏิบัติงานอยู่ เมื่อมีผู้ที่ต้องการ
ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ผู้สอนชี้แนะอธิบาย
เพิ่มเติม และให้ความช่วยเหลือให้กับผู้เรียน
จนกระทั่งผู้เรียนเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้
ด้วยตนเอง การช่วยเหลือต่างๆจะลดลง
43. เมื่อผู้เรียนแต่ละกลุ่มเรียนรู้ในบทเรียนและ
สามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเองแล้ว ผู้เรียนแต่ละ
กลุ่มจะส่งสัญญาณด้วยการบูมสีเพื่อให้ผู้สอน
ได้ทราบว่าผู้เรียนในกลุ่มนั้นมีความพร้อมที่จะ
ปฏิบัติให้ผู้สอนได้ตรวจสอบการเรียนรู้นวด
บรรเทาอาการ
44. ผู้เรียนในแต่ละกลุ่มเมื่อได้รับการ
ตรวจสอบแล้วหากผู้เรียนในบางคนยังไม่
สามารถปฎิบัติงานได้ถูกต้อง ผู้สอนเขียน
บันทึก พร้อมให้คําชี้แนะให้กับผู้เรียน ให้
แบบฝึกหัด เพื่อนําไปฝึกปฏิบัติเพิ่มเติม พร้อม
ทั้งครูพี่เลี้ยงประจํากลุ่มยังคงช่วยผู้เรียน
จนกระทั่งผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง
จนสําเร็จ

สื่อการ
เรียนรู้

ระยะ
เวลา
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วัตถุ
เนื้อหา
ประสงค์
ขั้น
ประเมิน
6. ผู้เรียน
ประเมิน
ผลการ
เรียนรู้ด้วย
ตนเอง
7.ประยุกต์
การเรียนรู้
สู่สถาน
การณ์ใหม่

4.1 แผนการเรียนรู้(ต่อ)
กิจกรรมการเรียนรู้
45. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มที่ผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอนแล้ว ผู้สอนให้แบบฝึกหัด และให้
ผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง
หลังจากนั้นผู้เรียนส่งใบประเมินผลการ
เรียนรู้ให้กับครูพี่เลี้ยงประจํากลุ่ม

46.เมื่อผู้เรียน เรียนรู้ในบทเรียนครบทุกบท
ในเรื่องทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลาง และ
ทักษะการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ
แล้ว ผู้สอนคิดสถานการณ์ใหม่ ที่ต้อง
นําเอาความรู้ทั้งหมดมาประยุกต์รวมกัน ให้
แต่ละกลุ่ม นําไปศึกษาร่วมกันอย่างอิสระ
และนําเสนอการเรียนรู้ ตามสถานการณ์ที่
แต่ละกลุ่มได้รับ
47. เมื่อกลุ่มใดพร้อม ก็จะทําการบูมสีเพื่อ
ส่งสัญญาณนําเสนอการแสดง สาธิต หรือ
บทบาทสมมุติ ให้กับผู้สอนและวิทยากรรับ
เชิญที่เป็นชาวจีนประเมิน

การประเมินผล
1.ผู้เรียนประเมินผลด้วยตนเอง ตามแบบประเมินผล
2.ผู้สอนและผู้ช่วยสอนประเมินผลความสามารถของผู้เรียนตามแบบประเมิ

สื่อการ
เรียนรู้
ใบประ
เมินผล
การเรียนรู้

ระยะ
เวลา
1
ชั่วโมง

2
ชั่วโมง
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4.2 ตารางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ระยะที่ 1 กิจกรรมการเรียนรู้เนื้อหา แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับ การพัฒนา สมรรถนะ
อาชีพ ผู้ดูแลสุขภาพในสปา โดย ใช้แนวคิด การศึกษาผู้ใหญ่ของ Knowles(1980) และ
แนวคิดช่วยเสริมศักยภาพ (Scaffolding) จานวน 10 วัน ณ. มูลนิธิดวงธรรม จังหวัด
เชียงใหม่
วันที่ 19 มีนาคม 2555
08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 09.30 น. เปิดการอบรม โดยผู้อํานวยการ กศน.สันป่าตอง
09.30 - 10.00 น. ปฐมนิเทศ
10.00 - 10.30 น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และ ละลายพฤติกรรม
10.30 - 12.00 น. วางแผนการเรียนรู้ กําหนดวัตถุประสงค์ ออกแบบการเรียนรู้
12.00 - 12.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
12.30 - 13.30 น. ร้องเพลงจีน ศึกษาภาษาจีนกลางบทที่ 1
13.30 - 14.00 น. ประเมินการเรียนรู้บทที1่ และผู้สอนให้งานกับผู้เรียน
วันที่ 20 มีนาคม 2555
09.00 - 09.15 น. ฝึกโยคะฤาษีดัดตน
09.15 - 11.30 น. ทบทวนบทเรียนที่ 1 และศึกษาทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลาง บทที่ 2 – 3
11.30 - 12.00 น. ประเมินการเรียนรู้บทที2่ -3 และผู้สอนให้งานกับผู้เรียน
12.00 - 12.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
12.30 - 13.30 น. ร้องเพลงจีน ศึกษานวดบรรเทาอาการ ปวดศรีษะ และปวดคอ
13.30 - 14.00 น. ประเมินการเรียนรู้ปวดศรีษะ และปวดคอ และผู้สอนให้งานกับผู้เรียน
วันที่ 21 มีนาคม 2555
09.00 - 09.15 น. ฝึกโยคะฤาษีดัดตน
09.15 - 11.30 น. ทบทวนบทที่ 2 – 3 และ ศึกษาทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลาง บทที่ 4
11.30 - 12.00 น. ประเมินการเรียนรู้บทที4่ และผู้สอนให้งานกับผู้เรียน
12.00 - 12.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
12.30 – 13.30 น. ร้องเพลงจีน ศึกษานวดบรรเทาอาการ ปวดบ่า และ ไหล่
13.30 - 14.00 น. ประเมิ
ประเมินนการเรี
การเรียยนรูนรู้ป้ปวดศรี
วดบ่าษะและ
และปวดคอ
ไหล่ ผู้สอนให้
และผูงานกั
้สอนให้
บผู้เงรีานกั
ยน บผู้เรียน
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วันที่ 22 มีนาคม 2555
09.00 - 09.15 น. ฝึกโยคะฤาษีดัดตน
09.15 - 11.30 น. ทบทวนบทที่ 4 และศึกษาทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลาง บทที่ 5
11.30 - 12.00 น. ประเมินการเรียนรู้บทที5่ และผู้สอนให้งานกับผู้เรียน
12.00 - 12.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
12.30 - 13.30 น. ร้องเพลงจีน ศึกษานวดบรรเทาอาการ ปวดแขน ปวดข้อศอกและข้อมือ
13.30 - 14.00 น.
ประเมินการเรียนรู้ปวดแขน ปวดข้อศอก และข้อมือ ผู้สอนให้งานกับผู้เรียน
วันที่ 23 มีนาคม 2555
09.00 - 09.15 น. ฝึกโยคะฤาษีดัดตน
09.15 - 11.30 น. ทบทวนบทที่ 5 และศึกษาทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลาง บทที่ 6
11.30 - 12.00 น. ประเมินการเรียนรู้บทที6่ และผู้สอนให้งานกับผู้เรียน
12.00 - 12.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
12.30 - 13.30 น. ร้องเพลงจีน ศึกษานวดบรรเทาอาการ ปวดเอว และ ปวดหลัง
13.30 - 14.00 น. ประเมินการเรียนรู้ปวดเอว และ ปวดหลัง ผู้สอนให้งานกับผู้เรียน
วันที่ 26 มีนาคม 2555
09.00 - 09.15 น. ฝึกโยคะฤาษีดัดตน
09.15 - 11.30 น. ทบทวนบทที่ 6 และศึกษาทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลาง บทที่ 7
11.30 - 12.00 น. ประเมินการเรียนรู้บทที7่ และผู้สอนให้งานกับผู้เรียน
12.00 - 12.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
12.30 - 13.30 น. ร้องเพลงจีน ศึกษานวดบรรเทาอาการ ปวดสะโพก และ ปวดขา
13.30 - 14.00 น. ประเมินการเรียนรู้ปวดสะโพก และ ปวดขา ผู้สอนให้งานกับผู้เรียน
วันที่ 27 มีนาคม 2555
09.00 - 09.15 น. ฝึกโยคะฤาษีดัดตน
09.15 - 11.30 น. ทบทวนบทที่ 7 และศึกษาทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลาง บทที่ 8
11.30 - 12.00 น. ประเมินการเรียนรู้บทที่ 8 และผู้สอนให้งานกับผู้เรียน
12.00 - 12.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
12.30 - 13.30 น. ร้องเพลงจีน ศึกษานวดบรรเทาอาการ ปวดเข่า และ ข้อเท้าแพลง
13.30 - 14.00 น. ประเมินการเรียนรู้ปวดเข่าและข้อเท้าแพลง ผู้สอนให้งานกับผู้เรียน

413
วันที่ 28 มีนาคม 2555
09.00 - 09.15 น. ฝึกโยคะฤาษีดัดตน
09.15 - 11.30 น. ทบทวนบทที่ 8 และศึกษาทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลาง บทที่ 9
11.30 - 12.00 น. ประเมินการเรียนรู้บทที9่ และผู้สอนให้งานกับผู้เรียน
12.00 - 12.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
12.30 - 13.30 น. ร้องเพลงจีน ศึกษานวดบรรเทาอาการ ปวดเข่า และ ข้อเท้าแพลง
13.30 - 14.00 น. ประเมินการเรียนรู้ปวดขา และ ข้อเท้าแพลง ผู้สอนให้งานกับผู้เรียน
วันที่ 29 มีนาคม 2555
09.00 - 09.15 น. ฝึกโยคะฤาษีดัดตน
09.15 - 11.30 น. ทบทวนบทที่ 9 และศึกษาทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลาง บทที่ 10
11.30 - 12.00 น. ประเมินการเรียนรู้บทที1่ 0 และผู้สอนให้งานกับผู้เรียน
12.00 - 12.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
12.30 - 13.30 น. ร้องเพลงจีน ทบทวนนวดบรรเทาอาการ ทั้งหมด 10 อาการ
13.30 - 14.00 น. ผู้เรียนสอนนวดตอกเส้น
วันที่ 30 มีนาคม 2555
09.00 - 0 9.15 น. ฝึกโยคะฤาษีดัดตน
09.15 - 12.00 น. กิจกรรมกลุ่มนําเสนอการเรียนรู้ภาษาจีนกลางและนวดบรรเทาอาการ 10
อาการ
12.00 - 12.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
12.30 – 14.00 น. ชี้แจงการปฏิบัติในการเรียนระยะที่ 2 มอบแบบบันทึกรายการประเมิน
เอกสารต่างๆ ในการฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง และนัดหมายการกลับมาเพื่อ
รายงานผลการฝึกทักษะด้วยตนเองและทดสอบ รวมทั้งอภิปรายปัจจัย
เงื่อนไขของการจัดโปรแกรม
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สรุปตารางการจัดโปรแกรมระยะที่ 1
เวลา

วันที่
19/03/2555

วันที่
20/03/2555
วันที่
21/03/2555
วันที่
22/03/2555
วันที่
23/03/2555
วันที่
26/03/2555
วันที่
27/03/2555
วันที่
28/03/2555
วันที่
29/03/2555
วันที่
30/03/2555

08.0009.00

09.00 - 12.00

ลงทะเบียน ดําเนินกิจกรรมการเรียนรู้
เปิดการ
ขั้นตอนที่ 1 - 4
อบรม
ปฐมนิเทศ
ศึกษาทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลาง
บทที่ 2 - 3
ศึกษาทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลาง
บทที่ 4
ศึกษาทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลาง
บทที่ 5
ศึกษาทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลาง
บทที่ 6
ศึกษาทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลาง
บทที่ 7
ศึกษาทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลาง
บทที่ 8
ศึกษาทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลาง
บทที่ 9
ศึกษาทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลาง
บทที่ 10
แต่ละกลุ่มนําเสนอผลการเรียนภาษาจีน
กลาง และ นวดบรรเทาอาการ 10 อาการ

12.0012.30

12.30 – 14.00

ศึกษาทักษะการ
สื่อสารภาษาจีน
กลางบทที่ 1

รับประทานอาหารกลางวัน

วัน
เดือนปี

ศึกษานวดบรรเทา
อาการ 10 อาการ
และสรุปและ
ประเมินสิ่งที่ได้
เรียนพร้อมนัดทํา
กิจกรรมในวัน
ต่อไป

ชี้แจงการปฎิบัติ
การเรียนระยะที่ 2
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ระยะที่ 2

การฝึกปฏิบัติ ด้วยตนเองเพื่อพัฒนา สมรรถนะอาชีพ เป็นเวลา 100

ชั่วโมง
ผู้เรียนนําความรู้ที่ได้รับจากการอบรมทั้ง จํานวน 10 วันมาฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
อาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปาโดย ดําเนินกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวผู้เรียนเอง โดยผู้สอนให้ผู้เรียน
เขียนบันทึกประจําวันในการเรียนรู้ในแต่ละวันตามคู่มือในการฝึกปฏิบัติที่ผู้สอนได้ให้ไว้
(รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก ง ) ทางด้านการบรรเทาอาการ 10 อาการในเรื่อง การซักประวัติ การ
ตรวจร่างกาย การวินิจฉัย และการบําบัดรักษาอาการให้ครอบคลุมกลุ่มอาการตามที่กําหนดไว้
รวมทั้งการนําความรู้ภาษาจีนกลางไปใช้ มีการศึกษาภาษาจีนกลางด้วยตนเองอย่างไร และได้
นําไปใช้กับลูกค้าชาวจีนหรือไม่อย่างไร โดยฝึกปฏิบัติเฉลี่ยสัปดาห์ละ
25 ชั่วโมง จํานวน 4
สัปดาห์และการติดตามผลการฝึกปฏิบัติด้วยตนเองตามคู่มือการฝึกปฏิบัติ โดยผู้วิจัยและผู้ช่วย
ผู้วิจัยจะเข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและตรวจสอบการปฏิบัติด้วยตนเองของผู้เรียนกลุ่ม
ทดลองสัปดาห์ละ 1 ครั้ง (ทุกวันศุกร์ที่ 6, 13 , 20 และ 27 เมษายน พ.ศ. 2555 ตั้งแต่เวลา 9.00
– 12.00 น.) รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง (12 ชั่วโมง) และผู้เรียนจะต้องส่งบันทึกประจําวันตามคู่มือการฝึก
ปฏิบัติให้กับผู้วิจัยเมื่อมาพบกันในระยะที่3
ระยะที่ 3 การนาเสนอผลของการฝึกปฏิบัติ การประเมินผลโปรแกรม และ
การศึกษาปัจจัยเงื่อนไขของการนาโปรแกรมไปใช้
ผู้เรียนนําเสนอผลของโครงการฝึกปฏิบัติในการพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแล
สุขภาพในสปาโด ยนําเสนอประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติจริงด้วยตนเองในแต่ละบุคคลต่อ
กลุ่มใหญ่ และส่งคู่มือในการฝึกปฏิบัติด้วยตนเองที่ผู้สอนได้ให้ไว้ ทําแบบทดสอบความรู้ทางด้าน
การสื่อสารภาษาจีนกลาง นวดบรรเทาอาการ 10 อาการ แบบวัดเจตคติทางด้านการสื่อสาร
ภาษาจีนกลาง แบบวัดเจตคติทางด้านการนวดเพื่อเป็นผู้ดูแลสุขภาพในสปา หลังจากนั้นผู้สอน
และผู้ช่วยสอนประเมินทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลาง และทักษะการนวดบรรเทาอาการ
10
อาการ และประเมินโปรแกรมที่ผู้เรียนเข้าร่วมเพื่อให้ผู้จัดโครงการได้รับข้อมูลมาปรับปรุงให้เกิด
ความเหมาะสมต่อไป
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วันที่ 30 เมษายน 2555
เวลา
กิจกรรม
8.00 – 9.00 น. ลงทะเบียน
9.00 – 9.30 น. ปิดโครงการโดยผู้อํานวยการก.ศ.น.สันป่าตอง
9.30 – 10.00 น. ผู้เรียนนําเสนอประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติจริงด้วยตนเองในแต่ละ
บุคคลต่อกลุ่มใหญ่
11.00-12.00 น. ผู้เรียนทําแบบทดสอบความรู้ในการสื่อสารภาษาจีนกลาง และแบบวัดเจต
คติทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลาง
12.00-13.00น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00 น. ผู้เรียนทําแบบทดสอบความรู้ทางด้านการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ และ
แบบวัดเจตคติทางด้านการนวดเพื่อเป็นผู้ดูแลสุขภาพในสปา
14.00-14.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.15 – 15.15น. ผู้สอนและอาจารย์ชาวจีนประเมินทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลาง
15.15 – 16.15น. ผู้สอนและอาจารย์นวดแผนไทย ประเมินทักษะในการนวดบรรเทาอาการ 10
อาการ
16.15 –18.00 น. อภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับการจัดโปรแกรม
18.00 -18.30
ปิดโครงการรับใบวุฒิบัตรและมอบรางวัลกลุ่ม
การดําเนินการอบรมตามกําหนดการของโครงการโดยมีระยะเวลา 150 ชั่วโมง ตาม
กระบวนการของการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดการศึกษาผู้ใหญ่ของ Knowles(1978) และแนวคิด ช่วย
เสริมศักยภาพการเรียนรู้ ( Scaffolding) ในกลุ่มทดลอง (รุน่ ที่ 1) โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะส่วน
กลุ่มควบคุม (รุน่ ที่ 2) ดําเนินกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเป็นลักษณะของการบรรยายตามปกติ
สรุปเป็นตารางการจัดโปรแกรมได้ ดังนี้
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สรุปตารางการจัดโปรแกรมระยะที่3
เวลา
11.0012.00- 13.00- 14.0012.00
13.00 14.00 14.15
ผู้เรียน
ผู้เรียน
ทดสอบ
ทดสอบ
ความรู้
ความรู้
ในการ
ทางด้าน
สื่อสาร
การนวด
ภาษาจีน
บรรเทา
กลางตาม
อาการ
แบบทด
10
สอบ
อาการ
พักรับประทานอาหารว่าง

08.0010.00
ลงทะ
เบียน
และ
ปิดโปร
แกรม

พักรับประทานอาหารกลางวัน

วัน
เดือนปี
วันที่
30
เมษายน
2555

14.15 16.15
ผู้สอนและ
อาจารย์ชาว
จีนประเมิน
ทักษะการ
สื่อสาร
ภาษาจีน
กลาง และ
ผู้สอนและ
อาจารย์
นวดแผน
ไทยประเมิน
ทักษะการ
นวดบรรเทา
อาการ 10
อาการ

16.15 18.30
อภิปราย
กลุ่ม
เกี่ยวกับการ
จัดโปรแกรม
ปิดโครงการ
มอบ
ใบวุฒิบัตร
และรางวัล
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5. กิจกรรมการเรียนรู้และเนื้อหารายวิชา
5.1 แผนการเรียนรู้ กิจกรรมสร้างบรรยากาศให้เกิดการผ่อนคลาย และฝึกสมาธิ
ด้วยการ ฝึกโยคะฤาษีดัดตน
จํานวน 2 ชั่วโมง 30 นาที (วันละ 15 นาที ในเวลาเช้าก่อนเริ่มการเรียนรู้)
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้สึกผ่อนคลาย และทําให้เกิดสมาธิ
1.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความสดชื่นและได้รับความรู้จากการฝึกโยคะ
ท่าฤาษีดัดตน
2. กลุ่มผู้เรียน คือ ผู้ดูแลสุขภาพในสปาที่สําเร็จการศึกษานวดแผนไทยของศูนย์การศึกษานอก
ระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ
3. วิทยากร กนกพร แสงปัญญารักษ์
4. เนื้อหาสาระ ประกอบด้วย 2 กิจกรรมคือ
4.1 นั่งสมาธิ
ระยะเวลา 5 นาที
กิจกรรม ผู้รับการอบรมอยู่ในท่านั่งขัดสมาธิ และวิทยากร เปิดเสียงดนตรีเบาๆ และจุด
ตะเกียงกลิ่นอโรม่า ฝึกการหายใจเข้าและออก
ผู้เรียนหาที่นั่ง ด้วยการนั่งขัดสมาธิ และหลับตาฟังเสียงดนตรีบรรเลงเบา ๆ และได้กลิ่น
น้ํามันหอมอโรม่าจากการจุดตะเกียงน้ํามันใส่กลิ่นอโรม่า พร้อมทั้งได้ยินเสียงน้ําพุ ทําให้เกิดความ
ผ่อนคลาย และเกิดความสดชื่น ฝึกการหายใจเข้าออกโดย
หายใจเข้า – สูดลมหายใจเข้าช้า ๆ ค่อย ๆ เบ่งช่องท้องให้ท้องป่องออก อกขยาย ซี่โครง
สองข้างจะขยายออกปอดขยายใหญ่มากขึ้น ยกไหล่ขึ้น จะเป็นการหายใจเข้าให้ลึกที่สุด กลั้นลม
หายใจไว้สักครู่ ในช่วงนี้ผนังช่องท้องจะยุบเล็กน้อยหน้าอกจะยืดเต็มที่
หายใจออก – ค่อย ๆ ผ่อนลมหายใจออกช้า ๆ โดยยุบท้อง หุบซี่โครงสองข้างเข้ามา แล้ว
ลดไหล่ลง จะทําให้หายใจออกได้มากที่สุด
เมื่อจบเสียงดนตรีให้ผู้เรียนลืมตากลับเข้าสู่สภาวะปกติ
4.2 การฝึกโยคะท่าฤาษีดัดตน ระยะเวลา 10 นาที
ระยะเวลา 10 นาที
กิจกรรม วิทยากร นําผู้เข้ารับการอบรมทํากิจกรรมโยคะท่าฤาษีดัดตนเรียนวันละ 2 ท่า
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ท่าฤาษีดัดตน 15 ท่า
ท่าฤาษีดัดตนตามแบบดั้งเดิม มีประมาณ 127 ท่า ในสมัยรัชกาลที่ 3 ระบุว่ามี 80 ท่า แต่
ในปัจจุบันนี้คงเหลือ 24 ท่า เหตุเพราะมีหลายสถาบันที่นําองค์ความรู้นี้มาพัฒนาเป็นท่าออกกําลัง
กาย เช่น สถาบันการแพทย์แผนไทย โรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพน (วัดโพธิ์) สถาบัน
การแพทย์แผนไทย ได้คัดเลือกท่าฤาษีจาก 127 ท่า มาประยุกต์ให้เกิดความต่อเนื่องของการ
เคลื่อนไหว เป็นท่าหลักๆ 15 ท่า ซึ่งทั้ง 15 ท่า จะมีประโยชน์ในการปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย
เกือบทุกส่วน มีทั้งท่ายืน ท่านอน ท่านั่ง และปัจจุบันได้เผยแพร่ให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชนนําไปเป็นท่าการออกกําลังกายสําหรับประชาชนทั่วไป
คําว่า ดัดตน หมายถึงการทําให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายน้อมไปตามต้องการ เช่น ให้
ยืด ให้หด ให้งอ ให้บิด ฯลฯ ได้ตามต้องการแล้วแต่ความชํานาญที่ได้ฝึกฝนมาจนเกิดควา ม
คล่องตัว ที่เรียกว่า ฤาษีดัดตน คือ การพักผ่อนอิริยาบถ แก้เมื่อย แก้ขบ ระบบตามร่างกายของ
เหล่าฤาษี ชีไพร ผู้ได้บําเพ็ญพรต เจริญภาวนามานานวันละหลายชั่วโมง
การดัดตน เป็นการบริหารร่างกาย หรือกายกรรม เพื่อให้สุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและ
จิตใจ อีกทั้งมีผลพลอยได้คือ เพื่อบําบัดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ เช่น แก้โรคลมทั้งสรรพางค์กาย แก้
เมื่อย แก้ปวด เป็นต้น (สมาคมแพทย์แผนไทย,2553)
การคัดเลือกท่าพื้นฐาน
สถาบันการแพทย์แผนไทย ได้ดําเนินการคัดเลือกท่าฤาษีดัดตนพื้นฐาน 15 ท่า จากท่า
ฤาษีดัดตนที่ได้รวบรวมไว้ทั้งหมด 127 ท่า โดยมีแนวคิดและหลักการคัดเลือก ดังนี้
1. เป็นท่าที่เป็นตัวแทนของอิริยาบถต่าง ๆ และสามารถบริหารร่างกายได้ครอบคลุมทุก
ส่วน ตั้งแต่คอ ไหล่ แขน อก ท้อง เอว เข่าไปจนถึงเท้า
2. เป็นท่าพื้นฐานทั่วไปสําหรับการเริ่มต้นฝึกปฏิบัติให้เกิดความเคยชินและช่วยให้เห็น
ความสําคัญของการจัดโครงสร้างร่างกายของตนเองให้สมดุล
3. เป็นท่าที่เลือกมาจากท่าฤาษีดัดตนซึ่งมีมาแต่ดั้งเดิมแล้วปรับประยุกต์ใช้ในท่า ต่าง ๆ
เช่น นั่ง นอน หรือยืน มีการสรุปความเคลื่อนไหวต่อเนื่องหรือนําท่าเดิมหลายท่ามาเคลื่อนไหว
ต่อเนื่องกัน
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4. การคัดเลือกท่าต่างๆ จะใช้แนวคิดเกี่ยวกับความสมดุลของโครงสร้างร่างกายและการ
บริหารร่างกายตามแนวต่าง ๆ เช่น แนวดิ่ง แนวราบ แนวเฉียง โดยเพิ่มเติมการตรวจร่างกาย อย่าง
ง่าย ๆ เพื่อให้ทราบถึงโครงสร้างร่างกายของตนเองที่ไม่สมดุล โดยอาศัยแนวคิดด้านดุลยภาพของ
รศ . พญ . ลดาวัลย์ สุวรรณกิตติ มาใช้ในการคัดเลือกท่าที่เหมาะสม
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติสามารถ
ฝึกหัดได้โดยไม่ทําให้โครงสร้างที่เสียสมดุลอยู่เดิมมีความเสียหายมากขึ้น
5. ในการคัดเลือกท่าฤาษีดัดตน ได้เพิ่มท่าบริหารกล้ามเนื้อบนใบหน้า ซึ่งคิดค้นโดย
ร.ศ . นพ . กรุงไกร เจนพาณิชย์ ผู้ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกระดูกและข้อ
และเคยศึกษาการนวดไทยจากอาจารย์ณรงค์สักข์ บุญรัตนหิรัญ หมอนวดราชสํานัก ก่อนที่จะ
เสียชีวิตสามารถคิดค้นท่านวดกล้ามเนื้อ บนใบหน้า 7 ท่าขึ้นมา
6. การคัดเลือกท่าต่าง ๆ ไม่เน้นการรักษาเฉพาะโรค แต่เป็นการเตรียมพร้อมการปรับ
สมดุลโครงสร้างร่างกายอย่างง่ายด้วยตัวเอง
7. ท่าที่คัดเลือกไว้นี้ แม้จะมีการวิเคราะห์โดยใช้ความรู้ทางแพทย์แผนปัจจุบันทั้งในแง่
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลแล้วก็ตาม สถาบันการแพทย์แผนไทย ก็ยังมีแนวคิดที่จะสนับสนุนให้
เกิดการวิจัยควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้มีการฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง
ลักษณะท่าทาง
ในปัจจุบันท่าฤาษีดัดตนเป็นการนําท่าต่างๆ จากต้นฉบับที่มีการบันทึกไว้ที่วัดโพธิ์มา
คัดเลือกท่าที่ปลอดภัยเหมาะสม มาเป็นท่าการออกกําลังกาย โดยเป็นการเคลื่อนไหวร่างกาย
อย่างช้าๆ ควบคู่กับ การหายใจ เข้า- ออก อย่างช้าๆ และมีสติ
การฝึกลมหายใจ
การฝึกท่าฤาษีดัดตนนั้นในตํารามิได้มีการระบุชัดเจนเกี่ยวกับการหายใจ แต่อย่างไรก็ตาม
ในศาสนาพุทธมีการนั่งสมาธิ โดยการฝึกการบริหารลมหายใจเช่นกัน ดังนั้นท่าฤาษีดัดตนจึงน่าจะ
ให้ความสําคัญเกี่ยวกับการกําหนดลมหายใจและการกลั้นลมหายใจ
ดังนั้นก่อนที่จะบริหาร
ร่างกายด้วยท่าฤาษีดัดตน ควรเริ่มต้นนั่งสมาธิและการฝึกการหายใจให้ถูกต้อง
หายใจเข้า – สูดลมหายใจเข้าช้า ๆ ค่อย ๆ เบ่งช่องท้องให้ท้องป่องออก อกขยาย ซี่โครง
สองข้างจะขยายออกปอดขยายใหญ่มากขึ้น ยกไหล่ขึ้น จะเป็นการหายใจเข้าให้ลึกที่สุด กลั้นลม
หายใจไว้สักครู่ ในช่วงนี้ผนังช่องท้องจะยุบเล็กน้อยหน้าอกจะยืดเต็มที่
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หายใจออก – ค่อย ๆ ผ่อนลมหายใจออกช้า ๆ โดยยุบท้อง หุบซี่โครงสองข้างเข้ามา แล้ว
ลดไหล่ลง จะทําให้หายใจออกได้มากที่สุด
กายบริหารแบบไทย ท่าฤาษีดัดตนเป็นการบริหารร่างกายของคนไทยที่มีมาแต่โบราณ ซึ่ง
เน้นการฝึกลมหายใจและใช้สมาธิร่วมด้วย จึงเป็นทั้งการบริหารร่างกายและบริหารจิต รวมทั้งช่วย
ในการบําบัดอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นได้ในระดับหนึ่ง
ประโยชน์
การบริหารร่างกายด้วยท่าฤาษีดัดตน นอกจากใช้เป็นท่าในการบริหารร่างกายแล้ว ทําให้
ร่างกายตื่นตัว แข็งแรง และเป็นการพักผ่อน ท่าต่าง ๆ ที่ใช้ยังมีสรรพคุณในการรักษาโรคเบื้องต้น
ได้อีกด้วย นับว่ามีประโยชน์เป็นอันมาก ได้แก่
1. ช่วยให้เกิดการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติของแขนขาหรือข้อต่างๆ
เป็นไปอย่าง
คล่องแคล่ว มีการเน้นการนวด โดยบางท่าจะมีการกดหรือบีบนวดร่วมไปด้วย
2. ทําให้โลหิตหมุนเวียน เลือดลมเดินได้สะดวก นับเป็นการออกกําลังกาย สามารถทําได้
ในทุกอิริยาบถของคนไทย
3. เป็นการต่อต้านโรคภัย บํารุงรักษาสุขภาพให้มีอายุยืนยาว
4. มีการใช้สมาธิร่วมด้วยจะช่วยยกระดับจิตใจให้พ้นอารมณ์ขุ่นมัว หงุดหงิด ความง่วง
ความท้อแท้ ความเครียด และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการหายใจหากมีการฝึกการหายใจอย่าง
ถูกต้อง
จากการที่สถาบันการแพทย์แผนไทย ได้เผยแพร่มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ถึงปัจจุบันยังไม่
พบข้อเสีย หรืออันตรายจากการใช้ท่าฤาษีดัดตน
และโดยลักษณะการเคลื่อนไหว เป็นการ
เคลื่อนไหวอย่างช้า และไม่ได้ดดั หรือฝืนท่าทางอย่างมากมาย ดังนั้นจึงมีความปลอดภัยกับผู้ที่จะ
ใช้ออกกําลังกายโดยเฉพาะผู้สูงอายุ(สมาคมแพทย์แผนไทย,2553)
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ตัวอย่างท่าโยคะฤาษีดัดตน
ท่าที่ 1 ท่านวดบริเวณกล้ามเนื้อใบหน้า 7 ท่า
1.ท่าเสยผม

ท่าเตรียมนั่งขัดสมาธิลําตัวตรง

1.1 ใช้ปลายนิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง 1.2 ค่อย ๆ กด พร้อมกับเลื่อนนิ้ว
กดขอบกระบอกตาบนทั้งสองข้าง มือทัง้ 3 นิ้ว เรื่อยขึ้นไปบนศีรษะ
พร้อม ๆ กัน

2. ท่าทาแป้ง

1.3 ต่อเนื่องไปจนถึงท้ายทอย
ในท่าเสยผม ทําซ้ํา 10 ครั้ง

2.1 ใช้นิ้วกลางทั้งสองข้าง
กดด้านข้างดั้งจมูกพร้อมกัน

2.2 ค่อย ๆ กดพร้อมกับเลื่อนนิ้ว
ขึ้นไปจนถึงหน้าผาก โดยให้ปลาย
นิ้วกลางจรดกันที่กลางหน้าผาก

3. ท่าเช็ดปาก

2.3 จากนั้นลูบมือทั้งสองข้างไป
ทางหางคิ้ว ผ่านแก้ม ต่อเนื่องไป
จนถึงคาง ทําซ้ํา 10 ครั้ง

3.1 ใช้ฝ่ามือซ้ายวางทาบบนปาก
โดยให้ปลายนิ้วก้อยวางอยู่ที่
ปลายติ่งหูข้างขวา

3.2 ลากมือมายังด้านซ้ายพร้อม
กับเม้มริมฝีปาก โดยให้ฝ่ามื
กดแนบสนิทขณะทํา
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4. ท่าเช็ดคาง

4.1 ใช้หลังมือซ้ายวางทาบใต้คาง
โดยให้ปลายนิ้วอยู่ที่ติ่งหูขวา

4.2ลากมือตั้งแต่ติ่งหูขวาไปตาม
คาง จนถึงใต้หูซ้าย โดยให้หลังมือ
กดแนบสนิทระหว่างทํา

4.3 สลับมือทําแบบ
เดียวกัน ทําซ้ําข้างละ 10 ครั้ง

5. ท่ากดใต้คาง
5.1 ใช้ปลายนิ้วหัวแม่มือทั้งสอง
ข้างกดตรงกลางคาง โดยให้ปลาย
นิ้วหัวแม่มือตั้งฉากกับคาง
ก้มหน้าเล็กน้อยเพื่อต้านนิ้วมือ ใช้
แรงกดพอสมควร นิ่งสักครู่ นับ 1-

10 ในใจ
6. ท่าถูหน้าหูและหลังหู

5.2 เลื่อนจุดให้ทั่วบริเวณใต้คาง
โดยเลื่อนทีละนิ้วมือ ทําซ้ํา 5 ครั้ง

6.1 ใช้นิ้วชี้และนิ้วนางทั้งสองข้าง
คีบหลวมๆ โดยให้ฝ่ามือแนบกับ
แก้ม

6.2 ถูนิ้วมือขึ้นลงแรงๆ นับเป็น 1
ครั้ง ทําซ้ํา 20 ครั้ง

7. ท่าตบท้ายทอย

7.1 ใช้ส้นมือทั้งสองข้างปิดหูไว้
โดยให้ปลายนิ้วทั้งสองข้างวาง
บริเวณท้ายทอย ปลายนิ้วกลาง
จรดกัน

7.2 กระดกนิ้วมือทั้งสองข้างให้
มากที่สุด แล้วตบที่ท้ายทอยพร้อม
กันโดยไม่ยกฝ่ามือ ทําซ้ํา 10 ครั้ง
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5.2 รายละเอียดเนื้อหาแผนการเรียนรู้ทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลาง
แผนการ ชั่วโมง
หัวข้อ
หัวข้อการเรียนรู้
งานปฏิบัติ
เรียนรู้ที่
ที่
1
1
บทเรียนที่ 1 การทักทายในช่วงเวลา
กิจกรรมกลุ่ม
การทักทาย ต่างๆ
ฝึกบทสนทนา
และการ
การใช้คําสรรพนามเรียก
ฝึกคําศัพท์
แนะนํา
ลูกค้าที่เป็นผู้ชายและ
ผู้สอนประเมินผลการ
ตนเอง
ผู้หญิงโดยไม่รู้จักชื่อลูกค้า เรียนรู้
การเรียกความสนใจ
ผู้เรียนประเมินผลการ
การสอบถามชื่อลูกค้าและ เรียนรู้ด้วยตนเอง
การแนะนําตัวเอง
ทําแบบฝึกหัด
2

2-5

บทเรียนที่ 2
การสอบถาม
ข้อมูลและ
ความ
ต้องการใช้
บริการของ
ลูกค้า
บทเรียนที่ 3
การถามและ
ตอบเกี่ยวกับ
ค่าบริการใน
การใช้บริการ
ในสปา

ประเภทของการให้บริการ
ในสปา
การบอกกล่าวออกตัวกับ
ลูกค้าว่าตนเองพูดภาษาจีน
ได้เล็กน้อย
การตอบรับ
การตอบปฏิเสธ
การให้สิ่งของ เมื่อยื่น
สิ่งของให้ลูกค้า
การขออภัยลูกค้า
การกล่าวตอบรับคําชม
การสอบถามอัตรา
ค่าบริการ
การตอบอัตราค่าบริการ

กิจกรรมกลุ่ม
ฝึกบทสนทนา
ฝึกคําศัพท์
ผู้สอนประเมินผลการ
เรียนรู้
ผู้เรียนประเมินผลการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง
ทําแบบฝึกหัด
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5.2 รายละเอียดเนื้อหาแผนการเรียนรู้ทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลาง (ต่อ)
แผนการ ชั่วโมง
หัวข้อ
หัวข้อการเรียนรู้
งานปฎิบัติ
เรียนรู้ที่
ที่
3

4

5

6-9

บทเรียนที่ 4
การให้
คําแนะนํา
ลูกค้าก่อ
ให้บริการ
นวดแผนไทย
และสปา

การเตรียมตัวลูกค้าก่อนรับ
บริการ
การบริการลูกค้า
ประโยคที่ใช้ในการให้ลูกค้า
เปลี่ยนเสื้อผ้า

กิจกรรมกลุ่ม
ฝึกบทสนทนา
ฝึกคําศัพท์
ผู้สอนประเมินผลการ
เรียนรู้
ผู้เรียนประเมินผลการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง
ทําแบบฝึกหัด
10-13 บทเรียนที่ 5 ประโยคที่ใช้ในการ
กิจกรรมกลุ่ม
การให้
ปรับเปลี่ยนอีริยาบถต่างๆ ฝึกบทสนทนา
คําแนะนํา
ประโยคที่ใช้บอกระดับ
ฝึกคําศัพท์
ลูกค้าขณะ ความสูง ความกว้าง ใน
ผู้สอนประเมินผลการ
ให้บริการ
การยกแขน และ ขา
เรียนรู้
นวดแผนไทย
ผู้เรียนประเมินผลการ
และสปา
เรียนรู้ด้วยตนเอง
ทําแบบฝึกหัด
14- 17 บทเรียนที่ 6 การสอบถามความรู้สึกของ กิจกรรมกลุ่ม
การสอบถาม ผู้รับบริการขณะทําการนวด ฝึกบทสนทนา
เกี่ยวกับ
ฝึกคําศัพท์
ความรู้สึก
ผู้สอนประเมินผลการ
ของลูกค้า
เรียนรู้
ผู้เรียนประเมินผลการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง
ทําแบบฝึกหัด
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5.2 รายละเอียดเนื้อหาแผนการเรียนรู้ทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลาง(ต่อ)
แผนการ
ชั่วโมง หัวข้อ
หัวข้อการเรียนรู้
งานปฎิบัติ
เรียนรู้ที่
ที่
6
18 - 21 บทเรียนที่ 7 การสอบถามเกี่ยวกับ
กิจกรรมกลุ่ม
การพูดคุย สุขภาพ และ ถามถึง
ฝึกบทสนทนา
เกี่ยวกับ
สารทุกข์สุกดิบของคู่สนทนา ฝึกคําศัพท์
สุขภาพของ คําพูดเมื่อลูกค้าบอกว่าไม่ ผู้สอนประเมินผลการ
ลูกค้า
สบาย
เรียนรู้
ผู้เรียนประเมินผลการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง
ทําแบบฝึกหัด
7
19 - 21 บทเรียนที่ 8 ประโยคที่ใช้ในการสอบถาม กิจกรรมกลุ่ม
การ
เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยของ ฝึกบทสนทนา
สอบถาม/
ลูกค้า
ฝึกคําศัพท์
บอกเล่า ถึง ประโยคที่มักใช้ในการบอก ผู้สอนประเมินผลการ
อาการ
เล่า/การตอบของลูกค้าถึง เรียนรู้
เจ็บป่วยของ อาการเจ็บปวด
ผู้เรียนประเมินผลการ
ลูกค้า
ความต้องการของลูกค้า
เรียนรู้ด้วยตนเอง
การกล่าวตอบเมื่อรับฟัง
ทําแบบฝึกหัด
ความต้องการของลูกค้า
8
22 - 25 บทเรียนที่ 9 ประโยคที่ใช้ในการโต้ตอบ กิจกรรมกลุ่ม
การขอต่อ
เมื่อลูกค้าขอต่อเวลา
ฝึกบทสนทนา
เวลารับ
ฝึกคําศัพท์
บริการและ
ผู้สอนประเมินผลการ
นัดหมาย
เรียนรู้
เวลาลูกค้า
ผู้เรียนประเมินผลการ
ครั้งต่อไป
เรียนรู้ด้วยตนเอง
ทําแบบฝึกหัด

427
5.2 รายละเอียดเนื้อหาแผนการเรียนรู้ทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลาง(ต่อ)
แผนการ
ชั่วโมง หัวข้อ
หัวข้อการเรียนรู้
งานปฎิบัติ
เรียนรู้ที่
ที่
9
26 - 29 บทเรียนที่
ประโยคที่ใช้ในการพูดให้
กิจกรรมกลุ่ม
10
ลูกค้าตรวจสอบสิ่งของก่อน ฝึกบทสนทนา
การบอกให้ ออกจากร้าน
ฝึกคําศัพท์
ลูกค้า
ผู้สอนประเมินผลการ
ตรวจสอบ
เรียนรู้
สิ่งของ และ
ผู้เรียนประเมินผลการ
นําสิ่งของ
เรียนรู้ด้วยตนเอง
กลับไปคืน
ทําแบบฝึกหัด
ลูกค้า
10

30 - 32 กลุ่มแต่ละ ประยุกต์การเรียนรู้สู่
กลุ่มนําเสนอ สถานการณ์ใหม่ด้วยกลุ่ม
การเรียนรู้
ผู้เรียน

ประเมินผลด้วยตัวผู้เรียน
และผู้สอน
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(ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ )
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
ทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลาง
บทที่ 1 การทักทายและการแนะนําตนเอง

ผู้ดูแลสสุขภาพในสปา
เวลา 2 ชั่วโมง

1. วัตถุประสงค์
1.1 สื่อสารทักษะภาษาจีนกลางโดยใช้คําสรรพนามตัวเองและลูกค้าได้
1.2 ใช้คําศัพท์ในการทักทายในช่วงเวลาต่างๆ
1.3 แนะนําตนเองและสอบถามชื่อลูกค้าได้
2. เนื้อหาสาระ
2.1 คําศัพท์ หนี่ห่าว เจ่าอัน อู่อัน หวั่นอัน เซียนเซิง เสียวเจี่ย ตุ้ยปู้ฉี่ อั้นหมัวซื
2.2 การแต่งประโยค - เซียนเซิง เจ่าอัน เสียวเจี่ย อู่อัน หนีห่าวมา
- ตุ้ยปู้ฉี่ เซียงเซิง
ฉิ่งเวิ่น หนินกุ้ยซิ่ง
- หวั่วซิ่ง.......
- หวั่วซื่อ อั้นหมัวซือ
- เหิ่นเกาซิ่ง เริ่นซื่อหนิน
- ฮวันอิ๋งหนินเต้า.......
- หวั่วปู๋ไท่ซฝู
3. กิจกรรมการเรียนรู้
ก่อนเข้าสู่กิจกรรม เปิดเพลงบรรเลง ให้ผู้เรียนหลับตา นั่งสมาธิประมาณ 5 นาที เพื่อ
สร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย แล้วฝึกโยคะท่าฤาษีดัดตน ต่อจากนั้น
3.1 ผู้สอนดําเนินการสอน โดยจัดเก้าอี้เป็นวงกลม ผู้สอนอธิบายคําศัพท์และสาธิตการ
ออกเสียงในบทเรียนที1่ ตามคู่มือทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลาง พร้อมทั้งการเขียนอธิบายคํา
ต่างๆรวมทั้งการแต่งประโยคจากคําศัพท์ ชี้แจงจุดสําคัญเทคนิคการจําคําศัพท์ภาษาจีนกลาง
3.2 ผู้เรียนร่วมกันอ่านออกเสียงภาษาจีนกลางให้ถูกต้อง 2 รอบ
3.3 ผู้สอนตั้งคําถามให้ผู้เรียนตอบเป็นภาษาจีนกลาง โดยหาคําจากคู่มือ แล้วสร้างเป็น
ประโยคต่างๆ
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3.4 ผู้สอนชี้แนะเมื่อมีการออกเสียงที่ผิดพลาด
3.5 ผู้เรียนจับกลุ่มฝึกในสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปแล้วและทําตามการออกแบบการเรียนรู้ของกลุ่ม
ผู้เรียนแต่ละกลุ่มในบทเรียนที่1
3.6 ครูพี่เลี้ยงประจํากลุ่มสอนซ้ําอีก 1 รอบใช้เทคนิคการคิดดัง โดยให้ผู้เรียนเป็นผู้ตั้ง
คําถาม ครูพี่เลี้ยงประจํากลุ่มตอบ โดยเทคนิคการคิดออกมาดังๆ เช่น สวัสดีตอนเช้าพูดว่า
อย่างไร? ครูพี่เลี้ยงประจํากลุ่ม คิดแล้วตอบเป็นความนึกคิด แต่พูดออกมาให้ผู้เรียนรู้จักคิดดตาม
3.7 ผู้เรียนฝึกหัดในกลุ่มตามการออกแบบการเรียนรู้ด้วยกลุ่มผู้เรียนเอง ครูพี่เลี้ยง
ประจํากลุ่มคอยช่วยชี้แนะ และตอบคําถามในสิ่งที่ผู้เรียนสงสัยหรือไม่เข้าใจ เมื่อพบว่ามีการออก
เสียงที่ผิดพลาดผู้สอนและผู้ช่วยสอนจะช่วยบอกและแก้ไขข้อผิดพลาดนั้น
3.8 ส่งเสริมให้เพื่อนที่มีความสามารถมากกว่าช่วยสอนเพื่อนที่มีความสามารถน้อยกว่า
3.9 เมื่อผู้เรียนได้ฝึกการเรียนรู้ในกลุ่มเรียบร้อยแล้ว จะส่งสัญญาณด้วยการบูมสีเพื่อให้
ผู้สอนได้ทราบว่ากลุ่มนั้นๆพร้อมที่จะได้รับการประเมินการเรียนรู้จากผู้สอน
3.10 เมื่อประเมินผลแล้ว พบว่ามีผู้ที่ยังไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ครูพี่เลี้ยงประจํากลุ่มให้
ความช่วยเหลือ ช่วยบอกเป็นนัย อธิบาย สาธิต ให้การบ้านแบบฝึกหัด เป็นต้น
4. สื่อการเรียนรู้
4.1 คู่มือการสื่อสารภาษาจีนกลางสําหรับผู้ดูแลสุขภาพในสปา
4.2 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ประจํากลุ่ม ที่มีไฟล์เสียงบทเรียนที่ 1
4.3 กระดาษ ปากกา
4.4 หนังสือภาษาจีนกลางที่จัดไว้ในมุมแหล่งเรียนรู้
5. การวัดผลประเมินผล
5.1 ประเมินผลจากการนําเสนอการสื่อสารในบทเรียนของแต่ละกลุ่ม
5.2 ผู้เรียนประเมินผลด้วยตนเองจากใบประเมิน
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6. บันทึกผลหลังการเรียนรู้
1. ผลการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่ม

2. ปัญหา /อุปสรรค

3. ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข
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5.3 รายละเอียดเนื้อหาแผนการเรียนรู้ทักษะการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ
แผนการ ชั่วโมง
หัวข้อ
หัวข้อการเรียนรู้
งานปฎิบัติ
เรียนรู้ที่
ที่
11
1
บทเรียนที่ 1
การนวดศีรษะท่าต่างๆ กิจกรรมกลุ่ม
นวดบรรเทา
แนวกดจุดปวดศรีษะ ผู้เรียนแลกเปลี่ยน
อาการปวดศีรษะ การนวดคอท่าต่างๆ
ประสบการณ์การ
จากความเครียด แนวกดจุดเส้นบ่าและ เรียนรู้ และฝึกนวดซึ่ง
บทเรียนที่ 2
คอ
กันและกัน
นวดบรรเทา
อาการปวดคอ
12
2
บทเรียนที่ 3
กดนวดบ่า และ ไหล่ กิจกรรมกลุ่ม
นวดบรรเทา
ท่าต่างๆ
ผู้เรียนแลกเปลี่ยน
อาการปวดบ่า
แนวกดจุดเส้นบ่าและ ประสบการณ์การ
และปวดไหล่
ไหล่
เรียนรู้ และฝึกนวดซึ่ง
กันและกัน

13

3

บทเรียนที่ 4
นวดบรรเทา
อาการปวดแขน
บทเรียนที่ 5
นวดบรรเทา
อาการปวดข้อศอก
และข้อมือ

กดนวดแขนในท่า
ต่างๆ
แนวกดจุดเส้นแขน
กดนวดข้อศอกและนิ้ว
มือในท่าต่างๆ
แนวกดจุดข้อศอกและ
ข้อมือ

4

บทเรียนที่ 6
นวดบรรเทา
อาการปวดเอว
และปวดหลัง

กดนวดเอวและนวด
กิจกรรมกลุ่ม
หลังในท่าต่างๆ
ผูเ้ รียนแลกเปลี่ยน
แนวกดจุดเอวและหลัง ประสบการณ์การ
เรียนรู้ และฝึกนวดซึ่ง
กันและกัน

กิจกรรมกลุ่ม
ผู้เรียนแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ และฝึกนวดซึ่ง
กันและกัน
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แผนการ
เรียนรู้ที่
14

ชั่วโมง
ที่
5

หัวข้อ

หัวข้อการเรียนรู้

งานปฎิบัติ

15

6

บทเรียนที่ 8
นวดบรรเทา
อาการปวดขา

กดนวดขาในท่าต่างๆ
แนวกดจุดปวดขา

กิจกรรมกลุ่ม
ผู้เรียนแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ และฝึกนวดซึ่ง
กันและกัน

16

7

บทเรียนที่ 9
นวดบรรเทา
อาการปวดเข่า
บทเรียนที่ 10
นวดข้อเท้าแพลง

กดนวดเข่าในท่าต่างๆ
แนวกดจุดเข่า
กดนวดข้อเท้าในท่า
ต่างๆ
แนวกดจุดนวดข้อเท้า

กิจกรรมกลุ่ม
ผู้เรียนแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ และฝึกนวดซึ่ง
กันและกัน

17

8

บทเรียนที่ 1- 10

ทบทวน บทที่ 1 -10

18

9 - 10

กิจกรรมกลุ่ม
ผู้เรียนทบทวนและ
แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ และฝึกนวดซึ่ง
กันและกัน
กิจกรรมกลุ่ม
ผู้เรียนแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ และฝึกนวดซึ่ง
กันและกัน

บทเรียนที่ 7
กดนวดสะโพกในท่า
กิจกรรมกลุ่ม
นวดบรรเทา
ต่างๆ
ผูเ้ รียนแลกเปลี่ยน
อาการปวดสะโพก แนวกดจุดเอวและหลัง ประสบการณ์การ
เรียนรู้ และฝึกนวดซึ่ง
กันและกัน

เรียนตอกเส้นแบบ ตอกเส้นแก้อาการ
ล้านนา
กวาซาขูดพิษตาม
เรียนกวาซาขูดพิษ อาการต่างๆ
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(ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ )
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11
ทักษะการ นวดบรรเทาอาการ 10 อาการ
ผู้ดูแลสสุขภาพในสปา
บทที่ 1 การนวดบรรเทาอาการปวดศีรษะจากความเครียด
บทที่ 2 นวดบรรเทาอาการปวดคอ
เวลา 1 ชั่วโมง
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพิ่มเติมความรู้การนวดบรรเทาอาการปวดศรีษะ
1.2 เพิ่มเติมความรู้การนวดปวดคอ
1.3 สามารถบรรเทาอาการปวดศรีษะ และ ปวดคอ
2. เนื้อหาสาระ
2.1 วิธีการนวดบีบต้นคอ กดท้ายทอย แนวเส้นกดจุดปวดศรีษะ
2.2 วิธีการนวดกดต้นคอ คลึงต้นคอและบ่า บีบไหล่และคอ สับต้นคอ บิดคอ ลูบคอ
บีบและยกคอ แนวกดจุดเส้นบ่า และคอ
3. กิจกรรมการเรียนรู้
ก่อนเข้าสู่กิจกรรม ร้องเพลงจีนเพื่อให้ผ่อนคลาย ต่อจากนั้น
3.1 ผู้สอนดําเนินการสอน โดยการบรรยาย พร้อมใช้รูปภาพประกอบการสอน และสาธิต
ทําเป็นตัวอย่าง ตามคู่มือการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ พร้อมทั้งการอธิบายจุดสําคัญต่างๆ
ตามร่างกาย และเทคนิคการนวด
3.2 ผู้สอนให้ผู้เรียนเป็นตัวแบบ และให้เพื่อนถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปแล้ว
3.3 ครูพี่เลี้ยงประจํากลุ่มเป็นตัวแบบให้ผู้เรียนกดจุด ตามที่ได้เรียน และตรวจสอบความ
ถูกต้องน้ําหนักการนวด การซักถามอาการลูกค้า
3.4 ผู้เรียนร่วมกันเรียนรู้ นําไปฝึกหัดในกลุ่ม ครูพี่เลี้ยงช่วยอํานวยความสะดวก
3.5 ผู้เรียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันโดยอิสระ ทั้งในกลุ่มของตนเอง และกลุ่มอื่น
3.6 ผู้สอนและครูพี่เลี้ยงประจํากลุ่มคอยช่วยชี้แนะ และตอบคําถามในสิ่งที่ผู้เรียนสงสัย
หรือไม่เข้าใจ เมื่อพบว่ามีการนวดกดจุดผิดพลาดผู้สอนและผู้ช่วยสอนจะช่วยบอกและแก้ไข
ข้อผิดพลาดนั้น
3.7 เมื่อผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้แล้ว ผู้เรียนในกลุ่มทําการบูมสีเก็บคะแนน ผู้เรียนจับคู่
และทําการนวดตามที่ได้เรียนไปแล้วให้ผู้สอนดู
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3.8 หากมีข้อผิดพลาดผู้สอนชี้แนะ และสาธิตให้ดูอีกครั้งหนึ่ง
4. สื่อการเรียนรู้
4.1 คู่มือการนวดบรรเทาอาการสําหรับผู้ดูแลสุขภาพในสปา
4.2 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ประจํากลุ่ม
4.3 กระดาษ ปากกา
4.4 หนังสือนวดบรรเทาอาการ และ ตําราการนวดแผนไทย ที่จัดไว้ในมุมแหล่งเรียนรู้
5. การวัดผลประเมินผล
5.1 ประเมินผลจากผู้สอน และผู้ช่วยสอนหลังการเรียนรู้
5.2 ผู้เรียนประเมินผลด้วยตนเองจากใบประเมิน
6. บันทึกผลหลังการเรียนรู้
1. ผลการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่ม

2. ปัญหา /อุปสรรค

3. ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข
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ใบกิจกรรมที่ 1
การออกแบบการจัดการเรียนรู้โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาอาชีพผู้
ให้บริการดูแลสุขภาพธุรกิจสปาไทย
การออกแบบการจัดการเรียนรู้กลุ่มที่
เรื่อง
1. ความต้องการเรียนรู้สาระสําคัญ
2. จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1
2.2
2.3
3. เนื้อหาสาระ
4. อุปกรณ์การเรียนการสอน
5. กิจกรรมการเรียนการสอน

6. การวัดผลและประเมินผล

7. กิจกรรมเสนอแนะ
8. บันทึกผลหลังการเรียน
8.1 ผลการเรียน
8.2 ปัญหา/ อุปสรรค
8.3 ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข

ระยะเวลา
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ตัวอย่างใบกิจกรรมที่ 2
กิจกรรมการพัฒนาการจา
ชื่อ
กิจกรรมการฝึกการจํา
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ฝึกทักษะด้านการจําคําศัพท์ภาษาจีนกลาง
2. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมได้ฝึกสมาธิ
อุปกรณ์
1. กระดาษ
2. ปากกา
วิธีดาเนินการ 1. ครูพี่เลี้ยงประจํากลุ่ม แจกกระดาษให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมคนละ 3 แผ่น
2. ครูพี่เลี้ยงประจํากลุ่มอ่านชุดคําศัพท์ 10 คํา 1 รอบ โดยให้ผู้ร่วมกิจกรรมและ
จํา ห้ามจดลงบนกระดาษ แล้วให้ผู้รับการฝึกอบรม เขียนคําศัพท์เท่าที่จําได้
ในกระดาษแผ่นที่ 1
3. ครูพี่เลี้ยงประจํากลุ่มอ่านชุดคําศัพท์ชุดเดิม ครั้งที่ 2 แล้วให้ผู้ร่วมกิจกรรม
เขียนคําศัพท์เท่าที่จําได้ในกระดาษแผ่นที่ 2 โดยห้ามดูแผ่นที่ 1 ที่เขียนไว้
4. ทําเช่นเดียวกันในรอบที่ 3 โดยห้ามดูแผ่นที่ 1 และ 2 ที่เขียนไว้
5. สรุปรวมคะแนนคําศัพท์ที่เขียนไว้ 3 ชุด
สรุปกิจกรรม ส่วนใหญ่แล้วชุดคําศัพท์จากกระดาษแผ่นที่ 3 จะได้คะแนนสูงสุด เนื่องจากผู้
ร่วมกิจกรรมเริ่มจัดระบบการจําได้ การจําคําศัพท์ในการศึกษาทักษะการสื่อสาร
ภาษาจีนกลางเป็นสิ่งที่สําคัญ ผู้ฝึกอบรมควรต้องมีการจัดระบบความจําและมี
เทคนิคในการจําคําศัพท์ เพื่อนําไปใช้เป็นประโยชน์ในการสนทนาได้อย่างแท้จริง
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ตัวอย่างใบกิจกรรมที่ 3
จัดกลุ่มคาตามบทเรียน
ชื่อ
จัดกลุ่มคําตามบทเรียน
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมรวบรวมคําศัพท์ในแต่ละบทเรียนให้ได้มากที่สุด
2. ฝึกการสร้างรูปประโยค
อุปกรณ์
บัตรคําซึ่งจัดกลุ่มตามบทเรียนในคู่มือภาษาจีนกลางประมาณ 50 ใบขึ้นอยู่กับ
บทเรียน แต่ละบท
วิธีดาเนินการ 1. ครูพี่เลี้ยงประจํากลุ่ม แจกบัตรคําให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนในกลุ่ม
2. ผู้ร่วมกิจกรรมตรวจบัตรคําของตนเองที่ได้รับ
3. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องหาบัตรคําในแต่ละบทเรียนให้ได้ครบชุด จากบัตรที่มีอยู่
4. ผู้เริ่มเล่นคนที1่ (สมมุติว่าชื่อ หลันฮวา) เริ่มต้นโดยขอบัตรจากเพื่อนอีกคน
หนึ่งที่อยู่ในกลุ่มโดยต้องใช้ประโยคคําพูดว่า “ตุ้ยปู้ฉี่ หนี่โหย่ว........มา?”
5. เพื่อนผู้เล่นที่ถูกถามถ้ามี ก็จะตอบว่า “โหย่ว หว่อโหย่ว........” “หว่อเก๋หนี”่
และให้บัตรแก่ผู้ขอ ถ้าไม่มีบอกว่า “ ตุ้ยปู้ฉี่ หว่อเหมยโหย่ว.........”
ผู้ที่ขอบัตรแล้วจะได้รับบัตรหรือไม่ได้รับบัตร ต้องพูดคําว่า “เซี่ยเซี่ย”
(ขอบคุณ) ทุกครั้ง
6. ผู้เล่นคนที่ถูกขอบัตรจะต้องเป็นผู้เล่นคนต่อไป การขอบัตรจากผู้อื่นมีข้อแม้ว่า
ผู้ขอจะต้องมีบัตรอย่างน้อย 1 ใบในชุดนั้น เมื่อได้ครบชุด ผู้เล่นจะหงายบัตร
ของตนลงบนโต๊ะ
7. กิจกรรมสิ้นสุดลงเมื่อบัตรทุกใบถูกหงายอยู่บนโต๊ะ ผู้มีบัตรมากที่สุดเป็นผู้
ชนะ
สรุปกิจกรรม กิจกรรมนี้นอกจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ทบทวนคําศัพท์ในแต่ละบทเรียน ยัง
ฝึกใช้รูปประโยคที่ต้องใช้อยู่เป็นประจําในชีวิตประจําวัน ได้แก่
ตุ้ยปู้ฉี่ หนี่โหย่ว..........มา?. (ขอโทษ คุณมี.............ไหม?)
โหย่ว หว่อโหย่ว............... (มี ฉันมี..............)
หว่อ เก๋หนี่. (ฉันให้คุณ)
ตุ้ยปู้ฉี่ หว่อเหมยโหย่ว ........ (ขอโทษ ฉันไม่มี...........)
เซี่ยเซี่ย (ขอบคุณ)
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ตัวอย่างใบกิจกรรมที่ 4
ฝึกคาตรงกันข้าม
ชื่อ
ฝึกคําตรงกันข้าม
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมฝึกหาคําตรงกันข้ามกัน
อุปกรณ์
บัญชีคําศัพท์ในเรื่องที่เรียน
วิธีดาเนินการ 1. ครูพี่เลี้ยงประจํากลุ่มแจกบัญชีคําศัพท์ให้ผู้ร่วมกิจกรรมทุกคน โดยเลือกคน
หนึ่งไว้ต่างหาก ให้เล่นเป็นพระราชา พระราชาจะเป็นผู้บอกคําตอบพร้อมคํา
แปลที่ถูกต้อง
2. เมื่อเริ่มเล่นกิจกรรม ผู้เล่นคนที่ 1 ต้องอ่านคําศัพท์ที่ได้รับ แล้วตอบคําตรงกัน
ข้ามกันพร้อมคําแปล ถ้าตอบไม่ได้ ต้องถามพระราชา พระราชาจะเป็น
ผู้ตอบคําถามนั้นแล้วเปลี่ยนเป็นผู้เล่นคนที่ 2 จนกระทั่งหมดผู้เล่นในกลุ่ม
3. ผู้เล่นคนใดตอบได้ถูกได้คะแนนมากที่สุด ผู้นั้นเป็นผู้ชนะ
สรุปกิจกรรม

กิจกรรมนี้จะทําให้ผู้เล่นจําคําศัพท์ตรงกันข้ามกันได้ และเป็นการเพิ่มคําศัพท์
พร้อมทั้งทบทวนคําศัพท์ที่ได้เรียนไปแล้ว
ห่าว
โหย่ว
เขออี่
ซูฝู
จั่ว
เฉียนเมี่ยน
จั้ว
สี่ฮวัน
ฝู่วั่ว
ซั่งเมี่ยน
ชิง
ท่ง
ฉาง
โหย่วค่ง
เขออี่

ปู้ห่าว
เหมยโหย่ว
ปู้เขออี่
ปู้ซูฝู
อิ้ว
โห้วเมี่ยน
จั่น
ปู้สี่ฮวัน
หยั่งวั่ว
เซี่ยเมี่ยน
จ้ง
ปู๋ท่ง
ต่วน
เหมยค่ง
ปู้เขออี่
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ตัวอย่าง ใบกิจกรรมที่ 5
สร้างคาและเรียนรู้ความหมายของคาศัพท์
ชื่อ
สร้างคําและเรียนรู้ความหมายของคําศัพท์
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมฝึกสร้างคําและเรียนรู้ความหมายของคําศัพท์
อุปกรณ์
ใบกิจกรรมการเติมคําในประโยคให้ถูกต้อง
วิธีดาเนินการ 1. ครูพี่เลี้ยงประจํากลุ่มแจกใบกิจกรรมให้ผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนในกลุ่ม
2. เมื่อเริ่มเล่นกิจกรรม ให้แต่ละกลุ่มช่วยหาคําศัพท์มาเติมคําให้ถูกต้องใน
ช่องว่างที่ว่างไว้
3. ผู้เล่นกลุ่มใดช่วยกันเติมคําทั้งหมดได้ถูกต้อง และแปลได้ทั้งหมดเสร็จก่อน
กลุ่มนั้นเป็นผู้ชนะ ศัพท์คําใดที่สมาชิกไม่ทราบความหมาย สมาชิกในกลุ่มที่
ทราบความหมายเป็นผู้อธิบายให้ฟัง
สรุปกิจกรรม

กิจกรรมนี้จะทําให้ผู้เล่นเข้าใจในการสร้างประโยค ทบทวนบทเรียนที่เรียน
มาแล้ว และเข้าใจความหมายของคําศัพท์ต่างๆ

เจ่าอัน ...............ฮวันอิ๋งเต้า.................. .. ?
เจ่าอัน ..................
หว่อซิ่ง..........................................
…………………..เหิ่นเกาซิ่ง...................

จินเทียนหวั่วเตอะ...............................เหิ่นท่ง
.........................หวั่วปังหนี่ …………………..
ห่าว.......................
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ตัวอย่าง ใบกิจกรรมที่ 6
อวัยวะของฉัน
ชื่อ
อวัยวะของฉัน
วัตถุประสงค์ ทบทวนคําศัพท์เกี่ยวกับอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย
อุปกรณ์
1.คูม่ ือภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสารเบื้องต้นสําหรับผู้ดูแลสุขภาพในสปา
2. หนังสือจากแหล่งเรียนรู้ที่จัดเตรียมไว้
วิธีดาเนินการ 1. ครูพี่เลี้ยงประจํากลุ่มทบทวนคําศัพท์ที่ใช้เกี่ยวกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกาย
เท่าที่สามารถมองเห็นและแตะต้องได้
2. เมื่อเริ่มเล่นกิจกรรม ครูพี่เลี้ยงประจํากลุ่ม ให้ผู้เรียนในกลุ่มผลัดกันออกมา ชี้
อวัยวะของตนเอง แล้วให้ผู้เรียนในกลุ่มที่เหลือบอกเป็นภาษาจีนกลาง คนใด
ตอบได้ถูกต้องมากที่สุดผู้นั้นเป็นฝ่ายชนะ
สรุปกิจกรรม กิจกรรมนี้จะทําให้ผู้เล่นจําคําศัพท์เกี่ยวกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้
ตัวอย่าง ใบกิจกรรมที่ 7
หมายเลขใคร
ชื่อ
หมายเลขใคร
วัตถุประสงค์ ฝึกทดสอบความเร็วและความจําเกี่ยวกับตัวเลข
อุปกรณ์
วิธีดาเนินการ 1. ผู้เล่นนั่งเป็นวงกลม หันหน้าเข้าหากัน
2. ให้ผู้เล่นนับตัวเลขเรียงลําดับแต่ละบุคคล ตัวเลขนั้นจะเป็นเลขประจําตัว
เฉพาะผู้เล่นคนนั้น
3. เริ่มเกมโดยผู้เล่นคนที่ 1 เรียกตัวเลขประจําตัวของผู้เล่นคนอื่น และผู้เล่นคน
นั้นจะต้องเรียกหมายเลขอื่นต่อไปอย่างรวดเร็ว
4. ผู้เล่นคนใดที่เรียกหมายเลขไม่ได้ ให้ออกไปอยู่ในกลุ่มใหม่
5. กลุ่มที่ผู้เล่นถูกคัดมาอยู่ในกลุ่มใหม่ให้เริ่มเกมอีกครั้ง ให้ผู้เล่นกลุ่มแรกคอย
ช่วยผู้เล่นในกลุ่มใหม่
สรุปกิจกรรม กิจกรรมนี้ช่วยฝึกความจําเกี่ยวกับตัวเลข และทดสอบความเร็ว การให้ความ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
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ตัวอย่าง ใบกิจกรรมที่ 8
กรุณาด้วย
ชื่อ
กรุณาด้วย
วัตถุประสงค์ ฝึกประโยคคําขอร้อง
อุปกรณ์
คู่มือภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสารเบื้องต้นสําหรับผู้ดูแลสุขภาพในสปา
วิธีดาเนินการ 1. ครูพี่เลี้ยงประจํากลุ่มทบทวนประโยคคําขอร้อง และให้ผู้เรียนช่วยกันคิด
ประโยคคําขอร้องเพิ่มเติมให้ได้มากที่สุดในแต่ละกลุ่ม
2. เมื่อแต่ละกลุ่มพร้อมแล้ว ให้ทุกกลุ่มรวมตัวกัน และให้ตัวแทนกลุ่ม ขึ้นมา 1 คน
มาพูดประโยคคําขอร้องที่ได้เตรียมมา ผู้ที่อยู่ในกลุ่มทั้งหมดต้องทําตามคําขอร้อง
ของตัวแทนที่ขึ้นมาพูด โดยมีกติกาว่า ต้องใช้คําขึ้นต้นว่า ฉิ่ง (กรุณา) ถ้าไม่มีคํา
ว่าฉิ่ง ก็ห้ามขยับตัวให้ยืนเฉยๆ
3. เริ่มเล่นเกม เมื่อได้สมาชิกผู้เล่นที่ปฏิบัติผิดกติกา หรือปฏิบัติตามคําขอร้องไม่
ถูกต้อง ผู้นั้นจะต้องทําหน้าที่เป็นผู้พูดประโยคคําขอร้อง ต่อจากผู้บอกคน
ก่อน ผู้เล่นคนอื่นๆ ที่ทําผิดจะถูกคัดออกไปเรื่อยๆ จนเหลือผู้เล่นคนสุดท้าย
เป็นผู้ชนะ
สรุปกิจกรรม กิจกรรมนี้ช่วยฝึกประโยคคําขอร้อง ให้เกิดความเคยชิน และ สามารถฟังได้เข้าใจ
ข้อเสนอแนะ การเล่นเกมนี้อาจจัดให้มีการทดสอบความสามารถระหว่างกลุ่มได้โดยมีการ
คัดเลือกผู้ชนะจากแต่ละกลุ่ม แล้วมาแข่งขันกันเป็นกลุ่มสุดท้าย และให้สมาชิก
ที่เหลือให้กําลังใจแก่ตัวแทนกลุ่มของตัวเอง โดยคัดเลือกผู้เล่น 1 คนทําหน้าที่เป็น
ผู้ขอร้อง
ตัวอย่าง
ฉิ่งทัวโสวเปี่ยว กรุณาถอดนาฬิกา
ฉิ่งเช่อวั่ว
กรุณานอนตะแคง
ฉิ่งจวี๋โส่ว กรุณายกแขน
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ตัวอย่าง ใบกิจกรรมที่ 9
วันนี้คุณสบายดีไหม?
ชื่อ
วันนี้คุณสบายดีไหม?
วัตถุประสงค์ ฝึกทบทวนประโยคพูดคุยเกี่ยวกับสุขภาพ และเพิ่มเติมคําศัพท์ใหม่
อุปกรณ์
กระดานดํา ชอล์ก
วิธีดาเนินการ 1. ครูพี่เลี้ยงประจํากลุ่มทบทวนประโยคพูดคุยเกี่ยวกับสุขภาพในกลุ่ม
2. เริ่มต้นเกม โดยรวมกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้สอนเริ่มต้นพูดว่า
จินเทียน หนีห่าวมา (วันนี้คุณสบายดีไหม?)
3. ให้สมาชิกแต่ละคน ขึ้นมาเขียนคําตอบบนกระดาน โดยเริ่มต้นเขียนคําพูด
ที่ว่า จินเทียน หว่อ.... โถวท่ง (วันนี้ ฉัน ปวดหัว) คนต่อมา ก็จะต้องเติมต่อไป
เรื่อยๆ จนถึงคนสุดท้าย เช่น จินเทียน หว่อ โถวท่ง เจี่ยวท่ง .....(ปวดขา)
สรุปกิจกรรม กิจกรรมนี้ช่วยฝึกประโยคคําถาม คําตอบ ที่ต้องใช้ในชีวิตประจําวันที่ต้องถาม
ลูกค้าเกี่ยวกับสุขภาพ ทําให้ผู้ร่วมกิจกรรมจดจําคําศัพท์ต่างๆได้ดี
ข้อเสนอแนะ การเล่นเกมนี้ควรเล่นด้วยความเร็วพอสมควร ถ้าให้ผู้เล่นจับคู่กันจะคิดคําศัพท์
ได้เร็วขึ้น
ตัวอย่างใบกิจกรรมที่ 10
การประยุกต์การเรียนรู้สู่สถานการณ์ใหม่
คําชี้แจง ให้สมาชิกภายในกลุ่มระดมสมองร่วมกันทบทวนการเรียนรู้ทางด้านทักษะการสื่อสาร
ภาษาจีนกลาง และ ทักษะการนวดบรรเทาอาการ แล้วสร้างบทสนทนาและแสดงบทบาทสมมุติ
โดยใช้สถานการณ์ดังนี้
คุณเฉินเป็นลูกค้าชาวจีนเพิ่งมาเที่ยวเมืองไทยเป็นครั้งแรกและไม่เคยนวดแผนไทยมาก่อน
ได้รับคําแนะนําจากเพื่อนให้มารับบริการนวดแผนไทยจากร้านสปาของคุณ เมื่อคุณพบลูกค้าคุณ
ควรจะทักทายและแนะนําตัวเองอย่างไร และลูกค้ามีอาการเจ็บที่ไหล่ ต้องการให้คุณรักษาคุณ
ควรจะสื่อสารอย่างไร ?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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ตัวอย่างอนุทินการเรียนรู้
ครั้งที่ 1 วันที่ 19 มีนาคม 2555
วันนี้เพิ่งเริ่มต้นมาเรียนภาษาจีนกลางและนวดบรรเทาอาการ รู้สึกตื่นเต้น และกลัวว่าจะ
เรียนไม่ได้ แต่พอมาเรียนแล้วรู้สึกว่าไม่เครียดไม่กังวลอย่างที่ตอนแรกคิดไว้ มีการนั่งสมาธิก่อน ได้
ยินเสียงน้ําตกไหลและกลิ่นของอโรม่าทําให้จิตใจสบาย สมองปลอดโปร่ง ไม่เหมือนกับที่เคยไป
เรียนที่อื่น ผู้สอนและครูพี่เลี้ยงประจํากลุ่มยิ้มแย้มแจ่มใส มีกิจกรรมที่ทําให้ผู้เรียนได้รู้จักกันได้ดี
เป็นบรรยากาศที่อบอุ่น มีไมตรีจิต สบายใจ วันนี้ได้เรียนเรื่องการทักทายและการแนะนําตนเอง
ตอนเช้า กลางวัน เย็น เป็นภาษาจีนกลาง ยังพูดไม่ค่อยได้ และจําชื่อภาษาจีนกลางของตนเอง
ไม่ได้ รู้สึกว่าออกเสียงยากเหมือนกัน คําว่าอั้นหมอ เพื่อนๆ ออกเสียงว่า อั้นหวอ ฟังแล้วก็ขําดี ไม่
อยากพูดคํานี้เลย รู้สึกพูดทีไรจะขําทุกที
ครั้งที่ 2 วันที่ 20 มีนาคม 2555
วันนี้รีบมาบูมสีเพื่อให้ได้คะแนนกัน แต่เพื่อนๆกลุ่มอื่นมากันแล้ว เพื่อนๆกลุ่มเราสีขาวมา
กันสายเลยได้คะแนนแค่ 200 คะแนน พรุ่งนี้ต้องนัดเพื่อนมากันแต่เช้าเลยวันนี้เรียนเรื่องการ
สอบถามลูกค้าในการใช้บริการในสปา สิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้มีคําศัพท์ที่เรียนไปเมื่อวานนี้ซ้ําอยู่
หลายคํา แต่คําศัพท์ใหม่ก็มีเยอะ อาจารย์ใช้เพลงจีนมาสอนให้ร้องเพลงทําให้จําคําว่า ขอโทษได้
ง่ายขึ้น เพราะว่าในเพลงจะบอกว่า ขอโทษคือตุ้ยปู้ฉี่ ถ้าเหม๋กวันซี ก็คือไม่เป็นไร ขอบคุณก็คือ
เซี่ยเซี่ย ปู๋ย่งเค่อชี่ ก็ไม่ต้องเกรงใจ เพลงนี้จําได้ไม่ยาก ครูพี่เลี้ยงประจํากลุ่มให้ร้องซ้ําไปซ้ํามาทํา
ให้จําได้แต่ต้องร้องบ่อยๆ เพราะกลับบ้านคงจะลืม วันนี้แสดงบทบาทสมมุติกัน ทุกคนรวมทั้งครูพี่
เลี้ยงประจํากลุ่มช่วยกันเขียนบทบาทของแต่ละคนเป็นภาษาจีนกลาง เวลาให้พูดกันในกลุ่มก็พูด
ได้นะแต่เวลาทําการทดสอบก็พูดกันไม่ได้ลืมกันหมด พูดกันตะกุกตะกัก เป็นเพราะกลัวอาจารย์
หรือตื่นเต้นก็ไม่รู้ และวันนี้ได้เรียนนวดแก้ปวดหัว และปวดคอ อาจารย์สอนด้วยการใช้วิธีคิด
ออกมาเป็นคําพูด รู้สึกว่าเป็นการให้ความรู้ที่ดี อาจารย์บอกว่าถ้าปวดหัวเป็นเพราะลูกค้าเกิด
ความเครียด ต้องค่อยๆบีบต้นคอก่อน แล้วค่อยกดท้ายทอย ประกอบด้วยการกดจุดเส้นต่างๆ ตาม
แนวบ่าหน้า และบ่าหลัง รวมทั้งกดจุดที่สะบักด้วย และควรที่จะกดจุดตามใบหน้าเพราะมักจะเกิด
จากการใช้สายตามากเกินไป ซึ่งตรงนี้ก็ไม่เคยรู้เหมือนกัน ทําให้ได้ความรู้มากขึ้น หลังจากนั้น
เพื่อนๆจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน ได้ทําการนวดกันจริงๆ ตอนเช้าเรียนภาษาจีนกลางพอดี
เครียดๆ ได้มากดจุดคลายเครียดทําให้รู้สึกสบายหายเครียดได้จริงๆ
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ครั้งที่ 5 วันที่ 22 มีนาคม 2555
วันนี้ป้ามาเรียนตอนแปดโมงเช้า มาบูมสี ได้คะแนน 470 คะแนน ดีใจมากแต่ว่าวันนี้มี
เรื่องเครียดกับที่บ้าน คิดถึงลูกสาวที่ป่วยอยู่เพราะเมื่อวานถูกรถมอเตอร์ไซด์ชน ลูกบอกแม่ว่าวันนี้
ไม่ต้องไปเรียนหรอก แม่จะไปทําไมไม่ดูแลลูกและครอบครัวเหรอ ก็เลยพูดกับเขาไปว่าเมื่อ
ครู
เสียสละเวลามาสอนให้ความรู้ภาษาจีนกลางและสอนนวดแก้อาการแล้วแม่ต้องไปเรียนรู้หา
ประสบการณ์เพื่อช่วยรักษาลูกค้าให้หาย พอแม่ไปเข้ากลุ่มกับเพื่อนๆ แม่รู้สึกสบายใจมีความสุข
ส่วนพ่อก็เป็นอัมพฤกษ์เราก็ต้องดูแลต้องรีบกลับมาหาพ่อมาอาบน้ําเปลี่ยน แพมเพิร์ท เช็ดตัว ต้อง
พลิกตัวพ่อทุก 2 ชั่วโมงเวลามาเรียนต้องฝากพี่สาวไว้
ตอนกลางคืนก็จะเอาการบ้านมาท่อง
ทบทวน ทําให้จําได้ สมองแล่นดี วันนี้ไม่รู้ว่าจะเขียนอะไรเพราะใจเป็นห่วงลูกที่บ้านเลยต้องขอ
อาจารย์กลับก่อน
ครั้งที่ 7 วันที่ 27 มีนาคม 2555
วันนี้เป็นการเรียนทบทวนบทที่ 7 และเรียนบทที่ 8 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้เป็นเรื่องการพูดคุย
เกี่ยวกับสุขภาพของลูกค้าเพื่อนๆทุกคนมากันแต่เช้าเพื่อมาทบทวนด้วยกันพอมาถึงก็จะทักทาย
กันเป็นประจําด้วยคําว่า เจ่าอัน หนีห่าว ป้าษามาถึงก็จะฝึกซ้อมพูดบทที่ป้าได้รับ แต่ป้าน้อยโทร
มาฝากให้บอกอาจารย์ว่าวันนี้มาสายหน่อยเพราะต้องไปส่งข้อมูลผู้สูงอายุ วันนี้เราเตรียมความ
พร้อมมาอย่างดี ศึกษาบทที่8มาก่อนล่วงหน้าแล้ว จะได้ช่วยครูพี่เลี้ยงสอนเพื่อนๆในกลุ่มได้ การ
อ่านมาก่อนล่วงหน้า ช่วยให้จําคําศัพท์ได้ดีมากขึ้น และ รู้ว่าคําไหนที่เราศึกษามาผิดหรือถูก และ
ก็จะสามารถตอบคําถามของอาจารย์ได้ ถ้าตอบไม่ได้ก็จะอายเพื่อนๆได้ สิ่งที่รู้สึกอึดอัดมากใน
วันนี้ก็คือมีการเตรียมความพร้อมมาอย่างดีแล้ว แต่อาจารย์ไม่เรียกให้ตอบ อยากตอบแต่ไม่ได้
ตอบเลย ครั้งหน้าขอให้อาจารย์เรียกตอบด้วยนะคะ
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ตัวอย่างสื่อการเรียนรู้
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ภาคผนวก ค
ตัวอย่างคู่มือทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลางสาหรับผู้ดูแลสุขภาพในสปา
และ
ตัวอย่างคู่มือทักษะการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการสาหรับผู้ดูแลสุขภาพ
ในสปา
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ตัวอย่างคู่มือทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลาง
สาหรับผู้ดูแลสุขภาพในสปา
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บทที่ 1 (ตี้อีเค่อ) 第一課 Dì yī kē
การทักทายและการแนะนําตนเอง ( ต่าเจาฮู เหอ จื้อ หวั่วเจี้ยเซ่า )
打招呼 和 自我介紹 ( Dǎzhāohū hé zìwǒ jièshào )

การทักทายลูกค้าเป็นสิ่งแรกที่ผู้ให้บริการดูแลสุขภาพสปาไทยจะสร้างความประทับใจ
ให้แก่ลูกค้า ดังนั้นควรมีการศึกษารูปแบบของภาษาจีนในการทักทายและใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม ดังนี้
1. การทักทายในช่วงเวลาต่างๆ
ประโยคที่ใช้
ภาษาจีน
คําอ่าน
早安 , 早上好
สวัสดีตอนเช้า
เจ่าอัน , เจ่าซั่งห่าว
Zǎo ān, zǎoshang hǎo
(เช้าถึงก่อนเที่ยง)
สวัสดีตอนกลางวัน 午安 , 中午好
อู่อัน , จงอู่ห่าว
Wǔ ān, zhōngwǔ hǎo
(เที่ยงถึงตอนเย็น)
晚安 , 晚上好
สวัสดีตอนเย็น
หวั่นอัน, หวั่นซั่งห่าว
Wǎn ān, wǎnshàng hǎo
(เย็นถึงเที่ยงคืน)
2. การใช้คําสรรพนามเรียกลูกค้าที่เป็นผู้ชายและผู้หญิงโดยไม่รู้จักชื่อลูกค้า
สําหรับลูกค้าที่เป็นผู้ชาย
สําหรับลูกค้าที่เป็นผู้หญิง
先生 ( Xiānshēng )

小姐 , 女士 ( Xiǎojiě, nǚshì )
เสียวเจี่ย , หนวี่ซื่อ

เซียนเซิง
ตัวอย่าง
- ในการทักทายลูกค้าผู้ชายในเวลาเช้า 先生早安
เซียนเซิง เจ่าอัน
- ในการทักทายลูกค้าผู้หญิงในเวลาเย็น
小姐晚安
เสียวเจี่ย หวั่นอัน
- ในการทักทายเมื่อรู้จักนามสกุลของลูกค้า .......... 先生 午安 ……เซียนเซิงอู่อัน
……….小姐 午安 ……เสียวเจี่ย อู่อัน
3. การเรียกความสนใจ
ผู้ให้บริการดูแลสุขภาพสปาไทยสามารถเรียกความสนใจจากลูกค้าให้ฟังตนพูดด้วย
การกล่าวคําว่า ขอโทษ (ตุ้ยปู้ฉี่ )

對不起 ( Duìbùqǐ)
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ตัวอย่าง
對不起 先生 ( Duìbùqǐ xiānshēng) ตุ้ยปู้ฉี่ เซียงเซิง ขอโทษคุณผู้ชาย
對不起 小姐 / 女士 ( Duìbùqǐ Xiǎojiě )
ตุ้ยปู้ฉี่ เสียวเจี่ย ขอโทษคุณผู้หญิง
3.1 การสอบถามชื่อลูกค้าและการแนะนําตัวเอง
ประโยคที่ใช้
ภาษาจีน
ขอถามหน่อยค่ะ ท่านแซ่อะไร 請問 您貴姓 ?

คําอ่าน
ฉิ่งเวิ่น หนินกุ้ยซิ่ง

ฉันแซ่เฉิน

หวั่วซิ่งเฉิน

คุณชื่ออะไร

qǐng wèn nín guì xìng
我姓陳
Wǒ xìng chén
你叫甚麼名字

ฉันชื่อ………

Nǐ jiào shénme míngzì
我叫………Wǒ jiào……

คุณชื่ออะไร
ฉันชื่อ.........

บทสนทนาตัวอย่างที่ 1 : กล่าวทักทายและต้อนรับ
工作人員
Gōngzuò rényuán

:

早安 先生 歡迎 到 清邁 SPA

您好嗎 ?

Zǎo ān xiānshēng huānyíng dào Qīng Mài SPA nín hǎo ma?

กงจั้วเหรินหหยวน เจ่าอัน เซียนเซิง ฮวันอิ๋งเต้าเชียงใหม่สปา หนินห่าวมา ?
พนักงาน

สวัสดี(ตอนเช้า)ค่ะ คุณผู้ชาย ยินดีต้อนรับสู่เชียงใหม่สปา วันนี้คุณสบายดี
ไหมคะ ?

顧客( Gùkè )

早安 你好 ! (Zǎo ān ni hǎo ! )

กู้เค่อ (ลูกค้า )

เจ่าอัน หนีห่าว (สวัสดีตอนเช้า)

工作人員
Gōngzuò rényuán

:

我是按摩師 姓許 叫 南他.
Wǒ shì ànmó shī xìng Xǔ jiào Nán tā

กงจั้วเหรินหหยวน หวั่วซื่อ อั้นหมัวซือ ซิ่งสวี่ เจี้ยว นันทา
พนักงาน

ดิฉันเป็นหมัวนวด แซ่สวี่ ชื่อนันทาค่ะ

顧客( Gùkè )

我姓陳 ( Wǒ xìng chén )

กู้เค่อ (ลูกค้า )

ผมแซ่เฉิน

工作人員
Gōngzuò rényuán

陳先生 很高興認識您
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Chén xiānshēng hěn gāoxìng rènshi nín

กงจั้วเหรินหหยวน เฉินเซียนเชิง เหิ่นเกาซิ่ง เริ่นซื่อหนิน
พนักงาน

คุณเฉิน ยินดีมากที่ได้รู้จักคุณ

บทสนทนาตัวอย่างที่ 2 : การสอบถามชื่อลูกค้าและการแนะนาตนเอง
工作人員
Gōngzuò rényuán

:

早安 小姐 歡迎您到清邁 SPA
Zǎo ān xiǎojiě huānyíng nín dào Qīng Mài SPA

กงจั้วเหรินหหยวน เจ่าอัน เสียวเจี่ย ฮวันอิ๋งหนินเต้าเชียงใหม่สปา
พนักงาน
顧客( Gùkè )

สวัสดี(ตอนเช้า)ค่ะ คุณผู้หญิง ยินดีต้อนรับสู่เชียงใหม่สปาค่ะ
:

早安

我姓李 今天我有 預約下午兩點

Zǎo ān wǒ xìng li jīntiān wǒ yǒu yùyuē xiàwǔ liǎng diǎn

กู้เค่อ

เจ่าอัน หวั่วซิ่งหลี่ จินเทียนหวั่วโหย่ว อวี้เยวียเซี่ยอู่เหลียงเตี่ยน

ลูกค้า

สวัสดี(ตอนเช้า) ฉันแซ่หลี่ วันนี้ฉันนัดไว้ตอนบ่าย2โมงค่ะ

工作人員
Gōngzuò rényuán

:

很高興 認識您 我的名字叫阿農
Hěn gāoxìng rènshi nin wǒ de míngzì jiào ā nóng

กงจั้วเหรินหหยวน เหิ่นเกาซิ่ง เริ่นซื่อหนิน หวั่วเตอะหมิงจึเจี้ยว อนงค์
พนักงาน

ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ ฉันชื่ออนงค์

顧客( Gùkè )

你好阿農 我也很高興認識你

กู้เค่อ

หนีห่าวอนงค์ หวั่วเหย่เหิ่นเกาซิ่งเริ่นซื่อหนี่

ลูกค้า

สวัสดีค่ะคุณอนงค์ ฉันก็ยินดีที่ได้รู้จักคุณเช่นเดียวกัน

顧客( Gùkè )

Nǐ hǎo ā nóng wǒ yě hěn gāoxìng rènshi nǐ

: 今天我不太舒服

กู้เค่อ ลูกค้า
工作人員
Gōngzuò
rényuán

( Jīntiān wǒ bù tài shūfú )

จินเทียนหวั่วปู๋ไท่ซูฟู (วันนี้ฉันไม่ค่อยสบาย )
:

對不起 李小姐 請問你哪裡不舒服
Duìbùqǐ li xiǎojiě Qǐngwèn nǐ na′lǐ bú shūfú

กงจั้วเหรินหหยวน ตุ้ยปู้ฉี่ หลี่เสียวเจี่ย หนีหนาหลี่ปู้ซูฝู
พนักงาน

ขอโทษค่ะ คุณหลี่ คุณไม่สบายที่ไหนคะ

顧客( Gùkè )

我腰 很通

( Wǒ yāo hěn tōng )
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กู้เค่อ (ลูกค้า )

หวั่วเยา เหิ่นท่ง (ฉันปวดเอวมาก )

工作人員
Gōngzuò
rényuán

你放輕鬆

พนักงาน

หนี่ฟั่งชิงซง หวั่วปังหนี่ขั้นอีเซี่ย คุณทําตัวให้สบาย ขอฉันดูหน่อย

我幫你看一下

Nǐ fàng qīngsōng wǒ bāng nǐ kàn yīxià

คาศัพท์ (ฉืออวี่)
ภาษาจีน

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ภาษาไทย
ฉัน
คุณ
สวัสดีตอนเช้า
สวัสดีตอนกลางวัน
สวัสดีตอนเย็น
ตอนเช้า
ตอนกลางวัน
ตอนเย็น
คุณผู้ชาย
คุณผู้หญิง
ขอโทษ
วันนี้
สบายดี
สบายดีไหม
ไม่สบาย
ไม่ดี
ไม่ค่อยดี, ไม่ค่อยสบาย

18
19
20
21

รู้สึก
ทําตัวให้สบาย
ยินดีต้อนรับ
ที่ไหน

詞語 ( Cíyǔ )

Wǒ

我

您 / 你 nín / nǐ
早安 zǎo ān
午按

wǔ àn

晚安

wǎn ān

早上 Zǎoshang
下午／中午 xiàwǔ / zhōngwǔ
晚上 wǎnshàng
先生 xiānshēng
小姐 xiǎojiě
對不起 duì bù qí
jīntiān

今天

hǎo

好

好嗎 hǎo ma
不舒服 Bú shūfú
不好 bù hǎo
不太好, 不太舒服
bù tài hǎo , bù tài shūfú
感覺 gǎnjué
放輕鬆 fàng qīngsōng
歡迎

huānyíng

哪裡

Na′lǐ

คาอ่าน
หวั่ว
หนิน / หนี่
เจ่าอัน
อู่อัน
หวั่นอัน
เจ่าซั่ง
เซี่ยอู/่ จงอู่
หวั่นซั่ง
เซียนเซิง
เสี่ยวเจี่ย
ตุ้ยปู้ฉี่
จินเทียน
ห่าว
ห่าวมา
ปู้ซูฝู
ปู้ห่าว
ปู๋ไท่ห่าว, ปู๋ไท่ซูฝู
กั่นเจวี๋ย
ฟั่งชิงซง
ฮวันอิ๋ง
หนาหลี่
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22
23
24
25
26
27

ขอบคุณ
ปวด
ขอถาม
ท่านชื่ออะไร
ฉันชื่อ
ยินดีที่ได้รู้จักคุณ

謝謝

28

ขอฉันดูหน่อย

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

มีนัด
อะไร
หนี่ง
สอง
สาม
สี่
ห้า
หก
เจ็ด
แปด
เก้า
สิบ
การทักทาย
และ
การแนะนํา
ตนเอง
แขก , ลูกค้า
พนักงาน
หมอนวด

我幫你看一下
wǒ bāng nǐ kàn yīxià
預約 Yùyuē

痛

xièxiè
tòng
qǐngwèn

請問

您貴姓 Nǐ guìxìng
wǒ jiào

我叫

很高興認識你
hěn gāoxìng rènshi nǐ

甚麼
一

Shénme
yī

二／兩
三

sān

四

sì

五

wǔ

六

liù

七

qī

八

bā

九

jiǔ

十

shí

èr / Liǎng

打招呼 Dǎzhāohū
和 Hé
介紹 Jièshào
自己 , 自我 , Zìjǐ , zìwǒ
顧客 Gùkè
工作人員 Gōngzuò rényuán
按摩師

Ànmó shī

หวั่ว
ท่ง
ฉิ่งเวิ่น
หนินกุ้ยซิ่ง
หวั่วเจี้ยว
เหิ่นเกาซิ่งเริ่นซื่อห
นี่
หวั่วปังหนี่ขั้นอีเซี่ย
อวี้เยวีย
เสิ่นเมอะ
อี
เอ้อร์ / เหลี่ยง
ซัน
ซื่อ
อู่
ลิ่ว
ชี
ปา
จิ่ว
สือ
ต่าเจาฮู
เหอ
เจี้ยเซ่า
จื้อจี่ ,จื้อหวั่ว
กู้เค่อ
กงจั้วเหรินหหยวน
อั้นหมัวซือ
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บทที2่ ( ตี้เอ้อเค่อ) 第二課 Dì èr kè
การสอบถามข้อมูลและความต้องการใช้บริการของลูกค้า(สวินเวิ่นจือเลี่ยว เหอ ฝูอู้เซี่ยงมู่)
詢問資料 和 服務項目 ( Xúnwèn zīliào hé fúwù xiàngmù )
ประเภทของการให้บริการในสปา 服務項目

ประโยคที่ใช้
นวดไทยแผนโบราณ
นวดน้ํามัน
นวดตัว
สปาหน้าและศรีษะ
นวดเท้า
นวดขัดเท้า
อบสมุนไพร
ประคบสมุนไพรที่ไหล่และคอ
นวดบรรเทาอาการ

ภาษาจีน
泰式古法按摩
tài shì gǔ fǎ an mo
精油按摩
jīng yóu an mo
全身按摩
quán shēn an mo
頭臉 SPA
tóu liǎn SPA
足部按摩
zú bù àn mó
足部去角質
zú bù qù jiǎo zhì
草藥桑拿
cǎo yào sāng ná
頭頸筋絡加強舒壓
tóu jǐng jīn luò jiā
qiáng shū yā
治療病痛按摩
zhì liáo bìng tòng àn
mó

คําอ่าน
ไท่ซื่อกู่ฝ่าอั้นหมัว
จิงอิ๋วอั้นหมัว
เฉวียนเซินอั้นหมัว
โถวเหลี่ยนสปา
จู่ปู้อั้นหมัว
จู๋ปู้ชวี่เจี่ยวจื้อ
เฉ่าเย่าซังหนา
โถวจิ่งจินลั่วเจียเฉียงซูยา
จื้อเหลียวปิ้งท่งอั้นหมัว

1. ผู้ให้บริการดูแลสุขภาพธุรกิจสปาควรนําเสนอบริการต่างๆ เช่น
ประโยคที่ใช้
คุณต้องการจะนวดตัวไหมคะ

ภาษาจีน
你要按摩嗎

คาอ่าน
หนี่เย่าอั้นหมัว มา

คุณต้องการนวดแบบไหน

Nǐ yào ànmó ma
你要哪一種按摩

หนี่เย่าหน่าอีจ่งอั้นหมัว

เรามีนวดเท้า นวดตัว

Nǐ yào na′ yīzhǒng ànmó
我們有足部按摩
還有全身按摩

เรามีการนวดบรรเทาอาการ

Wǒmen yǒu ju bù ànmó
Hái yǒu quánshēn ànmó
我們有治療病痛按摩
wǒ men yǒu zhì liáo bìng
tòng àn mó

หวั่วเหมินโหย่วจู่ปู้อั้นหมัว
ไหโหย่วเฉวียนเซินอั้นหมัว
หวั่วเหมินโหย่วจื้อเหลียวปิ้ง
ท่งอั้นหมัว
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2. การบอกกล่าวออกตัวกับลูกค้าว่าตนเองพูดภาษาจีนได้เล็กน้อย
ประโยคที่ใช้
ภาษาจีน
คาอ่าน
我會講中文
ฉันพูดภาษาจีนได้
หวั่วฮุ่ยเจี่ยงจงเหวิน
ฉันพูดภาษาจีนได้เล็กน้อย

Wǒ huì jiǎng zhōngwén
我會講一點點 中文

Wǒ huì jiǎng yīdiǎn diǎn
zhōngwén

หวั่วฮุ่ยเจี่ยง อีเตี่ยนเตี่ยน
จงเหวิน

3. การตอบรับ
ประโยคที่ใช้
คุณรับบัตรเครดิตรไหม

你接受信用卡嗎

คาอ่าน
หนี่เจียโซ่วซิ่งย่งข่ามา

รับค่ะ

Nǐ jiēshòu xìnyòngkǎ ma
接受 ,可以 , 好

เจียโซ่ว,เขออี่ ,ห่าว

ขอโบรชัวร์ผมสักชุดหนึ่ง

Jiēshòu, kěyǐ, hǎo
我可以拿手冊嗎

หวั่วเขออี่หนาโส่วเช่อมา

ได้ค่ะ

Wǒ kěyǐ ná shǒucè ma
可以 kěyǐ

เขออี่

4.การตอบปฏิเสธ
ประโยคที่ใช้
ขอเชิญดื่มกาแฟค่ะ
ผมไม่ดื่มกาแฟคุณมีชาไหม
รอสักครู่นะคะ
ขอโทษ คุณผู้ชาย เราไม่มี
น้ําชาค่ะ

ภาษาจีน

ภาษาจีน
請喝咖啡 Qǐng hē kāfēi
我不喝咖啡 你有茶嗎 ?
Wǒ bù hē kāfēi nǐ yǒu chá
Ma?
請稍等 Qǐng shāo děng
對不起 先生 我們沒有茶
duìbùqǐ xiānshēng wǒmen
méiyǒu chá

5.การให้สิ่งของ เมื่อยื่นสิ่งของให้ลูกค้า
ประโยคที่ใช้
ภาษาจีน
ขอยืมปากกาได้ไหมครับ
你能借我一枝筆嗎

?

Nǐ néng jiè wǒ yīzhī bǐ ma

คาอ่าน
ฉิ่งเฮอคาเฟย์
หวั่วปู้เฮอคาเฟย์ หนี่โหย่ว
ฉามา
ฉิ่งเซาเติ่ง
ตุ้ยปู้ฉี่ เซียนเซิง หวั่ว เหมิน
เหมย์โหย่วฉา

คําอ่าน
หนี่เหนิงเจี้ยหวั่วอีจือปี่มา
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ได้ค่ะ นี่ค่ะปากกา
นี้คือโทรศัพท์มือถือของคุณ
ค่ะ
บิลของคุณค่ะ

好 ,可以 Hǎo kěyǐ
這是你的手機
Zhè shì nǐ de shǒujī
這是你的賬單
Zhè shì nǐ de zhàngdān

หาว , เขออี่
เจ้อซื่อ หนี่เตอะโส่วจี
เจ้อซื่อ หนี่เตอะจั้งตัน

6. การขออภัยลูกค้า
เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น ต้องขออภัยลูกค้าด้วยคําว่า ...........
對不起 ( Duìbùqǐ )

ตุ้ยปู้ฉี่ (ขอโทษ) และตามด้วยเหตุผล
7. การตอบคําขออภัยของลูกค้า
เมื่อลูกค้าขออภัย ตอบว่า

不用客氣( Bùyòng kèqì)

ปู๋ย่งเข้อชี่ (ไม่ต้องเกรงใจ)

หรือ ใช้คําว่า 沒關係 ( méiguānxì ) เหมยกวันซี (ไม่เป็นไร)
8. คําพูดเวลาที่ยังไม่เข้าใจ เมื่อไม่เข้าใจว่าลูกค้าต้องการอะไร สามารถพูดดังนี้
ประโยคที่ใช้
ภาษาจีน
คาอ่าน
對不起 我聽不懂你在講甚
ขอโทษค่ะ ฉันฟังไม่
ตุ้ยปู้ฉี่ หวั่วทิงปู้ต่งหนี่ไจ้เจี่ยง
麼
เข้าใจในสิ่งที่คุณพูด
เสินเมอ
ขอโทษค่ะ กรุณาพูดซ้ํา
ได้ไหมคะ
กรุณาพูดช้าๆ

Duìbùqǐ wǒ tīng bù dǒng nǐ
zai jiǎng shénme
對不起 請你再說一次 可以
嗎
Duìbùqǐ qǐng nǐ zàishuō yīcì
kěyǐ ma
請你講慢一點
Qǐng nǐ jiǎng màn yīdiǎn

ตุ้ยปู้ฉี่ ฉิ่งหนี่ไจ้ซัวอี๋ชื่อ เขออี่
มา
ฉิ่งหนี่เจี่ยงม่านอีเตี่ยน

9. การกล่าวตอบรับคําชม หรือขอบคุณเมื่อได้รับเงินรางวัล เมื่อได้รับคําชมเชย หรือได้รับเงิน
รางวัล ต้องกล่าวขอบคุณด้วยคําว่า 謝謝 ( Xièxiè ) หวั่ว ขอบคุณ
ประโยคที่ใช้
ภาษาจีน
คําอ่าน
你講的中文很好
คุณพูดภาษาจีนได้ดี
หนีเจี่ยงเตอะจงเหวินเหิน
Nǐ jiǎng de zhōngwén hěn
มาก
ห่าว
ขอบคุณค่ะ
คุณนวดได้ดีมาก
ขอบคุณค่ะ
นี่คือทิบสําหรับคุณ

hǎo
謝謝 Xièxiè

你按摩的很好
Nǐ ànmó de hěn hǎo
謝謝 Xièxiè
這是給你小費

เซี่ยเซี่ย
หนี่อั้นหมัวเตอะเหินห่าว
เซี่ยเซี่ย
เจ้อซื่อเก๋ย์หนี่เสี่ยวเฟ่ย
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Zhè shì gěi nǐ xiǎofèi
謝謝 你 Xièxiè nǐ

ขอบคุณค่ะ
เซี่ยเซี่ย หนี่
บางครั้งชาวต่างชาติอาจจะยังไม่แน่ใจว่าจะรับบริการดี หรือไม่ บางคนก็ยังไม่เคยคิดที่จะ
นวด ดังนั้นเราจึงควรแนะนําบริการ ให้เขาสนใจในบริการนวดแผนไทยของเรา โดยการบอกลูกค้า
ว่า การนวดนี้เป็นภูมิปัญญาของไทยเรา คุณจะได้รับบริการนวดที่ดีเยี่ยม จากเรา เราจะให้ราคา
พิเศษสุดสําหรับการนวดครั้งนี้แก่คุณ การนวดนี้จะทําให้คุณรู้สึกสบายและผ่อนคลายได้ ซึ่งคํา
สนทนาเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เพิ่มความมั่นใจให้แก่ชาวต่างชาติในการเข้ามาใช้บริการมากขึ้นอีกด้วย
ตัวอย่าง บทสนทนาการแนะนาบริการนวดแผนไทย
工作人員
Gōngzuò rényuán

:

今天你有甚麼要我服務嗎 ?
Jīntiān nǐ yǒu shénme yào wǒ fúwù ma?

กงจั้วเหรินหหยวน

จินเทียนหนี่โหย่วเสินเมอะเย่าหวั่วฝูอู้มา ?

พนักงาน

วันนี้มีอะไรให้ดิฉันรับใช้ไหมคะ

顧客( Gùkè )

: 你有甚麼服務

Nǐ yǒu shénme fúwù

กู้เค่อ

หนี่โหย่วเสินเมอะฝูอู้

ลูกค้า

คุณมีอะไรบริการบ้างครับ

工作人員
Gōngzuò rényuán

:

手冊有很多種服務項目 請你看看
Shǒucè yǒu hěnduō zhǒng fúwù xiàngmù qǐng nǐ kàn kàn

กงจั้วเหรินหหยวน

โส่วเช่อโหย่วเหิ่นตัวจ่งฝูอู้เซี่ยงมู่ ฉิ่งนี่ขั้นๆ

พนักงาน

ในโบว์ชัว มีบริการหลายแบบ คุณลองอ่านดู

顧客( Gùkè )

好 我想解除壓力 你可以介紹甚麼嗎?
Hǎo wǒ xiǎng jiěchú yālì nǐ kěyǐ jièshào shénme ma ?

กู้เค่อ

ห่าว หวั่วเสี่ยงเจี่ยฉู ยาลี่ หนี่เขออี่เจี้ยเซ่าเสินเมอะมา ?

ลูกค้า

ครับ ผมต้องการคลายเครียด คุณจะแนะนําอะไรดีครับ

工作人員
Gōngzuò rényuán

你有多少時間 ? Nǐ yǒu duōshǎo shíjiān?

กงจั้วเหรินหหยวน

:

หนีโหย่วตัวเส่าสือเจียน

พนักงาน

คุณมีเวลานานเท่าไรคะ

顧客( Gùkè )

差不多 兩小時

?

Chàbùduō liǎng xiǎoshí
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กู้เค่อ

ชาปูตัว เหลี่ยงเสี่ยวสือ

ลูกค้า

ประมาณ สองชั่วโมง

工作人員
Gōngzuò rényuán

我們有泰式古法按摩 ,足部去角質 , 足部按摩 , 全身按摩
背部強化精油 SPA , 肩頸 背藥草球熱敷 , 頭臉 SPA , 頭頸
筋絡加強舒壓 , 你想要做哪一種的
Wǒmen yǒu tài shì gǔ fǎ ànmó, zú bù qù jiǎozhì, zú bù
ànmó ,quán shēn ànmó , bèibù qiánghuà jīngyóu SPA ,jiān jǐng
bèi yàocǎo qiú rèfū, tóuliǎn SPA tóujǐng jīn luò jiāqiáng shū yā
nǐ xiǎng yào zuò na′ yīzhǒng de

กงจั้วเหรินหหยวน

หวั่วเหมินโหย่วไท่ซื่อกู่ฝ่าอั้นหมัว จู๋ปู้ชวี่เจี่ยวจื้อ จู่ปู้อั้นหมัว เฉวียนเซิน
อั้นหมัว เป้ย์ปู้เฉียงฮว่าจิงอิ๋ว สปา เจียนจิ่งเป้ยเย่าเช่าฉิวเย่อฟู
โถวเหลี่ยนสปา โถวจิ่งจินลั่วเจียเฉียงซูยา หนี่เสี่ยงเย่าจั้วหน่าอีจ่งเตอะ

พนักงาน

เรามีการนวดแผนโบราณ การนวดขัดเท้า การนวดเท้า การนวดตัว
การนวดน้ํามันสปาหลัง การประคบสมุนไพรที่ไหล่และคอ การบริการ
ทําสปาหน้าและศรีษะ คุณต้องการแบบไหนคะ

顧客( Gùkè )

你幫我介紹 哪一種好
Nǐ bāng wǒ jièshào na′ yīzhǒng hǎo

กู้เค่อ

หนี่ปังหวั่วเจี้ยเส้า หน่าอีจ่งห่าว

ลูกค้า

คุณช่วยแนะนํา แบบไหนดี

工作人員
Gōngzuò rényuán

我想介紹 泰式古法按摩 會幫你放鬆好嗎 ?
: Wǒ xiǎng jièshào tài shì gǔ fǎ ànmó huì bāng nǐ fàngsōng hǎo
ma?

กงจั้วเหรินหหยวน

หวั่วเสี่ยงเจี้ยเซ่า ไท่ซื่อกู่ฝ่าอั้นหมัว ฮุ่ยปังหนี่ฟั่งซง ห่าวมา ?

พนักงาน

ดิฉันขอแนะนํา การนวดไทยแผนโบราณค่ะ จะช่วยให้คุณผ่อนคลายได้
ดีไหมคะ

顧客( Gùkè )

好的
Hǎo de

กู้เค่อ

ดีค่ะ

工作人員
Gōngzuò rényuán

謝謝 Xièxiè

กงจั้วเหรินหหยวน

เซี่ยเซี่ย

พนักงาน

ขอบคุณค่ะ
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คาศัพท์ (ฉืออวี่)
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ภาษาไทย
นวด
ร่างกาย
ชนิดไหน
มี
นวดเท้า
นวดทั้งตัว
นวดบรรเทา
อาการ
พูด
ภาษาจีน
เล็กน้อย
บัตรเครดิตร์
ยอมรับ
โบรชัวร์
ได้
กรุณา
รอสักครู่

17
18
19
20
21
22
23
24
25

ดื่ม
กาแฟ
ชา
ขอยืม
ปากกา
บิล
ไม่ต้องเกรงใจ
ไม่เป็นไร
ฟังไม่เข้าใจ

詞語 ( Cíyǔ )

ภาษาจีน
按摩／腿拿 àn mó
身體 shēn tǐ
哪一種 nǎ

yī zhǒng

有 yǒu
足部按摩
全身按摩 quán shēn àn mó
治療病痛按摩
zhì liáo bìng tòng àn mó
說

／ 講

shuō / jiǎng

中文 zhōng wén
一點點 yī diǎn diǎn
信用卡 xìn yòng kǎ
接受 jiē shòu
手冊 shǒu cè
可以 kě yǐ
請 qǐng
稍等 ／等一下
shāo děng děng yī xià
喝 hē
咖啡 kā fēi
茶 chá
請向你借 qǐng xiàng nǐ jiè
筆

bǐ

賬單 zhàng dān
不用客氣 bù yòng kè qì
沒關係 méi guān xì
聽不懂 tīng bù dǒng

คาอ่าน
อั้นหมัว / ทุยหนา
เซินถี่
หนาอีจ่ง
โหย่ว
จู๋ปู้อั้นหมัว
เฉวียนเซินอั้นหมัว
จื้อเหลียวปิ้งท่งอั้นห
มัว
ซัว / เจี่ยง
จงเหวิน
อีเตี่ยนเตี่ยน
ซินย่งข่า
เจียโซ่ว
โส่วเช่อ
เขออี่
ฉิ่ง
เซาเติ่ง / เติ่งอีเซี่ย
เฮอ
คาเฟย์
ฉา
ฉิ่งเซี่ยงหนี่เจี้ย
ปี่
จั้งตัน
ปู๋ย่งเค่อชี่
เม๋ย์กวันซี
ทิงปู้ต่ง
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26

พูดช้าๆ

慢慢講 ／慢慢說
màn màn jiǎng/màn màn shuō

27

พูดซ้ํา/พูดอีก
ครั้ง
ทิบ
บริการรับใช้
ผ่อนคลาย
เวลา
เท่าไหร่
ประมาณ
ช่วยเหลือ
แนะนํา
แบบไหน
ขอเลือก
ชนิดนี้ /แบบนี้

再說一次／再說一遍
zài shuō yī cì zài shuō yī biān

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

小費 xiǎo fèi
服務 fú wù
解除壓力 jiě chú yā lì
時間 shí jiān
多少 duō shǎo
差不多 chà bù duō
幫

bāng

介紹 jiè shào
哪一種 nǎ

yī zhǒng

選者 xuǎn zhě
這一種 ／這種式

ม่านม่านเจี่ยง/ม่าน
ม่านซัว
ไจ้ซัวอีชื่อ/ไจ้ซัวอี
เปี้ยน
เสี่ยวเฟ่ย
ฝูอู้
เจี่ยฉู่ยาลี่
สือเจียน
ตัวเส่า
ช่าปูตัว
ปัง
เจี้ยเส้า
หนาอีจ่ง
เสวี่ยนเจ่อ
เจ้ออีจ่ง/เจ้อจ่งซื่อ

zhè yī zhǒng / zhè zhǒng shì

39
40

ต้องการ
2ชั่วโมง

想要 xiǎng yào
兩小時

liǎng xiǎo shì

เสี่ยงเย่า
เหลี่ยงเสี่ยวสือ
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บทที่ 3 ( ตี้ซันเค่อ ) 第三課 Dì sān kè
การถามและตอบเกี่ยวกับค่าบริการในการใช้บริการในสปา (ถันเจี้ยเก๋อ)
談价格 ( Tán jiàgé )

ในการให้บริการนวดแผนไทยแก่ลูกค้าชาวต่างชาตินั้น ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องรู้นั่นก็คือ
วิธีการตอบ เมื่อลูกค้าสอบถามอัตราค่าบริการ ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่า การที่เราจะสามารถ ตอบได้นั้น
เราต้องเข้าใจในคําถามเสียก่อน บางร้านค้าอาจจะติด ป้ายบอกอัตราค่าบริการไว้ที่หน้าร้านเพื่อ
ความสะดวกต่อการรับทราบข้อมูลและการตัดสินใจของลูกค้าที่สัญจรผ่านไปมา
ตัวอย่าง : ป้ายบอกราคา / อัตราค่าบริการ
SERVICE RATE
TRADITIONAL THAI MASSAGE
1/2 hr
150 Baht
1 hr.
250 Baht
1 hr.(with herbs)
300 Baht
FOOT REFLEXOLOGY MASSAGE 200 Baht
服務費項目
泰式古法按摩
半小時
一小時
一小時 草藥熱敷
足部按摩
銖

銖
銖
銖

การสอบถามอัตราค่าบริการที่ลูกค้าชาวต่างชาตินิยมใช้
ประโยคที่ใช้
ภาษาจีน
ราคา(ค่าบริการ)เท่าไหร่ 多 少 錢
duō shǎo qián
คะ
一小時多少錢
ราคาชั่วโมงละเท่าไหร่
ครึ่งชั่วโมงราคาเท่าไหร่
30 นาที ราคาเท่าไหร่
2 ชั่วโมงราคาเท่าไหร่

yī xiǎo shí duō shǎo qián
半小時多少錢
bàn xiǎo shí duō shǎo qián
三十分鐘多少錢
sān shí fēn zhōng duō shǎo
qián
兩小時多少錢
liǎng xiǎo shí duō shǎo qián

คาอ่าน
ตัวเส่าเฉียน
อีเสี่ยวสือตัวเส่าเฉียน
ปั้นเสี่ยวสือตัวเส่าเฉียน
ซันสือเฟินจงตัวเส่าเฉียน
เหลี่ยงเสี่ยวสือตัวเส่าเฉียน
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การตอบอัตราค่าบริการ ให้กับลูกค้าชาวต่างชาติทราบ
ประโยคที่ใช้
นวดทั้งตัว 2 ชั่วโมง
ห้ารัอยบาทค่ะ
นวดไทยแผนโบราณ 2
ชั่วโมง ห้าร้อยบาทค่ะ
นวดเท้า 1 ชั่วโมง สอง
ร้อยบาทค่ะ
นวดน้ํามัน 1 ชั่วโมง สาม
ร้อยบาทค่ะ
นวดประคบสมุนไพร 2
ชั่วโมง หกร้อยบาทค่ะ
สปาหน้าและศรีษะ 1
ชั่วโมง สองร้อยห้าสิบ
บาทค่ะ
ตัวอย่างการสนทนา
顧客( Gùkè )

:

ภาษาจีน

คาอ่าน

全 身 按 摩 兩 小 時 五百 銖
(元)
quán shēng àn mó liǎng gè
xiǎo shí wǔ bǎi zhū (Yuán)
泰 式 古 法 按摩 兩 小 時 五
百銖(元)
tài shì gǔ fǎ àn mó liǎng gè
xiǎo shí wǔ bǎi zhū (Yuán)
足部去角質一 小時兩百
銖
zú bù qù jiǎo zhì yī xiǎo shí
liǎng bǎi zhū (Yuán)
精 油 按摩 一 小 時 三 百 銖
(元)
jīng yóu àn mó yī xiǎo shí sān
bǎi zhū (Yuán)

เฉวียนเซิน อั้นหมัวเหลี่
ยงเสี่ยวสืออู๋ไป่จู (หยวน)

按摩包括草藥熱敷兩小
時六 百 銖(元)
àn mó bāo kuò cǎo yào rè fū
liǎng xiǎo shí liù bǎi zhū
(Yuán)
頭 臉 SPA 一 小 時 兩 百 五
十銖(元)
tóu liǎn yī xiǎo shí liǎng bǎi
wǔ shí zhū (Yuán)

อั้นหมัวเปาคั่วเฉ่าเย่าเร่อ
ฟู เหลี่ยงเสี่ยวสือลิ่วไป่จู
(หยวน)

ไท่ซื่อกู๋ฝ่าอั้นหมัว เหลี่ยง
เสี่ยวสืออู๋ไป่จู (หยวน)
จู๋ปู้ชวี่เจี่ยวจื้อ อีเสี่ยวสือ
เหลียงไป่จู (หยวน)
จิงยิ๋วอั้นหมัว อีเสี่ยวสือ
ซันไป่จู (หยวน)

โถวเหลี่ยนสปาอีเสี่ยวสือ
เหลียงไป่อู่สือจู (หยวน)

對話
請 問 我 想 按 頭 臉SPA 多 少錢 ?
Qǐng wèn wǒ xiǎng àn tóu liǎn duō shǎo qián

กู้เค่อ

ฉิ่งเวิ่น หวั่วเสี่ยงอั้นโถวเหลี่ยนสปา ตัวเส่าเฉียน

ลูกค้า

ขอถามหน่อยค่ะ ฉันต้องการทําสปาหน้าและศรีษะ ราคาเท่าไหร่คะ
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工作人員
Gōngzuò
rényuán

頭 臉SPA 要 用 一 小 時 兩 百五 十 銖(元)
Tóu liǎn yào yòng yī xiǎo shí liǎng bǎi
wǔ shí zhū (Yuán)

กงจั้วเหรินหหยวน

โถวเหลี่ยนสปา เย่าย่งอีเสี่ยวสือ เหลียงไปอู่สือจู

พนักงาน

ทําสปาหน้าและศรีษะ ต้องใช้เวลา1ชั่วโมงค่ะ ราคาเงินไทย250บาท
ค่ะ

顧客( Gùkè

)

: 我的背部酸痛

我想全身按摩你可以介紹甚麼嗎?

กู้เค่อ

หวั่วเตอะเป้ย์ปู้ซวนท่ง หวั่วเสี่ยงเฉวียนเซินอั้นหมัวหนี่เขออี่เจี้ยเซ่า
เสินเมอะมา

ลูกค้า

ฉันปวดเมื่อยหลัง ฉันต้องการนวดทั้งตัว คุณสามารถแนะนําบริการ
อะไรได้บ้าง

工作人員

: 我想介紹泰式古法按摩

用兩小時

好嗎？

กงจั้วเหรินหหยวน

หวั่วเสี่ยงเจี้ยเซ่าไท่ซื่อกู๋ฝ่าอั้นหมัว ย่งเหลี่ยงเสี่ยวสือ ห่าวมา ?

พนักงาน

ฉันขอแนะนําการนวดไทยแผนโบราณ ใช้เวลาสองชั่วโมงดีไหมคะ

顧客( Gùkè

)

: 泰式古法按摩

兩小時多少錢？

กู้เค่อ

ไท่ซื่อกู๋ฝ่าอั้นหมัว เหลี่ยงเสี่ยวสือตัวเส่าเฉียน

ลูกค้า

นวดไทยแผนโบราณ สองชั่วโมงราคาเท่าไหร่

工作人員
Gōngzuò
rényuán

: 五百銖(元)

กงจั้วเหรินหหยวน

อู๋ไป่จู

พนักงาน

500 บาทค่ะ

(Yuán)
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คาศัพท์คาศัพท์ (ฉืออวี่)

詞語 ( Cíyǔ )

ที่
1
2
3
4
5
6

ภาษาไทย
เงิน
ครึ่งชั่วโมง
หนึ่งชั่วโมง
สามสิบนาที
หนึ่งร้อยบาท
สองร้อยบาท

ภาษาจีน

7

สองร้อยห้าสิบบาท

兩 百 五 十 銖 (元)
liǎng bǎi wǔ shí zhū

8

ห้าร้อยบาท

9
10
11
12
13
14
15

เงินไทย
ใช้เวลา
เวลาเท่าไหร่
เจรจา
ราคา
รวม
ประคบสมุนไพร

五 百 銖 (元)
wǔ bǎi zhū (Yuán)
泰 幣 tài bì

錢 qián
半小時

bàn xiǎo shí

一 小時

yī gè xiǎo shí

三 十 分 鐘 sān shí fēn zhōng
一 百 銖 (元) yī bǎi zhū (Yuán)
兩 百 銖 (元)
liǎng bǎi zhū (Yuán)

用時間

yòng shí jiān

多 少 時 間 duō shǎo shí jiān
談 tán
介 格 jiè gé
包 括 bāo kuò
草藥熱敷

cǎo yào rè fū

คาอ่าน
เฉียน
ปั้นเสี่ยวสือ
อีเสี่ยวสือ
ซันสือเฟินจง
อีไป่จู (หยวน)
เหลียงไป่จู
(หยวน)
เหลียงไป่อู่สือจู
(หยวน)
อู๋ไป่จู (หยวน)
ไท่ปี้
ย่งสือเจียน
ตัวเส่าสือเจียน
ถาน
เจี้ยเก๋อ
เปาคั่ว
เฉ่าเย่าเร่อฟู
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ตัวอย่างคู่มือบรรเทาอาการนวด 10 อาการ
สาหรับ
ผู้ดูแลสุขภาพในสปา
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คู่มือการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ
การนวดบรรเทาอาการเส้นประธานสิบมีความสําคัญต่อการบําบัดรักษาโรค เพราะเป็น
โครงสร้างที่ใช้กันในการอธิบายถึงความเป็นปกติสุขและความผิดปกติของร่างกายได้ โดยเฉพาะ
ความผิดปกติซึ่งมีสาเหตุมาจากการติดขัดหรือการกําเริบของลม จึงสามารถนํามาใช้ในการตรวจ
วินิจฉัยหาสาเหตุของความผิดปกติ นั้นว่ามีความสัมพันธ์กับเส้นประธานใด รวมทั้งสามารถ
กําหนดวิธีการนวดรักษาที่สอดคล้องสัมพันธ์กับเส้นประธานนั้นได้อย่างมีหลักการ
โครงสร้างของเส้นประธานสิบ

466
เส้นอิทา จุดเริ่มต้นข้างสะดือด้านซ้าย 1 นิ้วมือ จุดสิ้นสุดที่จมูกซ้าย

เส้นปิงคลา จุดเริ่มต้นข้างสะดือด้านขวา 1 นิ้วมือ จุดสิ้นสุดที่จมูกขวา

เส้นสุมนา จุดเริ่มต้นเหนือสะดือ 2 นิ้วมือ จุดสิ้นสุดที่โคนลิ้น

467
เส้นกาลธารี จุดเริ่มต้นเหนือสะดือ 1 นิ้วมือ จุดสิ้นสุดที่นิ้วมือ นิ้วเท้า

เส้นสหัสรังษี จุดเริ่มต้นข้างสะดือด้านซ้าย 3 นิ้วมือ จุดสิ้นสุดที่ตาซ้าย
เส้นทุวารี

จุดเริ่มต้นข้างสะดือด้านขวา 3 นิ้วมือ จุดสิ้นสุดที่ตาขวา

468
เส้นจันทภูสัง จุดเริ่มต้นข้างสะดือด้านซ้าย 4 นิ้วมือ จุดสิ้นสุดที่หูซ้าย
เส้นรุชา

จุดเริ่มต้นข้างสะดือด้านขวา 4 นิ้วมือ จุดสิ้นสุดที่หูขวา

เส้นสุขุมัง จุดเริ่มต้นใต้สะดือ 2 นิ้วมือ จุดสิ้นสุดเยื้องซ้ายเล็กน้อยทวารหนัก

เส้นสิกขิณี จุดเริ่มต้นใต้สะดือ 2 นิ้วมือเยื้องขวาเล็กน้อย จุดสิ้นสุดทวารเบา
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1. นวดบรรเทาอาการปวดศีรษะจากความเครียด
ท่าที่ 1 "บีบต้นคอ"
• วิธีการนวด ให้ผู้ถูกนวดนั่งบนพื้นหรือเก้าอี้
ผู้นวดยืนด้านหลังของผู้ถูกนวด ใช้มือซ้ายจับที่
หัวไหล่ยึดไว้ แล้วใช้มือขวาวางที่ท้ายทอย บีบ
กล้ามเนื้อที่ท้ายทอยไล่ลงมาจนถึงต้นคอ โดยกด
น้ําหนักทุกนิ้ว

แนวเส้นกดจุดปวดศรีษะ

ท่าที่ 2 "กดท้ายทอย"
• วิธีการนวด ให้ผู้ถูกนวดนั่งบนพื้นหรือ
เก้าอี้ ผู้นวดยืนด้านหลังของผู้ถูกนวด ใช้มือ
ซ้ายจับที่ขมับทั้งสองข้าง โดยอ้อมมือไป
ทางด้านหน้า แล้วใช้นิ้วหัวแม่มือขวาและ
นิ้วชี้ทําเป็นรูปตัววี (V) แล้วกดตรงที่เป็นรอย
บุ๋มตรงกลางระหว่างท้ายทอยกับกระดูกคอ
ชิ้นที่หนึ่ง ออกแรงกดทั้งนิ้วหัวแม่มือและ
นิ้วชี้

แนวกดจุดปวดศรีษะเพราะใช้สายตา
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2. นวดบรรเทาอาการปวดคอ
ท่าที่ 1 "กดต้นคอ"
• วิธีการนวด ให้ผู้ถูกนวดนั่งบนพื้นหรือเก้าอี้
ผู้นวดยืนด้านหลังของผู้ถูกนวด ใช้มือทั้งสอง
จับที่คอของผู้ถูกนวด โดยนิ้วหัวแม่มือกดที่
กล้ามเนื้อข้าง ๆ แนวกระดูกสันหลังให้ต่ําจาก
ต้นคอลงมาประมาณ 1 นิว้ ส่วนนิ้วมือที่เหลือ
ให้จับด้านตรงข้ามในตําแหน่งเดียวกัน ออกแรง
กดลงที่นิ้วหัวแม่มือและนิ้วทั้งสี่
ท่าที่2 "คลึงต้นคอและบ่า"
• วิธีการนวด ให้ผู้ถูกนวดนั่งบนพื้นหรือเก้าอี้
ผู้นวดยืนด้านหลังของผู้ถูกนวด ให้ทํามือเป็น
รูปตัวซี (C) โดยให้หลังมือและเนินมือด้าน
นิ้วก้อยสัมผัสกับส่วนที่นวด มืออีกข้างหนึ่งให้
จับไหล่ของผู้ถูกนวดเอาไว้ กลึ้งและคลึงมือรูป
ตัวซี ไปตรงบริเวณต้นคอและไล่มาจนถึงข่วง
ไหล่ ออกแรงโดยการเกร็งข้อมือที่ใช้นวด

ท่าที่ 3 "บีบไหล่และคอ"
• วิธีการนวด ให้ผู้ถูกนวดนั่งบนพื้นหรือ
เก้าอี้ ผู้นวดยืนด้านหลังของผู้ถูกนวด ให้
วางมือทั้งสองข้างลงที่ต้นคอของผู้ถูกนวด
บีบกล้ามเนื้อที่ต้นคอไล่ลงมาที่บ่าจนมาถึง
ไหล่ โดยกดน้ําหนักลงทุกนิ้ว

ท่าที่ 4 "สับต้นคอ"
• วิธีการนวด ให้ผู้ถูกนวดนอนคว่ําราบกับพื้น
หรือที่นอน ใช้หมอนแบนวางสอดใต้ลําตัวช่วง
ท้อง ผู้นวดใช้มือทั้งสองข้างวางที่ต้นคอ ให้มือ
ทั้งสองตั้งขึ้น นิ้วหัวแม่มืออยู่ด้านบน สันมือ
ด้านนิ้วก้อยสัมผัสกับส่วนที่

นวด สับมือจากต้นคอมาจนถึงท้ายทอย
โดยสับขวางแนวกระดูกสันหลัง
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ท่าที่ 5 "บิดคอ"
• วิธีการนวด ให้ผู้ถูกนวดนอนคว่ําราบกับพื้น
หรือที่นอน ใช้หมอนแบนวางสอดใต้ลําตัวช่วง
ท้อง ผู้นวดกางนิ้วมือออกให้เป็นรูปตัววี (V) ใช้
มือบีบกล้ามเนื้อคอขึ้นมาแล้วบิดกล้ามเนื้อไป
มาโดยออกแรงทุกนิ้ว
ท่าที่ 6 "บีบและยกคอ"
• วิธีการนวด ให้ผู้ถูกนวดนอนคว่ําราบกับพื้น
หรือที่นอน ใช้หมอนแบนวางสอดใต้ลําตัวช่วง
ท้อง ผู้นวดกางนิ้วมือออกให้เป็นรูปตัววี (V) ใช้
มือบีบกล้ามเนื้อคอขึ้นมา โดยเริ่มจากท้ายทอย
ไล่มาจนถึงบ่า โดยบีบแล้วคลายทําสลับไปมา
แล้วเริ่มต้นที่ท้ายทอยใหม่

ท่าที่ 7 "ลูบคอ"
วิธีการนวด ให้ผู้ถูกนวดนอนคว่ําราบกับ
พื้นหรือที่นอน ใช้หมอนแบนวางสอดใต้
ลําตัวช่วงหน้าอก ผู้นวดใช้มือทั้งสองข้าง
วางที่ท้ายทอย แล้วลูบหนัก ๆ จากท้าย
ทอยลงมาที่ด้านข้างลําคอ ให้มาสิ้นสุดที่
หัวไหล่ โดยกดน้ําหนักลงที่มือทั้งสองข้าง

แนวกดจุดเส้นบ่าและคอ

แนวกดจุดเส้นคอ
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3. นวดบรรเทาอาการปวดบ่าและไหล่
ท่าที่ 1 "หมุนไหล่"
• วิธีการนวด ให้ผู้ถูกนวดนั่งบนพื้นหรือเก้าอี้ ผู้
นวดยืนด้านข้างของผู้ถูกนวด ผู้นวดใช้มือซ้าย
จับที่บ่าขวาของผู้ถูกนวด มือขวาจับที่ต้นแขน
เหนือข้อศอก ให้แขนส่วนล่างวางพักบนแขนผู้
นวด จับแขนผู้ถูกนวดหมุนเป็นวงกลม โดยหมุน
ตามเข็มนาฬิกา และหมุนทวนเข็มนาฬิกา โดย
เริ่มหมุนวงแคบ ๆ ก่อน แล้วจึงค่อยขยายวง
ใหญ่ขึ้น ทําสลับไปมาแล้วจึงเปลี่ยนเป็นท่า
ต่อไป
ท่าที่ 2 "กดไหล่ด้านหลัง"
• วิธีการนวด ให้ผู้ถูกนวดนั่งบนพื้นหรือเก้าอี้ ผู้
นวดยืนด้านข้างของผู้ถูกนวด ผู้ถูกนวดกางแขน
ให้เป็นมุมฉากขนานกับลําตัว ผู้นวดใช้มือขวา
จับต้นแขนขวาผู้ถูกนวดไว้ ใช้นิ้วหัวแม่มือซ้าย
กดลงที่ไหล่ด้านหลัง ตรงข้อไหล่ด้านหลังของ
กระดูกปลายบ่า โดยเริ่มกดเบา ๆ กดแล้วคลาย
แล้วจึงค่อยเพิ่มแรงกด ทําสลับไปมาแล้วจึง
เปลี่ยนเป็นท่าต่อไป

ท่าที่ 3 "กดไหล่"
• วิธีการนวด ให้ผู้ถูกนวดนั่งบนพื้นหรือ
เก้าอี้ ผู้นวดยืนด้านข้างของผู้ถูกนวด ผู้
ถูกนวดกางแขนให้เป็นมุมฉากขนานกับ
ลําตัว ผู้นวดใช้มือขวาจับต้นแขนขวาผู้
ถูกนวดไว้ ใช้นิ้วหัวแม่มือซ้ายกดลงที่
ไหล่ ตรงร่องระหว่างกึ่งกลางปลายบ่า
กับปุ่มกระดูกต้นแขน โดยเริ่มกดเบา ๆ
กดแล้วคลาย แล้วจึงค่อยเพิ่มแรงกด ทํา
สลับไปมาแล้วจึงเปลี่ยนเป็นท่าต่อไป
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ภาคผนวก ง
บันทึกประจาวันเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติด้วยคู่มือการฝึกทักษะด้วยตนเอง
เพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา

474

บันทึกประจาวันเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติด้วยคู่มือการฝึกทักษะ
ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา

เป็นของ

..................................................... .......................
รุ่นที่ .............................................
วันที่ 1เมษายน - 30 เมษายน พ.ศ.2555
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1. แบบบันทึกผู้มารับบริการ
ด้านการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ
ประวัติ
ชื่อ – สกุล ........................................................................... เพศ ...................อายุ ..............ปี
สถานภาพ
 โสด  สมรส
 ม่าย
 หย่าร้าง
เชื้อชาติ .......................สัญชาติ ............อาชีพ ...............................................
ภูมิลาเนาเดิม (จังหวัด)…………………….
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ ............................ซอย ...........................................
ถนน ......................................ตาบล / แขวง ...................................อาเภอ /
เขต ............................................ จังหวัด ......................รหัสไปรษณีย์ .........................
โทรศัพท์ .............................................
สถานที่ทางาน ............................................................................
โทรศัพท์ ...............................….วัน เดือน ปี ที่มารับการรักษา…………………………………
ประวัติการเจ็บปวดในปัจจุบัน
1) ตาแหน่งของความเจ็บปวด ให้ผู้สัมภาษณ์ทาเครื่องหมาย ( X ) บนภาพ
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2) ลักษณะอาการปวด………………………………………………………………………
3) ปวดมานานแค่ไหน …………………………………………………………………….
4) ปวดเมื่อไร ………………………………………………………………………………
5) ปวดในท่าไหน ………………………………………………………………………….
6) ปวดมากแค่ไหน ………………………………………………………………………..
มีอาการบวม , แดง , ร้อน หรือไม่ …………………………………………………………
7) การเคลื่อนไหวของข้อในทิศทางที่เป็นปัญหาเป็นอย่างไร………………………………
……………………………………………………………………………………………..
8) การปวดครั้งนี้เป็นอุปสรรคต่อกิจวัตรประจาวันอย่างไร………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
9) ดูแลรักษาตนเองอย่างไรบ้าง …………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
10) เคยได้รับการรักษาอย่างไรบ้าง…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
การวินิจฉัยโรค/ปัญหา
1)...........................................................................................................................................
2).........................................................................................................................................
3)..........................................................................................................................................
4)............................................................................................................................................
การให้การรักษา
1) การนวด ตาแหน่งของจุดนวดและ/หรือแนวนวดให้ผู้ปฏิบัติการนวดไทย (ทาเครื่องหมาย
บนภาพ) ตาแหน่งที่เน้น น้าหนักที่ใช้ จานวนซ้า ส่วนของร่างกายที่ใช้ ยาหรือสมุนไพรที่ใช้
ประกอบ
2)วิธีการนวด
.....................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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3) การประเมินผลหลังการนวด
ระดับความเจ็บปวด…………………………………………………………………………….
ทิศทางและการเคลื่อนไหวของข้อ ……………………………………………………………..
ระดับความพึงพอใจ……………………………………………………………………………
4) การให้คาแนะนาเช่น ท่าทางการเคลื่อนไหว การออกแรง อาหาร การพักผ่อน
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อผู้รับบริการ .............................................................……
ลงชื่อผู้ให้บริการ .....................................................................
วัน/เดือน/ปี............ / ............ / .........................
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2. แบบบันทึกการฝึกปฏิบัติการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ
วันที่

เวลา

หัวข้อการฝึกปฏิบัติ

หมายเหตุ

ลงชื่อ..........................................................................
(..........................................................................)
สถานที่ฝึกปฏิบัติ………………...........................
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3. แบบบันทึกการฝึกปฏิบัติทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลาง
วันที่

เวลา

หัวข้อการฝึกปฏิบัติ

หมายเหตุ

ลงชื่อ..........................................................................
(..........................................................................)
สถานที่ฝึกปฏิบัติ………………...........................
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4. สรุปทักษะที่ฝึก
การนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ
จงทาเครื่องหมาย
 ลงในช่องความสม่าเสมอของการฝึกปฏิบัติด้วยตนเองตามคู่มือ
การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา
ความสม่าเสมอของการฝึกปฏิบัติ
ทักษะที่ฝึก

1.มีการซักประวัติผู้ป่วย
2.บันทึกข้อมูลผู้ป่วยได้อย่างครบถ้วน
3.นวดและให้การรักษาเพื่อแก้ปัญหาตามโรค/
อาการของผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง
4.ประเมินผู้ป่วยหลังการนวดได้
5.การแก้ปัญหาในระหว่างการฝึกปฏิบัติ
6.ให้คาแนะนาเพิ่มเติมแก่ผู้ป่วยหลังนวด

ทุก
ครั้ง
5

บ่อย
ครั้ง
4

บาง
ครั้ง
3

น้อย
ครั้ง
2

ไม่ได้
ทาเลย
1
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5. สรุปผลการฝึกปฏิบัติ
ทักษะทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลาง
จงทาเครื่องหมาย
 ลงในช่องความผลการฝึกปฏิบัติด้วยตนเองตามคู่มือการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา
ผลของการฝึกปฏิบัติ
ทักษะที่ฝึก

ด้านความสามารถในการฟังภาษาจีนกลาง
1. การเข้าใจในประเด็นที่ฟัง
2. ความสามารถในการฟังและสื่อความหมาย
ได้อย่างชัดเจน
ด้านความสามารถในการพูดภาษาจีนกลาง
3. ความสามารถพูดโต้ตอบได้ถูกต้อง
4. ความมั่นใจในการพูดโต้ตอบ
5. ความสามารถในการพูดออกเสียงได้อย่าง
ถูกต้องใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา
ด้านความถูกต้องในการใช้คาศัพท์
ภาษาจีนกลาง
6. การเลือกใช้คาศัพท์ ได้อย่างหลากหลาย
7. การเลือกใช้คาศัพท์ ได้อย่างถูกต้อง
8. ความสามารถในการใช้คาศัพท์ในการถาม
ได้อย่างถูกต้อง

ทาได้
ดีมาก
5

ทาได้
ดี
4

บาง
ครั้ง
3

พอใช้
2

น้อย
ที่สุด
1
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ภาคผนวก จ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบสอบถามความต้องการการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพสมรรถนะอาชีพผู้ดูแล
สุขภาพในสปา
2. แบบทดสอบความรู้ทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลางสาหรับผู้ดูแลสุขภาพในสปา
3. แบบประเมินทักษะทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลางสาหรับผู้ดูแลสุขภาพในสปา
4. แบบประเมินทักษะทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลางด้วยตนเอง
5. แบบวัดเจตคติทางด้านทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลางผู้ดูแลสุขภาพในสปา
6. แบบทดสอบความรู้ทางด้านการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ
7. แบบประเมินทักษะทางด้านการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ
8. แบบประเมินทักษะทางด้านการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการด้วยตนเอง
9 แบบวัดเจตคติทางด้านการนวดเพื่อเป็นผู้ดูแลสุขภาพในสปา
10 แบบประเมินโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพ
ผู้ดูแลสุขภาพในสปา
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1.

แบบสอบถามความต้องการการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพสมรรถนะอาชีพ
ผู้ดูแลสุขภาพในสปา

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดเติมข้อความ ลงในช่องว่างที่กาหนดให้ตามความเป็นจริง
1. ชื่อ/นามสกุล
2. เพศ
ชาย
หญิง
3. อายุ
ปี สถานภาพ
4. ประสบการณ์การทางาน
ปี สถานที่ทางาน
5. อายุการทางาน
ปี การศึกษา
ส่วนที่ 2 ข้อมูลความต้องการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา
คาชี้แจง กรุณาทาเครื่องหมาย  ในช่องที่แสดงถึงระดับความต้องการในการเรียนรู้เพื่อ
นามาใช้ในการพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้สุขภาพในสปา
ระดับความต้องการ
สาระสาคัญ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
5
4
3
2
1
ทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลาง
1. การทักทายและการแนะนาตนเอง
2. การสอบถามข้อมูลและความต้องการใช้บริการ
ของลูกค้า
3. การถามและตอบเกี่ยวกับค่าบริการ
4. การให้คาแนะนาลูกค้าเตรียมตัวก่อนให้บริการ
นวดแผนไทยและสปา
5. การให้คาแนะนาลูกค้าขณะให้บริการนวดแผนไทย
และสปา
6. การสอบถามเกี่ยวกับความรู้สึกของลูกค้าขณะที่
ให้บริการนวดแผนไทยและสปา
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สาระสาคัญ

7. การพูดคุยเกี่ยวกับสุขภาพของลูกค้า
8. การสอบถาม/บอกเล่าถึงอาการเจ็บป่วยของลูกค้า
9.การขอต่อเวลารับบริการและนัดหมายเวลาลูกค้า
ครั้งต่อไป
10. การบอกให้ลูกค้าตรวจสอบสิ่งของและการนา
สิ่งของกลับไปคืนลูกค้า
ทักษะการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ
1.การนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดศรีษะ
2.การนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดคอ
3.การนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดบ่า-ไหล่
4.การนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดแขน
5. การนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดข้อศอก-ข้อมือ
6. การนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเอว - ปวดหลัง
7การนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดสะโพก
8. การนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดขา
9. การนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเข่า
10. การนวดเพื่อบรรเทาอาการข้อเท้าแพลง

มาก
ที่สุด
5

ระดับความต้องการ
มาก ปาน น้อย น้อย
กลาง
ที่สดุ
4
3
2
1
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลความต้องการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนา
สมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา
คาชี้แจง โปรดอ่านข้อคาถามแล้วทาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่กาหนดพร้อมกับเติม
ข้อความตามความคิดเห็นของท่านตามความเป็นจริง
1. ท่านเคยเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแล
สุขภาพในสปาหรือไม่
ไม่เคย
 เคย ขอให้อธิบายกิจกรรมที่เคยเข้าร่วม
2. ถ้ามีกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา ซึ่งเป็น
กิจกรรมเพื่อให้ความรู้ทางด้านทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลาง และ ทักษะการนวดบรรเทาอาการ
10 อาการท่านคิดว่าต้องการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้หรือไม่
 ต้องการเข้าร่วมกิจกรรม เพราะ
 ไม่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรม เพราะ
3. ท่านคิดว่าระยะเวลาในการจัดกิจกรรมควรเป็นเวลาใด
เพราะ

4. ท่านคิดว่าควรจัดกิจกรรมในช่วงเดือน
เพราะ

5. ท่านต้องการให้มีกิจกรรมใดๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในแต่ละเนื้อหาวิชา (สามารถ
ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
การบรรยาย
การสาธิต
การฝึกปฏิบัติจริง
การอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
การระดมสมอง
การเล่นบทบาทสมมุติ
การทากรณีศึกษา
การศึกษาด้วยตัวเอง
อื่นๆ โปรดระบุ
ขอขอบคุณ
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2. แบบทดสอบความรู้ทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลาง สาหรับผู้ดูแลสุขภาพ

ในสปา

o ก่อนทดลอง o หลังการทดลอง

วันที.่ ..............เดือน.................พ.ศ....................
ชื่อ- นามสกุล................................................................................................................. ..
คาชี้แจง : ให้ท่านเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเมื่อท่านเลือกคาตอบได้แล้ว ให้ทา
เครื่องหมายกากบาท (X) ลงบนตัวเลือกที่ถูกต้องที่สุด
1. สวัสดีตอนเช้าพูดว่าอย่างไร
ก. หวั่นอัน ข. อู่อัน ค. เจ่าอัน ง.อันอัน
2. สวัสดีตอนกลางวันพูดว่าอย่างไร
ก. หวั่นอัน ข. อู่อัน ค. เจ่าอัน ง.อันอัน
3. สวัสดีตอนเย็นพูดว่าอย่างไร
ก. หวั่นอัน ข. อู่อัน ค. เจ่าอัน ง.อันอัน
4. เมื่อลูกค้ามาถึง ควรกล่าวคาต้อนรับว่า ?
ก. ฮวานยิ๋ง ข. หวั่วซิ่งหลิน
ค. ตุ้ยปู้ฉี่
ง. เหมย์กวันซี
5. เมื่อลูกค้าถามว่าหนินกุ้ยซิ่ง ควรตอบว่า ?
ก. หวั่วซิ่งเฉิน
ข. เฉิน ซื่อหวั่วเตอะซิ่ง
ค. ตุ้ยปู้ฉี่ หวั่วปู้ต่ง
ง. หวั่วเหมย์โหย่วซิ่ง
6. ยินดีต้อนรับคุณมาที่เชียงใหม่สปา คือข้อใด
ก. ฮวันยิ๋งหนิน , ไหลเต้าเชียงใหม่สปา
ข. เชียงใหม่สปา ฮวันยิ๋งหนิน
ค. หวั่วเหิ่นเกาซิ่ง หนินไหลเต้าเชียงใหม่สปา
ง. หนินไหลเต้าเชียงใหม่สปา หวั่วเหิ่นเกาซิ่ง
7 นวดฝ่าเท้า พูดว่าอย่างไร
ก. เฉวียนเซินอั้นมั๋ว ข. จู๋ปู้อั้นมั๋ว
ค. โถวปู้อั้นมั๋ว ง.โส่วปู้อั้นมั๋ว
8. นวดสุขภาพทั้งตัวพูดว่าอย่างไร
ก. เฉวียนเซินอั้นมั๋ว ข. จู๋ปู้อั้นมั๋ว
ค. โถวปู้อั้นมั๋ว ง.โส่วปู้อั้นมั๋ว
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9. เมื่อต้องการสอบถามอาการเจ็บป่วยของลูกค้าควรพูดว่าอย่างไร
ก. หนี่โหย่วเสินเมอเวิ่นถี ข. ตุ้ยปู้ฉี่ หนี่หนาหลี่ถ่ง
ค. หนี่เตอะเซินถี หนาหลี่ปู้ซูฝู ง
. ตุ้ยปู้ฉี่ หนี่เซิงปิ้งหนาหลี่
10. เมื่อลูกค้าพูดแล้วไม่เข้าใจท่านควรพูดว่าอย่างไร
ก. หนี่เจี่ยงเสินเมอ หวั่วทิงปู้ต่ง ข. ตุ้ยปู้ฉี่ ฉิ่งหนี่จ้ายซัวอีเปี้ยน หวั่วทิงปู้ต่ง
ค. หวั่วปู้จือเต้าหนี่ไจ้เจี่ยงเสินเมอ ง. หนีห่ ยุ้ เจีย่ งม่านอิเตีย่ นมา
11. เมื่อต้องการถามลูกค้าว่า ตรงนี้ปวดหรือไม่ ควรพูดว่าอย่างไร
ก. เจ้อหลี่ท่ง ปู๋ท่ง ข. เจ้อหลี่ ปู้ซูฝูมา
ค. เจ้อหลี่ซวนมา
ง. เจ้อหลี่เหิ่นซูฝูมา
12. เมื่อต้องการให้ลูกค้า “นอนคว่า “พูดว่าอย่างไร
ก. ฉิ่งถั่งเจอะ ข. ฉิ่งฝู่วั่ว
ค. ฉิ่งเช่อวั่ว ง. ฉิ่งหยั่งวั่ว
13. เมื่อต้องการให้ลูกค้า “นอนหงาย “พูดว่าอย่างไร
ก. ฉิ่งถั่งเจอะ ข. ฉิ่งฟู่วั่ว
ค. ฉิ่งเช่อวั่ว
ง. ฉิ่งหยั่งวั่ว
14. เมื่อต้องการให้ลูกค้า “นอนตะแคง “พูดว่าอย่างไร
ก. ฉิ่งถั่งเจอะ ข. ฉิ่งฟู่วั่ว
ค. ฉิ่งเช่อวั่ว
ง. ฉิ่งหยั่งวั่ว
15. ข้อใดมีความหมายว่า 200 บาท
ก. อีไป่จู ข.เหลียงไป่จู
ค. ซันไป่จู ง. ซื่อไป่จู
16. การบอกเวลา บ่ายโมงใช้คาว่าอย่างไร
ก. เซี่ยอู่ อีเตี่ยน
ข.เซี่ยอู่ เหลียงเตี่ยน
ค. เซี่ยอู่ ซันเตี่ยน
ง.เซี่ยอู่ ซื่อเตี่ยน
17. คาต่อไปนี้ข้อใดเป็นการเรียงจานวนนับ 1-10 ที่ถูกต้อง
ก. อิ เอ้อ ซาน ซื่อ อู่ ลิ่ว ชี ปา จิ่ว สือ
ข. อิ ซื่อ อู่ เอ้อ ซัน ลิ่ว ชี ปา จิ่ว สือ
ค. อิ ซื่อ ซัน เอ้อ อู่ ลิ่ว ชี ปา จิ่ว สือ
ง. อิ อู่ เอ้อ ซัน ซื่อ ลิ่ว ชี ปา จิ่ว สือ

488
18. คาต่อไปนี้คาใดมีความหมายว่าจานวนเงินเท่าไหร่
ก. ตัวเส่าสือเจียน ข.ตัวเส่าเฉียน
ค. หนี่เย่าตัวเส่า
ง. เหมย์โหย่วเฉียน
19. เมื่อลูกค้าถามว่านวดฝ่าเท้าราคาเท่าไหร่ ควรตอบว่าอย่างไร
ก. จู๋ปู้อั้นมั๋ว อีไป่จู
ข. จ๋ปู้อั้นมั๋ว
เหมย์โหย่วเฉียน
ค. เฉวียนเซินอั้นมั๋ว เหลียงไป่จู ง. โถวเหลี่ยนอั้นมั๋ว อีไป่จู
20. เมื่อต้องการบอกลูกค้าให้ถอดรองเท้าควรพูดว่า
ก. ฉิ่งทัวอีฝู ข. ฉิ่งทัวโสวเปี่ยว
ค. ฉิ่งทัวเสียจื่อ
ง. ฉิ่งทัวเอี่ยนจิ้ง
21. คาว่า เชิญล้างเท้า ใช้คาว่าอะไร
ก. ฉิ่งสีเจี่ยว ข. ฉิ่งสีโถว ค. ฉิ่งสีโส่ว ง. ฉิ่งทัวเสีย
22. ประโยคใดเป็นการบอกให้ลูกค้าเปลี่ยนเสื้อผ้า
ก. ฉิ่งฮวั่นซูฝู ข. ฉิ่งฮวั่นอีฝู
ค. ฉิ่งฮวั่นเฉียน ง.ฉิ่งฮวั่นเสียจึ
23. ถ้าต้องการสอบถามความต้องการในการนวดของลูกค้าควรพูดว่าอย่างไร
ก
เซียนเซิง ฉิ่งเวิ่นหนี่สี่ฮวันหน่าอี้จ่งอั้นมั๋ว
ข
เซียนเซิง หนี่เย่าหวั่วจั้วเสินเมอ
ค
ตุ้ยปู้ฉี่ หนี่เสี่ยงอั้นมั๋วเสินเมอ
ง. เซียนเซิง หนี่เย่าอั้นมั๋วหนาหลี่
24. คาต่อไปนี้ข้อใดที่แปลว่า “ตกลง “
ก. ห่าว ข.ปู้ห่าว
ค.ปู้เขออี่ ง. ปู๋ตุ้ย
25. คาต่อไปนี้ข้อใดแปลว่า “ไม่ถูกต้อง”
ก.ปู้ห่าว ข. ปู๋ซื่อ
ค.ปู๋ตุ้ย ง. ปู้สิง
26. ถ้าต้องการขอบคุณ ควรพูดว่าอย่างไร
ก. เซี่ยเซี่ย ข. ปู๋ย่งเค่อชี่
ค. ห่าว
ง.เหมย์กวันซี
27. ถ้าต้องการพูดว่า ไม่ต้องเกรงใจ ควรพูดว่าอย่างไร
ก. ปู๋ย่งเค่อชี่ ข. ปู้ห่าวอี้ซือ
ค. ปู้จือเต้า ง.ปู้เสี่ยวเต๋อ
28. ถ้าต้องการพูดว่า ไม่เป็นไร ควรพูดว่าอย่างไร
ก. ปู๋ย่งเค่อชี่ ข.ปู้ห่าวอี้ซือ
ค. ปู้จือเต้า ง.เหมย์กวันซี
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29. ถ้าต้องการพูดว่า ทาตัวให้สบาย ๆ ควรพูดว่าอย่างไร
ก. ฟั่งห่าวเซินถี ข.ฉิ่งฟั่งซง
ค. ฟั่งซิน ง. ฟั่งซูฝู
30. คาใด แปลว่า “ปวดข้อมือ”
ก. เจี่ยวท่ง ข. โส่ววั่นท่ง
ค. ตู้จึท่ง
ง. ต้าถุ่ยท่ง
31. ประโยคใดเป็นคาพูดในการนัดหมายลูกค้า
ก. หนี่เสินเมอสือโห้วไจ้ไหล ข. หนี่ เอ้อเฮ่า เขออี่ไหลมา
ค. หนี่ปู้ไหลปู้เขออี่ ง. หนี่อี่โห้วปู๋ย่งไหล
32. ข้อใดแปลว่า “หมอนวด”
ก. กงจั้วเหยินหยวน ข. เหล่าซือ
ค. อั้นมั๋วซือ ง. เหลาปั่น
33. หากถามว่า “หนี่เซี่ยนจ้ายเจิ่นเมอะยั่ง “ ลูกค้าจะตอบอย่างไร
ก. ห่าวตัวเลอ ข. ปู๋เค่อชี่
ค. เหมย์เวิ่นถี ง.
เหมย์กวันซี
34. ประโยคใดเป็นคาถามที่ใช้ถามลูกค้าว่าเจ็บไหม
ก. ท่งมา ข. หนาหลี่ท่ง
ค. ซูฝูมา ง. ห่าวมา
35. คาใดเป็นคาพูดว่า “ขอโทษ”
ก. ตุ้ยปู๋ตุ้ย ข. ตุ้ย
ค. ตุ้ยปู๋ฉี่ ง. ปู๋ตุ้ย
36. ประโยคต่อไปนี้ประโยคใดเป็นคาพูดว่านวดเสร็จแล้ว
ก. อั้นมั๋วเหินห่าว ข. อั้นมั๋วห่าวเลอ
ค. อั้นมั๋วหุ้ยห่าว
ง.อั้นมั๋วปู้ห่าว
37. เมื่อต้องการให้ลูกค้าวางเท้าในน้าอุ่น ควรพูดว่าอย่างไร
ก. ฉิ่งเจียงหนี่เตอะเจี่ยวฟั่งไจ้เวินสุ่ยหลี่
ข. ฉิ่งเจียงหนี่เตอะเจี่ยวฟั่งชิงซง
ค. ฉิ่งเจียงหนี่เตอะเจี่ยวฟั่งไจ้อี๋จื่อ
ง. ฉิ่งป่าหนี่เตอะเจี่ยวเซินจื๋อ
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38. ข้อใดเป็นการสอบถามเวลา
ก. เตี๋ยนเตี่ยน ข.ตี้เตี่ยน
ค. จี๋เตี่ยน ง. อีเตี่ยน
39. ประโยคใดเป็นการสอบถามโรคภัยไข้เจ็บ ของลูกค้า
ก. หนี่โหย่วเสินเมอปิ้งมา ข. หนี่โหย่วเสินเมอปู้ซูฝู
ค. หนี่เหมย์โหย่วปิ้งมา ง. หนี่ท่งหนาหลี่
40. ข้อใดเป็นการถามว่า “คุณเคยได้รับการผ่าตัดมาหรือเปล่า ”
ก. หนี่เตอะเซินถีห่าวมา ข. หนี่โหย่วเสินเมอเจี้ยนคังเวิ่นถีมา
ค. หนี่กั่นเจวี๋ยเจ้อเปียนท่งมา ง. หนี่จั้วกั้วโส่วซู่มา
41. “ หนี่จั๋วเทียนซุ่ยเตอะห่าวมา” แปลว่าอะไร
ก. เมื่อวานคุณออกกาลังกายหรือเปล่า ข. วันนี้คุณสบายดีไหม
ค. เมื่อคืนคุณนอนหลับสบายดีไหม ง. วันนี้คุณหลับสบายดีไหม
42. “ เกาเสี่ยยา” แปลว่าอะไร
ก. โรคหัวใจ ข. ความดันโลหิตสูง
ค. เป็นไข้ ง. โรคเบาหวาน
43. เมื่อลูกค้าบอกว่า “ หวั่วโถวท่ง” หมายถึงข้อใด
ก. ปวดท้อง ข. ปวดแขน
ค. ปวดคอ ง. ปวดหัว
44. คาต่อไปนี้คาใดหมายถึงการต่อเวลา
ก. ห่าว/เขออี่ ข.เอี๋ยนฉางสือเจียน
ค. เหลี่ยงเสี่ยวสือ ง. ปั้นเสี่ยวสือ
45. คาใดแปลว่าสิ่งของ
ก. ตงตง ข. ตงเปียน
ค. ต้งต้ง ง. ตงซี
46. คาไหน หมายถึง วันอาทิตย์
ก. ซิงฉีอี ข. ซิงฉีเอ้อ
ค. ซิงฉีเทียน ง. ซิงฉีอู่
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47. ประโยคใดเป็นประโยคที่เตือนลูกค้าว่าอย่าลืมสิ่งของ
ก. หนี่ปู๋เย่าวั่งจี้ หนี่เตอตงซี ข. หนี่เตอตงซี เย่าเสี่ยวซิน
ค. หนีข่ น้ั หนีเ่ ตอตงซีไจ้หนาหลี่ ง. หนี่โหย่วตงซีมา
48. เมื่อลูกค้าลืมสิ่งของไว้ แล้วกลับมาถามหาสิ่งของ ควรตอบว่าอย่างไร
ก. หวั่วปู้จือเต้า ข. หวั่วเจ่าปู๋เต้า
ค. ตุ้ยปู้ฉี่ หนี่จี้เตอะมาฟั่งไจ้หนาหลี่ ง. หวั่วเหมยขั้นกั้ว
49. เมื่อหาสิ่งของของลูกค้าไม่พบ ควรพูดว่าอย่างไร
ก. ตุ้ยปู้ฉี่ หวั่วเก๋ยหนี่เจ่าเลอต้านซื่อเจ่าปู่เต้า ข. หวั่วปู้จือเต้า
ค. หวั่วเหมยขั้นกั้ว ง. หวั่ววั่งเลอ
50. เมื่อต้องการให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการใหม่ควรพูดว่า
ก. ฮวันยิ๋ง หนินไจ้ไหล ข.ไจ้เจี้ยน
ค. เซี่ยเซี่ย ง. ปู๋ย่งเค่อชี่
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เฉลยคาตอบแบบทดสอบความรู้ทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลาง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ค
ข
ก
ก
ก
ก
ข
ก
ค
ข
ก
ข
ง
ค
ข
ก
ก
ข
ก
ค

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

ก
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ก
ก
ค
ก
ก
ง
ข
ข
ข
ค
ก
ก
ค
ข
ก
ค
ก
ง

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

ค
ข
ง
ข
ง
ค
ก
ค
ก
ก
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3.แบบประเมินทักษะทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลางสาหรับผู้ดูแลสุขภาพในสปา

o ก่อนทดลอง o หลังการทดลอง

วันที.่ ..............เดือน.................พ.ศ....................
ผู้ประเมิน ……
ผูว้ ิจยั
ครูผ้สู อนภาษาจีน
ชื่อ/นามสกุล ผู้ประเมิน..................................................................................................
คาชี้แจง กรุณาประเมินความสามารถด้านการพูดภาษาจีนเพื่อการสื่อสารของนักเรียนโดยทา
เครื่องหมาย ลงในช่องระดับคะแนนตามหัวข้อการประเมินที่กาหนด
ความ
ความ
ความถูกต้อง รวม
ชื่อ-สกุลนักเรียน
สามารถใน คล่องแคล่ว
คะ
การฟัง
แนน
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ลงชื่อผู้ประเมิน.............................................................
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4. แบบประเมินทักษะทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลางด้วยตนเอง
ประเมินครั้งที่.............................วันที.่ ..................เดือน.......................พ.ศ.............................
ชื่อ- นามสกุล........................................................................................กลุ่มที่.......................
คาชี้แจง ให้ผู้เรียนประเมินความสามารถด้านทักษะการสื่อสารภาษาจีนของตนเอง โดยทา
เครื่องหมาย  ลงในช่องระดับคะแนน ที่ตรงกับความสามารถของตน ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้
5
หมายถึง ทาได้ดีมาก
4
หมายถึง
ทาได้ดี
3
หมายถึง พอใช้
2
หมายถึง เล็กน้อย
1
หมายถึง น้อยที่สุด
ระดับคะแนน
รายการประเมิน

1 2 3 4 5

ด้านความสามารถในการฟัง
1. ข้าพเจ้าเข้าใจในประเด็นที่ฟัง
2. ข้าพเจ้าสามารถฟังและสื่อความหมายได้อย่างชัดเจน
ด้านความสามารถในการพูด
1. ข้าพเจ้าสามารถพูดโต้ตอบได้ถูกต้อง
2. ข้าพเจ้ามีความมั่นใจในการพูดโต้ตอบ
3. ข้าพเจ้าสามารถพูดออกเสียงได้อย่างถูกต้องใกล้เคียงเจ้าของภาษา
ด้านความถูกต้องในการใช้คาศัพท์ ทางภาษา
1. ข้าพเจ้าเลือกใช้คาศัพท์ ได้อย่างหลากหลาย
2. ข้าพเจ้าเลือกใช้คาศัพท์ ได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับเรื่องที่พูด
3. ข้าพเจ้าสามารถใช้คาศัพท์ในการถามได้อย่างถูกต้อง
บันทึกเพิ่มเติม.............................................................................................................
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5 .แบบวัดเจตคติที่มีต่อการสื่อสารภาษาจีนกลาง

o ก่อนทดลอง o หลังการทดลอง)

วันที.่ ..............เดือน.................พ.ศ....................
ชื่อ/นามสกุล ผู้เรียน................................................................................................ .......
คาชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้ต้องการสอบถามความคิดเห็น ความรู้สึกของผู้เรียนตลอดจนการเห็น
คุณค่าและประโยชน์ทั้งด้านดีและไม่ดีที่มีต่อการศึกษาทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลาง โดยให้
ผู้เรียนอ่านข้อความในแต่ละข้อแล้วให้เลือกตอบตามความเห็นและความรู้สึกที่แท้จริงของผู้เรียน
ต่อการเรียนการพูดภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสาร คาตอบของผู้เรียนจะไม่มีถูกหรือผิดและไม่มีผล
ต่อการสอบของผู้เรียนแต่ประการใด ทั้งนี้คาตอบทั้งหมดจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับโดยจะนา
ผลรวมไปใช้ในการวิจัยทางวิชาการเท่านั้น เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน
กลางของผู้เรียน ฉะนั้นให้ผู้เรียนตอบทุกข้อด้วยความสบายใจ และแสดงความคิดเห็นได้อย่าง
อิสระ
2. วิธีตอบแบบสอบถาม กรุณาขีดเครื่องหมายลงในช่องทางขวามือที่ตรงกับ
ความรู้สึกของผู้เรียนมากที่สุด เพียงข้อละ 1 ช่องเท่านั้น ซึ่งในแต่ละข้อของแบบสอบถามจะมี
คาตอบให้เลือก 5 ระดับดังนี้
ระดับ 5 เห็นด้วยอย่างยิ่ง หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความคิด ความรู้สึกที่มีต่อการ
เรียนการพูดภาษาจีนกลางของผูเ้ รียนมากทีส่ ดุ
ระดับ 4 เห็นด้วยมาก หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความคิด ความรู้สึกที่มีต่อการ
เรียนการพูดภาษาจีนกลางของผูเ้ รียนมาก
ระดับ 3 เห็นด้วยปานกลาง หมายถึง ข้อความนั้นบางครั้งก็ตรง บางครั้งก็ไม่ตรงกับ
ความคิด
ความรู้สึกที่มีต่อการเรียนการพูด
ภาษาจีนกลางของผูเ้ รียน
ระดับ 2 เห็นด้วยน้อย หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความคิด ความรู้สึกที่มีต่อการ
เรียนการพูดภาษาจีนกลางของผูเ้ รียนน้อย
ระดับ 1 เห็นด้วยน้อยที่สุด หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความคิด ความรู้สึกที่มีต่อการ
เรียนการพูดภาษาจีนกลางของผูเ้ รียนน้อยทีส่ ดุ

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
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ข้อความ

ระดับความคิดเห็น
1

1. ข้าพเจ้ารู้สึกว่าตนเองมีความสามารถพิเศษเมื่อพูดภาษาจีนกลาง
ได้
2. ข้าพเจ้าคิดว่าการสื่อสารภาษาจีนกลางได้จะทาให้มีรายได้ดี
3. ข้าพเจ้าคิดว่าภาษาจีนกลางเรียนไม่ยาก
4. ข้าพเจ้ากล้าสื่อสารภาษาจีนกลางกับคนจีน
5. ข้าพเจ้ามีความเชื่อมั่นในการพูดภาษาจีนกลาง
6. ข้าพเจ้าภูมิใจที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาจีนกลางได้
7. ทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลางมีประโยชน์ต่อตนเองทั้งการ
ทางานและในชีวิตประจาวัน
8. ข้าพเจ้ารู้สึกว่าภาษาจีนกลางเป็นภาษาที่ไพเราะ
9. ข้าพเจ้าไม่รู้สึกกังวลเกี่ยวกับเรื่องการออกเสียงเวลาพูดภาษาจีน
กลาง
10. ความรู้สึกที่ว่าการสื่อสารภาษาจีนกลางง่ายกว่าการสื่อสาร
ภาษาอื่น
รวม

2

3

4

5
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6. แบบทดสอบความรู้ทางด้านการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ

o ก่อนทดลอง o หลังการทดลอง)

วันที.่ ..............เดือน.................พ.ศ....................
ชื่อ/นามสกุล .................................................................................................. ..........
คาชี้แจง ให้ท่านเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเมื่อท่านเลือกคาตอบได้แล้ว ให้ทา
เครื่องหมาย  ลงบนตัวเลือกที่ถูกต้องที่สุด

1.โรคที่ห้ามนวด หรือต้องนวดด้วยความระมัดระวัง
ก มีไข้สูงเกิน 38 องศาเซลเซียส
ข ไข้พิษ ไข้กาฬ งูสวัด เริม
ค โรคผิวหนัง โรคติดต่อ เช่น วัณโรค
ง ถูกทุกข้อ
2.ก่อนการนวดควรทาสิ่งใด
ก สอบถามผู้ถูกนวดเช่น ,ชื่อ, ที่อยู่ที่ , อายุ
ข ไหว้ผู้ถูกนวดก่อนเพื่อเป็นการขอขมา
ค สอบถามประวัติและอาการเจ็บป่วยปัจจุบัน , เจ็บป่วยในอดีต
ง ถูกทุกข้อ
3.ขณะทาการนวดผู้นวดควรทาอย่างไรข้อต่อไปนี้ผิด ยกเว้น...
ก พูดให้ผู้ถูกนวดทราบถึงความสามารถของตน
ข ชวนพูดคุยเรื่องต่างๆเพื่อไม่ให้ผู้ถูกนวดหลับ
ค สังเกตปฏิกิริยาสีหน้า และผลการนวด
ง นวดให้ครบทุกท่า และรักษาเวลาไม่ให้ขาดหรือเกิน
4. การเป็นผู้นวดที่ดีควรรู้สิ่งใด
ก รู้หลักการนวดที่ดีรู้ วิธีการนวดที่เหมาะสม
ข รู้เกี่ยวกับระบบต่างๆของร่างกาย
ค รู้ประวัติการเจ็บป่วยของผู้ถูกนวด
ง ถูกทุกข้อ
5. การนวดแก้อาการเกี่ยวกับข้อติดขัด มักใช้วิธีใด
ก. การบิด ข.การดัด
ค. การกด ง. ข้อ ก และ ข ถูก
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6. ข้อใดถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับการนวดรักษาโรค
ก ก่อนนวดต้องยกมือไหว้ผู้ถูกนวดก่อนทุกครั้ง
ข ไม่แสดงให้ผู้ถูกนวดทราบว่าผู้นวดไม่สามารถรักษาอาการเจ็บป่วยได้
ค หลักการนวดคือ มืออยู่ที่ใด ใจอยู่นั่น
ง นวดให้เจ็บแล้วโรคจะหาย
7. ข้อใดไม่ใช่การบาบัดอาการปวดเมื่อย
ก. การนวด ข. การอบไอน้าสมุนไพร
ค. การประคบร้อนสมุนไพร ง. การดึง บิด กระดูก
8 ข้อใดเป็นการลงน้าหนักในการนวดที่ถูกต้อง
ก นิง่ ,หน่วง, เน้น ข.
หน่วง,นิ่ง เน้น
ค.เน้น,หน่วง, นิง่
ง.
หน่วง, เน้น,นิง่
9. อาการในข้อใดที่ไม่สามารถนวดได้
ก กล้ามเนื้ออ่อนล้า,ชาปลายมือ ปลายเท้า
ข กล้ามเนื้อหดเกรง , ตะคริวในท้อง
ค กล้ามเนื้อหัวใจลีบ
ง เส้นเอ็นหดเกร็งตัว
10. การนวดท้องควรนวดห่างรอบสะดือกี่นิ้ว
ก. 1 นิ้วมือ ข. 1 นิ้วฟุต ค. 2 นิ้วมือ ง. ถูกทุกข้อ
11. ข้อใดมีวัตถุประสงค์แตกต่างไปจากข้ออื่น
ก นวดทารกเพื่อช่วยจัดโครงสร้างกระดูกและกระตุ้นการตอบสนอง
ข นวดคนวัยกลางคนเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
ค นวดหญิงมีครรภ์เพื่อรักษาอาการกระดูกทับเส้น
ง นวดผู้สูงอายุเพื่อบรรเทาอาการปวดตามข้อ
12. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
ก เส้นอิทา สิ้นสุดที่โคนลิ้น
ข เส้นปิงคลา สิ้นสุดที่ตาขวา
ค เส้นสหัสรังษี สิ้นสุดที่จมูกซ้าย
ง เส้นอิทา สิ้นสุดที่จมูกซ้าย
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13. จากคาถามข้อ 13 ข้อใดผิด
ก เส้นอิทา สิ้นสุดที่จมูกซ้าย
ข เส้นปิงคลา สิ้นสุดที่จมูกขวา
ค เส้นสุมนา สิ้นสุดที่ตาขวา
ง เส้นกาลทาลี แตกเป็น 4 แขนง
14. ลมปลายปัตคาตมักเกิดขึ้นที่บริเวณใด
ก กระดูก
ค. คอ
ข แขน
ง. ขา
15. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. คอตกหมอนจัดเป็นโรคลมปลายปัตคาต
ข. ถ้าเป็นโรคคอตกหมอนบ่อยครั้งจะทาให้เป็นโรคกระดูกคอเสื่อม
ค. โรคลาบองสัญญาณ 4 หลัง จะมีอาการคอตกหมอนร่วมด้วยเสมอ
ง. ข้อ ก แล ข ถูก
16. การนวดบริเวณใดที่ควรระมัดระวังเป็นพิเศษ
ก บริเวณช่องท้อง
ข บริเวณข้อต่อกระดูก
ค บริเวณเนื้ออ่อน
ง . ถูกทุกข้อ
17. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของการเกิดโรคหัวไหล่ติด
ก กล้ามเนื้อบริเวณไหล่อักเสบ
ข อุบัติเหตุบริเวณข้อไหล่
ค กล้ามเนื้อบริเวณสะบักอักเสบ
ง ท้องผูกเป็นประจา
18. ข้อใดต่อไปนี้ไม่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหาร
ก หลอดลม
ข หลอดอาหาร
ค ปากและฟัน
ง ลิ้นและกระเพาะอาหาร
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19.ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของโรคคอตกหมอน
ก การนอนผิดท่า
ข ความล้าของกล้ามเนื้อจากการทางานนานๆ
ค การที่กล้ามเนื้อไม่แข็งแรง ถูกใช้งานกะทันหัน
ง การกระทบความร้อนเย็นมากเกินไป
20. โรคข้อเท้าแพลง เกิดจากอุบัติเหตุ ส่วนใหญ่ 80% มักพบข้อเท้าแพลงตรงตาแหน่งใด
ก แพลงด้านข้าง
ข แพลงด้านใน
ค แพลงด้านหน้า
ง แพลงหลังข้อเท้าด้านนอก
21. ข้อใดเป็นการตรวจข้อเท้าแพลง
ก ยืนเขย่งปลายเท้า - ทดสอบแรงถีบ
ข กระดกปลายเท้า - หมุนข้อเท้า
ค ตรวจวัดส้นเท้าทั้ง 2 ข้าง - งอพับเข่าเป็นเลข 4
ง ตรวจดูอาการบวม แดง ร้อน - ดูการผิดรูปของกระดูกข้อเท้า
22 อาการปวดเท้าเกิดจากสาเหตุใด
ก. การอักเสบของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นบริเวณฝ่าเท้า
ข. การอักเสบของพังผืดบริเวณฝ่าเท้า เส้นเอ็นของเท้า
ค. เกิดจากการอักเสบของกล้ามเนื้อ และเส้นเอ็นบริเวณต้นขา แล้วส่งผลที่ฝ่าเท้า
ง. ถูกทุกข้อ
23. คนไข้ยกแขนแล้วมีอาการปวดหัวไหล่มือไพล่หลังไม่ได้ แสดงว่าเป็นอาการของโรคใด
ก โรคสะบักจม
ข โรคไหล่ติด
ค โรคลมปลายปัตคาดสัญญาณ 4-5 หลัง
ง โรคลมลาบองข้อ
24. ข้อใดไม่ใช่การนวดรักษาโรคไหล่ติด
ก นวดพื้นฐานบ่าที่ไหล่ติด จนบ่านุ่ม ค. นวดหัวไหล่ 3 – 5 รอบ
ข นวดพื้นฐานขานอก 3-5 รอบ
ง. นวดพื้นฐานบ่าข้างปกติ
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25. นายจงจิต จากจอหอ มาหาหมอด้วยอาการก้มหน้า เงยหน้าไม่ได้คอแข็งทื่อหันหน้าซ้าย ขวา
ต้องหันทั้งตัวอาการดังกล่าวของนายจงจิต จากจอหอ หมอจะวินิจฉัยว่าเป็นโรคอะไร
ก โรคลมปลายปัตคาด
ข โรคไหล่ติด
ค โรคคอแข็ง
ง โรคสะบักจม
26. จากข้อ 25 หมอควรรักษาตามข้อใด
ก นวดพื้นฐานบ่า จนบ่านุ่ม
ข นวดจุดฐานคอ และโค้งคอ
ค นวดแขนด้านใน
ง นวดสะบักด้านหลัง
27. รากฐานของความเจ็บป่วย ที่เกิดจากวาตะ มักมีอาการอย่างไร
ก. มักมีไข้ อักเสบ ขมในปาก
ข. ไอ มีเสมหะ หลอดลมอักเสบ
ค. ปวดแสบหน้าอก ปวดท้องหลังอาหาร
ง. ปวดตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย
28 . เส้นประธานสิบมีจุดเริ่มต้นที่ไหน ?
ก ตา ข.
หู
ค.จมูก
ง.
รอบสะดือ
29. ข้อใดเป็นข้อควรระวังในการนวดผู้มีอาการปวดแขน
ก. ปวดร้าวชาไปที่แขนและมือ ข. ความดันโลหิตสูง
ค. อาการบวมแดง ง. ความดันโลหิตต่า
30. ถ้ามีอาการสะบักจม ร่วมกับปวดไหล่และแขน ควรนวดส่วนไหนก่อน
ก. นวดหลัง ข. นวดสะบัก
ค. นวดโค้งคอ ง. นวดส่วนแขนและไหล่ก่อน
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31. อาการของผู้ถูกนวดในข้อใดที่ผู้ถูกนวดสามารถทาการนวดได้
ก มีอาการเคลื่อนไหวลาบาก ข้อผิดรูป หลังได้รับบาดเจ็บ ซึ่งอาจเป็นเพราะกระดูกหักหรือข้อเคลื่อน
ข เป็นโรคเบาหวานแต่ต้องระมัดระวัง
ค หลังการผ่าตัด
ง เป็นโรคติดต่อต่างๆเช่น วัณโรค
32. ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 45 ปี อาชีพแม่ค้า มารับการรักษาที่คลินิกแพทย์แผนไทยด้วยอาการ
ปวดข้อศอก ร้าวไปที่หัวไหล่ ปวดร้าวชาลงไปที่แขน ข้อมือ นิ้วมือ เวลากามือ บิดมือ คว่ามือจะเจ็บ
ในฐานะท่านเป็นแพทย์แผนไทย ท่านจะวินิจฉัยว่าผู้ป่วยรายนี้เป็นโรคใด
ก ลมปลายปัตคาตข้อมือ
ข นิ้วไกปืน
ค ประสาทถูกกดทับไปที่แขนและมือ
ง หัวไหล่ติด
33. ข้อใดเป็นสาเหตุการเกิด“โรคสันนิบาตข้อมือตก”
ก เกิดจากการไหลเวียนเลือดไม่ดี ทาให้เลือดไปเลี้ยงประสาทบริเวณข้อมือไม่ได้ หรือได้เล็กน้อย
ข เกิดจากการเจริญของปลอกเอ็น และเอ็นไม่สัมพันธ์กัน
ค เกิดจากการถูกความร้อน เย็นมากเกินไป ทาให้เลือดมาคั่งบริเวณข้อมือ
ง เกิดจากโรคบางชนิด เช่น โรคเบาหวาน โรคพิษสุราเรื้อรัง
34. ข้อใดต่อไปนี้ผิด เมื่อกล่าวถึงโรคหัวไหล่ติดเฉียบพลัน และหัวไหล่ติดเรื้อรัง
ก แตกต่างกันที่ระยะเวลาการเป็นโรค คือหัวไหล่ติดเรื้อรังต้องเป็นมานานเกิน 6 เดือน
ข หัวไหล่ติดเฉียบพลันจะมีอาการปวด บวม แดง ร้อน อักเสบบริเวณหัวไหล่ ส่วนหัวไหล่ติด
เรื้อรังมีแค่อาการปวดเสียวในหัวไหล่ เคลื่อนไหวแขนไม่ได้องศา
ค ยกแขนชิดหูไม่ได้ทั้ง 2 ประเภท
ง มีการใช้เทคนิคเขยื้อนไหล่เพิ่มองศาในการรักษาโรคหัวไหล่ติดทั้ง 2 ประเภท
35. ข้อใดเป็นคาแนะนาสาหรับผู้มีอาการปวดขา จากการทางาน ยืน เดิน นั่ง นานๆ
ก. ควรบิด ดัด สลัดขา ข. ควรนอนยกปลายเท้าขึ้น
ค. ควรนั่งยอง ๆ ง. ควบคุมน้าหนัก
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36. ผลของการนวดขาด้านใน เพื่อแก้ปวดขาและขัดสะโพก จะมีการจ่ายความร้อนเข้าสู่ส่วนใด
ก กระดูกสะโพก และข้อเท้า
ข หมอนรองกระดูกหลังและกระดูกเชิงกราน
ค กระดูกสะโพกและหมอนรองกระดูกหลัง
ง ข้อเท้าและกระดูกเชิงกราน
37. โรคในข้อใดเป็นโรคต้องห้ามของผู้ให้บริการการนวดแผนไทย
ก โรคกระเพาะอาหาร
ข โรคเครียด
ค โรคจิตร้ายแรง
ง โรคหอบหืด
38. อาการเกร็งของกล้ามเนื้อ และเอ็นรอบๆ แนวสะบักเป็นอาการของอะไร
ก. ไหล่ติด ข. คอตกหมอน
ค. สะบักจม ง.หลังอักเสบ
39 ข้อใดเป็นการนวดบรรเทาอาการปวดศรีษะเนื่องจากอาการเครียด นอนไม่พออ่านหนังสือมาก
ก. กดจุดศรีษะด้านหลัง 9 จุด และจุดขมับ,คิ้ว 3 จุด
ข. แนวบ่า แนวสะบัก รอบหัวไหล่ และ ท้ายทอย 3 จุด
ค. กดแนวเส้นข้างกระดูกสันหลัง และแนวบ่า แนวสะบัก
ง. กดศรีษะด้านบน 3 จุด และ นวดทั่วศรีษะ
40.ข้อใดเป็นการนวดบรรเทาอาการปวดบ่า-ไหล่ จากการทางาน เคล็ดกล้ามเนื้อทั่วไป
ก. เปิดประตูลมแขน แนวแขนด้านใน
ข. แนวบ่า แนวสะบัก รอบหัวไหล่
ค. เปิดประตูลมแขน แนวแขนด้านนอก
ง. บิดดัดสลัดแขน แนวสะบัก
41 ข้อใดเป็นการนวดบรรเทาอาการปวดแขน จากการออกกาลังกาย หรือทางานหนัก
ก. แนวบ่า แนวสะบัก แนวแขนด้านใน
ข. แนวเส้นข้างกระดูกสันหลัง แนวแขนด้านใน
ค. กดจุดศรีษะด้านหลัง 9 จุด แนวแขนด้านนอก
ง. เปิดประตูลมแขน แนวแขนด้านใน แนวแขนด้านนอก
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42 ข้อใดเป็นการนวดบรรเทาอาการปวดคอ ที่ไม่ใช่ความผิดปกติ ทางระบบกระดูก
ก. กดนวดกล้ามเนื้อคอ
ข. แนวบ่า แนวสะบัก รอบหัวไหล่
ค. แนวเส้นข้างกระดูกสันหลัง กดจุดศรีษะ 3 จุด
ง. กดจุดบนศรีษะ 3 จุด และนวดทั่วศรีษะ
43 ข้อใดเป็นการนวดบรรเทาอาการปวดข้อศอก-ข้อมือ
ก. นวดแนวแขนด้านใน
ค. แนวแขนด้านนอก
ข. แนวบ่า แนวสะบัก รอบหัวไหล่
ง. ถูกทั้ง ก และ ค
44 ข้อใดเป็นการนวดบรรเทาอาการปวดเอว-ปวดหลังจากการทางานหนักทั่วไป
ก. แนวหลัง จุดเอว
ข. เปิดประตูลมขา แนวหลัง จุดเอว
ค. เปิดประตูลมขา แนวขาด้านใน
ง. แนวหลัง แนวขาด้านนอก จุดเอว
45 ข้อใดเป็นการนวดบรรเทาอาการปวดสะโพก ขัดสะโพก
ก. เปิดประตูลมขา แนวขาด้านใน
ข. แนวขาด้านในและเปิดประตูลม
ค. แนวขาด้านนอก จุดนวดสะโพก
ง. ถูกทั้งข และ ค
46 ข้อใดเป็นการนวดบรรเทาอาการปวดขาจากการทางาน ยืน เดิน นั่งนานๆ
ก. แนวขาด้านหลัง แนวขาด้านใน เปิดประตูลม แนวขาด้านนอก
ข. แนวสะโพก แนวขาด้านใน แนวขาด้านหลัง
ค. แนวขาด้านใน แนวขาด้านนอก เปิดประตูลม
ง. จุดนวดสะโพก แนวขาด้านนอก แนวขาด้านหลัง
47 ข้อใดเป็นการนวดบรรเทาอาการปวดเข่า
ก. แนวขาด้านใน แนวขาด้านนอก เปิดประตูลม จุดนวดเข่า
ข. จุดนวดเข่า แนวขาด้านใน
ค. จุดข้อเท้า จุดนวดเข่า เปิดประตูลม
ง. จุดนวดเข่า แนวขาด้านใน แนวสันหลัง
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48 ข้อใดเป็นการนวดบรรเทาอาการข้อเท้าแพลง
ก. แนวขาด้านใน แนวขาด้านนอก เปิดประตูลมเท้า จุดข้อเท้า
ข. แนวขาด้านนอก แนวขาด้านใน
ค. แนวขาด้านใน จุดข้อเท้า ข้อนิ้วเท้า เปิดประตูลมเท้า
ง. ประตูลมเท้า จุดฝ่าเท้า แนวขาด้านนอก
49. ข้อใดเป็นข้อห้ามในการนวดอาการปวดคอ
ก. การบิด ดัด สลัด
ข. ข้ออักเสบบริเวณคอ
ค. มีใข้ตัวร้อน
ง. ถูกทุกข้อ
50. อาการปวดบ่า – ไหล่ มีข้อระวังในกรณีใด
ก. ความดันโลหิตสูง
ข. ปวดร้าวที่แขนและมือ
ค. เส้นประสาทคอถูกกดทับ ง. ถูกทุกข้อ
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เฉลยคาตอบแบบทดสอบความรู้ทางด้านการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ง
ค
ค
ง
ง
ค
ง
ง
ค
ง
ค
ง
ค
ค
ง
ง
ง
ก
ง
ง

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

ง
ง
ข
ข
ค
ข
ง
ง
ค
ง
ข
ค
ก
ง
ข
ค
ค
ค
ก
ข

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

ง
ก
ง
ก
ค
ก
ก
ข
ง
ง
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7. แบบประเมินทักษะทางด้านการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ
วันที.่ .................เดือน ...............................พ.ศ.........................................
ชื่อ- นามสกุล ………………………… ……………………………………
หัวข้อประเมิน

คะแนนเต็ม
(60คะแนน)

1. ความสนใจการฝึกปฏิบัติ
2. ทักษะการตรวจร่างกายผู้ป่วย
3. การตรวจและวินิจฉัยปัญหาทางกายภาพ
4. ท่าทางความคล่องตัวในการนวด
5 การนวดและให้การรักษาเพื่อแก้ปัญหาตาม
โรค/อาการของผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง
6 ประเมินผู้ป่วยหลังการนวดได้
คะแนน
รวมที่ได้

10
10
10
10
20

คะแนน
ที่ได้

หมายเหตุ

10

คะแนนรวม 70 คะแนน)
ข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ลงนามอาจารย์ฝึก…………………………
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8. แบบประเมินทักษะทางด้านการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการด้วยตนเอง
วัน/เดือน/ปี...........................
ชื่อ-นามสกุลผู้เรียน...........................................................................................
สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน.........................................................
หัวข้อประเมิน

เกณฑ์คะแนนการฝึก
ทุก
ครั้ง
5

บ่อย
ครั้ง
4

บาง
ครั้ง
3

น้อย
ครั้ง
2

ไม่ได้
ทาเลย
1

1.การซักประวัติผู้ป่วย
2.การบันทึกข้อมูลผู้ป่วยได้อย่างครบถ้วน
3.การนวดและให้การรักษาเพื่อแก้ปัญหาตาม
โรค/อาการของผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง
4.การประเมินผู้ป่วยหลังการนวดได้
5.การแก้ปัญหาในระหว่างการฝึกปฏิบัติ
6.การให้คาแนะนาเพิ่มเติมแก่ผู้ป่วยหลังนวด
รวม
คะแนนรวม (60 คะแนน)

=

………………….คะแนน

ข้อเสนอแนะ
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
.........................................................
ลงชื่อผู้ฝึกปฏิบัติ....................................................
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9. แบบวัดเจตคติทางด้านการนวดเพื่อเป็นผู้ดูแลสุขภาพในสปา

o ก่อนทดลอง o หลังการทดลอง)

วันที.่ ..............เดือน.................พ.ศ....................
ชื่อ/นามสกุล ผู้เรียน................................................................................................ .......
คาชี้แจง
3. แบบสอบถามนี้ต้องการสอบถามความคิดเห็น ความรู้สึกของผู้เรียนทางด้านการ
ประกอบอาชีพการเป็นผู้ให้บริการในสปา โดยให้ผู้เรียนอ่านข้อความในแต่ละข้อแล้วให้เลือกตอบ
ตามความเห็นและความรู้สึกที่แท้จริงของผู้เรียนต่อการประกอบอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา
คาตอบของผู้เรียนจะไม่มีถูกหรือผิดและไม่มีผลต่อการสอบของผู้เรียนแต่ประการใด ทั้งนี้คาตอบ
ทั้งหมดจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับโดยจะนาผลรวมไปใช้ในการวิจัยทางวิชาการเท่านั้น เพื่อ
ประโยชน์ในการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบ เพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพ
ในสปา ฉะนั้นขอให้ผู้เรียนตอบทุกข้อด้วยความสบายใจ และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
4. วิธีตอบแบบสอบถาม กรุณาขีดเครื่องหมายลงในช่องทางขวามือที่ตรงกับ
ความรู้สึกของผู้เรียนมากที่สุด เพียงข้อละ 1 ช่องเท่านั้น ซึ่งในแต่ละข้อของแบบสอบถามจะมี
คาตอบให้เลือก 5 ระดับดังนี้
ระดับ 5 เห็นด้วยอย่างยิ่ง หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความคิด ความรู้สึกของผู้เรียน
มากทีส่ ดุ
ระดับ 4 เห็นด้วยมาก หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความคิด ความรู้สึกของ
ผูเ้ รียนมาก
ระดับ 3 เห็นด้วยปานกลาง หมายถึง ข้อความนั้นบางครั้งก็ตรง บางครั้งก็ไม่ตรงกับ
ความคิด
ความรู้สึกของผู้เรียน
ระดับ 2 เห็นด้วยน้อย หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความคิด ความรู้สึกของ
ผูเ้ รียนน้อย
ระดับ 1 เห็นด้วยน้อยที่สุด หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความคิด ความรู้สึกผู้เรียน
น้อยทีส่ ดุ

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
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ข้อความ
1. อาชีพการนวดเพื่อเป็นผู้ดูแลสุขภาพในสปาถือเป็นอาชีพที่
สุจริต
2. การนวดเพื่อเป็นผู้ดูแลสุขภาพในสปาเป็นอาชีพที่น่า
ภาคภูมิใจ
3. การเป็นผู้ดูแลสุขภาพในสปาต้องรักในอาชีพของตน
4. การเป็นผู้ดูแลสุขภาพในสปาสามารถช่วยให้ตนเองมีสุขภาพ
ที่ดีเช่นกัน
5 อาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา ต้องมีความอดทน
6. ผู้ดูแลสุขภาพในสปาที่ให้บริการด้านการนวดที่ดีต้อง
ให้บริการด้วยใจ
7. ผู้ดูแลสุขภาพในสปาที่ให้บริการด้านการนวดที่ประสบ
ความสาเร็จต้องมีทัศนคติที่เป็นบวก
8 .การดูแลสุขภาพด้วยการใช้วิธีบาบัดด้วยการนวดเป็นการ
ช่วยเหลือเพื่อให้ลูกค้าผ่อนคลาย มีความสุข
9. การเป็นผู้ดูแลสุขภาพในสปาที่ให้บริการด้านการนวดต้อง
เชื่อมั่นในตนเองจึงจะประสบผลสาเร็จ
10 การเป็นผู้ดูแลสุขภาพในสปาที่ให้บริการด้านการนวดทาให้
ท่านมีความสุขในการได้ช่วยเหลือผู้อื่น
รวม

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1
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10. แบบประเมินโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพ
ผู้ดูแลสุขภาพในสปา
1. ด้านวัตถุประสงค์ของโปรแกรม
ท่านคิดว่าวัตถุประสงค์ของการจัดโปรแกรมนี้มีความเหมาะสมและชัดเจนหรือไม่ เพราะ
เหตุใด และควรมีวิธีการปรับปรุงให้เกิดความเหมาะสมอย่างไร
2. ด้านกลุ่มผู้เรียน
ท่านคิดว่าคุณสมบัติของผู้เรียนที่กาหนดเป็นผู้เรียนจบหลักสูตรการฝึกอาชีพระยะสั้นการ
นวดแผนไทยของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ และ จานวนของ
ผู้เรียนมีความเหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมหรือไม่ เพราะเหตุใด และควรมีวิธีการปรับปรุงให้เกิด
ความเหมาะสมอย่างไร
3. ด้านผู้สอน
ท่านคิดว่าวิทยากรมีความเหมาะสมหรือไม่ในด้าน
- ความพร้อมของการสอน เพราะเหตุใด และควรมีวิธีการปรับปรุงให้เกิดความ
เหมาะสมอย่างไร
- ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ เพราะเหตุใด และควรมีวิธีการปรับปรุงให้เกิด
ความเหมาะสมอย่างไร
- การปฏิบัติตัวต่อผู้เรียน เพราะเหตุใด และควรมีวิธีการปรับปรุงให้เกิดความเหมาะสม
อย่างไร
- การอานวยความสะดวกและกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมและใช้ประสบการณ์
ความรู้เดิม และสร้างความรู้ใหม่ด้วยตนเอง เพราะเหตุใด และควรมีวิธีการปรับปรุงให้เกิดความ
เหมาะสมอย่างไร
4. ด้านเนื้อหาสาระ
4.1 ท่านคิดว่าเนื้อหาสาระด้านการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ และ ทักษะการสื่อสาร
ภาษาจีนกลางมีความเหมาะสมหรือไม่ในด้าน
- ความยากง่ายในการเข้าใจ เพราะเหตุใด และควรมีวิธีการปรับปรุงให้เกิดความ
เหมาะสมอย่างไร
- การนาไปประยุกต์ใช้ เพราะเหตุใด และควรมีวิธีการปรับปรุงให้เกิดความเหมาะสม
อย่างไร
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- ความน่าสนใจ เพราะเหตุใด และควรมีวิธีการปรับปรุงให้เกิดความเหมาะสมอย่างไร
5. ด้านกิจกรรมการเรียนรู้
ท่านคิดว่ากิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมหรือไม่ในด้าน
- ความสอดคล้องกับเนื้อหา เพราะเหตุใด และควรมีวิธีการปรับปรุงให้เกิดความ
เหมาะสมอย่างไร
- ความน่าสนใจ เพราะเหตุใด และควรมีวิธีการปรับปรุงให้เกิดความเหมาะสมอย่าง
6. ด้านระยะเวลา
ท่านคิดว่าระยะเวลาของโปรแกรมมีความเหมาะสมหรือไม่ในด้าน
- การเรียนรู้แต่ละเนื้อหา เพราะเหตุใด และควรมีวิธีการปรับปรุงให้เกิดความเหมาะสม
อย่างไร
- ช่วงเวลาในการจัดกิจกรรม เพราะเหตุใด และควรมีวิธีการปรับปรุงให้เกิดความเหมาะ
สมอย่งไร
- ระยะเวลาในการฝึกปฏิบัติ เพราะเหตุใด และควรมีวิธีการปรบปรุงให้เกิดความ
เหมาะสมอย่างไร
7.ด้านแหล่งความรู้และสื่อการสอน
ท่านคิดว่าสื่อการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม มีความเพียงพอหรือไม่เพรา ะเหตุใด และ
ควรมีวิธีการปรับปรุงให้เกิดความเหมาะสมอย่างไร
8. ด้านสภาพแวดล้อม
ท่านคิดว่าสภาพแวดล้อมมีความเหมาะสมหรือไม่ในด้าน
- อาคารสถานที่ เพราะเหตุใด และควรมีวิธีการปรับปรุงให้เกิดความเหมาะสมอย่างไร
- สิ่งอานวยความสะดวก เพราะเหตุใด และควรมีวิธีการปรับปรุงให้เกิดความเหมาะสม
อย่างไร
- สภาพบรรยากาศในการจัดกิจกรรม เพราะเหตุใด และควรมีวิธีการปรับปรุงให้เกิด
ความเหมาะสมอย่างไร
9. ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ท่านคิดว่าการประเมินผลในด้านการทดสอบความรู้ทางด้านการนวดแผนไทย และการ
ทดสอบความรู้ทางด้านการสื่อสารภาษาจีน แบบทดสอบทัศนคติ และแบบประเมินโปรแกรมมี
ความเหมาะสมหรือไม่ เพราะเหตุใด ควรมีวิธีการปรับปรุงให้เกิดความเหมาะสมอย่างไร
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ภาคผนวก ฉ
ค่าความยากง่าย ค่าอานาจจาแนก และค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของเครื่องมือวิจัย
1 ค่าความยากง่าย และ ค่าอานาจจาแนกของแบบทดสอบความรู้ทางด้านการสื่อสาร
ภาษาจีนกลาง
2 ค่าความยากง่าย และ ค่าอานาจจาแนกของแบบทดสอบความรู้ทางด้านการนวดบรรเทา
อาการ 10 อาการ
3 ค่า IOC แบบสอบถามความต้องการการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพ
ในสปา
4 ค่า IOC เนื้อหาความรู้การสื่อสารภาษาจีนกลาง
5 ค่า IOC เนื้อหาความรู้การนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ
6 ค่า IOC โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพ
ในสปา
7 ค่า IOC แบบทดสอบความรู้ทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลางสาหรับผู้ดูแลสุขภาพในสปา
8 ค่า IOC แบบประเมินทักษะทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลางสาหรับผู้ดูแลสุขภาพในสปา
9 ค่า IOC แบบประเมินทักษะทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลางด้วยตนเอง
10 ค่า IOC แบบประเมินเจตคติต่อการศึกษาทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลาง
11 ค่า IOC แบบทดสอบความรู้ทางด้านการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ
12 ค่า IOC แบบประเมินทักษะทางด้านการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ
13 ค่า IOC แบบประเมินทักษะทางด้านการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการด้วยตนเอง
14 ค่า IOC แบบประเมินเจตคติทางด้านการนวดเพื่อผู้ดูแลสุขภาพสปา
15 ค่า IOC แบบประเมินโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพ
ผู้ดูแลสุขภาพในสปา
16. ค่า IOC ประเด็นการอภิปรายกลุ่มเพื่อศึกษาปัจจัย เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องในการจัดโปรแกรม
การศึกษานอกระบบโรงเรียน
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1. ค่าความยากง่าย และ ค่าอานาจจาแนกของแบบทดสอบความรู้ทางด้านการสื่อสาร
ภาษาจีนกลาง
ข้อที่ ค่าความ ค่าอานาจ ข้อที่ ค่าความ ค่าอานาจ ข้อที่ ค่าความ ค่าอานาจ
ยากง่าย จาแนก
ยากง่าย จาแนก
ยากง่าย จาแนก
1 0.70
0.60
18 0.50
0.40
35 0.55
0.30
2 0.80
0.20
19 0.35
0.50
36 0.40
0.40
3 0.80
0.40
20* 0.20
0.00
37 0.40
0.20
4 0.70
0.20
21 0.30
0.40
38 0.30
0.20
5 0.40
0.20
22 0.40
0.20
39 0.20
0.40
6 0.30
0.20
23 0.30
0.20
40* 0.25
0.10
7 0.35
0.50
24 0.55
0.50
41 0.30
0.40
8 0.45
0.50
25 0.30
0.20
42 0.35
0.50
9* 0.25
0.10
26 0.70
0.60
43 0.45
0.30
10 0.30
0.20
27 0.35
0.70
44 0.20
0.40
11 0.30
0.20
28 0.30
0.20
45 0.30
0.20
12 0.25
0.30
29 0.20
0.20
46 0.40
0.20
13 0.20
0.20
30 0.30
0.40
47 0.40
0.40
14* 0.25
0.10
31 0.20
0.40
48 0.55
0.30
15 0.80
0.20
32 0.40
0.40
49 0.50
0.40
16 0.65
0.50
33 0.30
0.20
50 0.25
0.30
17 0.80
0.40
34 0.25
0.50
ข้อสรุป ข้อสอบที่ดีควรมีค่า
p (ความยาก) อยู่ระหว่าง.20 ถึง .80 ถ้า p สูงกว่า .80 แสดงว่าข้อสอบ
ง่าย ถ้า p ต่ากว่า .20 แสดงว่าข้อสอบยาก ถ้าค่า p สูงหรือต่ากว่าเกณฑ์ถือว่าข้อสอบใช้ไม่ได้
(วรรณี แกมกตุ,2549 ) ส่าหรับการหาค่าความเทียงจากข้อสอบ จ่านวน 50 ข้อโดยการค่านวณหาค่าความเทียง
ของแบบวัดความรู้ทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลาง โดยใช้สูตรของ Kuder- Richardson-20 ( KR-20) โดย
อาศัยความยากง่ายของข้อสอบแต่ละข้อจากการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป เกณฑ์ความ
เชื่อมั่นต้องมีค่าไม่ต่ากว่า .60 หรือ 60 % ขึ้นๆ (ล้วน สายยศและอังคณา สายยศ,2538) แบบวัดความรู้ชุดนี้มี
ข้อ 9 , 14 , 20 และ 40ที่ค่า p ต่ากว่า .20 แต่ผู้วิจัยคงไว้เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของแบบทดสอบ
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2. ค่าความยากง่าย และ ค่าอานาจจาแนกของแบบทดสอบความรู้ทางด้านการนวด
บรรเทาอาการ 10 อาการ
ข้อที่ ค่าความ ค่าอานาจ ข้อที่ ค่าความ ค่าอานาจ ข้อ ค่าความ ค่าอานาจ
ยากง่าย จาแนก
ยากง่าย จาแนก
ที่ ยากง่าย จาแนก
1
0.70
0.20
18
0.60
0.20
35 0.35
0.30
2
0.25
0.30
19
0.50
0.40
36 0.25
0.30
3
0.40
0.20
20
0.40
0.40
37 0.60
0.20
4
0.70
0.40
21
0.50
0.20
38 0.60
0.20
5
0.50
0.20
22
0.70
0.20
39 0.35
0.50
6
0.25
0.50
23
0.50
0.60
40 0.50
0.60
7
0.40
0.20
24
0.30
0.20
41 0.40
0.20
8
0.40
0.40
25
0.40
0.20
42 0.45
0.30
9
0.70
0.20
26
0.60
0.40
43 0.65
0.50
10
0.50
0.20
27
0.50
0.40
44* 0.10
0.00
11
0.30
0.20
28
0.30
0.20
45 0.40
0.20
12
0.30
0.40
29
0.35
0.30
46 0.40
0.20
13
0.20
0.40
30
0.45
0.30
47 0.30
0.40
14
0.55
0.30
31* 0.25
0.10
48 0.25
0.30
15
0.50
0.20
32
0.75
0.30
49 0.50
0.20
16
0.65
0.30
33
0.70
0.20
50 0.30
0.20
17
0.75
0.50
34
0.40
0.20
ข้อสรุป ข้อสอบที่ดีควรมีค่า
p (ความยาก) อยู่ระหว่าง.20 ถึง .80 ถ้า p สูงกว่า .80 แสดงว่าข้อสอบ
ง่าย ถ้า p ต่ากว่า .20 แสดงว่าข้อสอบยาก ถ้าค่า p สูงหรือต่ากว่าเกณฑ์ถือว่าข้อสอบใช้ไม่ได้
(วรรณี แกมกตุ,2549 ) ส่าหรับการหาค่าความเทียงจากข้อสอบ จ่านวน 50 ข้อโดยการค่านวณหาค่าความเทียง
ของแบบวัดความรู้ทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลาง โดยใช้สูตรของ Kuder- Richardson-20 ( KR-20) โดย
อาศัยความยากง่ายของข้อสอบแต่ละข้อจากการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป เกณฑ์ความ
เชื่อมั่นต้องมีค่าไม่ต่ากว่า .60 หรือ 60 % ขึ้นๆ (ล้วน สายยศและอังคณา สายยศม2538) แบบวัดความรู้ชุดนี้มี
ข้อ 31และข้อ 44 ที่ได้ค่าต่ากว่า .20 แต่ผู้วิจัยต้องคงไว้เพื่อความสมบูรณ์ของแบบทดสอบ
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3. ค่า IOC แบบสอบถามความต้องการการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแล
สุขภาพในสปา
ข้อที่
สาระสาคัญ
1
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
2
ข้อมูลความต้องการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพ
ในสปา
3
ข้อมูลความต้องการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบ
เพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา
ความต้องการในการเข้าร่วมกิจกรรม
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
เดือนที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรม
ประเภทของกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในแต่ละเนื้อหาวิชา

ค่า IOC
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
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4. ค่า IOC เนื้อหาความรู้การสื่อสารภาษาจีนกลาง
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

สาระสาคัญ
การทักทายและการแนะนาตนเอง
การสอบถามข้อมูลและความต้องการใช้บริการของลูกค้า
การถามและตอบเกี่ยวกับค่าบริการ
การให้คาแนะนาลูกค้าเตรียมตัวก่อนให้บริการนวดแผนไทย
และสปา
การให้คาแนะนาลูกค้าขณะให้บริการนวดแผนไทยและสปา
การสอบถามเกี่ยวกับความรู้สึกของลูกค้าขณะที่ให้บริการ
นวดแผนไทยและสปา
การพูดคุยเกี่ยวกับสุขภาพของลูกค้า
การสอบถาม/บอกเล่าถึงอาการเจ็บป่วยของลูกค้า
การขอต่อเวลารับบริการและนัดหมายเวลาลูกค้าครั้งต่อไป

ค่า IOC
1.0
1.0
1.0
1.0

การบอกให้ลูกค้าตรวจสอบสิ่งของและการนาสิ่งของกลับไป
คืนลูกค้า

1.0

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
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5. ค่า IOC เนื้อหาความรู้ทางด้านการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

สาระสาคัญ
การนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดศรีษะ
การนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดคอ
การนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดบ่า-ไหล่
การนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดแขน
การนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดข้อศอก-ข้อมือ
การนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเอว - ปวดหลัง
การนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดสะโพก
การนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดขา
การนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเข่า
การนวดเพื่อบรรเทาอาการข้อเท้าแพลง

ค่า IOC
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
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6. ค่า IOC โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแล
สุขภาพ ในสปา
รายการประเมิน
1. หลักการและเหตุผล
- ปัญหาที่สาคัญ
- วิธีการแก้ใขปัญหา
2. แนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
- แนวคิดการศึกษาผู้ใหญ่ ( Andragogy)
- แนวคิดช่วยเสริมศักยภาพ ( Scaffolding)
3. องค์ประกอบของโปรแกรม
- วัตถุประสงค์
- กลุ่มผู้เรียน
- ผู้สอน
- ระยะเวลา
- เนื้อหาสาระ
- กิจกรรมการเรียนรู้
- แหล่งความรู้/สื่อ
- สภาพแวดล้อม
- การวัดและประเมินผล
4.. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
- ระยะที่ 1
- ระยะที่ 2
- ระยะที่ 3

ค่า IOC
1.0

1.0

1.0

1.0
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7. ค่า IOC แบบทดสอบความรู้ทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลางสาหรับผู้ดูแลสุขภาพ
ในสปา
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ค่า IOC
0.67
0.67
0.67
0.67
0.67
0.67
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.67

ข้อที่
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ค่า IOC
1.0
1.0
1.0
0.67
1.0
1.0
1.0
0.67
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.67

ข้อที่
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

ค่า IOC
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
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8. ค่า IOC แบบประเมินทักษะทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลางสาหรับผู้ดูแลสุขภาพ
ในสปา

1.
2.
3.

รายการประเมิน
ด้านความสามารถในการฟัง
ความคล่องแคล่วในการพูด
ความถูกต้องในการใช้คาศัพท์ทางการสื่อสาร

ค่า IOC
1.0
1.0
1.0

9. ค่า IOC แบบประเมินทักษะทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลางด้วยตนเอง

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รายการประเมิน
ข้าพเจ้าเข้าใจในประเด็นที่ฟัง
ข้าพเจ้าสามารถฟังและสื่อความหมายได้อย่างชัดเจน
ข้าพเจ้าสามารถพูดโต้ตอบได้ถูกต้อง
ข้าพเจ้ามีความมั่นใจในการพูดโต้ตอบ
ข้าพเจ้าสามารถพูดออกเสียงได้อย่างถูกต้องใกล้เคียงเจ้าของ
ภาษา
ข้าพเจ้าเลือกใช้คาศัพท์ ได้อย่างหลากหลาย
ข้าพเจ้าเลือกใช้คาศัพท์ ได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับเรื่องที่พูด
ข้าพเจ้าสามารถใช้คาศัพท์ในการถามได้อย่างถูกต้อง

ค่า IOC
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
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10. ค่า IOC แบบวัดเจตคติต่อการศึกษาทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลาง
ข้อความ
1. ข้าพเจ้ารู้สึกว่าตนเองมีความสามารถพิเศษเมื่อพูดภาษาจีนกลางได้
2. ข้าพเจ้าคิดว่าการสื่อสารภาษาจีนกลางได้จะทาให้มีรายได้ดี
3. ข้าพเจ้าคิดว่าภาษาจีนกลางเรียนไม่ยาก
4. ข้าพเจ้ากล้าสื่อสารภาษาจีนกลางกับคนจีน
5. ข้าพเจ้ามีความเชื่อมั่นในการพูดภาษาจีนกลาง
6. ข้าพเจ้าภูมิใจที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาจีนกลางได้
7. ทักษะการสื่อสารภาษาจีนกลางมีประโยชน์ต่อตนเองทั้งการทางาน
และในชีวิตประจาวัน
8. ข้าพเจ้ารู้สึกว่าภาษาจีนกลางเป็นภาษาที่ไพเราะ
9. ข้าพเจ้าไม่รู้สึกกังวลเกี่ยวกับเรื่องการออกเสียงเวลาพูดภาษาจีน
กลาง
10. ความรู้สึกที่ว่าการสื่อสารภาษาจีนกลางง่ายกว่าการสื่อสารภาษา
อื่น

ค่า IOC
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
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11. ค่า IOC แบบทดสอบความรู้ทางด้านการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ค่า IOC
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

ข้อที่
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ค่า IOC
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.67
0.67
1.0

ข้อที่
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

ค่า IOC
0.67
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

524
12. ค่า IOC แบบประเมินทักษะทางด้านการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการ
หัวข้อประเมิน
1. ความสนใจการฝึกปฏิบัติ
2. ทักษะการตรวจร่างกายผู้ป่วย
3. การตรวจและวินิจฉัยปัญหาทางกายภาพ
4. ท่าทางความคล่องตัวในการนวด
5 การนวดและให้การรักษาเพื่อแก้ปัญหาตามโรค/อาการของ
ผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง
6 ประเมินผู้ป่วยหลังการนวดได้

ค่า IOC
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

13. ค่า IOC แบบประเมินทักษะทางด้านการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการด้วยตนเอง
หัวข้อประเมิน
1.มีการซักประวัติผู้ป่วย
2.บันทึกข้อมูลผู้ป่วยได้อย่างครบถ้วน
3.นวดและให้การรักษาเพื่อแก้ปัญหาตามโรค/อาการของผู้ป่วย
ได้อย่างถูกต้อง
4.ประเมินผู้ป่วยหลังการนวดได้
5.การแก้ปัญหาในระหว่างการฝึกปฏิบัติ
6.ให้คาแนะนาเพิ่มเติมแก่ผู้ป่วยหลังนวด

ค่า IOC
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
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14. ค่า IOC แบบประเมินเจตคติทางด้านการนวดเพื่อเป็นผู้ดูแลสุขภาพสปา
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ค่า IOC
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

ข้อที่
9
10

ค่า IOC
1.0
1.0

15. ค่า IOC แบบประเมินโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
อาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ค่า IOC
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

ข้อที่
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ค่า IOC
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
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16. ค่า IOC ประเด็นการอภิปรายกลุ่มเพื่อศึกษาปัจจัย เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องในการจัด
โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพ
ในสปา
ข้อที่
1
2
3
4
5

ค่า IOC
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

ข้อที่
6
7
8
9

ค่า IOC
1.0
1.0
1.0
1.0
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