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ศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (THE DEVELOPMENT OF AN INSTRUCTIONAL MODEL
BASED ON SOCIAL COGNITIVE THEORY AND STRATEGIC LIFE PLANNING TO ENHANCE
SELF-REGULATION AND HEALTH EDUCATION LEARNING ACHIEVEMENT OF LOWER
SECONDARY SCHOOL STUDENTS) อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก: ผศ. ดร.วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา,
อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม: รศ. ดร. อัมพร ม้าคนอง, 260 หน้า.
{

การวิจัยและพัฒนานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้ทาง
สังคมเชิงพุทธิปัญญาและแนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์ชีวิต เพื่อเสริมสร้างการกากับตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสุขศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ 2) ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนา
ด้วยการวิจัยแบบกึ่งทดลอง(Quasi-Experimental Designs) ศึกษากลุ่มเดียววัดหลายครั้งแบบอนุกรมเวลา(Singlegroup interrupted Time-series Design) กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 23 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานสุขศึกษา จานวน 20 สัปดาห์ๆ ละ 1
ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 1 ภาคเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แบบวัดการกากับตนเอง ที่มีค่า
IOC ตั้งแต่ 0.90-1.00 ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค(Cronbach’s Alpha Coeffient) เท่ากับ .95 และ 2)
แบบทดสอบความรู้รายวิชาสุขศึกษา ที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.80-1.00 ค่า KR-20 เท่ากับ .89 ค่าความยากระหว่าง
0.43-0.70 และมีค่าอานาจจาแนกระหว่าง 0.20-0.37 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบค่า t (t-test for dependent samples (paired t-test)) ผลการวิจัยพบว่า
1. รูปแบบการเรียนการสอน มีองค์ประกอบหลัก 5 ขั้น คือ 1) ขั้นสร้างความสนใจ (Attention) 2) ขั้น
คาดการณ์ล่วงหน้า (Forethought) 3) ขั้นวางแผนยุทธศาสตร์ (Tactic Planning) 4) ขั้นปฏิบัติให้สาเร็จ
(Execution) และ 5) ขั้นสะท้อนผลงาน (Reflection)
2. ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน มีดังนี้

2.1 ค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการกากับตนเองของกลุ่มตัวอย่างมีพัฒนาการสูงขึ้น ร้อยละ 2.98
โดยหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสุขศึกษา หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤ

{

This research and development aimed to 1) develop an Instructional Model based on
Social Cognitive Theory and Strategic Life Planning to enhance Self-Regulation and Health
Education Learning Achievement of lower secondary school students. and 2) study the
effectiveness of the instructional model which was developed. The study was Quasi-Experimental
Designs, conducted by Single-group interrupted Time-series Design. The samples comprised of 23
ninth-grade students in Health Education Class, The experimental instruments were the Lesson
Plans on Health Education with the sessions of the trail were 20 hours, 1 hour per day for 1
semester. Self-Regulation Scales: SRS with an IOC of 0.90-1.00, Cronbach's Alpha Coeffient = .95
and Health Education Achievement Test with an IOC of 0.80-1.00, KR-20 = .89, Difficulty values
between 0.43-0.70 and Discrimination index between 0.20-0.37 were utilized as instruments for
data collecting. Percentage, mean, standard deviation and t-test were used as data analysis. The
findings were as follows:
1. The developed Instructional Model was consists of 5 mains components: 1)
Attention 2) Forethought 3) Tactic Planning 4) Execution and 5) Reflection.
2. The effectiveness of the developed Instructional Model was:
2.1 Mean scores of Self-Regulation Scales post-test was 2.98 percent increasing, and
higher than mean scores of pre-test at .05 level of significance.
2.2 Mean scores of Health Education Learning Achievement post-test was higher than
mean scores of pre-test at .05 level of significance.
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วิทยานิพนธ์ทั้งสองท่าน รวมทั้งรองศาสตราจารย์ ดร. พรรณราย ทรัพยะประภา ทุกท่านได้ให้กาลังใจ
ตลอดจนคาแนะนาในการแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จนเสร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้
ขอกราบขอบพระคุ ณ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.อลิ ศ รา ชู ช าติ ประธานกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทุกท่าน ที่ได้กรุณาตรวจสอบและให้คาแนะนาในการ
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เจตจานงนุช และอาจารย์ ดร.ปิยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้กรุณาสละเวลาตรวจสอบ
รูปแบบการเรียนการสอน และเครื่องในการวิจัย ตลอดทั้งให้คาแนะนาการปรับปรุงแก้ไขให้มีความ
ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จนสามารถดาเนินการจัดทาวิทยานิพนธ์สาเร็จได้ด้วยดี
ผู้วิ จั ย ขอขอบพระคุณ คณาจารย์ ป ระจ าสาขาวิ ช าหลั กสู ต รและการสอน คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาทุกท่าน ที่กรุณาถ่ายทอดความรู้ที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการจัดทาวิทยานิพนธ์ในครั้ง
นี้ ขอขอบพระคุณผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ที่กรุณาให้
ใช้โรงเรียนเป็นสนามวิจัย ขอบคุณคุณครูประจาชั้น และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนที่ให้ความ
ร่วมมือในการวิจัยเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณผู้บริหารโรงเรียนนิภาศิริ อาเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ที่
กรุณาให้ใช้โรงเรียนเป็นสถานที่ทดลองใช้เครื่องมือในการวิจัย ขอขอบคุณคณะครูและบุคลากรโรงเรียน
อนุบาลศรทิพย์ อาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ที่เป็นกาลังใจด้วยดีมาตลอด
ขอขอบพระคุณ คุณพ่อเกียรติ-คุณแม่เปือย บาลโสง คุณพ่อมา-คุณแม่ละมัย ศรีทองสุข ที่
ให้ความเมตตา ความรักและความห่วงใย ตลอดจนกาลังใจและความช่วยเหลือ ขอขอบคุณครอบครัวศรี
ทองสุขทุกคนที่ให้กาลังใจ ความช่วยเหลือด้วยดีตลอดมา
ท้ายนี้ผู้วิจัยต้องขอบคุณ คุณสิมา บาลโสง คู่ ชีวิตพร้อมทั้งขอบใจลูกชายทั้งสองคนเด็กชาย
กษิกานต์ และเด็กชายตรีตวัน บาลโสง ผู้เป็นที่รักและพลังแรงใจให้สามารถก้าวผ่านปัญหาอุปสรรคไป
ได้ด้วยดี คุณค่าที่เกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขออุทิศให้ผู้เป็นที่รักและเคารพอย่างยิ่งไว้ ณ ที่นี้
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บทที่ 1
บทนา

ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา

มนุษย์มีพัฒนาการด้านวิทยาการต่างๆ เพื่อการมีชีวิตอยู่รอด อานวยความสะดวก และการ
ดารงชีวิตประจาวันที่โดดเด่นแตกต่างไปจากสัตว์สังคมอื่นๆ ในโลกนี้อย่างมากมาย และมีการสืบทอด
องค์ความรู้และวิทยาการจากรุ่นสู่รุ่น มนุษย์มีระบบการศึกษาเป็นกิจกรรมที่ใช้ในการสืบทอดความ
เชื่ อ วั ฒ นธรรม องค์ ค วามรู้ และวิ ท ยาการสู่ ส มาชิ ก ในสั ง คมรุ่ น ต่ อ ๆ ไปของตน (Forgas,
Baumeister, & Tice, 2009):3) ระบบการศึกษาของแต่ละสังคมอาจมีความแตกต่างกันในเชิง
โครงสร้างและกระบวนการ หากแต่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ การดารงรักษาวัฒนธรรมของสังคมไว้
อาทิ ความเชื่อ แนวคิด แนวปฏิบัติ ภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษสืบทอดต่อกันมา สุนทร โคตรบรรเทา
(2553): 83-99) ได้สรุปมุมมองของพุทธปรัชญาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาว่าเป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ ของผู้เรียนให้สมบูรณ์ เข้าใจอุดมการณ์ คิดดี เป็นพลเมืองดีของสังคม และสามารถ
ดารงอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข การศึกษาเป็นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนามนุษย์ ทั้งทางกาย วาจา
และใจ ให้เกิดและมีความรู้ ความคิด ค่านิยม พฤติกรรม และความประพฤติ เพื่อการดารงรักษา
เอกลักษณ์ วัฒนธรรมที่ดีงาม เพื่อสรรค์สร้างตนเองและสังคมให้ความสงบร่มเย็น (พระพรหมคุณา
ภรณ์(ป.อ. ปยุตฺโต), 2551):75-78,(พุทธทาส อินทปัญโญ, 2549): 10-14) หมายความว่าระบบการจัด
การศึกษาของเราจะต้องมีเปูาหมายในการฝึกฝนผู้เรียนให้สามารถพัฒนาปัญญา สู่การพัฒนาร่างกาย
ให้ สุ ขสบาย สุ ขภาพดี แข็งแรงไม่มีโรคภัย ไข้เจ็บ ปัญญาจึงมีความส าคัญเพราะเป็นตัว กาหนด
พฤติกรรมของบุคคล (พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ. ปยุตฺโต), 2555): 31-32)
การศึกษาของไทยมีวิวัฒนาการคู่ กับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน ถือเป็นระบบหลักของสังคม
ที่มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีสุขภาวะทั้ง 4 มิติ ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้าน
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สังคม และด้านสติปัญญา ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นความสามารถด้านการรู้หนังสือ(Literacy)
บูรณาการกับทักษะทางสังคมและความสามารถด้านการสร้างเสริมสุขภาพ(Health Promotion) เพื่อ
การสร้างเสริมความฉลาดทางสุขภาวะ(Health Literacy)(เลขาธิการสภาการศึกษา. สานักงาน,
2556): 10) การปฏิรูปการศึกษาไทยในทศวรรษที่สอง(พ.ศ.2552-2561) มีจุดมุ่งหมายว่า “คนไทย
จะได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ” โดยเน้นการพัฒนามิติทางการศึกษา 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1)
การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และการเรียนรู้ของคนไทย พัฒนาผู้เรียน สถานศึกษา แหล่ง
เรียนรู้ สภาพแวดล้อม หลักสูตร เนื้อหา พัฒนาวิชาชีพครูให้มีคุณค่า สามารถดึงดูดคนเก่ง คนดี ผู้ที่มี
ใจรักมาเป็นครูอาจารย์ได้อย่างยั่งยืน ภายใต้ ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 2) เพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาและการเรียนรู้ให้กับประชาชนทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ให้สามารถเข้าถึงการศึกษาและการ
เรียนรู้อย่างทั่วถึงต่อเนื่องตลอดชีวิต และ 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสังคมทุกภาคส่วนในการ
บริหารและจัดการศึกษา โดยเพิ่มบทบาทของผู้อยู่ภายนอกระบบการศึกษาให้มากขึ้น (เลขาธิการสภา
การศึกษา. สานักงาน, 2552): 7-13)
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ.2552-2561) มีเปูาประสงค์ให้คนไทยยุคใหม่มี
คุณลักษณะ และความสามารถดังต่อไปนี้ 1) เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รักการอ่าน มีนิสัยใฝุเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 2) มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา คิดริเริ่มสร้างสรรค์ 3) มีจิต
สารธารณะ มีระเบียบวินัย เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม สามารถทางานเป็นกลุ่ม และ 4) มีศีลธรรม
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสานึกและความภูมิใจในความเป็นไทย ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รังเกียจการทุจริต ต่อต้านการซื้อสิทธิ์ข ายเสียง
และสามารถก้ าวทั น โลก โดยใช้ ผ ลสั ม ฤทธิ์ท างการเรี ย นของผู้ เรี ย นทุ กระดั บ และทุ กประเภท
การศึกษา อัตราการเข้าถึงระบบการจัดการศึกษา คุณภาพ ความเสมอภาค และความเป็นธรรมทาง
การศึกษา เป็ น ตัว ชี้วัด ความส าเร็ จของการปฏิรูปการศึกษาในครั้ง นี้ (เลขาธิการสภาการศึกษา.
สานักงาน, 2552): 12, 41-42)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้นถือว่าเป็นตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
และบ่งชี้ความสาเร็จผู้เรียนเป็นรายบุคคล ช่วยให้บุคคลรับรู้ความสามารถของตนเอง ประเมินคุณค่า
ของตนเอง ระดับผลสัมฤทธิ์จึงเป็นตัวชี้วัดหนึ่งในการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา Klausmeier
(1961): 28-29) กล่าวว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขึ้นอยู่กับองค์ประกอบด้านคุณลักษณะของผู้เรียน
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ผู้สอน ปฏิสัมพันธ์ของผู้เรีย นกับผู้ส อน ลั กษณะทางกายภาพ คุณลักษณะของกลุ่ม และแรงจูงใจ
ภายนอก โดยองค์ ประกอบด้านคุณลั กษณะของผู้ เรียนมีความสาคัญที่สุด ซึ่งประกอบด้วย ความ
พร้อมทางสมอง ความพร้อมทางกายภาพ ความพร้อมด้านจิตใจ เพศ อายุ และภูมิหลังทางครอบครัว
นอกจากนี้ยังมีผลการศึกษาวิจัยที่พบปัจจัยที่มีอิทธิพลโดยทางตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้แก่
ความรู้พื้นฐานเดิม ปัจจัยที่มีอิทธิพลโดยอ้อม ได้แก่ เวลาในการศึกษาเพิ่มเติม ความถนัด เจตคติต่อ
การเรียน แรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ อัตมโนทัศน์ บรรยากาศในชั้นเรียน คุณภาพการสอน ความตั้งใจเรียน
และสภาพแวดล้อมที่บ้าน (Singh, Granville, & Dika, 2002; Von, 2004; Wilkins, 2002) จะเห็น
ได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ได้ขึ้นกับความพร้อมด้านสติปัญญา หรือกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับ ความพร้อมทางจิตใจไม่ว่าจะเป็นด้านความสนใจ เจตคติ ความถนัด
แรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ และคามคิดรวบยอดของผู้เรียนด้วย
ประชากรส่วนใหญ่ในระบบการศึกษาเป็นกลุ่มวัยเด็กและวัยรุ่น โดยเฉพาะวัยรุ่นซึ่งเป็นวัย
แห่งรอยต่อของพัฒนาการจากวัยเด็กสู่วัยผู้ ใหญ่ ที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายทั้งทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ความคิด ทางด้านเพื่อน สังคม ค่านิยม และวัฒนธรรม วัยรุ่นจึงต้องรู้จักการ
ปรับ ตัวเพื่อเผชิญกับสิ่งต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม ไม่เช่นนั้นก็อาจส่ งผล
กระทบให้เกิดปัญหาขึ้นกับชีวิตของตน และขยายวงกว้างสู่สังคม ปัญหาวัยรุ่นได้มีการสารวจและจัด
กลุ่มเป็นด้านต่างๆ ดังนี้ 1) ด้านความรุนแรงและอาชญากรรม 2) ด้านปัญหาเรื่องเพศ อาทิ การมี
เพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อย การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการขาย
บริการทางเพศ 3) ด้านปัญหายาเสพติดและแอลกอฮอล์ 4) ด้านการใช้เทคโนโลยีอย่างไม่เหมาะสม
อาทิ เกมส์ออนไลน์ ถ่ายคลิปและเว็ปไซต์ลามก การแชทหาคู่นอน และการโฆษณาขายบริการทาง
เพศ 5) ด้านจิตใจและการฆ่าตัวตาย 6) พฤติกรรมสุขภาพ พบว่าวัยรุ่นเป็นวัยที่มีพฤติกรรมเสี่ยงด้าน
สุขภาพหลายประการ อาทิ การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่สวมถุงยางอนามัย สูบบุหรี่ ดื่มสุรา ใช้สารเสพติด
สุขภาพจิต และการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร 7) ปัญหาทางด้านการเรียน อาทิ เรียนไม่เข้าใจ อ่าน
หนังสือไม่จา ไม่อยากเรียน ผลการเรียนหรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตกต่า เป็นต้น ทุกปัญหาที่กล่าว
มาทั้งหมดมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันเป็นลูกโซ่ การแก้ไขปัญหาจึงควรพิจารณาแบบบูรณาการและ
เป็นองค์รวม (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2553): 279-289)
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนไทยเมื่อพิจารณาจากผลการทดสอบขององค์กรระหว่าง
ประเทศ พบว่า 1) ความสามารถในการแข่งขันของนักเรียนไทย อยู่ที่อันดับ 27, 26 และ 26 (ปี พ.ศ.
2551 2552 และ 2553 ตามลาดับ) จากทั้งหมด 58 ประเทศ จัดลาดับโดย International Institute
for Management Development (IMD)) 2) ความสามารถในการอ่านของนักเรียนไทยอายุ 15 ปี
อยู่ในระดับที่ 2 จากทั้งหมด 6 ระดับ โดยมีคะแนนเฉลี่ย 417 คะแนน ซึ่งต่ากว่าประเทศในกลุ่ม และ
นอกกลุ่มองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา(Organization for Economic Cooperation and Development: OECD) อย่างฮ่องกง ไต้หวัน และชิลี ค่อนข้างมาก 3)
ความสามารถทางคณิตศาสตร์พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับ 1 จากทั้งหมด 6 ระดับ โดยมีคะแนนเฉลี่ย
417 คะแนน ซึ่งต่ากว่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม OECD คือ 484 คะแนน และ 4) ความสามารถทาง
วิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับ 1 และ 2 จากทั้งหมด 6 ระดับ โดยมีคะแนนเฉลี่ย 421 คะแนน ต่ากว่า
คะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม OECD คือ 491 คะแนน ส่วนผลการทดสอบจากโครงการประเมินผลนักเรียน
นานาชาติ(Program for International Student Assessment(PISA)) นักเรียนไทยอยู่ในกลุ่ม
ประเทศที่มีคะแนนความสามารถทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ต่ากว่าค่ามัธยฐานนานาชาติ
และต่ากว่าประเทศมาเลเซีย ฮ่องกง สิงคโปร์ และไต้หวัน สรุปได้ว่าความสามารถของนักเรียนไทย
ทั้งการอ่าน การคิดคานวณ และด้านวิทยาศาสตร์อยู่ในอันดับท้ายของกลุ่ม (ทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ. สถาบัน, 2553): 5-8) สาหรับผลสัมฤทธิ์จากผลการทดสอบภายในประเทศ พบว่าคะแนน
การทดสอบเฉลี่ยทั่วประเทศในทุกระดับชั้น ต่ากว่าร้อยละ 50 ทุกรายวิชา (ทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ. สถาบัน, 2553): 9-13) โดยเฉพาะรายวิชาหลัก ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม
ศึกษา และภาษาอังกฤษ (เลขาธิการสภาการศึกษา. สานักงาน, 2552): 5)
วิทยา เชียงกูล (2550)และ(2551) กล่าวถึงปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลลัพธ์ด้าน
การจัดการศึกษาว่าเป็นผลจากประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนที่ลดลง ปัญหาประสิทธิภาพ
ส่วนหนึ่งมาจากหลักสูตรและกระบวนการสอนทั้งระบบ การปฏิรูปการศึกษาควรปฏิรูปหลักสูตรและ
กระบวนการสอนให้ผู้เรียนเกิดความสนุกและเชื่อมโยงสาระวิชาสู่ชีวิตจริงได้ รู้จักวิธีการที่จะเรียนรู้ต่อ
ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงต้องจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ความฉลาดทุก
ด้านเริ่มตั้งแต่ด้านปัญญา ด้านอารมณ์ และด้านจิตสานึก อย่างมีความสุขทาให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจ
ในการเรียน จนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้จากภายในตัวเอง คืออยากเรียนเพราะอยากรู้ พวกเขาจะ
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เรียนได้ดีกว่า มีความกระตือรือร้น มีความมานะอดทน มีความคิดสร้างสรรค์ มีสมาธิ สามารถเข้ากับ
ครูและเพื่อนได้ดี และเป็นคนดีได้มากกว่าผู้ที่รู้สึกเคร่งเครียด เป็นทุกข์จิตกังวลรู้สึกถูกบังคับให้มา
เรียน

และโดยเฉพาะการเรียนรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตนเอง เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพของ

ตนเองที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุกคน ทุกคนสามารถดารงชีวิตอยู่ได้มีความคิดมีความหวั งมีแรงพลัง
เพื่อการพัฒ นาประเทศชาติเพราะมีสุ ขภาพดี ซึ่ งพบว่าเกี่ยวข้อ งกับการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาสุขศึกษา ที่ต้องสร้างสีสันให้ผู้เรียนอยากเรียนและสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพของ
ตนเองได้ต่อไป (คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. สานักงาน, 2552a)
การสร้างเสริมความฉลาดทางสุขภาวะ สามารถสร้างได้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสร้าง
พลังปัญญาด้วยตนเอง โดยพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ด้านพฤติกรรมสุขภาพของตนเอง
การแสวงหาและเข้าถึงแหล่งความรู้ที่จาเป็นด้านสุขภาพ การสร้างความเข้าใจและประเมินข้อมูล
ข่าวสารที่ต้องการ(เลขาธิการสภาการศึกษา. สานักงาน, 2556): 10) รายวิชาพื้นฐานสุขศึกษาเป็น
รายวิชาที่มุ่งเน้นการจัดประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้ เรื่องราว ข้อความรู้ และสาระที่เกี่ยวข้องกับ
สุขภาพ(Health) สุขภาพ หรือสุขภาวะ หมายถึง ภาวะของบุคคลที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม
และปัญญาหรือจิตวิญญาณ สุขศึกษาจึงเป็นรายวิชาที่มีเปูาหมายให้ผู้เรียนสามารถดูแลสุขภาพ มี
สุขภาวะ สามารถเสริมสร้างสุขภาพ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว และชุมชน
อย่างยั่งยืน โดยสามารถสังเกตได้จากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนทางด้านความรู้ เจตคติ
และการปฏิบัติ(คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. สานักงาน, 2552b): 1-6) จึงนับได้ว่าเป็น
เปูาประสงค์ที่สาคัญประการหนึ่งของการศึกษาดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น แต่จากประเด็นปัญหาสุขภาพ
วัยรุ่น และปัญหาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ช่วยให้สามารถประเมินและสรุปได้ว่านักเรียนไทยมี
ความจาเป็น ที่จะต้องได้รับการแก้ไขพัฒนาทางด้านการจัดการความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติ เพื่อให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียน พฤติกรรมสุขภาพไปในทิศทางที่พึงประสงค์ มีความฉลาด
ทางสุขภาวะ และมีสุขภาพดี
ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา(Social Cognitive Theory) ของ Albert
Bandura เชื่อว่าพฤติกรรมของบุคคลเกิดจากการเรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเองและจากการ
สังเกตพฤติกรรมบุคคลอื่น การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบด้านสภาพสิ่งแวดล้อม(Environment) จะ
ส่งผลให้ เกิดการเปลี่ ย นแปลงต่อองค์ประกอบส่ ว นบุคคล(Person)

และพฤติกรรม(Behavior)
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ตามลาดับ หมายความว่า พฤติกรรมของบุคคลนอกจากจะเกิดจากแรงขั บจากภายในแล้ว ยังเกิดจาก
แรงจูงใจที่เป็นอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมภายนอกด้วย (Bandura, 1989): 8) และต่อมาก็พัฒนาเป็น
บุคลิกภาพ โดยอาศัย ความสามารถ 3 ด้าน ได้แก่ 1) ความสามารถในการจดจาสัญลักษณ์หรือ
เครื่องหมาย (Symbolizing Capability) ช่วยให้เกิดการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ภาษา
(Bandura, 1989): 10-19) 2) ความสามารถในการรับความรู้ สึกแทนบุคคลอื่น (Vicarious
Capability) ซึ่งส่งผลให้เกิดการเรียนรู้แบบเลียนแบบ(Modeling) หรือบางครั้งก็เรียกว่าการเรียนรู้
แบบการสังเกต(Observational Learning) (Bandura, 1989):21-33) และ 3) ความสามารถในการ
คิดล่วงหน้า(Forethought Capability) ทาให้บุคคลเกิดกลไกการกากับพฤติกรรมตนเอง เพื่อการ
บรรลุผลลัพธ์และความมุ่งหวังตามเปูาหมายที่กาหนด นอกจากนั้นการเรียนรู้จากการคาดหวังผลลัพธ์
ที่จะเกิดขึ้นจะช่วยให้เกิดการปรับปรุงเมื่อบุคคลต้ องการที่จะเข้าใจทักษะกระบวนการของการสร้าง
ผลลัพธ์เหล่านั้นและรับรู้ความสามารถของตน (Bandura, 1989):44)
ผู้เรี ยนที่มีผ ลการเรีย นดี โ ดยส่ว นใหญ่เป็นผู้ ที่มี สุ ขภาพดี และร่างกายแข็งแรง ซึ่งเป็นผล
โดยตรงจากความฉลาดทางสุขภาวะและพฤติกรรมสุขภาพ ที่บุคคลใช้ความสามารถด้านการรู้หนังสือ
และทักษะทางสังคม มีการเข้าถึง เข้าใจ ประเมินตนเอง และใช้สารสนเทศเพื่อส่งเสริมและรักษาสุข
ภาวะตลอดชีวิต (เลขาธิการสภาการศึกษา. สานักงาน, 2553):1-4) นอกจากนี้แล้ว ผู้เรียนที่มีสุข
ภาวะหรื อ สุ ข ภาพดี มั ก มี ค วามพึ ง พอใจในการเรี ย น อยากเรี ย นเพราะอยากรู้ อยากประสบ
ความสาเร็จในการเรียน และรับรู้ความสามารถของตนเอง พฤติกรรมดังกล่าวเป็นคุณลักษณะของผู้ที่
มีการกากับตนเอง(Self-regulation) การกากับตนเองเป็นความสามารถภายในตัวตนของบุคคล ที่
ควบคุมการแสดงพฤติกรรม และสมรรถนะในการทางานให้บรรลุจุดมุ่งหมาย เป็นพื้นฐานสาคัญของ
การเรียนรู้ที่มีประสิทธิผล ที่เรียกว่าการเรียนรู้แบบกากับตนเอง(Self-regulated Learning) ซึ่งเป็น
การเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีบทบาทสาคัญในการกาหนดเปูาหมาย การควบคุมการเรียนรู้ การสร้างแรงจูงใจ
ตลอดจนการกากับพฤติกรรมการเรียนรู้ของตนเอง( Pintrich, 2000 cited in(Arsal, 2009) ผู้เรียน
ที่มีการกากับของตนเอง จะสามารถควบคุมกระบวนการการเรียนรู้ ความคิด อารมณ์ความรู้สึก และ
การแสดงออกที่เป็นผลดีต่อการเรียนรู้ (Boekaerts & Corno, 2005 cited in(Arsal, 2009): 85)
การกากับตนเองเป็นกระบวนการรู้คิด(Metacognitive process)ของผู้เรียน ในการสร้างความเข้าใจ
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และประเมิน ผลของการกระทาของตนเอง เพื่อเป็นทางเลื อกในการวางแผนไปสู่ ความสาเร็จของ
ตนเองในอนาคต (Pajares, 2008 cited in(Bembenutty, 2009): 562)
จากรายงานผลการศึกษาวิจัยของนักการศึกษา นักจิตวิทยาการศึกษาในต่างประเทศ หลาย
คนพบว่าผู้ ที่มีการกากับ ตนเอง หรือมีการเรียนรู้แบบกากับตนเอง สามารถส่ งผลในทางบวกต่ อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังตัวอย่างเด็กสมาธิสั้นสามารถมีผลสัมฤทธิ์ด้านการเขียนความเรียงได้ดีขึ้น
ภายหลังจากการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการพัฒนายุทธศาสตร์การกากับตนเอง(The Self-regulated
Strategy Development Model (SRSD)) (Asaro-Saddler, Kristie Saddler, & Bruce, 2010)
และจากการศึ ก ษาของคณะศึ ก ษาศาสตร์ ในมหาวิ ท ยาลั ย ทางตอนเหนื อ ของตุ ร กี พบว่ า ครู
วิทยาศาสตร์ก่อนประจาการที่ได้รับการอบรมเรื่องการกากับตนเอง และบันทึกอนุทิน(Diary) ที่มี
เนื้อหาเกี่ยวข้องกับการกากับตนเอง มีระดับการกากับตนเองสูงขึ้น และมีผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียน
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ(Arsal, 2009) มีผลการศึกษาที่พบว่าความมั่น ใจของครูมีอิทธิพล
ทางอ้อมต่อสมรรถนะทางวิช าการของผู้ เรียน(Bembenutty,

2007) ส าหรับ Cleary

and

Zimmerman(2004) ค้นพบว่านักเรียนมัธยมที่มีปัญหาผลการเรียนต่าสามารถยกระดับผลการเรียน
ให้สูงขึ้นได้โดยใช้โปรแกรมสร้างพลังอานาจการกากับตนเอง(Self-regulation Empowerment
Program(SREP)) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Zimmerman & Martinez-Pons (1988) ที่พบว่า
การใช้กลวิธีกากับตนเองในการเรียน มีค่าสหสั มพันธ์สู งกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นอกจากนั้น
Pintrich & De-Groot (1990) ค้นพบว่าการกากับตนเองในการเรียนเป็นตัวพยากรณ์ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนได้ดีที่สุด ซึ่งเขาได้เสนอไว้ว่าการกากั บตนเองในการเรียน มีความสาคัญต่อการศึกษาทั้ง
ในขณะศึกษาเล่าเรียน และพัฒนาตนเองหลังจบการศึกษาไปสู่การใช้ชีวิตอยู่ในสังคม และที่สาคัญคือ
การก ากั บ ตนเองนั้ น เป็ น ทั ก ษะของมนุ ษ ย์ ที่ เ ราสามารถเสริ ม สร้ า งหรื อ พั ฒ นาให้ สู ง ขึ้ น ได้ ด้ ว ย
กระบวนการจัดการเรียนรู้ (B. Zimmerman, 2000 cited in(Schunk, 2004): 134)
จากรายงานทางการศึกษาดังที่กล่ าวมาแล้ว ข้างต้น สามารถสรุปได้ในเบื้องต้นได้ว่าการ
เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความสามารถในการกากับตนเอง มีความสอดคล้องกับเปูาหมายการปฏิรูป
การศึกษาทศวรรษที่ 2 ในประเด็น “การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ ต้องมีนิสัยใฝุเรียนรู้ สามารถ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง...” แต่อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาเอกสารงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องในประเทศพบว่ามีการศึกษาพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความมีวินัยใน
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ตัวเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ใช้ระยะเวลา 7 วัน พบว่าผู้เรียนมีการรับ รู้ความมีวินัยใน
ตนเอง และแสดงพฤติกรรมการมีวินัยในตนเองตามการรับรู้ของครูสูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 (วิลาพัณย์ อุรบุญนวลชาติ, 2549) มีการศึกษารูปแบบการพัฒนาแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์
ตามแนวคิดของ ป.อ. ปยุตโต ซึ่งใช้หลักพุทธธรรม ได้แก่ การรักษาศีล การฝึกสติและสมาธิตามหลัก
อิทธิบาท การพัฒนาปั ญญาด้ว ยการสร้างศรัทธาและโยนิโ สมนสิ การ เป็นโปรแกรมฝึ กอบรม ผล
การศึก ษาพบว่ าผู้ เ รี ย นชั้น มั ธ ยมศึ กษาปีที่ 2 มีค ะแนนแรงจู งใจใฝุ สั ม ฤทธิ์ โ ดยรวมสู งขึ้ น อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ , 2547) สาหรับการศึกษาของเดือนเพ็ญ
ทองน่วม(2546) พบว่าการรับรู้ความสามารถตนเอง เปูาหมายในการเรียน และการเรียนแบบกากับ
ตนเอง มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ p < .05 และเกศินี ครุณาสวัสดิ์(2556) พบว่าการ
ใช้กระบวนการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา โดยบูรณาการรูปแบบการแก้ปัญหาทีโอทีอาร์ร่วมกับ
หลักการจัดการเรียนรู้ สามารถเสริมสร้างความสามารถในการจัดการตนเองของนักเรียนหลักสูตร
ประกาศนี ย บั ตรวิช าชีพ ในด้านความรู้ และการจัดการตนเองในด้านการปฏิ บัติให้ สู งขึ้น อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ความสาคัญตลอดจนประโยชน์จากทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญาที่กล่าวถึงการ
เรียนรู้แบบสังเกต การรับรู้ความสามารถของตนเอง และการกากับตนเอง ซึ่งพบว่าต้องการทักษะที่
หลากหลายแบบผสมผสาน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับทักษะต่างๆ ใกล้เคียงกับตัวอย่างและต้นแบบ ดังนั้นครู
หรือผู้สอนอาจต้องช่วยให้คาแนะนาที่ถูกต้องกับผู้เรียน เกี่ยวกับการฝึกหัดและฝึกฝนการกับกากับ
ตนเองจากภายใน รวมถึงยุทธศาสตร์การเรียนรู้ต่างๆ ด้ว ย(Schunk, 2004): 134-135) แนวคิดการ
วางแผนยุทธศาสตร์ชีวิต(Strategic Life Planning) ได้นาหลักการของการวางแผนยุทธศาสตร์เข้ามา
ประยุกต์ห รือปรั บให้ เหมาะสมกับ การวางแผนการดาเนินชีวิตของบุคคล เพื่อให้ ส ามารถประสบ
ความสาเร็จตามเปูาหมายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยหลักการสาคัญ ได้แก่ 1) ทบทวน
และเรียนรู้ภารกิจและเปูาหมายของตนเอง 2) กาหนดภาพความสาเร็จที่พึงประสงค์ 3) วิเคราะห์
ตนเองแล้วเลือกวิธีการตนเองสามารถประสบความสาเร็จมากที่สุดและใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด และ 4)
นาวิธีการที่เลือกไปสู่การปฏิบัติจริงและประเมินผลอย่างสม่าเสมอ(Glic-Smith, 2005; Haines,
2012; Long, 2007; Mullings, 2010; Shapiro, 2001) กระบวนการของแนวคิดการวางแผน
ยุทธศาสตร์ชีวิตมีความชัดเจนของการกาหนดเปูาหมาย การดาเนินการตลอดจนการประเมินผลที่ มี
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เอกสารและหลั ก ฐานยื น ยั น ชั ด เจน ดั ง นั้ น การบู ร ณาการการวางแผนยุ ท ธศาสตร์ ชี วิ ต เข้ า กั บ
กระบวนการเรียนรู้แบบสังเกตและการคาดการณ์ล่วงหน้า จึงเชื่อว่ามีโอกาสที่จะส่งผลในทางบวกต่อ
การกากับตนเองได้
จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่าทางเลือกที่น่าสนใจในการแก้ไขปัญ หาคุณภาพ
ผู้เรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ การเสริมสร้างความสามารถในการกากับตนเองให้กับผู้เรียน
ด้วยเหตุผลที่ว่าเมื่อผู้เรียนมีการกากับตนเองแล้วจะสามารถเรียนรู้ได้เอง สามารถควบคุมพฤติกรรม
การเรียนรู้ของตนเอง ตลอดจนมีความพยายามเพื่อการบรรลุเปูาหมายและความสาเร็จที่ตนกาหนดไว้
สถานศึกษาและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจึงควรทบทวนปรับปรุงพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษาหรือรูปแบบ
การเรียนการสอนที่สามารถเสริมสร้างการกากับตนเอง(Self-regulation) ซึ่งรวมทั้งการกากับตนเอง
ด้านการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง เมื่อผู้เรียนมีสุขภาพดีสมบูรณ์พร้ อมทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม
และปัญญาแล้ว การพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก็จะสามารถดาเนินการได้ด้วยดี ดังนั้น
งานวิจัย นี้ จึงมุ่งเน้ น การพัฒนารูป แบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางสั งคมเชิงพุทธิ
ปัญญาและแนวคิดการวางแผนยุ ทธศาสตร์ชีวิต เพื่อเสริมสร้างการกากับตนเองของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น เป็นทางเลือกในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยคาดหวัง
ว่าผู้ เรี ย นที่ผ่ านการเรี ย นรู้ โ ดยใช้รู ปแบบการเรี ยนการสอนที่ ได้ พัฒ นาขึ้ นนี้ ในวิช าสุ ข ศึก ษาจะมี
ความสามารถในการกากับตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุขศึกษาสูงขึ้น เป็นไปตามมาตรฐาน
และเปูาหมายที่โรงเรียนกาหนดต่อไป

คาถามการวิจัย

1. รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญาและ
แนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์ชีวิต เพื่อ สามารถเสริมสร้างการกากับตนเอง และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีลักษณะอย่างไร
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2. การจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนได้จากการพัฒนาในข้อ 1 จะ
สามารถเสริมสร้างการกากับตนเอง และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ได้หรือไม่

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญาและ
แนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์ชีวิต ที่สามารถเสริมสร้างการกากับตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน ตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิง
พุทธิปัญญาและแนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์ชีวิต ดังนี้
2.1 ด้านการเสริมสร้างการกากับตนเอง
2.2 ด้านการเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุขศึกษา
สมมติฐานของการวิจัย
สมมติ ฐ านการวิจั ย ครั้ งนี้ ได้ มาจากการศึ กษาและพิจ ารณาผลการศึก ษาวิ จัย ที่เ กี่ย วข้ อ ง
ดังต่อไปนี้
การกากับตนเอง(Self-regulation) เป็นความสามารถของบุคคล ในการควบคุมการแสดง
พฤติกรรม และสมรรถนะในการทางานให้บรรลุจุดมุ่งหมาย เป็นทักษะพื้นฐานสาคัญของการเรียนรู้
แบบกากับตนเอง(Self-regulated Learning) ที่ผู้เรียนมีบทบาทสาคัญในการกาหนดเปูาหมาย การ
ควบคุมการเรียนรู้ การสร้างแรงจูงใจตลอดจนการกากับพฤติกรรมการเรียนรู้ของตนเอง ผู้เรียนที่มี
การกากับตนเอง จะสามารถควบคุมกระบวนการการเรียนรู้ ความคิด อารมณ์ความรู้สึก และการ
แสดงออกที่เป็นผลดีต่อการเรียนรู้(Boekaerts and Corno, 2005 cited in(Arsal, 2009; Bandura,
1989; Pintrich, 1995)

11
การศึกษาของวิลาพัณย์ อุรบุญนวลชาติ (2549) เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรม
ตามแนวทางไตรสิกขาเพื่อเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้
รูปแบบการวิจัยแบบกึ่งทดลอง(Quasi-experimental Research) ในกลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 จานวน 20 คน ระยะเวลา 7 วัน โดยดาเนินการดังนี้ 1) การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
2) การสร้างโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 5 3) การดาเนินการทดลองใช้โปรแกรม ผลการศึกษาวิจัยพบ 1) นักเรียนมีคะแนนความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับความมีวินัยในตนเองหลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05
2) นักเรียนมีคะแนนพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองตามการรับรู้ของครู หลังการอบรมสูงกว่าก่อน
การอบรมอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05
การศึกษาของภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ(2547) เรื่อง รูปแบบการพัฒนาแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์
ตามแนวคิดของ ป.อ. ปยุตโต ซึ่งได้ใช้หลักพุทธธรรมคือ การรักษาศีล การฝึกสติและสมาธิตามหลัก
อิทธิบาท การพัฒนาปัญญาด้วยการสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการ และเนื้อหาการจัดกิจกรรมใน
การพั ฒ นาแรงจู ง ใจใฝุ สั มฤทธิ์ ผลการศึกษาพบว่า ผลการทดลองใช้รูปแบบ 1) ผู้ เรี ยนมีค ะแนน
แรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์โดยรวม และแต่ละด้าน(ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา) ระยะหลังการทดลองสูง
กว่าระยะก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมและการ
รายงานตนเองอย่างชัดเจนว่าสามารถพัฒนาแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ได้
นอกจากนี้ยังมีการรายงานผลของการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอานาจในการกากับ
ตนเอง เพื่ อ สร้ า งเสริ ม การก ากั บ ตนเอง และการจู ง ใจตนเองเพื่ อ การเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย น ด้ ว ย
วิธีดาเนินการสอนการเรียนรู้การกากับตนเองแบบตัวต่อตัว(self-regulated learning coaches
:SRC) ก) ใช้วิธีการวิเคราะห์และประเมินความเชื่อเกี่ยวกับการกากับตนเอง และกลยุทธ์การเรียน
ของนักเรียน ข) ฝึกอบรมการใช้ขั้นตอนการกากับตนเอง โดยมุ่งหวังว่านักเรียนจะสามารถเรียนรู้การ
กาหนดเปูาหมายตนเอง เลือกกลวิธีการควบคุมกากับตนเองที่มีประสิทธิภาพ การกาหนดคุณลักษณะ
ของกลยุ ทธ์ ปรั บ หรื อสมดุล ระหว่างกลยุทธ์และเปูาหมาย โดยใช้โ ปรแกรมที่พัฒ นาจากแนวคิ ด
Social Cognitive Theory ชื่อว่า Self-Regulation Empowerment Program (SREP) ซึ่งมี
องค์ประกอบพื้นฐาน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การประเมินและวินิจฉัย(Diagnostic Assessment)
2) การพัฒนาการเป็นผู้เรียนแบบกากับตนเอง(Developing the Self-Regulated Learner)
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การศึกษาครั้งนี้ใช้แบบกรณีศึกษา(Case Study) ในนักเรียนชั้นมัธยมรายหนึ่งที่มีผลการเรียนต่า ผล
การศึกษาพบว่า หลังจากการใช้กระบวนการตามโปรแกรม SREP ผลการเรียนของนักเรียนคน
ดังกล่าวสูงขึ้นผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยครั้งนี้ว่าโปรแกรม SREP มีผลต่อการยกระดับผลการเรียนของ
นักเรียนคนดังกล่าว และเสนอว่าการใช้โปรแกรม SREP ควรบูรณาการเข้าไปในหลักสูตรที่นักเรียน
ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียมกัน และอาจปรับปรุงเพื่อความเหมาะสมในแต่ละกิจกรรมการ
เรียนการสอนต่อไป(Cleary & Zimmerman, 2004)
จากการศึกษารายงานการวิจัยที่ได้กล่ าวมาแล้ ว ผู้ วิจัยจึงตั้งสมมติฐ านการวิจัยในครั้งนี้
ดังต่อไปนี้
1. ภายหลังการทดลองจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนา
ตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญาและแนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์ชีวิต กลุม่ ตัวอย่าง
มีระดับความสามารถในการกากับตนเองสูงขึ้น อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ภายหลังการทดลองจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนา
ตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญาและแนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์ชีวิต กลุ่มตัวอย่าง
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสุขศึกษาสูงขึ้น อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ขอบเขตของการวิจัย

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนสุขศึกษาตาม
ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญาและแนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์ชีวิต เพื่อเสริมสร้างการ
กากับตนเองและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้กาหนดขอบเขตการศึกษาวิจัยดังนี้
1. ประชากรกลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนสังกัด
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
2. รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญาและแนวคิดการ
วางแผนยุทธศาสตร์ชีวิต จะดาเนินการทดลองจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสุขศึกษา
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3. ตัวแปรที่ศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย
3.1 ตัวแปรจัดกระทา ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนตาม
ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญาและแนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์ชีวิต ที่ได้พัฒนาขึ้น
3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ 1) การกากับตนเอง (Self-Regulation) และ 2) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชาสุขศึกษา (Health Education Learning Achievement)

คาศัพท์นิยามเฉพาะ

รูปแบบการเรี ยนการสอน หมายถึง แบบแผนการจัดการเรียนการสอนที่เป็นระบบตาม
แนวคิด ทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานของการพัฒนารูปแบบ และเป็นที่ยอมรับว่ามีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ในการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กาหนดไว้ มีองค์ประกอบ 4 ประการ ได้แก่ 1)
หลักการของรูปแบบ 2) เปูาหมาย หรือวัตถุประสงค์ของรูปแบบ 3) ขั้นตอนการดาเนินการเรียนการ
สอน และกิจกรรมการเรียนการสอน และ 4) การวัดและประเมินผล
ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา หมายถึง ทฤษฎีการเรียนรู้ที่มีความเชื่อว่าบุคคล
เรี ย นรู้ จ ากการปฏิสัมพัน ธ์กับบริ บ ททางสั งคมและสิ่ งแวดล้อม มีห ลักการพื้นฐานด้านการเรียนรู้
ดังต่อไปนี้
1)

บุ ค คลเกิ ด การเรี ย นรู้ จ ากปฏิ สั ม พั น ธ์ ต่ อ กั น ของปั จ จั ย ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม

(Environments) ปัจจัยด้านพฤติกรรม(Behaviors) และปัจจัยด้านบุคคล(Personals)
2) บุคคลสามารถคิดคาดการณ์ผลลัพธ์ล่วงหน้า(Forethought Outcome) ที่จะ
เกิ ด ขึ้ น โดยอาศั ย ข้ อ มู ล และความรู้ ใ นความทรงจ าประกอบการตั ด สิ น ใจแสดงพฤติ ก รรม
(Performance) แล้วพิจารณาผลของพฤติกรรม(Self-reflection) ส่งผลให้เกิดการควบคุมและปรับ
พฤติกรรมให้เหมาะสมต่อการบรรลุผลลัพธ์ตามที่คาดการณ์ไว้
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3) บุคคลเรียนรู้จากการสังเกตและเลียนแบบบุคคลอื่น หรือแบบอย่างที่ตนเองสนใจ
ด้วยการจดจาลักษณะพฤติกรรม แล้วพยายามแสดงหรือกระทาให้เหมือนตัวแบบนั้น โดยอาศัยความ
ต้องการที่จะประสบความสาเร็จเช่นเดียวกับตัวแบบเป็นแรงจูงใจ
การวางแผนยุทธศาสตร์ชีวิต หมายถึง แนวคิดการกาหนดแนวทางการเรียนรู้เพื่อการบรรลุ
เปูาหมายด้านการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีหลักการสาคัญ
ดังต่อไปนี้
1. การศึกษาเปูาหมายด้านการเรียนควบคู่ ไปกับเปูาหมายชีวิตที่เป็นคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของสังคม ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงสู่การกาหนดเปูาหมายการเรียนรู้ ของตนเองได้
อย่างเหมาะสม
2. การกาหนดเปูาหมายความสาเร็จด้านการเรียนรู้ที่ท้าทาย สามารถสร้างแรงจูงใจ
ให้ผู้เรียนมีความพยายามด้านการเรียนให้บรรลุเปูาหมายที่กาหนด
3. การวิเคราะห์และประเมินตนเองอย่างรอบด้าน เพื่อการวางแผนการเรียนรู้อย่าง
ละเอียดรอบคอบ ช่วยให้ผู้เรียนสามารถบรรลุเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
4. การนาเสนอความตั้งใจและแนวทางการดาเนินการเรียนรู้ต่อเพื่อนๆ ทาให้เกิด
พันธะสัญญาที่ช่วยเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นพยายาม และตั้งใจเรียนรู้ให้ประสบความสาเร็จ
มากยิ่งขึ้น
5. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการตามแนวทางการเรียนรู้ที่
กาหนดอย่างสม่าเสมอ ช่วยให้ผู้เรียนรับรู้สภาพการเรียน และความสามารถของตนเอง ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีการทบทวนปรับปรุงการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง
รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางสั งคมเชิงพุทธิปัญญาและแนวคิดการ
วางแผนยุทธศาสตร์ชีวิต หมายถึง แบบแผนการจัดการเรียนการสอนที่เป็นระบบ อาศัยหลักการตาม
ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญาและแนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์ชีวิต มีวัตถุประสงค์เพื่อ
การสเริมสร้างการกากับตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้ วยขั้นตอนการเรียนการสอน 5 ขั้น
ได้แก่ 1) ขั้นสร้างความสนใจ (Attention) 2) ขั้นคาดการณ์ล่วงหน้า (Forethought) 3) ขั้นวางแผน
ยุทธศาสตร์ (Tactic Planning) 4) ขั้นปฏิบัติให้สาเร็จ (Execution) และ 5) ขั้นสะท้อนผลงาน
(Reflection) และประเมินผลด้วยแบบวัดการกากับตนเองและแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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การกากับตนเอง หมายถึง ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม หรือการกระทาที่แสดงให้
เห็นถึงความพยายามในการบรรลุเปูาหมายที่กาหนด บุคคลที่มีการกากับตนเอง สามารถสังเกตและ
วัดได้จากพฤติกรรมต่อไปนี้
1. การกาหนดเปูาหมาย(Goals Setting) หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งหวัง
การคาดการณ์ผลลัพธ์ ความสาเร็จ หรือผลสัมฤทธิ์ในอนาคตของบุคคล
2. การวางแผนอย่างรอบคอบ(Elaboration) หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการ
ตัดสินใจอย่างละเอียดรอบคอบที่จะเตรียมการ และดาเนินกิจกรรมที่มีจุดมุ่งหมายเชื่อมโยงไปใน
อนาคตไว้ล่วงหน้า เพื่อการบรรลุเปูาหมายที่บุคคลกาหนดไว้
3. การจัดการทรัพยากร(Resources Management) หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึง
การสรรหา การรวบรวม การปรับปรุงพัฒนา การบารุงรักษา และการใช้สอยวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนสิ่ ง
ที่มีความจาเป็นต่อบรรลุเปูาหมายตามที่บุคคลกาหนดไว้แล้ว
4. ความตั้งใจและความพยายาม(Volition & Effort) หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่า
บุคคลมีความมุ่งมั่น ปรารถนา อุตสาหะ พยายามที่จะบรรลุเปูาหมาย หรือมาตรฐานที่กาหนดด้วย
วิธีการต่างๆ ที่ได้วางแผนไว้แล้ว
5. การประเมิ น ตนเอง (Self-Evaluation) หมายถึง พฤติก รรมที่แ สดงให้ เห็ น ถึง การ
ตรวจสอบ เปรียบเทียบและตัดสินผลการกระทา การปฏิบัติของตนเองกับ เปูาหมาย หรือมาตรฐานที่
บุคคล และสังคมกาหนดไว้ ส่งผลต่อการเกิดหรือการยุติพฤติกรรมบางอย่าง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุขศึกษา หมายถึง ผลการทดสอบความรู้ เจตคติ การปฏิบัติตนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ได้จากการเรียนวิชาสุขศึกษาด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตาม
ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญาและการวางแผนยุทธศาสตร์ชีวิตที่พัฒนาขึ้น
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญาและแนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์ชีวิต เพื่อเสริมสร้าง
การกากับตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุขศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้วิจัยได้
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากตารา เอกสาร วารสาร เพื่อเป็นแนวทางในการ
ดาเนินการวิจัยและพัฒนา ประกอบด้วยสาระสาคัญดังนี้
1. รูปแบบการเรียนการสอน
2. ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา
3. แนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์ชีวิต
4. แนวคิดการกากับตนเอง
5. แนวคิดการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
6. แนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการทางสติปัญญา และการเรียนรู้ของนักเรียน
7. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
8. กรอบแนวคิดในการวิจัย
1. รูปแบบการการเรียนการสอน

1.1 ความหมายของรูปแบบการการเรียนการสอน
รูปแบบการเรียนการสอนตามความหมายที่นักการศึกษาได้นิยาม หรือกล่าวไว้มีดังนี้
Joyce & Weil (2000) ให้ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอนว่าเป็นแบบแผนสาหรับ
การจัดการเรียนการสอน ที่แสดงให้เห็นบริบททางการเรียน และใช้เป็นแนวทางในการวางแผน หรือ
ออกแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กาหนดไว้
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ทิศนา แขมมณี (2552): 221) กล่าวว่า “รูปแบบการเรียนการสอน คือ สภาพลักษณะของ
การเรี ยนการสอนที่ครอบคลุ มองค์ประกอบสาคัญซึ่งได้รับการจัดไว้อย่างเป็นระเบียบ ตามหลั ก
ปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความเชื่อต่าง ๆ โดยประกอบด้วย กระบวนการหรือขั้นตอน
สาคัญในการเรียนการสอน รวมทั้งวิธีสอนและเทคนิคการสอนต่างๆ ที่สามารถช่วยให้สภาพการเรียน
การสอนนั้นเป็นไปตามทฤษฎี หลักการ หรือแนวคิดที่ยึดถือ รูปแบบการเรียนการสอนจะต้องได้รับ
การพิสูจน์ ทดสอบ หรือยอมรับว่ามีประสิทธิภาพ สามารถใช้เป็นแบบแผนในการจัดการเรียนการ
สอนให้บรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะของรูปแบบนั้นๆ”
กล่าวโดยสรุปได้ว่า รูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง แบบแผนการจัดการเรียนการสอนที่
เป็นระบบตามแนวคิด ทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานของการพัฒนารูปแบบ และเป็นที่ยอมรับว่ามีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กาหนดไว้

1.2 องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน

รูปแบบการเรียนการสอนมีองค์ประกอบที่สาคัญตามที่นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความ
คิดเห็นไว้ดังนี้
Keeves

(1997): 386) กล่ า วถึ ง รู ป แบบการเรี ย นการสอนว่ า จะต้ อ งประกอบด้ ว ย

องค์ประกอบสาคัญได้แก่ 1) รูปแบบต้องนาไปสู่การทานาย(prediction) และสามารถพิสูจน์
ตรวจสอบได้ 2) โครงสร้างของรูปแบบจะต้องมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ( causal relationship) และ
สามารถอธิบายปรากฏการณ์ หรือเรื่องนั้ นได้ 3) รูปแบบจะต้องช่วยสร้างจินตนาการ(imagination)
ความคิดรวบยอด(concept) และความสัมพันธ์ภายใน(interrelations) และ 4) รูปแบบจะต้องมี
ความสัมพัน ธ์เชิงโครงสร้ าง(structural

relationships)

มากกว่าความสั มพันธ์เชิงเชื่อมโยง

(associative relationships)
Joyce & Weil (2000): 13) กล่ าวว่ารูปแบบการเรียนการสอนควรประกอบด้ว ย 1)
เปูาหมายที่เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนภายหลังจากการใช้รูปแบบการเรียนการสอน 2) หลักการที่เป็นความเชื่อ

18
พื้นฐานของรูปแบบการเรียนการสอน 3) ขั้นตอนการดาเนินการการเรียนการสอน และ 4) แนว
ทางการประเมินผลที่สะท้อนถึงการใช้รูปแบบการเรียนการสอน
ทิศนา แขมมณี (2552): 221-222) เสนอไว้ว่ารูปแบบการเรียนการสอนจาเป็นต้องมี
องค์ประกอบที่สาคัญต่อไปนี้ 1) ปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความเชื่อพื้นฐาน 2) คาอธิบาย
ลักษณะการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความเชื่อพื้นฐานของรูปแบบการเรียนการสอนนั้นๆ
3) มีการจัดระบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบสอดคล้องกับความเชื่อพื้นฐานของรูปแบบ และ 4) มี
คาอธิบาย หรือคาแนะนาเกี่ยวกับวิธีการ และเทคนิคการสอน ที่ช่วยให้รูปแบบนั้นๆ มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
กล่ า วโดยสรุ ป ได้ ว่า รู ป แบบการเรีย นการสอน มี อ งค์ ป ระกอบ 4 ประการ ได้ แ ก่ 1)
หลักการของรูปแบบ 2) เปูาหมาย หรือวัตถุประสงค์ของรูปแบบ 3) ขั้นตอนการดาเนินการเรียนการ
สอน และกิจกรรมการเรียนการสอน และ 4) การวัดและประเมินผลจากการใช้รูปแบบ

1.3 ประเภทของรูปแบบการเรียนการสอน

รูปแบบการเรียนการสอนที่มีผู้นิยมนาไปใช้ล้วนได้รับการพิสูจน์ทดสอบประสิทธิภาพมาแล้ว
และหลากหลายตามเปูาหมาย หรือวัตถุประสงค์ เพื่อความสะดวกในการเลือกหรือนาไปใช้ ดังนั้นจึง
มีการจัดกลุ่มรูปแบบการเรียนการสอนเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้ 1) รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการ
พัฒนาด้านพุทธิพิสัย (cognitive domain) 2) รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาด้านจิต
พิสัย (affective domain) 3) รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาด้านทักษะพิสัย (psychomotor domain) 4) รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะกระบวนการ (process skills)
และ 5) รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการบูรณาการ (integration) (ทิศนา แขมมณี, 2552): 224)
1) รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้น การพัฒนาด้านพุทธิพิสัย มุ่งช่วยให้ผู้เรียนเกิด
ความรู้ความเข้าใจเนื้อหา สาระสาคัญ ข้อเท็จจริง หรือความคิดรวบยอด

19
2) รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาด้านจิตพิสัย มุ่งพัฒนาผู้เรียนด้าน
ความรู้สึก เจตคติ ค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรมที่พึงประสงค์
3)

รู ป แบบการเรี ย นการสอนที่ เ น้ น การพั ฒ นาด้ า นทั ก ษะพิ สั ย มุ่ ง พั ฒ นา

ความสามารถด้านการปฏิบัติ การกระทา การแสดงออกหรือท่าทางต่างๆ
4) รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาด้านทักษะกระบวนการ มุ่งพัฒนา
ทักษะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการดาเนินงาน กระบวนการคิด กระบวนการทางสติปัญญา หรือแม้แต่
กระบวนการทางสังคม
5) รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการบูรณาการ มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนด้านต่างๆ
ไปพร้อมกัน

1.4 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

รูปแบบการเรียนการสอน ที่ได้รับการพิสูจน์ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มักพัฒนาจาก
แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆ ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ควรดาเนินการตามขั้นตอน
ต่อไปนี้ (ทิศนา แขมมณี, 2552): 199-200)
1) ระบุเปูาหมาย หรือกาหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้
ชัดเจน
2) ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อการกาหนดองค์ประกอบรูปแบบ
และจัดระบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบเหล่านั้น
3) ศึกษาสภาพปัญหาและบริบทที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การกาหนดองค์ประกอบสาคัญที่
ช่วยให้รูปแบบการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
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4)

กาหนดองค์ ประกอบส าคัญของรูปแบบการเรีย นการสอน ที่ส นับ สนุนให้

จุดมุ่งหมายบรรลุผล
5) จัดกลุ่มองค์ประกอบเพื่อความสะดวกในการดาเนินการขั้นตอนต่อไป
6) จัดระบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ โดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ เชิง
สาเหตุเป็นหลัก
7)

แสดงล าดั บขั้ นตอนของรู ปแบบการเรีย นการสอนตามความสั ม พัน ธ์ข อง

องค์ประกอบ
8) ทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน เพื่อศึกษาผลที่เกิดขึ้น
9) ประเมินผลภายหลังจากการใช้รูปแบบการเรียนการสอน โดยเปรียบเทียบกับ
เปูาหมาย หรือจุดมุ่งหมายที่กาหนด
10) ปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการเรียนการสอนตามที่กล่ าวมาแล้ วข้างต้น
สามารถสรุป ได้ว่า การพัฒ นารูป แบบการเรียนการสอน มีล าดับขั้นและขั้นตอนการดาเนินการที่
ชัดเจน เป็นระบบที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุโดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎีเป็นพื้นฐานในการ
พิจารณากาหนดองค์ประกอบสาคัญของรูปแบบการเรียนการสอน งานวิจัยและพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนนี้ จึงได้นาแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนดังกล่าวเป็นแนวทางการ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในครั้งนี้

1.5 แนวทางการจัดการเรียนการสอนสุขศึกษา

การเรียนการสอนสุขศึกษา มีเปูาหมายอยู่ที่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนภายหลัง
การเรียนการสอน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความรู้(Knowledge) เป็นความรู้ทางด้านการดูแลสุขภาพ
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การส่งเสริมสุขภาพ และการปูองกันโรคภัยต่างๆ ผู้เรียนที่มีความรู้เป็ นผู้ที่สามารถปฏิบัติ และเอาใจ
ใส่ดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างถูกต้องกว่าผู้ไม่มีความรู้ 2) เจตคติ(Attitude) ผู้เรียนที่มีเจตคติที่ดีกับ
ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ และการปูองกันโรค ย่อมเกิดความซาบซึ้ง อยาก
กระทา อยากปฏิบั ติตนในซึ่งที่ตนเองเรียนรู้ มา ดังนั้นผู้ส อนต้องพยายามแสดงให้ผู้ เรียนมองเห็ น
คุณประโยชน์ของการเรียนรู้สุขศึกษาให้ได้ โดยให้เกิดการเรียนรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่เรียน 3) ด้านการ
ปฏิบัติ(Practice) เป็นพฤติกรรมที่จะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลมีเจตคติที่ดีต่อสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพที่
ถูกต้องตามหลักสุขอนามัยของผู้เรียน เป็นเปูาประสงค์สาคัญของการเรียนการสอนสุขศึกษา เพราะ
บุคคลส่วนใหญ่มักแสดงพฤติกรรมใดๆ จากความรู้ เจตคติที่ดี และเห็นประโยชน์จากสิ่งนั้น ดังนั้นใน
การเรียนการสอนสุขศึกษาผู้สอนควรกาหนดการบรรลุเปูาหมายด้านความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติให้
แตกต่างกันตามระดับชั้น และวัยของผู้เรียน(เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์, 2556) ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แนวทางการกาหนดเปูาหมายด้านความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติในแต่ละระดับชั้น
ระดับชั้น

อันดับ 1

อันดับ 2

อันดับ 3

ปฐมวัย และชั้นประถม 1-4

การปฏิบัติ

เจตคติ

ความรู้

ชั้นประถม 5-6

เจตคติ

การปฏิบัติ

ความรู้

ชั้นมัธยมต้น

เจตคติ

การปฏิบัติ

ความรู้

ชั้นมัธยมปลาย

ความรู้

เจตคติ

การปฏิบัติ

อุดมศึกษา

ความรู้

เจตคติ

การปฏิบัติ

เด็กชั้นปฐมวัย และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ให้เน้นด้านการลงมือปฏิบัติ เนื่องจาก
เป็นช่วงวัยที่มีประสบการณ์น้อย ช่วงความสนใจสั้น ผู้สอนจึงควรเปลี่ยนกิจกรรมบ่อยๆ สาหรับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5-6 และชั้นมัธยมต้น ผู้สอนควรเน้นการสร้างเจตคติที่ดี เนื่องจากเป็นช่วงอายุที่
เตรียมเข้าสู่วัยรุ่น เด็กเริ่มเป็นตัว ของตัวเอง รู้จักคิด และตัดสินใจ ต้องการอิสรภาพทางความคิด
มากกว่าการสั่งการ เด็กมักจะปฏิบัติในสิ่งที่ตนเองเชื่อและศรัทธา ส่วนผู้เรียนระดับชั้นมัธยมปลาย
และนักศึกษา ผู้สอนควรเน้นการให้ความรู้ที่ถูกต้องเป็นอันดับแรก เนื่องจากเป็นวัยที่สามารถคิดได้
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เองอย่ างมีเหตุ ผ ล และเมื่อรู้ และเชื่อว่าสิ่ งนั้นเป็นสิ่ งที่ดีมีประโยชน์ก็จะแสดงพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพได้ด้วยตนเองในที่สุด (เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์, 2556)
แต่อย่ างไรก็ตามการเรียนการสอนสุขศึกษายังคงต้องจัดให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 22 ที่ต้องยึดหลักการว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญมากที่สุด ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนสุข
ศึก ษาจึ ง ต้ อ งออกแบบการเรี ย นการสอนให้ ผู้ เ รีย นเกิ ด การเรี ย นรู้ ม ากที่ สุ ด มี ส่ ว นร่ ว มมากที่ สุ ด
สามารถค้นพบข้อความรู้ได้ด้วยตนเอง จากการได้เรียนรู้ร่วมกัน การลงมือปฏิบัติจริง การเรียนรู้จาก
ธรรมชาติ ซึ่งอาจออกแบบการสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้ครบ
ทุกด้าน โดยเฉพาะการสร้างเสริมความสามารถทางอารมณ์เหมาะสม สามารถปฏิบัติตนเพื่อส่งเสริม
หรือปูองกันปัญหาสุขภาพของตนเองได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม สู่การมีสุขภาพดีในที่สุด ในการจัดการ
เรียนรู้สุขศึกษาผู้สอนอาจใช้หลักการและแนวคิดต่อไปนี้ (เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์, 2556)
1) กาหนดจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ให้ชัดเจนทั้งสามด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านเจต
คติ และด้านการปฏิบัติ
2) ศึกษาด้านพัฒนาการการเรียนรู้ ความสนใจ ความต้องการ และปัญหาของ
กลุม่ เปูาหมาย เพื่อการออกแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้อง เหมาะสม
3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการให้สัมพันธ์กับประสบการณ์ในชีวิตจริง
เพื่อการเรียนรู้อย่างมีความหมาย คงทนอยู่ได้นาน และสามารถนาไปปฏิบัติได้
จริง
4) ควรเน้ น เนื้ อ หา ข้ อ ความรู้ ใ นเชิ ง บวก(Positive)มากกว่ า ข้ อ ความรู้ เ ชิ ง ลบ
(Negative) หรือเน้นสิ่งที่ควรปฏิบัติให้มากกว่าสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ เช่น การ
ยกตัวอย่างนักเรียนที่สะอาดและสุขภาพแข็งแรง ดีกว่ายกตัวอย่างนักเรียนที่
สกปรกและสุขภาพอ่อนแอ เน้นข้อควรปฏิบัติตามสุขบัญญัติ จะดีกว่าการเน้น
ให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกกลัวจนเกินไป เป็นต้น
5) ไม่ควรลงโทษผู้เรียนให้ปฏิบัติในสิ่งที่ผิดสุขลักษณะ
6) ให้ผู้เรียนสรุปหลักการจากการเรียนรู้ที่สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันของ
ตนเอง
7) ผู้สอนต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องการดูแลสุขภาพและสุขนิสัย
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8) ควรมีการจัดโปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน อาทิ การจัดสิ่งแวดล้อมทางสุขภาพ
การบริการสุขภาพ และการเรียนการสอนสุขศึกษา เพื่อให้การดูแลและพัฒนา
สุขภาพผู้เรียน คณะครู และบุคลากรดาเนินไปอย่างถูกต้อง และควรประสาน
ความร่วมมือกับผู้ปกครอง และชุมชนด้วย
การเรียนการสอนสุขศึกษามีขอบข่ายเนื้อหาเพื่อการเรียนรู้ที่สาคัญ ได้แก่ 1) สุขภาพส่วนบุคคล 2)
โภชนาการและสุขภาพผู้บริโภค 3) สุขภาพจิต 4) การปฐมพยาบาล 5) โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ และ
โรคที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม 6) การบริการสุขภาพ 7) สิ่งแวดล้อม 8) ความปลอดภัย 9) ความรู้เรื่อง
เพศ 10) สารเสพติด และ 11) มรณศึกษา(Death Education) จากขอบข่ายเนื้อหาเหล่านี้ผู้สอน
สามารถนาไปพิจารณาจัดการเรียนรู้ได้หลากหลายรูปแบบ โดยให้พิจารณาถึงแนวคิดและหลักการสุข
ศึกษา ที่กล่าวว่าเป็นกระบวนการจัดการศึกษาและประสบการณ์เพื่อให้บุคคล ชุมชนมีความรู้ เจตคติ
และการปฏิบั ติที่ดี ถูกต้องเกี่ย วกับสุ ขภาพ เพื่อ ความสุ ขทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสามารถ
ดารงชีวิตในสังคมได้ด้วยดี โดยสามารถเลือกรูปแบบที่เหมาะสมดังต่อไปนี้ (เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์,
2556)
1) การจัดการเรียนรู้สุขศึกษาแบบจิตตปัญญาศึกษา(Contemplative
Education)
2) การจัดการเรียนรู้สุขศึกษาแบบบูรณาการ(Integrated Education)
3) การจัดการเรียนรู้สุขศึกษาแบบออกแบบย้อนกลับ(Backward Design)
4) การจัดการเรียนรู้สุขศึกษาแบบพหุปัญญา(Multiple Intelligences)
5) การจัดการเรียนรู้สุขศึกษาแบบคุณธรรมศึกษา(Moral Education)

2. ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา
การศึกษา(Education) มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาชีวิตมนุษย์ให้เข้าถึงอิสรภาพ คือหลุดพ้น
จากอานาจครอบงาของปัจจัยแวดล้อมภายนอกให้มากที่สุด และมีความเป็นใหญ่ในตัว ในการที่จะ
กาหนดความเป็นอยู่ของตนเองให้มากที่สุด” (พระราชวรมุนี(ประยุทธ์ ปยุตโต), 2518): 5) โดยอาศัย
กระบวนการเรียนรู้เป็นกระบวนการหลักของระบบ การเรียนรู้(Learning) หมายถึง การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม(Behaviors) ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากประสบการณ์ ที่บุคคล(Personal) มีปฏิสัมพันธ์กับ
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สิ่งแวดล้อม(Environments) หรือจากการฝึกฝน(rehearsal) รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงปริมาณ
ความรู้ของผู้เรียน (สุรางค์ โค้วตระกูล, 2553): 187)
Bandura (1989) ได้เสนอแนวคิดว่าบุคคลเกิดการเรียนรู้จากการปฏิสัมพันธ์กับสังคม และ
สิ่ ง แวดล้ อ ม ซึ่ ง ถื อ เป็ น ความเชื่ อ พื้ น ฐานของทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ ท างสั ง คมเชิ ง พุ ท ธิ ปั ญ ญา(Social
Cognitive Theory)

พื้นฐานของความคิด ความเชื่อดังกล่าวเป็นสิ่งที่ Bandura ค้นคว้าจนเป็นที่

ยอมรั บ ในวงการจิ ต วิ ท ยา คื อ การเรี ย นรู้ โ ดยการสั ง เกต หรื อ การเลี ย นแบบ(Observational
Learning or Modeling) โดยพัฒนามาจากทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม(Social Learning Theory)
เป็นกลุ่มทฤษฎีการเรียนรู้ที่เชื่อว่า บุคคลเรียนรู้ได้จากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของบุคคลกับ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งได้มีพัฒนาการมาเป็นลาดับ ทาให้ขอบข่ายทฤษฎีกว้างขวางขึ้น ต่อ มาได้ใช้ชื่อว่า
ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา (Social Cognitive Theory) แต่ยังคงความเชื่อพื้นฐาน
ที่ว่าพฤติกรรมของมนุษย์ส่วนหนึ่งเกิดจากการเรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเองและอีกส่วนหนึ่งเกิ ด
จากการสังเกตพฤติกรรมของผู้ อื่น จุดเน้นของทฤษฎี คือ การเรียนรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ของ
ตนเองเป็นผลสืบเนื่องจากการที่บุคคลมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม และมี
ปฏิสัมพันธ์กับ สังคม ด้ว ยเหตุและผลดังกล่าวทาให้ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุ ทธิปัญญา มี
หลั กการพื้น ฐานว่าการเปลี่ ย นแปลงพฤติกรรม(Behavior)ของบุคคล สามารถกระทาได้ ด้ว ยการ
ปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม(Environment) และองค์ประกอบส่วนบุคคล(Person)
ปัจจัยสาคัญของการเรียนรู้ตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา ได้แก่ 1) บุคคล
(Personal) 2) พฤติกรรม(Behavior) และ 3) สิ่งแวดล้อม(Environment) การเรียนรู้จะเกิดขึ้นเมื่อ
ทั้งสามปัจจัยมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน และพฤติกรรมต่างๆ ของบุคคลที่สังเกตเห็นนั้นนอกจากจะเกิด
จากแรงขับภายในตัวของบุคคลแล้ว ยังได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมภายนอกด้วย ด้วยการกระตุ้น
ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด แรงจู ง ใจที่ จ ะแสดงพฤติ ก รรมออกมาเป็ น ที่ ม าของการเกิ ด บุ ค ลิ ก ภาพ ซึ่ ง อาศั ย
ความสามารถด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ (Bandura, 1989): 8)
1. ความสามารถในการจดจาสัญลักษณ์หรือเครื่องหมาย(Symbolizing Capability) ทาให้
บุคคลสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการทาความเข้าใจและจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งโดยส่วนใหญ่มักมี

25
อิทธิพลต่อความรู้สึก ไปจนถึงกระบวนการรับรู้ และเข้าใจสิ่งต่างๆอย่างมีความหมาย ไปจนถึงการ
พัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ภาษาต่างๆ ด้วย (Bandura, 1989): 10-19)
2. ความสามารถในการรับความรู้สึกแทนบุคคลอื่น (Vicarious Capability) เป็นคุณสมบัติ
และความพิเศษของมนุษย์ในการเรี ยนรู้ความรู้สึกบุคคลอื่น ความสามารถนี้ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้
แบบเลียนแบบ(Modeling) หรือการสังเกต(Observational Learning) มีขั้นตอนของการเรียนรู้ที่
สาคัญคือ 1) ความสนใจ(Attention) 2) การจดจา (Retention) 3) การนามาแสดง (Production)
และ 4) การสร้างแรงจูงใจ (Motivation) (Bandura, 1989): 21-33)
3. ความสามารถในการคิดล่วงหน้า (Forethought Capability) ทาให้บุคคลเกิดกลไกการ
กากับพฤติกรรมตนเอง เพื่อการบรรลุผลลัพธ์และความมุ่งหวังตามเปูาหมายที่กาหนด นอกจากนั้น
การเรียนรู้จากการคาดหวังผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจะช่วยให้เกิดการปรับปรุงเมื่อบุคคลต้องการที่จะเข้าใจ
ทักษะกระบวนการของการสร้างผลลัพธ์เหล่านั้น (Eimas, 1970 cited in (Bandura, 1989): 44)
นักวิจัยได้นาทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญาของ Bandura ไปทดสอบในหลายๆ
บริบททั้งทางด้านความรู้ สังคม สุขภาพ การแสดงออกและเคลื่อนไหว การเรียนการสอน และทักษะ
การกากับตนเอง โดยเฉพาะการกากับตนเองนั้น มีกระบวนการหลักได้แก่ การสังเกตตนเอง(Selfobservation) การประเมินและตัดสินตนเอง (Self-judgment) และการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตนเอง
(Self-reaction) การกากับตนเอง นั้นเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นจากการรู้คิดและคาดการณ์ล่วงหน้า
เพื่อการติดตามการทางานที่ลงมือทา ความสาคัญและประโยชน์ของทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิง
พุทธิปัญญานี้รวมไปถึงการเรียนรู้แบบสังเกต การรับรู้ความสามารถของตนเอง การกากับตนเอง การ
เรียนรู้หลายๆ อย่างนั้นต้องการทักษะที่หลากหลาย ผสมผสาน ผู้เรียนรู้แบบสังเกตอาจได้รับทักษะ
ต่างๆใกล้เคียงกับต้นแบบ รายละเอียดของทักษะเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นครูอาจต้องช่วยให้คาแนะนาที่
ถูกต้องกับผู้เรียน เกี่ยวกับ การฝึกหัด ฝึกฝน การกับกากับตนเองจากภายใน ตลอดจนยุทธศาสตร์การ
เรียนรู้ต่างๆ (Schunk, 2004): 134-135)
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆที่อยู่บนพื้นฐานความเชื่อในแนวการเรียนรู้ทางสังคมเชิง
พุทธิปัญญานั้น อาจสรุปกล่าวได้ว่าปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม และปัจจัยด้านพฤติกรรม
ต่างมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน หมายความว่าการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยตัวใดตัวหนึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อ
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ปัจจัยที่เหลือ หรืออาจกล่าวได้ว่าหากต้องการเปลี่ยนแปลงปัจจัยด้านพฤติกรรม จะต้องเปลี่ยนแปลง
ปัจจัยด้านบุคคล หรือปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออาจต้องเปลี่ยนทั้งสองปัจจัยก็ได้
โดยทฤษฎีก ารเรี ย นรู้ ท างสั ง คมเชิ งพุ ทธิ ปัญ ญาของ Bandura ยั งได้ก ล่ า วถึ งการเรี ยนรู้แ บบการ
เลียนแบบ(Observational learning) ความสามารถของบุคคลในการคิดล่วงหน้า(Forethought
capability) และความสามารถของบุคคลในการกากับตนเอง(Self-regulation) ซึ่งอยู่ภายใต้พื้นฐาน
ความเชื่อเดียวกันคือ Triadic Reciprocal Determinism ซึ่งสามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดพื้นฐาน
ของทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ ท างสั ง คมเชิ ง พุ ท ธิ ปั ญ ญาเป็ น แผนภาพแสดงความสั ม พั น ธ์ โ ดย พอสั ง เขป
(Bandura, 1989) ดังแผนภาพต่อไปนี้

การเรียนรู้แบบสังเกต หรือเลียนแบบ
-ความสนใจ
-การจดจา
-การพฤติกรรมเหมือนตัวแบบ
-แรงจูงใจ

ปัจจัยทางด้ านพฤติ กรรม

ปัจจัยทางด้ านส่วนบุคคล

การกากับตนเอง
-การสังเกตตนเอง
-การติดสินตนเอง
-การตอบสนองตนเอง

ปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อม
ความสามารถในการคิดเชิงอนาคต
-ผลลัพธ์จากการคิดล่วงหน้า
-ความแปรเปลี่ยนของผลลัพธ์
-การพัฒนาการคิดล่วงหน้า

ที่มา : ปรับจาก Bandura, 1989

ภาพที่ 1 แสดงความเชื่อมโยงของปัจจัยที่เกี่ยวข้องของทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา
พฤติกรรมบุคคลเป็นสิ่งที่สามารถสังเกตได้ชัดเจนที่สุด สามารถใช้ประเมินการเรียนรู้ของ
บุคคลได้ การแสดงพฤติกรรมนั้นมักมีอิทธิพลมาจากปัจจัยสิ่งแวดล้อม และปัจจัยด้านบุคคลดังที่ได้
กล่าวแล้วข้างต้น ในการเรียนรู้แบบเลียนแบบนั้นมักเริ่มต้นที่กระบวนการที่บุคคลให้ความสนใจสิ่งที่
เป็นต้นแบบ จึงพยายามสิ่งเกตจดจาและเก็บรักษาภาพต่างๆ ที่พบ ที่สังเกตได้จากต้นแบบไว้ในความ
ทรงจา จากนั้นบุคคลก็จะพยายามที่จะแสดงออกทางพฤติกรรมให้เหมือนกับต้นแบบมากที่สุดตามที่
บุคคลให้ความสนใจ แต่อย่างไรก็ตามการแสดงหรือปฏิบัติตามที่ต้นแบบดาเนินอยู่นั้ นบุคคลต้องมี
แรงจูงใจบางอย่างที่ส่งเสริมให้บุคคลแสดงพฤติกรรมตามต้นแบบ ไม่ว่าจะเป็นการประสบความสาเร็จ
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ในชีวิต การได้รับการยอมรับและเป็นที่รักของคนทั่วไป หรืออื่นๆ ตามแต่ที่บุคคลพึงมีองค์ความรู้ใน
ความทรงจ าระยะยาว และเป็ น องค์ ค วามรู้ ที่ บุ ค คลกระจ่ า งค่ า นิ ย มแล้ ว มาเป็ น ข้ อ มู ล ข่ า วสาร
ประกอบการคิดการตัดสินใจ(Decision Making) ในกระบวนการตัดสินใจนั้น บุคคลมักตัดสินใจ
แสดงพฤติกรรมใดออกมาก็ต่อเมื่อบุคคลได้คิดคาดการณ์(Forethought or Expectation) ว่าผลลัพธ์
(Outcome) ที่จะเกิดขึ้นนั้นมีประโยชน์ต่อตนเอง บุคคลจึงจะแสดงพฤติกรรม ทั้งนี้จะคงทนเพียงใดก็
ขึ้น กับ ว่ามีแรงจูงใจให้แสดงพฤติกรรมสม่าเสมอเพียงใด ขึ้นกับความต้องการ และเมื่อได้รับการ
สนองตอบในระดับหนึ่งมนุษย์จะมีพฤติกรรมที่สนองตอบต่อความต้องการในลาดับสูงขึ้นต่อไปเรื่อยๆ
จนถึ ง จุ ด สุ ด ท้ า ยของความต้ อ งการคื อ การรู้ ตั ว ตนและได้ พั ฒ นาตามศั ก ยภาพของตนเอง การ
ตอบสนองความต้องการแต่ละขั้นไม่จาเป็นต้องเต็มทั้งหมดขึ้นกับแต่ละบุคคล(สุรางค์ โค้วตระกูล ,
2553): 158-162)
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์สังคม ดังนั้นการเป็นที่ยอมรับนับถือจากสังคมจึงเป็น
แรงขับที่สาคัญที่จะทาให้บุคคลตัดสินในเลือกแสดงพฤติกรรมที่ตนเองคาดว่าจะเป็นที่ยอมรับจาก
สังคม จากที่กล่าวมาจะพบว่าประเด็นความรู้พื้นฐานด้านค่านิยม ขนบธรรมเนียม และประเพณีทาง
สังคมมีความจาเป็นที่บุคคลต้องรับรู้ เรียนรู้และได้รับการเน้นย้าให้เป็นองค์ความรู้ในความทรงจา
ระยะยาว(Long-term memory) เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เมื่อ
บุคคลได้รับสิ่งเร้าใหม่ และอาจกล่าวได้ว่ากระบวนการตัดสินใจนี้เองที่มีความสาคัญอย่างมากในช่วง
ก่อนการปฏิบัติ หรือแสดงออกทางพฤติกรรมใดๆ ของบุคคล (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2553) ซึ่ง
บุคคลต้องมั่นใจว่าพฤติกรรมเหล่านั้นจะก่อประโยชน์กับตนเอง พวกพ้องบริวารของตน หรือต่อสังคม
อย่างไร กระบวนการตัดสินใจจะเกิดขึ้นระหว่างปัจจัยด้านบุคคล กับปัจจัยพฤติกรรม โดยมีปัจจัยด้าน
สิ่งแวดล้อมเป็นตัวสนับสนุนให้เกิด หรือไม่ให้กระบวนการดังกล่าวเกิดขึ้นได้เช่นกัน
กล่าวโดยสรุปได้ว่า แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา มีหลักการพื้นฐาน
ทั่วไป ดังต่อไปนี้
1) บุคคลเรียนรู้จากประสบการณ์การปฏิสัมพันธ์กับสังคม บริบทของสังคม และ
สิ่งแวดล้อม
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2) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environments) ปัจจัยด้านบุคคล (personals) และ
ปัจจัยด้านพฤติกรรม (Behaviors) มีปฏิสัมพันธ์และส่งผลต่อกัน การเปลี่ยนแปลงปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง
จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับอีกปัจจัยหนึ่งได้
3) บุคคลสามารถการเรียนรู้ได้โดยการสังเกต หรือการเลียนแบบ โดยเริ่มจาก
ความสนใจ การจดจา การแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบ และแรงจูงใจให้แสดงพฤติกรรมนั้นซ้าอีก
4) บุคคลสามารถคิดล่วงหน้า (Forethought) ถึงผลลัพธ์ (Outcome) ที่จะเกิดขึ้น
โดยอาศัยข้อมูลและองค์ความรู้ในความจามาประกอบการตัดสินใจ ทาให้เกิดกลไกการควบคุมกากับ
พฤติกรรมตนเองได้
สาหรับการวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรี ยนการสอนในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สรุปหลักการเฉพาะ
ของทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญาที่จะนาไปสู่การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนได้ดังนี้
1) ปฏิสัมพันธ์ต่อกันของปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environments) ปัจจัยด้าน
พฤติกรรม(Behaviors) และปัจจัยด้านบุคคล(personals) ทาให้บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
และนาไปสู่การเรียนรู้
2) บุคคลสามารถคิดคาดการณ์ถึงผลลัพธ์ล่วงหน้า (Forethought Outcome) ที่จะ
เกิ ด ขึ้ น โดยอาศั ย ข้ อ มู ล และองค์ ค วามรู้ ใ นความทรงจ าประกอบการตั ด สิ น ใจแสดงพฤติ ก รรม
(Performance) แล้วพิจารณาผลของพฤติกรรมนั้น (Self-reflection) ส่งผลให้เกิดการควบคุมและ
ปรับพฤติกรรมให้เหมาะสมต่อการบรรลุผลลัพธ์ตามที่คาดการณ์ไว้
3) บุคคลเรียนรู้จากการสังเกตและเลียนแบบ บุคคล หรือแบบอย่างที่ตนเองสนใจ
ทาให้จดจาลักษณะพฤติกรรม แล้วพยายามแสดงหรือกระทาให้เหมือนตัวแบบนั้น โดยอาศัยความ
ต้องการที่จะประสบความสาเร็จเช่นเดียวกับตัวแบบเป็นแรงจูงใจ
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3. แนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์ชีวิต
3.1 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการวางแผน และการวางแผนยุทธศาสตร์

การวางแผน ในภาษาอังกฤษใช้คาว่า Planning ซึ่งมาจากคาในภาษาลาตินว่า Planum
หมายถึงพื้นราบ สาหรับในภาษาอังกฤษ หมายถึง การกาหนดแบบฟอร์มในทางราบ อาทิ แผนที่ หรือ
แบบพิมพ์เขียว(blueprint) ของอาคาร หรือสิ่งที่กาลังจะลงมือก่อสร้าง การวางแผน คือการตัดสินใจ
ล่วงหน้า

การวางแผนเป็นผลที่เกิดจากการใช้ความคิด

ซึ่งต้องผ่านกระบวนการและทักษะทาง

ความคิดที่มีลักษณะของการคิดไกล โดยมีจุดมุ่งหมายในการเชื่อมโยงไปในอนาคต สามารถเตรียมการ
เพื่อให้ได้อนาคตที่ดีตามต้องการ (ทิศนา

แขมณี และคณะ, 2544): 141-145) อาจกล่าวได้ว่า

แผนงานที่ได้จากการวางแผนเหล่านั้นคือผลิตผลของกระบวนการทางความคิด

ที่เป็นการคิดเชิง

อนาคตหรือการคิดไกลนั่นเอง
ทฤษฎีการรับรู้ภาพรวมของนักจิตวิทยากลุ่มเกสตัลท์ (Gestalt’s Perception Theory) ได้
กล่าวถึงและเน้นการเรียนรู้ส่วนรวมมากกว่าส่วนย่อย โดยการเรียนรู้เกิดขึ้นในสองลักษณะ ได้แก่ 1)
การเรียนรู้เกิดจากการรับรู้(Perception) ของประสาทสัมผัสทั้ง 5 ส่วน 2) การเรียนรู้เกิดจากการ
หยั่งเห็น(insight) เป็นผลจากการคิดพิจารณาในภาพรวม แล้วเชื่อมโยงประสบการณ์โดยใช้หลักการ
ของเหตุและผล ซึ่งพบว่ามีความสอดคล้องใกล้ชิดกับกระบวนการวางแผน โดยเฉพาะคากล่าวของ
Lewin ที่อธิบายว่าการเรียนรู้ยังเกี่ยวข้องกับ “Life space” ซึ่งหมายถึงบริบทแวดล้อมของบุคคลที่
เป็นทางวัตถุ รวมไปถึงสิ่งแวดล้อมทางจิตวิทยา เช่น แรงขับ(drive) แรงจูงใจ(motivation) เปูาหมาย
(goals) และความสนใจ(interest) บริบททั้งหลายเหล่านี้ส่งผลให้บุคคลเกิดการวางแผนเพื่อกาหนด
อนาคตของตนเอง (ทิศนา แขมณี และคณะ, 2544): 9-11)
การวางแผนยุทธศาสตร์ คาว่า ยุทธศาสตร์ หมายถึง วิชาที่ว่าด้วยการพัฒนาและใช้อานาจ
ทางการเมือง เศรษฐกิจ จิ ตวิทยา และกาลั งรบทางทหารตามความจาเป็น (ราชบัณฑิตยสถาน,
2546): 911) การวางแผนยุทธศาสตร์ บางครั้งอาจใช้คาว่าการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning)
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หมายถึง การวางแผนขององค์การ ที่มุ่งไปสู่เปูาหมายสาคัญในระยะยาว และครอบคลุมแผนงาน
ทั้งหมดของธุรกิจหรือองค์การ (เนตร์พัณณา ยาวิราช, 2546): 20) ความหมายของกลยุทธ์(Tactics)
หรือยุทธศาสตร์(Strategy) มีหลากหลายได้แก่ 1) คือการดาเนินงานเพื่อชัยชนะของการแข่งขัน 2)
คือวิธีการที่ช าญฉลาดในการเอาชนะคู่ต่อสู้ นาไปสู่ ค วามส าเร็จในระยะยาว ตามเปูา หมายและ
วัตถุประสงค์ของบุคคล หน่วยงาน องค์การ ที่เป็นผู้ใช้กลยุทธ์ (สมชาติ โตรักษา, 2542), 2552) 3)
(

การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง กระบวนการกาหนดวิธีการจัดสรรและ หรือจัดการทรัพยากรให้
สอดคล้องสมดุลระหว่างปัจจัยที่ควบคุมได้ยากหรือควบคุมไม่ได้ เรียกว่า “ปัจจัยภายนอก” กับปัจจัย
ที่ควบคุมได้ ที่เรียกว่า “ปัจจัยภายใน” (สุรชาติ ณ หนองคาย, 2540): 13) 4) หมายถึงการวางแผน
อย่างกว้างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในระยะยาวขององค์กร (เนตร์พัณณา ยาวิราช, 2546): 36)
กล่าวโดยสรุปได้ว่า กลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ หมายถึง แนวทางหรือวิธีการทางานที่ดีที่สุด
เพื่อให้องค์กรบรรลุความสาเร็จและเปูาหมายระยะยาวที่กาหนดไว้ ดังนั้น การวางแผนกลยุทธ์ หรือ
การวางแผนยุทธศาสตร์ จึงจาเป็นต้องอาศัยผลการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ นั่นคือ การพิจารณา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ของหน่วยงานหรือองค์กร ร่วมกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอกองค์กรเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและเพียงพอในการวางแผนต่อไป
Louis LeDoux & Richard Guilbeau (2005): 6)กล่าวถึงการวางแผนว่า หมายถึง การ
จัดการทิศทางสาหรับบางอย่างที่ เรามักเริ่มต้น ด้วยการหวังผลที่พึงประสงค์ซึ่งเราดาเนินการแบบ
ย้อนกลับเพื่อให้นิยามผลผลิตที่จะเกิดขึ้น สาหรับคาว่ายุทธศาสตร์เขาให้ความหมายว่า เป็นวิธีการที่
จะให้ ไ ด้ บ รรลุ เ ปู า หมายและวั ต ถุ ป ระสงค์ และเมื่ อ รวมความแล้ ว การวางแผนยุ ท ธศาสตร์ ใ น
ความหมายของเขาจึงหมายถึง การจัดการโครงสร้างเพื่อการตัดสินใจขั้นพื้นฐานที่จะนาทางไปสู่การ
พัฒนาตามวิสัยทัศน์หรือแห่งภาพอนาคต ผลจากการวางแผนยุทธศาสตร์จะเป็นเสมือนเครื่องนาทาง
ในการจัดการทรัพยากรเพื่ออนาคต แผนจะต้องยืดหยุ่นและปฏิบัติได้จริง และช่วยในการตัดสินใจใน
ทุกโอกาส
ดารงค์ วัฒนา (2550) กล่าวว่าแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) คือ 1) เอกสารที่ระบุ
วิสัยทัศน์ (Vision) ภารกิจ (Mission) และกลยุทธ์ (Strategies) ต่างๆ ในการดาเนินงานขององค์การ
หนึ่งๆ 2) เป็นแผนระยะยาว ที่บอกถึงทิศทางการดาเนินงานขององค์การ สาหรับใช้เป็นเครื่องมือใน
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การประสาน และกากับติดตามการดาเนินงานในส่วนงานต่างๆ ขององค์การให้เป็นไปในทิศทาง และ
จังหวะเวลาที่สอดคล้องกัน และ 3) เป็นเอกสารที่จัดทาขึ้นจากการวิเคราะห์สภาพการณ์ภายนอก
และภายในองค์การเพื่อคาดคะเนแนวโน้มของสถานการณ์

และกาหนดแนวทางการดาเนินการของ

องค์การให้สอดคล้องเหมาะสมกับแนวโน้มของสถานการณ์ดังกล่าว
LeDoux and Guilbeau (2005): 9-15) กล่าวถึงการวางแผนยุทธศาสตร์(Strategic
Planning) ว่าหมายถึง เอกสารการปฏิบัติการที่บอกหรืออธิบายว่าคุณจะไปที่ไหนและสนับสนุนการ
สร้างการเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณไปอยู่ ณ จุดดังกล่าว และการวางแผนยุทธศาสตร์เบื้องต้นนั้นมีขั้นตอน
สาคัญดังนี้ 1) การระบุหรือกาหนดความประสงค์ของคุณ (Identify your purpose) 2) เลือก
เปูาหมาย(Select goals) 3) ระบุกลยุทธ์เฉพาะ(Identify specific implementation strategies)
4) ระบุแผนปฏิบัติการของแต่ละกลยุทธ์(Identify actions plans to implement each strategy)
5) ติดตามกากับและประเมินแผนปฏิบัติการ(Monitor and update the plan)
ในอดีตที่ผ่านมาการวางแผนกลยุทธ์(Strategic Planning) เป็นที่ยอมรับและใช้กันแพร่หลาย
มาก ในกิจการด้านการทหาร ในด้านการศึกการสงคราม ในด้านการเมืองระหว่างประเทศ และ
โดยเฉพาะในการบริหาร ในวงการธุรกิจเอกชนนั้นประสบความสาเร็จสูงมาก ก้าวหน้าและเป็นที่
กล่าวขวัญถึงกันมาก ปัจจุบันนี้การวางแผนแบบแผนกลยุทธ์ได้ถูกนามาใช้กันอย่างแพร่หลายเข้ามาใน
วงการต่าง ๆ และหน่วยงานของราชการมากขึ้น แต่คาที่นิยมใช้และที่ได้รับการยอมรับกันในวง
ราชการ ส่วนใหญ่นิยมเรียกว่า แผนยุทธศาสตร์ การวางแผนเชิงกลยุทธ์นั้น เป็นการวางแผนที่มีการ
กาหนดวิสัยทัศน์หรือการกาหนดเปูาหมายระยะยาวที่แน่ชัด
แข่งขัน

มีการวิเคราะห์อนาคตและคิดเชิงการ

ที่ต้องการระบบการทางานที่มีความสามารถในการปรับตัวสูง

สาหรับการทางานใน

สิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ต้องการระบบ
การทางานที่คล่องตัว ต้องการดาเนินงานมีประสิทธิภาพสูงในการนาสู่เปูาหมายในอนาคต สามารถ
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพื่อความอยู่รอด (Survive) และความก้าวหน้า (Growth) ของ
องค์การ ของหน่วยงาน หรือของธุรกิจของตนในอนาคต
การวางแผนกลยุทธ์หรือการวางแผนเชิงกลยุทธ์นี้ มีส่วนเป็นอย่างมากต่อการสร้างความเป็น
ผู้นา(Leadership) หรือในการสร้างภาพลักษณ์(image) ที่แสดงถึงจุดเด่นของหน่วยงาน ขององค์การ
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หรือของธุรกิจ ในการวางแผนกลยุทธ์นั้นมักต้องมีการกาหนดเปูาหมายรวมขององค์การ สาหรับการ
ดาเนินในอนาคตที่เรียกว่า วิสัยทัศน์ มีการคิดในเชิงรุก มุ่งเอาดีเอาเด่น เอาก้าวหน้า ก้าวไกล มุ่ง
เอาชนะ เอาความยิ่งใหญ่ เน้นคุณภาพ เอาความเป็นเลิศ มีถ้อยคาสาคัญที่จะได้พบเห็น ที่มีการ
กล่าวถึงกันมาก ในแวดวงการบริหารจัดการ และการวางแผนกลยุทธ์ และที่มักจะได้ยินอยู่เสมอ
ตัวอย่างเช่น “การมองการณ์ไกล มีวิสัยทัศน์ คิดกว้าง-มองไกล มองไปข้างหน้า วิเคราะห์สิ่งแวดล้อม
ในอนาคต” “รู้จุดแข็ง-จุดอ่อนและสถานการณ์ขององค์การ รู้จักเลือก แล้วมุ่งความพยายามสู่โอกาส
นั้น” “ไม่ติดยึดกับปัญหาเฉพาะหน้าหรือปัญหาในระบบปัจจุบัน ปรับระบบและการทางานปัจจุบัน
ให้รับกับการดาเนินงานสู่จุดที่ต้องการในอนาคต” (ดารงค์ วัฒนา, 2550; สมชาติ โตรักษา, 2552)

3.2 การวิเคราะห์จุดอ่อน-จุดแข็ง โอกาส-อุปสรรค (SWOT Analysis)

ในวงการธุรกิจนั้นเป็นที่รู้กันว่า การวางแผนกลยุทธ์(Strategic Planning) มีบทบาทชัดเจน
มากตั้งแต่บริษัท General Electric เริ่มนามาใช้ในระบบการจัดการธุรกิจในช่วงทศวรรษที่ 1960’s
ซึ่งเป็ นแนวคิดที่แสดงให้ เห็ น ได้อย่ างชัดเจนว่า การเปลี่ ยนแปลงของปัจจัย หรือสภาวะแวดล้ อม
ภายนอก มีผลกระทบต่อความอยู่รอด และความเจริญก้าวหน้าขององค์การมากกว่าองค์ประกอบ
ภายในขององค์การ ซึ่งเป็นปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ง่ายกว่า ผู้ที่อยู่วงการวางแผนกลยุทธ์จะรู้จักคา
ว่า Strategic Business Unit หรือ SBU รู้จักบทบาทของหน่วยงานที่เป็น หน่วยงานระดับดาว
(Stars) หน่วยงานระดับแม่วัว(Cash Cows) หน่วยงานที่เป็นสุนัข (Dogs) กับหน่วยงานที่อยู่ในระดับ
น่าสงสัย (Question Marks) ที่ต้องเฝูาระวัง (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2553) ในการวางแผน
พัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ หรือเชิงกลยุทธ์ มักใช้การวิเคราะห์จุดแข็ง -จุดอ่อน โอกาส-อุปสรรค(SWOT
Analysis) กับการทาตารางไขว่ของผลการวิเคราะห์ดังกล่าว(SWOT Matrices) เพื่อใช้ในการสร้าง
ทางเลือกทางกลยุทธ์ (Alternatives) ที่มุ่งหาจุดแข็งสูง – โอกาสสูง, จุดแข็งสูง – อุปสรรคต่า,
จุดอ่อนต่า – โอกาสสูง และ จุดอ่อนต่า – อุปสรรคต่า ว่าคืออะไร ต้องพิจารณาอะไรเป็นทางเลือก
หลัก (ดารงค์ วัฒนา, 2550)
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การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเอกชนหรือในส่วนของรัฐก็ตามนั้น จะเน้น
ความสามารถในการคาดคะเนสภาพในอนาคต การคิดไปในอนาคตเพื่อจะได้กาหนดหนทางหรือกล
ยุทธ์การทางานในอนาคตของหน่วยงาน สู่จุดหมายที่ต้องการ เพื่อเตรียมเผชิญกับการแข่งขันหรือ
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น เน้นถึงความสามารถในการปรับตัวขององค์การ เพื่อนาองค์การ
ไปสู่จุดหมายที่ต้องการ

3.3 ความสาคัญของการวางแผนยุทธศาสตร์

การวางแผนกลยุทธ์ หรือการวางแผนยุทธศาสตร์นั้นมีความจาเป็น และความสาคัญที่เป็น
ลักษณะเฉพาะ ได้แก่ 1) การวางแผนกลยุทธ์เป็นรูปแบบการวางแผนที่ช่วยให้หน่วยงานพัฒนาตนเอง
ได้ทันกับ สภาพการ เปลี่ ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม เพราะการวางแผนกลยุทธ์ให้ความสาคัญกับ
การศึกษาวิเคราะห์บริบทและสภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงานเป็นประเด็นสาคัญ 2) การวางแผน
กลยุทธ์ เป็นรูปแบบการวางแผนที่ช่วยให้หน่วยงานภาครัฐในทุกระดับ มีความเป็นตัวเองมากขึ้น
รับผิดชอบต่อความสาเร็จและความล้มเหลวของตนเองมากขึ้น ทั้งนี้ เพราะการวางแผนกลยุทธ์เป็น
การวางแผนขององค์การ โดยองค์การและเพื่อองค์การไม่ใช่เป็นการวางแผนที่ต้องกระทาตามที่หน่วย
เหนือสั่งการ 3) การวางแผนกลยุทธ์ เป็นรูปแบบการวางแผนที่สอดรับกับการกระจายอานาจ ซึ่งเป็น
กระแสหลักในการบริหารภาครั ฐในปัจจุบัน และสอดคล้องกับที่สานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน ได้เตรียมออกระเบียบกาหนดให้หน่วยงานภาครัฐทุกระดับมีการจัดทาแผนกลยุทธ์ใช้เป็น
เครื่องมือ ในการพัฒนางานสู่มิติใหม่ของการปฏิรูประบบราชการ 4) การวางแผนกลยุทธ์ เป็นเงื่อนไข
หนึ่งของการจัดทาระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (Performance Base Budgeting) ซึ่งสานัก
งบประมาณก าหนดให้ ส่ ว นราชการและหน่ ว ยงานในสั ง กั ด จัด ท าก่ อนที่ จะกระจายอ านาจด้ า น
งบประมาณโดยการจัดสรรงบประมาณเป็นเงินก้อนลงไปให้หน่วยงาน 5) การวางแผนกลยุทธ์ เป็น
การวางแผนที่ให้ความสาคัญต่อการกาหนด “กลยุทธ์” ที่ได้มาจากการคิดวิเคราะห์แบบใหม่ ๆ ที่ไม่
ผูกติดอยู่กับปัญหาเก่าในอดีตไม่เอาข้อจากัดทางด้านทรัพยากร และงบประมาณมาเป็นข้ออ้าง ดังนั้น
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การวางแผนกลยุทธ์จึงเป็นการวางแผนแบบท้าทายความสามารถ เป็นรูปแบบการวางแผนที่ช่วยให้
เกิดการริเริ่มสร้างสรรค์ทางเลือกใหม่ ได้ด้วยตนเอง จึงเป็นการวางแผนพัฒนาที่ยั่งยืน
โครงสร้างของการวางแผนยุทธศาสตร์ สามารถสรุปเพื่อช่วยให้เห็นขั้นตอนชัดเจน และเป็น
ทางเลือกในกระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 1) การวิเคราะห์ภารกิจหรือ
พันธกิจ (Mission Analysis) 2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในอนาคต (Environmental Analysis)
3) การวิเคราะห์องค์การ (SWOT หรือ Situation Analysis) 4) การกาหนดวิสัยทัศน์ (Vision) 5)
การค้นหาอุปสรรคและปัญหาในการดาเนินงาน (Obstacles) 6) การกาหนดกลยุทธ์ (Strategy
Decision) 7) การกาหนดนโยบาย (Policy Decision) 8) การกาหนดกิจกรรม (Activity) สาคัญตาม
กลยุทธ์และนโยบาย 9) การจัดทาเป็นแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์,
2553; ดารงค์ วัฒนา, 2550; สมชาติ โตรักษา, 2552)
กล่าวโดยสรุปได้ว่าการวางแผนยุทธศาสตร์มีหลักการสาคัญ คือ การวางแผนที่มีการกาหนด
เปูาหมายระยะยาวที่มุ่งยกระดับและการพัฒนาซึ่งมีความท้าทายไว้อย่างชัดเจน มีการวิเคราะห์ตนเอง
เชิงอนาคตเพื่อการอยู่รอดสามารถรองรับการแข่งขัน และการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ด้วยความคิด
สร้ า งสรรค์ และวิ ธี คิ ด ที่ ไ ม่ ยึ ด ติ ด กั บ กรอบแนวคิ ด แบบดั้ ง เดิ ม ได้ แ นวทางการด าเนิ น งานและ
แผนปฏิบัติการ รวมถึงการติดตามกากับ และการประเมินผลที่ชัดเจน

3.4 แนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์ชีวิต

การวางแผนยุทธศาสตร์ชีวิต(Strategic Life Plans: SLP) เป็นแนวคิดที่พัฒนาและประยุกต์
การวางแผนเชิง ยุ ทธศาสตร์ ที่ ใช้ กั บองค์ก รมาปรั บ ใช้ ให้ ส อดคล้ อ งกับ การดาเนิน ชีวิ ต ของบุค คล
Long(2007): 1-2) ได้นาแนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์มาใช้วางแผนการดาเนินชีวิต เขาให้ทุกคนที่
เขาร่วมโครงการจินตนาการ ว่าหากกาลังอยู่ในช่วงวัยที่เป็นวาระสุดท้ายของชีวิต จากนั้นนึกย้อ นหลัง
ไปถึงชีวิตในแต่ละช่วงวัย แล้วให้ตอบคาถามเหล่านี้ 1) ชีวิตเราเกิดมาเพื่ออะไร 2) เรื่องที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่ 3) ฉันอยู่ไปเพื่ออะไร 4) จะมีใครบ้างที่ยังจาฉันได้ 5) แล้วเขา
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เหล่านั้นจะพูดถึงฉันว่าอย่างไรบ้าง 6) แล้วจะสาคัญอะไรถ้าฉันและอยู่หรือจากไป คาถาม-คาตอบ
เหล่านี้ช่วยให้เราได้คิดถึงประเด็นที่เป็นสาระที่จริงแท้ของชีวิต และการวางแผนจะช่วยให้ชีวิตของ
คนเรามีคุณค่าและเป็นมรดกชิ้นสาคัญของชีวิตยามที่จากไป และทาให้ทุกคนจดจาเราได้
การวางแผนยุทธศาสตร์ชีวิต ไม่ใช่การพยากรณ์อนาคตแต่เป็นการเตรียมพร้อมเพื่อการก้าวสู่
อนาคตอย่างชาญฉลาด คาว่า “ยุทธศาสตร์(Strategy)” มาจากคากริยาในภาษากรีกว่า “Stratego”
ซึ่งแปลว่า “to plan the destruction of one’s enemies through the effective use of
resources” หมายถึง การวางแผนทาลายล้างศัตรูด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล ชีวิตคน
นั้นมีทรัพยากรมากมายที่ได้จากธรรมชาติ ตั้งแต่เวลา พรสวรรค์ ความสามารถพิเศษ ทักษะความ
ชานาญ ทุกคนสามารถประสบความสาเร็จได้ตามศักยภาพที่ตนเองมีอยู่อย่างเต็มที่ เพียงแต่ต้องรู้จัก
การประเมินศักยภาพ กาหนดทิศทางและวางแผนการใช้ความรู้ความสามารถ ตลอดจนพรสวรรค์ของ
ตนเองให้ได้เต็มที่เพื่อการตัดสินใจที่ดีกว่า(Long, 2007): 4-6)
ในการวางแผนยุทธศาสตร์ชีวิตนั้น อย่างน้อยที่สุดต้องแน่ใจว่าครอบคลุมในประเด็นเหล่านี้
ได้แก่ 1) ด้านจิตวิญญาณ(Spiritual) เป็นส่วนที่ช่วยสร้างความหวังและแรงบันดาลใจ 2) ด้าน
ครอบครัว(Family) เป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาถึงพฤติกรรม กระบวนทัศน์ ที่อาจส่งผลกระทบการ
ตัดสินใจเพื่ออนาคตที่ดีกว่า 3) ด้านการเงิน(Finances) เป็นเรื่องที่ท้าทายพรสวรรค์ ทักษะ และ
ความสามารถที่จะทาให้ คุณสร้ างสรรค์ความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน 4) ด้านสุ ขภาพและความสุ ขสบาย
(Health & Wellness) เป็นความท้าทายเพื่อความมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ และ 5) ด้าน
ชุมชนและความรับผิดชอบ(Community & Civic Engagement) เป็นบททดสอบระดับความมี
อิทธิพลของชุมชนต่อตัวเรา (Long, 2007): 1)
นอกจากนี้ Long (2007) การวางแผนยุทธศาสตร์ชีวิต เราควรจะแนะนาสั่งสอนให้เด็กๆ
โดยเฉพาะลูกหลานได้เรียนรู้ หรือแม้ยังไม่มีลูกแต่คุณเองยังคงต้องมีความรับผิดชอบในการสร้าง
อนาคตที่ดีกว่าเพื่อความสาเร็จ เนื่องจากการวางแผนยุทธศาสตร์ชีวิตนั้นจะส่งผลในทางที่เป็นคุณ
มากกว่าโทษ ต่อตัวเรา ครอบครัว และบุตรหลาน ในอนาคต อนึ่งในการวางแผนยุทธศาสตร์ชีวิตนั้น
เป็นเรื่องที่ต้องใช้กระบวนการทางความคิด การระบุจาแนก การกาหนดพื้นที่ สถานที่อ้างอิงที่ชัดเจน
ดังนั้นในการเริ่มต้นวางแผนควรมีการตรวจสอบ และประเมินตนเองดังนี้ 1) สัญญาว่าจะเขียนและ
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ดาเนินการตามแผน 2) การฝึกฝนวิธีการวางแผนจากผู้รู้ 3) บริการจัดการเวลาตามแผนที่กาหนด 4)
จดบันทึกและทบทวนกิจกรรมที่ได้ทา 5) กาหนดหรือระบุเพื่อนร่วมงานที่ช่วยให้เราดาเนินการตาม
แผนได้ต่อเนื่อง ส่วนประกอบของแผนยุทธศาสตร์ชีวิตควรประกอบด้วย วิสัยทัศน์( vision) พันธกิจ
(mission) มาตรฐาน(standard) ยุทธศาสตร์(strategy) เปูาหมาย(goals) และงบประมาณ(budget)
1. วิสัยทัศน์(vision) การกาหนดวิสัยทัศน์เราควรพิจารณาภาพที่ใหญ่ในใจที่ช่วยให้
เราเกิดแรงบันดาลใจ แรงจูงใจ หรือกาลังใจ ที่ช่วยกระตุ้นให้เราทาสิ่งนั้นให้เป็นความจริงให้จงได้
2. พันธกิจ(mission) พันธกิจเป็นเครื่องมือสื่อสารถึงภารกิจที่พึงปรารถนาในชีวิต
เรา ปัญหาที่เราพึงแก้ไข หรือกระทาการโดยอาศัยทักษะ ความสามารถที่มีอยู่
3. มาตรฐาน(standard) ธรรมชาติให้กับชีวิตเรา สังคมกาหนดแผนให้เราดาเนิน
ชีวิตตาม และนั้นคือสิ่งที่เราควรยึดถือและปฏิบัติ
4. ยุทธศาสตร์(strategy) คาว่ายุทธศาสตร์ คือแผนที่มีประสิทธิภาพที่สุดที่จะช่วย
ให้วิสัยทัศน์เป็นจริง ด้วยสิ่งที่เราทาได้ดี ทางเลือกที่แตกต่าง และโอกาสที่ไม่ต้องรอเวลา
5. เปูาหมาย(goals) เปูาหมาย คือสิ่งที่เรามุ่งหวังจากการได้สนองยุทธศาสตร์ มี
ความจาเพาะที่ช่วยกาหนด และเป็นความปรารถนาในอนาคต ในระยะที่แตกต่างกันออกไป แบ่งได้
ดังนี้
1) เปูาหมายเร่งด่วน(Immediate) ต้องสาเร็จภายใน 12 เดือน
2) เปูาหมายระยะสั้น(Short-Term) ต้องสาเร็จภายใน 1-2 ปี
3) เปูาหมายกลาง(Intermediate) ต้องสาเร็จภายใน 2-10 ปี
4) เปูาหมายระยะยาว(Long-Term) สาเร็จในระยะเวลามากกว่า 10 ปี
5) เปูาหมายรุ่นต่อไป 1 (your children) ต้องสาเร็จในรุ่นลูกคุณ
6) เปูาหมายรุ่นต่อไป 2 (your grandchildren) ต้องสาเร็จในรุ่นหลานคุณ
และ 6. งบประมาณ(budget) เป็นการวางแผนการใช้ทรัพยากร ซึ่งหมายความรวมถึง
เวลา พรสวรรค์ ทักษะ/ความสามารถ ทรัพย์สินเงินทอง ซึ่งวิสัยทัศน์ของคุณต้องการการเตรียมการ
หรือจัดหา
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Haines (2012) กล่าวว่า “ความเรียบง่ายและชัดเจนเป็นกุญแจนาไปสู่ความสาเร็จในชีวิต”
ดังนั้นเขาจึงเน้นความชัดเจนในทุกขั้นตอนของการวางแผนสาหรับชีวิตของบุคคล เขาเสนอว่าพื้นฐาน
ที่สาคัญของการวางแผนยุทธศาสตร์ชีวิตขึ้นกับ 3 องค์ประกอบ ต่อไปนี้
1) การวางแผนเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการและภาวะผู้นา (Planning is part of
Management and Leadership) หมายความว่า การวางแผนมิใช่เรื่องความคิดที่ไร้สาระ ไม่ใช่
กิจกรรมหรือแบบฝึกหัดที่พอทาเสร็จแล้วก็วางทิ้งขว้างไป แต่การวางแผนนั้นจะนาไปสู่การค้นหา
อาชีพ ความเป็นอยู่ที่เหมาะสม หรือแม้แต่การนาไปสู่วิสัยทัศน์ที่บุคคลวางไว้ ดังนั้น การวางแผน
ยุทธศาสตร์ชีวิตจึงควรเป็น ช่องทางใหม่ในการจัดการกับการดาเนินชีวิตประจาวันซึ่งคานึงถึงผลลัพธ์
ของชีวิตในระยะยาว
2) การสนับสนุน ช่วยเหลืออย่างสร้างสรรค์ (People supported what they help
create) การคิดและการวางแผนควรได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากครอบครัว ทั้งในด้านการฝึก
ปฏิบัติและการดาเนินงานตามแผน หากไม่แล้วก็จะเป็นแผนที่วางไว้บนหิ้งให้ฝุนเกาะไม่เกิดประโยชน์
อะไร กระบวนการนี้จะช่วยนาทางให้เราฝึกคิด ฝึกทักษะและสร้างแรงจูงใจตลอดเส้นทางที่จะไปให้ถึง
เปูาหมายในหน้าที่การงาน และความสาเร็จชีวิตต่อไป
3) การคิดอย่างเป็นระบบเสมือนกรอบแนวคิด (System thinking as the framework)
การคิดอย่างเป็นระบบนั้นจะเริ่มต้นที่จุดสุดท้ายหรือปลายทางก่อนอย่างอื่น จากนั้นจึงคิดวางแผน
และหาวิธีปฏิบัติที่จะไปให้ถึงปลายทางนั้น ซึ่งผลการดาเนินการจะถูกกาหนดไว้ด้วยผลลัพธ์แล้ว นั้นก็
คือวิสัยทัศน์ของส่วนบุคคล คู่สมรส หรือแม้แต่ของครอบครัวก็เช่นกัน
Shapiro (2001) กล่าวถึงแผนยุทธศาสตร์ชีวิตว่าเป็นแผนที่ครอบคลุมการวางแผนทั้งหมดที่
สามารถอานวยความสะดวกเพื่อกระบวนการบริหารจัดการชีวิตที่ดี การวางแผนยุทธศาสตร์ช่วยให้
คุณก้าวออกจากการทางานหรือกิจกรรมแบบไปวันวัน มันช่วยให้เรามองเห็นภาพหรือทิศทางที่เราจะ
ก้าวไปได้ใหญ่และมีความชัดเจนขึ้น ช่วยให้เราได้เห็นความต้องการที่แท้จริง และช่วยให้เราตอบ
คาถามเหล่านี้ได้ 1) เราเป็นใครหรือ 2) เรามีความสามารถอะไร และเราทาอะไรได้บ้าง 3) มีปัญหาใด
ที่เรากาลังเผชิญอยู่ 4) อะไรคือสิ่งเราต้องการทาให้มันแตกต่างออกไปจากเดิม 5) เราจะได้ต้นทุน
จากที่ไหนบ้าง หรือแล้วเราจะเริ่มงานไหนก่อนดี

แผนยุทธศาสตร์ชีวิตไม่ใช่แผนที่วางแบบตายตัว
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เปลี่ยนแปลงไม่ได้ แต่มันช่วยให้เรารู้ว่าจะทาสิ่งไหนก่อนสิ่งไหนหลังและรู้ว่ามันสาคัญอย่างไรโดย 1)
กระบวนการวางแผนต้องอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจอย่างแท้จริงต่อสิ่งแวดล้อมภายนอก 2) ใช้
ภารกิจที่กาลังทาอยู่ในการสร้างความเข้ากับสภาพแวดล้อมรอบข้างและความสามารถของตนเอง
Mullings (2010):1-4) กล่าวถึงแผนยุทธศาสตร์สาหรับบุคคลว่า เป็นเหมือนแผนธุรกิจชีวิต
สาหรับคนเรา ช่วยเติมเต็มความหวัง ช่วยให้มองเห็นวิสัยทัศน์ในการที่จะทาให้ประสบความสาเร็จ
ตามเปูาประสงค์ แผนก็เสมือนกับเอกสารส่วนบุคคลที่สามารถปรับเปลี่ยนและทบทวนได้ในทุกๆ วัน
แต่เราต้องปฏิบัติอย่างจริงจัง กระบวนการนี้อาจใช้เวลาเพื่อจะประสบความสาเร็จ แต่การกาหนด
เปูาหมาย และการทางานอย่างเป็นระบบ ช่วยให้เราดาเนินไปในทิศทางที่ถูกต้องและสามารถประสบ
ความสาเร็จได้อย่างมั่นใจ
กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ชีวิต ควรประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ 1) การประเมิน
(Assessment) เป็นการประเมินสิ่งที่ตนเองมี สิ่งที่ตนเองเป็นอยู่ในปัจจุบัน 2) การผสานส่วนประกอบ
(Ingredients)

เป็ น การเชื่อมโยงสิ่ งที่ตนเป็ นอยู่กับบริบททางสั งคม สิ่ งแวดล้ อมในปัจจุบัน 3)

เปูาหมาย(Goals) สืบเนื่องจากข้อ 2) เราใช้เป็นฐานในการกาหนดเปูาหมายที่ตนเองต้องการประสบ
ความสาเร็จในช่วงชีวิตนี้ 4) วิถีชีวิต(Lifestyle) การดาเนินชีวิตตามกลยุทธ์ที่ตนเองเลือกแล้วว่าจะ
สามารถส่งเสริมให้ชีวิตตนเองประสบความสาเร็จตามเปูาหมายที่วางไว้ และ 5) ทิศทาง(Compass)
เป็นการประกาศทิศทางการดาเนินชีวิตที่ตนเองเลือก และจะประสบความสาเร็จเมื่อตนดาเนินชีวิต
ตามเส้นทาง หรือการปฏิบัติตนตามกลยุทธ์ในข้อที่ 4) และมีการติดตามประเมินตนเองอย่างต่อเนื่ อง
(Mullings, 2010): 2)
อย่างไรก็ตามในกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ชีวิตทั้ง 5 องค์กระกอบนี้ สามารถจัดกลุ่ม
ได้เป็น 3 ระยะ คือ 1) ระยะการรวบรวมข้อมูล(Gather) ประกอบด้วย ขั้นประเมิน และขั้นจัด
ส่วนประกอบ 2) ระยะวางแผน(Plan) เป็นระยะที่ต้องกาหนดเปูาหมายในชีวิต และ 3) ระยะลงมือ
สร้าง(Build) เป็นช่วงที่ต้องนาเปูาหมายมาปฏิบัติให้เป็นวิถีชีวิต(Lifestyle) (Mullings, 2010): 3-23)
Glick-Smith(2005): 3-5) กล่าวว่าในการวางแผนชีวิตนั้นประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้ 1)
การกาหนดและแถลงภารกิจของตัวเอง(Define mission) 2) การพัฒนาการเขียนเปูาหมายในชีวิตที่

39
คุณคาดหวัง(Develop written goals) 3) สร้างนิสัยในการติดตามเปูาหมาย(Monitoring your
goals) 4) ทบทวนแผนเสมอ(Recognize when you are blind-sided) 5) ลงมือทา (Action)
จากแนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์ชีวิตของแต่ละคน เมื่อนามาพิจารณาและบูรณาการเข้า
ด้ว ยกัน ทาให้ ได้กระบวนการของการวางแผนยุทธศาสตร์ชีวิต มีลั กษณะดังต่อไปนี้ (Glic-Smith,
2005; Haines, 2012; Long, 2007; Mullings, 2010; Shapiro, 2001)
1. ระยะการรวบรวมข้อมูล (Gathering Phase) ประกอบด้วย การเรียนรู้เปูาหมาย
ของชีวิต การประเมินตนเอง การกาหนดวิสัยทัศน์ชีวิต
2. ระยะการวางแผน (Planning Phase) ประกอบด้วย การวิเคราะห์ตนเอง การ
กาหนดยุทธศาสตร์ชีวิต การกาหนดแผนปฏิบัติการของชีวิต
3. ระยะสร้าง (Building Phase) ประกอบด้วย การประกาศทิศทาง การสร้างวิถี
ชีวิต การลงมือดาเนินการตามแผน การติดตามกากับ ประเมินผล และทบทวนปรับปรุงแผน
การพิจารณาความเชื่อมโยงลักษณะของการจัดการองค์กร พบว่ามีความคล้ายคลึงกับการ
ดาเนินชีวิต และการจัดชีวิตของบุคคล หากเราจะวางแผนระยะยาวที่เน้นผลสาเร็จของชีวิตคล้ายกับ
ความสาเร็จขององค์กรหรื อองค์การดังกล่าว ด้วยการวางแผนระยะยาวเช่นเดียวกับการวางแผน
ยุทธศาสตร์ให้กับชีวิตของบุคคล สามารถสร้างเป็นเอกสาร หรือหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อใช้เป็นคู่มือ
ประกอบการดาเนินชีวิต น่าจะเป็นเครื่องกากับทิศทางชีวิตให้กากับบุคคลได้เช่นเดียวกับองค์กรดังที่
กล่าวแล้วข้างต้น
สาระสาคัญที่ปรากฏอาจกล่าวได้ว่าแนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์ชีวิตได้นาหลักการของ
การวางแผนยุทธศาสตร์เข้ามาประยุกต์หรือปรับให้เหมาะสมกับการวางแผนการดาเนินชีวิตของบุคคล
เพื่อให้สามารถประสบความสาเร็จตามเปูาหมายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยหลักการ
ต่อไปนี้ ได้แก่ 1) ทบทวนและเรียนรู้ภารกิจและเปูาหมายของตนเอง 2) กาหนดภาพความสาเร็จที่พึง
ประสงค์ 3) วิเคราะห์ตนเองแล้วเลือกวิธีการตนเองสามารถประสบความสาเร็จมากที่สุดและใช้
ทรัพยากรน้อยที่สุด 4) นาวิธีการที่เลือกไปสู่การปฏิบัติจริงและประเมินผลอย่างสม่าเสมอ
กล่าวโดยสรุปได้ว่า การวางแผนยุทธศาสตร์ชีวิต(Strategic Life Planning) หมายถึง
แนวคิดการกาหนดแนวทางการดาเนินชีวิตของบุคคล เพื่อการบรรลุเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
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โดยอาศัยผลจากกระบวนการศึกษาและวิเคราะห์ตนเอง ได้แก่ พันธกิจ วิสัยทัศน์ และเปูาประสงค์
ของชีวิต ร่วมกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เช่น ความคิด ทัศนคติ สุขภาพ เป็นต้น และ
ปัจจัยภายนอก ได้แก่ สภาพครอบครัว บริบททางสังคม สิ่งแวดล้อมอื่นๆ ที่อาจมีผลต่อการประสบ
ความสาเร็จหรือล้มเหลวในชีวิต ด้วยขั้นตอนสาคัญดังต่อไปนี้
1. ระยะการรวบรวมข้อมูล(Gathering Phase) ประกอบด้วย
1.1 การเรียนรู้เปูาหมายของชีวิต เป็นการศึกษาบริบททางสั งคมที่เป็น
ตัวกาหนด หรือมีอิทธิพลต่อการดาเนินชีวิตของเรา แล้วนาไปสู่การตั้งเปูาหมายชีวิตตนเอง
1.2 การประเมินตนเอง เป็นการกาหนดคุณค่าสิ่งที่ตนเองมี นามาเป็น
ส่วนประกอบ(Ingredients) ผสานเชื่อมโยงสิ่งที่ตนเป็นอยู่กับบริบททางสังคม สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน
1.3 การกาหนดวิสั ยทัศน์ชีวิต เป็นการสร้างภาพอนาคตที่ควรจะเป็น
สาหรับตนเอง
2. ระยะการวางแผน(Planning Phase) ประกอบด้วย
2.1 การวิเคราะห์ตนเอง เป็นการพิจารณาจุดแข็ง -จุดอ่อนของตนเอง
พิจารณาโอกาสที่สนับสนุน ตลอดจนปัญหาอุปสรรค หากเราต้องการสร้างภาพอนาคตให้เป็นจริง
2.2 การกาหนดยุทธศาสตร์ชีวิต เป็นเทคนิควิธีการที่เราจะไปให้ถึงภาพ
อนาคตที่มีความเป็นไปได้สูง แต่ใช้ต้นทุนดาเนินการต่าที่สุด
2.3 การกาหนดแผนปฏิบัติการของชีวิต เป็นแบบแผนการดาเนินชีวิตที่
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ ซึ่งต้องปฏิบัติในปัจจุบันเพื่อเตรียมการให้ภาพในอนาคตเป็นความจริงขึ้นมา
ได้
3. ระยะสร้าง(Building Phase) ประกอบด้วย
3.1 การประกาศทิศทาง เป็นการให้สัญญากับตัวเอง โดยมีเพื่อนๆ และ
สังคมร่วมเป็นสักขีพยาน
3.2 การสร้างวิถีชีวิต การลงมือดาเนินการตามแผน
3.3 การติดตามกากับ ประเมินผล และทบทวนปรับปรุงแผน
สาหรับการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้สรุปหลักการของการวางแผนยุทธศาสตร์ชีวิต
ข้อมูลพื้นฐานสาหรับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนดังนี้

เพื่อใช้เป็น

41
1. การศึกษาเปูาหมายด้านการเรียนควบคู่กับเปูาหมายชีวิตที่เป็นคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของสังคม ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงสู่การกาหนดเปูาหมายการเรียนรู้ ของตนเองได้
อย่างเหมาะสม
2. การกาหนดเปูาหมายความสาเร็จด้านการเรียนรู้ที่ท้าทาย สามารถสร้างแรงจูงใจ
ให้ผู้เรียนมีความพยายามด้านการเรียนให้บรรลุเปูาหมายที่กาหนด
3. การวิเคราะห์และประเมินตนเองอย่างรอบด้าน เพื่อการวางแผนการเรียนรู้อย่าง
ละเอียดรอบคอบ ช่วยให้ผู้เรียนสามารถบรรลุเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
4. การนาเสนอความตั้งใจและแนวทางการดาเนินการเรียนรู้ต่อเพื่อนๆ ทาให้เกิด
พันธะสัญญา ช่วยเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นพยายาม และตั้งใจเรียนรู้ให้ประสบความสาเร็ จมาก
ยิ่งขึ้น
5. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการตามแนวทางการเรียนรู้ที่
กาหนดอย่างสม่าเสมอ ช่วยให้ผู้เรียนรับรู้สภาพการเรียน และความสามารถของตนเอง ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีการทบทวนปรับปรุงการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง
สาหรับในการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงได้นาหลักการ และ
แนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์ชีวิต มาปรับให้เหมาะสมกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน วุฒิ
ภาวะและพัฒนาการด้านสติปัญญา ตลอดจนภาระหน้าที่ของนักเรียน ทั้งนี้ยังคงไว้ซึ่งขั้นตอนการ
วางแผนยุทธศาสตร์ชีวิตไว้เช่นเดิมเพียงแต่ลดระยะเวลาของการกาหนดเปูาหมาย และภาระงานให้
สอดคล้องเหมาะสมกับการเรียน จึงพบว่าขั้นตอนการวางแผนยุทธศาสตร์ชีวิตด้านการเรียนรู้ควรมี
ลักษณะเป็นกระบวนการที่มีระยะและขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ระยะการรวบรวมข้อมูล(Gathering Phase) ประกอบด้วย
1.1 การศึกษาเปูาหมายการเรียนรู้ ผู้เรียนศึกษารายละเอียดของเปูาหมาย
ในหน่วยการเรียนที่กาลังจะเรียนต่อไปว่ามีลักษณะเช่นไร ต้องการให้ผู้เรียนเรียนรู้อะไรบ้าง และ
เปูาหมายดังกล่าวมีความสาคัญต่อชีวิตผู้เรียนหรือไม่อย่างไร

หรือมีอิทธิพลต่อการดาเนินชีวิตของ

ผู้เรียนด้านใดบ้าง
1.2 การประเมินตนเอง ให้ผู้เรียนนาเปูาหมายของการเรียนรู้ของหน่วยการ
เรียนที่กาลังจะเรียนตั้งเป็นมาตรฐาน จากนั้นให้ผู้เรียนนามาตรฐานนั้นไปเทียบกับสิ่งที่ผู้เรียนมีอยู่
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แล้ว จากนั้นให้ประมาณค่าความแตกต่างเป็นการกาหนดคุณค่าสิ่งที่ตนเองมีกับมาตรฐาน ทาให้ได้
ประเด็น หรือโอกาสในการพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้ตนเองเป็นไปตามมาตรฐาน สาหรับประเด็นที่ได้ตาม
มาตรฐานแล้วให้คิดวิธีการยกระดับมาตรฐานขึ้นจากเปูาหมายที่กาหนดได้
1.3 การกาหนดวิสัยทัศน์การเรียนรู้ เมื่อผู้เรียนได้โอกาสการพัฒนา และ
โอกาสการยกระดับมาตรฐานแล้ว ให้นามากาหนดภาพที่ตนเองต้องการจะประสบความสาเร็จในการ
เรีย นหน่ว ยการเรีย นนี้ ว่าจะอยู่ ในระดับใด เป็นการสร้างภาพอนาคตของการเรียนรู้ที่ควรจะเป็น
สาหรับตนเอง โดยวิสัยทัศน์ที่ดีควรมีลักษณะดังนี้คือ 1) มีลักษณะพิเศษหรือมีความเฉพาะ(Specific)
2) สามารถวัดได้(Measurable) 3) สามารถปฏิบัติและเข้าใจได้(Action-orientated) 4) มีเหตุผล
และเป็นความจริง(Reasoned and realistic) 5) มีระยะเวลาชัดเจน(Time-bound) 6) มีจริยธรรม
สนุกและท้าทาย(Ethical, Exciting and Enjoyable) และ 7) มีทรัพยากร(Resourced) (Jam,
2007)
2. ระยะการวางแผน(Planning Phase) ประกอบด้วย
2.1 การวิเคราะห์ตนเอง ให้ผู้เรียนนาผลที่ได้จากข้อ 1.3 มาใช้เป็นฐานใน
การพิ จ ารณาจุ ด แข็ ง -จุ ด อ่ อ นในการที่ จ ะบรรลุ วิ สั ย ทั ศ น์ ข องตนเอง ตลอดจนพิ จ ารณาโอกาสที่
สนับสนุน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการเรียนรู้ครั้งนี้ หากเราต้องการทาให้เปูาหมายนี้ ให้เป็นความ
จริงขึ้นมา
2.2 การกาหนดยุทธศาสตร์ชีวิตของการเรียนครั้งนี้ เป็นเทคนิค วิธีการที่
ผู้เรียนจะไปให้ถึงเปูาหมายที่มีความเป็นไปได้สูง แต่ใช้ต้นทุน หรือทรัพยากรดาเนินการต่าที่สุด
2.3 การกาหนดแผนปฏิบัติการการเรียนรู้ เป็นแบบแผนการดาเนินชีวิตใน
การเรียนที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชีวิตการเรียน ซึ่งต้องปฏิบัติในปัจจุบันเพื่อเตรียมการให้เปูาหมาย
การเรียนรู้เป็นความจริงขึ้นมาได้
3. ระยะสร้าง(Building Phase) ประกอบด้วย
3.1 การประกาศทิศทางในการเรียนรู้ เป็นการให้สัญญากับตัวเอง โดยมี
เพื่อนๆ และสังคมร่วมเป็นสักขีพยาน
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3.2 การสร้างวิถีชีวิตการเรียนรู้ ผู้เรียนลงมือดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ
การเรียนรู้ที่ตนได้กาหนดไว้
3.3 การติดตามกากับการดาเนินการตามแผนโดยใช้แบบบันทึกอนุทิน
ประเมินผล และทบทวนปรับปรุงแผน

4.แนวคิดการกากับตนเอง
4.1 ความเชื่อพื้นฐานของแนวคิดการกากับตนเอง

การกากับตนเอง(Self-regulation) หมายถึง แนวคิดที่พัฒนาต่อยอดจากความเชื่อพื้นฐาน
ของทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา (Social Cognitive Learning Theory) ของ
Bandura ผู้ซึ่งสนใจการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning) อาศัยพื้นฐานทฤษฏีการเรียนรู้ด้าน
พฤติกรรมนิยม(Behaviorism Learning Theory) ที่มีความเชื่อ และให้ความสาคัญต่อผลของตัวชี้นา
พฤติ ก รรมและกระบวนการคิ ด ภายใน เน้ น ประเมิ น ผลของความคิ ด ที่ ไ ด้ จ ากการกระท า และ
พฤติกรรมที่สังเกตได้ (Schunk, 2004): 122)
ดังนั้ นจึ งอาจกล่าวได้ว่า การกากับตนเองเป็นแนวคิดที่พัฒนาจากพื้นฐานความเชื่อของ
ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม ที่เชื่อว่าบุคคลเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ได้จากการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น
สิ่งแวดล้อมและสังคม แล้ว ใช้ประสบการณ์นั้นๆที่ตนเองสนใจเป็นต้นแบบ เกิดการคิดคาดการณ์
ผลลั พธ์ ล่ ว งหน้ า ส่ ง ผลให้ เกิดเป็ น แรงจูงใจให้ บุคคลแสดงพฤติ กรรมการควบคุมกากับตนเองให้
คล้ายคลึงกับต้นแบบ
4.2 ความหมายของการกากับตนเอง
การกากับตนเอง(Self-regulation) เป็นพื้นฐานที่สาคัญของบุคลิกภาพ เนื่องจาก พฤติกรรม
การกระทา และการแสดงออกของบุคคลในสภาวะปกติ ที่ มีสติสัมปชัญญะล้ วนผ่านกระบวนการ
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ควบคุม การกากับ การประเมิน สะท้อนความคิด และการตัดสินใจ ภายในของสมองทั้งสิ้น บุคคลที่มี
ความสามารถกากับตนเองในระดับปกติ จะสามารถดาเนินชีวิตประจาวัน มีปฏิสัมพันธ์กับสังคมได้
อย่างเหมาะสม(Bandura, 1989) นอกจากนี้ นักจิตวิทยาหลายท่านได้กล่าวถึงและให้ความหมายของ
คาว่าการกากับตนเองดังต่อไปนี้
Zimmerman (2000 cited in(Schunk, 2004): 134) กล่าวว่าการกากับตนเองมีความ
คล้ายคลึงกับทักษะความสามารถด้านอื่นๆ ของมนุษย์ ซึ่งสามารถที่จะเรียนรู้และฝึกฝนกันได้
Dunbar (2007 cited in(Forgas et al., 2009): 2) ได้กล่าวถึงความหมายของการกากับ
ตนเองว่า เป็นความสามารถในการควบคุมกากับการแสดงออก หรือบางครั้งอาจเรียกได้ว่าเป็นหัวใจ
ของบุคลิกภาพของมนุษย์ก็ว่าได้ ซึ่งที่จริงแล้วความสามารถในการกากับตนเองนั้นบางทีก็เห็นจะมี
เพียงมนุษย์เราเท่านั้นที่มีพฤติกรรมดังกล่าว
Hoyle (2010): 2) นักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยดุกกล่าวว่า “การกากับตนเองเป็น
กระบวนการที่แสดงให้เห็นในบริบทที่เป็นบุคลิกภาพโดยปกติของบุคคลที่เป็นผู้ ใหญ่ อาจแตกต่างกัน
ออกไปตามลั กษณะลีลาท่าทาง และผลของความพยายามในการอดทนอดกลั้ น ที่มีอิทธิพลเหนือ
ความรู้สึกของแต่ละบุคคล”
สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต (2553) กล่าวว่าการกากับตนเองเป็นแนวคิดสาคัญของทฤษฎีการ
เรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญาของ Bandura ซึ่งเขาเชื่อว่าพฤติกรรมของมนุษย์มิใช่ผลพวงของการ
เสริมแรงและการลงโทษจากภายนอกแต่เพียงอย่างเดียว แต่มนุษย์สามารถกระทาบางอย่างเพื่อ
ควบคุมความคิด ความรู้สึก และการกระทาของตนเอง ด้วยผลของการกระทาที่เขาตัดสินใจสาหรับ
ตัวเอง
การใช้แนวคิดการกากับตนเอง เพื่อการจัดการเรียนรู้นั้นนักจิตวิทยาการศึกษาได้แสดงให้
เห็นว่าทักษะการกากับตนเองของผู้เรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อ
กันในเชิงบวก ดังนั้น จึงสมควรให้การสนับสนุนหรือเสริมแรงแก่นักเรียนให้มีการกากับตนเอง โดย
ในการจัดการเรียนรู้นั้นควรเน้น หรือเพิ่มการเป็นต้นแบบ(Model) เพื่อให้ผู้เรียนได้รับข้อมูลสาคัญ
จากบริบทที่แวดล้อมพวกเขา อันจะเป็นปัจจัยนาไปสู่กระบวนการคิด การปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ภายในอย่างเป็นระบบต่อไป(Zimmerman, 1995 cited in(Hoyle, 2010): 64)
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สามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่า การกากับตนเอง(Self-regulation) หมายถึง ความสามารถใน
การควบคุมพฤติกรรม ความคิด ความรู้สึก และการแสดงออก ในสภาวะปกติที่เป็นผลจากการ
ตัดสิน ใจของบุ คคล เป็ นคุณลักษณะเฉพาะที่เป็นตัว กาหนดบุคลิกภาพของบุคคล สามารถที่จะ
เรียนรู้ เสริมสร้างและพัฒนาได้
4.3 กรอบแนวคิดการกากับตนเอง
การนาหลักการพื้นฐานของทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญาไปประยุกต์เป็นแนว
ทางการเรียนรู้การกากับตนเอง มักมีประเด็นคาถามนาเพื่อการเรียนรู้ในลักษณะดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 2 ความเชื่อมโยงระหว่างมิติของการเรียนรู้ กับกระบวนการกากับตนเอง
ประเด็น
มิติ
คาถามการ
ของการ
เรียนรู้
เรียนรู้
ทาไม
การ
(Why)
สร้างแรงจูงใจ

เงื่อนไข
สาหรับผู้เรียน
เลือก
การมีส่วนร่วม

อย่างไร
(How)

วิธี
ดาเนินการ

เลือกวิธี
ดาเนินการ

เมื่อไหร่
(When)

ระยะเวลา

กาหนด
ระยะเวลา

อะไร
(What)

พฤติกรรม

กาหนด
พฤติกรรม

ที่ไหน

สภาพแวดล้อม

กาหนดพื้นที่

คุณลักษณะ
การกากับ
ตนเอง
เกิดแรงจูงใจ

กระบวนการ
การกากับตนเอง

-การรับรู้ความสามารถ
ของตนเอง
-การกาหนดเปูาหมาย
ตนเอง
การวางแผน -การปฏิบัติตาม
และดาเนินการ ยุทธศาสตร์
ตามแผน
-การปฏิบัติตามแบบ
แผนที่กาหนด
ตรงเวลา และมี -การจัดการด้านเวลา
ประสิทธิภาพ
การมัดระวังการ -การสังเกตตนเอง
แสดงพฤติกรรม -การตัดสินตนเอง
-การแสดงออกทาง
พฤติกรรม
ความรู้สึกไว -การวางโครงสร้าง
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ประเด็น
คาถามการ
เรียนรู้
(Where)

มิติ
ของการ
เรียนรู้
ทางกายภาพ

เงื่อนไข
สาหรับผู้เรียน

กับใคร
สังคม
เลือกเพื่อน
(With
ร่วมงาน ครู
whom)
หรือแบบอย่าง
ที่มา : จาก (Schunk, 2004): 122

คุณลักษณะ
การกากับ
ตนเอง
และชานาญต่อ
สภาพแวดล้อม
ความรู้สึกไว
และชานาญต่อ
สังคม

กระบวนการ
การกากับตนเอง
สภาพแวดล้อม
-การแสวงหาความ
ร่วมมือ และความ
ช่วยเหลือ

ตารางที่ 2 สดมภ์ที่สี่แสดงให้เห็นคุณลักษณะที่สาคัญ และกระบวนการย่อยของการกากับ
ตนเอง รวมแต่ละมิติของประเด็นการเรี ยนรู้สู่การเสริมสร้างทักษะการกากับตนเอง สาหรับนักเรียน
แล้วครูผู้สอนจะต้องมั่นจัดการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติทั้งสององค์ประกอบดังกล่าว สมรรถนะเชิงประจักษ์
ที่แสดงถึงการกากับตนเองของผู้เรียนสามารถเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ (Schunk, 2004):
123)
4.4 กระบวนการและขั้นตอนการเรียนรู้การกากับตนเอง

Bandura (อ้างถึงใน (สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต, 2553): 54-57) ผู้เสนอทฤษฎีการเรียนรู้ทาง
สังคมเชิงพุทธิปัญญา กล่าวว่าการกากับตนเองเป็นคุณลักษณะของบุคคล บุคคลจักต้ องฝึกฝนและ
พัฒนาตนเอง ด้วยความตั้งใจด้วยแรงปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้ดีขึ้น ไม่สามารถบรรลุ
ได้ด้วยอานาจทางจิต แต่ต้องได้เรียนรู้และฝึกฝนกระบวนการการกากับตนเอง ดังต่อไปนี้
1. กระบวนการสังเกตตนเอง (Self-Observation) ถือเป็นจุดเริ่มต้นของวงจรการกากับ
ตนเอง นั่นคือบุคคลต้องรู้ตัวเองว่ากาลังกระทาสิ่งใดอยู่ โดยพิจารณา 4 ด้าน คือ 1) ด้านการกระทา
ประกอบด้วย คุณภาพ อัตราความเร็ว ปริมาณ ความริเริ่ม 2) ด้านความสามารถในการเข้าสังคม
จริยธรรม 3) ด้านความสม่าเสมอ ความใกล้เคียง และ 4) ด้านความถูกต้อง ในกระบวนการสังเกต
ตนเองจะมีหน้าที่ 2 ประการ ได้แก่ 1) เป็นตัวปูอนข้อมูลที่จาเป็นต่อการกาหนดมาตรฐานของการ
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กระทา 2) ทาให้เกิดกระบวนการตัดสินใจว่าพฤติกรรมใดที่ควรเปลี่ยนแปลง และพฤติกรรมใดควรคง
อยู่หรือแสดงมากขึ้น
2. กระบวนการตัดสิน(Judgment Process) เป็นกระบวนการที่แสดงต่อเนื่อง และอาศัย
ข้อมูล จากกระบวนการสังเกตตนเอง มาเปรียบเทียบกับมาตรฐานส่ ว นบุคคลที่เกิดจากการสอน
โดยตรง หรือการสั งเกตจากตัวแบบ เปรียบเทียบกับกลุ่มอ้างอิงทางสังคม บรรทัดฐานทางสังคม
กระบวนการตัดสินนี้จะไม่ส่งผลใดๆ ต่อบุคคล ถ้าพฤติ กรรมที่ตัดสินนั้นไม่มีคุณค่าหรืออยู่ในความ
สนใจของบุคคล ในทางตรงข้ามบุคคลจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยเร็วหากพฤติกรรมที่ตัดสินใจอยู่
ในความสนใจ หรือมีคุณค่ากับตนเอง และบุคคลจะรู้สึกภาคภูมิใจหากความสาเร็จนั้นมาจากการ
กระทาของเขาเอง
3. การแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง (Self-Reaction) การพัฒนามาตรฐานการประเมินและ
ทักษะในการตัดสินใจจะถูกนาไปใช้ในการแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง โดยขึ้นกับความพึงพอใจ และ
แรงจู ง ใจในทางบวกทั้ งที่ เป็ น รู ป ธรรม และนามธรรม อั นจะเป็นเกณฑ์ใ ห้ บุ คคลคงระดับ ในการ
แสดงออกทางพฤติกรรม หรือแสดงออกเพื่อไปสู่มาตรฐานดังกล่าวด้วยเช่นกัน
ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญาเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันของปัจจัยส่วนบุคคล
ปัจจัยด้านพฤติกรรม และปัจจัยทางสภาพแวดล้อม ที่มีลักษณะเป็นวงจรที่ส่งผลถึงกันและกัน การ
กากับตนเองก็มีลักษณะเป็นวงจรกระบวนการด้วยเช่นกัน เพราะว่าปัจจัยเหล่านี้จ ะเปลี่ยนแปลง
ระหว่างการเรียนรู้ และต้องได้รับการตักเตือนเพื่อนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงในกลยุทธ์ ความรู้สึก และ
พฤติกรรมส่วนบุคคล
(Schunk, 2004): 128)

วงจรกระบวนการกากับตนเองสามระยะมีลักษณะดังแผนภาพต่อไปนี้
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ภาพที่ 2 แสดงวงจรของกระบวนการกากับตนเอง
ขั้นการคิดล่วงหน้า(Forethought) เป็นขั้นของการตั้งหรือกาหนดเปูาหมาย (Goals) ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับการรับรู้ความสามารถของตนเอง(Self-Efficacy) และแรงจูงใจของแต่ละบุคคล ว่าจะ
สามารถส่งผลต่อ ขั้นปฏิบัติการ(Performance or Volitional control) ลงมือกระทา หรือ
แสดงออกได้มากน้อยเพียงใด อันเป็นขั้นการพิจารณาตนเอง(Self-Reflection) หรือประเมินตนเอง
นักเรียนที่มีการกากับตนเอง(Self-Regulation) มักมีเปูาหมายระยะสั้นจาเพาะพอดีกับเปูาหมาย
ระยะยาว ทาให้ผู้เรียนมีทักษะในการประเมินตนมาตรฐานตนเองที่ไม่ขึ้นกับบุคคลอื่น ลักษณะของ
ผู้เรียนที่มีทักษะ และขาดทักษะการกากับตนเองเป็นดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบนักเรียนที่มีทักษะการกากับตนเอง และขาดทักษะการกากับตนเอง
ขั้นตอน/ระยะ

ขาดทักษะการกากับตนเอง

มีทักษะการกากับตนเอง

การคิดล่วงหน้า/

-ไม่มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน

-มีจุดมุ่งหมายเป็นไปตามลาดับขั้น

เตรียมการ

-หวังสิ่งตอบแทนจากภายนอก

-มีเปูาหมายการเรียนที่ชัดเจน

(Forethought)

-รับรู้ความสามารถตนเองต่า

-รับรู้ความสามารถของตนเองสูง

-ไม่สนใจการทางาน หรือการเรียน

-มีแรงจูงใจภายใน
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ขั้นตอน/ระยะ

ขาดทักษะการกากับตนเอง

มีทักษะการกากับตนเอง

การแสดงออก/

-ไม่มีแนวทางปฏิบัติในการทางาน

-มีแผนหรือแนวทางการเรียน การ

ดาเนินการ

-หวังพึ่งพาเพื่อน หรือบุคคลอื่น

ปฏิบัติงาน

(Performance)

-ไม่ มี แ นวทางในการติ ด ตามผลงาน-มีการเรียนรู้และการสอนตนเอง
ตนเอง

-ให้ความสนใจติดตามผลงานของ
ตนเอง

การพิ จ ารณาตนเอง/-หลีกเลี่ยงการประเมินตนเอง

-พยายามที่จะประเมินตนเอง

ประเมินผล

-อ้างสาเหตุที่ความสามารถ

-อ้างสาเหตุที่กลวิธีและแนวทางการ

(Self-Reflection)

-มีปฏิกิริยาต่อตนเองในเชิงลบ

ปฏิบัติ

-ไม่มีการปรับตัว หรือปรับตัวยาก

-มีปฏิกิริยาต่อตนเองในเชิงบวก
-สามารถปรับตัวได้ง่าย

ที่มา : (Zimmerman, 1998): 83)
การเรียนรู้แบบกากับตนเอง เป็นการแสดงบทบาทสาคัญของบุคคลในกระบวนการเรียนรู้
ทั้งในด้านพฤติกรรม(Behavior) ด้านอภิปัญญาหรือการรู้คิด(Metacognition) และด้านการสร้าง
แรงจูงใจ(Motivation) (Zimmerman,1989 cited in(Arsal, 2009)
Harris & Graham (1996 cited in(Asaro-Saddler et al., 2010) ได้นาเสนอรูปแบบการ
พัฒนายุทธศาสตร์การกากับตนเอง(The self-regulated strategy development model(SRSD))
ซึ่งเป็ นแนวคิดที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมการเขียน ความรู้ และแรงจูงใจ โดยกล่ าวว่า
SRSD model จะมุ่งเน้นที่สามเปูาหมายเป็นหลักได้แก่ 1) การกาหนดทิศทางการเรียนการสอนและ
การฝึกปฏิบัติอย่างอิสระ 2) นักเรียนพัฒนาความรู้และขั้นตอนการปฏิบัติด้วยตนเอง อาทิ การ
กาหนดเปูาหมาย การควบคุมตนเอง การเรียนด้วยตนเอง และการสร้างแรงใจหรือเสริมแรงให้แก่
ตนเอง 3) การตั้งความคาดหวังของผู้เรียนถึงการรับรู้ถึงความสามารถและประสิทธิภาพของตนเอง
ทั้งนี้ผู้สอนควรดาเนินการใน 6 ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1) พัฒนาความรู้เบื้องต้น 2) พิจารณากลยุทธ์การ
ดาเนิ น การ 3) วางรู ป แบบยุ ทธศาสตร์การกากับตนเอง 4) จดจายุทธศาสตร์เหล่ านั้น 5) ให้ การ
สนับสนุนและความร่วมมือในการฝึกปฏิบัติ และ 6) การฝึกปฏิบัติอย่างอิสระ
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Pintrich (1995) เสนอว่าการเรียนรู้แบบกากับตนเองเป็นกระบวนการที่ผู้เรียนมีบทบาท
สาคัญ ในการกาหนดเปูาหมายการเรียนรู้ การกากับ การบังคับ การควบคุ มการเรียนรู้ การสร้าง
แรงจูงใจ ตลอดจนการกากับพฤติกรรมการเรียนรู้ของตนเอง
Schmitz & Wiese (2006) ได้แบ่งกระบวนการกากับตนเองออกเป็นวงจร 3 ขั้น ได้แก่ ขั้น
ก่อนปฏิบัติการ(pre-action phase(forethought)) ขั้นปฏิบัติการ(action phase(performance
and volitional control)) และขั้นหลังปฏิบัติการ(post-action phase(reflection)) ทั้งสามขั้นมี
รายละเอียดและความสัมพันธ์เป็นวงจรดังแผนภาพต่อไปนี้

วงจรการกากับตนเองของชมิทซ์และไวส์
ขั้นก่อนปฏิบัติการ
(Pre-action Phase (Forethought))
สถานการณ์
(Situation)
ภาระงาน
(Task)

ขั้นปฏิบัติการ
(Action Phase (Performance or volitional control))

ผลกระทบ(Affect)
เป้าหมาย(Goals)
แรงจูงใจ(Motivation)
การรับรู้ความสามารถตนเอง
(Self-efficacy)
การวางแผน(Planning)

กลยุทธ์การเรียน
(Learning Strategies)
ทรัพยากรภายใน
(Internal Resources)
กลยุทธ์การสร้างกาลังใจ
(Volitional Strategies)

การปฏิบัติการ
(Performance)
การตรวจติดตาม
(Self-Monitoring)

เวลา(Time)

ขั้นหลังปฏิบัติการ
(Post-action Phase (Self-reflection))
การบรรลุเป้าหมาย
(Goals Attainment)
ทรัพยากรภายใน
(Self-Reflection)

ผลกระทบต่อผลลัพธ์การเรียนรู้
(Learning Outcome Effect)

ที่มา : (Schmitz & Wiese,2006)

ภาพที่ 3 รูปแบบกระบวนการของการกากับตนเองตามแนวคิดของชมิทซ์และไวส์
ขั้นก่อนปฏิบัติการ(The Pre-action Phase) มีจุดเริ่มต้นหลักของกระบวนการกากับตนเอง
อยู่ที่การกาหนดเปูาหมาย(Goals setting) โดยมีภาระงาน(Task) ในสถานการณ์เฉพาะ(Situation) ที่
บุคคลต้องรับผิดชอบเป็นตัวการสาคัญ ซึ่งจะเชื่อมโยงทาให้เกิดแรงจูงใจ(Motivation) ที่มีความ
เข้มข้นระดับสูงทาให้บุคคลยังคงมีความรับผิดชอบต่องาน ซึ่งมีอิทธิพลต่อการรับรู้ความสามารถของ
ตนเอง(Self-Efficacy) ในเวลาต่อมา การรับรู้ความสามารถของตนเอง หมายถึง การที่บุคคลรู้สึกกว่า
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เองมีความสามารถในการกระทาการใดๆ ภายใต้เงื่อนไขที่กาหนด โดยจะปรากฏออกมาในรูปของการ
วางแผนการทางานให้สาเร็จนั้นเอง
ขั้นปฏิบัติการ(Action Phase) เมื่อภาระงานดาเนินไปด้วยกลยุทธ์ที่บุคคลกาหนดไว้ ซึ่งมี
ความสาคัญต่อการปฏิบัติการที่ดี(Good Performance) ที่ต้องอาศัยความตั้งใจ กาลังใจ (Volitional
Strategies) และความพยายามที่จะไปให้ถึงจุดหมาย มีการติดตามตรวจสอบตนเอง(Self-Monitor)
ด้วยการบันทึกอนุทินที่ได้มาตรฐาน(Standardized Diaries)
ขั้นหลังปฏิบัติการ(Post-Action Phase) บุคคลจะประเมินผลความพยายามที่ตนให้ไปกับ
งาน(Self-Reflection)เปรี ย บเที ย บกั บ เปู า หมายว่ า เป็ น ไปตามที่ ก าหนดหรื อ ไม่ ผลของการ
เปรียบเทียบนี้จะเป็นตัวกาหนดพฤติกรรม การกระทาของบุคคลในวงจรขั้นก่อนปฏิบัติการรอบต่อไป
Zimmerman (2002 cited in(Bembenutty, 2009): 562) ว่าการกากับตนเองในการ
เรียนรู้ (Self-Regulation of Learning) หมายถึง กระบวนการควบคุมทิศทางของตนเองซึ่งผู้เรียน
ส่งผ่านความสามารถทางความคิดสู่ทักษะทางวิชาการ ในเรื่องเดียวกันนี้เขาเคยกล่าวไว้เมื่อปี 1990
ว่าการกากับตนเองนั้นอาจรวมไปถึงการใช้ความคิด การสร้างแรงจูงใจ ตลอดจนต้นทุนด้านความ
ตั้งใจในการเรียน
Pintrich (2002 cited in(Bembenutty, 2009)ได้กล่าวถึงการกากับและการควบคุมตนเอง
(Self-Regulation and Control) ว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งในสามองค์ประกอบของการรู้คิด
(Metacognition) ซึ่งอีกสององค์ประกอบได้แก่ 1) Metacognitive Judgments and Monitoring
และ 2) Metacognitive Knowledge โดยเน้นว่าในการกากับตนเองนั้นบุคคลจะต้องได้รับรู้ หรือ
เรียนรู้กระบวนการของการกากับตนเอง 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การกาหนดเปูาหมาย(Goal Setting) ซึ่ง
ผู้เรียนได้ใช้เวลาเพื่อการกาหนดกิจกรรม 2) การเลือกและใช้กลยุทธ์(Tactically Select and Use
Strategies) เช่น การวางแผนอย่างรอบคอบ(Elaboration) การวางโครงสร้าง(Organization) และ
การฝึกฝน(Rehearsal) 3) การรับรู้และความกระตือรือร้น(Active Learners) ด้านการจัดการ
ทรัพยากร(Resources Management) มีความพยายาม(Effort) ให้บรรลุเปูาหมายตลอดจนแสวง
ความความรู้ และ 4) มีความตั้งใจ(Volitional) ที่เกิดจากการควบคุมอารมณ์และแรงจูงใจของตนเอง
และการมีการประเมินตนเอง(Self-Evaluation)
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Boekaerts & Corno (2005 cited in(Arsal, 2009): 85) ได้อธิบายประเด็นเดียวกันนี้ว่ามี
นักการศึกษาหลายท่านที่สนใจการกากับตนเอง(Self-Regulation) ให้ความเห็นตรงกันว่าผู้เรียนที่มี
การกากับการเรียนรู้ของตนเอง จะสามารถควบคุมกระบวนการเรียนรู้ ความคิด อารมณ์ความรู้สึก
และการแสดงออกที่เป็นผลดีต่อการเรียนรู้ และการสร้างแรงจูงใจภายใน
นอกจากนั้ น การก ากั บ ตนเองมี ลั ก ษณะเป็ น กระบวนการการรู้ คิ ด ( Metacognitive
Process) ที่ต้องการให้ผู้เรียนค้นหากระบวนการทางความคิดที่จะสร้างความเข้าใจและประเมินผลต่อ
ผลของการกระทาเหล่านั้นของตน เพื่อเป็นทางเลือกในการวางแผนไปสู่ความสาเร็จต่อไป (Pajares ,
2008 cited in(Bembenutty, 2009): 562)
การกากับตนเองในมุมมองของ Zimmerman, Pintrich และ Boekaerts มีจุดร่วมกันที่
กล่าวว่ากระบวนการกากับตนเอง ต้องประกอบด้วย กระบวนการทางปัญญา(Cognition) การจูงใจ
(Motivation) อารมณ์(Emotion) และปัจจัยทางสังคม(Social Factors) แต่อย่างไรก็ตามรูปแบบ
กระบวนการกากับตนเองของ Boekaerts จะเน้นขั้นตอนของการประเมินตนเอง(Self-Appraisal) ซึ่ง
เขากล่ าวว่าเป็ น ขั้น ตอนก่อนที่จ ะเริ่มต้นกระบวนการกากับตนเอง หมายถึงผลลั พธ์ที่ได้จากการ
ประเมินตนเองจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดกระบวนการกากับตนเอง ส่วน Zimmerman และ
Pintrich มีความเห็นต่อการกากับตนเองที่สอดคล้องกันว่าต้องประกอบด้วยการกากับการใช้ปัญญา
การจูงใจ การกากับอารมณ์ และการกากับสิ่งแวดล้อม ทั้งสามคนเห็นตรงกันว่าการตั้งเปูาหมาย และ
การจู ง ใจมี บ ทบาทส าคั ญ ต่ อ กระบวนการก ากั บ ตนเอง จึ ง สามารถสรุ ป ได้ ว่ า การก ากั บ ตนเอง
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้(ปิยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์, 2553)
&

1. ขั้นเตรีย มการ ประกอบด้วย การตั้งเปูาหมาย การวางแผนการทางานโดยอิงจาก
แรงจูงใจ ความเชื่อและการรับรู้ความสามารถของตนเอง
2. ขั้นดาเนินการ เป็นขั้นการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้เพื่อให้บุคคลบรรลุเปูาหมายได้
3. ขั้นประเมินผล เป็นขั้นของการเปรียบเทียบผลการดาเนินการกับเปูาหมายที่บุคคล
กาหนดไว้
นอกจากนี้แล้วมีรายงานการศึกษาวิจัยของนักการศึกษาหลายท่านที่สรุปผลสอดคล้องกันว่า
การกากับตนเองสามารถช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แรงจูงใจในการเรียน การกากับ
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อารมณ์ของตนเอง และพบว่าผู้เรียนที่ได้รับการฝึกกระบวนการกากับตนเองควบคู่ไปกับการเรียนรู้
แบบกากับตนเอง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าผู้เรียนที่ได้รับการฝึกการเรียนรู้แบบกากับตนเองใน
การเรี ย นรู้ แ ต่ เ พี ย งอย่ า งเดี ย ว การสอนให้ ผู้ เ รี ย นมี ก ารก ากั บ ตนเองสามารถด าเนิ น การได้ ดั ง นี้
(ปิยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์, 2553)
&

1. การหมั่นฝึกฝนซ้าหลายๆ ครั้ง การฝึกฝนทักษะย่อยหลายครั้งทาให้ผู้เรียนสามารถกากับ
ตนเองได้
2. การสอนตรง โดยครูแสดงให้ผู้เรียนดูเป็นตัวอย่าง
3. กระตุ้นผู้เรียนให้สนใจการกากับตนเอง
4. ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการควบคุมการเรียนของตนเอง
กล่าวโดยสรุปได้ว่า กระบวนการเรียนรู้การกากับตนเอง เป็นกระบวนการที่ทาให้บุคคลเกิด
การรู้คิด หรือคิดเป็น จนกระทั่งสามารถควบคุมกระบวนการคิด อารมณ์ความรู้สึก สร้างความเข้าใจ
แรงจู งใจและการประเมิ น ผลการกระท าเหล่ า นั้น ของตน เพื่ อเป็น ทางเลื อกในการวางแผนไปสู่
ความส าเร็ จ ซึ่ ง เป็ น ผลจากการได้รั บ รู้แ ละเรี ย นรู้ ก ารก ากับ ตนเอง สามารถวั ดได้ จากการรั บ รู้
ความสามารถและพฤติกรรมของตนเองดังต่อไปนี้
6. การกาหนดเปูาหมาย(Goals Setting) หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งหวัง
การคาดการณ์ จุดศูนย์รวมความสาเร็จ หรือผลสัมฤทธิ์ในอนาคตของบุคคล
7. การวางแผนอย่างรอบคอบ(Elaboration) หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการ
ตัดสินใจอย่างละเอียดรอบคอบที่จะเตรียมการ และดาเนินกิจกรรมที่มีจุดมุ่งหมายเชื่อมโยงไปใน
อนาคตไว้ล่วงหน้า เพื่อการบรรลุเปูาหมายที่บุคคลกาหนดไว้
8. การจัดการทรัพยากร(Resources Management) หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึง
การสรรหา การรวบรวม การปรับปรุงพัฒนา การบารุงรักษา และการใช้สอยวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนสิ่ง
ที่มีความจาเป็นต่อบรรลุเปูาหมายตามที่บุคคลกาหนดไว้แล้ว
9. ความตั้งใจและความพยายาม(Volition & Effort) หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่า
บุคคลมีความมุ่งมั่น ปรารถนา อุตสาหะ พยายามที่จะบรรลุเปูาหมาย หรือมาตรฐานที่กาหนดด้วย
วิธีการต่างๆ ที่ได้วางแผนไว้แล้ว
10. การประเมินตนเอง (Self- Evaluation) หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการ
ตรวจสอบ เปรียบเทียบและตัดสินผลการกระทา การปฏิบัติของตนเองกับ เปูาหมาย หรือมาตรฐานที่
บุคคล และสังคมกาหนดไว้ ส่งผลต่อการเกิดหรือการยุติพฤติกรรมบางอย่างต่อไป
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ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา
และแนวคิดการวางแผนยุ ทธศาสตร์ชีวิต ดาเนินการโดยนาหลั กการของทฤษฎีมาบูรณาการกับ
หลักการของแนวคิด เพื่อให้ได้ร่างหลักการของรูปแบบการเรียนการสอน ซึ่ งมีเหตุผลที่เป็นไปได้ว่าจะ
สามารถช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน และเสริมสร้างทักษะการกาหนดเปูาหมาย การวางแผนการทางาน
การจัดการทรัพยากร ความตั้งใจและความพยายาม และมีการประเมินตนเองมากขึ้น เมื่อประเมินผล
ในภาพรวมก็จะสามารถกล่าวได้ว่ารูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นนี้ ช่วยเสริมสร้างการกากับ
ตนเองให้สูงขึ้นต่อไป

5. แนวคิดการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
5.1 ความหมายของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

การจัดการศึกษาจาเป็นต้องมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน เพื่อเป็นทิศทางการดาเนินงานและ
วางแผนการจั ด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ หรื อ กิ จ กรรมการสอนที่ เ หมาะสม จนถึ ง การก าหนด
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ซึ่งต้องใช้การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เป็นเครื่องตัดสิน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Learning Achievement) หมายถึง ผลการเรียนรู้อันเกิด
จากกระบวนการเรียนการสอนในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ตามแผนที่กาหนดไว้ล่วงหน้า สามารถวัด
ได้โดยใช้แบบสอบที่ใช้วัดผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น(What person has learned) จากกิจกรรมการเรียน
การสอนที่ผู้สอนจัดขึ้นเพื่อการเรียนรู้ตามหลักสูตรนั้น(ศิริชัย กาญจนวาสี, 2556): 165-166) หรือวัด
ความรู้ ทักษะ และความสามารถทางวิชาการที่ผู้เรียนได้เรียนรู้มาแล้ว โดยใช้วัตถุประสงค์การเรียนรู้
ที่กาหนดไว้เป็นมาตรฐานในการพิจารณา(พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2552): 96)
แบบสอบผลสัมฤทธิ์ (Achievement Test) เป็นเครื่องมือสาคัญสาหรับการวัดและประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้ของผู้เรียน การทดสอบผลสัมฤทธิ์จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียนให้ได้
คุณภาพตามจุดประสงค์การเรียนรู้ หรือตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดไว้ ช่วยให้ผู้สอนสามารถ
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ปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แบบสอบผลสัมฤทธิ์
สามารถจาแนกออกเป็นประเภทต่างๆ ได้อย่างหลากหลายลักษณะขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้ในการจาแนก
ดังนี้ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2552):96-97;(ศิริชัย กาญจนวาสี, 2556): 167-169)
1) จาแนกตามผู้สร้าง แบบสอบมาตรฐาน (Standardized Tests) เป็นแบบสอบที่
สร้างขึ้นด้วยกระบวนการมาตรฐานโดยสานักทดสอบ มักออกแบบให้ครอบคลุมเนื้อหาสาระที่สอนใน
หลักสูตรอย่างกว้างๆ เพื่อให้สามารถใช้กับสถานศึกษาทั่วๆไปได้ การตรวจให้คะแนน การแปลผล
สามารถเปรียบเทียบกับบรรทัดฐานระดับชาติ
1.1) แบบสอบที่ผู้สอนสร้าง (Teacher-made Tests) เป็นแบบสอบที่ผู้สอน
สร้างขึ้นมาใช้เอง จึงครอบคลุมเนื้อหาเฉพาะตามหลักสูตรของสถาบันหรือสถานศึกษา การให้คะแนน
และแปลผลมักทาการเปรียบเทียบผลเฉพาะกลุ่มที่สอบด้ วยกัน หรือเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ผู้สอน
กาหนดไว้เฉพาะ
2. จาแนกตามเนื้อหาวิชา แบบสอบผลสัมฤทธิ์ที่ใช้กับรายวิชาต่างๆ อาจจาแนก
แบบสอบตามชื่อเนื้อหาวิชาได้ เช่น แบบสอบผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น
3. จาแนกตามการใช้ สามารถจาแนกได้ดังนี้
1) แบบสอบความพร้อม (Readiness Test) ใช้วัดทักษะพื้นฐานที่จาเป็น
สาหรับการเรียนรู้วิชา/บทเรียน/หน่วยการเรียน
2) แบบสอบวินิจฉัย (Diagnosis Test) ใช้วัดจุดเด่นจุดด้อยของทักษะการ
เรียนที่สาคัญซึ่งเป็นปัญหาของผู้เรียน
3) แบบสอบสมรรถภาพ (Proficiency Test) ใช้วัดระดับความสามารถเพื่อ
การคัดเลือกหรือใช้สิทธิบางประการ เช่น การสอบใบขับขี่รถยนต์ การสอบความสามารถทางภาษา
เป็นต้น
4) แบบสอบเชิงสารวจ (Survey Test) ใช้สารวจระดับความรู้เชิงสรุปทั่วไป
ของนักเรียนหรือนิสิตนักศึกษา แบบสอบจึงครอบคลุมเนื้อหาทั่วไปอย่างกว้างๆ
4. จาแนกตามการแปลผล ได้แก่
1)

แบบสอบอิงกลุ่ ม (Norm-Referenced

เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความรู้ ความสามารถของผู้สอบ

Tests)

ใช้วัดผลเพื่อ
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2) แบบสอบอิงเกณฑ์ (Criterion-Referenced Tests) ใช้เพื่อวัดระดับการ
เรียนรู้ ความรู้ของผู้เรียน เปรียบเทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กาหนดไว้
5. จาแนกตามรูปแบบการตอบ ได้แก่
1) แบบสอบประเภทเสนอคาตอบ (Supply Type)
1.1) แบบสอบความเรียง (Essay Test) แบ่งเป็นแบบสอบความ
เรียงไม่จากัดคาตอบ (Essay-Extended) และแบบสอบความเรียงจากัดคาตอบ (Essay-Restricted)
1.2) แบบสอบแบบตอบสั้น (Short Answer)
1.3) แบบสอบแบบเติมคา (Completion)
2) แบบสอบประเภทเลือกคาตอบ (Selection Type)
2.1) แบบสอบแบบถูกผิด (True-False)
2.2) แบบสอบแบบหลายตัวเลือก (Multiple-Choice)

5.2 ข้อตกลงเบื้องต้นของการวัดผลสัมฤทธิ์
แบบสอบผลสัมฤทธิ์เป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อวัดความรู้ หรือทักษะที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน
ในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งเป็นผลจากการเรียนการสอนตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของเนื้อหาที่กาหนดไว้
ด้วยข้อจากัดหลายประการแบบสอบจึงเป็นเพียงกลุ่มตัวอย่างของเนื้อหาสาระที่เป็นตัวแทนมวล
เนื้ อหาหรือประสบการณ์ที่ผู้ เรี ย นได้รับ ดังนั้นการสร้างแบบสอบจึงตั้งอยู่บนข้อตกลงเบื้องต้น 3
ประการ ดังนี้
1. มวลเนื้อหา หรือทักษะที่เป็นจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนสามารถนามา
ระบุได้อย่างชัดเจน (Well defined) ในเชิงพฤติกรรมหรือกลุ่มพฤติกรรม
2. แบบสอบที่สร้างมีความตรงตามเนื้อหา (Content validity) กาหนดให้เรียนรู้
3. ผู้สอบได้มีโอกาสเรียนรู้ (Opportunity to learn) ครอบคลุมสิ่งที่แบบสอบมุ่ง
วัด
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5.3 หลักการสร้างและพัฒนาแบบสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แบบสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีคุณภาพจะต้องได้จากการพัฒนาที่อาศัยหลักการ
สร้างที่มีประสิทธิภาพ หลักการสาคัญดังกล่าวมีลักษณะดังต่อไปนี้ (Gronlund, 1983): 8-11)
1. ต้องนิยามพฤติกรรมหรือผลการเรียนรู้ให้ชัดเจน มีความจาเพาะที่จะสามารถวัด
และสังเกตได้
2. สร้างแบบวัดให้ครอบคลุมผลการเรียนรู้ที่กาหนดไว้ทั้งหมด
3. กาหนดตัวชี้วัด และขอบเขตของผลการเรียนรู้
4. สร้างแบบสอบให้สอดคล้องกับพฤติกรรมหรือผลการเรียนรู้ให้มากที่สุด
5. สร้างแบบสอบโดยคานึงถึงแผนหรือวัตถุประสงค์ของการนาผลการทดสอบไป
ใช้ประโยชน์
6. ต้องตรวจสอบคุณภาพแบบสอบก่อนการนาไปใช้จริง
5.4 การสร้างและพัฒนาแบบสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การสร้างและพัฒนาแบบสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีขั้นตอนการดาเนินการดังนี้
1. กาหนดจุดมุ่งหมายของการสอบ (Specification of Purpose) จุดมุ่งหมายของ
การสอบจะต้องมีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ และจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
2. ออกแบบการสร้างแบบสอบ (Test Design) เป็นการกาหนดรูปแบบ ขอบเขต
และแนวทางการสร้างเพื่อให้ได้แบบสอบที่มีคุณภาพ ประกอบด้วยกิจกรรมสาคัญ ได้แก่ 1) วาง
แผนการสอบ (Test Plans) 2) กาหนดรูปแบบของแบบสอบ (Test Formats) 3) สร้างแผนผังการ
ทดสอบ (Testing Map) และ 4) สร้างผังข้อสอบ (Test Blueprint)
3. เขียนข้อสอบ (Item Writing) ผู้เขียนข้อสอบจะต้องมีความรู้ในเนื้อหาวิชาเป็น
อย่างดี มีความรู้ ความชานาญในการเขียนข้อสอบ ซึ่งมีลาดับขั้นในการเขียนดังนี้ 1) กาหนดแบบแผน
ข้อสอบ (Item Specification) 2) ร่างข้อสอบ (Item Drafting) 3) ทบทวนร่างข้อสอบ (Item
Review) และ 4) บรรณาธิการข้อสอบ (Item Editing)
4. ทดลองใช้และวิเคราะห์ข้อสอบ (Item Tryout and Analysis) เพื่อให้ได้แบบ
สอบที่มีคุณภาพเหมาะสมควรดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 1) วิเคราะห์ข้อสอบ (Item Analysis) 2)
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คัดเลือกข้อสอบรวมเป็นแบบสอบ(Assembling the Test) และ 3) การวิเคราะห์แบบสอบ(Test
Analysis)
5. นาแบบสอบไปใช้ (Test Administration) ดาเนินการตามลาดับขั้นตอนดังนี้
1) คาสั่ง (Directions) 2) กาหนดระยะเวลาของการตอบ (Time Limits) 3) เงื่อนไขการสอบ
(Testing Conditions) 4) การตรวจให้คะแนน (Scoring) และ 5) การนาผลไปใช้ (Using the
results)
กล่ า วโดยสรุ ป ได้ ว่ า ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น หมายถึ ง ความรู้ ทั ก ษะ และ
ความสามารถของผู้เรียนที่เกิดจากกระบวนการเรียนการสอนตามแผนที่กาหนด สามารถวัดได้จาก
แบบสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ได้รับการพัฒนาและตรวจสอบว่ามีคุณภาพเหมาะสมเชื่อถือได้ ใน
การวิจัยและพัฒนาครั้งนี้ ผู้วิจัยนิยามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนว่า หมายถึง คะแนนความรู้ของผู้เรียน
ในรายวิชาสุขศึกษาที่เกิดจากการเรียนการสอนตามรูปแบบและแผนการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น โดยใช้
แบบสอบผลสัมฤทธิ์ที่มีคุณภาพเหมาะสมและเชื่อถือได้

6. แนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการทางสติปัญญา และการเรียนรู้ของนักเรียน
พัฒ นาการ เป็ น ผลจากกระบวนการเปลี่ ยนแปลงวุฒิ ภ าวะอั นเนื่อ งจากความเจริ ญด้า น
ร่างกาย การได้รับประสบการณ์ อัตราการเจริญเติบโตที่แตกต่างกันของเด็กๆ ส่งผลให้พัฒนาการ
ทางการเรี ย นรู้ แตกต่างกัน ได้ หากจะกล่ าวถึงพัฒ นาการจะต้องคานึงถึงความพร้อม(readiness)
เนื่ อ งจากมีค วามส าคัญ มากต่ อ การเรีย นรู้ พั ฒ นาการที่ ส าคั ญ ของผู้ เรี ย น ได้ แ ก่ พั ฒ นาการทาง
สติปัญญา อารมณ์สังคม และทางด้านร่างกาย(ทิศนา แขมณี และคณะ, 2544)
พัฒนาการทางสติปัญญาของคนมีคล้ายกันในช่วงอายุเท่ากัน และแตกต่างกันเมื่อมีช่วงอายุ
ต่างกัน พัฒนาการทางสติปั ญญาเป็นผลมาจากการปฏิสั มพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อม โดย
บุคคลจะพยายามปรั บตัวให้อยู่ ในสภาวะสมดุล ด้ว ยกระบวนการซึมซับ และกระบวนการปรับให้
เหมาะ จนทาให้เกิดการเรียนรู้โดยเริ่มจากการสัมผัส การคิดทางรูปธรรม การคิดทางนามธรรม ซึ่ง
เป็นพัฒนาการที่ต่อเนื่องกันตามลาดับขั้น ได้แก่

1) กระบวนการซึมซับ (assimilation) เป็น

59
กระบวนการที่เด็กพบหรือปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม และมีการรับรู้ภาพและเหตุการณ์ต่างๆ เข้าใน
ความคิด ความจาของตนเองในรูปของความรู้ ต่อจากนั้นจะเกิด 2) กระบวนการปรับให้เหมาะ
(accommodation) เป็ นการปรั บความรู้เดิมที่มีอยู่ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ หรือ
สิ่งแวดล้ อมใหม่ที่จ ะช่วยให้ เด็กอยู่ในสภาวะสมดุล (equilibrium)

จนสามารถปรับตัว ให้ อยู่ ใน

สิ่งแวดล้อมได้(adaptation) ทาให้เกิดโครงสร้างทางสติปัญญา(schema) ซึ่งเด็กๆจะใช้เพื่อตีความ
หรือให้ความหมายสิ่งที่รับรู้ต่างๆ ต่อไป (Piaget อ้างถึงใน(ทิศนา แขมณี และคณะ, 2544): 13)
แต่อย่างไรก็ตาม การศึกษาทฤษฎีของ Piaget นั้น ผู้ศึกษาควรรู้หน่วยโครงสร้างของทฤษฎี
ดังต่อไปนี้ (พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์, 2553): 38)
1. โครงสร้างทางสติปัญญา (Schema) เป็นความคิดรวบยอดที่สาคัญในทฤษฎี เป็น
กระบวนการของพฤติ กรรมซึ่ งเป็ น ผลมาจากโครงสร้ างทางชี ว วิ ทยา Schema มี 2 ชนิ ด คื อ 1)
Schema ที่เกิดจากความรู้สึกของอวัยวะเคลื่อนไหว (sensorimotor schema) 2) Schema ที่เกิด
จากกระบวนการคิดการเข้าใจ(cognitive schema) ซึ่งมีความซับซ้อนมากขึ้นผ่านกระบวนการคิด
และตีความจากสมองโดยใช้ประสบการณ์เก่ามาประยุกต์กับสภาวการณ์ใหม่ ทาให้เกิดความเข้าใจใน
สิ่งต่างๆ ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
2. การปรับตัว (Adaptation) การปรับตัวมักเกิดภายหลังจากการปรับโครงสร้างทาง
สติปัญญา ทาให้บุคคลสามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้
3. การสมดุล (Equilibration) เป็นความพยายามที่จะใช้ประสบการณ์เก่ามาจัดการ ปรับใช้
กับสถานการณ์ใหม่อย่างลงตัวและเหมาะสม การรับรู้ประสบการณ์ครั้งนี้ เรียกว่าปรากฏการณ์สมดุล
พัฒนาการทางสติปัญญาของบุคคล ตามความคิดของ Piaget นั้นมีลักษณะเป็นกระบวนการ
4 ระยะ โดยแต่ละช่วงระยะจะกาหนดช่วงอายุโดยประมาณ ดังนี้
1. ระยะประสาทสัมผัส(sensory-motor stage) เริ่มตั้งแต่แรกเกิด จนถึงอายุ
ประมาณ 2 ปี ระยะนี้บุคคลเริ่มพัฒนาการรับรู้โดยใช้ประสาทสัมผัส เช่น จาก
การมองเห็น การจับต้อง การได้ยิน การรับรู้รสชาติ การรับรู้กลิ่น เป็นต้น
2. ระยะควบคุมอวัยวะ(preoperational stage) เริ่มตั้งแต่อายุประมาณ 2 ปี ถึง
7 ปี ระยะนี้บุคคลจะสามารถควบคุมอวัยวะเพื่อการรับรู้เป็นระบบมากขึ้น มี
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การพัฒนาของสมองที่ใช้ควบคุมพัฒนาลักษณะนิสัย และการทางานของอวัยวะ
ส่วนต่างๆ ให้มีความสัมพันธ์กันภายใต้การควบคุมของสมอง
3. ระยะการคิดอย่างเป็นรูปธรรม(concrete-operational stage) เริ่มตั้งแต่อายุ
ประมาณ 7 ปี ถึง 11 ปี เป็นระยะที่ส มองของบุคคลพัฒนามากขึ้น สามารถ
เรียนรู้และจาแนกสิ่งต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมได้
4. ระยะการคิดอย่างเป็นนามธรรม(formal-operational stage) เริ่มตั้งแต่อายุ
ประมาณ 12 ปี ถึง 15 ปี เป็นวัยเด็กระยะสุดท้ายของบุคคล เป็นช่วงที่ บุคคล
สามารถคิดในเชิงเหตุผล สามารถคิดในสิ่งที่ซับซ้อนและเป็นนามธรรมได้มากขึ้น
และเมื่อพัฒนาการคิดได้อย่างเต็มที่แล้วบุคคลจะสามารถคิดแก้ปัญหาได้ดีและ
พร้อมที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่มีวุฒิภาวะต่อไป
การพัฒนาทางสติปัญญาของบุคคลในแต่ละระยะจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากระดับ
ต่ากว่าไปสู่ระดับที่สูงขึ้น โดยไม่มีการกระโดดข้ามขั้นซึ่งเป็นไปโดยธรรมชาติ พัฒนาการแต่ละระยะ
อาจเกิดขึ้นเร็วหรือช้าได้ แต่อย่างไรก็ตาม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณีต่างๆ รวมทั้งวิถีชีวิตของ
แต่ละสังคมอาจมีส่วนช่วยให้บุคคลเกิดพัฒนาการช้า หรือเร็วแตกต่างกันได้(ทิศนา แขมณี และคณะ,
2544)
พัฒนาการด้านสติปัญญาขั้นสูงสุดหรือมีวุฒิภาวะสูงสุดของเด็ก คือความสามารถใน
การคิดแบบผู้ใหญ่ คิดในสิ่งที่เป็นนามธรรมได้ สามารถคิดอย่างเป็นลาดับขั้นแบบวิทยาศาสตร์ได้ ซึ่ง
พบว่าโดยส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงอายุประมาณ 10-15 ปี ถึงแม้ว่าทฤษฎีของ Piaget จะได้รับการ
ยอมรับว่าและขนานนามว่าเป็นทฤษฎีคลาสสิก Piaget (classic Piaget) ก็ตาม Piaget ก็ยังคงมีการ
ศึกษาวิจัยเพิ่มเติมด้วยตนเอง และนักจิตวิทยาพัฒนาการรุ่นใหม่ต่อๆ มา จนทาให้เกิดกลุ่ม Piaget
ใหม่(The Neo Piagetians) ได้แก่ Robbie Case และ Kurt Fischer พวกเขามีความเชื่อที่แตกต่าง
ไปจาก Piaget ดังนี้ (พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์, 2553): 47-60)
1. การได้ฝึกฝนทักษะจะช่วยพัฒนาการรู้คิดของเด็กได้เร็วขึ้น อาทิ การฝึกคิดเลข
ช่วยให้เด็กพัฒนาการรู้การเข้าใจทางคณิตศาสตร์เกิดเร็วขึ้น
2. หากเด็กได้ฝึกงานต่างๆ วุฒิภาวะทางสมอง (brain maturation) จะเพิ่มขึ้นโดย
เนื้อที่สมองส่วนหน้าและส่วนหลัง (Frontal and posterior lobes) อาจเพิ่มการพัฒนาเร็วขึ้น Case
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เชื่อว่าการฝึกสูงสุดของการรู้คิด (cognitive spurts) มีความสัมพันธ์กับระดับสูงสุดของวุฒิภาวะทาง
สมอง (neurological maturation spurts)
แต่อย่างไรก็ตาม การเรียนรู้ของบุคคลมักมีด้วยกัน 8 ขั้น โดยการเรียนรู้ในขั้นต่า
กว่าจะเกิดก่อนการเรียนรู้ในลาดับขั้นที่สูงขึ้นไป ตามลาดับดังต่อไปนี้ (Gagne 1977 อ้างถึงใน(ปรียา
พร วงศ์อนุตรโรจน์, 2548): 87-90)
1. การเรียนรู้สัญญาณ(Signal Learning) เป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากประสาทสัมผัส ที่
บุคคลได้รับในชีวิตประจาวัน
2. การเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนอง(Stimulus-Response
Learning) เป็นการเรียนรู้จากการเคลื่อนไหวของอวัยวะต่างๆ ของบุคคลต่อสิ่งเร้าและการตอบสนอง
3. การเชื่อมโยง(Chaining) เป็นการเรียนรู้การเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้าและการ
ตอบสนองติดต่อกัน
4. การเชื่อมโยงทางภาษา(Verbal Association) เป็นการเชื่อมโยงความหมายของ
ภาษาออกมาเป็นคาพูดสู่การสื่อความหมายเป็นตัวอักษร
5. การแยกประเภท(Multiple Discrimination Learning) เป็นความสามารถใน
การแยกสิ่งเร้าและการตอบสนองได้
6. การเรียนรู้ความคิดรวบยอด(Concept Learning) เป็นความสามารถในการ
มองเห็นลักษณะร่วมของสิ่งต่างๆ ได้
7. การเรียนรู้หลักการ(Principle Learning) เป็นการเรียนรู้จากการนาความคิดรวบ
ยอดต่างๆ มาจัดความสัมพันธ์และสรุปเป็นกฎเกณฑ์
8. การเรียนรู้จากการแก้ปัญหา(Problem-Solving Learning) เป็นการเรียนรู้จาก
การนาประสบการณ์ที่มีอยู่มาใช้แก้ไขปัญหา หรือพัฒนาชิ้นงานต่างๆ
สาหรับการเรียนรู้ทักษะปฏิบัติ มีความจาเป็นสาหรับการนาความรู้ไปสู่การใช้กับ
ชีวิตประจาวัน ทักษะ(Skill) เป็นแบบของพฤติกรรมที่ดาเนินไปด้วยความราบเรียบ รวดเร็ว แม่นยา
ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาความสามารถ ทักษะมั กรวมไปถึงเป็นความคล่องแคล่วในการประกอบ
กิจกรรมให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องเป็นลาดับ อย่างเป็นระบบและรูปแบบของการประสานงานกันอย่าง
ต่อเนื่ องทั้งในส่ว นของร่ างกายและจิตใจ ทาให้ สามารถสรุปได้ว่า ทักษะ หมายถึง แบบแผนของ
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พฤติกรรมที่แสดงออกอย่างต่อเนื่องกัน ทาให้การประกอบกิจกรรมดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง ถูกต้อง
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ในการเรียนรู้ทักษะปฏิบัติ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ (ปรียาพร
วงศ์อนุตรโรจน์, 2548): 91)
1. ขั้นการทาความเข้าใจ(Cognitive Phase) ผู้เรียนต้องเรียนรู้ จดจาและทาความ
เข้าใจขั้นตอนต่างๆของทักษะ วิเคราะห์ผลที่เกิดจากทักษะนั้นๆ
2. ขั้นฝึกหัดจนเป็นพฤติกรรมคงที่ (Fiction Phase) ลงมือฝึกฝนตามขั้นตอนของ
ทักษะจนกระทั่งผิดพลาดน้อยลงและเกิดความชานาญเพิ่มขึ้น
3. ขั้นปฏิบัติได้อย่างอัตโนมัติ(Autonomous Phase) ปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว
ถูกต้อง โอกาสผิดพลาดเกิดขึ้นน้อย เป็นขั้นที่เกิดความเชี่ยวชาญ
การเริ่มต้นการเรียนรู้ทักษะปฏิบัติใหม่ๆ ให้บรรลุความสาเร็จผู้เรียนควรได้รับรู้
ข้อมูลพื้นฐาน 3 ประการ ดังนี้(ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2548): 96-97)
1. ผลลัพธ์ที่ได้จากทักษะ เป็นข้อมูลที่ได้จากภายนอก จากวัตถุประสงค์ หรือ
มาตรฐานต่างๆ ที่กาหนดไว้ ผู้เรียนจาเป็นต้องได้รับคาอธิบายอย่างชัดเจนถึงเปูาหมายของเขา
เสียก่อน
2. ข้อมูลความรู้สึกที่ปูอนเข้า(Sensory Input) ผู้เรียนทักษะจาเป็นต้องอาศัยความ
ช่วยเหลือเพื่อให้สามารถจาแนกความแตกต่างระหว่างความรู้ที่สัมพันธ์กับงาน
3. ข้อมูลปูอนกลับ(Feedback) ที่เกี่ยวกับผลการกระทาของเขาในแต่ละขั้นตอน
ข้อมูลปูอนกลับมี 2 ประเภทคือ
1) การรู้ผลภายนอก(External Feedback) ผู้เรียนสามารถสังเกตเห็นการ
ปฏิบัติของตนเองได้ว่าพอดีเหมาะสมเพียงใด
2) การรู้ผลภายใน(Internal Feedback) เกิดขึ้นโดยอาศัยประสาทสัมผัส
จากการเห็น การได้ยิน การสัมผัส การลิ้มรส การดมกลิ่น ซึ่งจาเป็นในการฝึกทักษะขั้นต่อไป
การสอนทักษะการปฏิบั ติควรดาเนินตามขั้นตอนต่อไปนี้ 1) วิเคราะห์ทักษะ เพื่อ
แยกแยะรายละเอียดก่อนสอน 2) ตรวจสอบความสามารถเบื้องต้นของผู้เรียนว่ามีอะไร เพียงใด 3)
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จัดการฝึกหน่วยย่อยต่างๆ ให้ผู้เรียนฝึกในหน่วยที่ขาดไป 4) การอธิบายและสาธิตทักษะให้ผู้เรียน
และ 5) ขั้นจัดภาวะเพื่อการเรียน ดังนี้(ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2548): 101-103)
1) การจัดลาดับขั้นสิ่งเร้าและการตอบสนอง
2) การปฏิบัติ ผู้สอนต้องกาหนดเวลาของการปฏิบัติให้ชัดเจน
3) ให้ผู้เรียนรู้ผลของการปฏิบัติของตนเอง จากคาบอกเล่าของครู ของ
เพื่อนว่าเป็นอย่างไร และจากการสังเกตตนเอง
กล่าวโดยสรุปได้ว่า ในวัยเด็กระยะสุดท้ายคือช่วงอายุประมาณ 10-15 ปี เป็นวัยที่เด็กพัฒนา
สู่ความเป็นผู้ใหญ่ พวกเขาเริ่มพัฒนากระบวนการคิดจากรูปธรรมสู่ความคิดแบบนามธรรมที่ซับซ้อน
มากขึ้น การฝึกฝนกระบวนการคิดจะช่วยให้เด็กมีการพัฒนาทักษะด้านการคิดได้เร็วขึ้น จนสามารถ
นาไปใช้กับสถานการณ์จริงในชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพต่อไป
การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในครั้งนี้ได้นาแนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์
ชีวิตซึ่งต้องอาศัย ความสามารถในการคิด ล่ ว งหน้า การคิดที่เป็นเชิง อนาคตเพื่อการกาหนดแผน
ยุทธศาสตร์ชีวิตสาหรับการเรียนรู้ของผู้เรียนเอง เพื่อให้การใช้รูปแบบการเรียนการเรียนการสอน
เหมาะสมกับพัฒนาการของผู้เรียน ผู้วิจัยได้พิจารณากาหนดเปูาหมายกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 14-15 ปี

7. เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
7.1 งานวิจัยภายในประเทศ
เกศินี ครุณาสวัสดิ์ (2556) ได้พัฒนากระบวนการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยบูรณาการรูปแบบ
การแก้ปั ญหาทีโ อทีอาร์ ร่วมกับ หลักการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการ
ตนเองของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาเครื่องกล ชั้นปีที่ 3 จานวน 32 คน รวบรวมข้อมูล
ด้วยแบบวัดความสามารถในการจัดการตนเอง พบว่ากระบวนการสอนดังกล่าว ประกอบด้วย 6 ขั้น
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ได้แก่ 1) การสร้างแรงจูงใจ 2) การกาหนดประเด็นการศึกษา 3) การวางแผนในการดาเนินงาน 4)
การปฏิบัติและติดตามผลการดาเนินงาน 5) การอภิปรายและแลกเปลี่ยนการดาเนินงานกับกลุ่มอื่น
และ 6) การสะท้อนกลับและการประยุกต์ ผลการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการดังกล่าว สามารถ
เสริมสร้างความสามารถในการจัดการตนเองด้านการเรียนรู้ และความสามารถในการจัดการตนเอง
ด้านการปฏิบัติ ให้สูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อดุล นาคะโร (2551) ได้ศึกษาและพัฒนาหลักสูตรเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการ
จัดการตนเองด้วยกิจกรรมแนะแนวในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่าความสามารถในการจัดการ
ตนเอง ประกอบด้วยความสามารถด้าน 1) การรู้จักตนเอง 2) การบริหารเวลา 3) การบริหารอารมณ์
ของตนเอง และ 4) การมีวินัยในตนเอง จากนั้นได้นาไปพัฒนาและใช้หลักสูตรโดยผ่านกิจกรรมแนะ
แนว ดาเนินการทดลองเป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์ ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 63 คน
ผลปรากฏว่า ค่าเฉลี่ยความสามารถในการจัดการตนเองหลังการทดลองในกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุม หลักสูตรที่พัฒนามีความเหมาะสมในระดับมาก ความเข้าใจเกี่ยวกับความสามารถในการ
จัดการตนเองระหว่างกระบวนการเรียนการสอนกับผลสัมฤทธิ์สูงกว่าเกณฑ์
วิลาพัณย์ อุรบุญนวลชาติ (2549)ได้ศึกษาการพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมตามแนวทาง
ไตรสิขาเพื่อเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)
พัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมตามแนวทางไตรสิขาเพื่อเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการวิจัยแบบกึ่งทดลอง(Quasi-experimental Research) ในกลุ่ม
ตัวอย่างนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จานวน 20 คน ระยะเวลา 7 วัน โดยดาเนินการ 4 ขั้นตอน
ได้แ ก่ 1) การศึก ษาข้ อมูล พื้น ฐาน 2) การสร้างโปรแกรมการฝึ ก อบรมตามแนวทางไตรสิ ข าเพื่ อ
เสริ มสร้างความมีวินัย ในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 3) การดาเนินการทดลองใช้
โปรแกรม เครื่ อ งมือที่ใ ช้ ได้แก่ 1) แบบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความมีวิ นัยในตนเองของ
นั กเรี ย น 2) แบบประเมิน ความพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของนักเรียนตามการรับรู้ของครู
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที( t-test) ผลการ
ศึกษาวิจัยพบ 1) นักเรียนมีคะแนนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความมีวินัยในตนเองหลังการอบรมสูง
กว่าก่อนการอบรมอย่ างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 2) นักเรียนมีคะแนนพฤติกรรมความมีวินัยใน
ตนเองตามการรั บ รู้ ข องครู หลั ง การอบรมสู ง กว่ า ก่ อ นการอบรมอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ที่ ร ะดั บ . 05
ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถประยุกต์ เพื่อนาไปใช้ในการฝึกอบรมตามแนวทางไตรสิขาเพื่อเสริมสร้าง
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ความมีวินัยในตนเอง สามารถยกระดับคะแนนความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง
แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้
ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ (2547) ได้ศึกษารูปแบบการพัฒนาแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ตามแนวคิด
ของ ป.อ. ปยุตโต ซึ่งได้ใช้หลักพุทธธรรมคือ การรักษาศีล การฝึกสติและสมาธิตามหลักอิทธิบาท การ
พัฒ นาปัญญาด้ว ยการสร้ างศรั ทธาและโยนิโ สมนสิ การ และเนื้อหาการจัดกิจกรรมในการพัฒ นา
แรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ ประกอบด้วยสาระสาคัญ คือ สภาพปัจจุบันหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์
แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการพัฒนาและผลการพัฒนา โดยเน้นว่ าทุกองค์ประกอบจะต้องบูรณาการ
ตามหลั กพุทธธรรม ผลการศึกษาพบว่าผลการทดลองใช้รูปแบบ 1) ผู้เรียนมีคะแนนแรงจูงใจใฝุ
สัมฤทธิ์โดยรวม และแต่ละด้าน(ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา) ระยะหลังการทดลองสูงกว่าระยะ
ก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมและการรายงาน
ตนเองอย่างชัดเจนว่าสามารถพัฒนาแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ได้ คือ ผู้เรียนเพิ่มความตั้งใจ ความพยายาม
ความเอาใจใส่และการใช้ปัญญาไตร่ตรองในการทากิจกรรมอย่างเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์
เกื้อกูลแก่ตนเอง ผู้อื่น และสังคม
มารศรี กลางประพันธ์ (2546) ได้ศึกษาการพัฒนาพรหมวิหาร 4 ของนักศึกษาวิชาชีพครู
สังกัดสถาบันราชภัฎ ตามแนวพุทธร่วมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์ : 1) เพื่อพัฒนา
พรหมวิหาร 4 ของนักศึกษาวิชาชีพครูสังกัดสถาบันราชภัฏ ตามแนวพุทธร่วมกับการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง โดยการสร้างแบบฝึกอบรมพรหมวิหาร 4

2) เพื่อศึกษาผลที่ได้จากการฝึกอบรมตามแบบ

ฝึกอบรมพรหมวิหาร 4 ใช้รูปแบบการวิจัยแบบกึ่งทดลอง(Quasi-experimental Research) ในกลุ่ม
ตัวอย่างศึกษาวิชาชีพครู ระยะเวลา 2 เดือน 7 วัน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ 1) แบบฝึกอบบรมพรหมวิหาร
4 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการทดสอบค่าที( t-test) คาถามการวิจัยและการค้นพบ : 1) นักศึกษาที่ได้รับ
การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาพรหมวิหาร 4 ตามแนวพุทธร่วมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีคะแนนการ
พัฒนาพรหมวิหาร 4 โดยรวมทุกด้านสูงกว่านักศึกษาทั่วไปอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05

2) และมี

คะแนนส่วนย่อยในแต่ละด้านคือ ด้านเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา สูงกว่านักศึกษาทั่วไปอย่าง
มีนัยสาคัญที่ระดับ .05

3) ตัวแปรผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสะสม(GPA) และวิธีฝึกอบรมไม่มี

ปฏิสัมพันธ์ทาให้คะแนนพรหมวิหาร 4 โดยรวมและส่วนย่อยด้านมุทิตา และอุเบกขาของนักศึกษาทั้ง
สองกลุ่มแตกต่างกัน แต่มีปฏิสั มพันธ์ทาให้ คะแนนด้านเมตตา กรุณา มีความแตกต่างกันอย่างมี
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นัยสาคัญที่ระดับ .05 4) นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสะสม(GPA)สูง ปานกลาง ต่า คะแนน
ก่อนและหลังฝึกอบรมเพื่อพัฒนาพรหมวิหาร 4 ไม่แตกต่างกัน การศึกษาครั้งนี้สามารถประยุกต์เพื่อ
นาไปใช้ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาพรหมวิหาร 4 ตามแนวพุทธร่วมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถ
ยกระดับคะแนนการพัฒนาพรหมวิหาร 4 แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้
กล่ า วโดยสรุ ป จากการศึ ก ษางานวิ จั ย ภายในประเทศที่ เ กี่ ย วข้ อ งสามารถสรุ ป ประเด็ น
ข้อความรู้ได้ดังนี้ 1) ความสามารถในการจัดการตนเองซึ่งประกอบด้วยความสามารถด้านการรู้จัก
ตนเอง การบริ ห ารเวลา การบริ ห ารอารมณ์ และการมีวินั ยในตนเอง สามารถเสริมสร้างได้จาก
หลั กสู ตรการเรีย นรู้ ผ่ านกิจ กรรมแนะแนว และโปรแกรมการฝึ กอบรมตามแนวทางไตรสิ กขา 2)
แรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ยังสามารถพัฒนาได้ โดยใช้หลักพุทธธรรมซึ่งได้แก่ การรักษาศีล การฝึกสติสมาธิ
ตามหลักอิทธิบาท การพัฒนาปัญญาด้วยการสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการ 3) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการสร้างเสริมการกากับตนเองโดยตรงยังไม่พบ แต่ก็สามารถพบได้ในรูปของการพัฒนาโปแกรม
การฝึ ก อบรมเพื่ อ พั ฒ นาการมี วิ นั ย ใ นตนเอง กระบวนการพั ฒ นาแรงจู ง ใจใฝุ สั ม ฤทธิ์
กระบวนการพัฒนาพรหมวิหาร 4 ที่เป็นการจัดกิจกรรมในระยะเวลาประมาณ 7-60 วัน โดยมี
วัต ถุป ระสงค์เ พื่อ การพั ฒ นาคุณ ลั ก ษณะที่ พึง ประสงค์ ผลการวิจั ยพบว่า โปรแกรมการฝึ ก อบรม
กระบวนการพัฒนาดังกล่าวมีนัยสาคัญทางสถิติในเชิงบวกกับคุณลั กษณะที่พึงประสงค์ เช่น การมี
วินัยต่อตนเอง มีแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ หรือมีพรหมวิหาร 4 ที่สูงขึ้น เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบว่างานวิจัย
ภายในประเทศส่วนใหญ่ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นแกนหลักในการพัฒนาโปรแกรม
หรือกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
7.2 งานวิจัยต่างประเทศ
Klassen (2010) ได้ศึกษาความมั่นใจในการจัดการเรียนรู้ : ความเชื่อมั่นในตนเองเพื่อ
การเรียนรู้แบบกากับตนเองของวัยรุ่นระยะเริ่มต้นที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ และไม่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับเกรด 8 และเกรด 9 จากโรงเรียนไฮสคูล 3 แห่ง ในเขตภาคตะวันตก
ของแคนาดา กลุ่มละ 73 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 146 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความ
เที่ยงของแบบทดสอบความเชื่อมั่นในตนเองเพื่อการเรียนรู้แบบกากับตนเอง (Self-Efficacy for SelfRegulated Learning(SESRL)) แบบ 7 ข้อ และแบบ 11 ข้อ 2) เปรียบเทียบความสัมพันธ์ของตัว
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แปรความเชื่อมั่นในตนเองเพื่อการเรียนรู้แบบกากับตนเองของกลุ่มวันรุ่นที่มีและไม่มีปัญหาด้านการ
เรียนรู้ 3) การพยากรณ์รูปแบบการจบหลักสูตรภาษาอังกฤษที่นอกเหนือไปจากความสามารถและ
ประสิทธิผลของการอ่าน และ 4) ศึกษาตัวแปรความสามารถในการอ่าน การรับรู้ความสามารถของ
ตนเอง ระดับชั้นภาษาอังกฤษ และเศรษฐสถานะทางสังคม(Social-Economic Status) ของกลุ่ม
วัยรุ่นที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้ที่มีการกากับตนเองสูง และกลุ่มที่มีการกากับตนเองต่า ผลการศึกษา
พบว่า 1) แบบทดสอบ Self-Efficacy for Self-Regulated Learning(SESRL) แบบ 7 ข้อ มีความ
แตกต่างและเหมาะสาหรับการใช้งานมากกว่า แบบ 11 ข้อ 2) ความเชื่อมั่นในตนเองของกลุ่มวันรุ่น
ที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้ต่ากว่ากลุ่มวัยรุ่นที่ไม่มีปัญหาด้านการเรียนรู้จริง 3) คะแนนการอ่านสามารถ
ใช้เป็นตัวแปรทานายผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาอังกฤษได้สูงที่สุด รองลงมาได้แก่ ผลการประเมินจาก
SESRL 4) จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย SESRL สูง 3 อันดับ และต่าสุด 3 อันดับของทั้ง
สองกลุ่มพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติเฉพาะด้านผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียน และด้าน
เศรษฐสถานะ ส่วนด้านการอ่านไม่มีความแตกต่าง ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่านักเรียนที่มาจาก
ครอบครัวที่เศรษฐสถานะทางสังคมต่า มักมีความเชื่อมั่นในตนเองต่าไปด้วยซึ่งสอดคล้องกับ Caprara
(2008) ที่พบว่าเศรษฐสถานะทางสังคมมีอิทธิพบกับความมั่นใจที่จะใช้การสร้างวินัยในตนเองเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้เช่นกัน ซึ่งมีความชัดเจนแล้วว่ากลุ่มดังกล่าวอาจต้องการการสนับสนุนด้าน
วิชาการและพัฒนาการการสร้างวินัยในตนเอง และที่สาคัญเขาอาจขาดความมั่นใจในการใช้ทักษะ
และการควบคุมตนเอง
จากการศึกษาผลของการบันทึกอนุทินต่อกลยุทธ์การกากับตนเองในครูวิทยาศาสตร์ก่อน
ประจาการ ของ Arsal (2009) ซึ่งศึกษาในครูวิทยาศาสตร์ก่อนประจาการของคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยทางตอนเหนือของตุรกี จานวน 60 คน อายุระหว่าง 18-23 ปี เฉลี่ย 20.46 ปี โดย
แบ่ งเป็ น กลุ่ มทดลอง และกลุ่ มควบคุมกลุ่ มละ 30 คน โดยทั้งสองกลุ่ มมีลั กษณะทางสั งคมวิทยา
คล้ายคลึงกัน และไม่เคยได้รับการอบรมเรื่องการกากับตนเองมาก่อน เก็บข้อมูลก่อนและหลังการ
ทดลองโดยใช้แบบสอบถามยุทธศาสตร์การจูงใจเพื่อการเรียนรู้(The Motivated Strategies for
Learning Questionnaire(MSLQ)) ที่พัฒนาโดย Pintrich, Smith, Garcia and Mckeachie (1993
cited in(Arsal, 2009) ซึ่งประกอบด้วยกลยุทธ์หลัก 3 ประการ ได้แก่ 1) กลยุทธ์การเรียนรู้
กระบวนการคิด(Cognitive Learning Strategies) 2) อภิปัญญาหรือกลยุทธ์การกากับตนเองเพื่อ
ควบคุ ม กระบวนการคิ ด (Metacognitive)

และ 3) กลยุ ท ธ์ ก ารจั ด การทรั พ ยากร(resource

management strategies) ซึ่งพบว่าก่อนการทดลองทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกัน ในช่วงของ
การศึกษานั้นกลุ่มทดลองจะได้รับการฝึกการตั้งเปูาหมายประมาณ 4 ชั่วโมง และเรียนรู้การบันทึก
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อนุทิน(Diary) ที่ออกแบบจากรูปแบบการพัฒนาการกากับตนเองของ Pintrich (1999 cited in
(Arsal, 2009) ประกอบด้วยคาถามปลายเปิดจานวน 10 ข้อ ซึ่งให้บันทึกตลอดระยะเวลา 14 สัปดาห์
(1 ภาคเรียน) สาหรับกลุ่มควบคุมจะมีกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ เช่นเดียวกับกลุ่มทดลองยกเว้นการ
บันทึกอนุทินเท่านั้น จากนั้น ประเมินผลด้วยการวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาบังคับของหลักสูตรครู
วิทยาศาสตร์ ก่อนการทดลองพบว่าทั้งสองกลุ่มมีผลสัมฤทธิ์จากการทาแบบทดสอบไม่แตกต่างกัน
จากการตอบแบบสอบถาม MSLQ หลังทดลองเขาพบว่าในกลุ่มทดลองมีแรงจูงใจภายใน(Intrinsic
Motivation) มีการเห็นคุณค่าในงาน(Task Value) มีอภิปัญญาหรือการรู้คิด(Metacognition) และมี
การจัดการด้านเวลา(Time Management) สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ p <
.05 ซึ่งเขาเชื่อว่าเป็นผลมาจากการบันทึกอนุทิน และจากการวัดผลสัมฤทธิ์เมื่อสิ้นสุดภาคเรียนพบว่า
กลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ p < .05
เขาจึงสรุปผลการศึกษาในครั้งนี้ว่า การบันทึกอนุทินที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอภิปัญญาหรือการ
กากับตนเอง และกลยุทธ์การจัดการเวลา อาจให้ผลในทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนของครู
วิทยาศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Zimmerman (1994 cited in(Arsal, 2009) ที่พบ
ความสัมพันธ์ระหว่างการกากับตนเองด้านกระบวนการคิด การจัดการเกี่ยวกับเวลา และผลสัมฤทธิ์
ด้านการเรียน ผลการศึกษานี้สนับสนุนทฤษฎีแรงจูงใจและกากับตนเองในปัจจุบัน เนื่องจากการ
กากับตนเองนั้นเป็นปัจจัยที่สาคัญในการทานายผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนด้วย
Cleary and Zimmerman (2004) ได้ศึกษาโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอานาจในการ
กากับตนเอง เพื่อสร้างเสริมการกากับตนเอง วัฏจักรการจูงใจตนเองเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน ด้วย
วิธีดาเนินการสอนการเรียนรู้การกากับตนเองแบบตัวต่อตัว(self-regulated learning coaches
(SRC)) ก) ใช้วิธีการวิเคราะห์และประเมินความเชื่อเกี่ยวกับการกากับตนเอง และกลยุทธ์การเรียน
ของนักเรียน ข) ฝึกอบรมการใช้ขั้นตอน วัฏจักรการกากับตนเองแบบสะท้อนผลกลับ โดยมุ่งหวังว่า
นั ก เรี ย นจะสามารถเรี ย นรู้ การกาหนดเปู าหมายตนเอง เลื อ กกลวิธี การควบคุ ม กากับ ตนเองที่ มี
ประสิทธิภาพ กาหนดคุณลักษณะของกลยุ ทธ์ ปรับหรือสมดุลระหว่างกลยุทธ์และเปูาหมาย โดยใช้
โปรแกรมที่พัฒนาจากแนวคิด Social cognitive theory ชื่อว่า Self-Regulation Empowerment
Program (SREP) ซึ่ ง มีอ งค์ ป ระกอบพื้ นฐาน 2 องค์ ป ระกอบ ได้แ ก่ 1) การประเมิ น และวิ นิ จ ฉั ย
(diagnostic assessment) 2) การพัฒนาการเป็นผู้เรียนแบบกากับตนเอง(developing the self-
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regulated learner) การศึกษาครั้งนี้ใช้แบบกรณีศึกษา(Case Study) ในนักเรียนชั้นมัธยมรายหนึ่งที่
มีผลการเรียนต่า ผลการศึกษาพบว่า หลังจากการใช้กระบวนการตามโปรแกรม SREP ผลการเรียน
ของนักเรียนคนดังกล่าวสูงขึ้นผู้วิจัยได้ สรุปผลการวิจัยครั้งนี้ว่าโปรแกรม SREP มีผลต่อการยกระดับ
ผลการเรียนของนักเรียนคนดังกล่าว และเสนอว่าการใช้โปรแกรม SREP ควรบูรณาการเข้าไปใน
หลักสูตรที่นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียมกัน และอาจปรับปรุงเพื่อความเหมาะสมใน
แต่ละกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไปได้
จากการศึ ก ษาผลการฝึ ก การก ากั บ ตนเองและการวางแผนการเรี ย นการสอนต่ อ
ความสามารถในการเป็นนักเขียนของเด็กสมาธิสั้นของ Asaro-Saddler et al. (2010) ซึ่งศึกษาเชิง
คุณภาพผสานกับการศึกษาแบบกึ่งทดลอง ในกลุ่มตัวอย่างเดียวแต่จัดกระทาหลายครั้ง ซึ่งเป็นเด็ก
สมาธิสั้นจานวน 3 คน โดยใช้รูปแบบการพัฒนายุทธศาสตร์การกากับตนเอง(The Self-Regulated
Strategy Development Model (SRSD) เป็นตัวแปรจัดกระทา(Treatment) ประกอบด้วย การ
จัดการเรียนการสอน 6 ขั้น ได้แก่ 1) การฟื้นฟูความรู้เดิม(develop background knowledge) 2)
พิจารณายุทธศาสตร์(discuss the strategy) 3) วางรูปแบบยุทธศาสตร์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
(model the strategy/self-instruction) 4) การจดจายุทธศาสตร์(memorize the strategy) 5)
สนับสนุนและให้ความร่วมมือในฝึกฝน(support/collaborative practice) และ 6) การฝึกปฏิบัติ
อย่างอิสระ(independent practice) โดยทุกคนได้รับประมาณคนละ 30 นาที หลังจากการเรียนการ
สอนกลุ่มตัวอย่างจะได้เขีย นเรื่องราวที่ได้เรียน และดาเนินการเช่นเดียวกันนี้ตลอดระยะเวลา 1
สัปดาห์ในแต่ละคน การทดลองยังคงดาเนินไปจนถึง 4 สัปดาห์จึงได้วัดผลความคงทนของระดับ
ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการจัดกระทา ผลการศึกษาพบว่า
1) ด้ า นองค์ ป ระกอบของเรื่ อ ง พบว่ า เด็ ก ทั้ ง สามคนสามารถสร้ า งองค์ ป ระกอบ
(Element)ของเรื่องเพิ่มขึ้นจากเดิม โดยคนที่ 1 จาก 3.30 Element เป็น 6.60 Element มีค่าความ
คงเรื่องไว้ที่ระดับ 5.00 Element มีค่า PND 100% คนที่ 2 จาก 2.50 Element เป็น 6.60
Element มีค่าความคงเรื่องไว้ที่ระดับ 6.50 Element มีค่า PND 100% และคนที่ 3 จาก 1.60
Element เป็น 6.50 Element มีค่าความคงเรื่องไว้ที่ระดับ 3.00 Element มีค่า PND 100%
2) ด้านคุณภาพองค์ร วม พบว่าเด็กทั้งสามคนสามารถปรับปรุงคุณภาพเรื่องราวจนมี
คะแนนคุณภาพเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากเดิม โดยคนที่ 1 จาก 3.00 คะแนน เป็น 4.50 คะแนน มีค่าความคง
เรื่องไว้ที่ระดับ 4.50 คะแนน มีค่า PND 100% คนที่ 2 จาก 1.70 คะแนน เป็น 3.80 คะแนน มีค่า
ความคงเรื่องไว้ที่ระดับ 4.00 คะแนน มีค่า PND 75% และคนที่ 3 จาก 0.90 คะแนน เป็น 3.60
คะแนน มีค่าความคงเรื่องไว้ที่ระดับ 3.50 คะแนน มีค่า PND 100%
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3) ด้านจานวนคา พบว่าเด็กทั้งสามคนสามารถปรับปรุงคุณภาพจานวนคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
จากเดิม คนที่ 1 จาก 42.3 คา เป็น 50.3 คา มีค่าคงที่ 61 คา มีค่า PND 100% คนที่ 2 จาก 10.75
คา เป็น 38.3 คา มีค่าคงที่ 25 คา มีค่า PND 100% คนที่ 3 จาก 8.2 คา เป็น 27.3 คา มีค่าคงที่ 29
คา มีค่า PND 100%
4) ด้านการเชื่อมโยงเรื่องราว พบว่าทั้งสามคนมีการเชื่อมโยงองค์ประกอบของเรื่องราว
จากพื้นความรู้เดิมสู่เรื่องราวหลังการให้การจัดกระทา ได้แก่ คนที่ 1 จากเดิม 5 องค์ประกอบ เป็น 6
องค์ประกอบ คนที่ 2 จากเดิม 3 เป็น 7 องค์ประกอบ และคนที่ 3 จากเดิม ไม่มีเลย เพิ่มเป็น 3
องค์ประกอบ
ผลจากการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการเรียนการสอนที่เกิดจากวางแผนและการเขียน
เรื่องราวที่ใช้รูปแบบ SRSD ช่วยปรับปรุงคุณภาพการเขียนเรื่องราวของเด็กสมาธิสั้น จึงสามารถสรุป
ได้ว่าเด็กสมาธิสั้นสามารถปรับปรุงคุณภาพการเขียนภายหลังการสอนกลยุทธ์การวางแผนการเขียน
เรื่องราวด้วยรูปแบบ SRSD การค้นพบจากศึกษาวิจัยช่วยให้ครูเห็นประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องมือช่วยสร้างความจาอย่าง SRSD Model ซึ่งช่วยใน
การสอนและการจัดการเกี่ยวกับเรื่องราวและองค์ประกอบของเรื่องที่เขียน(Asaro-Saddler et al.,
2010)
Bembenutty (2007) ได้ศึกษาความเชื่อมั่นและการกากับตนเองของครู โดยการ
ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างเชื่อมั่นและสมรรถนะทางวิชาการ ในครูที่สอนระดับมัธยมศึกษาจานวน
63 คน ซึ่งกาลังศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ณ วิทยาลัยแห่งเมืองนิวยอร์กในช่วงฤดูร้อนของปี 2547
โดยวัดจากความเชื่อมั่นในการทาการบ้าน และการใช้กลยุทธ์การเรียนรู้แบบกากับตนเอง วิเคราะห์
ข้อมูลด้วย Path analysis ผลการศึกษาพบว่าความเชื่อมั่นของครูสัมพันธ์กับความเชื่อมั่นในการทา
การบ้าน และการกากับตนเอง อย่างมีนัยสาคัญ ตามลาดับ (r = .34, p < .01, r = .34, p < .01)
และพบว่าความเชื่อมั่น ของครู มีอิทธิพลทางอ้อมต่อสมรรถนะทางวิชาการ ซึ่งเป็นตัว แปรส่ งผ่ าน
(mediated variables) ของความสามารถ(capability) ของครู และการใช้กลยุทธ์การเรียนรู้แบบ
กากับตนเอง(Self-regulation learning strategies) จากนัยดังกล่าวได้เสนอแนะว่าควรพิจารณาให้
มีการบูรณาการเนื้อหา หรือกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง การเรียนรู้แบบกากับ
ตนเองในการเตรียมโปรแกรมการสอนหรือฝึกอบรมครูต่อไป
Chen (2007 cited in(Bembenutty, 2009) ได้ศึกษาระดับสติปัญญาและความเชื่อมั่นใน
ความสามารถตนเอง(calibration and self-efficacy beliefs)ในนักเรียนเกรด 7 จานวน 107 คน ที่
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เข้าเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ เชนให้ความสนใจที่จะทานายค่าความเชื่อมั่นในความสามารถตนเองของ
นักเรีย นเหล่ านั้ น โดยนักเรี ยนจะได้รับโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์และให้ คิดล่ว งหน้าว่าเขาจะ
สามารถให้คาตอบที่ถูกต้องได้ห รือไม่ก่อนที่จะลงมือแก้โ จทย์นั้นจริงๆ เพื่อประเมินความสัมพันธ์
ดังกล่าวเชนใช้การวิเคราะห์แบบ Path analysis ผลการวิเคราะห์พบว่าระดับความสามารถจริงมี
ความสัมพันธ์กับระดับความเชื่อมั่นในความสามารถตนเองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ อย่างไรก็ตาม
ระดับความสามารถจริงยังไม่สามารถยืนยันข้ามวิชาได้ ในทานองเดียวกันนักเรียนที่มีความสามารถ
ทางคณิตศาสตร์สูงก็มั่นใจว่าสามารถแก้โจทย์ได้แม้โจทย์จะยากขึ้นก็ตาม ผลการค้นพบนี้ชี้ให้เห็นว่า
ความสามารถจริ ง และความเชื่ อ มั่ น ในความสามารถของตนเองมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น และทั ก ษะ
ความสามารถจริงนั้นแสดงให้เห็นถึงความตระหนักทางอภิปัญญา( Metacognitive awareness) ซึ่ง
มีความสาคัญและส่งผลต่ อความสามารถทางวิชาการตลอดจนผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนด้วย ซึ่ง
สอดคล้องกันกับการศึกษาของ Winne and Jamieson-Noel (2002 cited in(Bembenutty,
2009) ที่ศึ กษาความสั มพั น ธ์ ร ะหว่ างการตั ดสิ นมาตรฐานความสามารถและการกากับ ตนเองใน
ระหว่างการเรียน รวมถึงการควบคุมติดตาม และกลยุทธ์การเรียน เช่น การเทียบเคียงกับสิ่งที่เคยรู้มา
ก่อน การยกตัวอย่าง การจดจา การตั้งคาถามและจดบันทึก ในระหว่างการเรียนนั้น และพยายามที่
จะสร้างสิ่งที่ต้องกากับตนเองระหว่างผลลัพธ์การรับรู้และผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนที่อาจต้องใช้กลยุทธ์
การเรียนดังกล่าว ในการศึกษาครั้งนี้พวกเขาใช้โปรแกรมการให้นักเรียนรายงานตนเองเกี่ยวกับกล
ยุทธ์การเรียน ความคาดหวังในผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียน จากการศึกษาพบว่า นักเรียนมักมีความมั่นใจ
ในความสามารถของตนเอง ความคาดหวังในผลสัมฤทธิ์มากเกินไปกว่ากลยุทธ์การเรียนของพวกเขา
โดยเฉพาะนั กเรียนชายจะมีมากกว่านักเรียนหญิง แต่อย่างไรก็ตามการรายงานกลยุทธ์การเรียน
ดังกล่าวเพียงอย่างเดียวก็ยังไม่สามารถจะทานายผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนได้
Garavalia, Scheuer and Carroll (2002) ได้ศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้กลยุทธ์การ
เรียนรู้แบบกากับตนเองและแรงจูงใจของนักศึกษาเภสัชกรรมปีที่ 1 และปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ตรวจสอบศักยภาพและความแตกต่างของแรงจูงใจและการเรียนรู้แบบกากับตนเองของนักศึกษา
เภสัชกรรมปีที่ 1 และปีที่ 3 โดยใช้การศึกษาเชิงสารวจแบบตัดขวาง(Exploratory ; Crosssectional Study) ในนักศึกษาเภสัชกรรมปีที่ 1 และปีที่ 3 จานวน 92 คน ในสัดส่วนร้อยละ 55
และ 45 ตามลาดับ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามความเชื่อในสามารถตนเองเพื่อการเรียนรู้
แบบกากับตนเอง (Self-Efficacy for Self-Regulated Learning(SESRL)) ที่พัฒนาโดย Gredler
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and Garavalia (2000) ที่มีตัวชี้วัด 5 ตัวดังนี้ 1) การวางแผนเชิงยุทธ์ศาสตร์หรือการจัดการทั่วไป
(General Organization/Planning Strategies) 2) การกากับจากภายนอก(External Regulation)
3) กลยุทธ์ต้นแบบการเรียน(Typical Study Strategies) 4) การจัดสิ่งแวดล้อมใหม่(Environmental
Restructuring) และ 5) ความสามารถในการจดจา (Recall Ability) และใช้แบบสอบถาม
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารจู ง ใจเพื่ อ การเรี ย นรู้ ( The Motivated Strategies for Learning
Questionnaire(MSLQ)) ที่พัฒนาโดย Pintrich, Smith, Garcia and McKeachie (1991) ซึ่งมีวัด
ใน 3 องค์ประกอบดังนี้ 1) แรงจูใจภายใน(intrinsic motivation) จานวน 4 ข้อ 2) แรงจูงใจ
ภายนอก(extrinsic motivation) จานวน 4 ข้อ 3) การให้คุณค่างาน(task value) จานวน 6 ข้อ แล้ว
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าไค-สแควร์(Chi-Square; 2) โมลเดลเชิงเส้นตรง และ one-way MANOVA
ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาเภสัชกรรมทั้งสองชั้นปีมีการให้คุณค่างานในระดับสูง แต่มีความต่างกัน
ในด้านแรงจูงใจ โดยพบว่านักศึกษาเภสัชกรรมปีที่ 1 มีแรงจูงใจภายนอกที่สูงกว่าแรงจู งใจภายใน ซึ่ง
ตรงข้างกับนักศึกษาเภสัชกรรมปีที่ 3 โดยสิ้นเชิง นอกจากนั้นยังพบว่านักศึกษาทั้งสองชั้นปีมีความ
แตกต่างกันในส่วนของแรงจูงใจภายใน และการเห็นคุณค่าของงานอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ p < .05
และที่ระดับ p < .00001 จากผลการศึกษานี้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการการศึกษาวิจัยในโอกาสต่อไป
ว่าควรสืบสอบค่าของตัวแปรที่สามารถทานายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสัมพันธ์ระหว่างยุทธ์
ศาสตร์การเรียนรู้แบบกากับตนเอง แรงจูงใจ และผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
จากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสามารถสรุปในเบื้องต้นได้ว่า ทักษะการกากับตนเองสามารถ
สร้างเสริมหรือพัฒนาได้ด้วยกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่เป็นปัจจัยสาคัญที่มี
อิทธิพลโดยตรงต่อการกากับตนเอง อาทิ การเรียนรู้ประวัติบุคคลต้นแบบ การสร้างเปูาหมายที่มี
คุ ณ ค่ า การเรี ย นรู้ ปั จ จั ย สนั บ สนุ น ทางสั ง คม การเสริ ม สร้ า งพลั ง อ านาจและความเชื่ อ มั่ น ใน
ความสามารถตนเอง การตั้งเปูาหมายทางการเรียน การสร้างความตระหนักหรือความคาดหวังในผล
การเรียน การฝึกฝนกิจกรรมที่เสริมสร้างการกากับตนเองและกระบวนการการรู้คิด อาทิ การบันทึก
อนุทิน มีการออกแบบหรือวางยุทธ์ศาสตร์การจัดการเรียนรู้ที่มีอิทธิพลต่อปัจจัยการกากับตนเองเพื่อ
การเรียนรู้โดยตรง เช่น Self-Regulation Empowerment Program (SREP) ที่พัฒนาจากความเชื่อ
พื้นฐานของทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา (Social cognitive theory) โดยใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนอาจพิจารณานารูปแบบการพัฒนาการกากับตนเอง(The SelfRegulated Strategy Development Model (SRSD) เป็นตัวแปรจัดกระทา(Treatment)
ประกอบด้วย การจัดการเรียนการสอน 6 ขั้น ได้แก่ 1) การฟื้นฟูความรู้เดิม(develop background
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knowledge) 2) การพิจารณายุทธศาสตร์(discuss the strategy) 3) วางรูปแบบยุทธศาสตร์การ
เรียนรู้ด้วยตนเอง(model the strategy/self-instruction) 4) การจดจายุทธศาสตร์( memorize
the strategy) 5) สนับสนุนและให้ความร่วมมือในฝึกฝน(support/collaborative practice) และ
6) การฝึกปฏิบัติอย่างอิสระ(independent practice) ซึ่งพบว่ามีประสิทธิผลในการเสริมสร้าง
กระบวนการกากับตนเองเพื่อการเรียนรู้
การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการกากับตนเองในต่างประเทศ ส่วนใหญ่ศึกษาวิจัยในเชิงของ
การนากระบวนการของการกากับตนเองมาแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน โดยประยุกต์เป็นรูปแบบการพัฒนายุทธศาสตร์การกากับตนเอง เป็นโปรแกรมการเสริมสร้าง
พลั ง อานาจเพื่ อการก ากั บ ตนเอง ตลอดจนการศึ กษาเชิง ส ารวจ ผลการศึ กษาวิจั ย พบว่ า การใช้
กระบวนการการกากับตนเองมีนัยสาคัญทางสถิติในเชิงบวกกับการเรียนรู้ และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน นอกจากนั้นยังพบว่าการรับรู้ความสามารถในการกากับตนเอง และการกากับตนเองของครู
สามารถเป็นตัวแปรส่งผ่านสู่การกากับตนเองของผู้เรียนได้

8. กรอบแนวคิดการวิจัย
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุป
เป็นกรอบแนวคิดการวิจัยได้ดังแผนภาพต่อไปนี้
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(Social Cognitive Theory)
1. ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม สิ่งแวดล้อม ทาให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ และนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
2. บุคคลสามารถคิดล่วงหน้า Forethought ถึงผลลัพธ์ Outcome ที่จะเกิดขึ้นโดยอา ัยข้อมูลองค์ความรู้ในความทรง
จาประกอบการตัดสินใจแสดงพฤติกรรม Performance) แล้วพิจารณาถึงผลกระทบ Self-reflection) ส่งผลให้เกิดการ
ควบคุมและปรับพฤติกรรมให้เหมาะสมต่อการบรรลุผลลัพธ์ตามที่คาดการณ์ไว้
3. บุคคลเรียนรู้จากการสังเกตและเลียนแบบ บุคคล หรือแบบอย่างที่ตนเองสนใจ ทาให้จดจาลัก ณะพฤติกรรม แล้ว
พยายามแสดงหรือกระทาให้เหมือนตัวแบบ โดยอา ัยความต้องการที่จะประสบความสาเรจเช่นเดียวกับตัวแบบเปน
แรงจูงใจ

Strategic Life Planning
1 การ ึก าเป้าหมายด้านการเรียนควบคู่กับเป้าหมายชีวิตที่เปนคุณลัก ณะที่พึงประสงค์ของสังคม ช่วยให้ผู้เรียน
สามารถเชื่อมโยงสู่การกาหนดเป้าหมายการเรียนรู้ ของตนเองได้อย่างเหมาะสม
การกาหนดเป้าหมายความสาเรจด้านการเรียนรู้ที่ท้าทาย สามารถสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนมีความพยายามด้านการ
เรียนให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนด
3 การวิเคราะห์และประเมินตนเองอย่างรอบด้าน เพื่อการวางแผนการเรียนรู้อย่างละเอียดรอบคอบ ช่วยให้ผู้เรียน
สามารถบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
4 การนาเสนอความตั้งใจและแนวทางการดาเนินการเรียนรู้ต่อเพื่อน ทาให้เกิดพันธะสัญญา ช่วยเสริมแรงให้ผู้เรียนมี
ความมุ่งมั่นพยายาม และตั้งใจเรียนรู้ให้ประสบความสาเรจมากยิ่งขึ้น
5 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการตามแนวทางการเรียนรู้ที่กาหนดอย่างสม่าเสมอ ช่วยให้ผู้เรียน
รับรู้สภาพการเรียน และความสามารถของตนเอง ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการทบทวนปรับปรุงการเรียนรู้ของตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง

Self-Regulation)
1
2
3
4
5

การกาหนดเป้าหมาย Goals Setting
การวางแผนอย่างรอบคอบ Elaboration
การจัดการทรัพยากร Resources Management
ความตั้งใจ และความพยายาม Volition & Effort
การประเมินตนเอง Self-Evaluation

Health Education Learning Achievement)

ภาพที่ 4 กรอบแนวคิดการวิจัย
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย

การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิ
ปั ญญาและแนวคิ ดการวางแผนยุ ทธศาสตร์ชีวิ ต เพื่ อเสริมสร้ างการก ากับตนเองและผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียนสุขศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นการวิจัยและพัฒนาที่ใช้ ระเบียบวิธีวิจัย
เชิงบรรยาย รูปแบบการวิจัยแบบกึ่งทดลอง(Quasi-experimental Designs) มีเปูาหมายให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการกากับตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยแบ่งการดาเนินการ
วิจัยออกเป็น 2 ระยะ ดังต่อไปนี้
ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา
และแนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์ชีวิต
1. การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3. การออกแบบและสร้างรูปแบบการเรียนการสอน
4. การจัดทาเอกสารประกอบ และคู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอน
5. การตรวจสอบและประเมินคุณภาพรูปแบบการเรียนการสอน คุณภาพเอกสาร
ประกอบรูปแบบการเรียนการสอน และคู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอน
6. การปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการเรียนการสอน คุณภาพเอกสารประกอบรูปแบบ
การเรียนการสอน และคู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอน
ระยะที่ 2 การทดลองใช้และประเมินประสิทธิผลรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้
ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญาและแนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์ชีวิต
1. การเตรียมความพร้อมเพื่อทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนา
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2. การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
3. การดาเนินการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน
4. การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
5. การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน
โดยผู้วิจัยการดาเนินการวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรี ยนการสอนสุขศึกษา ตามทฤษฎีการ
เรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญาและแนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์ชีวิต เพื่อเสริมสร้างการกากับ
ตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุขศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น เรียงตามลาดับขั้นตอน
ดังต่อไปนี้

ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม
เชิงพุทธิปัญญา และแนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์ชีวิต
การพัฒนารู ปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางสั งคมเชิงพุทธิปัญญาและ
แนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์ ชีวิต เพื่อเสริมสร้างการกากับตนเองและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น ผู้วิจัยได้ดาเนินการเรียงตามลาดับดังต่อไปนี้

1. การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดการเรีย นการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่าสถานศึกษาทั้งภาครัฐ และ
ภาคเอกชน โดยส่วนใหญ่ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งเป็น
หลั กสู ตรที่ส ถานศึกษาขั้นพื้น ฐานทุกแห่ ง ทุกสั งกัด ใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาหลั กสู ตร
สถานศึกษาทุกแห่ง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป ซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้
1) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่มี
ความสมดุลทั้งทางด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก
ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะ
พื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จาเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดย
มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ
(คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. สานักงาน, 2552b): 4)
จุดมุ่งหมายที่ต้องการจะให้เกิดกับผู้เรียนที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีดังนี้
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าตนเอง มีวินัยและ
ปฏิบัติตนตามหลั กธรรมของศาสนาพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2. มีความรู้เป็นสากลและมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหาการใช้
เทคโนโลยี และทักษะชีวิต
3. มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตดี มีสุขนิสัย และรักการออกกาลังกาย
4. มีความรักชาติ มีจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิต
และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
5. มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งทาประโยชน์และสร้างสิ่งดีงามในสังคม และอยู่รวมกันอย่างมีความสุข
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรแบบอิงมาตรฐาน
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ผู้เรียนตามหลักสูตรฯ นี้จะเกิดสมรรถนะ
สาคัญ 5 ประการนี้(คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. สานักงาน, 2552b): 6-7)
1.
2.
3.
4.

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
ความสามารถในกรใช้ทักษะชีวิต
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5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
นอกนั้นแล้ว หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะพลเมือง
ไทยและพลโลก ได้แก่ 1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2) ซื่อสัตย์สุจริต 3) มีวินัย 4) ใฝุเรียนรู้ 5) อยู่อย่าง
พอเพียง 6) มุ่งมั่นการทางาน 7) รักความเป็นไทย และ 8) มีจิตสาธารณะ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กาหนดให้ผู้เรียนเรียนรู้ 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ได้แก่ 1) ภาษาไทย 2) คณิตศาสตร์ 3) วิทยาศาสตร์ 4) สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 5) สุขศึกษาและพลศึกษา 6) ศิลปะ 7) การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ 8)
ภาษาต่างประเทศ โดยแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้กาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ เป็นเปูาหมายสาคัญ
ของการพัฒนาผู้เรียน มาตรฐานการเรียนรู้ได้ระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงเรียนรู้และปฏิบัติได้ ในลักษณะของ
ตัวชี้วัดที่สะท้อนมาตรฐานการเรียนรู้ แบ่งเป็นตัวชี้วัดชั้นปีที่เป็นเปูาหมายสาหรับพัฒนาผู้เรียนระดับ
การศึกษาภาคบังคับ(ประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 3) และตัวชี้วัดช่วงชั้นเป็นเปูาหมายสาหรับ
พัฒนาผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(มัธยมศึกษาปีที่ 4-6) และพบว่าในหลักสูตรได้กาหนด
มาตรฐานการเรียนรู้ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จานวน 67 มาตรฐาน (คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน. สานักงาน, 2552b): 8-9)
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีการจัดระดับการศึกษาเป็น 3
ระดับ ได้แก่ 1) ระดับประถมศึกษา(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6) ระดับนี้เน้นทักษะพื้นฐานด้านการอ่าน
การเขียน การคิดคานวณ ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน การติดต่อสื่อสาร กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม
และพื้น ฐานความเป็น มนุษย์ การพัฒ นาคุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์และสมดุลทั้งทางด้านร่างกาย
สติปั ญญา อารมณ์ สังคม และวัฒนธรรม โดยเน้นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 2)

ระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสารวจความถนัดและความสนใจของ
ตนเอง เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ และ 3) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6) การศึกษาระดับนี้เน้นการเพิ่มพูน ความรู้และทักษะเฉพาะด้านตามความ
ถนัดและความสนใจของผู้เรียน(คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. สานักงาน, 2552b): 21-22)
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กาหนดกรอบโครงสร้างเวลา
เรียนพื้นฐานสาหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาสามารถจัด
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ให้เป็นรายวิชาเพิ่มเติมได้ตามความพร้อมและจุดเน้น โดยปรับให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
สภาพของผู้เรียน และเกณฑ์การจบหลักสูตร ทั้งนี้ ระดับประถมศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่เกินวันละ 5
ชั่วโมง มัธยมศึกษาตอนต้นต้องมี เวลาเรียนไม่เกินวันละ 6 ชั่วโมง และมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมี
เวลาเรียนไม่น้อยกว่าวันละ 6 ชั่วโมง (คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. สานักงาน, 2552b): 24)
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ต้องอยู่บนหลักการพื้นฐานสองประการ คือ 1) ประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน 2) ประเมินเพื่อตัดสินผล
การเรียน โดยผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะสาคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการประเมินทั้ง 4 ระดับ ได้แก่ การ
ประเมินระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ (คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน. สานักงาน, 2552b): 28-29)
เกณฑ์ ก ารวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 ผู้เรียนทุกระดับต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด
ได้รับการประเมินผ่านทุกตัวชี้วัด ได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา และมีผลการประเมินผ่าน
เกณฑ์ในการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สาหรับการให้ระดับผลการเรียนรายวิชา สถานศึกษาสามารถให้ระดับผลการเรียนหรือระดับคุณภาพ
การปฏิบัติของผู้เรียนเป็นระบบตัวเลข ตัวอักษร ร้อยละ หรือระบบที่ใช้คาสาคัญสะท้อนมาตรฐาน
(คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. สานักงาน, 2552b): 30-31)
กล่าวโดยสรุปได้ว่าสถานศึกษาโดยครูผู้สอนสามารถพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนในหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ตามความพร้อมและจุดเน้น ภายใต้กรอบมาตรฐาน ตัวชี้วัด โครงสร้าง
เวลา เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่กาหนด
ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญาและ
แนวคิ ดการวางแผนยุ ท ธศาสตร์ ชี วิ ต ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้เ ลื อ กนั ก เรีย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น เป็ น
ประชากรกลุ่ ม เปู า หมายในการศึ กษา ด้ว ยเหตุ ผ ลด้า นพั ฒ นาการทางสติ ปั ญญาและวุ ฒิ ภ าวะที่
เหมาะสมสาหรับการเรียนรู้กระบวนการการวางแผนยุทธศาสตร์ชีวิต โดยใช้เนื้อหาความรู้ของกลุ่ม
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สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาสุขศึกษาในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ด้วย
เหตุผ ลว่าการมีสุ ขภาพดีเป็ น ปั จ จั ยส าคัญที่สุ ดของการมีชีวิต และช่ว ยให้ การดาเนินชีวิตประสบ
ความสาเร็จในด้านอื่นๆ ต่อไปได้ ดังเหตุผลและความจาเป็นของการเรียนรู้ต่อไปนี้
สุขภาพหรือสุขภาวะ หมายถึง ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางสังคม และ
ทางปัญญาหรือจิตวิญญาณ สุขภาพหรือสุขภาวะจึงสาคัญเพราะเชื่อมโยงกับทุกมิติของชีวิต ทุกคนจึง
ควรจะเรียนรู้เรื่องสุขภาพให้เข้าใจถูกต้อง มีเจตคติ คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม รวมทั้งมีทักษะ
ปฏิ บั ติ ด้า นสุ ข ภาพจนเป็ น กิ จ นิ สั ย ซึ่ งจะส่ ง ผลให้ สั ง คมโดยรวมมีสุ ข ภาวะต่ อ ไป(คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน. สานักงาน, 2552a)
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
สุขศึกษาและพลศึกษา เป็นการศึกษาด้านสุขภาพที่มีเปูาหมาย เพื่อการดารงสุข ภาพ การ
สร้างเสริมสุขภาพ และการพัฒนาคุณภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชนให้ยั่งยืน สุขศึกษา เน้น
การพัฒนาพฤติกรรมผู้เรียนด้านความรู้ เจตคติ คุณธรรม ค่านิยม และการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพไป
พร้อมกัน ส่วนพลศึกษา จะเน้ นกิจกรรมเคลื่อนไหว การออกกาลังกาย การเล่นเกมและกีฬ าเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาโดยรวมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา รวมถึงสมรรถภาพ
ทางกายเพื่อสุขภาพและกีฬา โดยมีกรอบเนื้อหาสาระและมาตรฐานของการเรียนรู้ดังนี้
สาระที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ เป็นการเรียนรู้ธรรมชาติของ
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต ความสัมพันธ์เชื่อมโยงใน
การทางานของระบบต่างๆ ของร่างกาย รวมถึงวิธีปฏิบัติตนให้เจริญเติบโตและมีพัฒนาการสมวัย
กาหนดเป็นมาตรฐาน พ 1.1 ผู้เรียนเข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
สาระที่ 2 ชีวิตและครอบครัว เป็นการเรียนรู้เรื่องคุณค่าของตนเองและครอบครัว
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ความรู้สึกทางเพศ การสร้างและรักษา
สัมพันธภาพกับผู้อื่น สุขปฏิบัติทางเพศ และทักษะในการดาเนินชีวิต กาหนดเป็นมาตรฐาน พ 2.1
ผู้เรียนเข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดาเนินชีวิต
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สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกกาลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
เป็นการเรียนรู้เรื่องการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆ การเข้ าร่วมกิจกรรมทางกีฬา ทั้งประเภทบุคคล
และประเภททีมอย่างหลากหลาย การปฏิบัติตามกฎ กติกา ระเบียบ และข้อตกลงในการเข้าร่วม
กิจกรรม กาหนดเป็นมาตรฐาน พ 3.1 ผู้เรียนเข้าใจ และมีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย
การเล่นเกม และกีฬา มาตรฐาน พ 3.2 ผู้เรียนรักการออกกาลังกาย การเล่นเกม และกีฬา ปฏิบัติ
อย่างสม่าเสมอ มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชม
สุนทรียภาพของการกีฬา
สาระที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการปูองกันโรค เป็นการเรียนรู้
เกี่ยวกับหลักและวิธีการเลือกบริโภคอาหาร ผลิตภัณฑ์ และบริการสุขภาพ การสร้างเสริมสมรรถภาพ
เพื่อสุขภาพและการปูองกันโรคทั้งโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ กาหนดเป็นมาตรฐาน พ 4.1 ผู้เรียนเห็น
คุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดารงสุขภาพ การปูองกันโรค และการสร้างเสริม
สมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
สาระที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต เป็นการเรียนรู้การปูองกันตนเองจากพฤติกรรม
เสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ ความรุนแรง อันตรายจากการใช้ยาและสารเสพติด รวมถึงแนวทางในการ
สร้างเสริมความปลอดภัยในชีวิต กาหนดเป็นมาตรฐาน พ 5.1 ปูองกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง
พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติด และความรุนแรง
นอกจากนี้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กาหนดให้มีการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้นี้เมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3, 6 และชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3, 6 ในครั้งนี้ขอกล่าวถึงคุณภาพของผู้เรี ยนเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งหลักสูตรกาหนดว่า
ผู้เรียนจะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
1. เข้าใจและเห็นความสาคัญของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการที่มีต่อสุขภาพและชีวิตในช่วงวัยต่างๆ
2. เข้ า ใจ ยอมรั บ และสามารถปรั บ ตั ว ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงทางร่ า งกาย จิ ต ใจ
อารมณ์ ความรู้สึกทางเพศ ความเสมอภาคทางเพศ สร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่น และตัดสินใจ
แก้ปัญหาชีวิตด้วยวิธีที่เหมาะสม
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3. เลือกกินอาหารที่เหมาะสม ได้สัดส่วน ส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ตามวัย
4. มีทักษะในการประเมินอิทธิพลทางเพศ เพื่อน ครอบครัว ชุมชน และวัฒนธรรมที่
มีต่อเจตคติ ค่านิยมเกี่ยวกับสุขภาพและชีวิต และจัดการได้อย่างเหมาะสม
5. ปู องกัน และหลี กเลี่ยงปัจจัยเสี่ ยง พฤติกรรมเสี่ ยงต่อสุ ขภาพและการเกิดโรค
อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติด และความรุนแรง รู้จักเสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่ตัวเอง ครอบครัว
และชุมชน
6. เข้าร่วมกิจกรรมทางกาย กิจกรรมกีฬา กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ โดยนาหลักการของทักษะกลไกมาใช้ได้อย่างปลอดภัย สนุกสนาน
และปฏิบัติเป็นประจาสม่าเสมอตามความถนัดและความสนใจ
7. แสดงความตระหนักในความสัมพันธ์ ระหว่างพฤติกรรมสุขภาพ การปูองกันโรค
การดารงสุขภาพ การจัดการกับอารมณ์และความเครียด การออกกาลังกายและการเล่นกีฬากับการมี
วิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี
8. สานึกในคุณค่า ศักยภาพ และความเป็นตัวของตัวเอง
9. ปฏิบัติตามกฎ กติกา หน้าที่ความรับผิดชอบ เคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น ให้
ความร่วมมือในการแข่งขันกีฬาและการทางานเป็นทีมอย่างเป็นระบบด้วยความมุ่งมั่นและมีน้าใจ
นักกีฬา จนประสบความสาเร็จตามเปูาหมายด้วยความชื่นชมและสนุกสนาน
คุณภาพผู้เรียนเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้กล่าวไปนั้นเกิดจากการจัดการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาโดยมีตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางที่มีหลักสูตร
กาหนดให้ ในครั้งนี้ผู้วิจัยได้พิจารณาเลือกเฉพาะตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางของระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 กล่าวถึงเฉพาะรายวิชาสุขศึกษาเท่านั้น ซึ่งได้มีการกาหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดังต่อไปนี้(คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. สานักงาน,
2552a): 7-47)
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สาระที่ 1. การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
มาตรฐาน พ 1.1 ผู้เรียนเข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
ตัวชี้วัด
1.

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

เปรี ย บเที ย บการเปลี่ ย นแปลงทางด้ า น - การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์

ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสิตปัญญาของ สังคม และสิตปัญญาในวัยทารก วัยก่อนเรียน
แต่ละช่วงชีวิต

วัยเรียน วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ และวัยสูงอายุ

2. วิเคราะห์ อิทธิพลและความคาดหวังของ - อิ ทธิ พ ลและความคาดหวั งของสั งคมที่มี ต่ อ
สังคมต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น
3.

การเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น

วิเคราะห์ สื่ อโฆษณา ที่มีอิท ธิพลต่อการ - สื่อโฆษณาที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและ

เจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น

พัฒนาการของวัยรุ่น เช่น โทรทัศน์ วิทยุ สื่อ
สิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต

สาระที่ 2. ชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน พ 2.1 ผู้เรียนเข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดาเนิน
ชีวิต
ตัวชี้วัด
1.

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

อธิบายอนามัย แม่และเด็ก การวางแผน - องค์ประกอบของอนามัยเจริญพันธุ์ ได้แก่

ครอบครัว และวิธีการปฏิบัติตนที่เหมาะสม

อนามัยแม่และเด็ก การวางแผนครอบครัว

2. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ - ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การตั้ ง ครรภ์ ได้ แ ก่
สารเสพติด แอลกอฮอล์ บุหรี่ สภาพแวดล้อม
การติดเชื้อ โรคที่เกิดจากสภาวะการตั้งครรภ์
3. วิเคราะห์สาเหตุและเสนอแนวทางปูองกัน - สาเหตุความขัดแย้งในครอบครัว
แก้ไขความขัดแย้งในครอบครัว

- แนวทางปู อ งกั น แก้ ไ ขความขั ด แย้ ง ใน
ครอบครัว
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สาระที่ 3. การเคลื่อนไหว การออกกาลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
มาตรฐาน พ 3.1 ผู้เรียนเข้าใจ และมีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา
มาตรฐาน พ 3.2 ผู้เรียนรักการออกกาลังกาย การเล่นเกม และกีฬา ปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ มีวินัย
เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชมสุนทรียภาพของการกีฬา
เป็นสาระที่สอนในรายวิชาพลศึกษา ยังไม่ขอกล่าวถึงตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางในครั้งนี้
สาระที่ 4. การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการปูองกันโรค
มาตรฐาน พ 4.1 ผู้เรียนเห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดารงสุขภาพ การปูองกัน
โรค และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1. กาหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับวัย - กาหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับวัยต่างๆ
ต่างๆ โดยคานึ งถึงความประหยั ด และคุณค่า เช่น วัยทารก วัยเด็ก (วัยก่อนเรียน วัยเรียน)
ทางโภชนาการ

วัยรุ่น วัยผู้ ใหญ่ วัยสูงอายุ โดยคานึงถึงความ
ประหยัด และคุณค่าทางโภชนาการ

2. เสนอแนวทางปูองกันโรคที่เป็นสาเหตุสาคัญ - โรคที่เป็นสาเหตุสาคัญของการเจ็บปุวยและ
ของการเจ็บปุวยและการตายของคนไทย

การตายของคนไทย โรคติดต่ อ เช่น โรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ โรคไข้หวัดนก ฯลฯ
โรคไม่ติดต่อ เช่น โรคหัวใจ โรคความดันโลหิต
สูง เบาหวาน มะเร็ง ฯลฯ

3. รวบรวมข้อมูลและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา - ปัญหาสุขภาพชุมชน
สุขภาพในชุมชน

- แนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน

4. การวางแผนและจัดการเวลาในการออกกาลัง - การวางแผนและจัดการเวลาในการออกกาลัง
กาย การพักผ่อน และการสร้างเสริมสมรรถภาพ ก า ย ก า ร พั ก ผ่ อ น แ ล ะ ก า ร ส ร้ า ง เ ส ริ ม
ทางกาย

สมรรถภาพทางกาย

5 . การทดสอบสมรรถภาพทางกายและพัฒนา ได้ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล

การทดสอบสมรรถภาพทางกายแบบต่างๆ
และการพัฒนาสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
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สาระที่ 5. ความปลอดภัยในชีวิต
มาตรฐาน พ 5.1 ปูองกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สาร
เสพติด และความรุนแรง
ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1. วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง และพฤติกรรมเสี่ยงที่มี - ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ
ผลต่อสุขภาพ และแนวทางปูองกัน

- แนวทางการปูองกันความเสี่ยงต่อสุขภาพ

2. หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงและชักชวน - ปัญหาและผลกระทบจากการใช้ความรุนแรง
เพื่ อ นให้ ห ลี ก เลี่ ย งการใช้ ค วามรุ น แรงในการ - วิธีหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง
แก้ปัญหา
3. วิเคราะห์อิทธิพลของสื่อต่อพฤติกรรมสุขภาพ - อิทธิพลของสื่อต่อพฤติกรรมสุขภาพและความ
และความรุนแรง

รุนแรง(คลิปวีดิโอการทะเลาะวิวาท
อินเทอร์เน็ตเกม ฯลฯ)

4. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการดื่มเครื่องดื่มที่ - ความสัมพันธ์ของการดื่มเครื่องดื่มที่มี
มีแอลกอฮอล์ต่อสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ

แอลกอฮอล์ต่อสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ

5. แสดงวิธีช่วยการฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี

- วิธีชว่ ยการฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี

2. การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 ศึกษาสาระสาคัญของทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา จากหนังสือ
เอกสาร และงานวิจัยต่างๆ พบสาระสาคัญของทฤษฎีดังกล่าว ดังต่อไปนี้
2.1.1 แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา
ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา

ได้รับการพัฒนาขึ้นจากความ

เชื่อพื้นฐานที่ว่า บุคคลเกิดการเรียนรู้ได้จากการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และสิ่งแวดล้อม โดย
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มีปัจจัยหลักที่มีความสัมพันธ์ และมีผลต่อการเรียนรู้ของบุคคล 3 ประการ ได้แก่ 1) ปัจจัย
ทางด้านพฤติกรรม 2) ปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อม และ 3) ปัจจัยทางด้านส่วนบุคคล ทั้ง
สามปัจจัยดังกล่าวมีลักษณะเป็นตัวกาหนดซึ่งกันและกัน ดังภาพต่อไปนี้

ภาพที่ 5 แสดงการเป็นตัวกาหนดซึ่งกันและกันของปัจจัยทางด้านพฤติกรรม ปัจจัยทางด้าน
สภาพแวดล้อม และปัจจัยทางด้านส่วนบุคคล
แนวคิดพื้นฐานดังกล่าวสนับสนุนความเชื่อที่ว่าการเรียนรู้ของบุคคล โดยส่วนใหญ่ได้จากการ
สังเกตจากตัวแบบ(Observational Learning) อาจเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของบุคคลอื่น หรืออาจ
ผ่านสื่อที่มิใช่บุคคลก็ได้ ตัวแบบหรือประสบการณ์ที่บุคคลรับรู้ทั้งในทางตรงหรือผ่านสื่อ ถือได้ว่าเป็น
ปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อปัจจัยทางด้านส่วนบุคคล เช่น ความสนใจ ความชอบ
และต่ อ มาก็ อ าจน าไปสู่ ก ารเปลี่ ย นแปลงทางพฤติ ก รรม การเรี ย นรู้ โ ดยการสั ง เกตดั ง กล่ า ว
ประกอบด้วย 4 กระบวนการ ได้แก่ 1) กระบวนการสร้างความสนใจ 2) กระบวนการจดจา 3)
กระบวนการแสดงเหมือนตัวแบบ และ 4) กระบวนการการจูงใจ
นอกจากนั้นแล้วบุคคลมีความสามารถในการคิด หรือคาดการณ์ผลที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าได้
โดยอาศั ย ข้อ ความรู้ จ ากความทรงจา และกระบวนการคิดนี้ ทาให้ กระบวนการควบคุม ความคิ ด
ความรู้สึก พฤติกรรม หรือการกระทาบางอย่างที่อาจส่งผลที่ไม่พึงพอใจต่อบุคคล หรือในทางตรงข้าม
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บุคคลจะแสดงความคิด ความรู้สึก พฤติกรรม หรือการกระทาที่บุคคลคาดการณ์ว่าจะทาให้ตนเองได้
ประโยชน์ ห รื อ พึ ง พอใจ กระบวนการดั ง กล่ า วนี้ เ รี ย กว่ า การก ากั บ ตนเอง ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย 3
กระบวนการ ได้แก่ 1) การสังเกตตนเอง 2) กระบวนการตัดสิน และ 3) การแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง
โดยมีการสังเกตตนเองเป็นจุดตั้งต้นของกระบวนการซึ่งเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า การรับรู้ความสามารถ
ของตนเอง(Self-Efficacy)
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยสรุปได้ว่า กระบวนการเรียนรู้การกากับตนเอง เป็น
กระบวนการที่ส่งผลให้บุคคลสามารถควบคุมกระบวนการคิด อารมณ์ความรู้สึก พฤติกรรม แรงจูงใจ
และการประเมินผลการกระทาเหล่านั้นของตนเอง เพื่อเป็นทางเลือกในการวางแผนไปสู่ความสาเร็จ
เป็นผลจากการได้รับรู้และเรียนรู้กระบวนการกากับตนเอง ซึ่งสามารถวัดได้จากพฤติกรรมต่อไปนี้
1) การกาหนดเปูาหมาย (Goals Setting) เป็นผลที่บุคคลคิดและ
คาดการณ์ผลลัพธ์ล่วงหน้า
2) การวางแผนอย่างรอบคอบ (Elaboration) เป็นการกาหนด
แนวทาง วิธีการที่จะบรรลุเปูาหมายที่ผ่านกระบวนการคิดอย่างละเอียดถี่ถ้วน
3) การจัดการทรัพยากร (Resources Management)

เป็น

พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นการจัดหา บารุงรักษา และใช้ทรัพยากรเพื่อการดาเนินการตามแผนที่วางไว้
4) ความตั้งใจ และความพยายาม (Volition & Effort) เป็น
พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบุคคลมีแรงจูงใจที่จะประสบความสาเร็จตามเปูาหมายที่สามารถสังเกตได้
จากพฤติกรรมของความขยัน ความอดทนในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ
5) การประเมินตนเอง (Self-Evaluation) เป็นพฤติกรรมที่บุคคล
รับรู้ส่วนขาดหรือข้อบกพร่องของตนเองจากการเปรียบเทียบผลการดาเนินงาน ผลงานกับ เปูาหมายที่
ตนเอง หรือสังคมกาหนดไว้
2.1.2 แนวทางในการประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญาสู่
การพัฒนาการเรียนการสอน ตามแนวคิดของสุรางค์ โค้วตระกูล (2553): 247-248) มีดังนี้
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1) กาหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ให้มีลักษณะเป็นวัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม
2) แสดงตัวอย่างของการกระทาให้บ่อยครั้ง
3) อธิบายความหมายของตัวอย่างเหล่านั้น
4) แนะนาวิธีการเรียนรู้ด้วยการสังเกต และสิ่งที่ควรเลือกเป็น
ต้นแบบ
5) จัดสรรเวลาให้ผู้เรียนมีโอกาสแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบ
6) สร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนต้องการแสดงพฤติกรรมเหมือนตัว
แบบได้อย่างถูกต้อง
แนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการการกากับตนเองนั้น
ควรประกอบด้วยมิติในการเรียนรู้ดังต่อไปนี้(Schunk, 2004): 122)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

การกาหนดเปูาหมายเพื่อให้สร้างแรงจูงใจ
การกาหนดวิธีการที่จะพิชิตเปูาหมายที่ตั้งไว้
การจัดการด้านเวลาที่เหมาะสม
การประเมินตนเองเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
การจัดโครงสร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับงาน
การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเพื่อรับการสนับสนุนช่วยเหลือ

จากเนื้อหาสาระของทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา

ซึง่ ผู้วิจัยได้สรุป

หลักการเพื่อการรูปแบบพัฒนาการเรียนการสอนดังนี้
1) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม(Environments) ปัจจัยด้านพฤติกรรม
(Behaviors) และปัจจัยด้านบุคคล(personals) ที่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันทาให้บุคคลเกิดการ
เรียนรู้ และนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
2) บุคคลสามารถคิด คาดการณ์ล่ ว งหน้า(Forethought)

ถึ ง

ผลลัพธ์(Outcome) ที่จะเกิดขึ้นโดยอาศัยข้อมูลและความรู้ในความทรงจาประกอบการ
ตั ด สิ น ใจแสดงพฤติ ก รรม(Performance)

แล้ ว พิ จ ารณาผลของพฤติ ก รรมนั้ น (Self-
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reflection) ส่งผลให้เกิดการควบคุมและปรับพฤติกรรมให้เหมาะสมต่อการบรรลุผลลัพธ์
ตามที่คาดการณ์ไว้
3) บุคคลเรียนรู้จากการสังเกตและเลียนแบบบุคคลหรือแบบอย่าง
ที่ตนเองสนใจ ทาให้จดจาลักษณะพฤติกรรม แล้วพยายามแสดงหรือกระทาให้เหมือนตัว
แบบนั้น โดยอาศัยความต้องการที่จะประสบความสาเร็จเช่นเดียวกับตัวแบบเป็นแรงจูงใจ
จากที่กล่ าวแล้ ว ข้างตน ผู้ วิจัยสามารถสรุป เป็น แนวทางการประยุกต์ ทฤษฎีการ
เรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญาสู่การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนได้ดังต่อไปนี้
1) การส่งเสริมพัฒนา และคัดสรรต้นแบบที่พึงประสงค์ของสังคม
ให้มีความน่าสนใจ
2) การส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการแห่งความสาเร็จที่พึง
ประสงค์
3) การส่งเสริมการวิเคราะห์และประเมินพฤติกรรมตนเอง
4) การควบคุมกากับระยะเวลาของการบรรลุเปูาหมายอย่าง
เหมาะสม
5) การจัดโครงสร้างและสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องเหมาะสม
6) การส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ต่อสังคมอย่างกัลยาณมิตร
2.2 ศึกษาสาระสาคัญของแนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์ชีวิต จากหนังสือ เอกสาร
และงานวิจัยต่างๆ พบสาระสาคัญของแนวคิดดังกล่าว ดังต่อไปนี้
2.2.1 แนวคิดพื้นฐานของการวางแผนยุทธศาสตร์ชีวิต
การวางแผนยุทธศาสตร์ชีวิต (Strategic Life Planning) เป็นแนวคิดที่มี
พื้นฐานความคิดมาจากการวางแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ในองค์กรต่างๆ ทั้งของภาครัฐและ
เอกชน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาไปสู่จุดหมายที่กาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประสบ
ความสาเร็จด้วยต้นทุนหรือการใช้ทรัพยากรให้น้อยที่สุด ด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ผ่าน
กระบวนการวิเคราะห์ จุดแข็ง -จุดอ่อน โอกาส-อุปสรรค และการวางแผนอย่างรอบคอบ
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รอบคอบ จากแนวคิดการวางแผนพัฒนาดังกล่าวได้มีการนากระบวนการกาหนดเปูาหมาย
การประเมินตนเอง การกาหนดแผนการดาเนินงาน ตลอดจนการติดตามประเมินผลของวาง
แผนการพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์มาประยุกต์สู่การวางแผนยุทธศาสตร์ชีวิตของส่วนบุคคล ด้วย
ความมุ่งหวัง ว่าบุ คคลจะสามารถดาเนินชีวิตอย่างมีเปูาหมายด้ว ยวิถีทางที่ ถูกต้อง

มี

กระบวนการจัดการตนเองเพื่อให้ไปสู่ความสาเร็จอย่างเหมาะสม สามารถควบคุมกากับและ
ประเมินพฤติกรรมและปรับปรุงเปูาหมายการพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง มีชี วิตอยู่บน
ความไม่ประมาท แนวคิดดังกล่าวนี้มีความสอดคล้ องกับความเชื่อพื้นฐานของทฤษฎีการ
เรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญาเกี่ยวกับการคาดการณ์ล่วงหน้า การตัดสินใจแสดงพฤติกรรม
และการพิจารณาตนเองซึ่งเป็นวงจรการกากับตนเอง นอกจากนั้นยังมีกระบวนการเรียนรู้ที่
เป็นรูปธรรม สามารถตั้งวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมและวัดผลได้ชัดเจน
2.2.2

แนวทางการนาแนวคิดพื้นฐานของการวางแผนยุทธศาสตร์ชีวิตสู่

กระบวนการจัดการเรียนการสอน

จากการศึกษาเอกสารผู้วิจัยสามารถสรุปกระบวนการ

วางแผนยุทธศาสตร์ชีวิตเพื่อเป็นแนวทางสู่การพัฒนาการเรียนการสอนดังนี้
1) ระยะการรวบรวมข้อมูล(Gathering Phase) ประกอบด้วย
1.1) การเรียนรู้เปูาหมายของชีวิต ผู้เรียนได้เรียนรู้และ
ศึก ษาบริ บ ททางสั ง คมที่เ ป็ น ตั ว ก าหนด หรือ มี อิท ธิพ ลต่อ การดาเนิน ชีวิ ต ของคนเรา เชื่อ มโยงสู่
เปูาหมายหรือวัตถุประสงค์ของหน่วยการเรียนรู้นี้ แล้วนาไปสู่การตั้งเปูาหมายการเรียนรู้ของตนเอง
1.2) การประเมินตนเอง

ผู้ เรียนได้เรียนรู้การค้นหา

ความสามารถตนเองมี นามาเป็นส่วนประกอบ(Ingredients) ที่ช่วยส่งเสริมในการเรียนผสานเชื่อมโยง
สิ่งกับบริบททางการเรียน เพื่อการรับรู้ระดับความสามารถของตนเองในหน่วยการเรียนรู้นี้
1.3) การกาหนดวิสัยทัศน์ชีวิต ผู้เรียนต้องเรียนรู้วิธีการ
สร้างภาพหรือเปูาหมายในอนาคตที่พึงประสงค์และควรจะเป็น จริงสาหรับตนเอง โดยกาหนดให้สูง
กว่าตาแหน่งที่เป็ นอยู่ ในปั จจุบั นที่รับรู้ความสามารถ ซึ่งเป็นการกาหนดเปูาหมายการเรียนรู้ของ
ตนเองต่อไป
2) ระยะการวางแผน(Planning Phase) ประกอบด้วย
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2.1) การวิ เ คราะห์ ต นเอง ผู้ เ รี ย นต้ อ งเรี ย นรู้ วิ ธี ก าร
พิจารณาวิเคราะห์จุดอ่อน-จุดแข็งของตนเอง รวมทั้งพิจารณาวิเคราะห์โอกาสที่สนับสนุน ตลอดจน
ปัญหาอุปสรรค หากเราต้องการบรรลุเปูาหมาย หรือการสร้างภาพอนาคตให้เป็นจริง
2.2) การกาหนดยุทธศาสตร์ชีวิต ผู้เรียนต้องเรียนรู้ และ
สืบค้นหาเทคนิค และวิธีการที่จะไปให้ถึงเปูาหมายการเรียนรู้ที่กาหนด ที่มีความเป็นไปได้สูงที่จะ
ประสบผลสาเร็จ แต่ใช้ทรัพยากรและต้นทุนดาเนินการน้อยที่สุด
2.3) การกาหนดแผนปฏิบัติการของชีวิต ผู้เรียนกาหนด
แบบแผนการดาเนินชีวิตในการเรียนที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ ที่ ต้องลงมือปฏิบัติจริงเพื่อให้ประสบ
ผลสาเร็จตามเปูาหมาย
3) ระยะสร้าง(Building Phase) ประกอบด้วย
3.1) การประกาศทิศทางการเรียนรู้ เป็นการฝึกให้ผู้เรียน
ให้สัญญากับ ตนเอง โดยมีเพื่อนๆ และสังคมร่ว มเป็นสักขีพยาน และเน้นให้ซื่อสัตย์ ต่อสัญญาของ
ตนเอง
3.2) การสร้างวิถีชีวิต หมายถึง การลงมือดาเนินการตาม
แผน เป็นระยะที่ผู้เรียนต้องลงมือปฏิบัติตนตามแผนการที่กาหนดไว้จนเป็นกิจวัตรประจาวัน
3.3) การติดตามกากับ ประเมินผล ทบทวนปรับปรุงแผน
ผู้เรียนติดตามกากับการดาเนินการตามแผนด้วยการบันทึกอนุทิน(Diary) มีการนาผลการปฏิบัติไป
เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์อย่างสม่าเสมอ นาประเด็นปัญหา อุปสรรค หรือข้อดีจากการปฏิบัติตาม
แผนไปสู่การอภิปรายในชั้นเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ แล้วนาผลดังกล่าวไปสู่
กระบวนการปรับปรุงแก้ไขแผนปฏิบัติการของตนเองอย่างต่อเนื่องต่อไป
สาหรับการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้สรุปหลักการของการวางแผนยุทธศาสตร์ชีวิต เพื่อ
ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสาหรับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนดังนี้
1. การศึกษาเปูาหมายด้านการเรียนควบคู่กับเปูาหมายชีวิตที่เป็นคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของสังคม ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงสู่ การกาหนดเปูาหมายการเรียนรู้ ของตนเองได้
อย่างเหมาะสม
2. การกาหนดเปูาหมายความสาเร็จด้านการเรียนรู้ที่ท้าทาย สามารถสร้างแรงจูงใจ
ให้ผู้เรียนมีความพยายามด้านการเรียนให้บรรลุเปูาหมายที่กาหนด
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3. การวิเคราะห์และประเมินตนเองอย่างรอบด้าน เพื่อการวางแผนการเรียนรู้อย่าง
ละเอียดรอบคอบ ช่วยให้ผู้เรียนสามารถบรรลุเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
4. การนาเสนอความตั้งใจและแนวทางการดาเนินการเรียนรู้ต่อเพื่อนๆ ทาให้เกิด
พันธะสัญญา ช่วยเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นพยายาม และตั้งใจเรียนรู้ให้ประสบความสาเร็จมาก
ยิ่งขึ้น
5. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการตามแนวทางการเรียนรู้ที่
กาหนดอย่างสม่าเสมอ ช่วยให้ผู้เรียนรับรู้สภาพการเรียน และความสามารถของตนเอง ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีการทบทวนปรับปรุงการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง
3. การออกแบบและสร้างรูปแบบการเรียนการสอน

3.1 ผู้วิจัยได้กาหนดกรอบแนวคิดทฤษฎีสาหรับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ด้ว ยการน าหลักการของทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญาและหลั กการของแนวคิดการ
วางแผนยุทธศาสตร์ชีวิต ซึ่งกล่าวแล้วในข้อ 2 มาสังเคราะห์ได้หลักการของรูปแบบการเรียนการสอน
ดังภาพต่อไปนี้
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1. ปฏิ สั ม พั น ธ์ ท างสั ง คม
สิ่ ง แวดล้ อ ม ท าให้ บุ ค คล
เกิดการเรียนรู้ และนาไปสู่
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

1. ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
ช่วยให้บุคคลเรียนรู้เป้าหมายของสังคม
เป้ า หมายชี วิ ต และเป้ า หมายตนเอง
สามารถนาไปสู่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

2. บุ ค ค ล ส า ม า ร ถ คิ ด
ล่ ว ง ห น้ า Forethought
ถึ ง ผลลั พ ธ์ Outcome ที่
จะเกิ ด ขึ้ น โดยอา ั ย ข้ อ มู ล
องค์ความรู้ในความทรงจ า
ประกอบการตัดสินใจแสดง
พฤติ ก รรม Performance)
แล้วพิจารณาถึงผลกระทบ
Self-reflection) ส่ งผลให้
เกิ ด การควบคุ ม และปรั บ
พฤติ กรรมให้ เหมาะสมต่ อ
การบรรลุ ผ ลลั พ ธ์ ต ามที่
คาดการณ์ไว้

2. การคิดคาดการณ์ผลลัพธ์ล่ว งหน้าที่
เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ ท้ า ท า ย ส า ม า ร ถ
เสริ ม สร้ า งแรงจู ง ใจให้ บุ ค คลแสดง
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ เพื่อให้ ตนเอง
บรรลุเป้าหมายที่กาหนด

3. บุ ค คลเรี ย นรู้ จ ากการ
สั ง เ ก ต แ ล ะ เ ลี ย น แ บ บ
บุ ค คล หรื อ แบบอย่ า งที่
ตนเองสนใจ ท าให้ จ ดจ า
ลั ก ณะพฤติ ก รรม แล้ ว
พยายามแสดงหรื อกระท า
ให้ เ หมื อ นตั ว แบบ โ ดย
อา ั ย ความต้ อ งการที่ จ ะ
ประสบความสาเรจ
เช่ น เดี ย วกั บ ตั ว แบบเป น
แรงจูงใจ

4. การแสดงความมุ่ ง มั่ น ตั้ ง ใจในการ
เรี ย นต่ อ หน้ า ครู แ ละ เพื่ อ น เป น
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่เสริมแรงให้บุคคล
แสดงพฤติกรรมการเรียนที่พึงประสงค์
ต่อการบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้

3. บุ ค คล แบบอย่ า งการด าเนิ น ชี วิ ต
และการดาเนินงานที่ประสบความสาเรจ
ที่ผู้เรียนให้ความสนใจ เปนแหล่งเรียนรู้
ที่ ส าคั ญ ต่ อ การสร้ า งแรงจู ง ใจ การ
กาหนดเป้าหมาย การวิเคราะห์ตนเอง
การวางแผนการเรียนรู้ และการเรียนรู้
ตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ

5. การติดตามประเมินและพิจารณาผล
การเรียนรู้ รวมทั้งการทบทวนปรับปรุง
แผนอย่างสม่าเสมอ ช่วยให้บุคคลแสดง
พฤติ ก รรมการเรี ย นรู้ ที่ พึ ง ประสงค์ ต่ อ
การบรรลุเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง

1 การ ึก าเป้าหมายด้านการ
เรียนควบคู่กับเป้าหมายชีวิตที่
เปนคุณลัก ณะที่พึงประสงค์ของ
สังคม ช่วยให้ผู้เรียนสามารถ
เชื่อมโยงสู่การกาหนดเป้าหมาย
การเรียนรู้ ของตนเองได้อย่าง
เหมาะสม
การกาหนดเป้าหมาย
ความสาเรจด้านการเรียนรู้ที่ท้า
ทาย สามารถสร้างแรงจูงใจให้
ผู้เรียนมีความพยายามด้านการ
เรียนให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนด
3 การวิเคราะห์และประเมิน
ตนเองอย่างรอบด้าน เพื่อการวาง
แผนการเรียนรู้อย่างละเอียด
รอบคอบ ช่วยให้ผู้เรียนสามารถ
บรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ
4 การนาเสนอความตั้งใจและ
แนวทางการดาเนินการเรียนรูต้ ่อ
เพื่อน ทาให้เกิดพันธะสัญญา
ช่วยเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความ
มุ่งมั่นพยายาม และตั้งใจเรียนรู้
ให้ประสบความสาเรจมากยิ่งขึ้น
5 การติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดาเนินการตาม
แนวทางการเรียนรู้ที่กาหนดอย่าง
สม่าเสมอ ช่วยให้ผู้เรียนรับรู้
สภาพการเรียน และ
ความสามารถของตนเอง ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีการทบทวนปรับปรุง
การเรียนรู้ของตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง

กรอบแนวคิดการบูรณาการหลักการสาคัญของทฤ ฎีและแนวคิด เพื่อสร้างหลักการของรูปแบบการเรียนการสอน

ภาพที่ 6 การสังเคราะห์หลักการของรูปแบบการเรียนการสอน
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ภายหลังจากที่ได้หลักการสาหรับการรูปแบบการเรียนการสอน ผู้วิจัยได้นาหลักการที่ได้มา
วิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อสร้างความเชื่อมโยงเชิงโครงสร้าง

โดยอาศัยความสัมพันธ์เชิงสาเหตุมา

ประกอบการพิจารณากาหนดองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน โดยนาหลักการต่อไปนี้ไป
จัดองค์ประกอบ
ข้อที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ช่วยให้บุคคลเรียนรู้เปูาหมายของสังคม
เปูาหมายชีวิต และเปูาหมายตนเอง สามารถนาไปสู่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ข้อที่ 2 การคิดคาดการณ์ผลลัพธ์ล่วงหน้าที่เหมาะสมและท้าทาย สามารถเสริมสร้างแรงจูงใจ
ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เพื่อให้ตนเองบรรลุเปูาหมายที่กาหนด
ข้อที่ 3 บุคคล แบบอย่างการดาเนินชีวิต และการดาเนินงานที่ประสบความสาเร็จ ที่ผู้เรียน
ให้ความสนใจ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สาคัญต่อการสร้างแรงจูงใจ การกาหนดเปูาหมาย การวิเคราะห์
ตนเอง การวางแผนการเรียนรู้ และการเรียนรู้ตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อที่ 4 การแสดงความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียนต่อหน้าครูและเพื่อนๆ เป็นปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคมที่เสริมแรงให้บุคคลแสดงพฤติกรรมการเรียนที่พึงประสงค์ต่อการบรรลุเปูาหมายที่กาหนดไว้
ข้อที่ 5 การติดตามประเมินและพิจารณาผลการเรียนรู้ รวมทั้งการทบทวนปรับปรุงแผน
อย่างสม่าเสมอ ช่วยให้บุคคลแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ต่อการบรรลุเปูาหมายอย่าง
ต่อเนื่อง
3.2 การพัฒนาขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน
ภายหลังการวิเคราะห์และสังเคราะห์หลักการของรูปแบบ ช่วยให้ผู้วิจัยสามารถพัฒนา
แนวทางการใช้รูปแบบการเรียนการสอนหรือขั้นตอนการดาเนินการเรียนการสอน เป็นองค์ประกอบที่
มีความสาคัญที่สุดที่จะช่วยให้รูปแบบการสอนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ได้ ขั้นตอนการ
ดาเนินการเรียนการสอนครั้งนี้ ได้จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์หลักการของรูปแบบการเรียนการ
สอน โดยอาศัยขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้แบบสังเกต(Observational learning) ซึ่งผู้เรียนจะมี
การเรียนรู้ที่ดาเนินตามลาดับขั้นดังนี้ 1) ขั้นสนใจ(Attention) 2) ขั้นจดจา(Retention) 3) ขั้น
แสดงออก(Production) และ 4) ขั้นสร้างแรงจูงใจ(Motivation) (Bandura, 1989): 21-33) บูรณา
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การกับกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ชีวิต(Strategic Life Planning) ซึ่งมีลาดับขั้นตอนที่เริ่มจาก
1) ระยะการรวบรวมข้อมูล (Gathering Phase) ประกอบด้วย การศึกษาเปูาหมาย การประเมิน
ตนเอง การกาหนดเปูาหมายของตนเอง 2) ระยะวางแผน (Planning Phase) ประกอบด้วย การ
วิเคราะห์ตนเอง การกาหนดยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเรียนรู้ และ 3) ระยะสร้าง (Building
Phase) ประกอบด้ว ย การนาเสนอเปูาหมาย การดาเนินการเรียนรู้ การประเมินและปรับปรุง
แผนการ

เป็นต้นแบบในการสร้างความความเชื่อมโยงไปสู่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่

สามารถเสริมสร้างคุณลักษณะด้านการกากับตนเอง และผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ซึ่งความเชื่อมโยง
ดังกล่าวจะมีลักษณะเป็นลาดับขั้นในการจัดการเรียนการสอน ภายหลังการวิเคราะห์และสังเคราะห์
หลักการของรูปแบบ ช่วยให้ผู้วิจัยสามารถได้จัดองค์ประกอบที่เป็นขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน
ของรูปแบบการเรียนการสอนที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้
ขั้นที่ 1 ระยะการสร้างความสนใจ (Attention) เนื่องจากความสนใจเป็นขั้นตอนแรกที่ทาให้
บุคคลเกิดการเรียนรู้ และบุคคลมักสนใจในเรื่อง หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ผู้วิจัยได้อาศัย
หลักการข้อที่ 1 บูรณาการกากับหลักการข้อที่ 2 สร้างเป็นขั้นตอนแรกของการจัดการเรียนการสอน
ของรูปแบบ โดยกาหนดให้เป็นช่วงที่ผู้สอนจะต้องนาเรื่องที่น่าสนใจของเนื้อหาการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
และเป็นประโยชน์โดยตรงต่อผู้เรียนมานาเสนอ
ขั้นที่ 2 ระยะคาดการณ์ล่วงหน้า (Forethought) ภายหลังปฏิสัมพันธ์ทางสังคมด้วยเรื่องที่
บุคคลให้ความสนใจ จดจาสิ่งเหล่านั้น ประเมินตนเองแล้ว และตัดสินใจว่าต้องการเป็นเช่นเดียวกับ
ต้นแบบ ผู้วิจัยได้อาศัยหลักการข้อที่ 1 ข้อที่ 2 และข้อที่ 3 มาสร้างเป็นขั้นตอนที่สืบเนื่องจากขั้นตอน
ที่ 1 ในขั้นนี้ผู้เรียนจะเป็นผู้กาหนดสิ่งที่ตนเองต้องการเรียนรู้ไว้ล่วงหน้า โดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากการ
เปรียบเทียบความรู้ของตนเองกับเกณฑ์ความรู้ที่บทเรียนต้องการให้เรียนรู้
ขั้นที่ 3 ระยะการวางแผนยุทธศาสตร์ (Tactic Planning) การวางแผนยุทธศาสตร์เป็นการ
กาหนดวิธีการที่จะบรรลุเปูาหมายที่มีประสิทธิภาพที่สุด ทาให้บุคคลสามารถเห็นช่องทางของการ
บรรลุเปูาหมาย เป็นการนาหลักการข้อที่ 2 ข้อที่ 3 และข้อที่ 5 มาสร้างเป็นขั้นต้อนนี้ โดยผู้เรียนใช้
ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ตนเองเข้ามาช่วยในการกาหนดแผนยุทธศาสตร์การเรียนรู้
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ขั้นที่ 4 ระยะปฏิบัติการให้สาเร็จ (Execution) เป็นระยะที่ผู้เรียนต้องดาเนินการเรียนรู้ตาม
แผนยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ เริ่มต้นด้วยการประกาศความตั้งใจที่จะสาเร็จตามแผนต่อหน้าคุณครูและ
เพื่อนร่วมชั้นเรียน ผู้วิจัยได้อาศัยหลักการข้อที่ 3 และข้อที่ 4 มาสร้างเป็นขั้นตอนนี้ ผู้สอนสนับสนุน
และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนดาเนินการเรียนรู้ตามที่ตนเองวางแผนการเรียนรู้ไว้อย่างอิสระ
ขั้นที่ 5 ระยะสะท้อนผลงาน (Reflection) อาศัยหลักการข้อที่ 5 มากาหนดเป็นระยะที่
ผู้เรียนต้องกลับมาตรวจสอบผลการเรียนของตนเอง แล้วนาไปปรับปรุงแผนหรือการดาเนินการเรียนรู้
ของตนต่อไป
ดังนั้น การศึกษาและวิเคราะห์ความเชื่อมโยงเพื่อการพัฒนาเป็นรูปแบบการเรียนการสอน
สุขศึกษา ตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญาและแนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์ชีวิต
สามารถสรุปได้ดังภาพต่อไปนี้
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Attention)

1. ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ช่วยให้
บุคคลเรียนรู้เป้าหมายของสังคม เป้าหมายชีวิต
แ ล ะ เ ป้ า ห ม า ย ต น เ อ ง ส า ม า ร ถ น า ไ ป สู่
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

2. การคิดคาดการณ์ผลลัพธ์ล่วงหน้าที่เหมาะสม
และท้ า ทาย สามารถเสริ ม สร้ า งแรงจู ง ใจให้
บุ ค คลแสดงพฤติ ก รรมที่ พึ ง ประสงค์ เพื่ อ ให้
ตนเองบรรลุเป้าหมายที่กาหนด

1. แจ้งวัตถุประสงค์การเรียนรู้ แล้วเชื่อมโยงสู่ตัว
ผู้เรียนที่จะได้รับประโยชน์ได้จากบทเรียนนี้
2. เสนอบุคคล หรือแบบอย่างที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร้า
ความรู้สึก เพื่อให้ผู้เรียนเหนความสาคัญ และสนใจ
บทเรียน
Forethought)
1. ทบทวนเป้าหมายการเรียนรู้ เป้าหมายชีวิต
2. ประเมินตนเอง เทียบเป้าหมายการเรียนรู้ เพื่อ
หาโอกาสพัฒนา
3.กาหนดเป้าหมายการเรียนรู้ของตนเอง

3. บุ คคล แบบอย่างการดาเนิ นชีวิต และการ
ดาเนิ น งานที่ ป ระสบความส าเร จ ที่ผู้ เ รี ย นให้
ความสนใจ เป นแหล่ ง เรี ย นรู้ ที่ ส าคั ญ ต่ อ การ
สร้ า งแรงจู ง ใจ การก าหนดเป้ า หมาย การ
วิเคราะห์ ตนเอง การวางแผนการเรี ยนรู้ และ
การเรียนรู้ตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ

Tactic Planning)
1. วิเคราะห์จุดแขง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
ของตนเอง เมื่อต้องบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้
2. กาหนดยุทธ าสตร์การเรียน ที่จะสามารถบรรลุ
เป้าหมายการเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ
3. กาหนดแนวปฏิบัติที่สนองยุทธ าสตร์ที่กาหนด

4. การแสดงความมุ่งมั่น ตั้งใจในการเรี ย นต่อ
หน้าครูและเพื่อน เปนปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่
เสริมแรงให้บุคคลแสดงพฤติกรรมการเรียนที่
พึงประสงค์ต่อการบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้

Execution)
1.น าเสนอเป้ า หมายและแผนการด าเนิ น งานสู่
ความสาเร จ ความมุ่ง มั่ น ตั้ง ใจการเรี ย นรู้ ต่ อ ครู
และเพื่อน ร่วมชั้นเรียน
2. ดาเนินการตามแผนที่ได้ประกา ในข้อ 1

5. การติ ด ตามประเมิ น และพิ จ ารณาผลการ
เรีย นรู้ รวมทั้งการทบทวนปรั บปรุ งแผนอย่าง
สม่ าเสมอ ช่ ว ยให้ บุ ค คลแสดงพฤติ ก รรมการ
เรียนรู้ที่พึงประสงค์ต่อการบรรลุเป้าหมายอย่าง
ต่อเนื่อง

Reflection)
1. การติดตาม ประเมินผล พิจารณาผลงาน
2. ทบทวนปรับปรุงแผนงานอย่างสม่าเสมอ

การวิเคราะห์และประยุกต์หลักการของรูปแบบการเรียนการสอนไปสู่แนวทางการใช้รูปแบบการเรียนการสอน

ภาพที่ 7 แสดงความเชื่อมโยงของหลักการและแนวทางของรูปแบบการเรียนการสอน
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3.3 ผู้วิจัยนากรอบแนวคิดการดาเนินการวิจัยที่ได้ไปกาหนดองค์ประกอบต่างๆ ของ
รูปแบบการเรียนการสอน นาสาระสาคัญของทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา และแนวคิด
การวางแผนยุทธศาสตร์ชีวิต ไปพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ตอบสนองจุดมุ่งหมายการเรียนรู้
ระดับการศึกษาขั้น พื้น ฐาน อาศัยแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒ นารูปแบบการเรียนการสอนเป็นกรอบ
โครงสร้างหลักเพื่อกาหนดหลักการของรูปแบบ ตลอดจนองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย ที่มี
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของแต่ละองค์ประกอบโดยอาศัยผลการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ค้นพบ
แล้วว่ามีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญกับการกากับตนเอง และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้วิจัยจึงได้
สรุ ป ความเชื่ อ มโยงของแนวทางการใช้ รู ป แบบตามขั้ น ตอนการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ จ ะส่ ง ผลให้ เ กิ ด
พฤติกรรมต่างๆ ของการกากับตนเอง และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังภาพที่ 8 และภาพที่ 9
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Self-Regulation)
Attention)
1. แจ้งวัตถุประสงค์การเรียนรู้ แล้วเชื่อมโยงสู่ตัว
ผู้เรียนที่จะได้รับประโยชน์ได้จากบทเรียนนี้

2. เสนอบุคคล หรือแบบอย่างที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร้า
ความรู้สึก เพื่อให้ผู้เรียนเหนความสาคัญ และสนใจ
บทเรียน
Forethought)
1. ทบทวนเป้าหมายการเรียนรู้ เป้าหมายชีวิต
2. ประเมินตนเอง เทียบเป้าหมายการเรียนรู้ เพื่อ
หาโอกาสพัฒนา
3.กาหนดเป้าหมายการเรียนรู้ของตนเอง
Tactic Planning)
1. วิเคราะห์จุดแขง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
ของตนเอง เมื่อต้องบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้
2. กาหนดยุทธ าสตร์การเรียน ที่จะสามารถบรรลุ
เป้าหมายการเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ
3. กาหนดแนวปฏิบัติที่สนองยุทธ าสตร์ที่กาหนด
Execution)
1.น าเสนอเป้ า หมายและแผนการด าเนิ น งานสู่
ความสาเร จ ความมุ่ง มั่ น ตั้ง ใจการเรี ย นรู้ ต่ อ ครู
และเพื่อน ร่วมชั้นเรียน

การกาหนดเป้าหมาย
Goals Setting

การวางแผนอย่างรอบคอบ
Elaboration

การจัดการทรัพยากร
Resources Management

ความตั้งใจ และความพยายาม
Volition & Effort

การประเมินตนเอง
Self-Evaluation

2. ดาเนินการตามแผนที่ได้ประกา ในข้อ 1
Reflection)
1. การติดตาม ประเมินผล พิจารณาผลงาน
2. ทบทวนปรับปรุงแผนงานอย่างสม่าเสมอ

Learning Achievement)

ภาพที่ 8 ความสัมพันธ์ของขั้นตอนการเรียนการสอนกับการกากับตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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1. ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม สิ่งแวดล้อม ทาให้
บุ ค คลเกิ ด การเรี ย นรู้ และน าไปสู่ ก าร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
2. บุ ค ค ล ส า ม า ร ถ คิ ด ล่ ว ง ห น้ า
Forethought ถึง ผลลัพ ธ์ Outcome ที่
จะเกิดขึ้ นโดยอา ัย ข้อมู ลองค์ค วามรู้ใ น
ความทรงจาประกอบการตัดสินใจแสดง
พฤติกรรม Performance) แล้วพิจารณาถึง
ผลกระทบ Self-reflection) ส่งผลให้เกิด
การควบคุมและปรับพฤติกรรมให้เหมาะสม
ต่อการบรรลุผลลัพธ์ตามที่คาดการณ์ไว้
3. บุ ค คลเรี ย นรู้ จ ากการสั ง เกตและ
เลียนแบบ บุคคล หรือแบบอย่างที่ตนเอง
สนใจ ทาให้จดจาลัก ณะพฤติกรรม แล้ว
พยายามแสดงหรือกระทาให้เหมือนตัวแบบ
โดยอา ั ย ความต้ อ งการที่ จ ะประสบ
ความสาเรจเช่นเดียวกับตัวแบบเปนแรงจูงใจ

1 การ ึก าเป้าหมายด้านการเรียนควบคู่กับ
เป้าหมายชีวิตฯ
การกาหนดเป้าหมายความสาเรจด้านการ
เรียนรู้ที่ท้าทายฯ
3 การวิเคราะห์และประเมินตนเองอย่างรอบ
ด้านฯ
4 การนาเสนอความตั้งใจและแนวทางการ
ดาเนินการเรียนรู้ต่อเพื่อน
5 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การดาเนินการตามแนวทางการเรียนรู้ฯ

ภาพที่ 9 กรอบแนวคิดการบูรณาการทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญาและแนวคิดการ
วางแผนยุทธศาสตร์ชีวิตสู่การพัฒนาขั้นตอนการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างการกากับตนเองและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

101
จากข้อสรุปที่กล่าวข้างต้น รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิ
ปั ญญาและแนวคิ ดการวางแผนยุ ทธศาสตร์ชีวิ ต เพื่ อเสริมสร้ างการก ากับตนเองและผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียนสุขศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ควรมีองค์ประกอบและลักษณะดังต่อไปนี้
3.3.1 หลักการของรูปแบบการเรียนการสอน
จากการน าสาระส าคั ญ ทุก ประเด็น ที่ไ ด้ จากการศึก ษาแนวคิ ดทฤษฎี ม า
กาหนดเป็นหลักการสาคัญของรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิ
ปัญญา และแนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์ชีวิต ได้หลักการของรูปแบบการเรียนการสอน 5 ประการ
ดังนี้
1) ปฏิ สั ม พั น ธ์ ท างสั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม ช่ ว ยให้ บุ ค คลเรี ย นรู้
เปูาหมายของสังคม เปูาหมายชีวิต และเปูาหมายตนเอง สามารถนาไปสู่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
2) การคิ ด คาดการณ์ ผ ลลั พ ธ์ ล่ ว งหน้ า ที่ เ หมาะสมและท้ า ทาย
สามารถเสริมสร้างแรงจูงใจให้บุคคลแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เพื่อให้ตนเองบรรลุเปูาหมายที่
กาหนด
3) บุคคลต้นแบบ แบบอย่างการดาเนินชีวิต และการดาเนินงานที่
ประสบความสาเร็จ ที่ผู้เรียนให้ความสนใจ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สาคัญต่อการสร้างแรงจูงใจ การกาหนด
เปูาหมาย การวิเคราะห์ตนเอง การวางแผนการเรียนรู้ และการเรียนรู้ตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ
4) การแสดงความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียนต่อหน้าครูและเพื่อนๆ เป็น
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่เสริมแรงให้บุคคลแสดงพฤติกรรมการเรียนที่พึงประสงค์ต่อการบรรลุเปูาหมาย
ที่กาหนดไว้
5) การติ ด ตามประเมิ น และพิ จ ารณาผลการเรี ย นรู้ รวมทั้ ง การ
ทบทวนปรับปรุงแผนอย่างสม่าเสมอ ช่วยให้บุคคลแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ต่อการ
บรรลุเปูาหมายอย่างต่อเนื่อง
3.3.2 วัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอน
เมื่อนาหลักการของรูปแบบไปศึกษาและวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
แล้วนามาพิจารณากาหนดวัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอนสุขศึกษา ตามทฤษฎีการเรียนรู้
ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญาและแนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์ชีวิต ได้วัตถุประสงค์ดังนี้
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วัตถุประสงค์ทั่วไป : เพื่อเสริมสร้าง
1) ให้ผู้เรียนมีความสามารถในการกากับตนเองสูงขึ้น
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาสุขศึกษาให้สูงขึ้น
วัตถุประสงค์เฉพาะ : ผู้เรียนสามารถ
1) กาหนดเปูาหมายในการเรียน ได้สอดคล้องกับเปูาหมายใน
ชีวิตได้อย่างมีเหตุผลและมีความเป็นไปได้
2) วางแผนการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุเปูาหมายการเรียน และ
สอดคล้องกับเปูาในชีวิตได้อย่างมีเหตุผลและมีความเป็นไปได้
3) อธิบายแหล่ งที่มาของทรัพยากรที่ใช้ในการดาเนินการตาม
แผนการเรียนรู้ที่วางไว้อย่างเหมาะสมและมีเหตุผล
4) สร้างผลงาน หรือชิ้นงานจากการดาเนินตามแผนการเรียนรู้ที่
แสดงถึงความตั้งใจ และความพยายามทางานให้ประสบความสาเร็จ
5) ปฏิสัมพันธ์กับครู เพื่อนๆ หรือบุคคลอื่น เพื่อสนับสนุน หรือ
เสริมการปฏิบัติงานของตนให้ประสบผลสาเร็จได้อย่างเหมาะสม
6) บรรลุผลการเรียนที่คาดหวัง และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผ่านเกณฑ์การประเมินในสาระการเรียนรู้ตามที่กาหนดได้
3.3.3 ขั้นตอนการดาเนินการจัดการเรียนการสอน
จากหลักการของรูปแบบการเรียนการสอนในข้อ 3.3.1 และวัตถุประสงค์
ของรูปแบบการเรียนการสอนในข้อ 3.3.2 ช่วยให้ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวทางการ
จัดการเรียนรู้ตามหลักการของรูปแบบการเรียนการสอน และได้สรุปเป็นขั้นตอนการเรียนการสอนใน
แต่ละขั้นดังต่อไปนี้
1) ขั้นเตรียมการ (Preparation)
1.1) ผู้สอนจัดเตรียมและวิเคราะห์เนื้อหาการเรียนรู้
เพื่อการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกัน สร้างความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาการเรียนรู้กับ
ต้นแบบการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ ที่ผู้เรียนรู้จัก และให้ความสนใจ เพื่อการดึงดูดความสนใจในเนื้อหา
และบทเรียน รวมทั้งการปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของผู้เรียน
1.2) ผู้สอนเตรียมแนวคิดนา เพื่อนาเสนอความคิดรวบ
ยอด และประโยชน์ที่พึงได้รับจากการเรียนรู้ตามเนื้อหาของบทเรียน รวมถึงผลกระทบ หรือผลเสียที่
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อาจเกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการไม่ได้เรียนรู้เนื้อหาในบทเรียนนี้ ไม่ตั้งใจเรียน และไม่ให้ความร่วมมือใน
การเรียนครั้งนี้
2) ขั้นสอน (Instruction)
2.1) ขั้นสร้างความสนใจ (Attention)
2.1.1) ผู้สอนเสนอเปูาหมาย หรือวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ ตลอดจนความคิดรวบยอดที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนโดยตรง เป็นขั้นตอนที่ช่วยให้ผู้เรียน
ได้คิดเชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อม และความรู้เดิมที่มีอยู่ เพื่อกระตุ้นและสร้างความสนใจในเนื้อหา
สาระที่จะได้เรียนรู้
2.1.2) ผู้สอนแนะนาให้ผู้เรียนรู้จักบุคคลต้นแบบ
หรือแนวทางการเรียนรู้ที่น่าสนใจ น่าประทับใจ พร้อมให้เหตุผลประกอบ เป็นขั้นตอนที่ช่วยทบทวน
ความจา กระตุ้นความสนใจโดยเชื่อมโยงจากข้อมูลที่ผู้เรียนมีอยู่เดิมกับข้อความรู้ใหม่ที่จะได้เรียนรู้
2.2) ขั้นคาดการณ์ล่วงหน้า(Forethought)

ขั้นนี้จะ

ประกอบด้วยขั้นย่อยๆ 3 ขั้น ดังนี้
2.2.1)

การทบทวนเปูา หมายของการเรีย น

เชื่อมโยงถึงเปูาหมายชีวิต โดยการให้ผู้ เรียนทบทวนความรู้พื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการอยู่ในสังคม
และการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกคน เป็นขั้นตอนของการทบทวนและเรียนรู้เปูาหมายที่แท้จริงของตนเอง
การทบทวนความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เป็นส่วนประกอบของชีวิตของผู้เรียน
2.2.2) การประเมินตนเอง นาเปูาหมายจากข้อที่
2.2.1 ไปสู่การฝึกปฏิบัติการประเมินตนเองว่าตอนนี้ผู้เรียนอยู่ในตาแหน่งใดของเปูาหมายดังกล่าว
ผู้เรียนต้องใช้ความพยายามในการระบุตาแหน่งของตนเองให้ได้ โดยสอนอาจแนะนาวิธีคิดและ
ประมาณการตาแหน่งดังกล่าว
2.2.3) การกาหนดวิสัยทัศน์การเรียนรู้ ขั้นนี้
ผู้เรียนจะได้ฝึกการกาหนดเปูาหมายของตนเอง ทั้งทางด้านการเรียน และสภาพความการปฏิบัติ
กิจวัตรของตนเองในอนาคต ทั้งระยะสั้น ระยะยาว โดยยึดหลักการใช้ความคิดอย่างมีเหตุผลและ
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ความเป็นไปได้ ไม่ใช่เพ้อฝันที่ไม่มีฐานจากความเป็นจริงสนับสนุน วิสัยทัศน์ที่ดีต้องมีความท้า ทาย
ยกระดับให้สูงขึ้นจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน สามารถไปถึงได้แต่ต้องใช้ความพยายามเพิ่มขึ้นอีก ทั้งนี้อาจ
ใช้ต้นแบบที่นักเรียนประทับใจเป็นแบบอย่างก็ได้
2.3) ขั้นวางแผนยุทธศาสตร์ (Tactic Planning) เป็น
ขั้นตอนที่มีความสาคัญ ต้องใช้การคิดอย่างละเอียดรอบคอบโดยใช้วิสัยทัศน์หรือเปูาหมายการเรียนที่
กาหนด เป็นจุดศูนย์กลางของการคิดและตัดสินใจ ประกอบด้วยขั้นย่อย 3 ขั้น ดังนี้
2.3.1) การวิเคราะห์ตนเอง ผู้สอนจัดให้ผู้เรียนได้
ฝึกวิเคราะห์ตนเองโดยใช้วิธีการประเมินคุณลักษณะภายใน 2 ประเด็น คือ 1) จุดแข็ง ให้สารวจว่า
หากจะไปให้บรรลุเปูาหมายการเรียนที่กาหนดนั้น ตัวเราเองในขณะนี้มีอะไรที่เป็นสิ่งช่วยสนับสนุน
ส่งเสริมอยู่แล้วบ้าง ไม่ว่าจะเป็นระดับสติปัญญา สุขภาพร่างกาย เพื่อน ฐานะทางเศรษฐกิจ เป็นต้น
2) จุดอ่อน ให้นักเรียนสารวจอีกเช่นกันว่าหากจะไปให้บรรลุเปูาหมายการเรียนนั้ นตัวเราเองในขณะนี้
มีอะไรที่เป็นสิ่งที่เราไม่มี หรือไม่พร้อม เช่น ระดับสติปัญญา สุขภาพร่างกาย ทรัพย์สมบัติ หรือเงิน
ทอง เป็นต้น ต่อมาให้นักเรียนประเมินผลกระทบจากปัจจัยภายนอกใน 2 ประเด็น คือ 1) โอกาส ให้
นักเรียนสารวจเพิ่มเติมต่อไปอีก โดยมองถึงสิ่งสนับสนุนที่ อยู่ภายนอกครอบครัว ว่าหากจะไปให้ถึง
เปูาหมายการเรียนนั้นตัวเราเองในขณะนี้มีอะไรบ้างที่เอื้อให้เราไปสู่เปูาหมายได้อย่างราบรื่น เช่น
ระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน ครู สื่อการเรียนการสอน เครื่องมืออุปกรณ์ เป็นต้น และ 2) อุปสรรค
ให้นักเรียนสารวจอีกเช่นกันว่าหากจะไปให้บรรลุเปูาหมายการเรียนนั้นตัวเราเองในขณะนี้มีอะไรบ้าง
ที่ขัดขวางเป็นอุปสรรคไม่ให้เราไปสู่เปูาหมายได้อย่างราบรื่น เช่น การคมนาคม ภัยธรรมชาติ ภัย
สงคราม ภัยก่อการร้าย สิ่งที่รบกวนการเรียนอื่นๆ เป็นต้น โดยเขียนระบุไว้ให้ชัดเจน ทั้งนี้ให้ผู้เรียนใช้
เปูาหมาย วิสัยทัศน์ หรือผลการเรียนรู้ที่คาดว่าจะได้รับจากการเรียนครั้งนี้เป็นตัวตั้งและเปรียบเทียบ
ในการประเมินและวิเคราะห์ดังกล่าว
2.3.2) การกาหนดยุทธศาสตร์การเรียนรู้ เป็น
ขั้นที่ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนนาผลจากการวิ เคราะห์ตนเองในข้อ 2.3.1 มาออกแบบวิธีการดาเนินการ
เพื่อให้บรรลุผลการเรียนรู้ หรือเปูาหมายการเรียนที่คาดหวัง ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมาก
ที่สุด โดยวิธีการดังกล่าวจะต้องมีลักษณะดังนี้ 1) เสริมจุดแข็งที่ผู้เรียนมีอยู่ 2) ใช้โอกาสมาส่งเสริม
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สนับสนุน 3) ปิดจุดอ่อนของผู้เรียน และ 4) หลีกเลี่ยงการเผชิญอุปสรรค ซึ่งเราเรียกวิธีการที่ได้มานี้
ว่า “ยุทธศาสตร์(strategy) หรือ กลยุทธ์(Tactic)” ในหนึ่งยุทธศาสตร์อาจมีวิธีการมากกว่าหนึ่งวิธี
ดังนั้ น ผู้เรี ย นจึงต้องนายุ ทธศาสตร์ที่ได้นี้ไปวิเคราะห์ หาวิธีการที่จะช่ว ยให้ตอบสนองยุทธศาสตร์
ดังกล่าวให้ประสบความสาเร็จได้ เราเรียกว่า “แผนปฏิบัติการการเรียนรู้”
2.3.3 การกาหนดแผนปฏิบัติการการเรียนรู้ ใน
แต่ละยุทธศาสตร์อาจมีแผนปฏิบัติการมากกว่า 1 แผน โดยหากมีวิธีการมากกว่าหนึ่งวิธีให้ผู้เรียน
จัดลาดับความสาคัญเรียงจากวิธีการที่สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ได้มากไปหาน้อย ในขั้นตอนนี้
ผู้สอนจะอยู่มีฐานะผู้อานวยความสะดวกและให้คาแนะนาแก่ผู้เรียน เพื่อให้สามารถทางานของตนเอง
ได้อย่างราบรื่นและสร้างชิ้นงานคือ 1) กาหนดแผนยุทธศาสตร์ 2) กาหนดแนวทางการดาเนินงานเพื่อ
ตอบสนองยุทธศาสตร์ ในรูปของเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรได้ โดยอาจใช้แบบฟอร์มตามที่ผู้สอน
จัดให้ก็ได้
2.4) ขั้นปฏิบัติการให้สาเร็จ (Execution) เป็นขั้นที่
ผู้เรียนจะได้นาแผนที่วางไว้ไปดาเนินการจริง โดยผู้สอนจัดให้มีกิจกรรมตามขั้นตอนต่อไปนี้
2.4.1) การนาเสนอแนวทางการดาเนินงานสู่
ความสาเร็จด้านการเรียนของตนเองหรือของกลุ่ม ให้ผู้สอนและผู้เรียนจัดบรรยากาศในห้องเรียนให้มี
ความพิเศษกว่าปกติ ขั้นตอนนี้ผู้เรียนจะประกาศ หรือแถลงแนวทางการเรียนรู้ของตนเอง หรือของ
กลุ่มให้เพื่อนๆ ทุกคนทราบถึงเปูาหมาย ทิศทาง และวิธีการเรียนรู้ โดยอาจมีลักษณะเป็นการทา
ข้อตกลงร่ วมระหว่างผู้เรียนและผู้สอนก็ได้ เพื่อให้ผู้เรียนได้ตระหนัก รับรู้ความสามารถตนเอง ให้
ความสาคัญกับเปูาหมายและยุทธศาสตร์การเรียนของตนเอง
2.4.2) การปฏิบัติตามแผนการเรียนรู้ เป็นช่วง
การลงมือดาเนินการตามแผนปฏิบัติการเรียนรู้ที่ตนกาหนดไว้ ขั้นนี้ผู้เรียนสามารถดาเนินการเรียนรู้
ตามเนื้อหาสาระการเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างอิสระตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ โดยผู้สอนเป็น
ที่ปรึกษา ให้คาแนะนาที่จาเป็น และช่วยอานวยความสะดวกตลอดระยะเวลาของการเรียนรู้
2.5) ขั้นสะท้อนผลงาน(Reflection) เป็นขั้นที่ผู้เรียน
จะต้องตรวจสอบผลการดาเนินงานของตนเอง ประกอบด้วย 2 ขั้นย่อยต่อไปนี้
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2.5.1) การติดตามกากับ การประเมินผล และ
พิจารณาผลงาน
2.5.2) การทบทวนปรับปรุงแผน ขั้นตอนนี้สืบ
เนื่องมาจากขั้นตอนที่ 2.4.2 โดยผู้เรียนดาเนินการดังนี้ 1) ติดตามกากับการดาเนินการตามแผนของ
ตนเองโดยใช้การบั นทึกอนุทิน เป็ นเครื่องมือจดบันทึกเพื่อให้ส ามารถสะท้อนหรือตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามแผนย้อนหลังได้ 2) ข้อมูลจากการบันทึกนาไปสู่การประเมินการดาเนินการตามแผนเป็น
ระยะตามที่ผู้เรียนและผู้สอนกาหนดร่วมกัน โดยให้ผู้เรียนนาผลที่ได้ไปเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่
ผู้เรียนกาหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของตน 3) นาผลการประเมินมาวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ปัญหา
อุปสรรคแล้วนาสู่การอภิปรายในชั้นเรียนเพื่อการและเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 4) นาข้อเสนอแนะ
ไปพิจารณาปรับปรุงแผน หรือหาวิธีการใหม่ที่เหมาะสมต่อไป ในการนี้ ผู้สอนควรกาหนดช่วงรอบ
ระยะเวลาสาหรับการนาเสนอผลการปฏิบัติตามแผนให้ชัดเจน และนาเสนอข้อสรุปตลอดจนสาระ
ความรู้ที่ถูกต้องเพื่อให้ผู้เรียนสามารถสรุปประเด็นในการเรียนรู้เรื่องนั้นๆ ได้ต่อไป
3.3.4 การวัดและประเมินผล (Measurement and Evaluation)
การใช้รูปแบบเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา
และแนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์ชีวิต

กาหนดให้มีการวัดและประเมินผลการบรรลุวัตถุประสงค์

โดยใช้ 1) แบบวัดการกากับตนเอง และ 2) แบบทดสอบความรู้รายวิชาพื้นฐานสุขศึกษา ที่ผู้วิจัย
พัฒนาขึ้น
3.4 ผู้ วิจั ย ประมวลภาพรวมและเขี ยนรายละเอี ยดขององค์ป ระกอบต่า งๆ ของ
รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญาและแนวคิดการวางแผน
ยุทธศาสตร์ชีวิต รวมทั้งได้วิเคราะห์บทบาทของผู้สอนและผู้เรียนเมื่อดาเนินการเรียนการสอนตาม
ขั้นตอนของรูปแบบที่พัฒนาขึ้นในครั้งนี้ ดังตารางต่อไปนี้
ตารางแสดงบทบาทหน้าที่ของผู้สอนและผู้เรียนในแต่ละขั้นตอนของรูปแบบการเรียนการสอน
ขั้นตอน
1) ขั้น

บทบาทหน้าที่
ผู้สอน
-ศึกษาความคิดรวบยอด

ผู้เรียน
-ศึกษาชีวประวัติของบุคคล

หมายเหตุ
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ขั้นตอน
เตรียมการ
(Preparation)

บทบาทหน้าที่
ผู้สอน
และกระบวนการของการ
วางแผนยุทธศาสตร์ชีวิต
-ศึกษาเนื้อหาการเรียนรู้
ออกแบบการเรียนการสอนปรับ
เนื้อหาให้เหมาะสมกับวัยของ
ผู้เรียน
-เลือกบุคคลต้นแบบหรือ
แบบอย่างการเรียนรู้คาดว่า
ผู้เรียนจะให้ความสนใจที่มี
ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับ
เนื้อหาการเรียนรู้ที่กาลังจะ
เรียน
-กาหนดความคิดรวบยอดที่
จะสามารถชี้ให้ผู้เรียนเห็น
ประเด็นสาคัญและประโยชน์
โดยตรงที่ผู้เรียนจะได้รับจาก
การเรียนรู้บทเรียนนี้
-แนะนาให้ผู้เรียนไปศึกษา
ประวัติของบุคคลต้นแบบหรือ
แบบอย่างสาหรับการเรียนรู้ใน
ครั้งนี้

2) ขั้นสอน(Instruction)
2.1) ขั้นสร้างความสนใจ (Attention)
-นาเข้าสู่บทเรียนด้วย
ความคิดรวบยอด ความ
น่าสนใจของเนื้อหาที่เป็น
ประโยชน์โดยตรงต่อผู้เรียน

ผู้เรียน
ต้นแบบ หรือแบบอย่างของการ
เรียนรู้ตามที่ผู้สอนแนะนา ก่อน
การเรียนรู้ประมาณ 1 สัปดาห์
-ศึกษาเค้าโครงและ
ขอบเขตของเนื้อหาการเรียนรู้
ล่วงหน้าประมาณ 1 สัปดาห์

-เชื่อมโยงเนื้อหาของการ
เรียนรู้กับความรู้เดิมสู่การใช้
ชีวิตประจาวัน
-เชื่อมโยงเนื้อหาของการ

หมายเหตุ
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ขั้นตอน

บทบาทหน้าที่

ผู้สอน
ผู้เรียน
-แนะนาให้ผู้เรียนรู้จัก
เรียนรู้กับแนวปฏิบัติของ
บุคคลต้นแบบ หรือแบบอย่าง ต้นแบบที่นักเรียนได้ศึกษามา
การเรียนรู้สาหรับการเรียนรู้
ครั้งนี้
-ระบุเปูาหมายและชี้แจง
จุดประสงค์การเรียนรู้ครั้งนี้
2.2) ขั้นคาดการณ์ล่วงหน้า(Forethought) ประกอบด้วยขั้นย่อย 3 ขั้น ดังนี้
1) ศึกษา
-มอบหมายภารกิจและ
-เชื่อมโยงเปูาหมายการ
เปูาหมายการ กระตุ้นให้ผู้เรียนคิดเชื่อมโยง
เรียนรู้สู่บริบทและการใช้
เรียนรู้
ชีวิตประจาวันของตนเอง
2) ประเมิน
-ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการ
-เปรียบเทียบความรู้
ตนเอง
ประเมินตนเอง
ความสามารถของตนเองกับ
เปูาหมายที่กาหนดให้เพื่อระบุ
ส่วนขาดของความรู้และ
ประสบการณ์
3) กาหนด
-ให้คาแนะนาและความรู้
-กาหนดวิสัยทัศน์การ
วิสัยทัศน์การ
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการกาหนด
เรียนรู้ ด้วยวิธีคาดการณ์ผลการ
เรียนรู้
วิสัยทัศน์
เรียนรู้ และกาหนดเป็น
เปูาหมายการเรียนรู้ของตนเอง
อย่างมีเหตุผล โดยสามารถ
เทียบเคียงกับต้นแบบได้
2.3) ขั้นวางแผนยุทธศาสตร์ (Tactic planning) ประกอบด้วยขั้นย่อย 3 ขั้น
1)
-นาเสนอแนวทางการ
-วิเคราะห์ตนเองตาม
วิเคราะห์ตนเอง วิเคราะห์ตนเอง ด้วย
แนวทางที่ผู้สอนแนะนา โดยคิด
กระบวนการ พิจารณาบริบท ต่อไปอีกว่าหากตนเองต้องเรียน
ภายในตนเอง 1) จุดแข็ง 2)
จะบรรลุเปูาหมายการเรียนครั้ง
จุดอ่อน และบริบทภายนอก
นี้อย่างมีประสิทธิภาพ จะต้อง
คือ 1) โอกาส 2) อุปสรรค
ทาอย่างไร

หมายเหตุ

ขั้นตอนนี้
ให้บันทึก
วิสัยทัศน์
การ
เรียนรู้
ของ
ตนเอง
หรือของ
กลุ่มลง
แบบหรือ
ใบงานที่
กาหนด

ขั้นตอนนี้
ให้บันทึก
ยุทธศาส
ตร์การ
เรียนรู้
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ขั้นตอน

บทบาทหน้าที่

ผู้สอน
ผู้เรียน
2) กาหนด
-ให้คาแนะนาถึงวิธีการและ
-กาหนดยุทธศาสตร์การ
ยุทธศาสตร์การ กระบวนการกาหนดยุทธศาสตร์ เรียนรู้ โดยพิจารณาเลือก
เรียนรู้
การเรียนรู้ เชื่อมโยงสู่การ
ประเด็นสาคัญที่จะต้อง
กาหนดแผนปฏิบัติการเรียนรู้ ดาเนินการเพื่อให้บรรลุ
ของผู้เรียน
เปูาหมายการเรียน ที่เป็นไป
3) กาหนด
-อานวยความสะดวกด้าน ได้มากที่สุด ประหยัดที่สุด ให้
แผนปฏิบัติการ การสนับสนุนแบบฟอร์มที่
ประโยชน์มากที่สุด
การเรียนรู้
จาเป็นสาหรับการบันทึกผลการ
-กาหนดแผนปฏิบัติการ
วิเคราะห์ตนเอง การกาหนด
เรียนรู้ โดยนาประเด็นสาคัญมา
ยุทธศาสตร์ และการกาหนด
กาหนดวิธีปฏิบัติ ระยะเวลา
แผนปฏิบัติการเรียนรู้
และการประเมินผล
2.4) ขั้นปฏิบัติการให้สาเร็จ (Execution) ประกอบด้วยขั้นย่อย 2 ขั้น ดังนี้
1) ประกาศ
-จัดบรรยากาศในห้องเรียน
-ผู้เรียนหรือตัวแทนกลุ่ม
ทิ ศ ท า ง ก า ร ให้มีความพิเศษกว่าปกติ คล้าย เป็นผู้นาเสนอวิสัยทัศน์
เรียนรู้
พิธีการลงนามข้อตกลง หรือ
ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ
แถลงการณ์
เรียนรู้ของตนเองให้ครูและ
เพื่อนๆ ได้รับทราบ ตลอดจน
แสดงความมุ่งมั่นที่จะทาให้
สาเร็จ
-อานวยความสะดวก จัดหา
-ดาเนินการตามแผนปฏิบัติ
2)
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และ การการเรียนรู้ที่ประกาศไว้
ดาเนินการ
เข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว
เรียนรู้ตาม
แผนปฏิบัติการ
เรียนรู้
2.5) ขั้นสะท้อนผลงาน(Reflection) ประกอบด้วยขั้นย่อย 2 ขั้น
1) ติดตาม
-เปิดประเด็นติดตามผลการ
-ตัวแทนรายงานผลการ
ประเมินและ
เรียนรู้ตามแผนปฏิบัติการ
เรียนรู้ที่ได้จากการดาเนินงาน

หมายเหตุ
รวมไปถึง
แผนปฏิบั
ติการ
เรียนรู้
ของ
ตนเอง
หรือของ
กลุ่มลง
แบบหรือ
ใบงานที่
กาหนด
-
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ขั้นตอน

บทบาทหน้าที่

หมายเหตุ

ผู้สอน
พิจารณาผลงาน เรียนรู้ ตามที่ผู้เรียนได้ประกาศ
ไว้
-อธิบายเพิ่มเติมข้อความรู้
ตามที่วัตถุประสงค์กาหนด เพื่อ
ความเข้าใจที่ถูกต้อง

2) การทบทวน
ปรับปรุง
แผนปฏิบัติการ
เรียนรู้

ผู้เรียน
ตามแผนการเรียนรู้ โดย
เปรียบเทียบกับจุดประสงค์
-เพื่อนนักเรียนร่วมกัน
อภิปรายและวิจารณ์ผลการ
เรียนรู้ที่ได้เรียนรู้ตาม
แผนปฏิบัติการการเรียนรู้
ดังกล่าว
-ประเมินแผนปฏิบัติการ
-พิจารณาทบทวนปรับปรุง
การเรียนรู้และชี้ประเด็นเพื่อ
แผนปฏิบัติการการเรียนรู้ โดย
การปรับปรุงแผนปฏิบัติการการ นาข้อเสนอของผู้สอน
เรียนรู้สาหรับเรียนคราวต่อไป

4. การจัดทาเอกสารประกอบ และคู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอน

การสร้างคู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอน เพื่อช่วยให้การดาเนินการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน การวัดและประเมินผลตามรูปแบบการเรียนการสอนดาเนินไปได้ตรง
ตามที่ ก าหนด ช่ ว ยให้ ผู้ ส อนเข้ า ใจภาพรวมความเชื่ อ พื้ น ฐานและแนวคิ ด ของรู ป แบบ
ตลอดจนความเป็นมาของแต่ละองค์ประกอบในรูปแบบการเรียนการสอนนี้ เพื่อให้สามารถ
ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ คู่มือดังกล่าวประกอบด้วย
หัวข้อสาคัญ ดังต่อไปนี้
1)
2)
3)
4)
5)
6)

ทฤษฎี และแนวคิดพื้นฐาน
หลักการ
วัตถุประสงค์
ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน
การวัดและประเมินผล
แนวทางในการนารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้
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7) เงื่อนไขในการใช้รูปแบบการเรียนการสอน
5. การตรวจสอบและประเมินคุณภาพรูปแบบการเรียนการสอน คุณภาพเอกสารประกอบ
รูปแบบการเรียนการสอน และคู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอน

5.1 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
ผู้วิจัยพัฒนาเครื่องมือประเมินเอกสารรูปแบบการเรียนรู้ เป็นแบบมาตรประมาณค่า
5 ระดับ ครอบคลุมสิ่งที่ต้องการประเมินทั้งรูปแบบการเรียนการสอน และเอกสารประกอบ และคู่มือ
การใช้รูปแบบการเรียนการสอน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ผู้วิจัยจัดให้เกณฑ์การให้คะแนน
เป็นระดับคุณภาพ 5 ระดับ (Pratt, 1980; Wulf & Schave, 1984) มีความหมายดังนี้
1

หมายถึง

ควรปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดในหัวข้อนั้น

2

หมายถึง

เหมาะสม พอใช้

3

หมายถึง

เหมาะสม ปานกลาง

4

หมายถึง

เหมาะสม ดี

5

หมายถึง

เหมาะสม ดีมาก

5.2 การประเมินคุณภาพรูปแบบการเรียนการสอน และแผนการจัดการเรียนการ
สอนตามรูปแบบ
ผู้วิจัยดาเนินการประเมินคุณภาพรูปแบบการสอน และแผนการจัดการเรียน
การสอน ดังนี้ 1) ส่งเอกสารรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น และคู่มือการใช้รูปแบบการเรียน
การสอน พร้อมด้วยแบบประเมินคุณภาพรูปแบบการเรียนการสอน ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 3 ท่าน
เป็นผู้ประเมิน ซึ่งประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา จานวน 1 ท่าน ด้านการพัฒนารูปแบบการเรีย นการสอน จานวน 1 ท่าน และ
ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการสอน จานวน 1 ท่าน ดังรายละเอียดตามภาคผนวก ก

2) ส่ง

แผนการจัดการเรี ยนการสอน รายวิช าพื้นฐานสุ ขศึกษา ชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 3 และแบบประเมิน

112
คุณภาพแผนการจัดการเรียนการสอน ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสุขศึกษา
จานวน 3 ท่าน เป็นผู้ประเมิน โดยผู้วิจัยดาเนินการส่งและรวบรวมข้อมูลดังกล่าวด้วยตนเอง

การ

วิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยนาผลที่ได้จากการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
ของเอกสารคู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอน แผนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสุขศึกษา
ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ดังนี้
1.00-1.49

หมายถึง

คุณภาพต่ามาก

1.50-2.49

หมายถึง

คุณภาพต่า

2.50-3.49

หมายถึง

คุณภาพปานกลาง

3.50-4.49

หมายถึง

คุณภาพดี

4.50-5.00

หมายถึง

คุณภาพดีมาก

ผลการประเมินคุณภาพรูปแบบการเรียนการสอน และแผนการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ
ผู้วิจัยดาเนินการ ดังนี้
1) เอกสารรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนา คู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอน
พร้อมด้วยแบบประเมิน คุณภาพรู ปแบบการเรียนการสอน ให้ผู้ ทรงคุณวุฒิ จานวน 3 ท่าน ดัง
รายละเอียดตามภาคผนวก ก เป็นผู้ประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 1) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 2) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอน และ 3) ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการสอน ผลการประเมินเฉลี่ยคุณภาพรูปแบบ
การเรียนการสอน และคู่มือการใช้รูแบบการเรียนการสอน พบว่าความสอดคล้องระหว่างข้อคาถาม
กับเนื้อหา/จุดประสงค์(item objective congruence: IOC) (วรรณี แกมเกตุ, 2551): 233)
พบว่าค่า IOC ตั้งแต่ 0.80-1.00 และอยู่ในระดับคุณภาพดี (คะแนนเฉลี่ย 4.08) จึงสรุปได้ว่ารูปแบบ
การเรียนการสอนที่พัฒนา คู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอน และแบบประเมินรูปแบบการเรียน
การสอนมีความถูกต้องสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีสามารถนาไปดาเนินการจัดการเรียนการสอนได้
ดังรายละเอียดตามตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการประเมินคุณภาพคู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอนสุขศึกษา ตามทฤษฎีการ
เรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญาและแนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์ชีวิต จาแนกตามวิธีการ
ต่างๆ
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จานวนข้อ
ส่วนประกอบของคู่มือ

การวิเคราะห์
คุณภาพ

สร้างขึ้น คัดเลือก IOC.

ระดับ
คุณภาพ

1. ทฤษฎีและแนวคิดของรูปแบบ

2

2

0.80

ดี (4.00)

2. หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

2

2

0.87

ดี (4.33)

3. วัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอน

2

2

0.80

ดี (4.00)

4. ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน

6

6

0.79

ดี (3.90)

5. การวัดและประเมินการเรียนการสอนตาม

2

2

0.80

ดี (4.33)

6. แนวทางการนารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้

6

6

0.78

ดี (3.89)

7. เงื่อนไขการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน

5

5

0.83

ดี (4.13)

รวม

25

25

0.81

ดี (4.08)

รูปแบบ

2) แผนการจัดการเรียนการสอน รายวิชาพื้นฐานสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 และแบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนการสอน ให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาสุขศึกษา จานวน 3 ท่าน ดังรายละเอียดตามภาคผนวก ก พิจารณาความถูกต้องของ
เนื้อหา และความสอดคล้อง ผู้ศึกษาวิจัยได้นาผลการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมดมาคานวณหา
ค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับเนื้อหา/จุดประสงค์( item objective congruence:
IOC) (วรรณี แกมเกตุ, 2551): 233) พบว่าค่ามี IOC ตั้งแต่ 0.80-1.00 จึงสรุปได้ว่าแผนการจัดการ
เรียนการสอน รายวิชาพื้นฐานสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และแบบประเมินคุณภาพแผนการ
จัดการเรียนการสอน มีความถูกต้องสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีสามารถนาไปดาเนินการจัดการเรียน
การสอนได้
6. การปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการเรียนการสอน คู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอน และ
แผนการจัดการเรียนการสอน รายวิชาพื้นฐานสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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จากการประเมินคุณภาพเอกสารรูปแบบการเรียนการสอน และคู่มือการใช้รูปแบบการ
เรียนการสอนทั้ง 2 ส่วน ทาให้ได้แนวทางในการปรับปรุงคุณภาพรูปแบบการเรียนการสอน คู่มือการ
ใช้รูปแบบการเรียนการสอน และแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาสุขศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น โดย
ปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มเติมตามคาแนะนาและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากผู้ทรงคุณวุฒิ ดังรายละเอียด
ตามภาคผนวก ข ซึง่ ดาเนินการดังนี้
6.1 ผู้วิจัยนาผลจากการประเมินคุณภาพเอกสารรูปแบบการเรียนการสอน คู่มือการ
ใช้ รู ป แบบการเรี ย นการสอน และแผนการจั ด การเรี ย นการสอน รายวิ ช าพื้ น ฐานสุ ข ศึ ก ษา ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้ง 2 ส่วน มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพรูปแบบการเรียนการสอน คู่มือ
การใช้รูปแบบการเรียนการสอน และแผนการจัดการเรียนการสอน รายวิชาพื้นฐานสุขศึกษา ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีคุณภาพตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิโดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์
ที่ปรึกษาหลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
6.2 ผู้วิจัยนารูปแบบการเรียนการสอน คู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอน และ
แผนการจัดการเรียนการสอน รายวิชาพื้นฐานสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้ดาเนินการปรับปรุง
คุณภาพตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิแล้วไปลองใช้ (try out) กับครูผู้สอนรายวิชาสุขศึกษาและ
พลศึกษา และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มิใช่กลุ่มตัวอย่าง โดยทดลองใช้กับครูผู้สอน จานวน 3
ท่าน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 1 ห้อง นักเรียน 24 คน ณ โรงเรียนนิภาศิริ อาเภอ
หนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 เพื่อการตรวจสอบความเป็นไปได้ในการนาไปใช้
และเป็นข้อมูลในการปรับปรุง ปรากฏผลดังต่อไปนี้
6.2.1 ผู้วิจัยนาคู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอน ให้ครูผู้สอนรายวิชา
สุขศึกษาและพลศึกษา จานวน 3 คน ศึกษาพบว่าสามารถเข้าใจขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนใน
ภาพรวมได้ และได้ให้ข้อเสนอแนะว่าครูผู้สอนที่จะใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนนี้ได้ดีจะต้องศึกษาพื้น
ฐานความรู้ และทาความเข้าใจกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์มาก่อน และช่วงขั้นตอนการให้
นักเรียนศึกษาบุคคลต้นแบบครูจะต้องให้ผู้เรียนได้ไปศึกษารายละเอียดมาก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 1
สัปดาห์
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6.2.2 ผลการทดลองใช้แผนการจัดการเรียนการสอน รายวิชาพื้นฐานสุข
ศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนสุขศึกษา ตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม
เชิงพุทธิปัญญาและแนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์ชีวิต พบว่าการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบที่
พัฒนาขึ้นนี้ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม โดยกลุ่มจะต้องมีการแบ่งบทบาทหน้าที่อย่าง
ชัดเจน สมาชิกกลุ่ มต้องแสดงบทบาทและมีส่ ว นร่ว มในการแสดงความคิดเห็ น และร่ว มกันสรุ ป
ประเด็ น ของกลุ่ ม ตลอดจนสามารถเชื่ อมโยงเปูา หมายการเรี ยนสู่ กิจ กรรมการเรี ยนรู้ และการ
ประเมินผลการเรียนรู้ให้ได้ นอกจากนั้น ผู้สอนจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือการค้นคว้าข้อมูล
ตลอดจนแหล่ งเรี ยนรู้ ที่เหมาะสม โดยเฉพาะเครื่องมืออุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้
นักเรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้ได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว

ระยะที่ 2 การทดลองใช้และประเมินประสิทธิผลรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎี
การเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญาและแนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์ชีวิต
1. การเตรียมความพร้อมเพื่อทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนา
1.1 ประชากร
ประชากรในการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
1.2 กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 ซึง่
ได้จากการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ที่ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เลือกโรงเรียนเปูาหมายแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือก
โรงเรี ยนอนุบ าลกัลยาประสิทธิ์ อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องจากสามารถเป็น ตัว แทน
โรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา สังกัดสานักคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
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กระทรวงศึกษาธิการ ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 มีการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ผู้บริหารโรงเรียนยอมรับและอนุญ าต
ให้ผู้วิจัยนารูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นทดลองสอนในโรงเรียนแห่งนี้ได้
ขั้นตอนที่ 2 เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling)
ในกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ให้ได้ชั้นเรียนที่มีจานวนนักเรียนระหว่าง 20-30 คน จานวน
หนึ่งห้องเรียน ผลพบว่าได้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 23 คน โดยผู้วิจัยได้ดาเนินการประสานกับ
ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ เพื่อขออนุญาตใช้เป็นสนามในการศึกษาวิจัย จากนั้นจึงได้
นาส่งหนังสือขอใช้สถานศึกษาเป็นสนามศึกษาวิจัยอย่างเป็นทางการ เพื่อการจัดการเรียนการสอน
ตามรูปแบบการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ต่อไป
2. การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
ในการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิ
ปัญญา และแนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์ชีวิต เพื่อเสริ มสร้างการกากับตนเองของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น ใช้เครื่องมือในรวบรวมข้อมูล ดังนี้
2.1 เครื่องมือในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยดาเนินการพัฒนาเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
2.1.1 แบบวัดการกากับตนเอง(Self-Regulation Scale)
ก. ลักษณะของเครื่องมือ
การวัดการกากับตนเอง ผู้วิจัยใช้ แบบวัดการกากับตนเอง ที่ปรับ
จาก Self-Efficacy for Self-Regulated Learning (SESRL) ของ Gredler and Garavalia,
(2000) ซึง่ ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญาเป็นแกนกลางในการนามวลประสบการณ์ไปสู่
ผู้เรียน ที่ผู้วิจัยสรุปได้จากการศึกษาว่าเป็นปัจจัยที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการกากับตนเองได้
แบบวัดการกากับตนเอง มีองค์ประกอบ 5 ประการ ได้แก่ 1) การกาหนดเปูาหมาย(Goals Setting)
2) การวางแผนอย่างรอบคอบ(Elaboration) 3) การจัดการทรัพยากร(Resources Management)
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4) ความตั้งใจ และความพยายาม(Volition & Effort) 5) การประเมินตนเอง(Self-Evaluation)
(Bembenutty, 2009); Zimmerman, 2000 cited in(Schunk, 2004) ในแต่ละองค์ประกอบจะมี
ข้อความให้ผู้ตอบตัดสินใจเลื อกตอบ 10 ข้อ โดยใช้มาตรวัดระดับแบบมาตรประมาณค่า(Ratting
scale) 5 ระดับ (Gredler & Garavalia, 2000): 221) ดังนี้
1) ในข้อที่มีความหมายเชิงบวก ระดับคะแนนเป็นดังนี้
1 คะแนน หมายถึง ไม่จริงอย่างที่สุด หรือไม่เห็นด้วยอย่างที่สุด
2 คะแนน หมายถึง ไม่จริง หรือไม่เห็นด้วย
3 คะแนน หมายถึง เป็นบางครั้ง
4 คะแนน หมายถึง เป็นจริง หรือเห็นด้วย
5 คะแนน หมายถึง เป็นจริงอย่างที่สุด หรือเห็นด้วยอย่างที่สุด
2) ในข้อที่มีความหมายเชิงลบ ระดับคะแนนเป็นดังนี้
5 คะแนน หมายถึง ไม่จริงอย่างที่สุด หรือไม่เห็นด้วยอย่างที่สุด
4 คะแนน หมายถึง ไม่จริง หรือไม่เห็นด้วย
3 คะแนน หมายถึง เป็นบางครั้ง
2 คะแนน หมายถึง เป็นจริง หรือเห็นด้วย
1 คะแนน หมายถึง เป็นจริงอย่างที่สุด หรือเห็นด้วยอย่างที่สุด
ใช้ค่าคะแนนรวมทั้ง 5 ส่วน เพื่อประเมินระดับความสามารถในการกากับตนเอง แบ่งเป็น 3 ระดับ
คือ ต่า ปานกลาง สู ง โดยใช้ค่าเฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นตัว กาหนด(Gredler

&

Garavalia, 2000): 221) ดังนี้
ระดับต่า

=

คะแนนต่ากว่า   SD

ระดับปานกลาง =

คะแนนอยู่ระหว่าง   SD

ระดับสูง

คะแนนสูงกว่า   SD

=

ข. คุณภาพเครื่องมือ
แบบวัดการกากับตนเอง เป็นแบบที่ผู้ วิจัยพัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็น
เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ โดยได้วางแนวทางในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของเครื่องมือ ดังนี้
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1) ความตรงเชิงเนื้อหา(Content Validity) การตรวจสอบความ
ตรงเชิงเนื้อหาในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทาตารางวิเคราะห์ข้อความ และข้อความจานวน 50 ข้อ เสนอให้
ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสู ตร และผู้เชี่ยวชาญด้านการ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน จานวน 3 ท่าน ดังรายละเอียดตามภาคผนวก ก พิจารณาความตรง
เชิงเนื้ อหา แล้วน าผลการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดมาคานวณหาค่าดัช นี ความสอดคล้อง
ระหว่างข้อคาถามกับเนื้อหา/จุดประสงค์( Item Objective Congruence: IOC) (วรรณี แกมเกตุ,
2551): 233)
เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน หากพบว่าค่าดัชนี IOC > 0.50 ถือว่าข้อคาถามนั้นวัดได้สอดคล้อง
ระหว่างข้อคาถามกับเนื้อหา/จุดประสงค์ และหากค่าดัชนี IOC < 0.50 ถือว่าข้อคาถามนั้นวัดได้ไม่
สอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับเนื้อหา/จุดประสงค์ จากนั้นนาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงข้อความใน
แบบสอบถามเพื่อความสมบูรณ์ต่อไป
2) ความเที่ยง(Reliability) การหาความเที่ยงของเครื่องมือครั้งนี้
ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแล้วไปลองใช้ (try out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนนิภาศิริ ในเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 จานวน 24 คน แล้วจึงวิเคราะห์
ความเที่ ย งแบบความสอดคล้ อ งภายใน ด้ ว ยวิ ธี ก ารหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s Alpha Coeffient: ) ซึ่งมีความเหมาะสมกับเครื่องมือที่ใช้มาตรวัดแบบประมาณค่า
(Ratting scale) (วรรณี แกมเกตุ, 2551): 233) กาหนดให้ใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
ตั้งแต่ .70 ขึ้นไปในการตัดสินคุณภาพเครื่องมือในครั้งนี้
ผลการประเมินและตรวจสอบคุณภาพแบบวัดการกากับตนเอง ที่ผู้วิจัยได้
ดาเนินการตามแนวทางในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของเครื่องมือ เป็นดังนี้
1) ด้านความตรงเชิงเนื้อหา(Content Validity) การตรวจสอบความตรง
เชิงเนื้อหาในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างตารางวิเคราะห์ข้อความ จานวน 75 ข้อ นาไปให้ 1) ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการพัฒนาหลักสูตร 2) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านจิตวิทยาการศึกษา จานวน 2 ท่าน ดังรายละเอียดตาม
ภาคผนวก ก พิ จ ารณาความตรงเชิงเนื้ อหา แล้ ว นาผลการพิจ ารณาจากผู้ ทรงคุณวุฒิ ทั้ งหมดมา
คานวณหาค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับเนื้อหา/จุดประสงค์( Item Objective
Congruence: IOC) (วรรณี แกมเกตุ, 2551): 233) ซึ่งพบว่าค่ามี IOC ตั้งแต่ 0.90-1.00 จึงสรุปได้
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ว่าแบบวัดการกากับตนเอง มีความถูกต้องสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีสามารถนาไปใช้เป็นเครื่องมือ
รวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได้
2) ด้านความเที่ยง(Reliability) การหาความเที่ยงของเครื่องมือครั้งนี้ ผู้วิจัย
นาแบบวัดที่ได้รับการปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนิภาศิริ
อาเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในเขตพื้น
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 จานวน 24 คน แล้วนามาวิเคราะห์ความเที่ยงแบบความ
สอดคล้ อ งภายใน ด้ ว ยวิ ธี ก ารหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของครอนบาค(Cronbach’s

Alpha

Coeffient: ) ซึ่งมีความเหมาะสมกับเครื่องมือที่ใช้มาตรวัดแบบประมาณค่า(Ratting scale) ผล
การวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าแบบวัดการกากับตนเอง มีค่าความเที่ยง เท่ากับ .95 ซึ่งพบว่าเป็นเครื่องมือ
ที่มคี วามเที่ยงความเหมาะสมที่จะใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได้ต่อไป
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์คุณภาพแบบวัดการกากับตนเอง จาแนกตามวิธีการต่างๆ
การกากับตนเอง

จานวนข้อ

วิธีการวิเคราะห์คุณภาพ

สร้างขึ้น

คัดเลือก

IOC.



1. การกาหนดเปูาหมาย

15

10

0.97

.91

2. การวางแผนอย่างรอบคอบ

15

10

0.90

.87

3. การจัดสรรทรัพยากร

15

10

1.00

.86

4. ความตั้งใจและความพยายาม

15

10

1.00

.88

5. การประเมินตนเอง

15

10

1.00

.90

75

50

0.90-1.00

.95

รวม

2.1.2 แบบทดสอบความรู้รายวิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ใช้รวบรวมข้อมูลคะแนนเฉลี่ยผลการเรียน เพื่อการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3
ก. ลักษณะของเครื่องมือ
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การเก็บ รวบรวมข้อมูล ผลสั มฤทธิ์ทางการเรีย นใช้แบบทดสอบ
ความรู้รายวิชาพื้นฐานสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แบบเลือกตอบ จานวน 4 ตัวเลือก ครอบคลุม
เนื้อหาหัวข้อการเรียนรู้ 1) การสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน 2) การพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อ
สุขภาพ 3) พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและความรุนแรง และ 4) การช่วยฟื้นคืนชีพ หัวข้อละ 10 ข้อ
รวมเป็น 40 ข้อ 40 คะแนน

(จุฑ ารัตน์ อ่อนเนตร, 2552);(พรสุข หุ่นนิร ันดร์ และคณะ, 2552): 91-155)

ใช้เวลาสอบข้อละ 1 นาที เพื่อการเปรียบเทียบผลการเรียนก่อนและ

หลังการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน
ข. คุณภาพเครื่องมือ
ผู้วิจัยดาเนินการตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบความรู้รายวิช า
พื้นฐานสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ และได้
วางแนวทางในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของเครื่องมือ ดังนี้
1) ความตรงเชิงเนื้อหา(Content Validity) การตรวจสอบความ
ตรงเชิงเนื้อหาในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทาตารางวิเคราะห์ข้อความ และข้อความจานวน 80 ข้อ เสนอให้
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนและประเมินผลรายวิชาสุขศึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตร จานวน
3 ท่าน ดังรายละเอียดตามภาคผนวก ก พิจารณาความตรงเชิงเนื้อหา แล้วนาผลการพิจารณาจาก
ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดมาคานวณหาค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับเนื้อหา/จุดประสงค์
(วรรณี แกมเกตุ, 2551): 233)
2) ความเที่ยง(Reliability) การหาความเที่ยงของเครื่องมือครั้งนี้
ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแล้วไปลองใช้ (try out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนนิภาศิริ ในเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 จานวน 24 คน แล้วจึงวิเคราะห์เพื่อ
ประมาณค่าความเที่ยงแบบความสอดคล้องภายใน(Measure of Internal Consistency) ด้วยวิธี
ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน(Kuder-Richardson method) โดยใช้สูตร KR-20 ซึ่งมีความเหมาะสมกับ
เครื่องมือที่เป็นแบบทดสอบ ที่ให้คะแนนแบบ 0, 1 และมีค่าความยากไม่เท่ากัน (ศิริชัย กาญจนวาสี,
2556: 55-60;(วรรณี แกมเกตุ, 2551): 232) โดยกาหนดให้ใช้ KR-20 ตั้งแต่ .75 ขึ้นไปในการตัดสิน
คุณภาพเครื่องมือในครั้งนี้
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2) ผู้วิจัยดาเนินการประเมินคุณภาพแบบทดสอบความรู้รายวิชา
พื้นฐานสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการประเมินความยาก(difficulty) และค่าอานาจจาแนก
ของข้อสอบ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2552): 138-141)
เกณฑ์การพิจารณาค่าความยาก ค่าความยากมีตั้งแต่ 0.00 ถึง 1.00 โดยทั่วไป
ข้อสอบที่มีความยากพอเหมาะควรมีค่าความยากตั้งแต่ 0.20-0.80 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
0.80 < P < 1.00

แสดงว่า เป็นข้อสอบที่ง่ายมาก ควรตัดทิ้งหรือปรับปรุง

0.60 < P < 0.80

แสดงว่า เป็นข้อสอบที่ค่อนข้างง่าย (ดี)

0.40 < P < 0.60

แสดงว่า เป็นข้อสอบที่ยากง่ายปานกลาง (ดีมาก)

0.20 < P < 0.40

แสดงว่า เป็นข้อสอบที่ค่อนข้างยาก (ดี)

0.00 < P < 0.20

แสดงว่า เป็นข้อสอบที่ยากมาก ควรตัดทิ้งหรือปรับปรุง

เกณฑ์การพิจารณาค่าอานาจจาแนก ค่าความอานาจจาแนกมีตั้งแต่ -1.00 ถึง
+1.00 โดยทั่วไปข้อสอบที่ดีควรมีค่าอานาจจาแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป ส่วนค่าอื่นๆ มีความหมายดังนี้
.40 < r <

1.00

แสดงว่า จาแนกได้ดี เป็นข้อสอบที่ดี

.30 < r <

.39

แสดงว่า จาแนกได้เป็นข้อสอบที่ดีพอสมควร

.20 < r <

.29

แสดงว่า จาแนกพอใช้ได้ แต่ต้องปรับปรุง

0.19

แสดงว่า ไม่สามารถจาแนกได้ต้องปรับปรุง หรือตัดทิ้ง

-1.00 < r <

ผลการตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนี้ ซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นนี้ใช้ทดสอบ
ความรู้ร ายวิชาพื้น ฐานสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นแบบเลื อกตอบ จานวน 4 ตัว เลื อก
ครอบคลุมเนื้อหาการเรียนรู้ 4 เรื่องๆ ละ 10 ข้อ ได้แก่ 1) การสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน 2) การ
พัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ 3) พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและความรุนแรง และ 4) การ
ช่วยฟื้นคืนชีพ รวมเป็น 80 ข้อ

(จุ ฑ า รั ต น์ อ่ อ นเ น ต ร , 2552; พ ร สุ ข หุ่ น นิ รั นด ร์ แ ล ะ ค ณะ , 2552): 91-155)

นาไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการเรียนการสอนสุขศึกษา

จานวน 3 ท่าน ได้พิจ ารณาความตรงเชิงเนื้อหาและวัตถุประสงค์ แล้ วนาผลการพิจารณาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมดมาคานวณหาค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับเนื้อหา/จุดประสงค์
(item objective congruence: IOC) (วรรณี แกมเกตุ, 2551): 233) ซึ่งพบว่าค่ามี IOC ตั้งแต่
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0.80-1.00 จึงสรุปได้ว่าแผนการจัดการเรียนการสอน รายวิชาพื้นฐานสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
และแบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนการสอน มีความถูกต้องสอดคล้องกับทฤษฎีสามารถ
นาไปดาเนินการจัดการเรียนการสอนได้
สาหรับด้านความเที่ยงของเครื่องมือ ผู้วิจัยดาเนินการประเมินคุณภาพแบบทดสอบ
ความรู้ รายวิช าพื้นฐานสุ ขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากการประมาณค่าความเที่ยงแบบความ
สอดคล้องภายใน ด้วยวิธีของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน(Kuder-Richardson method) (ศิริชัย กาญจนวาสี,
2556: 55-60) พบว่าเท่ากับ .89 พิจารณาร่วมกับการประเมินค่าความยาก (difficulty) และค่า
อานาจจาแนก (discrimination) ของแบบทดสอบ โดยพบว่ าแบบทดสอบมีค่าความยากระหว่าง
0.43-0.70 และมีค่าอานาจจาแนกระหว่าง 0.20-0.37 (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2552): 140-142) ซึ่งแสดง
ว่าเป็นเครื่องมือที่มีคุณภาพในเกณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลสาหรับการศึกษาวิจัยใน
ครั้งนี้ได้ ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบความรู้รายวิชาพื้นฐานสุขศึกษา จาแนกตามวิธีการ
ต่างๆ
จานวนข้อ
การวิเคราะห์คุณภาพ
หน่วยการเรียนรู้
สร้างขึ้น คัดเลือก IOC. KR-20 P
r
1) การสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน

20

10

0.8-1.00

.61

0.59

0.2

2) การพัฒนาสมรรถภาพทางกาย

20

10

0.8-1.00

.71

0.43

0.29

20

10

0.8-1.00

.85

0.70

0.37

20

10

0.8-1.00

.71

0.46

0.21

80

40

0.8-1.00

.89

0.55

0.27

เพื่อสุขภาพ
3) พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและ
ความรุนแรง
4) การช่วยฟื้นคืนชีพ
รวม

2.1.3 เครื่องมือในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย
1) แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview)
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ก. ลักษณะของเครื่องมือ
ผู้วิจัยสร้างแบบสัมภาษณ์นี้ขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพของ
กลุ่มตัวอย่าง มีส่วนประกอบ 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะทั่วไปของประชากร ส่วนที่ 2
ข้อมูลด้านการรับรู้ความสามารถของตนเองในการกากับตนเอง และส่วนที่ 3 ความคิดเห็นอื่นๆ ที่
ผู้ให้สัมภาษณ์มีต่อการกากับตนเอง
ข. คุณภาพเครื่องมือ
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือเพื่อให้แบบสัมภาษณ์ในการวิจัย
ครั้งนี้มีคุณภาพ ผู้วิจัยได้ให้ 1) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาหลักสูตร จานวน 1 ท่าน 2) ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านจิตวิทยาการศึกษา จานวน 2 ท่าน ดังรายละเอียดตามภาคผนวก ก ทั้งสามท่านพิจารณาความ
ตรงเชิงเนื้อหา แล้วนาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงข้อความในแบบสัมภาษณ์ต่อไป
2) แบบบันทึกอนุทิน (Diaries)
ก. ลักษณะของเครื่องมือ
ผู้วิจัย สร้างขึ้นเพื่อช่ว ยเสริมสร้างการกากับตนเองและรวบรวม
ข้อมูลเชิงคุณภาพของกลุ่มตัวอย่าง มีหัวข้อนาสาหรับการจดบันทึก 5 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1) การ
กาหนดเปูาหมาย(Goals Setting) ส่วนที่ 2) การวางแผนอย่างรอบคอบ(Elaboration) ส่วนที่ 3)
การจัดการทรัพยากร(Resources Management) ส่วนที่ 4) ความตั้งใจ และความพยายาม(Volition
& Effort) และส่วนที่ 5) การประเมินตนเอง(Self-Evaluation)
ข. คุณภาพเครื่องมือ
ด้านการตรวจสอบและประเมินคุ ณภาพเครื่อ งมือ เพื่อให้ แบบ
บันทึกอนุทินในการวิจัย ครั้ งนี้มีคุณภาพ ผู้วิจัยได้นาไปให้ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกากับตนเอง และ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาหลักสูตรและการสอน จานวน 3 ท่านในข้อ 1) เป็นผู้พิจารณาความตรง
เชิงเนื้อหา แล้วนาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงเป็นแนวทางในการบันทึกอนุทินต่อไป
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3. การดาเนินการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน
ผู้วิจัยดาเนินการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน
รูปแบบ(Mixed Model Research) ระหว่างวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) และวิธีวิจัย
เชิงปริมาณ(Quantitative Research)(นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2543) ใช้รูปแบบการวิจัยกึ่งแบบทดลอง
(Quasi-Experimental Designs) แบบศึกษากลุ่มเดียววัดหลายครั้งแบบอนุกรมเวลา(Single-group
interrupted Time-series Design) (Kerlinger & Lee, 2000; วรรณี แกมเกตุ, 2551): 141-145)
เป็นกระบวนการหลัก ดังแผนภาพต่อไปนี้
E = O1 x O2 x O3 x O4 x O5 O6
กาหนดให้
O1

แทน

การวัดตัวแปร 1 สัปดาห์ก่อนการทดลอง

O2-4

แทน

การวัดตัวแปรระหว่างการทดลองสัปดาห์ที่ 4, 8, 12 ตามลาดับ

O5

แทน

การวัดตัวแปรหลังการทดลองสัปดาห์ที่ 16

O6

แทน

การวัดตัวแปรหลังการทดลองสัปดาห์ที่ 20

X

แทน

ตัวแปรจัดกระทา (treatment variable) : แผนการจัดการเรียนรู้

รายวิชาสุขศึกษาตามรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น
และใช้การรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นกระบวนการเสริม เพื่อให้การตอบคาถามการวิจัย
ครั้งนี้มีข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ในการอธิบายมากที่สุด ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัยตามลาดับ
ดังต่อไปนี้
1. ประสานโรงเรียนที่เป็นสนามวิจัย คือ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุ รีรั มย์ เป็นโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริมการศึกษา
เอกชน ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 เพื่อขออนุญาตและแจ้งกาหนดการ
ดาเนินการวิจัยในครั้งนี้
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2. ประสานครูประจาชั้น ครูประจารายวิชาสุขศึกษา เพื่อแจ้งกาหนดการ
สอนและสร้างความคุ้นเคย ซึ่งเบื้องต้นอธิบายถึงความสาคัญและความเป็นมาของรูปแบบการเรียน
การสอนที่พัฒนาขึ้น ซึ่งจะดาเนินการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสุขศึกษา สาหรับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 โดยผู้วิจัยเป็นผู้สอนต่อไป
3. ผู้วิจัยนารูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาไปทดลองใช้ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาพื้นฐานสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นระยะเวลา 1 ภาค
เรียน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ซึ่งประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ 2 หน่วยการเรียนรู้
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
3.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การสร้างเสริมสุขภาพส่วนบุคคล และ
การสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน ประกอบด้วยสาระการเรียนรู้ที่สาคัญ 7 เรื่อง ใช้เวลาเรียน 10 ชั่วโมง
ดังตารางต่อไปนี้
หน่วยการเรียนรู้ที่

เนื้อหา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 1) การกาหนดทิศทางการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพส่วน
การสร้างเสริมสุขภาพ บุคคล และในชุมชน
ส่วนบุคคล และการ 2) การสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน
สร้างเสริมสุขภาพใน
2.1) สาเหตุสาคัญของการเจ็บปุวยและตายของคนไทย
ชุมชน
2.2) การค้นหาปัญหาสุขภาพชุมชน
2.3) การจัดลาดับความสาคัญ และการระบุสาเหตุของ
ปัญหาสุขภาพชุมชน
2.4) การเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาและสร้างเสริมสุขภาพใน
ชุมชน
3) การพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ
3.1) การทดสอบสมรรถภาพส่วนบุคคล
3.2) การวางแผนปฏิบัติการดูแลและสร้างเสริมสุขภาพส่วน
บุคคล
รวม

เวลา
น้าหนัก
(ชั่วโมง)
2

10

1
1
2

5
5
10

1

5

1
2

5
10

10

50
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3.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพ และ
การช่วยฟื้นคืนชีพ ประกอบด้วยสาระการเรียนรู้ที่สาคัญ 6 เรื่อง ใช้เวลาเรียน 10 ชั่วโมง ดังตาราง
ต่อไปนี้

หน่วยการเรียนรู้

เนื้อหา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 1) การกาหนดทิศทางการเรียนรู้เรื่อง การจัดการความเสี่ยงต่อ
เรื่อง การจัดการความ สุขภาพและการช่วยฟื้นคืนชีพ
เสี่ยงต่อสุขภาพและ 2) พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและความรุนแรง
การช่วยฟื้นคืนชีพ
2.1) การจัดการความเสีย่ งที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
2.2) การหลีกเลีย่ งการใช้ความรุนแรง
2.3) อิทธิพลของสื่อที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพและการใช้
ความรุนแรง
2.4) ความสัมพันธ์ของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์กับ
การเกิดอุบัตเิ หตุและความรุนแรง
3) การช่วยฟื้นคืนชีพ
3.1) การช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี
รวม

เวลา
(ชั่วโมง)
2

น้าหนัก
10

2

10

1

5

2

5

1

5

2

10

10

50

4. การทดสอบและเก็บข้อมูลครั้งที่ 1 โดยใช้แบบวัดการกากับตนเอง และ
แบบทดสอบความรู้รายวิชาพื้นฐานสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นการทดสอบก่อนการทดลอง
ผู้วิจัยได้ดาเนินการในสัปดาห์แรกของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 เป็นชั่วโมงแรกของรายวิชาสุข
ศึกษา เมื่อวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2557 จานวนนักเรียน 23 คน
5. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางที่กาหนดไว้ในรูปแบบที่พัฒนา
สาหรับกลุ่มทดลอง เป็นระยะเวลา 1 ภาคเรียน โดยในระหว่างทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน
ผู้วิจัยได้ดาเนินการทดสอบเพื่อวัดความสามารถในการกากับตนเองเป็นระยะ ดังต่อไปนี้
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5.1 ทดสอบครั้งที่ 2 เมื่อทดลองรูปแบบการเรียนการสอน ไปแล้ว
4 สัปดาห์ ดาเนินการในสัปดาห์ที่ 5 ของการเรียนการสอนคือในวันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557
5.2 ทดสอบครั้งที่ 3 เมื่อทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน ไป
แล้ว 8 สัปดาห์ ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่ 9 ของการเรียนการสอนคือในวันอังคารที่ 30 ธันวาคม 2557
5.3 ทดสอบครั้งที่ 4 เมื่อทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน ไป
แล้ว 12 สัปดาห์ ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่ 13 ของการเรียนการสอนคือในวันอังคารที่ 27 มกราคม 2558
5.4 ทดสอบครั้งที่ 5 เมื่อทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน ไป
แล้ว 16 สัปดาห์ ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่ 17 ของการเรียนการสอนคือในวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
ในครั้งนี้ได้ทดสอบด้วยแบบทดสอบความรู้รายวิชาพื้นฐานสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปพร้อมกัน
ด้วย ซึ่งถือเป็นการทดสอบหลังเรียน
6. ดาเนินการทดสอบกลุ่มตัวอย่าง ครั้งที่ 6 ด้วยแบบวัดการกากับตนเอง
อีกครั้ง ภายหลังสิ้นสุดการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนไปแล้ว 4 สัปดาห์ คือในวันอังคารที่ 17
มีนาคม 2557
สามารถสรุปได้ว่าการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สาหรับการวิจัยและ
พัฒนาครั้งนี้ดาเนินการ 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการทดลอง ผู้วิจัยดาเนินการรวบรวมข้อมูล
เชิงปริมาณโดยใช้ 1) แบบวัดการกากับตนเอง 2) แบบทดสอบความรู้รายวิชาสุ ขศึกษา ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 กับกลุ่มตัวอย่าง ดังที่กล่าวไปแล้ว
ระยะที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างการทดลอง ใช้แบบวัดการกากับตนเอง
จานวน 4 ครั้ง
ระยะที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลหลังการทดลอง ผู้วิจัยดาเนินการรวบรวมข้อมูล 2
ประเภท ดังนี้
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ประเภทที่ 1 ข้อมูลเชิงปริมาณ รวบรวมข้อมูลโดยใช้ 1) แบบวัดการกากับ
ตนเอง จานวน 2 ครั้ง 2) แบบทดสอบความรู้รายวิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประกอบเพื่อ
รวบรวมข้อมูล คะแนนเฉลี่ ยผลการเรียน ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3
ประเภทที่ 2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่ง
โครงสร้าง(Semi-Structured Interview) รวบรวมข้อมูล 1) จากการสัมภาษณ์ในครูประจาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 2) จากการสัมภาษณ์ผู้ปกครองกลุ่มตัวอย่างที่มี การกากับตนเองสูงสุด 5 อันดับ
และต่าสุด 5 อันดับ และ 3) จากแบบบันทึกอนุทินของผู้เรียน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการอภิปราย
ผลการวิจัยต่อไป
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนาข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์ตามแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
1. ข้อมูลที่ได้จากแบบวัดการกากับตนเองก่อนการทดลอง ระหว่างการ
ทดลอง และหลั งการทดลองใช้รู ป แบบการเรียนการสอนที่พัฒ นาขึ้น มาตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วน และคุณภาพ ประมวลผล แล้วดาเนินการวิเคราะห์ แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ขั้นตอน
ดังต่อไปนี้
1) ข้อมูลลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ
เชิงบรรยาย ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อการบรรยายสภาพ
และนาเสนอในรูปความเรียงประกอบตาราง
2) ข้ อ มู ล คะแนนความสามารถในการก ากั บ ตนเอง ก่ อ นการ
ทดลอง ระหว่ างทดลอง และหลั ง การทดลอง รวมถึง ข้อมู ล คะแนนผลสั มฤทธิ์ท างการเรี ยน มา
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แล้วนาเสนอในรูปความเรียงประกอบตาราง
3) นาข้อมูลค่าเฉลี่ยความสามารถในการกากับตนเอง และค่าเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) โดยใช้การทดสอบค่า
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t (t-test for dependent samples (paired t-test)) เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยนาเสนอ
ในรูปความเรียงประกอบตาราง
4) นาข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องกับกลุ่มตัวอย่าง มาวิเคราะห์โดย
วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แล้วนาเสนอเป็นในรูปแบบความเรียง
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การวิจั ย และพัฒ นา เรื่อง การพัฒ นารูปแบบการเรี ยนการสอน ตามทฤษฎีการ
เรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญาและแนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์ชีวิต เพื่อเสริมสร้างการกากับ
ตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุขศึกษาสุขศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น แบ่งการ
วิจัยเป็น 2 ระยะ ได้ แก่ ระยะที่ 1) การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้ทาง
สังคมเชิงพุทธิปัญญาและแนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์ชีวิต ซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอนสุขศึกษาขึ้น มีองค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอน 5 ขั้นตอน ดังที่กล่าวไปแล้วในบทที่ 3
และระยะที่ 2 การทดลองใช้และประเมินประสิทธิผลรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้
ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญาและแนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์ชีวิต

ผู้วิจัยรายงานผลการวิเคราะห์

ข้อมูลที่ได้รวบรวมจากการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิ
ปัญญาและแนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์ชีวิต ตามลาดับต่อไปนี้
1. ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
2. ความสามารถในการกากับตนเอง
2.1 การวัดความสามรถในการกากับตนเอง ครั้งที่ 1
2.2 การวัดความสามรถในการกากับตนเอง ครั้งที่ 2
2.3 การวัดความสามรถในการกากับตนเอง ครั้งที่ 3
2.4 การวัดความสามรถในการกากับตนเอง ครั้งที่ 4
2.5 การวัดความสามรถในการกากับตนเอง ครั้งที่ 5
2.6 การวัดความสามรถในการกากับตนเอง ครั้งที่ 6
2.7 การเปรียบเทียบความสามารถในการกากับตนเอง
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุขศึกษา
3.1 การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพื้นฐานสุขศึกษา ก่อนทดลอง
3.2 การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพื้นฐานสุขศึกษา หลังทดลอง
4. การทดสอบสมมติฐานการวิจัย
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4.1 การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1
4.2 การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2
5. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
5.1 ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการบันทึกระหว่างการทดลอง
5.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้รวบรวมหลังการทดลอง
5.3 ผลการวิเคราะห์บันทึกอนุทิน
5.4 ความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการเรียนการ
สอนที่พัฒนาขึ้น

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย
1. ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ อาเภอ
ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ จานวน 23 คน ส่วนใหญ่เพศหญิง พักอาศัยอยู่กับผู้ปกครองในเขตอาเภอ
ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
2. ความสามารถในการกากับตนเอง
ผู้วิจัยได้นาเสนอการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลความสามารถในการกากับ ตนเอง
ของกลุ่มตัวอย่าง เรียงลาดับตามระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังต่อไปนี้
2.1 การวัดความสามารถในการกากับตนเอง ครั้งที่ 1 ดาเนินการในช่วง 1 สัปดาห์
ก่อนการทดลอง โดยใช้แบบวัดการกากับตนเอง ดังผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตารางที่ 7
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ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสามารถในการกากับตนเอง ครั้งที่ 1
(n=23)
ร้อยละระดับความสามารถกากับตนเอง
การกากับตนเอง
SD
X
ต่า
ปานกลาง
สูง
1. การกาหนดเปูาหมาย

37.57

2.95

13.04

69.57

17.40

2. การวางแผนอย่างรอบคอบ

33.74

4.09

13.04

52.17

34.78

3. การจัดสรรทรัพยากร

34.87

4.48

17.39

60.87

21.74

4. ความตั้งใจและความพยายาม

38.70

4.36

21.74

65.22

13.04

5. การประเมินตนเอง

38.04

4.59

21.74

60.87

17.39

36.58

3.36

17.39

60.87

21.74

รวม

ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยของ
ความสามารถในการกากับตนเองรวม ( X ) เท่ากับ 36.58 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ
3.36 และส่วนใหญ่มีความสามารถในการกากับตนเองที่ระดับปานกลาง (ร้อยละ 60.87) รองลงมา
ได้แก่ ระดับสูง และระดับต่า (ร้อยละ 21.74, 17.39 ตามลาดับ) เมื่อพิจารณารายละเอียดของการ
กากับตนเองรายข้อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยด้านความตั้งใจและความพยายามสูงที่สุด ( X
= 38.70) รองลงมาได้แก่ ด้านการประเมินตนเอง ด้านการกาหนดเปูาหมาย และด้านการจัดสรร
ทรัพยากร (X = 38.04, 37.57 และ 34.87 ตามลาดับ)
2.2 การวัดความสามารถในการกากับตนเอง ครั้งที่ 2 ดาเนินการช่วงระหว่างการ
ทดลองในสัปดาห์ที่ 4 ผู้วิจยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบวัดการกากับตนเอง ดังผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลตามตารางที่ 8
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ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสามารถในการกากับตนเอง ครั้งที่ 2
(n=23)

การกากับตนเอง

X

SD

1. การกาหนดเปูาหมาย

36.61

2. การวางแผนอย่างรอบคอบ

ร้อยละระดับความสามารถกากับตนเอง
ต่า

ปานกลาง

สูง

4.09

8.70

65.22

26.09

34.00

4.44

8.70

78.26

13.04

3. การจัดสรรทรัพยากร

35.26

4.77

13.04

73.91

13.04

4. ความตั้งใจและความพยายาม

38.70

5.15

13.04

69.57

17.39

5. การประเมินตนเอง

38.39

5.09

17.39

69.57

13.04

36.59

3.94

13.04

73.91

13.04

รวม

ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยของการกากับ
ตนเองรวม (X ) เท่ากับ 36.59 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 3.94 ซึ่งส่วนใหญ่มี
ความสามารถในการกากับตนเองที่ระดับปานกลาง (ร้อยละ 73.91) รองลงมาได้แก่ ระดับสูง และ
ระดับต่า (ร้อยละ 13.04 เท่ากัน) เมื่อพิจารณารายละเอียดของการกากับตนเองรายข้อ พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยด้านความตั้งใจและความพยายามสูงที่สุด (X = 38.70) รองลงมาได้แก่ ด้าน
การประเมินตนเอง ด้านการกาหนดเปูาหมาย และด้านการจัดสรรทรัพยากร (X = 38.39, 36.61
และ 35.26 ตามลาดับ)
2.3 การวัดความสามารถในการกากับตนเอง ครั้งที่ 3 ดาเนินการช่วงระหว่างการ
ทดลองในสัปดาห์ที่ 8 ผู้วิจยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบวัดการกากับตนเอง ดังผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลตามตารางที่ 9
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ตารางที่ 9 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสามารถในการกากับตนเอง ครั้งที่ 3
(n=23)

การกากับตนเอง

X

SD

1. การกาหนดเปูาหมาย

36.61

2. การวางแผนอย่างรอบคอบ

ร้อยละระดับความสามารถกากับตนเอง
ต่า

ปานกลาง

สูง

3.22

17.39

56.52

26.09

33.52

2.66

13.04

78.26

8.70

3. การจัดสรรทรัพยากร

35.04

4.69

13.04

65.22

21.74

4. ความตั้งใจและความพยายาม

38.78

4.68

13.04

65.22

21.74

5. การประเมินตนเอง

39.09

4.81

21.74

48.83

30.43

36.61

3.21

4.35

69.57

26.09

รวม

ตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยของการ
กากับตนเองรวม (X ) เท่ากับ 36.61 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 3.21 ซึ่งส่วนใหญ่มี
ความสามารถในการกากับตนเองที่ระดับปานกลาง (ร้อยละ 67.57) รองลงมาได้แก่ ระดับสูง และ
ระดับต่า (ร้อยละ 26.09, 4.35 ตามลาดับ) เมื่อพิจารณารายละเอียดของการกากับตนเองรายข้อ
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยด้านการประเมินตนเองสูงที่สุด (X = 39.09) รองลงมาได้แก่ ด้าน
ความตั้งใจและความพยายาม ด้านการกาหนดเปูาหมาย และด้านการจัดสรรทรัพยากร (X = 38.78,
36.61 และ 35.04 ตามลาดับ)
2.4 การวัดความสามารถในการกากับตนเอง ครั้งที่ 4 ดาเนินการช่วงระหว่างการ
ทดลองในสัปดาห์ที่ 12 ผู้วิจยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบวัดการกากับตนเอง ดังผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลตามตารางที่ 10
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ตารางที่ 10 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสามารถในการกากับตนเอง ครั้งที่ 4
(n=23)

การกากับตนเอง

X

SD

1. การกาหนดเปูาหมาย

38.57

2. การวางแผนอย่างรอบคอบ

ร้อยละระดับความสามารถกากับตนเอง
ต่า

ปานกลาง

สูง

2.78

21.74

60.87

17.39

34.26

3.56

17.39

69.57

13.04

3. การจัดสรรทรัพยากร

35.48

4.10

21.74

52.17

26.09

4. ความตั้งใจและความพยายาม

40.04

3.35

17.39

60.87

21.74

5. การประเมินตนเอง

40.87

5.24

17.39

69.57

13.04

37.84

2.86

17.39

78.26

4.35

รวม

ตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยของ
การกากับตนเองรวม (X ) เท่ากับ 37.84 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 2.86 ซึ่งส่วนใหญ่มี
ความสามารถในการกากับตนเองที่ระดับปานกลาง (ร้อยละ 78.26) รองลงมาได้แก่ ระดับต่า และ
ระดับสูง (ร้อยละ 17.39, 4.35 ตามลาดับ) เมื่อพิจารณารายละเอียดของการกากับตนเองรายข้อ
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยด้านการประเมินตนเองสูงที่สุด (X = 40.87) รองลงมาได้แก่ ด้าน
ความตั้งใจและความพยายาม ด้านการกาหนดเปูาหมาย และด้านการจัดสรรทรัพยากร (X = 40.04,
38.57 และ 35.48 ตามลาดับ)
2.5 การวัดความสามารถในการกากับตนเอง ครั้งที่ 5 ดาเนินการช่วงระหว่างการ
ทดลองในสัปดาห์ที่ 16 ผู้วิจยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบวัดการกากับตนเอง ดังผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลตามตารางที่ 11
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ตารางที่ 11 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสามารถในการกากับตนเอง ครั้งที่ 5
(n=23)

การกากับตนเอง

X

SD

1. การกาหนดเปูาหมาย

39.13

2. การวางแผนอย่างรอบคอบ

ร้อยละระดับความสามารถกากับตนเอง
ต่า

ปานกลาง

สูง

3.14

13.04

73.91

13.04

33.96

3.75

8.70

69.57

21.74

3. การจัดสรรทรัพยากร

35.87

4.51

17.39

69.57

13.04

4. ความตั้งใจและความพยายาม

40.87

4.15

17.39

69.57

13.04

5. การประเมินตนเอง

40.17

5.42

13.04

69.57

17.39

38.00

3.54

13.04

73.91

13.04

รวม

ตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยของ
การกากับตนเองรวม (X ) เท่ากับ 38.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 3.54 ซึ่งส่วนใหญ่มี
ความสามารถในการกากับตนเองที่ระดับปานกลาง (ร้อยละ 73.91) รองลงมาได้แก่ ระดับต่า และ
ระดับสูง (ร้อยละ 13.04 เท่ากัน) เมื่อพิจารณารายละเอียดของการกากับตนเองรายข้อ พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยด้านความตั้งใจและความพยายามสูงที่สุด (X = 40.87) รองลงมาได้แก่ ด้าน
การประเมินตนเอง ด้านการกาหนดเปูาหมาย และด้านการจัดสรรทรัพยากร (X = 40.17, 39.13
และ 35.87 ตามลาดับ)
2.6 การวัดความสามารถในการกากับตนเอง ครั้งที่ 6 ดาเนินการช่วงสัปดาห์ที่ 20
เป็นการเก็บข้อมูลหลังจากสิ้นสุดการใช้รูปแบบการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น

เป็นเวลาประมาณ

4

สัปดาห์ ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบวัดการกากับตนเอง ดังผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตามตารางที่ 12
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ตารางที่ 12 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสามารถในการกากับตนเอง ครั้งที่ 6
(n=23)

การกากับตนเอง

X

SD

1. การกาหนดเปูาหมาย

38.57

2. การวางแผนอย่างรอบคอบ

ร้อยละระดับความสามารถกากับตนเอง
ต่า

ปานกลาง

สูง

5.19

17.39

73.91

8.70

35.57

5.28

13.04

60.87

26.09

3. การจัดสรรทรัพยากร

36.26

5.36

17.39

60.87

21.70

4. ความตั้งใจและความพยายาม

40.35

6.29

13.04

65.22

21.74

5. การประเมินตนเอง

39.61

5.84

13.04

69.57

17.39

38.07

4.86

13.04

73.91

13.04

รวม

ตารางที่ 12 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยของ
การกากับตนเองรวม (X ) เท่ากับ 38.07 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 4.86 ซึ่งส่วนใหญ่มี
ความสามารถในการกากับตนเองที่ระดับปานกลาง (ร้อยละ 73.91) รองลงมาได้แก่ ระดับต่า และ
ระดับสูง (ร้อยละ 13.04 เท่ากัน) เมื่อพิจารณารายละเอียดของการกากับตนเองรายข้อ พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยด้านความตั้งใจและความพยายามสูงที่สุด (X = 40.35) รองลงมาได้แก่ ด้าน
การประเมินตนเอง ด้านการกาหนดเปูาหมาย และด้านการจัดสรรทรัพยากร (X = 39.61, 38.57
และ 36.26 ตามลาดับ)
2.7 การเปรียบค่าเฉลี่ยความสามารถในการกากับตนเอง ตั้งแต่ครั้งที่ 1-6 เพื่อ
สังเกตแนวโน้มความสามารถในการกากับตนเองของกลุ่มตัวอย่าง ดังผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตาม
ตารางที่ 13 และ 14
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ตารางที่ 13 ค่าเฉลี่ยความสามารถในการกากับตนเอง เปรียบเทียบ ครั้งที่ 1-6 (n=23)
การกากับตนเอง

ค่าเฉลี่ยความสามารถในการกากับตนเอง (X )
ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6

1. การกาหนดเปูาหมาย

37.57

36.61

36.61

38.57

39.13

38.57

2. การวางแผนอย่างรอบคอบ

33.74

34.00

33.52

34.26

33.96

35.57

3. การจัดสรรทรัพยากร

34.87

35.26

35.04

35.48

35.87

36.26

4.ความตั้งใจและความ

38.7

38.70

38.78

40.04

40.87

40.35

38.04

38.39

39.09

40.87

40.17

39.61

36.58

36.59

36.61

37.84

38.00

38.07

พยายาม
5. การประเมินตนเอง
รวม

ตารางที่ 14 ร้อยละของผลต่างค่าเฉลี่ยความสามารถในการกากับตนเอง ครั้งที่ 1-6 (n=23)
ที่

การเปรียบเทียบความสามารถในการกากับตนเอง

ผลต่าง

คิดเป็นร้อยละ

1 ก่อนทดลอง 1 สัปดาห์กับสัปดาห์ที่ 4 ของการทดลอง

0.01

0.02

2 สัปดาห์ที่ 4 กับสัปดาห์ที่ 8 ของการทดลอง

0.02

0.04

3 สัปดาห์ที่ 8 กับสัปดาห์ที่ 12 ของการทดลอง

1.23

2.46

4 สัปดาห์ที่ 12 กับสัปดาห์ที่ 16 ของการทดลอง

0.16

0.32

5 สัปดาห์ที่ 16 กับหลังการทดลอง 4 สัปดาห์

0.07

0.14

6 ก่อนทดลอง 1 สัปดาห์กับหลังการทดลอง 4 สัปดาห์

1.49

2.98

ตารางที่ 13 และตารางที่ 14 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าค่าเฉลี่ยความสามารถใน
การกากับตนเองของกลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มสูงขึ้นเล็กน้อย(ร้อยละ 0.02 และ 0.04) หลังจากระยะ
ก่อนทดลอง 1 สัปดาห์ ถึงระยะทดลองสัปดาห์ที่ 4 และสัปดาห์ที่ 8 มีแนวโน้มสูงขึ้นมาก(ร้อยละ
2.46) ในระยะทดลองสัปดาห์ที่ 12 จนถึงสัปดาห์ที่ 16 และมีแนวโน้มคงที่(ร้อยละ 0.32 และ 0.14)
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ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 16 ไปจนถึงระยะหลังทดลอง 4 สัปดาห์ โดยเมื่อพิจารณาในภาพรวมจะพบว่า
ความสามารถในการกากับตนเองหลังการทดลอง สูงกว่าความสามารถในการกากับตนเองก่อนการ
ทดลอง คิดเป็นร้อยละ 2.98
เพื่อให้สามารถพิจารณาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของระดับความสามารถการกากับตนเอง
ของกลุ่มตัวอย่างได้อย่างชัดเจน ผู้วิจัยได้นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลความสามารถในการกากับ
ตนเองในรูปกราฟแสดงแนวโน้ม ดังรายละเอียดตามแผนภูมิที่ 1 - 6
แผนภูมิที่ 1 แนวโน้มระดับความสามารถในการกากับตนเอง เปรียบเทียบครั้งที่ 1-6 (n=23)

38.5

38

38

38.07

37.84
37.5

37

36.5

36.58

36.59

36.61

36

35.5

แผนภูมิที่ 1 ภาพที่ปรากฏแสดงให้เห็นว่าระดั บความสามารถในการกากับตนเอง มีระดับ
คงที่ในช่วงระยะทดลองสัปดาห์ที่ 4 ถึงสัปดาห์ที่ 8 และเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นมากในสัปดาห์ที่ 12 เมื่อ
เทียบกับก่อนทดลอง 1 สัปดาห์ จากนั้นมีแนวโน้มสูงขึ้นในอัตราคงที่อีกครั้งหลังจากสัปดาห์ที่ 12, 16
จนถึงระยะหลังทดลอง 4 สัปดาห์
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แผนภูมิที่ 2 แนวโน้มระดับความสามารถในกาหนดเปูาหมาย(Goals Setting) เปรียบเทียบครั้งที่ 1ครั้งที่ 6 (n=23)

39.5
39.13

39
38.57

38.5

38.57

38
37.5

37.57

37
36.5

36.61

36.61

36
35.5
35

แผนภูมิที่ 2 ภาพที่ปรากฏแสดงให้เห็นว่าระดับความสามารถในกาหนดเปูาหมาย(Goals
Setting) มีแนวโน้มลดลงมากในช่วงระยะทดลองสัปดาห์ที่ 4 เมื่อเทียบกับก่อนทดลอง 1 สัปดาห์
คงที่จากระยะทดลองสัปดาห์ที่ 4 ถึงสัปดาห์ที่ 8 และสูงขึ้นมากในสัปดาห์ที่ 12 จนถึงสัปดาห์ที่ 16
จากนั้นมีแนวโน้มลดลงอีกครั้งจากสัปดาห์ที่ 16 จนถึงระยะหลังทดลอง 4 สัปดาห์
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แผนภูมิที่ 3 แนวโน้มระดับความสามารถในการวางแผนอย่างรอบคอบ(Elaboration) เปรียบเทียบ
ครั้งที่ 1-6 (n=23)

36
35.57

35.5
35
34.5
34.26

34

34

33.96

33.74
33.5

33.52

33
32.5
32

แผนภูมิที่ 3 ภาพที่ปรากฏแสดงให้เห็นว่าระดับความสามารถในการวางแผนอย่างรอบคอบ
(Elaboration) มีแนวโน้มไม่แน่นอนตั้งแต่ระยะทดลองสัปดาห์ที่ 4 จนถึงสัปดาห์ที่ 16 เมื่อเทียบกับ
ก่อนทดลอง 1 สัปดาห์ แต่สูงขึ้นในระยะทดลองสัปดาห์ที่ 16 จนถึงระยะหลังทดลอง 4 สัปดาห์
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แผนภูมิที่ 4 แนวโน้มระดับความสามารถในการจัดสรรทรัพยากร(Resources Management)
เปรียบเทียบครั้งที่ 1-6 (n=23)

36.5
36.26
36
35.87
35.5

35.48
35.26

35.04

35
34.87
34.5

34

แผนภู มิ ที่ 4 ภาพที่ ป รากฏแสดงให้ เ ห็ น ว่า ระดั บความสามารถในการจัด สรรทรั พ ยากร
(Resources Management) มีแนวโน้มสูงขึ้นในอัตราคงที่ตั้งแต่ระยะทดลองสัปดาห์ที่ 8, 12, 16
เรื่อยไปจนถึงระยะหลังทดลอง 4 สัปดาห์
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แผนภูมิที่ 5 แนวโน้มระดับความตั้งใจและความพยายาม(Volition & Effort) เปรียบเทียบครั้งที่ 1-6
(n=23)

41.5
41

40.87

40.5

40.35
40.04

40
39.5
39
38.7

38.7

38.78

38.5
38
37.5

แผนภูมิที่ 5 ภาพที่ปรากฏแสดงให้เห็นว่าระดับความตั้งใจและความพยายาม(Volition &
Effort) มีแนวโน้มคงที่ตั้งแต่ระยะก่อนทดลอง 1 สัปดาห์ ผ่านระยะทดลองสัปดาห์ที่ 4 จนถึงสัปดาห์
ที่ 8 จากนั้นมีแนวโน้มสูงขึ้นมากตั้งแต่ระยะทดลองสัปดาห์ที่ 12 จนถึงสูงสุดในระยะทดลองสัปดาห์ที่
16 แล้วลดลงในระยะหลังทดลอง 4 สัปดาห์
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แผนภูมิที่ 6 แนวโน้มระดับการประเมินตนเอง(Self-evaluation) เปรียบเทียบครั้งที่ 1-6 (n=23)

41.5
41

40.87

40.5
40.17

40

39.61

39.5
39.09

39
38.5
38

38.39

38.04

37.5
37
36.5

แผนภูมิที่ 6 ภาพที่ปรากฏแสดงให้ เห็นว่าระดับ การประเมินตนเอง(Self-Evaluation) มี
แนวโน้มสูงขึ้นตั้งแต่ระยะก่อนทดลอง 1 สัปดาห์ ผ่านระยะทดลองสัปดาห์ที่ 4, 8 จนสูงสุดในสัปดาห์
ที่ 12 จากนั้นมีแนวโน้มลดลงในอัตราคงที่ตั้งแต่ระยะทดลองสัปดาห์ที่ 12 สัปดาห์ที่ 16 และลดลง
จนถึงระยะหลังทดลอง 4 สัปดาห์
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้วิจัยได้นาเสนอการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่างก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง ดังต่อไปนี้
3.1 การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพื้นฐานสุขศึกษา ก่อนทดลองดาเนินการ
ในชั่วโมงแรกของการเรียนการสอน

โดยใช้แบบทดสอบความรู้รายวิชาพื้นฐานสุขศึกษาที่พัฒนาขึ้น

ดังผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตารางที่ 15
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ตารางที่ 15 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์รายวิชาสุขศึกษา
ก่อนการทดลอง (n=23)
หัวข้อการเรียนรู้

X

SD

คิดเป็นร้อยละ

1) การสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน

4.26

1.18

42.60

2) การพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ

7.35

1.37

73.35

3) พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและความรุนแรง

8.13

0.82

81.30

4) การช่วยฟื้นคืนชีพ

4.96

1.75

49.60

24.70

2.80

61.75

รวม

ตารางที่ 15 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีคะแนนผลสัมฤทธิ์
รวมเฉลี่ย(X ) เท่ากับ 24.70 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD) เท่ากับ 2.80 คิดเป็นร้อยละ 61.75 โดย
พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยในหัวข้อการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและความรุนแรง สูงที่สุด
(X = 8.13, ร้อยละ 81.30) รองลงมาได้แก่ หัวข้อการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การพัฒนาสมรรถภาพทาง
กายเพื่อสุขภาพ หัวข้อการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพ และหัวข้อการเรียนรู้ที่ 1 การสร้าง
เสริมสุขภาพในชุมชน (X = 7.35, 4.96 และ 4.26 ตามลาดับ)
3.2 การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพื้นฐานสุขศึกษาหลังทดลอง ดาเนินการ
ในสัปดาห์ที่ 16 ซึ่งเป็นช่วงที่สิ้นสุดการทดลอง โดยใช้แบบทดสอบความรู้รายวิชาพื้นฐานสุขศึกษาที่
พัฒนาขึ้น ดังผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตารางที่ 16
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ตารางที่ 16 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์รายวิชาสุขศึกษา
หลังการทดลอง (n=23)
หัวข้อการเรียนรู้

X

SD

คิดเป็นร้อยละ

1) การสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน

8.74

1.01

87.40

2) การพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ

7.04

1.72

70.40

3) พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและความรุนแรง

7.91

0.85

79.10

4) การช่วยฟื้นคืนชีพ

7.04

1.85

70.40

31.17

3.95

77.93

รวม

ตารางที่ 16 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีคะแนนผลสัมฤทธิ์
รวมเฉลี่ย(X ) เท่ากับ 31.17 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD) เท่ากับ 3.95 คิดเป็นร้อยละ 77.93 โดย
พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยในหัวข้อการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน สูงที่สุด ( X

=

8.74 ร้อยละ 87.40) รองลงมาได้แก่ หัวข้อการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและความ
รุนแรง หัวข้อการเรียนที่ 2 เรื่อง การพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ และหัวข้อการเรียนรู้ที่ 4
เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพ (X = 7.91, 7.04 และ 7.04 ตามลาดับ)
4. การทดสอบสมมติฐานการวิจัย ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิง อ้างอิง
(Inferential Statistic) โดยการทดสอบค่า t (t-test for dependent samples (paired t-test))
ดังต่อไปนี้
4.1 การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ตั้งสมมติฐานการวิจัยว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นที่ได้เรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนสุขศึกษาตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิ
ปัญญาและแนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์ชีวิต มีระดับความสามารถในการกากับตนเองหลังการ
ทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 เป็นสมมติฐานแบบทางเดียว (OneTailed Test) (Kirk, 1995): 56-57) สาหรับการทดสอบสมมติฐานข้อนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิเคราะห์
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความสามารถในการกับตนเองของกลุ่มตัวอย่าง ก่อนการ
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ทดลอง 1 สัปดาห์ กับค่าเฉลี่ยความสามารถในการกับตนเองของกลุ่มตัวอย่าง หลังการทดลองไปแล้ว
4 สัปดาห์ ผลการวิเคราะห์ปรากฏดังตารางที่ 17
ตารางที่ 17 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความสามารถในการกากับตนเอง ก่อนการทดลอง 1 สัปดาห์
(ครั้งที่ 1) กับภายหลังสิ้นสุดการทดลอง 4 สัปดาห์(ครั้งที่ 6) (n=23)

การกากับตนเอง

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 6

.t

.p

5.19

-1.303

.103

35.57

5.28

-2.109

.024*

4.48

36.26

5.36

-1.554

.067

38.70

4.36

40.35

6.29

-1.420

.085

38.04

4.59

39.61

5.84

-1.302

.103

36.58

3.36

38.07

4.86

-1.933

.033*

X

SD

X

SD

1. การกาหนดเปูาหมาย

37.57

2.95

38.57

2. การวางแผนอย่างรอบคอบ

33.74

4.09

3. การจัดสรรทรัพยากร

34.87

4. ความตั้งใจและความพยายาม
5. การประเมินตนเอง
รวม
*p  .05

ตารางที่ 17 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าความสามารถในการกากับตนเองของกลุ่ม
ตัวอย่าง ในระยะก่อนทดลอง 1 สัปดาห์ (ครั้งที่ 1) กับความสามารถในการกากับตนเองของกลุ่ม
ตัวอย่างในระยะหลังการทดลอง 4 สัปดาห์ (ครั้งที่ 6) มีความแตกต่างกัน โดยความสามารถในการ
กากับตนเองของกลุ่มตัวอย่างในระยะหลังการทดลอง 4 สัปดาห์ (ครั้งที่ 6) สูงกว่าความสามารถใน
การกากับตนเองของกลุ่มตัวอย่างในระยะก่อนการทดลอง 1 สัปดาห์ (ครั้งที่ 1) อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ p < .05 (p = .033) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาใน
รายละเอียดด้านพฤติกรรมที่บ่งชี้ความสามารถในการกากับตนเอง ได้แก่ 1) การกาหนดเปูาหมาย 2)
การวางแผนอย่างรอบคอบ 3) การจัดสรรทรัพยากร 4) ความตั้งใจและความพยายาม และ 5) การ
ประเมินตนเอง พบว่าความสามารถด้านที่ 2 คือการวางแผนอย่างรอบคอบของกลุ่มตัวอย่างในระยะ
หลังการทดลอง 4 สัปดาห์ (ครั้งที่ 6) สูงกว่าในระยะก่อนการทดลอง 1 สัปดาห์ (ครั้งที่ 1) อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ p < .05 (p = .024) ส่วนข้ออื่นๆ นอกเหนือจากนี้พบว่าไม่มีความแตกต่าง

148
4.2 การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 ตั้งสมมติฐานการวิจัยว่านักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นที่ได้เรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนสอนสุขศึกษา ตามทฤษฎีการเรียนรู้ทาง
สังคมเชิงพุทธิปัญญาและแนวคิดการวางแผนยุ ทธศาสตร์ชีวิต มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อน
การทดลอง อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 เป็นสมมติฐานแบบทางเดียว(One-Tailed Test) (Kirk,
1995): 56-57) ในการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 นี้ผู้วิจัยนาผลคะแนนที่ได้จากการทาแบบทดสอบ
ความรู้ ร ายวิ ช าพื้ น ฐานสุ ข ศึ ก ษา ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งก่ อ นการทดลองมา
เปรี ย บเที ย บกั บ ผลคะแนนที่ ไ ด้ จ ากการท าแบบทดสอบความรู้ ร ายวิ ช าพื้ น ฐานสุ ข ศึ ก ษา ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ของกลุ่มตัวอย่างภายหลังการทดลอง ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏดังตารางที่ 18
ตารางที่ 18 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์รายวิชาพื้นฐานสุขศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง ก่อนการ
ทดลองกับหลังการทดลอง (n=23)

หัวข้อการเรียนรู้

ก่อนการทดลอง

หลังการทดลอง

.t

.p

X

SD

X

SD

1) การสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน

4.26

1.18

8.74

1.01

-12.62 .000*

2) การพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อ

7.35

1.37

7.04

1.72

.726 .238

8.13

0.82

7.91

0.85

.894 .191

4) การช่วยฟื้นคืนชีพ

4.96

1.75

7.04

1.85

-5.391 .000*

รวม

24.70

2.80

31.17 3.95

-7.130 .000*

สุขภาพ
3) พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและความ
รุนแรง

*p  .05
ตารางที่ 18 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าผลสัมฤทธิ์รายวิชาพื้นฐานสุขศึกษาก่อน
การทดลองและหลังการทดลองของกลุ่มตัวอย่าง มีความแตกต่างกันโดยพบว่าผลสัมฤทธิ์รายวิชา
พื้นฐานสุขศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ p < .05 (p = .000) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ 2 อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาในรายหัวข้อการ
เรียนรู้ ได้แก่ หัวข้อการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน หัวข้อการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง

149
การพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ หัวข้อการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและ
ความรุนแรง และหัวข้อการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพ พบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ในหัวข้อการ
เรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน และหัวข้อการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพ
ของกลุ่มตัวอย่างหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ p < .05 (p
= .000, .000 ตามลาดับ) สาหรับหัวข้อการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อ
สุขภาพ และหัวข้อการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและความรุนแรง พบว่าไม่มีความ
แตกต่างกัน
5. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การวิจัยและพัฒนาครั้งนี้ได้เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ
เพื่อการประเมิน ความเหมาะสมและสภาพทั่ว ไปในการใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒ นาขึ้ น
ตลอดจนเพื่ อ ตรวจสอบว่ า รู ป แบบการเรี ย นการสอนนี้ ส ามารถน าไปใช้ ไ ด้ ดี ห รื อ ไม่ เ พี ย งใดใน
สถานการณ์จริง ผลการวิเคราะห์เนื้อหาของข้อมูลเชิงคุณภาพดังกล่าวมีลักษณะดังต่อไปนี้
5.1 ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการบันทึกระหว่างการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการ
สอนที่พัฒนาขึ้น ซึ่งพบข้อสังเกตกับผู้เกี่ยวข้องที่สามารถนามาประกอบการประเมินประสิทธิผลของ
รูปแบบได้ดังต่อไปนี้ 1) ด้านครูผู้สอน ครูประจากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาให้ความเห็นว่าเป็น
รูปแบบการเรียนการสอนที่แปลกใหม่น่าสนใจ มีวัตถุประสงค์ และขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน
ชัดเจน มีเครื่ องมือส าหรั บ ประเมินผลที่ส อดคล้ องกับวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตาม ส าหรับการนา
รูปแบบไปใช้ครั้งแรกควรศึกษาคู่มือการใช้เพื่อสร้างความเข้าใจ โดยเฉพาะกระบวนการวางแผน
ยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการจัดการเรียนรู้ จุดเด่นของรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาครั้ง
นี้ คือเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ จุดอ่อนของรูปแบบคือเป็นรูปแบบที่ต้อง
ใช้ระยะเวลาในการจัดการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องรวมถึงนอกเวลาเรียนปกติ จึงไม่เหมาะสาหรับสาระการ
เรียนรู้ที่มีเวลาสอนเพียง 1 คาบต่อสัปดาห์

2) ด้านผู้เรียน นักเรียนให้ความสนใจกับการสอน

รู ป แบบใหม่ที่ มีการเชื่อมโยงเปู าหมายการเรียนรู้กับเปูาหมายชีวิต ของตั ว เอง มีการเรีย นรู้แบบ
กระบวนการกลุ่ม สมาชิกทุกคนมีบทบาทหน้าที่ชัดเจน สามารถกาหนดวิธีการเรียนรู้ของกลุ่มได้เอง
อย่างอิสระ จุดเด่นคือผู้เรียนได้วางแผนการเรียนรู้และกาหนดวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง จุดอ่อนคือเป็น
รูปแบบที่ต้องอาศัยความร่วมมือ ความมุ่งมั่นและความตื่นตัวในการเรียนรู้อยู่เสมอ 3) ด้านผู้บริหาร
สถานศึกษา

ผู้บริหารโรงเรียนให้ความเห็นต่อรูปแบบการเรียนการสอนนี้ว่ามีความสอดคล้องกับ
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หลักสูตรสถานศึกษาซึ่งเน้นการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มและเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีการ
ฝึกทักษะการวางแผน ฝึกทักษะความเป็นผู้นาซึ่งนักเรียนสามารถนาไปใช้ในชีวิ ตจริงได้ จุดเด่นเป็น
รูปแบบที่มีวัตถุประสงค์ในการใช้ที่ชัดเจน จุดอ่อนการกากับตนเองเป็นคุณลักษณะที่ต้องใช้ระยะเวลา
ในการพัฒนาพอสมควร จึงต้องใช้รูปแบบการเรียนรู้นี้อย่างต่อเนื่อง
5.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้รวบรวมหลังการใช้รูปแบบการเรียนการสอน จากการ
สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องกับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 1) ครูที่ปรึกษา/ครูประจาชั้น จานวน 1 คน 2) ผู้ปกครอง
นักเรียนกลุ่มที่มีความสามารถในการกากับตนเองสูง จานวน 5 คน และ 3) ผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มที่
มีความสามารถในการกากับตนเองต่า จานวน 5 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง เป็นดังนี้
1) ผลการสัมภาษณ์ครูที่ปรึกษา/ครูประจาชั้น ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
ตัวอย่างที่สามารถจาแนกได้ดังนี้ 1) ด้านการกาหนดเปูาหมาย (Goals Setting) ในช่วงแรกๆ กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนมากคิดถึงการกาหนดเปูาหมายน้อย บางคนแทบจะไม่รู้จักการกาหนดเปูาหมายด้วยซ้า
และยังไม่เข้าใจถึงประโยชน์ของการมีเปูาหมาย รู้แต่เพียงว่าเป็นเด็กจะต้องเรียนก็เท่านั้น แล้วก็เรียน
ตามที่ผู้ใหญ่กาหนดให้เรียน ต่อมาเมื่อครูประจาชั้นได้ศึกษาคู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอนสุข
ศึกษา โดยส่วนตัวแล้วเห็นด้วยกับการให้เด็กๆ ได้คิดถึงเปูาหมาย หรือแม้แต่การคิดถึงอนาคตว่าเมื่อ
โตขึ้น จะเรียนต่ออะไร และจะประกอบอาชีพอะไร จึงได้มอบหมายให้นักเรียนได้มองอนาคตตนเอง
จากนั้ น ก็ ให้ ศึกษา ค้น คว้า ข้อมูล ว่า ที่ตนเองอยากเป็ นนั้นมีช่อ งทาง หรือเส้ นทางการเข้าสู่ อาชี พ
เหล่านั้นอย่างไร แล้วให้ทุกคนนาข้อมูลที่ได้มารายงานในชั่วโมงพบครูประจาชั้น 2) การวางแผนอย่าง
รอบคอบ(Elaboration) จากข้อที่กล่าวมาแล้วครูเองก็สังเกตพบว่าในช่วงแรกๆ ที่ขึ้นชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 กลุ่มตัวอย่างจะเรียนแบบสบายๆ ความเปลี่ยนแปลงที่พบคื อภายหลังที่ทุกคนได้ค้นข้อมูลสิ่งที่
ตนเองอยากจะเป็น พฤติกรรมการเรียนดีขึ้น ดูเหมือนว่าแต่ละคนก็พยายามจัดการตนเองด้านการ
เรี ย น คิ ด ว่ า การได้ รู้ ได้ เ ห็ น แนวทางการเข้ า สู่ อ าชี พ อาจมี ส่ ว น กระตุ้ น ให้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ก าร
เปลี่ยนแปลงได้บ้าง 3) การจัดการทรัพยากร(Resources Management) กลุ่มตัวอย่างมีการจัดการ
ตนเองในส่ วนของวัสดุอุป กรณ์การเรียน ทั้งในส่ วนของตนเองและที่เป็นส่ วนรวม มีการแบ่งกลุ่ ม
รับผิดชอบการดูแลสื่อการเรียนรู้ประจาห้อง และพบว่ามีการแบ่งปันเมื่อพบว่าเพื่อนไม่มีอุปกรณ์การ
เรียน 4) มีความตั้งใจและความพยายาม(Volition & Effort) กลุ่มตัวอย่างหลายคนที่มีพฤติกรรมการ
เรียนเปลี่ยนแปลงไปในทางบวก มีความรับผิดชอบมากขึ้นสังเกตจากการส่งงานครบถ้วนและตรงเวลา
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ซึ่งแตกต่างจากครั้งแรกที่ขึ้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ5) การประเมินตนเอง(Self-Evaluation) ผล
การมอบหมายภารกิจในการค้นคว้าข้อ มูลการประกอบอาชีพ ดูเหมือนว่ากลุ่มตัวอย่างจะให้ความ
สนใจซักถามครูด้านอาชีพมากขึ้นโดยเฉพาะในชั่วโมงพบครูประจาชั้น นอกจากนั้นยังมีการอภิปราย
ในกลุ่มเองถึงอาชีพต่างๆ และแนวทางการเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อย่างไรก็ตาม ครู
ประจาชั้นเองก็ได้แนะนาให้กลุ่มตัวอย่ างควรหาโอกาสศึกษาชีวประวัติของบุคคลสาคัญของโลก ของ
ชาติ หรือแม้แต่บุคคลในชุมชนที่ประสบความสาเร็จ และเป็นที่ยอมรับจากสังคม สาหรับความคิดเห็น
อื่นๆ ครูประจาชั้นได้แสดงความคิดเห็นในทางที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการ
สอน ว่าการให้ผู้เรียนฝึกฝนการกาหนดเปูาหมายตั้งแต่เด็กน่าจะเป็นสิ่งที่ดี โดยเฉพาะเปูาหมายในเชิง
บวกที่ต้องการเป็นคนดี สังคมยอมรับ มีอาชีพการงานที่ดี น่าจะช่วยให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจเรียน
มากขึ้นได้
2) ผลการสัมภาษณ์ผู้ปกครองกลุ่มตัวอย่างที่มีความสามารถในการกากับตนเองสูง
ได้ข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องกับกลุ่มตัวอย่างที่สามารถจาแนกได้ดังตารางที่ 19
ตารางที่ 19 ผลการวิเคราะห์ประเด็นคุณลักษณะการกากับตนเองจากการสัมภาษณ์ผู้ปกครองของ
กลุ่มตัวอย่างที่มีความสามารถในการกากับตนเองสูง (n=5)
ประเด็นคุณลักษณะการกากับตนเอง
1) การกาหนดเปูาหมาย (Goals Setting)
1.1) ผู้ปกครองของกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ว่านักเรียนมีเปูาหมาย
ของตนเองมาพอสมควร คือประมาณอยู่ชั้นประถมศึกษาตอนต้น
1.2) กลุ่มตัวอย่างมักจะพูดหรือกล่าวถึงสิ่งที่ตนเองอยากเป็นเมื่อโต
ขึ้นแต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อระยะเวลาผ่านไป
1.3) กลุ่มตัวอย่างก็ยังคงมีเปูาหมายของการเรียนอยู่เช่นเดิม
2) มีการวางแผนอย่างรอบคอบ (Elaboration)
2.1) สามารถสังเกตถึงการวางแผนของนักเรียน ได้ในช่วงวัย
ประถมศึกษา
2.2) พบว่าในระยะที่เรียนชั้นมัธยมศึกษาสามารถสังเกตเห็นได้ว่า
นักเรียนมีการคิดการทางานล่วงหน้า กาหนดการงาน การเรียนไว้
ล่วงหน้าอยู่บ้าง โดยเฉพาะงานที่ครูสั่งการให้ทานอกเวลาเรียน

จานวน(คน)
5
4
3
2
4
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ประเด็นคุณลักษณะการกากับตนเอง
2.3) มีการวางแผนที่เป็นลายลักษณ์อักษร
3) มีการจัดการทรัพยากร (Resources Management)
3.1) บันทึกรายละเอียดการเตรียมการใช้จ่ายต่างๆ
3.2) ได้รับรู้รายจ่ายและปัญหาด้านการเงินของครอบครัว
3.3) คิดถึงการช่วยหารายได้ช่วยเหลือครอบครัว
4) มีความตั้งใจและความพยายาม (Volition & Effort)
4.1) งานที่ทางโรงเรียนมอบหมายจะกระตือรือร้นและทาให้เสร็จ
เป็นอันดับแรกและตั้งใจทาเป็นอย่างดี
4.2) ส่วนงานบ้านก็ช่วยบ้างแต่สังเกตว่าจะให้ความสนใจน้อยกว่า
ด้านการเรียน
4.3) ผู้ปกครองเห็นว่าก็ดีแล้วที่นักเรียนสนใจด้านการเรียน งาน
บ้านเป็นเรื่องรองลงมา
5) มีการประเมินตนเอง(Self-Evaluation)
5.1) สังเกตว่านักเรียนมีเพื่อนไม่มากนัก ชอบทางานเดี่ยว
5.2) ส่วนใหญ่อยู่บ้านทางานส่งครู
5.3 มีเพื่อนมาหาหรือไปหาเพื่อนเพื่อทางานกลุ่ม เป็นบางครั้ง
5.4) รู้ว่าตนเองชอบและมีความสามารถด้านใด
5.5 เป็นคนรู้หน้าที่ตนเองพอสมควร

จานวน(คน)
1
3
2
2
5
3
3

5
4
3
5
4

ตารางที่ 19 ผลการวิ เคราะห์ เนื้อหาที่ป รากฏแสดงให้ เห็ น ว่าผู้ ปกครองกลุ่ มตั ว อย่างที่ มี
ความสามารถในการกากับตนเองสูง ทุกคนรับรู้ว่ากลุ่มตัวอย่างมีเปูาหมายของตนเอง มีความตั้งใจ
พยายามในการทางาน รู้หน้าที่มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเป็นปกติ และส่วนใหญ่มีการวางแผนการด้าน
การเรียนของตน มีการเตรียมการด้านการใช้จ่าย
3) ผลการสัมภาษณ์ผลการสัมภาษณ์ผู้ปกครองกลุ่มตัวอย่างที่มีความสามารถในการ
กากับตนเองต่า สามารถจาแนกได้ดังตารางที่ 20
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ตารางที่ 20 ผลการวิเคราะห์ประเด็นคุณลักษณะการกากับตนเองจากการสัมภาษณ์ผู้ปกครองของ
กลุ่มตัวอย่างที่มีความสามารถในการกากับตนเองระดับต่า (n=5)
ประเด็นคุณลักษณะการกากับตนเอง
1) มีการกาหนดเปูาหมาย (Goals Setting)
1.1) นักเรียนได้เคยพูดถึงเปูาหมายอยู่เหมือนกันเวลาที่ถูกถามแต่
ไม่บ่อยนัก
1.2) เปูาหมายเปลี่ยนไปบ้างเมื่อเริ่มโตขึ้น แต่ด้านการเรียนยังไม่พูด
ถึงมากนัก
2) มีการวางแผนอย่างรอบคอบ(Elaboration)
2.1) ความชัดเจนด้านการวางแผน ส่วนใหญ่ก็ปฏิบัติอย่างที่เคยทา
2.2) เขาอาจยังเด็กเกินไปที่จะรู้เรื่องการวางแผน
3) มีการจัดการทรัพยากร(Resources Management)
3.1) ใช้ตามที่มีอยู่มีอะไรก็ใช้อย่างนั้น
3.2) ไม่ค่อยรู้จักเรียกร้องอะไร ด้านการเรียนก็เช่นกัน
4) มีความตั้งใจและความพยายาม(Volition & Effort)
4.1) เป็นคนมีความตั้งใจในระดับปานกลางทางานเรื่อยๆ ไม่เครียด
4.2) มอบงานอะไรให้ก็ทามักไม่บ่นอะไร
4.3) ผลงานก็พอรับได้เพราะว่าเขายังเด็กทาได้เท่านี้ก็ดีแล้ว
5) มีการประเมินตนเอง(Self-Evaluation)
5.1) ทางานที่ครูมอบหมายได้ อาศัยถามเพื่อนเป็นบางครั้ง
5.2) รู้ว่าตนเองมีความสามารถอย่างไร เข้ากับเพื่อนได้ดี
5.3) มีความขี้อายอยู่บ้าง แต่ก็รู้ตัวเองพอสมควร

จานวน(คน)
3
2

2
3
3
3
3
2
2
3
4
2

ตารางที่ 20 ผลการวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หาปรากฏแสดงให้ เ ห็ น ว่ า ผู้ ป กครองกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี
ความสามารถในการกากับตนเองต่าโดยส่วนใหญ่ รับรู้ว่ากลุ่มตัวอย่างมีการพูดถึงเปูาหมาย และ
ยอมรับว่าพวกเขายังเด็กเกินไปที่จะรู้จัดการกาหนดเปูาหมายและวางแผนงาน นอกจากนี้แล้วยังใช้
ทรัพยากรเท่าที่มีอยู่ก็ได้ ตั้งใจทางานในระดับปานกลางไม่เครียดกับการทางานมากนัก และสามารถ
เข้าได้กับทุกคนไม่ปฏิเสธสังคม
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5.3 ผลการวิเคราะห์บันทึกอนุทิน พบว่ากลุ่มตัวอย่างโดยส่วนใหญ่ให้ความสนใจใน
การบั น ทึกเป็น อย่างดีและบั น ทึกครบถ้วน โดยเฉพาะนักเรียนหญิงจะให้ ความส าคัญและมีความ
รั บ ผิ ด ชอบในการบั น ทึ ก อนุ ทิ น มากกว่ า นั ก เรี ย นชาย ซึ่ ง สามารถสั ง เกตได้ จ ากจ านวนวั น และ
รายละเอียดที่เขียนบรรยายกิจกรรมในแต่ละวันมีความลึกซึ้งและประเด็นมากกว่า มีเพียงส่วนน้อยที่
ลืมบั นทึกไปบางวัน แต่ก็ยั งพยายามบันทึกจนกระทั่งวันสุ ดท้ายของการเรียนการสอน และเมื่อ
พิจารณาในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการกากับตนเอง พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการบันทึกอนุทินดัง
ตารางที่ 21
ตารางที่ 21 ผลการวิเคราะห์ประเด็นคุณลักษณะการกากับตนเองจากการแบบบันทึกอนุทินของกลุ่ม
ตัวอย่าง (n=23)
ประเด็นคุณลักษณะการกากับตนเอง
1) การกาหนดเปูาหมาย(Goals Setting)
1.1) บันทึกเปูาหมายที่เป็นวัตถุประสงค์สาคัญของการเรียนรู้ในวัน
นั้นๆ
1.2) บันทึกเปูาหมายอื่นๆ
1.3) อธิบายรายละเอียดกิจกรรมประจาวัน
2) การวางแผนอย่างรอบคอบ(Elaboration)
2.1) กล่าวถึงแนวทางการเรียน และงานที่ครูมอบหมายในวันนั้นๆ
2.2) การระบุว่าตนเองมีการวางแผนการเรียนในวันนั้น
2.3) อธิบายเชื่อมโยงว่าการวางแผนนั้นสามารถส่งผลถึง
ความสาเร็จของตนเองในอนาคต
3) มีการจัดการทรัพยากร(Resources Management)
3.1) บันทึกถึงการจัดตารางเวลาสาหรับการเรียน
3.2) กล่าวถึงสื่อการเรียนการสอน และโสตทัศนูปกรณ์ที่ควรจะมีใน
ห้องเรียน
3.3) ระบุถึงการใช้เวลาเพื่อการดาเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
การเรียนรู้ที่ตนและเพื่อนๆ ได้ประกาศทิศทางการเรียนรู้ไว้
4) มีความตั้งใจและความพยายาม(Volition & Effort)
4.1) บันทึกถึงความตั้งใจว่าตนเองจะอะไรให้สาเร็จ

จานวน(คน)
19
14
4
20
15
12

18
10
8

17
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4.2) มีการแสดงออกถึงความมุ่งมั่นตั้งใจที่พยายามจะเรียนรู้ให้
ประสบความสาเร็จตามที่กาหนดไว้ในแผนการเรียนรู้ด้วย
5) มีการประเมินตนเอง(Self-Evaluation)
5.1) บันทึกว่าตนเองได้นึกถึงสิ่งที่ได้กระทาในวันนี้
5.2) มีการพิจารณาถึงประโยชน์ที่เกิดจากการกระทา
5.3) ข้อคิดที่เกิดจากกิจกรรมที่ได้ทา
5.4) บันทึกถึงการให้ความช่วยเหลือด้านการเรียนแก่เพื่อน
5.6) นักเรียนที่ระบุถึงการได้รับความช่วยเหลือ

จานวน(คน)
15
18
8
11
7
10

ผลการวิเคราะห์เนื้อหาดังปรากฏตามตารางที่ 21 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่บันทึกเปูาหมายที่เป็นวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ของแต่ละวัน ซึ่งกล่าวถึงแนวทางการเรียนและ
งานที่ครูมอบหมาย โดยมีการบันทึกการจัดตารางเวลาสาหรับการเรียน ความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานให้
สาเร็จในวันนั้นๆ และระบุถึงบุคคลที่ตนเองได้พบปะพูดคุยในวันดังกล่าว
ในท้ายบันทึกผู้วิจัยได้เปิดประเด็นให้นักเรียนบันทึกข้อคิดสาหรับวันนี้ที่นักเรียน
ได้บันทึกการเรียนรู้ พบว่านักเรียนส่วนใหญ่บันทึกข้อความที่เป็นกาลังใจเพื่อการเรียนรู้ให้ประสบ
ความสาเร็ จ ซึ่ งแสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจไว้อย่างหลากหลาย ซึ่งพบว่านักเรียนส่ วนใหญ่ มีข้อคิด
ประจาใจที่เป็นผลบวกต่อการเรียนรู้ และมีทิศทางที่มุ่งสู่เปูาหมายของชีวิตดังต่อไปนี้
“อดีตไม่สาคัญ ทาวันนี้ให้ดีที่สุด ” “ถ้าตั้งใจก็ประสบความสาเร็จ เป้าหมายมีไว้พุ่ง
ชน” “เรี ยนเป็นเรี ยน เล่น เป็น เล่น อย่างเสี ยเวลากับเรื่องไร้สาระ” “พึ่งตัวเองให้ ถึงที่สุดเถอะ”
“ผู้นามักจะทางานหนักที่สุด อาจดูโง่และเสียเปรียบ แต่พวกนิ่งไม่ใช้สมองก็จะโง่ต่อไป” “ความขยัน
อดทน จะทาให้เราประสบความสาเร็จไปก้าวหนึ่ง” “เป็นคนขยัน ในวันข้างหน้าจะไม่ลาบาก” “ตั้งใจ
เรียน มั่งมั่นในการเรียนเพื่ออนาคตที่ดี ” “สมาธิคือสิ่งสาคัญในการเรียนรู้ ” “ทาวันนี้ให้ดีที่สุดเพื่อ
อนาคตของตัวเอง” “ความตั้งใจ ความเพียรพยายาม ช่วยให้เราประสบความสาเร็จได้” “คนเราถ้าจะ
เริ่มอ่านหนังสือได้ ต้องหยุ ดดูถูกตัวเองว่าโง่ บนโลกทุกคนมีเวลาเท่า กัน แล้วทาไมคนจึงฉลาดไม่
เท่ากัน ต้องกลับไปถามตัวเองว่าเราพยายามมันหรือยัง ” “ใจที่คิดแต่เรื่องลบ ไม่เคยส่งผลให้ชีวิต
บวก” “ความตั้งใจ คือยาขนานดีที่ทาให้เราประสบความสาเร็จ ” “คนฉลาดมักเรียนรู้จากความ
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ผิดพลาดของผู้ อื่น ” “ทุกอุปสรรคมักมาก่อนความสาเร็จเสมอ” “การวางเป้าหมายจะทาให้ เรารู้
แนวทางของชีวิต” “ความพยายามจะเปลี่ยนทุกๆ คาเหยียดหยามเป็นความสาเร็จ” “ความโง่ย่อมมา
ก่อนความฉลาด แต่ความฉลาดมักจะมาพร้อมกับความขยันเสมอ” “การเรียนคือจุดมุ่งหมาย ความ
ใฝ่ฝัน ความตั้งใจคือพลัง ความพยายามคือความสาเร็จ ” “ถ้าเรามีความตั้งใจและมีสติตลอดเวลา ก็
จะทาให้ผ่านทุกอย่างไปได้”
5.4

ความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนที่

พัฒนาขึ้น เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ แบบสารวจความคิดเห็นผู้เรียน ใช้มาตรวัดแบบมาตรา
ประมาณค่า 5 ระดับ และคาถามปลายเปิด พบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นในครั้งนี้ ร้อยละ 80 รองลงมาคือพึงพอใจมาก ร้อยละ 20

157

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม
เชิ ง พุ ท ธิ ปั ญ ญาและแนวคิ ด การวางแผนยุ ท ธศาสตร์ ชี วิ ต เพื่ อ เสริ ม สร้ า งการก ากั บ ตนเองและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุขศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีวัตถุประสงค์การวิจัย 2
ประการ คือ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนสุขศึกษาตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิ
ปัญญาและแนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์ชีวิต ที่สามารถเสริมสร้างการกากับตนเองและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ 2) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียน
การสอนสุขศึกษา ตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญาและแนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์
ชีวิตดังกล่าว โดยพิจารณาจากความสามารถในการกากับตนเอง และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
สุขศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งผู้วิจัยได้นารูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นนี้
ไปจั ดการเรี ย นการสอนในกลุ่ มสาระการเรียนรู้สุ ขศึกษาและพลศึกษา ให้ กับกลุ่ มตัว อย่างที่เป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
จานวน 23 คน ประกอบด้วยนักเรียนชาย 10 คน นักเรียนหญิง 13 คน ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่าง
แบบง่าย(Simple Random Sampling)
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้การจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนการสอน
สุขศึกษาด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญาและ
แนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์ชีวิต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 เป็นระยะเวลา 1 ภาคเรียน โดยรูปแบบการ
เรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นนี้ ได้รับการวิเคราะห์และประเมินความตรงตามโครงสร้างด้วยดัชนีความ
สอดคล้อง จากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาหลักสูตร จานวน 3 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสอนสุข
ศึกษา จานวน 3 ท่าน ได้ค่า IOC ตั้งแต่ 0.80-1.00 เป็นตัวแปรจัดกระทา(Treatment) เครื่องมือที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีดังนี้ 1) แบบวัดการกากับตนเอง(Self-Regulation Scale) ที่ผ่านการ
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วิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น ความตรงตามโครงสร้ า งด้ ว ยดั ช นี ค วามสอดคล้ อ งและคุ ณ ภาพ จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสอนสุขศึกษา ด้านจิตวิทยาการศึกษา จานวน 3 ท่าน ได้ค่า IOC ตั้งแต่ 0.801.00 มีค่าความเที่ยงจากสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค(Cronbach’s Alpha Coeffient: )
เท่ากับ .95 2) แบบทดสอบความรู้รายวิชาสุขศึกษา ก่อน-หลังการทดลอง ที่ผ่านการวิเคราะห์และ
ประเมินความตรงตามโครงสร้างด้วยดัชนีความสอดคล้องและคุณภาพ จากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสอน
สุขศึกษา จานวน 3 ท่าน ได้ค่า IOC ตั้งแต่ 0.67-1.00 ความเที่ยงพิจารณาจากค่า KR-20 เท่ากับ .89
ค่าความยากระหว่าง 0.43-0.70 และค่าอานาจจาแนกระหว่าง 0.20-0.37 สรุปได้ว่าเครื่องมือทั้งหมด
มีความเหมาะสมและสามารถนามารวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียน
การสอนในครั้งนี้ได้
การดาเนินการวิจัยและพัฒนาครั้งนี้ ประกอบด้วยการดาเนินงาน 2 ระยะ ได้แก่
ระยะที่ 1) การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา และ
แนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์ชีวิต ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรุปหลักการของ ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา และแนวคิดการ
วางแผนยุทธศาสตร์ชีวิต แล้วบูรณาการเป็นหลักการของรูปแบบการเรียนการสอน จากนั้น 3) การ
ออกแบบและสร้างรูปแบบการเรียนการสอน 4) การจัดทาเอกสารประกอบ และคู่มือการใช้รูปแบบ
การเรียนการสอน 5) การตรวจสอบและประเมินคุณภาพรูปแบบการเรียนการสอน คุณภาพเอกสาร
ประกอบรูปแบบการเรียนการสอน และคู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอน และ 6) การปรับปรุง
แก้ไขรูปแบบการเรียนการสอน คุณภาพเอกสารประกอบรูปแบบการเรียนการสอน และคู่มือการใช้
รูปแบบการเรียนการสอน จากกระบวนการทั้ง 6 ขั้นตอนดังกล่าว ผู้วิจัยสามารถพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอน และคู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอนซึ่งจะได้นาไปประกอบการวางแผนการจัดการ
เรียนการสอนสุขศึกษา ระยะที่ 2 เป็นการทดลองใช้และประเมินประสิทธิผลรูปแบบการเรียนการ
สอนตามทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ ท างสั ง คมเชิ ง พุ ท ธิ ปั ญ ญาและแนวคิ ด การวางแผนยุ ท ธศาสตร์ ชี วิ ต
ประกอบด้วย 1) การเตรียมความพร้อมเพื่อทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนา 2) การ
พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 3) การดาเนินการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนด้วย
การวางแผนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาพื้นฐานสุ ขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
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ประจาปี การศึกษา 2557

สัป ดาห์ ล ะ 1 ชั่ว โมง ระยะเวลา 1 ภาคเรียน ไปใช้สอนนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 23 คน ที่โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
4) การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล มีการรวบรวมข้อมูลความสามารถในการกากับตนเองด้วยแบบวัด
การกากับตนเอง จานวน 6 ครั้ง และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุขศึกษา ก่อนดาเนินการทดลอง และ
หลังการทดลอง นาข้อมูลที่ได้ไปประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา(Descriptive
Statistic) ได้แก่ ค่าร้อยละ(%) ค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เพื่ออธิบายลักษณะทั่วไป
ทางประชากร และสถิติเชิงอ้างอิง(Inferential Statistic) ใช้การทดสอบค่า t (t-test for
dependent samples(paired t-test)) เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย นาข้อมูลเชิงคุณภาพมา
วิเคราะห์โดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา(Content Analysis) เพื่อสนับสนุนและอธิบายประสิทธิผลของ
รูปแบบการเรียนการสอนในครั้งนี้

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยและพัฒนาสรุปได้ดังนี้
1. รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น
ผู้วิจัยพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนสุขศึกษาตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม
เชิงพุทธิปัญญาและแนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์ชีวิต รูปแบบการเรียนการสอนดังกล่าวมี
องค์ประกอบสาคัญ 4 ประการ ได้แก่ 1) หลักการของรูปแบบ 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 3)
ขั้นตอนการดาเนินการเรียนการสอน และ 4) การวัดและประเมินผล ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
1.1 หลักการ
หลักการของรูปแบบการเรียนการสอนสอนสุ ขศึกษา ตามทฤษฎีการ
เรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา และแนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์ชีวิต ดังต่อไปนี้
1) ปฏิ สั ม พั น ธ์ ท างสั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม ช่ ว ยให้ บุ ค คลเรี ย นรู้
เปูาหมายของสังคม เปูาหมายชีวิต และเปูาหมายตนเอง สามารถนาไปสู่ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
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2) การคาดการณ์ ผ ลลั พ ธ์ ล่ ว งหน้ า ซึ่ ง เหมาะสมและท้ า ทาย
สามารถเสริมสร้างแรงจูงใจให้บุคคลแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เพื่อให้ตนเองบรรลุเปูาหมายที่
กาหนด
3) แบบอย่ างการด าเนิ น ชี วิ ต ของบุ ค คล และการด าเนิ น งานที่
ประสบความสาเร็จ ที่ผู้เรียนให้ความสนใจ เป็นต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ที่สาคัญต่อการสร้างแรงจูงใจ
การกาหนดเปูาหมาย การวิเคราะห์ตนเอง การวางแผนการเรียนรู้ และการเรียนรู้ตามแผนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
4) การแสดงความมุ่ งมั่นตั้งใจในการเรียนต่อหน้าคุณครูและ
เพื่อนๆ เป็นปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่ช่วยเสริมแรงให้บุคคลแสดงพฤติกรรมการเรียนที่พึงประสงค์ต่อ
การบรรลุเปูาหมายที่กาหนดไว้
5) การติดตามประเมินและพิจารณาผลการเรียนรู้ รวมทั้งการ
ทบทวนปรับปรุงแผนอย่างสม่าเสมอ ช่วยให้บุคคลแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ต่อการ
บรรลุเปูาหมายอย่างต่อเนื่อง

1.2 วัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอน
รู ป แบบการเรี ย นการสอนที่ พั ฒ นาในครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ 1)
เสริมสร้างความสามารถในการกากับตนเองของผู้เรียนให้สูงขึ้น และ 2) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรายวิชาพื้นฐานสุขศึกษาให้สูงขึ้น
1.3 ขั้นตอนการดาเนินการเรียนการสอน
ผู้วิจั ยสั งเคราะห์ และสร้างขั้นตอนการดาเนินการเรียนการสอน ได้
องค์ประกอบหลัก 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นเตรียมการ 2) ขั้นสอน และ 3) ขั้นวัดและประเมินผล โดย
ขั้นตอนที่มีความสาคัญที่สุดคือขั้นดาเนินการสอน ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนย่อย 5 ขั้น ดังต่อไปนี้
1) ขั้นสร้างความสนใจ (Attention) เป็นขั้นตอนที่ผู้สอนต้อง
กระตุ้ น ให้ ผู้ เ รี ย นสนใจในบทเรี ย นให้ ไ ด้ ด้ ว ยการเชื่ อ มโยงความส าคั ญ ของเนื้ อ หาเข้ า สู่ ก ารใช้
ชีวิตประจาวันของผู้เรียน
2) ขั้นคาดการณ์ล่วงหน้า (Forethought) ประกอบด้วยขั้นย่อย 3
ขั้น คือ 1) ศึกษาเปูาหมายการเรียนรู้ 2) ประเมินตนเอง และ 3) กาหนดวิสัยทัศน์การเรียนรู้ของ
ตนเอง
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3) ขั้นวางแผนยุทธศาสตร์ (Tactic Planning) ประกอบด้วยขั้น
ย่อย 3 ขั้น คือ 1) วิเคราะห์ตนเอง 2) กาหนดยุทธศาสตร์การเรียนรู้ และ 3) กาหนดแผนปฏิบัติการ
การเรียนรู้
4) ขั้นปฏิบัติการให้สาเร็จ (Execution) ประกอบด้วยขั้นย่อย 2
ขั้น คือ 1) ประกาศทิศทางการเรียนรู้ และ 2) ดาเนินการเรียนรู้ตามแผนปฏิบัติการเรียนรู้
5) ขั้นสะท้อนผลงาน (Reflection) ประกอบด้วยขั้นย่อย 2 ขั้น
คือ 1) การติดตามประเมินและพิจารณาผลงาน และ 2) การทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติการการ
เรียนรู้
1.4 การวัดและประเมินผล
การใช้รูปแบบเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิ
ปั ญ ญาและแนวคิ ด การวางแผนยุ ท ธศาสตร์ ชี วิ ต มี ก ารแบ่ ง การวั ด และประเมิ น ผลการบรรลุ
วัตถุประสงค์เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1) ใช้แบบวัดการกากับตนเอง (Self-Efficacy for SelfRegulation: SESR) ส่วนที่ 2 ใช้แบบทดสอบความรู้รายวิชาพื้นฐานสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ดังรายละเอียดตามภาคผนวก ง
2. ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานสุขศึกษา โดยใช้รูปแบบการเรียนการ
สอนสุขศึกษาตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญาและแนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์ชีวิต
เพื่อเสริมสร้างการกากับตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุ ขศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น ที่พัฒ นาขึ้นไปทดลองใช้กับกลุ่ มตัวอย่าง ปรากฏว่าผลการวิเคราะห์ข้อมูล สอดคล้ องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ทุกประการ สรุปได้ดังนี้
2.1 ความสามารถในการกากับตนเอง
ค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการกากับตนเอง หลังการทดลองสู ง
กว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดด้าน
พฤติกรรมที่บ่งชี้ความสามารถในการกากับตนเอง พบว่ามีผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ดังนี้
2.1.1 ค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการกาหนดเปูาหมาย หลัง
การทดลองและก่อนการทดลอง ไม่มีความแตกต่างกัน
2.1.2 ค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการวางแผนอย่างรอบคอบ
หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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2.1.3 ค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการจัดสรรทรัพยากร หลัง
การทดลองและก่อนการทดลอง ไม่มีความแตกต่างกัน
2.1.4 ค่าเฉลี่ยคะแนนความตั้งใจและความพยายาม หลังการ
ทดลองและก่อนการทดลอง ไม่มีความแตกต่างกัน
2.1.5 ค่าเฉลี่ยคะแนนปฏิสัมพันธ์ทางสังคม หลังการทดลองและ
ก่อนการทดลอง ไม่มีความแตกต่างกัน
2.2 การเปลี่ยนแปลงของความสามารถในการกากับตนเอง
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บ รวบรวมในช่วงต่างๆ ระหว่างการทดลอง
ใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนา พบการเปลี่ยนแปลงของค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการ
กากับตนเองของกลุ่มตัวอย่าง ภายใน 1 ภาคเรียน ดังแผนภูมิที่ 7
แผนภูมิที่ 7 แสดงแนวโน้มระดับความสามารถในการกากับตนเอง ภายใน 1 ภาคเรียน (n=23)
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แผนภูมิที่ 7 ภาพที่ปรากฏแสดงให้เห็นว่าความสามารถในการกากับตนเองของกลุ่มตัวอย่าง
มีแนวโน้มสูงขึ้นเล็กน้อยเริ่มจากระยะก่อนทดลอง 1 สัปดาห์ ถึงระยะทดลองสัปดาห์ที่ 4 คือสูงขึ้น
ร้อยละ 0.02 จากสัปดาห์ที่ 4 ถึงสัปดาห์ที่ 8 มีแนวโน้มสูงขึ้นจากเดิมร้อยละ 0.04 มีแนวโน้มสูงขึ้น
มากตั้งแต่ระยะทดลองสัปดาห์ที่ 8 ถึงสัปดาห์ที่ 12 คือสูงขึ้นร้อยละ 2.46 แต่จากสัปดาห์ที่ 12 ไป
จนถึงสัปดาห์ที่ 16 แนวโน้มสูงขึ้นเล็กน้อยและจากสัปดาห์ที่ 16 ไปจนถึงภายหลังยุติการทดลองไป
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แล้ว 4 สัปดาห์ คือสูงขึ้นเพียงร้อยละ 0.32 และ 0.14 ตามลาดับ เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่า
แนวโน้มความสามารถการกากับตนเองของกลุ่มตัวอย่างจะเริ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงกลางของการ
ทดลองแล้วสูงขึ้นอีกเล็กน้อยที่ในระยะหลังการทดลอง สรุปได้ว่าความสามารถในการกากั บตนเอง
หลังการทดลองสูงขึ้นร้อยละ 2.98
2.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลสัมฤทธิ์รายวิชาพื้นฐานสุขศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง ก่อนและหลังการ
ทดลองโดยภาพรวมมีความแตกต่างกัน โดยหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดผลการเรียนรู้ในหัวข้อการเรียนรู้เรื่องต่างๆ สรุปได้
ดังนี้
2.3.1 ผลสัมฤทธิ์หัวข้อการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ
ในชุมชน หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.3.2 ผลสัมฤทธิ์หัวข้อการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การพัฒนาสมรรถภาพ
ทางกายเพื่อสุขภาพ หลังการทดลองและก่อนการทดลอง ไม่มีความแตกต่างกัน
2.3.3 ผลสัมฤทธิ์หัวข้อการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง พฤติกรรมเสี่ยงต่อ
สุขภาพและความรุนแรง หลังการทดลองและก่อนการทดลอง ไม่มีความแตกต่างกัน
2.3.4 ผลสัมฤทธิ์หัวข้อการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพ
หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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การอภิปรายผลการวิจัย
การพัฒนาและทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนสุขศึกษาตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม
เชิ ง พุ ท ธิ ปั ญ ญาและแนวคิ ด การวางแผนยุ ท ธศาสตร์ ชี วิ ต เพื่ อ เสริ ม สร้ า งการก ากั บ ตนเองและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุขศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สามารถอภิปรายผลการวิจัยและพัฒนาใน
ประเด็นของการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ และผลการทดลองใช้รูปแบบที่พัฒนาขึ้น ดังต่อไปนี้
1. การอภิปรายรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา
และแนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์ชีวิต
รูปแบบการเรียนการสอนสุขศึกษาตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญาและแนวคิด
การวางแผนยุทศาสตร์ชีวิต ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบและมีหลักการรองรับ มีจุดเด่นที่เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งสามารถอภิปรายได้ในประเด็นดังต่อไปนี้
1.1 รูปแบบการเรียนการสอนมีหลักการรองรับ
1) รูปแบบการเรียนการสอนนี้พัฒนาตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิง
พุ ท ธิ ปั ญ ญา ซึ่ ง มี ค วามเชื่ อ พื้ น ฐานว่ า บุ ค คลเรี ย นรู้ จ ากการปฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ บริ บ ททางสั ง คมและ
สิ่งแวดล้อม โดยสรุปเป็นหลักการพื้นฐานด้านการเรียนรู้ได้ดังนี้ 1) บุคคลเกิดการเรียนรู้จากการ
ปฏิสัมพันธ์ของปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ปัจจัยด้านพฤติกรรม และปัจจัยด้านบุคคล 2) บุคคลสามารถ
คิดคาดการณ์ผลลัพธ์ล่วงหน้าโดยอาศัยข้อมูลและองค์ความรู้ในความทรงจาเพื่อการตัดสินใจแสดง
พฤติกรรม และพิจารณาประเมินสะท้อนคุณค่าทาให้เกิดการควบคุมและปรับพฤติกรรมให้เหมาะสม
ต่อการบรรลุผลลัพธ์ตามที่คาดการณ์ไว้ และ 3) บุคคลเรียนรู้จากการสังเกตและเลียนแบบบุคคล หรือ
แบบอย่างที่ตนเองสนใจ สามารถจดจาลักษณะพฤติกรรม แล้วพยายามแสดงหรือกระทาให้เหมือนตัว
แบบ โดยมีแรงจูงใจจากความต้องการที่จะประสบความสาเร็จเช่นเดียวกับตัวแบบ(Eimas, 1970
cited in(Bandura, 1989; Schunk, 2004): 134-135) ในขั้นตอนการพัฒนาหลักการของรูปแบบ
การเรียนการสอนครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นาหลักการของทฤษฎีที่สรุปได้นี้ไปบูรณาการกับหลักการของแนวคิด
การวางแผนยุทธศาสตร์ชีวิต ซึ่งประกอบด้วย 1) เปูาหมายด้านการเรียนรู้ควบคู่กับเปูาหมายชีวิต 2)
กาหนดเปูาหมายความสาเร็จด้านการเรียนรู้ที่ท้าทาย สามารถสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนมีความพยายาม
ด้านการเรียนให้บรรลุเปูาหมายที่กาหนด 3) การวิเคราะห์และประเมินตนเองอย่างรอบด้าน เพื่อการ
วางแผนการเรียนรู้อย่างละเอียดรอบคอบ ช่วยให้ผู้เรียนสามารถบรรลุเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
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4) การนาเสนอความตั้งใจและแนวทางการดาเนินการเรียนรู้ต่อเพื่อนๆ ทาให้เกิดพันธะสัญญา ช่วย
เสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นพยายาม และตั้งใจเรียนรู้ให้ประสบความสาเร็จมากยิ่งขึ้น 5) การ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการตามแนวทางการเรียนรู้ที่กาหนดอย่างสม่าเสมอ
ช่วยให้ผู้เรียนรับรู้สภาพการเรียน และความสามารถของตนเอง ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการทบทวน
ปรับปรุงการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง (Glic-Smith, 2005; Haines, 2012; Long, 2007;
Mullings, 2010; Shapiro, 2001) หลักการของทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญามีส่วน
สาคัญในการกาหนดเปูาหมาย วัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนรู้ ส่วนหลักการของแนวคิดการ
วางแผนยุทธศาสตร์ ชีวิต เป็นส่ วนสาคัญของกาหนดกรอบการดาเนินงานและการวางแนวปฏิบัติ
สาหรับการเรียนรู้ ซึ่งมีส่วนช่วยให้เกิดการเสริมสร้างการกากับตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่ง
เป็นจุดประสงค์หลักของรูปแบบการเรียนการสอนที่ได้พัฒนาขึ้นในครั้งนี้
2)

รู ป แบบการเรี ย นการสอนที่ พั ฒ นาครั้ ง นี้ ใ ช้ แ นวคิ ด การวางแผน

ยุทธศาสตร์ชีวิต ที่เน้นการกาหนดวิสัยทัศน์ และเปูาหมายการเรียนรู้ให้ชัดเจนก่อนการเรียนรู้ในแต่ละ
หน่วยการเรียนรู้ เป็นผลดีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษา ที่มีเปูาหมาย เพื่อการดูแลสร้าง
เสริมสุขภาพ การพัฒนาคุณภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชนให้ยั่งยืน เน้นการพัฒนาพฤติกรรม
ผู้เรียนด้านความรู้ เจตคติ คุณธรรม ค่านิยม และการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพ เพื่อให้เกิดทักษะด้านการ
ดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเอง(คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. สานักงาน, 2552a): 7-47) ซึ่งเป็นการ
เสริมสร้างความฉลาดทางสุขภาวะให้เกิดขึ้นกับนักเรียน มีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้น พื้ น ฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรแบบอิงมาตรฐาน (Standard Based
Curriculum) ซึ่งกาหนดวิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย ตลอดจนมาตรฐานการเรียนรู้ไว้อย่างชัดเจน มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะที่สาคัญ 5 ประการ คือ 1)
ความสามารถในการสื่อสาร 2) ความสามารถในการคิด 3) ความสามารถในการแก้ไขปัญหา 4)
ความสามารถในกรใช้ทักษะชีวิต และ 5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน. สานักงาน, 2552b): 6-7)
3) การออกแบบและสร้างรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นครั้งนี้
อาศัย แนวทางการพัฒ นารู ป แบบการเรียนการสอนที่ได้จากการสั งเคราะห์ แนวคิดในการพัฒ นา
รูปแบบของ Joyce and Weil (2000): 13) ที่มีความโดดเด่นระบุชัดในส่วนของการกาหนดเปูาหมาย
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ที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้เรียน และขั้นตอนการสอน ผสมผสานแนวคิดของ Keeves (1997): 386) ซึ่งให้
ความสาคัญด้านความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ มีความเชื่อมโยงกันสู่การสร้างความคิดรวบยอดและรูปแบบ
ที่ดีจะต้องสามารถทานายผลที่จะเกิดขึ้นได้ โดยมีแนวคิดด้านรูปแบบการเรียนการสอนของ ทิศนา
แขมมณี (2552): 221-222) ซึ่งเน้นความเชื่อพื้นฐานของทฤษฎีที่ใช้สนับสนุนรูปแบบการเรียนการ
สอน ด้ ว ยการจั ด ระบบที่ เ อื้ อ และส่ ง เสริ ม รู ป แบบการเรี ย นการสอนให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ผลการ
สังเคราะห์ดังกล่าว สามารถสรุปเป็น องค์ประกอบสาคัญ 4 ประการ ของรูปแบบการเรียนการสอนที่
พัฒนาครั้งนี้ ได้แก่ 1) หลักการของรูปแบบ ซึ่งได้จากแนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีที่ใช้สนับสนุนหรือ
พัฒนารูปแบบ 2) เปูาหมาย หรือวัตถุประสงค์ของรูปแบบ เป็นคาตอบหรือคาทานายผลที่จะเกิดขึ้น
ไว้ล่วงหน้า 3) ขั้นตอนการดาเนินการเรียนการสอน และกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นการเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่จะส่งผลต่อการเรียนรู้ และ 4) การวัดและประเมินผลจากการใช้รูปแบบ
เป็นการตรวจสอบเพื่อให้ได้ข้อมูลสาหรับการแก้ไขปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
1.2 ลักษณะเฉพาะของรูปแบบการเรียนการสอน
1) รูปแบบการเรียนการสอนนี้มีหลักการที่เป็นตัวกาหนดลักษณะและ
ขอบเขตในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ที่จะต้องตอบ
วัตถุประสงค์ของรูปแบบ ซึ่งหลักการของรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาตามทฤษฎีการเรียนรู้ทาง
สังคมเชิงพุทธิปัญญา และแนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์ชีวิต มีลักษณะเฉพาะคือ 1) ปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคมและสิ่งแวดล้อม ช่วยให้บุคคลเรียนรู้เปูาหมายของสังคม เปูาหมายชีวิต และเปูาหมายตนเอง
สามารถนาไปสู่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 2) การคาดการณ์ผลลัพธ์ล่วงหน้าที่เหมาะสมและท้าทาย
สามารถเสริมสร้างแรงจูงใจให้บุคคลแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เพื่อให้ตนเองบรรลุเปูาหมายที่
กาหนด 3) บุคคล แบบอย่างการดาเนินชีวิต และการดาเนินงานที่ประสบความสาเร็จ ที่ผู้เรียนให้
ความสนใจ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สาคัญต่อการสร้างแรงจูงใจ การกาหนดเปูาหมาย การวิเคราะห์ตนเอง
การวางแผนการเรียนรู้ และการเรียนรู้ตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ 4) การแสดงความมุ่งมั่นตั้งใจใน
การเรียนต่อหน้าคุณครูและเพื่อนๆ เป็นปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่ช่วยเสริมแรงให้บุคคลแสดงพฤติกรรม
การเรียนที่พึงประสงค์ต่อการบรรลุเปูาหมายที่กาหนดไว้ 5) การติดตามประเมินและพิจารณาผลการ
เรียนรู้ รวมทั้งการทบทวนปรับปรุงแผนอย่างสม่าเสมอ ช่วยให้บุคคลแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้ที่พึง
ประสงค์ต่อการบรรลุเปูาหมายอย่างต่อเนื่อง จะพบว่าหลักการของรูปแบบการเรียนการสอนนี้มีการ
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เชื่อมโยงและจัดเรียงลาดับเพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ และยังคงไว้ซึ่งความสาคัญ
ของหลักการของทฤษฎีและแนวคิด โดยส่วนที่คล้ายคลึงกันจะถูกหลอมรวมเป็นข้อเดียวกัน ส่วนที่
แตกต่างกันจะนามาจัดเรียงลาดับก่อนและหลังโดยอาศัยธรรมชาติของการเรียนรู้และความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุเป็นหลัก ซึ่งสอดคล้องกับทิศนา แขมมณี ที่กล่าวถึงการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนว่ า
มักมาจากแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆ ที่ดาเนินตามขั้นตอนมีลาดับขั้นการดาเนินการที่ชัดเจนเป็น
ระบบแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ และได้รับการพิสูจน์ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลจน
เป็นที่ยอมรับ(ทิศนา แขมมณี, 2552): 199-200)
2) เปูาหมาย หรือวัตถุประสงค์เป็นองค์ประกอบประการที่ 2 ของรูปแบบ
การเรียนการสอนมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของรูปแบบการเรียนการสอนสุขศึกษาที่พัฒนาขึ้น
ในครั้งนี้ คือ มีเปูาหมายเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการกากับตนเอง และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ด้วยความเชื่อพื้นฐานของทฤษฎีการเรี ยนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญากล่าวถึงการกากับตนเองว่าเป็น
การพัฒนาต่อยอดมาจากความเชื่อพื้นฐานของทฤษฏีการเรียนรู้ด้านพฤติกรรมนิยม(Behaviorism
Learning Theory) ซึ่งให้ความสาคัญต่อผลของตัวชี้นาพฤติกรรมและกระบวนการคิดภายใน เน้น
ประเมินผลของความคิดที่ได้จากการกระทาและพฤติกรรมที่สังเกตได้ (Schunk, 2004): 122) อีกทั้ง
การกากับตนเองนั้นก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับทักษะความสามารถด้านอื่นๆ ของมนุษย์ คือสามารถที่
จะเรียนรู้และฝึกฝนกันได้ (Zimmerman, 2000 cited in(Schunk, 2004, ): 134) โดยผู้เรียนที่มี
p. 1 3 4

ทักษะการกากับการตนเอง ก็จะสามารถควบคุมกระบวนการเรียนรู้ ความคิด อารมณ์ความรู้สึก การ
สร้างแรงจูงใจภายใน และการแสดงออกที่เป็นผลดีต่อการเรียนรู้ (Boekaerts & Corno, 2005 cited
in(Arsal, 2009): 85) ดังนั้นในการกาหนดเปูาหมายของรูปแบบการเรียนรู้ครั้งนี้จึงมีความเหมาะสม
ตามแนวทางในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ซึ่งกล่าวว่าเปูาหมาย วัตถุประสงค์ เป็นการ
พยากรณ์ผลที่จะได้จากการใช้รูปแบบการเรียนการสอน และเป็นองค์ประกอบที่มีความสาคัญของ
รูปแบบการเรียนการสอน (Joyce & Weil, 2000): 13;(Keeves, 1997): 386)
2. การอภิปรายผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม
เชิงพุทธิปัญญา และแนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์ชีวิต
ภายหลังการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น โดยการจัดการเรียนการสอน
ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่มีขั้นตอนการจัดกิจกรรม
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การเรี ย นรู้ ตามรู ป แบบการเรี ย นการสอนที่พั ฒ นาขึ้น ครั้ งนี้ ปรากฏว่า ผลการวิ จั ยสอดคล้ อ งกั บ
สมมติฐานที่กาหนดไว้ ได้แก่ 1) กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการกากับตนเองสูง
กว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสุขศึกษาสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ซึ่งแสดงว่าการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนของรูปแบบการเรียนการสอนสุขศึกษาที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น
ครั้ งนี้ สามารถเสริ มสร้ างการก ากับตนเอง และผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยนของกลุ่ มตั ว อย่างได้ ดั ง
รายละเอียดต่อไปนี้
2.1 ด้านความสามารถในการกากับตนเอง กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการกากับ
ตนเองหลังทดลองสูงกว่าก่อนทดลอง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งมีความสอดสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของ เกศินี ครุณาสวัสดิ์ (2556) ซึง่ พัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา
โดยบู ร ณาการรู ป แบบการแก้ ปั ญ หาที โ อที อ าร์ ร่ ว มกั บ หลั ก การจั ด การเรี ย นรู้ เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
ความสามารถในการจั ด การตนเองของนั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ซึ่ ง พบว่ า
ความสามารถในการจั ดการตนเองในด้านความรู้ และด้านการปฏิบัติ ของกลุ่มตัว อย่างหลั งการ
ทดลองสูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และคล้ายคลึงกับ Asaro-Saddler et al. (2010)
ที่ศึกษาผลการฝึกการกากับตนเองและการวางแผนการเรียนการสอนต่อความสามารถในการเป็น
นักเขียนของเด็กสมาธิสั้น เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพผสานกับการศึกษาแบบกึ่งทดลอง ในกลุ่ม
ตัว อย่ างเดียวซึ่งเป็น เด็กสมาธิสั้ น จานวน 3 คน แบบจัดกระทาหลายครั้งด้วยรู ปแบบการพัฒ นา
ยุทธศาสตร์การกากับตนเอง(The Self-Regulated Strategy Development Model (SRSD)
พบว่าสามารถช่วยปรับปรุงคุณภาพการเขียนในเด็กสมาธิสั้นได้ ในทานองเดียวกันจากผลการวิจัยครั้ง
นี้สามารถสรุปได้ว่าการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะความสามารถด้านการวางแผน
อย่างรอบคอบ เป็นปัจจัย สาคัญในการเสริมสร้างการกากับตนเอง ผลจากการจัดการเรียนรู้ที่ใช้
รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นครั้งนี้ สรุปได้ว่าสามารถเสริมสร้างความสามารถในการกากับ
ตนเองได้อย่างชัดเจน ส่วนสาคัญประการหนึ่งคือการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบดังกล่า วใน
ระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควร และการให้ผู้เรียนบันทึกอนุทินที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการกากับตนเอง
อยู่ด้วย จึงเป็นปัจจัยที่เสริมกันและทาให้ผู้เรียนมีทักษะดังกล่าว สร้างเป็นนิสัยและบุคลิกภาพของ
ตนเองได้ เนื่องจากการกระทาหรือแสดงพฤติกรรมด้วยรูปแบบเดิมซ้าๆ จะช่วยให้เกิดทักษะและ
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ความชานาญ การกากับตนเองนั้นเป็นคุณลักษณะที่จะต้องถูกส่งเสริมให้เกิดเป็นลักษณะนิสัยจึงจะ
สามารถส่งผลในทางที่เป็นบวกกับผู้เรียน ซึ่งจะพบว่านักเรียนที่มีความสามารถในการกากับตนเองสูง
นั้น จะมีความสามารถในการจัดการตนเองที่ดีกว่า ครูและผู้ปกครองสามารถไว้ใจได้ว่านักเรียนมีความ
รับผิดชอบ และตั้งใจทางาน และผลการเรียนจะอยู่ในระดับที่พึงพอใจอยู่แล้ว สามารถอภิปรายถึง
สาเหตุที่เสริมสร้างความสามารถในการกากับตนเองภายหลังการทดลองให้มีระดับสูงขึ้น โดยแบ่ง
ประเด็นได้ดังต่อไปนี้
ประการแรก การจัดการเรียนรู้ขั้นที่ 1 การสร้างความสนใจ(Attention) เนื่องจากความ
สนใจในเรื่องต่างๆ ของบุคคลถือได้ว่าเป็นการเปิดประตูไปสู่การเรียนรู้ ยิ่งหากสามารถสร้างความ
สนใจในบทเรียนได้มากก็จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้มากขึ้น ในขั้นนี้ผู้สอนจะพยายามเชื่อมโยง
วัตถุประสงค์ของบทเรียนกับประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นหรือส่งผลกระทบต่อตัวผู้เรียนเองในชีวิตประจาวัน
บทเรี ย นที่ มีผ ลต่ อชีวิ ตของผู้ เ รี ย นจะช่ว ยให้ ก ารเรีย นรู้ ตามบทเรียนนั้น ๆ เป็ นการเรีย นรู้ อย่ างมี
ความหมาย(Meaningful Learning) การสร้างความสนใจจึงมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสู่คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการเรียนรู้แบบสังเกต(Observational Learning) (Bandura,
1989): 21-33) การสร้างความสนใจจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้จากภายในตัวเอง
อยากเรียนรู้และมีความกระตือรือร้นในการเรียน (วิทยา เชียงกูล, 2551)
ประการที่สองขั้นตอนการคาดการล่วงหน้า (Forethought) เป็นขั้นตอนที่ดาเนินการ
ต่อเนื่องภายหลังจากที่ผู้เรียนให้ความสนใจในบทเรียนแล้ว ในขั้นนี้ผู้เรียนจะต้องใช้กระบวนการคิด
ล่วงหน้า คิดคาดการณ์ถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นหรือได้รับจากการเรียนรู้ตามบทเรียนนี้ โดยระบุเป็นลาย
ลั ก ษณ์ อั ก ษรว่ า ผู้ เ รี ย นจะได้ เ รี ย นรู้ ห รื อ ได้ ค าตอบอะไรบ้ า ง การคิ ด ล่ ว งหน้ า ถึ ง ผลลั พ ธ์ เ ป็ น
ความสามารถของบุคคลที่ทาให้เกิดกลไกการควบคุมพฤติกรรมตนเองเพื่อให้ตนเองสามารถบรรลุ
เปูาหมายได้ต่อไป(Eimas, 1970 cited in (Bandura, 1989): 44) ในขั้นตอนนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของ
การเรียนรู้และฝึกฝนกระบวนการของการกากับตนเองของผู้เรียน คือ การฝึกการกาหนดเปูาหมายที่
เป็นผลลัพธ์ของการเรียนรู้ในบทเรียนนั้นๆ ไว้ล่วงหน้า ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการวางแผนยุทธ์ชีวิต
ในส่วนของการกาหนดวิสัยทัศน์(Vision) ที่กล่าวถึงว่าเป็นการกาหนดภาพความสาเร็จที่ช่วยให้บุคคล
เกิดแรงบันดาลใจ แรงจูงใจ และกาลังใจให้สามารถก้าวไปสู่ความสาเร็จนั้นๆ ได้(Long, 2007): 4-6)
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ประการที่สามขั้นตอนการวางแผนยุทธศาสตร์( Tactic Planning) เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียน
จะต้องใช้กระบวนการคิดอย่างหลากหลาย ตั้งแต่การคิดคาดการล่วงหน้า คิดย้อนกลับ คิดวิเคราะห์
คิดแบบสังเคราะห์ การคิดแบบเชื่อมโยง การคิดแบบประเมิน (ทิศนา แขมณี และคณะ, 2544):
141-145) โดยเฉพาะการวิเคราะห์ตนเองแบบ SWOT analysis เพื่อให้ได้ข้อสรุปประกอบการ
ตัดสินใจเลือกแนวทางการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเห็นว่ามีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดที่จะบรรลุ
เปู า หมายหรื อ วิ สั ย ทั ศ น์ ก ารเรี ย นรู้ ที่ ก าหนด ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ขั้ น ตอนการสะท้ อ นตนเอง( Selfreflection) ก่อนที่จะนาไปสู่ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงตนเอง(Self-reaction) และขั้นตอนการแสดง
พฤติกรรมการปฏิบัติ(Performance) ของกระบวนการการกากับตนเอง (Schunk, 2004): 134-135)
ซึ่งเป็นช่วงของการสะท้อนและคิดทบทวนอย่างรอบคอบบนพื้นฐานของเหตุผลและข้อมูลสนับสนุน
และสอดคล้องกับแนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์ชีวิตที่กล่าวว่าเป็นกรอบและทิศทางการดาเนินชีวิต
ที่มีขั้นตอนชัดเจนในทุกขั้นตอน ซึ่งช่วยให้บุคคลดาเนิ นชีวิตในทิศทางที่ถูกต้องและสามารถประสบ
ความสาเร็จได้อย่างมั่นใจ(Glic-Smith, 2005; Haines, 2012; Long, 2007; Mullings, 2010;
Shapiro, 2001) การใช้กระบวนการทางความคิดในขั้นตอนนี้ช่วยฝึกฝนผู้เรียนในเรื่องของการคิดวาง
แผนการทางานที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ และจะเกิดการพัฒนาทักษะเมื่อได้ฝึกการวางแผน
บ่อยๆ ซึ่งจะสอดคล้องกับพฤติกรรมที่เป็นคุณลักษณะมีความสามารถในการวางแผนอย่างรอบคอบ
(Elaboration) ของการกากับตนเอง
ประการที่สี่ขั้นตอนการปฏิบัติให้สาเร็จ(Execution) เป็นขั้นของการนาแผนที่วางไว้ไปสู่
การปฏิบัติ ผู้เรียนจะต้องมีการประกาศหรือแจ้งแนวทางการเรียนรู้ของตนเองหรือกลุ่มของตนให้
ผู้สอนและเพื่อนๆคนอื่นได้รับรู้รับทราบ โดยผู้สอนจัดบรรยากาศในช่วงการประกาศนี้ให้มีความพิเศษ
กว่าชั่วโมงอื่น เป็นการให้ความสาคัญเสมือนว่าเป็นการสร้างพันธะสัญญาระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน
โดยมีเพื่อนๆ เป็นพยานรู้เห็น ซึ่งแนวคิดของการวางแผนยุทธศาสตร์ชีวิต ได้ให้ความสาคัญกับขั้นตอน
นี้อย่างมาก เรียกว่าระยะสร้าง(Building Phase) ประกอบด้วย การประกาศทิศทาง การสร้างวิถีชี วิต
การลงมือปฏิบัติ การติดตามกากับ และการประเมินผล เป็นระยะที่บุคคลต้องนาเปูาหมายมาลงมือ
ปฏิบัติให้เป็นวิถีชีวิต(Lifestyle) (Mullings, 2010): 3-23) ซึ่งก็จะพบว่าขั้นตอนนี้มีส่วนหนึ่งที่ช่วย
การเสริมแรงให้บุคคลเกิดความมุ่งมั่นตั้งใจ และมีความพยายามดาเนินการตามแผนปฏิบั ติการเรียนรู้
ให้สาเร็จต่อไป
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ประการที่ห้าขั้นสะท้อนผลงาน(Reflection) เป็นขั้นของการติดตามและประเมินผลงาน
ตนเอง โดยใช้วัตถุประสงค์การเรียนรู้เป็นเกณฑ์ และผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่กาหนดเป็นอย่างไร
ผู้เรี ยนและเพื่อนๆ จะช่ว ยกัน อภิปรายประเด็นเหล่ านั้นเพื่อให้ ไ ด้รับข้อสรุปที่สมเหตุผลมากที่สุ ด
ผู้สอนมีหน้าที่กระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงเหตุและผลอย่างหลากหลาย สรุปข้อเท็จจริงและองค์ความรู้ที่
ถูกต้องแก่ผู้ เรีย น ขั้น ตอนนี้ มีความสอดคล้ องกับกระบวนการเรียนรู้ตามวงจรการกากับตนเองที่
กล่าวถึงขั้นหลังปฏิบัติการ(Post-action Phase) ว่าเป็นขั้นที่บุคคลประเมินความสาเร็จของงานโดยมี
เปู า หมายเป็ น มาตรฐาน ผลของการประเมิ น ครั้ ง นี้ จะเป็ นตั ว ก าหนดพฤติ ก รรมในวงจรขั้ น ก่ อ น
ปฏิบัติการรอบต่อไป(Schmitz & Wiese, 2006) การสะท้อนผลงานที่มีการวิจารณ์และอภิปราย
อย่างหลากหลายของเพื่อนๆและผู้สอนมีความคล้ายคลึงการการประเมินตนเอง(Self-Evaluation) ที่
เป็นคุณลักษณะสาคัญอีกประการหนึ่งของการกากับตนเอง
พัฒ นาการของความสามารถในการกากับ ตนเองของกลุ่ ม ตัว อย่า งในระยะเวลา 1 ภาค
การศึกษา โดยเริ่มสังเกตตั้งแต่ก่อนการทดลอง 1 สัปดาห์ ไปจนถึงหลังยุติการทดลองไปแล้ว 4
สัปดาห์ จะพบว่าเริ่มมีแนวโน้มที่สูงขึ้นเล็กน้อยและสูงขึ้นมากในสัปดาห์ที่ 8 ไปจนถึงสัปดาห์ที่ 12 ซึ่ง
เป็นช่วงเวลาที่กลุ่มตัวอย่างได้เรียนรู้และใช้กระบวนการการกากับตนเองมาแล้ว 4 รอบ ระดับ
ความสามารถในการกากับตนเองเริ่มคงที่ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 12 ไปจนถึงภายหลังยุติการทดลองไปแล้ว 4
สัปดาห์ ปรากฏการณ์ดังกล่าวจึงเป็นผลมาจากตัวแปรจัดกระทาคือการจัดการเรียนรู้รายวิชาสุขศึกษา
ที่ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นครั้งนี้
2.2

ด้า นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้ วิจัย สามารถอภิปรายเพื่อสนับสนุนกระบวนการ

เสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสุขศึกษาภายหลังการทดลองได้ดังต่อไปนี้
ค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสุขศึกษา หลังทดลองสูงกว่าก่อนทดลอง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 เป็นตัวบ่งชี้ว่ารูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นในครั้งนี้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล คือสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ได้ มีความสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของ
ค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการกากับตนเอง โดยเฉพาะคุณลักษณะการวางแผนอย่างรอบคอบ
ผลดังกล่าวสามารถอธิ บายได้ว่าการเพิ่มสูงขึ้นของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความเชื่อมโยงกันกับ
ความสามารถในการก ากับ ตนเอง ด้ ว ยเหตุ ผ ลว่า ผู้ เ รียนที่มี ความสามารถในการกากับตนเองจะ
สามารถควบคุมกระบวนการเรียนรู้ ความคิดอารมณ์ความรู้สึก และการแสดงพฤติกรรมที่เป็นผลดีต่อ

172
การเรียนรู้ (Boekaerts & Corno, 2005 cited in(Arsal, 2009): 85) ซึ่งสอดคล้องกับคากล่าวและ
การค้นพบของ Bandura (1989) และ Pintrich (1995) ว่าการกากับตนเองเป็นความสามารถในการ
ควบคุมการแสดงพฤติกรรม ตลอดจนสมรรถนะในการทางานให้บรรลุจุดมุ่งหมายของบุคคล เป็น
ทักษะพื้นฐานของการเรียนรู้แบบกากับตนเอง ซึ่งเมื่อผู้เรียนมีบทบาทในการกาหนดเปูาหมาย การ
ควบคุมการเรียนรู้ด้วยตนเองแล้ว ผู้เรียนจะมีการสร้างแรงจูงใจที่จะเรียนรู้ ผู้เรียนที่มีการกากับตนเอง
(Self-regulated Learner) เป็นผู้ที่สามารถควบคุมกระบวนการการเรียนรู้ ซึ่งส่งผลดีต่อการเรียนรู้
(Arsal, 2009): 85) สอดคล้องกับผลของการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอานาจเพื่อสร้างเสริมการ
กากับตนเองของ Cleary and Zimmerman (2004) ด้วยวิธีดาเนินการสอนการเรียนรู้การกากับ
ตนเองแบบตัวต่อตัว(self-regulated learning coaches (SRC)) ด้วยโปรแกรมที่พัฒนาจากแนวคิด
Social-cognitive theory ชื่อว่า Self-Regulation Empowerment Program (SREP) เป็น
กรณีศึกษานักเรียนชั้นมัธยมที่มีผลการเรียนต่า ภายหลังจากการใช้กระบวนการตามโปรแกรม SREP
พบว่ า ผลการเรี ย นของนั ก เรี ย นสู ง ขึ้ น สรุ ป ได้ ชั ด เจนว่ า ความสามารถในการก ากั บ ตนเอง และ
ผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ย นมีลั กษณะที่ส อดคล้ องไปในทิศทางเดียวกัน อย่างไรก็ตามจากข้อมูล เชิง
คุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องกับกลุ่มตัวอย่างจะพบว่ามีประเด็นเรื่องการวางแผนและการ
เตรียมการของกลุ่มตัวอย่างที่มีความสามารถในการกากับตนเองสูงที่มักมีความละเอียดรอบคอบและ
ให้ความสนใจเป็นพิเศษ นอกจากนั้น ด้านความพยามยามและความตั้งใจก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่
จะส่งผลต่อผลการเรียนของกลุ่มตัวอย่างดังที่ปรากฏในผลของการวิจัยครั้งนี้ ซึ่งจะพบว่าเป็นเหตุและ
ผลที่ส ามารถคาดการณ์ได้อย่ างชัดเจนอยู่แล้ว ผู้ที่มีความรับผิ ดชอบ สนใจและตั้งใจเรียน มีการ
เตรียมการที่ดีกว่ายอมส่งผลให้ได้รับผลการเรียนที่สูงกว่า ซึ่งเป็นหลักการที่ธรรมดามาก แต่ประเด็น
ของการเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความสนใจ ใส่ใจ ตั้งใจ และมีความพยายาม ความรับผิดชอบ ยังคงเป็น
ปั จ จั ย ที่ ผู้ ป กครอง ครู และนั ก การศึ ก ษาจะต้ อ งช่ ว ยกั น ค้ น คว้ า หากลวิ ธี ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลมาใช้ในการเสริมสร้างให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนต่อไป

3. การอภิปรายการดาเนินงานตามแผนการทดลองในงานวิจัยและพัฒนา
การดาเนินงานตามแผนการวิจัยและพัฒนาตามรูปแบบการวิจัยแบบกึ่งทดลอง แบบศึกษา
กลุ่มเดียววัดหลายครั้งแบบอนุกรมเวลา ที่มีการวัดค่าตัวแปรตามก่อนการทดลอง ระหว่างการทดลอง
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และหลังการทดลอง ในรายวิชาพื้นฐานสุขศึกษา 4 หัวข้อการเรียนรู้ จานวน 20 สัปดาห์ๆละ 1
ชั่วโมง สามารถสรุป ประเด็นและบรรยากาศของทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนา ได้
ดังต่อไปนี้
ผู้มีวิจัยมีข้อสังเกตว่า การสร้างความสนใจด้วยการเชื่อมโยงวัตถุประสงค์การเรียนรู้ให้
ผู้เรียนเห็นถึงผลกระทบต่อชีวิตประจาวันของผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่มีความสาคัญต่อการเรียนรู้ ของ
รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาครั้งนี้ เนื่องจากเป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดประเด็นให้ผู้เรียนต้อง
ยอมรับว่าสิ่งที่กาลังจะได้เรียนรู้ต่อไปนี้สาคัญกับชีวิตของพวกเขา เป็นประโยชน์ และหากไม่มีความรู้
ในบทเรียนดังกล่าวจะเกิดผลกระทบในทางลบต่อชีวิตด้านใดบ้าง รายวิชาพื้ นฐานสุขศึกษามีความ
เฉพาะตัวด้านความสาคัญต่อชีวิตและสุขภาพ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างให้ความสนใจและให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดี การเริ่มต้นเรียนรู้ด้วยการรับรู้ทิศทางหรือเปูาหมาย โดยเฉพาะเปูาหมายที่เกี่ยวข้องกับตัว
ผู้เรียนด้วย จึงทาให้การเรียนในบทเรียนได้รับความสนใจ เมื่อผู้เรียนส่วนใหญ่ยอมรับผู้สอนจึงเริ่มให้มี
การฝึกกระบวนการคิดถึงเปูาหมายการเรียนรู้ครั้งนี้ ซึ่งต้องให้ความสาคัญเพราะว่าเป็นเปูาหมายที่มี
ความหมายกับชีวิตผู้เรียน การเรียนรู้ในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ จัดนักเรียนเป็นกลุ่มๆ ละ 4 คน มีหนึ่งกลุ่มมี
สมาชิก 3 คน รวมเป็น 5 กลุ่ม ในแต่ละกลุ่มมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจนในแต่ละครั้งที่มี
ภารกิจ กลุ่มช่วยกันคิดและกาหนดเปูาหมายการเรียนรู้ซึ่งส่วนหนึ่งจะได้จากวัตถุประสงค์การเรียนรู้
เป็ น เปูาหมายที่ร ะบุผ ลลั พธ์การเรี ยนรู้ไว้ล่ วงหน้าเป็นลายลั กษณ์อักษร เป็นการฝึ กฝนการคิด ถึง
รูปธรรมของสิ่งที่เราต้องการในอนาคต บรรยากาศชั้นเรียนในช่วงนี้แต่ละกลุ่มช่วยกันแสดงความคิด
อย่างหลากหลาย และจบลงด้วยเปูาหมายการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยเรียกว่าวิสัยทัศน์การเรียนรู้ ผู้เรียนที่ได้
ฝึกการคิดถึงเปูาหมายการเรียนอย่างสม่าเสมอจะสามารถเสริมสร้างทักษะการกาหนดเปูาหมายได้
สังเกตได้จากความคิดเห็นของครูประจาชั้น ผู้ปกครอง และข้อสรุปที่สังเกตจากแบบบันทึกอนุทินจะ
เห็นได้ว่าผู้เรียนส่วนใหญ่มีการพูด หรือระบุถึงเปูาหมายของตนเอง มีการสร้างข้อความ ประโยค หรือ
คาคล้องจองที่เป็นการสร้างกาลังใจให้กับตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ความสามารถในการ
กากับตนเอง ที่พบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนด้านการกาหนดเปูาหมายหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง
การเรียนการสอนที่ต่อเนื่องจากขั้นคาดการณ์ล่วงหน้า ซึ่งกลุ่มได้วิสัยทัศน์การเรียนรู้ไปแล้ว
นั้น เป็นขั้นการวางแผนยุทธศาสตร์ พบว่าชื่อของขั้นทาให้ผู้เรียนดูเหมือนห่างไกลไปจากตัวเองมาก
เป็นคาที่มักใช้กับระดับประเทศหรือหน่วยงานใหญ่ๆ ซึ่งผู้วิจัยได้อธิบายและทาความเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่
ใช้ได้กับทุกระดับจนถึงระดับส่วนบุคคล เป็นการนากระบวนการคิด วิธีการคิดมาช่วยในการกาหนด

174
แผนงานหรือแผนการเรียนรู้ของเรา โดยให้นาหลักการสาคัญคือ การกาหนดวิธีการดาเนินงานที่ทาให้
เราบรรลุเปูาหมาย แต่สูญเสียหรือใช้งบประมาณและทรัพยากรน้อยที่สุด ขั้นตอนย่อยที่สาคัญของขั้น
นี้คือการวิเคราะห์ตนเองแบบ SWOT ในครั้งนี้ให้วิเคราะห์ว่าหากกลุ่มของเราจะต้องบรรลุตาม
วิสัยทัศน์การเรียนรู้ มีอะไรที่เป็นจุดแข็งและโอกาส มีจุดอ่อนและอุปสรรคอย่างไร ในครั้งแรกของการ
เรียนการสอนขั้นนี้ผู้วิจัยพบว่าผู้เรียนมีความสงสัยมากมาย เนื่องจากเป็นสิ่งใหม่ ต้องใช้กระบวนการ
คิ ด ที่ ลึ ก ซึ้ ง ซั บ ซ้ อ น โดยเฉพาะการน าความคิ ด มาลงในตารางไขว่ ซึ่ ง ต้ อ งใช้ เ วลาท าความเข้ า ใจ
พอสมควร ในชั่วโมงท้ายๆ ของขั้นนี้กลุ่มจะเริ่มมองเห็นยุทธศาสตร์การเรียนรู้ของตน ซึ่งได้จากการ
ระดมความคิดและการตัดสินใจด้วยมติของกลุ่ม ในทุกขั้นตอนของการเรียนรู้จะมีใบงานสาหรับการ
จดบันทึกร่องรอยทางความคิดของกลุ่ม ผลผลิตของขั้นนี้ได้แก่ข้อสรุปการดาเนินการเรียนรู้ของกลุ่ มที่
อยู่ในรูปแผนปฏิบัติการการเรียนรู้ การเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาครั้งนี้ ผู้เรียนได้
ฝึกฝนการวางแผนยุทธศาสตร์การเรียนรู้รวมทั้งหมด 4 ครั้ง ผลการฝึกฝนดังกล่าวช่วยให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะการวางแผนอย่างรอบคอบซึ่งสามารถสังเกตได้จากข้อคิดเห็นของครูป ระจาชั้น “ช่วงแรกพวก
เขาเรียนแบบสบายๆ พบความเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ทุกคนได้ค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ตน
อยากเป็น พฤติกรรมการเรียนดีขึ้น ” เช่นเดียวกับผู้ปกครองที่ส่วนใหญ่พบว่าผู้เรียนมีการกาหนด
ทางาน การเรียนไว้ล่วงหน้า ซึ่งสอดคล้องกับบันทึกอนุทินที่พบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่ระบุไว้ว่าตนเองมี
การวางแผนการเรียนในแต่ละวันด้วย ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความสามารถในการกากับตนเองได้เพิ่ม
น้าหนักความน่าเชื่อถือ ได้แก่ ค่าเฉลี่ยคะแนนด้านความสามารถในวางแผนอย่างรอบคอบหลังทดลอง
สูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเป็นพฤติกรรมเดียวที่ยังคงมี
แนวโน้มสูงขึ้นภายหลังสิ้นสุดการทดลองไปแล้ว 4 สัปดาห์
ขั้นปฏิบัติการให้สาเร็จ เป็นขั้นที่ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้มากที่สุดในการจัดการเรียนรู้ตาม
รู ป แบบ และมีความพิเศษในขั้น การประกาศแนวทางการเรียนรู้ของกลุ่ มต่า งๆ ผู้ ส อนได้จัดเป็ น
รูปแบบที่คล้ายกับการแถลงข่าว หรือพิธีลงนาม แต่ละกลุ่มเตรียมตัวแทนมานาเสนอแนวทางตามแผน
ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการการเรียนรู้ โดยมีครูประจาชั้น ครูประจาวิชาซึ่งในครั้งนี้คือผู้วิจัย และ
เพื่อนๆ เป็นสักขีพยาน ซึ่งถือเสมือนว่าเป็นการให้พันธะสัญญาที่จะต้องปฏิบัติให้สาเร็จ และหลังจาก
ประกาศแล้วกลุ่มต่างๆ จะดาเนินการเรียนรู้ตามแผนโดยอิสระ ช่วงของการเรียนรู้ตามแผนโดยอิสระ
นี้ผู้สอนจะต้องอานวยความสะดวกด้านแหล่งข้อมูล จึงควรมีการเตรียมความพร้อมทั้งในส่วนของ
ห้ อ งสมุ ด ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ หน่ ว ยงานหรื อ องค์ ก รต่ า งๆที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ า ถึ ง
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แหล่งข้อมูล ได้อย่างทั่วถึงมากที่สุด ปัญหาอุปสรรคที่พบในระหว่างการดาเนินงานตามแผนได้แก่
เครื่องคอมพิวเตอร์มีน้อยไม่เพียงพอสาหรับทุกกลุ่ม ห้องสมุดมีหนังสือที่จากัด การศึกษาจากแหล่ง
เรียนรู้นอกโรงเรียนทาได้ลาบากเนื่องจากเวลาเรียนของรายวิชาพื้นฐานมีเพียง 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ผู้วิจัยแก้ปัญหาโดยให้นักเรียนใช้แบบเรียนเป็นแหล่งอ้างอิงได้ และใช้เวลาในการค้นคว้าข้อมูล ที่
เกี่ยวข้องนอกเวลาเรียน บรรยากาศการเรียนช่วงนี้นักเรียนแต่ละกลุ่มให้ความสาคัญกับแผนปฏิบัติ
การการเรี ย นผู้ เ รี ย นรู้ ข องตนเอง และเรี ย นรู้อ ย่ างกระตื อ รือ ร้ น มี ก ารแลกเปลี่ ยนการใช้ เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ ทาให้ บรรยากาศการเรียนรู้เป็นไปอย่างสนุกสนานแบบมีส าระ สอดคล้องกับความ
คิดเห็นของครูประจาชั้น ที่กล่าวว่าผู้เรียนสามารถจัดการตนเองในด้านการใช้วัสดุอุปกรณ์ทั้งส่วนตัว
และส่วนรวม ช่วยเหลือกันและจัดกลุ่มผู้รับผิดขอบดูแลสื่อการเรียนรู้ประจาห้อง และแบ่งปันการใช้
สื่ออุปกรณ์ระหว่างกลุ่ม เช่นเดียวกับที่พบในสรุปการบันทึกอนุทินที่ระบุถึงสื่อการเรียนการสอนและ
โสตทัศนูปกรณ์ที่ควรมีในห้องเรียน และนอกจากนั้นในขั้นปฏิบัติให้สาเร็จนี้ เป็นการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการเรียนรู้ที่กลุ่มกาหนดซึ่งผู้เรียนจะต้องเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจและความพยายาม งาน
จึ ง จะประสบความส าเร็ จ บรรยากาศการเรี ย นรู้ ใ นห้ อ งเรี ยนพบว่ า ผู้ เ รี ย นมี ความพยายามที่ จ ะ
ปฏิบัติงานตามแผนที่กาหนด ซึ่งสอดคล้องกับการรับรู้ของครูประจาชั้นที่พบว่าผู้เรียนมีพฤติกรรมการ
เรียนรู้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น มีความรับผิดชอบงานมากขึ้น เช่นเดียวกับผู้ปกครองที่รับรู้ถึง
ความกระตือรือร้นและความสนใจด้านการเรียนมากขึ้น ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความสามารถในการ
กากับตนเองพบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนด้านการจัดสรรทรัพยากร และด้านความตั้งใจและความพยายาม
หลังทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง
ขั้นสะท้อนผลงานเป็นสุดท้ายของการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนนี้ เป็นขั้นที่
มีความสนุกสนานกับบรรยากาศเชิงวิชาการที่ผู้เรียนแต่ละกลุ่มได้นาข้อความรู้ หรือผลการเรียนรู้ที่ได้
จากการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การเรียนรู้ของกลุ่ม ผู้เรียนทุกกลุ่มได้อภิปรายถึงสิ่งที่ตนได้
เรียนรู้มา จากนั้นที่ประชุมช่วยกันสรุปข้อความรู้ที่ได้ ในขั้นนี้หากเป็นการสรุปที่ถูกต้องผู้สอนก็จะ
เสริมประเด็นที่ยังขาดไป แต่ถ้าหากเป็นการสรุปที่ไม่ถูกต้องและคลาดเคลื่อนไปจากหลักทางวิ ชาการ
ผู้สอนจะสรุปโดยใช้ใบความรู้ท้ายแผนการสอน และกลุ่มต้องช่วยกันตรวจสาเหตุของข้อผิดพลาดเพื่อ
หาทางแก้ไขปูองกันในการเรียนรู้ครั้งต่อไปได้ บรรยากาศการอภิปรายความรู้ทุกครั้งมีความสนุกคล้าย
กับบรรยากาศการแข่งขันโต้วาทีที่แต่ละกลุ่มพยายามปูองกันข้อความรู้ที่ตนเองค้นพบ แต่ก็อยู่ใน
กติกาที่ยอมรับฟังด้วยเหตุและผล บรรยากาศการเรียนรู้ในช่วงสะท้อนผลงานนี้ครูประจาชั้นสามารถ
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รับรู้ถึงผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนที่สนใจซักถาม หรือมีข้อสงสัยมากกว่าเมื่อก่อน และมีการใช้เหตุผลมาก
ขึ้น สอดคล้องกับสรุปการบันทึกอนุทินของผู้เรียนที่ส่ วนใหญ่ผู้ที่ผู้เรียนพบปะพูดคุยและประโยชน์ที่
ได้รั บ รองลงมาคือการขอความช่ว ยทางวิช าความรู้จากการค้นคว้าโดยใช้เครือข่ายอินเ ตอร์เน็ต
อย่างไรก็ตามการสะท้อนผลงานจะเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ต้องผ่านการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม โดยเฉพาะ
การเรียนรู้ในสิ่งเดียวกันแต่ใช้วิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน แต่สุดท้ายต้องได้รับข้อสรุปที่ถูกต้อง ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลความสามารถในการกากับตนเองแสดงว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนด้านการประเมินตนเอง
หลั ง การทดลองสู งกว่าก่อนการทดลอง นอกจากนั้นขั้นตอนของรูปแบบการเรีย นการสอนนี้ ยั ง
สอดคล้องกับขั้นตอนของกระบวนการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาเพื่อเสริมสร้างความสามารถใน
การจัดการตนเองของนั กศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพซึ่งพัฒนาโดยเกศินี ครุณาสวัส ดิ์
(2556) ที่ประกอบด้วย 6 ขั้น ได้แก่ 1) การสร้างแรงจูงใจ 2) การกาหนดประเด็นในการศึกษา 3)
การวางแผนในการดาเนิ นงาน 4) การปฏิบัติและติดตามผลการดาเนินงาน 5) การอภิปรายและ
แลกเปลี่ยนการดาเนินงานกับกลุ่มอื่น และ 6) การสะท้อนกลับและการประยุกต์ ซึ่งพบว่ามีคุณภาพ
และสามารถเสริมสร้างการจัดการตนเองให้สูงขึ้นได้

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสาหรับการนารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้
1.1 ศึกษาคู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอน ให้เข้าใจก่อนการวางแผนจัดการ
เรียนรู้และสอนนักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ผู้สอนทาความเข้าใจกับทุกขั้นตอนของการวางแผน
ยุทธศาสตร์ชีวิต
1.2 รูปแบบการเรียนการสอนนี้ เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้เป็น
กลุ่มจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ผู้สอนจึงควรเตรียมแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งสื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
ให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการเรียนรู้และสร้างประสบการณ์
1.3 ให้ความสาคัญและจัดเวลาสาหรับการเรียนรู้ในขั้นการวางแผนยุทธศาสตร์
อย่างเหมาะสม เพื่อเน้นให้ผู้เรียนคิดทบทวนในกาหนดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการการเรียนรู้
อย่างรอบคอบและมีเหตุผล เนื่องจากการวางแผนอย่างรอบคอบมีนัยสาคัญกับการเสริมสร้างการ
กากับตนเองมากที่สุด
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1.4 จัดการบรรยากาศการเรียนรู้ให้ ผ่ อนคลายและเป็นกันเองมากที่สุ ด เพื่อให้
ผู้เรียนใช้ความสามารถของตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ และเป็ นการส่งเสริมให้ผู้เรียนแสดงความ
คิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยเฉพาะในขั้นสะท้อนผลงาน
1.5 ควรให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นนี้อย่างต่อเนื่องควบคู่
กับการทบทวนการเรียนรู้ของตนเองด้วยการจดบันทึกอนุทินอย่างสม่าเสมอ
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้ทาง
สังคมเชิงพุทธิปัญญาและแนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์ชีวิต กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น หรือกลุ่ม
ตัว อย่ างในระดับ ประถมศึกษา เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการกากับตนเอง และผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียน
2.2 การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิง
พุทธิปัญญาและแนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์ชีวิต เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างการกากับตนเอง
2.3 การศึกษาปัจจัยหรือตัวแปรที่สามารถทานายระดับความสามารถในการกากับ
ตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
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1.1 รอง าสตราจารย์ ดร พิมพันธ์ เดชะคุปต์

1.2 ผู้ช่วย าสตราจารย์ ดร สุเทียบ ละอองทอง

อดีตประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการ
สอน ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
คณะครุ าสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

2.
2.1 รอง าสตราจารย์ ดร เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์ หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน
คณะครุ าสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.2 รอง าสตราจารย์ ดร เทพวาณี หอมสนิท
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การสอน คณะครุ าสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.3 อาจารย์ ดร กฤ ณา วุฒิสินธ์
รองคณบดี
คณะสาธารณสุข าสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
3.
3.1 อาจารย์ ดร วรรณี เจตจานงนุช

3.2 อาจารย์ ดร ปิยวรรณ วิเ สุวรรณภูมิ

อาจารย์ประจาสาขาวิชาจิตวิทยา
การ ึก า
ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการ ึก า
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ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
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ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนสุขศึกษาฯ ที่พัฒนาขึ้นในครั้งนี้
องค์ประกอบ
1. หลักการ

2.วัตถุประสงค์
3.ขั้นตอนการจัดการ
เรียนรู้

4.การประเมินการ
จัดการเรียนรู้

ข้อเสนอแนะ
1. ทบทวนการสรุปหลักการของทฤษฎี และหลักการของแนวคิด
ให้มีความครบถ้วน เลือกใช้คาที่กระชับเข้าใจง่าย
2. พิจารณาเชื่อมโยงความสัมพันธ์เพื่อนาไปใช้เป็นหลักการของรูป
แบบอย่างรอบคอบ
3. ทบทวนการใช้คาศัพท์ทางการศึกษาโดยอ้างอิงจากศัพท์ทาง
การศึกษาของราชบัณฑิต
-ไม่มีข้อเสนอแนะ
1.เนื่องจากเป็นการเรียนรู้ในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนโดยตรง
และเวลาในชั่วโมงเรียนมาจากัด เพื่อให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนมาก
ที่สุด ผู้สอนอาจวางแผนการเรียนการสอนที่มีการให้นักเรียนได้มีการ
ค้นคว้าและเรียนรู้นอกเวลาเรียนด้วย
2. เนื้อหาที่จะต้องถ่ายทอดในแต่ละชั่วโมงควรมีพอสมควร หาก
เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง ในช่วงท้ายชั่วโมงผู้สอนควรมีการสรุป
ข้อความรู้ หรือองค์ความรู้ที่ถูกต้องให้กับผู้เรียนทุกครั้ง
-ไม่มีข้อเสนอแนะ
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ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาฯ ตามรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนา
หน่วยการเรียนรู้

เรื่องที่ 1

ข้อเสนอแนะ
เนื่องจากแผนการสอนเป็น Treatment ที่สาคัญของการ
ทดลองในการวิจัยครั้งนี้ ดังนั้นแผนการสอนจึงควรเขียนให้ละเอียด
ชัดเจน กิจกรรมที่สอนจะต้องเป็นไปตามทฤษฎีและแนวคิด ดังนั้น
กิจกรรมที่ใช้ในการสอนจะต้องมีลักษณะดังนี้
1. มีกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมสามารถอธิบาย ควรเขียนอธิบายและ
บอกวิธีการคืออะไร กิจกรรมการสอนแต่ละแผนตรงไหนที่แสดงถึงการ
เรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา
2. แนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์ชีวิตในแต่ละเนื้อหาสาระเป็น
อย่ า งไร ท าไมต้ อ งวางแผน จ าเป็ น อย่ า งไร และอธิ บ ายด้ ว ยว่ า
ยุทธศาสตร์ชีวิตคืออะไร ในเรื่องที่สอนนั้นๆ ในแต่ละแผนการสอนที่ใช้
แนวคิดนี้ กิจกรรมใดที่แสดงถึงแนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์ชีวิต
3. เพิ่มใบความรู้ในบางบทเรียนด้วย เช่น Report ของกระทรวง
สาธารณสุข หรือของโรงพยาบาลในจังหวัด อาเภอที่อาจารย์ไปสอนว่า
สถิติการเจ็บปุวยของโรคต่างๆ สาเหตุ+สถิติการตายในชุมชนนั้นๆ
หรือมี Assignment ให้นักเรียนไปศึกษาเองในชุมชน
4. เอกสารแผนการเรียนการสอนรายวิชาสุขศึกษา ควรเพิ่ม
ตารางวิเคราะห์รายวิชา (Test blueprint) และค่าถ่วงน้าหนักแต่
ละ Domain เพื่อการทาแบบทดสอบหลังเรียนทั้งกลางภาคและ
ปลายภาคให้ได้ครอบคลุมทุก Domain
1. เนื้อหาในเรื่องที่ 1 ควรปรับให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้และลดการเน้นหนักเรื่องการทา SWOT ตนเอง ถ้าต้องการ
ปฏิบัติควรให้ลองปฏิบัติในชุมชนตนเอง
1.เอกสารแผนการเรียนการสอนรายวิชาสุขศึกษา ควรเน้นการฝึก
ปฏิบัติจริง การค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลโดยตรง
2.ข้อมูลเอกสารอ้างอิงควรระบุให้ชัดเจน และหากมีใบงาน หรือใบ
ความรู้ควรแนบแบบฟอร์มใบงานในแต่ละเรื่องไว้ท้ายแผนการสอน
เสมอ
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ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
เครื่องมือ
1. แบบวัดการกากับตนเอง

ข้อเสนอแนะ
1. ตรวจสอบความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวัด ควร
นาไปทดลองก่อนการใช้จริง
2. การสร้างแบบวัดตามกรอบแนวคิด ควรมองเป็นสองส่วน
คือ
1) การกากับตนเอง : ที่ตัวบ่งชี้ข้อใดบ้าง 2) การประเมินความ
สามารถของตนเอง ควรปรับข้อความให้สอดคล้องกัน
3.แบบวั ด นี้ ส อดคล้ อ งกั บ พฤติ ก รรมที่ ต้ อ งการวั ด แต่ ยั ง ไม่
สอดคล้ อ งกับ การวัดการรั บรู้ค วามสามารถในการกากั บตนเอง
เท่าที่ควร จึงควรพิจารณาปรับข้อคาถามใหม่ให้เป็นการประเมิน
ความสามารถของตนเองในการกระท ากิ จ กรรมต่ า งๆ ตาม
พฤติกรรมที่ต้องการวัด
4.การสร้างแบบวัดการกากับตนเอง ให้พิจารณาประเด็น
ต่อไปนี้
1) ความครอบคลุมของข้อคาถามตามตัวบ่งชี้การกับ
ตนเอง 2) ความชัดเจนของข้อคาถามว่าตรงตามจุดประสงค์
หรือไม่ 3) กลุ่มเปูาหมายที่ต้องการวัดมีวุฒิภาวะเพียงพอต่อการ
ประเมินตนเองหรือยัง
5. แบบวัดนี้มีความสอดคล้องกับพฤติกรรที่ต้องการวัดตามที่
ระบุมาให้ แต่อย่างไรก็ตามอาจมีบางข้อที่ยังไม่สอดคล้องกับการ
วัดการรับรู้ความสามารถในการกากับตนเองเท่าที่ควร ผู้วิจยั ควร
พิจารณาปรับข้อคาถามใหม่ให้มีความชัดเจน และสอดคล้องกับ
พฤติกรรมที่ต้องการวัดต่อไป
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
1. แบบทดสอบในแต่ละข้อควรวงเล็บไว้ด้านหลังข้อคาถามว่า
วัดหรือประเมินอะไรเช่น (จา.เข้าใจ.นาไปใช้ เป็นต้น)
2. ตั ว เลื อ กในแบบทดสอบควรให้ เ ป็ น ตั ว ลวงที่ ค นไม่ รู้ จ ริ ง
เลื อ กตอบ ไม่ ค วรให้ เ ดาได้ ง่ า ย เช่ น ข้ อ 2 ของชุ ด 1 เรื่ อ ง
พฤติ ก รรมเสี่ ย งฯ ของแบบทดสอบ ค าถามคื อ การหลี ก เลี่ ย ง
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เครื่องมือ

ข้อเสนอแนะ
พฤติกรรมเสี่ยงในข้อใดเหมาะสมที่สุด มีตัวเลือกข้อ ก. ไม่คบเพื่อน
เลย ข้อนี้จะไม่มีนักเรียนคนใดเลือกเลยเพราะในชีวิตจริงไม่มีใคร
เลยจะไม่คบเพื่อน
3. การวัดผล แบบสอบต้องสามารถชี้ให้เห็นว่า นักเรียนมีการ
กากับตนเอง เพราะฉะนั้นข้อสอบแต่ละข้อ ของแต่ละเรื่อง(แผน)ที่
สอนจะต้องแสดงให้เห็นนักเรียนสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
โดยวิธีกากับตนเอง ไม่ใช่แบบวัดความรู้จากหนังสือ หรือบทเรียน
แบบท่องจา
4. การออกแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก็ต้องแสดงถึง CAP
: Cognitive Domain, Affective Domain, Psychomotor
Domain) และต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของแผนการสอนในแต่ละ
หน่วย หรือคาบ และเนื้อหาสาระที่สอนด้วย เพราะฉะนั้นจึงอยาก
ให้อาจารย์ช่วยระบุเนื้อหาสาระที่ส อนลงท้ายแผนการสอนด้ว ย
เพื่อจะได้ตรวจสอบว่าอาจารย์ออกข้อสอบได้ตรงตามแผนที่วางไว้
หรือไม่ อย่างไรก็ตามขอให้ทบทวนปรับปรุงแบบทดสอบใหม่
เพราะว่าบาง Item ตัวโจทย์ยังไม่ดีพอ หรือบาง Item ตัว
Choices ก็ไม่ดีพอ นักเรียนสามารถเดาคาตอบได้
5.แบบทดสอบในแต่ละข้อควรทบทวนข้อคาถามให้ใกล้ตัว
ผู้เรียน ทบทวนตัวเลือกตอบ ตัวลวงให้มีความเหมาะสมไม่ให้
นักเรียนสามารถเดาคาตอบได้
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ภาคผนวก ค
หนังสือขออนุญาตทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน
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ภาคผนวก ง
สูตรการคานวณเพื่อตรวจสอบคุณภาพ และตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
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สูตรการคานวณเพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. สูตรคานวณค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างคาถามกับเนื้อหา/จุดประสงค์(item objective
congruence: IOC) (วรรณี แกมเกตุ, 2551): 233)

IOC =
เมื่อ

R
N

IOC คือ ค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับเนื้อหา/จุดประสงค์
R คือ ผลรวมของคะแนนผลการตัดสินข้อคาถามของผู้ทรงคุณวุฒิ
N คือ จานวนผู้ทรงคุณวุฒิ

2. สูตรการคานวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค(Cronbach’s Alpha Coeffient: ) (วรรณี
แกมเกตุ, 2551): 233)

=
เมื่อ

k

si2

k-1

st2

k คือ จานวนข้อคาถาม หรือข้อสอบ
si2 คือ ความแปรปรวนของคะแนนรายข้อ
st2 คือ ความแปรปรวนของคะแนนจากแบบทดสอบทั้งฉบับ
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3. สูตรการคานวณค่า KR-20 โดยวิธีของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน(Kuder-Richardson method) (ศิริชัย
กาญจนวาสี, 2556: 55-60;(วรรณี แกมเกตุ, 2551): 232)
piqi

k
1-

KR – 20 : rtt =

เมื่อ

k-1

st2

k คือ จานวนข้อคาถาม หรือข้อสอบ
pi คือ สัดส่วนของผู้ตอบถูกในแต่ละข้อ(ค่าความยาก)
qi คือ 1- pi
st2 คือ ความแปรปรวนของคะแนนจากแบบทดสอบทั้งฉบับ

4. สูตรการประเมินความยาก(difficulty) และค่าอานาจจาแนกของข้อสอบ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2552):
138-141)

P=

r=

เมื่อ

PH + PL
2n

PH - PL
n

P แทน ค่าความยาก
r

แทน ค่าอานาจจาแนก

PH แทน คนที่ตอบถูกในกลุ่มสูง
PL แทน คนที่ตอบถูกในกลุ่มต่า
n

แทน จานวนคนในกลุ่มสูง หรือกลุ่มต่า
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(ตัวอย่าง)
( 23103)

ภ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข ึก าและพล ึก า ชั้นมัธยม ึก าปที่ 3 เวลา 20 ชั่วโมง จานวน 0.5 หน่วยกิต
สัปดาห์
ที่

เวลา
(ชั่วโมง)

หัวข้อเรื่อง

1

1

การกาหนด
ครูดาเนินการสอนตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
ทิ ทางการ
1) ขั้นสร้างความสนใจ( Attention Phase: A)
เรียนรู้การ
ประกอบด้วยขั้นย่อย 2 ขั้น ได้แก่ 1)
สร้างเสริม
เชือ่ มโยงเป้าหมายการเรียนรู้ชีวิต 2) ึก า
สุขภาพส่วน
ค้นหาต้นแบบที่เกี่ยวข้อง
บุคคล และใน 2) ขั้นคาดการณ์ล่วงหน้า(
Forethought
ชุมชน
Phase: F) ประกอบด้วยขั้นย่อย 3 ขั้น
ได้แก่ 1) ึก าเป้าหมายการเรียนรู้ 2)
ประเมินตนเอง 3) กาหนดวิสัยทั น์การ
เรียนรู้ของตนเอง
3) ขั้นวางแผนยุทธ าสตร์( Tactic planning
Phase: T)ประกอบด้วยขั้นย่อย 3 ขั้น
ได้แก่ 1) วิเคราะห์ตนเอง 2) กาหนด
ยุทธ าสตร์การเรียนรู้ 3)
กาหนด
แผนปฏิบัติการการเรียนรู้

2

1

3

1

การกาหนด 4) ขั้นปฏิบัติการให้สาเรจ(Execution Phase:
ทิ ทางการ
E) ประกอบด้วยขั้นย่อย 2 ขั้น ได้แก่ 1)
เรียนรู้การ
ประกา ทิ ทางการเรียนรู้ 2) ดาเนินการ
สร้างเสริม
เรียนรู้ตามแผนปฏิบัติการเรียนรู้
สุขภาพส่วน 5) ขั้นสะท้อนผลงาน(Reflection Phase)
บุคคล และใน
ประกอบด้วยขั้นย่อย 2 ขั้น ได้แก่ 1)การ
ชุมชน(ต่อ)
ติดตามประเมินและพิจารณาผลงาน 2)
ทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติการการเรียนรู้
[มาตรฐานขั้นตอนตามรูปแบบ คือ
AFTER]
การทดสอบ
1) ดาเนินการตามดาเนินการตามมาตรฐาน
สมรรถ
ขั้นตอน AFTER
ภาพ
2) ึก าข้อความรู้ เกณฑ์มาตรฐาน วิธีการ
ส่วนบุคคล
และดาเนินการทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย
3) ดาเนินการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ของตนเอง เทียบเกณฑ์มาตรฐาน และ
แปลผล
4) วางแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกายของ
ตนเอง

ื

กิจกรรม

ภ

ผลงาน/
ชิ้นงาน

มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด

การประเมิน
การเรียนรู้

ภ
แผน
ยุทธ าสตร์
การเรียนรู้รู้
การสร้างเสริม
สุขภาพส่วน
บุคคล และใน
ชุมชน

-มาตรฐาน 1) พิจารณา
พ 4.1 เหน
จาก
คุณค่าและมี
ผลงาน
ทัก ะใน
หรือ
การสร้าง
ชิ้นงาน
เสริมสุขภาพ 2) ประเมิน
การดารง
ตาม
สุขภาพ การ
สภาพจริง
ป้องกันโรค
ตาม
และการ
เกณฑ์
สร้างเสริม
รูบริกส์ที่
สมรรถภาพ
กาหนด
เพื่อสุขภาพ 3) ประเมิน
ตัวชี้วัด ม
โดยใช้
3/2 – ม
ตัวชี้วัด
3/5
ตาม
มาตรฐาน

-รายงานผล
การทดสอบ
และการ
วางแผน
พัฒนา
สมรรถภาพ
ทางกายของ
ตนเอง

- มฐ. พ 4.1
ม.3/5
ทดสอบ
สมรรถภาพ
ทางกายและ
พัฒนาได้
ตามความ
แตกต่าง
ระหว่าง
บุคคล

1) พิจารณา
จากผลงาน
หรือชิ้นงาน
2) ประเมิน
โดยใช้ตัวชี้วัด
ตามมาตรฐาน
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4

1

5

1

6

1

การวางแผน
ปฏิบัติการดูแล
และสร้างเสริม
สุขภาพส่วน
บุคคล
การวางแผน
ปฏิบัติการดูแล
และสร้างเสริม
สุขภาพส่วน
บุคคล(ต่อ)

สถานการณ์
การเจบปวย
และตายของ
คนไทย

1) ดาเนินการตามมาตรฐานขั้นตอน

-รายงานการ 1) มฐ. พ 1) พิจารณา
อ่านและแปล
4.1 ม.
จาก
3/4
ผลงาน
2) ึก าและให้คาจากัดความของคาว่า “การ ผลการทดสอบ
สมรรถภาพ
วางแผน
หรือ
วางแผนสร้างเสริมสมรรถภาพกาย”
ทางกาย
และจั
ด
ชิ้นงาน
3) นาผลการทดสอบสมรรถภาพกายไปวางแผน
-แผนปฏิ
บ
ต
ั
ิ
เวลาใน
2)
ประเมิน
และจัดเวลาในการออกกาลังกาย พักผ่อน
การเสริ
ม
สร้
า
ง
การออก
ตามสภาพ
ของตนเอง
สมรรถภาพ
ก
าลั
ง
จริงตาม
4) ยอมรับและนาแผนปฏิบัติการสร้างเสริม
กายที
น
่
ก
ั
เรี
ย
น
กาย
เกณฑ์
สุขภาพไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม(A)
จัดทาขึ้น
การ
รูบริกส์ที่
พักผ่อน
กาหนด
และการ 3) ประเมิน
สร้าง
โดยใช้
เสริม
ตัวชี้วัด
สมรรถ
ตาม
ภาพ
มาตรฐาน
ทางกาย
2) มฐ. พ
4.1 ม.
3/5
ทดสอบ
สมรรถ
ภาพ
ทางกาย
และ
พัฒนา
ได้ตาม
ความ
แตกต่าง
ระหว่าง
บุคคล

AFTER

1) ครูดาเนินการสอนตามมาตรฐานขั้นตอน

1) รายงานผล 1) มฐ. พ 1) พิจารณา
การค้นหา
4.1 ม.
จาก
ข้อมูล การ
3/2
ผลงาน
2) ผู้เรียน ึก าและค้นหาแหล่งข้อมูลการ
ระบุและ
เสนอ
หรือ
เจบปวยและการตายของคนไทย
จัดลาดับ
แนวทาง
ชิ้นงาน
3) แปลความหมาย วิเคราะห์สาเหตุการ
ความสาคั
ป้องกัน 2) ประเมิน
เจบปวยและสาเหตุการตายของคนไทยโดย
ญของ
โรคที่
ตามสภาพ
ใช้ข้อความรู้ที่ ึก า
ปั
ญ
หา
เป
น
จริงตาม
4) ระบุสาเหตุการเจบปวย และสาเหตุการ
สุ
ข
ภาพ
สาเหตุ
เกณฑ์
ตายของคนไทย
2) ร่าง
สาคัญ
รูบริกส์ที่
โครงการ
ของการ
กาหนด
แก้ไข
เจบปวย 3) ประเมิน
ปัญหา
และการ
โดยใช้
สุขภาพ
ตายของ
ตัวชี้วัด
และสร้าง
คนไทย
ตาม

AFTER

202
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1

การค้นหา
1) ดาเนินการตามมาตรฐานขั้นตอน
ปัญหาสุขภาพ
AFTER
ชุมชน
2) ึก าทาความเข้าใจและให้คาจากัดความ
ของคาว่า “ปัญหาสุขภาพในชุมชน”
3) ึก าค้นหาแหล่งข้อมูลสุขภาพในชุมชน
อ่านและแปลผลข้อมูล
4) วางแผนแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน

-รายงานการ
อ่านและแปล
ผลข้อมูล
สุขภาพใน
ชุมชน

8

1

การจัดลาดับ 1) ดาเนินการตามมาตรฐานขั้นตอน
ความสาคัญ
AFTER
และการระบุ 2) ึก าข้อความรู้และวิธีการในจัดลาดับ
สาเหตุของ
ความสาคัญของปัญหาสุขภาพ
ปัญหาสุขภาพ 3) ึก าข้อมูลและระบุสาเหตุของปัญหา
ชุมชน
สุขภาพ
4) นาข้อมูลด้านสุขภาพไปสู่การวางแผนแก้ไข
ปัญหาสุขภาพในชุมชน

-รายงานการ
จัดลาดับ
ปัญหา

มฐ. พ 4.1
ม.3/3
รวบรวม
ข้อมูลและ
เสนอแนว
ทางแก้ไข
ปัญหา
สุขภาพใน
ชุมชน

1) พิจารณา
จากผลงาน
หรือชิ้นงาน
2) ประเมิน
ตามสภาพจริง
ตามเกณฑ์
รูบริกส์ที่
กาหนด
3) ประเมิน
โดยใช้ตัวชี้วัด
ตามมาตรฐาน
1) มฐ. พ 1) พิจารณา
4.1 ม. จากผลงาน
3/2
หรือชิ้นงาน
เสนอ 2) ประเมิน
แนวทา ตามสภาพจริง
ง
ตามเกณฑ์
ป้องกัน รูบริกส์ที่
โรคที่ กาหนด
เปน
3) ประเมิน
สาเหตุ โดยใช้ตัวชี้วัด
สาคัญ ตามมาตรฐาน
ของ
การ
เจบปว
ยและ
การ
ตาย
ของคน
ไทย
2) มฐ. พ
4.1 ม.
3/3
รวบรว
มข้อมูล
และ
เสนอ
แนว
ทางแก้
ไข
ปัญหา
สุขภาพ
ใน
ชุมชน
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10
11

1

1
1

การเสนอแนว
ทางแก้ไข
ปัญหาและ
สร้างเสริม
สุขภาพใน
ชุมชน

1) ดาเนินการตามมาตรฐานขั้นตอน

AFTER
2) ึก าวิธีการจัดทา “แผนงาน/โครงการ”
3) สามารถวางแผนและจัดทาโครงการแก้ไข
ปัญหาสุขภาพในชุมชนได้อย่างเหมาะสม
4) ึก าวิธีการเสนอแผนงาน/โครงการเพื่อ
แก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน

สอบกลางภาค
2
ภ
การกาหนดทิ ดาเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
ทางการเรียนรู้ 1) ขั้นสร้างความสนใจ( Attention Phase: A)
เรื่อง การ
ประกอบด้วยขั้นย่อย
2 ขั้น ได้แก่ 1)
จัดการความ
เชื่อมโยงเป้าหมายการเรียนรู้ชีวิต 2) ึก า
เสี่ยงต่อ
ค้นหาต้นแบบที่เกี่ยวข้อง
สุขภาพและ 2) ขั้นคาดการณ์ล่วงหน้า(
Forethought
การช่วยฟนคืน
Phase: F) ประกอบด้วยขั้นย่อย 3 ขั้น ได้แก่
ชีพ
1) ึก าเป้าหมายการเรียนรู้ 2) ประเมิน
ตนเอง 3) กาหนดวิสัยทั น์การเรียนรู้ของ
ตนเอง
3) ขั้นวางแผนยุทธ าสตร์( Tactic planning
Phase: T)ประกอบด้วยขั้นย่อย 3 ขั้น ได้แก่
1) วิเคราะห์ตนเอง 2) กาหนดยุทธ าสตร์
การเรียนรู้ 3) กาหนดแผนปฏิบัติการการ
เรียนรู้

-แผนงาน/
1) มฐ. พ 1) พิจารณา
โครงการแก้ไข
4.1 ม.
จาก
ปัญหาสุขภาพ
3/2
ผลงาน
ในชุมชน
เสนอ
หรือ
แนวทาง
ชิ้นงาน
ป้องกัน 2) ประเมิน
โรคที่
ตามสภาพ
เปน
จริงตาม
สาเหตุ
เกณฑ์
สาคัญ
รูบริกส์ท่ี
ของการ
กาหนด
เจบปวย 3) ประเมิน
และการ
โดยใช้
ตายของ
ตัวชี้วัด
คนไทย
ตาม
2) มฐ. พ
มาตรฐาน
4.1 ม.
3/3
รวบรวม
ข้อมูล
และ
เสนอ
แนว
ทางแก้ไ
ขปัญหา
สุขภาพ
ในชุมชน

ื
แผน
ยุทธ าสตร์
การเรียนรู้
หน่วยการ
เรียนรู้ เรื่อง
การจัดการ
ความเสี่ยงต่อ
สุขภาพและ
การช่วยฟนคืน
ชีพ

มาตรฐาน พ
5.1 ป้องกัน
และ
หลีกเลี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง
พฤติกรรม
เสี่ยงต่อ
สุขภาพ
อุบัติเหตุ
การใช้ยา
สารเสพติด
และความ
รุนแรง
ตัวชี้วัดที่ ม
3/1 - ม3/5

1) พิจารณา
จากผลงาน
หรือชิ้นงาน
2) ประเมิน
ตามสภาพจริง
ตามเกณฑ์
รูบริกส์ที่
กาหนด
3) ประเมินโดย
ใช้ตัวชี้วัดตาม
มาตรฐาน
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1

การกาหนดทิ 1) ขั้นปฏิบัติการให้สาเรจ(Execution Phase:
ทางการเรียนรู้
E) ประกอบด้วยขั้นย่อย 3 ขั้น ได้แก่ 1)
เรื่อง การ
ประกา ทิ ทางการเรียนรู้ 2) ดาเนินการ
จัดการความ
เรียนรู้ตามแผนปฏิบัติการเรียนรู้ 3)
เสี่ยงต่อ
ประเมินผล และปรับปรุงแผนปฏิบัติการการ
สุขภาพและ
เรียนรู้
การช่วยฟนคืน
[มาตรฐานขัน้ ตอนตามรูปแบบ คือ
ชีพ(ต่อ)
AFTER
การจัดการ
1) ดาเนินการตามมาตรฐานขั้นตอน
ความเสี่ยงที่มี
AFTER
ผลกระทบต่อ 2) ึก าและให้คาจากัดความของคาว่า “ปัจจัย
สุขภาพ
เสี่ยงต่อสุขภาพ” และ “พฤติกรรมเสี่ยงต่อ
สุขภาพ”
3) เรียนรู้และดาเนินการค้นหา ระบุปัญหา และ
สาเหตุของปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงต่อ
สุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน

13

1

14

1

การจัดการ
1) ดาเนินการตามมาตรฐานขั้นตอน
ความเสี่ยงที่มี
AFTER
ผลกระทบต่อ 2) ึก าการกาหนดและการเสนอแนวทางการ
สุขภาพ(ต่อ)
ป้องกัน แก้ไขปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยง
ต่อสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน
3) นากระบวนการค้นหา ระบุปัญหา สาเหตุ
และแนวทางป้องกันแก้ไขปัจจัยเสี่ยงและ
พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของตนเอง
ครอบครัว และชุมชนไปเสนอต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

15

1

การหลีกเลี่ยง
การใช้ความ
รุนแรง

16

1

อิทธิพลของสื่อ 1) ดาเนินการตามมาตรฐานขั้นตอน
ที่มีต่อ
AFTER
พฤติกรรม
2) ึก าและให้คาจากัดความของคาว่า
สุขภาพและ
“อิทธิพลของสือ่ ”
การใช้ความ

1) รายงานผล
การค้นหา
ข้อมูล การระบุ
สาเหตุของ
ปัจจัยเสี่ยงต่อ
สุขภาพ และ
พฤติกรรมเสี่ยง
ต่อสุขภาพ
2) ร่าง
โครงการแก้ไข
ปัญหาสุขภาพ
และสร้างเสริม
สุขภาพใน
ชุมชน

มฐ. พ 5.1
ม.3/1
วิเคราะห์
ปัจจัยเสี่ยง
และ
พฤติกรรม
เสี่ยงที่มีผล
ต่อสุขภาพ
และแนวทาง
ป้องกัน

1) พิจารณา
จากผลงาน
หรือชิ้นงาน
2) ประเมิน
ตามสภาพจริง
ตามเกณฑ์
รูบริกส์ที่
กาหนด
3) ประเมินโดย
ใช้ตัวชี้วัดตาม
มาตรฐาน

รายงาน
แนวทางการ
AFTER
2) ึก าและให้คาจากัดความของคาว่า “ความ หลีกเลี่ยงความ
รุนแรง
รุนแรง”
3) ึก าและดาเนินการค้นหา ระบุสาเหตุ และ
เสนอแนวทางแก้ไข ป้องกันความรุนแรง
4) ึก าและนากระบวนการค้นหา ระบุสาเหตุ
และแนวทางการป้องกัน แก้ไข หลีกเลี่ยงการ
ใช้ความรุนแรงไปใช้ในชีวิตจริง

-มฐ. พ 5.1
ม.3/2
หลีกเลี่ยง
การใช้ความ
รุนแรง และ
ชักชวนเพื่อน
ให้หลีกเลี่ยง
การใช้ความ
รุนแรงใน
การ
แก้ปัญหา

1) พิจารณา
จากผลงาน
หรือชิ้นงาน
2) ประเมิน
ตามสภาพจริง
ตามเกณฑ์
รูบริกส์ที่
กาหนด
3) ประเมินโดย
ใช้ตัวชี้วัดตาม
มาตรฐาน

มฐ. พ 5.1
ม.3/3
วิเคราะห์
อิทธิพลของ
สื่อต่อ

1) พิจารณา
จากผลงาน
หรือชิ้นงาน
2) ประเมิน
ตามสภาพจริง

1) ดาเนินการตามมาตรฐานขั้นตอน

1) รายงานผล
การค้นหา
วิเคราะห์ และ
ระบุลัก ณะ
สื่อที่มีอิทธิพล
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1

18

1

19

1

20

1

ความสัมพันธ์ 1) ดาเนินการตามมาตรฐานขั้นตอน
ของการดื่ม
AFTER
เครื่องดื่มที่มี 2) ึก าและให้คาจากัดความของคาว่า
แอลกอฮอล์กับ
“ความสัมพันธ์” และ “เครื่องดื่มที่มี
การเกิด
แอลกอฮอล์”
อุบัติเหตุและ 3) ึก าวิเคราะห์ อภิปรายเพื่อหาข้อสรุปความ
ความรุนแรง
เชื่อมโยง ระหว่างการดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ สุขภาพ และอุบัติเหตุโดยใช้
หลักฐานเชิงประจัก ์
4) สรุปความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์และอุบัติเหตุ ตลอดจนข้อเสนอ
เกี่ยวกับการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
การช่วยฟนคืน 1) ดาเนินการตามมาตรฐานขั้นตอน
ชีพอย่างถูกวิธี
AFTER
การช่วยฟนคืน 2) ึก าและให้คาจากัดความของคาว่า “การ
ชีพอย่างถูกวิธี
ช่วยฟนคืนชีพ”
(ต่อ)
3) ึก าและฝกฝนการวิธีการช่วยฟนคืนชีพ
อย่างถูกวิธี
4) สาธิตวิธีการช่วยฟนคืนชีพไปใช้ใน
สถานการณ์จริงได้

สอบปลายภาค

รายงานการ
วิเคราะห์
ความสัมพันธ์
ระหว่างการดื่ม
เครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์
กับอุบัติเหตุ
และความ
รุนแรง

มฐ. พ 5.1
ม.3/4
วิเคราะห์
ความสัมพัน
ธ์ของการดื่ม
เครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์
ต่อสุขภาพ
และการเกิด
อุบัติเหตุ

1) พิจารณา
จากผลงาน
หรือชิ้นงาน
2) ประเมิน
ตามสภาพจริง
ตามเกณฑ์
รูบริกส์ที่
กาหนด
3) ประเมินโดย
ใช้ตัวชี้วัดตาม
มาตรฐาน

นักเรียนสาธิต
วิธีการช่วยฟน
คืนชีพที่ถูกวิธี
ได้ถูกต้อง

มฐ. พ 5.1
ม.3/5 แสดง
วิธีการช่วย
ฟนคืนชีพ
อย่างถูกวิธี

1) พิจารณา
จากผลงาน
หรือชิ้นงาน
2) ประเมิน
ตามสภาพจริง
ตามเกณฑ์
รูบริกส์ที่
กาหนด
3) ประเมินโดย
ใช้ตัวชี้วัดตาม
มาตรฐาน
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ตัวอย่าง
(Behavioral Objectives: BO.)
3

. 23103

. 23103
ื
(
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 1
การสร้างเสริมสุขภาพ
ส่วนบุคคล และการ
สร้างเสริมสุขภาพใน
ชุมชน

1) การกาหนดทิ ทางการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพส่วน
บุคคล และในชุมชน
2) การสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน

2

10

2.1) สาเหตุสาคัญของการเจบปวยและตายของคนไทย

1
1
2

5
5
10

1

5

1
2

5
10

2

10

2.1) การจัดการความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

2

2.2) การหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง

1

10
5

2

5

1

5

2
20

10
100

2.2) การค้นหาปัญหาสุขภาพชุมชน
2.3) การจัดลาดับความสาคัญ และการระบุสาเหตุของ
ปัญหาสุขภาพชุมชน
2.4) การเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาและสร้างเสริมสุขภาพใน
ชุมชน
3) การพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ
3.1) การทดสอบสมรรถภาพส่วนบุคคล

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง การจัดการความ
เสี่ยงต่อสุขภาพและ
การช่วยฟนคืนชีพ

)

3.2) การวางแผนปฏิบัติการดูแลและสร้างเสริมสุขภาพส่วน
บุคคล
1) การกาหนดทิ ทางการเรียนรู้เรื่อง การจัดการความเสี่ยงต่อ
สุขภาพและการช่วยฟนคืนชีพ
2) พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและความรุนแรง

2.3) อิทธิพลของสื่อที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพและการใช้
ความรุนแรง
2.4) ความสัมพันธ์ของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์กับ
การเกิดอุบัติเหตุและความรุนแรง
3) การช่วยฟนคืนชีพ
3.1) การช่วยฟนคืนชีพอย่างถูกวิธี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพและการช่วยฟื้นคืนชีพ
ระยะเวลา 10 ชั่วโมง มีจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ดังนี้
1) เข้าใจและอธิบายความหมายของคาว่า “ปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ ความรุนแรง และการ
ช่วยฟื้นคืนชีพ” ได้ถูกต้อง(K)
2) สามารถเสนอแนวทางการปูองกันปัจจัย พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ และความรุนแรง ได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม(P)
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3) สามารถเสนอแนวทางการปูองกันอุบัติเหตุ และภัยอันตรายจากการดื่มเครื่องดื่มทีม่ ีแอลกอฮอล์ได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม(P)
4) สามารถเสนอแนวทางการการจัดการอิทธิพลของสื่อที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรงได้อย่าง
เหมาะสม(P)
5) สามารถช่วยฟื้นคืนชีพได้อย่างปลอดภัย ถูกต้อง และเหมาะสม(P)
6) ยอมรับและเห็นความสาคัญของการปูองกันความเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัตเิ หตุ ความ
รุนแรง และการช่วยฟื้นคืนชีพ (A)
การวิเคราะห์จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมให้เปนจุดประสงค์หลักทางด้านความคิด สามารถดาเนินการได้ดังนี้
Cognitive Domain
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
รวม
รู้-จา
เข้าใจ
นาไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า
1) เข้าใจและอธิบายความหมายของคาว่า
“ปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ
ความรุนแรง และการช่วยฟนคืนชีพ” ได้
ถูกต้อง(K)

รวม

2




1

1

-

-

-

-

2

การวิเคราะห์จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมให้เปนจุดประสงค์หลักทางด้านทัก ะปฏิบัติ สามารถดาเนินการได้ดังนี้
Psychomotor Domain
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
รวม
การเลียนแบบ การลงมือทา ทาได้ถูกต้อง
ตามแบบ
แม่นยา

2) สามารถเสนอแนวทางการป้องกันปัจจัย
พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ และความรุนแรง ได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม(P)
3) สามารถเสนอแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุ และ
ภัยอันตรายจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม(P)
4) สามารถเสนอแนวทางการการจัดการอิทธิพล
ของสื่อที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรงได้
อย่างเหมาะสม(P)
5) สามารถช่วยฟนคืนชีพได้อย่างปลอดภัย ถูกต้อง
และเหมาะสม(P)

รวม

ต่อเนื่องและ
ประสานกัน

ชินและเปน
ธรรมชาติ







3







3







3











5

4

4

4

1

1

14
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การวิเคราะห์จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมให้เปนจุดประสงค์หลักทางด้านเจตคติ สามารถดาเนินการได้ดังนี้
Affective Domain
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
รวม
การยอมรับ
การ
ค่านิยม
จัดระบบ
คุณลัก ณะ
ตอบสนอง
6) ยอมรับและเหนความสาคัญของการ
ป้องกันความเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อ
สุขภาพ อุบัติเหตุ ความรุนแรง และการ
ช่วยฟนคืนชีพ (A)

รวม

ค่านิยม







1

1

1

3

-

-

3
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การนาจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ต้องการวัดเปนพฤติกรรมหลักมาลงตารางถ่วงค่าน้าหนัก สามารถ
ดาเนินการได้ดังนี้
จุดประสงค์
เนื้อหา
1) เข้าใจและอธิบายความหมายของคาว่า
“ปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ
ความรุนแรง และการช่วยฟนคืนชีพ” ได้
ถูกต้อง
2) สามารถเสนอแนวทางการป้องกัน
ปัจจัย พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ และ
ความรุนแรง ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม
3) สามารถเสนอแนวทางการป้องกัน
อุบัติเหตุ และภัยอันตรายจากการดื่ม
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม
4) สามารถเสนอแนวทางการการจัดการ
อิทธิพลของสื่อที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพ
และความรุนแรงได้อย่างเหมาะสม
5) สามารถช่วยฟนคืนชีพได้อย่าง
ปลอดภัย ถูกต้อง และเหมาะสม
6) ยอมรับและเหนความสาคัญของการ
ป้องกันความเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อ
สุขภาพ อุบัติเหตุ ความรุนแรง และการ
ช่วยฟนคืนชีพ

รวม

จุดประสงค์ด้านความคิด
วิเคราะห์

สังเคราะห์

ประเมินค่า

รวม

รู้-จา
1

เข้าใจ
1

นาไปใช้

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

5

6

6

5

5

5

2

-
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การนาพฤติกรรมหลักจากตารางถ่วงค่าน้าหนักสู่การออกข้อสอบเพื่อวัดพฤติกรรมตามจุดประสงค์ สามารถ
ดาเนินการออกข้อสอบวิชาสุข ึก า หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพและการช่วยฟนคืนชีพ
ดาเนินการออกข้อสอบเปน 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เรื่องพฤติกรรมความเสี่ยงต่อสุขภาพและความรุนแรง จานวน 10 ข้อ และ
ส่วนที่ 2 การช่วยฟนคืนชีพ จานวน 10 ข้อ
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(ตัวอย่าง)

หน่วยการเรียนรู้ การจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพ และการช่วยฟื้นคืนชีพ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ทิศทางการเรียนรู้เรื่องการจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพและการช่วยฟืน้ คืนชีพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

เวลา 120 นาที (2 ชั่วโมง)

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน พ 5.1 ปูองกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การ
ใช้ยา สารเสพติด และความรุนแรง
ตัวชี้วัด
1) มฐ. พ 5.1 ม.3/1 วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพ และ
แนวทางปูองกัน
2) มฐ. พ 5.1 ม.3/2 หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง และชักชวนเพื่อนให้หลีกเลี่ยงการใช้
ความรุนแรงในการแก้ปัญหา
3) มฐ. พ 5.1 ม.3/3 วิเคราะห์อิทธิพลของสื่อต่อพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง
4) มฐ. พ 5.1 ม.3/4 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ต่อ
สุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ
5) มฐ. พ 5.1 ม.3/5 แสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี
2. จุดประสงค์การเรียนรู้
1) เข้าใจและอธิบายความหมายมาตรฐานและตัวชี้วัดของหน่วยการเรียนรู้เรื่อง การ
จัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพและการช่วยฟื้นคืนชีพได้ถูกต้อง(K)
2) อธิบายความหมายของคาว่า “การจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพ” และ “การช่วยฟื้น
คืนชีพ” ได้ถูกต้อง(K)
3) สามารถกาหนดวิสัยทัศน์การเรียนรู้เรื่อง การจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพและการ
ช่วยฟื้นคืนชีพ ได้อย่างเหมาะสม(P)
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4) สามารถกาหนดยุทธศาสตร์การเรียนรู้เรื่อง การจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพและการ
ช่วยฟื้นคืนชีพ ได้อย่างเหมาะสม(P)
5) สามารถกาหนดแผนปฏิบัติการการเรียนรู้เรื่อง การจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพและ
การช่วยฟื้นคืนชีพ ได้อย่างเหมาะสม(P)
6) สามารถประกาศทิศทางเพื่อแสดงเจตนารมณ์การเรียนรู้เรื่อง การจัดการความเสี่ยง
ต่อสุขภาพและการช่วยฟื้นคืนชีพ ได้อย่างเหมาะสม(P)
7) ตั้งใจปฏิบัติงานที่รับมอบหมาย ยอมรับและเห็นความสาคัญของการกาหนดทิศ
ทางการเรียนรู้เรื่อง การจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพและการช่วยฟื้นคืนชีพ(A)
3. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
หากบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีปัจจัยเสี่ ยงต่อสุ ขภาพหรือมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ
ย่อมส่งผลกระทบต่อครอบครัวและชุมชน การศึกษาทาความเข้าใจและรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง
ตลอดจนความรุนแรงต่างๆ จะทาให้สามารถดาเนินชีวิตไปได้อย่างมีความสุขและปลอดภัย การช่วย
ฟื้ น คื น ชี พ อย่ า งถู ก วิ ธี จะสามารถช่ ว ยให้ ผู้ ปุ ว ยปลอดภั ย ก่ อ นได้ รั บ การรั ก ษาจากบุ ค ลากรทาง
การแพทย์ การกาหนดเปูาการเรียนรู้ช่วยสร้างแรงจูงใจให้บุคคลเรียนรู้อย่างมีความหมาย
4. สาระการเรียนรู้
1) สาระการเรียนรู้แกนกลาง
มาตรฐานการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้เรื่อง การจัดการความ
เสี่ยงต่อสุขภาพและการช่วยฟื้นคืนชีพ ได้แก่ มาตรฐาน พ 5.1 ปูองกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง
พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติด และความรุนแรง โดยมีตัวชี้วัดตาม
มาตรฐานดังกล่าว ดังต่อไปนี้
1) มฐ. พ 5.1 ม.3/1 วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพ และ
แนวทางปูองกัน
2) มฐ. พ 5.1 ม.3/2 หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง และชักชวนเพื่อนให้หลีกเลี่ยงการ
ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา
3) มฐ. พ 5.1 ม.3/3 วิเคราะห์อิทธิพลของสื่อต่อพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง
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4) มฐ. พ 5.1 ม.3/4 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ต่อ
สุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ
5) มฐ. พ 5.1 ม.3/5 แสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี
พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ หายถึง การกระทาของบุคคลที่ส่งผลกระทบสุขภาพของ
ตนเอง ครอบครัว สังคม และสิ่งแวดล้อม อาจมีตั้งแต่เล็กน้อย จนถึงก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิต
การช่วยฟื้นคืนชีพ หมายถึง การช่วยเหลือบุคคลที่หยุดหายใจ หรือหัวใจหยุดเต้น ให้
กลับคืนสู่สภาพเดิม
วิสัยทัศน์การเรียนรู้ หมายถึง ภาพอนาคตที่ผู้เรียนต้องการให้เกิดขึ้น และกาหนด
จุดหมายปลายทางที่เชื่อมโยงกับภารกิจด้านการเรียน ค่านิยม และความเชื่อเข้าด้วยกัน แล้วมุ่งสู่ภาพ
อนาคตที่ต้องการต้องการ วิสัยทัศน์ที่ดีควรมีลักษณะ “SMART3ER” ดังนี้ 1) 1) มีความเฉพาะ
(Specific) 2) สามารถวัดได้ (Measurable) 3) สามารถเข้าใจและปฏิบัติได้ (Action-orientated) 4)
มีเหตุผลและเป็นความจริง (Reasoned and realistic) 5) มีระยะเวลาชัดเจน (Time bound) 6) มี
จริยธรรม ตื่นเต้น และสนุก (Ethical Exciting and Enjoyable) 7) มีทรัพยากร (Resourced)
ยุทธศาสตร์การเรียนรู้ หมายถึง แนวทาง วิธีการที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ที่สุด(ใช้งบประมาณน้อยที่สุดและบรรลุตามวัตถุประสงค์มากที่สุด) ที่ทาให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ของภารกิจด้านการเรียน และวิสัยทัศน์การเรียนรู้ที่กาหนดไว้ คาที่มีความหมายคล้ายกันคือคาว่า
“กลยุทธ์”
แผนปฏิบัติการการเรียนรู้ หมายถึง กิจกรรม วิธีการเรียนรู้ที่สามารถสนองตอบต่อ
ประเด็นยุทธศาสตร์การเรียนรู้ที่ได้รับการพิจารณากาหนดไว้ล่วงหน้า
2) สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
5. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1) ความสามารถในการสื่อสาร
-ทักษะการสร้างคาอธิบาย คาจากัดความ
2) ความสามารถในการคิด
-ทักษะการจัดการระบบความคิด และการตัดสินใจ
-ทักษะการคิดวิเคราะห์
-ทักษะการคิดเชิงอนาคต
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-ทักษะการวางแผน
3) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1) มีวินัย มีสุขวิทยาส่วนบุคคล และพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง
2) ช่างสังเกต ใฝุเรียนรู้
3) มุ่งมั่นการทางาน
7. ความเข้าใจที่คงทน
นักเรียนสามารถนากระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์การเรียนรู้ในรายวิชาสุขศึกษาไปใช้
กับรายวิชาอื่นๆได้อย่างเหมาะสม
8. ชิ้นงานหรือภาระงาน(หลักฐาน ร่องรอยแสดงความรู้)
แผนยุทธศาสตร์การเรียนรู้ เรื่อง การจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพและการช่วยฟื้น
คืนชีพ
9. คาถามสาคัญสาหรับการเรียนรู้
1) อนาคตที่ดีเราสามารถกาหนดและสร้างเองได้หรือไม่
2) การความเสีย่ งต่อสุขภาพคืออะไร เราสามารถปูองกันได้หรือไม่
10. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ชั่วโมงที่ 1
1) ขั้นสร้างความสนใจ(Attention Phase: A)(5 นาที)
1.1) ผู้สอนแจ้งให้ผู้เรียนทราบถึงมาตรฐาน ตัวชี้วัด และวัตถุประสงค์ของหน่วยการ
เรียนรู้ เรื่อง การจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพและการช่วยฟื้นคืนชีพ และภายหลังจากที่นักเรียนได้
เรียนรู้เรื่องดังกล่าวแล้วนักเรียน 1) เข้าใจความหมายมาตรฐานและตัวชี้วัดของหน่วยการเรียนรู้เรื่อง
การจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพและการช่ว ยฟื้นคืนชีพได้ถูกต้อง(K) 2) เข้าใจความหมายของคาว่า
“การจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพ” และ “การช่วยฟื้นคืนชีพ” ได้ถูกต้อง(K) 3) สามารถกาหนด
วิสัยทัศน์การเรียนรู้เรื่อง การจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพและการช่วยฟื้นคืนชีพ ได้อย่างเหมาะสม(P)
4) สามารถกาหนดยุทธศาสตร์การเรียนรู้เรื่อง การจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพและการช่วยฟื้นคืนชีพ
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ได้อย่างเหมาะสม(P) 5) สามารถกาหนดแผนปฏิบัติการการเรียนรู้เรื่อง การจัดการความเสี่ยงต่อ
สุขภาพและการช่วยฟื้นคืนชีพ ได้อย่างเหมาะสม(P) 6) สามารถประกาศทิศทางเพื่อแสดงเจตนารมณ์
การเรียนรู้เรื่อง การจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพและการช่วยฟื้นคืนชีพ ได้อย่างเหมาะสม(P) 7)
ยอมรับและเห็นความสาคัญของการกาหนดทิศทางการเรียนรู้เรื่อง การจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพ
และการช่วยฟื้นคืนชีพ(A) พร้อมเสนอความคิดรวบยอดที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนโดยตรง เป็นขั้นตอน
ที่ช่วยให้ผู้เรียนได้คิดเชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อม และความรู้เดิมที่มีอยู่ เพื่อกระตุ้น และสร้างความ
สนใจในเนื้อหาสาระที่จะได้เรียนรู้ในครั้งนี้
1.2) ผู้สอนให้ผู้เรียนช่วยกันเสนอบุคคลต้นแบบที่ประทับใจ สังคมให้การยอมรับ
ด้านการจัดการความเสี่ย งต่อสุขภาพ และการช่วยฟื้นคืนชี พ ยกตัวอย่าง นายบิณฑ์ บันลือฤทธิ์
พร้อมให้เหตุผลประกอบ ศึกษาแนวทางการดาเนินชีวิตของบุคลดังกล่าว ผู้เรียนร่วมกันแสดงความ
คิดเห็ น เพื่อช่ว ยทบทวนความจ า กระตุ้นความสนใจโดยเชื่อมโยงจากข้อมูลที่ผู้ เรียนมีอยู่เดิมกับ
ข้อความรู้ใหม่ที่จะได้เรียนรู้
2) ขั้นคาดการณ์ล่วงหน้า(Forethought Phase: F) (15 นาที) ขั้นนี้จะประกอบด้วย
ขั้นย่อยๆ 3 ขั้น ดังนี้
2.1) ครูให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์เปูาหมายของการเรียนครั้งนี้ ว่ามีความเชื่อมโยง
หรือมีผลกระทบถึงเปูาหมายชีวิตของนักเรียนหรือไม่ อย่างไร หากไม่สามารถเรียนรู้ ได้ตามมาตรฐาน
ที่กาหนด โดยการให้ผู้เรียนทุกคนทบทวนความรู้พื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการอยู่ในสังคม และการ
เรียนรู้ของผู้เรียนทุกคน จากนั้นร่วมกันแสดงความคิดเห็นแล้วสรุปเป็นความคิดของชั้นเรียนนี้ เป็น
ขั้นตอนของการทบทวนและเรียนรู้เปูาหมายที่แท้จริงของตนเอง การทบทวนความเชื่อมโยงระหว่าง
สิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่กระทบต่อชีวิตของผู้เรียน ลงใบงานที่ 1.1 ดังนี้
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ใบงานที่ 1.1 การเชื่อมโยงวัตถุประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวผู้เรียน
มาตรฐาน/เป้าหมาย/วัตถุประสงค์การเรียน

หากไม่สามารถปฏิบัติได้ตามมาตรฐาน
จะเกิดผลกระทบต่อชีวิตนักเรียน
อย่างไรบ้าง

มาตรฐาน พ 5.1 ปูองกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง
พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สาร
เสพติด และความรุนแรง โดยมีตัวชี้วัดตาม
มาตรฐานดังกล่าว ดังต่อไปนี้
1) มฐ. พ 5.1 ม.3/1 วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและ
พฤติกรรมเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพ และแนวทาง
ปูองกัน
2) มฐ. พ 5.1 ม.3/2 หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง
และชักชวนเพื่อนให้หลีกเลี่ยงการใช้ความ
รุนแรงในการแก้ปัญหา
3) มฐ. พ 5.1 ม.3/3 วิเคราะห์อิทธิพลของสื่อต่อ
พฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง
4) มฐ. พ 5.1 ม.3/4 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ
การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ต่อสุขภาพและ
การเกิดอุบัติเหตุ
5) มฐ. พ 5.1 ม.3/5 แสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพ
อย่างถูกวิธี
2.2) การประเมินตนเอง ครูให้นักเรียนใช้เปูาหมาย/วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้
จากข้อที่ 2.1 เป็นตัวตั้งแล้วเทียบกับสภาพจริงของนักเรียนในขณะนี้ว่าอยู่ในระดับใด ไปสู่การฝึก
ปฏิบัติการประเมินตนเองว่าตอนนี้ผู้เรียนอยู่ในตาแหน่งใดของเปูาหมายดังกล่าว ผู้เรียนต้องใช้ความ
พยายามในการระบุตาแหน่งของตนเองให้ได้ โดยผู้สอนอาจแนะนาวิธีคิด และประมาณการตาแหน่ง
ดังกล่าวลงในใบงานที่ 1.2 ดังนี้
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ใบงานที่ 1.2 การประเมินตนเอง
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์การเรียน

ระดับที่นักเรียนคาดว่าสามารถปฏิบัติได้
0
1
2
3
4
ไม่มี

น้อย

ปาน
กลาง

มาก

มาก
ที่สุด

มาตรฐาน พ 5.1 ปูองกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง
พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สาร
เสพติด และความรุนแรง โดยมีตัวชี้วัดตาม
มาตรฐานดังกล่าว ดังต่อไปนี้
1) มฐ. พ 5.1 ม.3/1 วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและ
พฤติกรรมเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพ และ
แนวทางปูองกัน
2) มฐ. พ 5.1 ม.3/2 หลีกเลี่ยงการใช้ความ
รุนแรง และชักชวนเพื่อนให้หลีกเลี่ยงการใช้
ความรุนแรงในการแก้ปัญหา
3) มฐ. พ 5.1 ม.3/3 วิเคราะห์อิทธิพลของสื่อ
ต่อพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง
4) มฐ. พ 5.1 ม.3/4 วิเคราะห์ความสัมพันธ์
ของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ต่อ
สุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ
5) มฐ. พ 5.1 ม.3/5 แสดงวิธีการช่วยฟื้นคืน
ชีพอย่างถูกวิธี
ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 6 กลุ่มๆ ละ 4 คน ให้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
ภายใน และตั้งชื่อกลุ่ม เพื่อเตรียมดาเนินการต่อในขั้นตอนต่อไป
2.3) การกาหนดวิสัยทัศน์การเรียนรู้ ผู้สอนให้ความรู้เรื่องการกาหนดวิสัยทัศน์ แล้ว
ให้ผู้ เรี ยนกลุ่มต่างๆ น าข้อสรุ ปจากใบงานที่ 1.2 ของสมาชิกแต่ละมาเป็นข้อมูล พื้นฐานในการ
พิจารณากาหนดเปูาหมายของกลุ่ม ทั้งทางด้านการเรียนในหน่วยการเรียนนี้ โดยให้คิดเชื่อมโยงถึง
ผลกระทบจากการเรียนรู้ครั้งนี้จนถึงอนาคตในระยะสั้น และระยะยาว โดยยึดหลักการใช้ความคิด
อย่างมีเหตุผลและความเป็นไปได้ ไม่ใช่เพ้อฝันที่ไม่มีฐานจากความเป็นจริงสนับสนุน (วิสัยทัศน์ที่ดี
ต้องมีความท้าทาย ยกระดับให้สูงขึ้นจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน สามารถทาให้สาเร็จได้แต่ต้องใช้ความ
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พยายามเพิ่มขึ้นอีก ทั้งนี้อาจใช้ต้นแบบที่นักเรีย นประทับใจเป็นแบบอย่างก็ได้ ) จากนั้นให้ทุกกลุ่ม
เขียนวิสัยทัศน์ของตนเองลงในใบงานที่ 1.3 ดังนี้
ใบงานที่ 1.3 การกาหนดวิสัยทัศน์การเรียนรู้
วิสัยทัศน์การเรียนรู้
เรื่อง การจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพ และการช่วยฟื้นคืนชีพ
กลุ่มที่..........ชื่อกลุ่ม..............................................
“............................................................................................................................ ........................
”
3) ขั้นวางแผนยุทธศาสตร์(Tactic planning Phase: T) (60 นาที) เป็น
ขั้นตอนที่มีความสาคัญ ต้องใช้การคิดอย่างละเอียดรอบคอบ โดยใช้วิสัยทัศน์หรือเปูาหมายการเรียนที่
กาหนด เป็นจุดศูนย์กลางของการคิดและตัดสินใจ ประกอบด้วยขั้นย่อย 3 ขั้น ดังนี้
3.1) การวิเคราะห์ตนเอง (20 นาที) ผู้สอนจัดให้ผู้เรียนได้ฝึกวิเคราะห์ตนเองและ
กลุ่มของตน โดยใช้วิธีการประเมินคุณลักษณะภายใน 2 ประเด็น คือ 1) จุดแข็ง ให้สารวจว่าหากจะ
ไปให้บรรลุเปูาหมายการเรียนที่กาหนดนั้น ในขณะนี้ตัวเราเองมีอะไรที่เป็นสิ่งช่วยสนับสนุนส่งเสริม
อยู่แล้วบ้าง ไม่ว่าจะเป็นระดับสติปัญญา สุขภาพร่างกาย เพื่อน ทรัพย์สมบัติ เงินทอง เป็นต้น 2)
จุดอ่อน ให้นักเรียนสารวจอีกเช่นกันว่าหากจะไปให้บรรลุเปูาหมายการเรียนนั้นในขณะนี้ตัวเราเองยัง
ขาดอะไรบ้าง ไม่ว่าจะเป็นระดับสติปัญญา สุขภาพร่างกายทรัพย์สมบัติ เงินทอง เป็นต้น หลังจาก
นั้นให้ผู้เรียนประเมินผลกระทบจากภายนอกใน 2 ประเด็น คือ 1) โอกาส ให้ผู้เรียนสารวจอีกเช่นกัน
ว่าหากจะไปให้เปูาหมายการเรียนนั้นตัวเราเองในขณะนี้มีอะไรบ้างที่เอื้อให้เราไปสู่เปูาหมายได้อย่าง
ราบรื่น เช่น กฎหมาย นโยบายรัฐบาล ระเบียบข้อบังคับต่างๆ พ่อ แม่ ครูอาจารย์สนับสนุนเป็นต้น
และ 2) อุปสรรค ให้นักเรียนสารวจอีกเช่นกันว่าหากจะไปให้เปูาหมายการเรียนนั้นตัวเราเองในขณะนี้
มีอะไรบ้ างที่ขัดขวางเป็น อุป สรรคไม่ให้เราไปสู่ เปูาหมายได้อย่างราบรื่น เช่น กฎหมาย นโยบาย
รัฐบาล ระเบียบข้อบังคับต่างๆ การคมนาคม ภัยธรรมชาติ ภัยสงคราม ภัยก่อการร้าย เป็นต้น โดย
เขียนระบุไว้ให้ชัดเจน ทั้งนี้ให้ผู้เ รียนใช้เปูาหมาย วิสัยทัศน์ หรือผลการเรียนรู้ที่คาดว่าจะได้รับจาก
การเรียนครั้งนี้เป็นตัวตั้งในการประเมินและวิเคราะห์ดังกล่าว ลงในใบงานที่ 1.4 ดังต่อไปนี้
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ใบงานที่ 1.4 ตารางวิเคราะห์ตนเอง
กลุ่มที่..........ชื่อกลุ่ม..............................................
การวิเคราะห์ปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อการเรียนรู้
เรื่อง การจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพ และการช่วยฟื้นคืนชีพ
จุดแข็ง(S : Strength)
จุดอ่อน(W : Weakness)
1)……………………………………………………………… 1) ……………………………………………………………
2) ……………………………………………………………
2) ……………………………………………………………
3) ……………………………………………………………
3) ……………………………………………………………
การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการเรียนรู้
เรื่อง การจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพ และการช่วยฟื้นคืนชีพ
โอกาส(O : Opportunity)
อุปสรรค/ภาวะคุกคาม(T : Threat)
1) ……………………………………………………………
1) ……………………………………………………………
2) ……………………………………………………………
2) ……………………………………………………………
3) ……………………………………………………………
3) ……………………………………………………………
ผู้สอนให้นักเรียนมานาผลการวิเคราะห์จากใบงานที่ 1.4 ไปเขียนลงในตารางไขว่ใบงานที่ 1.5 เพื่อ
การพิจารณาและสังเคราะห์ยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้
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ใบงานที่ 1.5 การสังเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้
กลุ่มที่..........ชื่อกลุ่ม..............................................
การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและภายในที่ส่งผลต่อการเรียนรู้
เรื่อง การจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพ และการช่วยฟื้นคืนชีพ
ปัจจัยภายใน
จุดแข็ง(S)
จุดอ่อน(W)
SO = ยุทธศาสตร์เพื่อความเป็นเลิศ

โอกาส
(O)

ปัจจัย
ภายนอก

ภาวะ
คุกคาม
(T)

S1O1…………………………………………………………………………..
S1O2…………………………………………………………………………..
S1O3…………………………………………………………………………..
S2O1…………………………………………………………………………..
S2O2…………………………………………………………………………..
S2O3…………………………………………………………………………..
S3O1…………………………………………………………………………..
S3O2…………………………………………………………………………..
S3O3…………………………………………………………………………..
ST = ยุทธศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหาการเรียนรู้
S1T1…………………………………………………………………………..
S1T2…………………………………………………………………………..
S1T3…………………………………………………………………………..
S2T1…………………………………………………………………………..
S2T2…………………………………………………………………………..
S2T3…………………………………………………………………………..
S3T1…………………………………………………………………………..
S3T2…………………………………………………………………………..
S3T3…………………………………………………………………………..

WO = ยุทธศาสตร์เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้
W1O1…………………………………………………………………………..
W1O2…………………………………………………………………………..
W1O3…………………………………………………………………………..
W2O1…………………………………………………………………………..
W2O2…………………………………………………………………………..
W2O3…………………………………………………………………………..
W3O1…………………………………………………………………………..
W3O2…………………………………………………………………………..
W3O3…………………………………………………………………………..
WT = ยุทธศาสตร์เพื่อบริหารความเสี่ยง
W1T1…………………………………………………………………………..
W1T2…………………………………………………………………………..
W1T3…………………………………………………………………………..
W2T1…………………………………………………………………………..
W2T2…………………………………………………………………………..
W2T3…………………………………………………………………………..
W3T1…………………………………………………………………………..
W3T2…………………………………………………………………………..
W3T3…………………………………………………………………………..

3.2) การกาหนดยุทธศาสตร์การเรียนรู้ (20 นาที) ผู้สอนให้ความรู้เรื่อง การ
วางยุทธศาสตร์การเรียนรู้ แล้วกระตุ้นให้ผู้เรียนนาผลจากการวิเคราะห์ตนเองใบงานที่ 5 มาออกแบบ
วิธีการดาเนินการเพื่อให้บรรลุผลการเรียนรู้ หรือเปูาหมายการเรียนที่คาดหวัง ให้มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลมากที่สุด โดยวิธีการดังกล่าวจะต้องมีลักษณะดังนี้ 1) เสริมจุดแข็งที่ผู้เรียนมีอยู่ 2) ใช้
โอกาสมาส่งเสริมสนับสนุน 3) ปิดจุดอ่อนของผู้เรียน และ 4) หลีกเลี่ยงการเผชิญอุปสรรค ซึ่งเรา
เรียกวิธีการที่ได้มานี้ว่า “ยุทธศาสตร์ หรือ กลยุทธ์(strategy)” โดยเลือกประเด็นมีจุดแข็งและโอกาส
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สูง(SO) มากาหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อความเจริญก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ พิจารณา
ประเด็นที่ยังเป็นจุดอ่อนแต่ยังมีโอกาส(WO) มากาหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อแก้ไขจุดอ่อน
เรียกว่า ยุทธศาสตร์เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ และนาประเด็นที่เป็นจุดแข็งแต่มีอุปสรรคหรือภาวะ
คุกคาม(ST) มากาหนดเป็นยุทธศาสตร์เพื่อการแก้ไขปัญหา นาประเด็นที่เป็นจุดอ่อนแต่มีอุปสรรค
หรือภาวะคุกคาม(WT) มากาหนดเป็นยุทธศาสตร์เพื่อการเฝูาระวังและบริหารความเสี่ยง หลังจาก
นั้นผู้สอนให้ความรู้เพิ่มเติมว่าในหนึ่งยุทธศาสตร์อาจมีวิธีการดาเนินงานมากกว่าหนึ่งวิธี ดังนั้นผู้เรียน
จึงต้องนายุทธศาสตร์ที่ได้นี้ไปวิเคราะห์หาวิธีการที่จะช่วยให้ตอบสนองยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้ประสบ
ความสาเร็จได้ เราเรียกว่า “แผนปฏิบัติการการเรียนรู้”
ชั่วโมงที่ 2
3.3) การกาหนดแผนปฏิบัติการการเรียนรู้ (30 นาที) ในแต่ละยุทธศาสตร์
อาจมีแผนปฏิบัติการมากกว่า 1 แผน โดยหากมีวิธีการมากกว่าหนึ่งวิธีให้ผู้เรียนจัดลาดับความสาคัญ
เรียงจากวิธีการที่สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ได้มากไปหาน้อย ในขั้นตอนนี้ผู้สอนจะอยู่มีฐานะผู้
อานวยความสะดวกและให้คาแนะนาแก่ผู้เรียน เพื่อให้สามารถทางานของตนเองได้อย่างราบรื่นและ
สร้ า งชิ้น งานคือ 1) ก าหนดแผนยุ ทธศาสตร์ 2) ก าหนดแนวทางการดาเนิน งานเพื่ อตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ ในรูปของเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรได้ โดยใช้ใบงานที่ 1.6 ดังต่อไปนี้
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ใบงานที่ 1.6 การกาหนดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเรียนรู้
กลุ่มที่..........ชื่อกลุ่ม..............................................
วิสัยทัศน์การเรียนรู้เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพส่วนบุคคล และการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน
“......................................................................................................................................”
ประเด็นยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติการเรียนรู้
ด้านการพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ [SO]
1) …………………………………………………………………
…………………………………………………………… 2) …………………………………………………………………
3) …………………………………………………………………
ด้านการเสริมสร้างการเรียนรู้ [WO]
1) …………………………………………………………………
…………………………………………………………… 2) …………………………………………………………………
…
3) …………………………………………………………………
ด้านแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ [ST]
1) …………………………………………………………………
…………………………………………………………… 2) …………………………………………………………………
…
3) …………………………………………………………………
ด้านการบริหารความเสี่ยง [WT]
1) …………………………………………………………………
…………………………………………………………… 2) …………………………………………………………………
3) …………………………………………………………………
สมาชิกกลุ่ม ประกอบด้วย
1) ………………………………ลายมือ
ลงชื่อ........................................ครูผู้สอน
ชื่อ…………………………
2) ………………………………ลายมือ
ลงชื่อ..................................ครูประจาชั้น
ชื่อ…………………………
3) ………………………………ลายมือ
ชื่อ…………………………
4) ………………………………ลายมือ
ชื่อ…………………………
4) ขั้นปฏิบัติการให้สาเร็จ(Execution Phase: E) (30 นาที) เป็นขั้นที่ผู้เรียนจะ
ได้นาแผนที่วางไว้ไปดาเนินการจริง โดยผู้สอนจัดให้มีกิจกรรมตามขั้นตอนต่อไปนี้
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4.1) การนาเสนอแนวทางที่จะบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ตนเองหรือของ
กลุ่ม ให้ผู้สอนจัดบรรยากาศให้มีความพิเศษกว่าปกติ ให้แต่ละกลุ่มนาเสนอผลการกาหนดยุทธศาสตร์
และประกาศทิศทางการเรียนรู้ให้เพื่อนๆ ทุกคนทราบเปูาหมาย ทิศทาง และวิธีการของตนเอง เป็น
การทาข้อตกลงร่วมระหว่างผู้เรียนและผู้สอน เพื่อให้ผู้เรียนได้ตระหนัก รับรู้ความสามารถตนเอง ให้
ความสาคัญกับเปูาหมายและยุทธศาสตร์การเรียนของตนเอง โดยลงนามในใบงานที่ 1.6
4.2) การปฏิบัติตามแผนการเรียนรู้ทุกกลุ่มศึกษาขอบเขตเนื้อหาการเรียนรู้
และลงมือดาเนินการตามแผนปฏิบัติการเรียนรู้ที่ตนกาหนดไว้ ขั้นนี้ผู้เรียนสามารถดาเนินการเรียนรู้
ตามเนื้อหาสาระการเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างอิสระตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ โดยผู้สอนทา
หน้าที่เป็นที่ปรึกษา ให้คาแนะนาที่จาเป็น และอานวยความสะดวกตลอดระยะเวลาของการเรียนรู้
5) ขั้นสะท้อนผลงาน(Reflection Phase) (10 นาที) เป็นขั้นที่ผู้เรียนวาง
แผนการติดตามประเมินผลงาน โดยผู้สอนจัดให้มีกิจกรรมตามขั้นตอนต่อไปนี้
5.1) การติดตามประเมินและพิจารณาผล ขั้นตอนนี้สืบเนื่องมาจากขั้นตอนที่
4.2 โดยผู้เรียนดาเนินการดังนี้ 1) ติดตามกากับการดาเนินการตามแผนของตนเองโดยใช้การบันทึก
อนุทิน เป็นเครื่องมือจดบันทึกเพื่อให้สามารถสะท้อนหรือตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนย้อนหลังได้ 2)
ข้อมูลจากการบันทึกนาไปสู่การประเมินการดาเนินการตามแผนเป็นระยะตามที่ผู้เรียนและผู้สอน
กาหนดร่ วมกัน โดยให้ผู้ เรียนนาผลที่ได้ไปเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ผู้เรียนกาหนดไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์ ของตน 3) นาผลการประเมินมาวิเคราะห์ ข้อดี ข้อเสีย ปัญหา อุปสรรคแล้ว นาสู่การ
อภิปรายในชั้นเรียนเพื่อการและเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
5.2) การทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติการเรียนรู้ ผู้เรียนนาผลการประเมิน
หรือข้อเสนอแนะไปพิจารณาปรับปรุงแผน หรือหาวิธีการใหม่ที่เหมาะสมต่อไป ในการนี้ ผู้สอนควร
กาหนดช่วงรอบระยะเวลาสาหรับการนาเสนอผลการปฏิบัติตามแผนให้ชัดเจน
11. การประเมินผล ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังนี้
1) นักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็น การอภิปรายภายในกลุ่ม
ระหว่างกลุ่ม การตอบคาถามตามวัตถุประสงค์
2) ทุกกลุ่มมีชิ้นงานตามที่วัตถุประสงค์กาหนด ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์การเรียนรู้
เรื่องการจัดการพฤติกรรมเสี่ยงและการช่วยฟื้นคืนชีพ
12. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
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1) สื่อการเรียนรู้
-เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
-รายงานปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพของคนไทย
-หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
-ใบความรู้ที่ 1.1 มาตรฐานและการกาหนดทิศทางการเรียนรู้
2) แหล่งการเรียนรู้
-ห้องสมุด
-ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ใบความรู้ที่ 1.1 มาตรฐานและการกาหนดทิศทางการเรียนรู้
1) มาตรฐานการเรียนรู้ ของหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพและการช่วยฟื้น
คืนชีพ ได้แก่ มาตรฐาน พ 5.1 ปูองกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ
การใช้ยา สารเสพติด และความรุนแรง โดยมีตัวชี้วัดตามมาตรฐานดังกล่าว ดังต่อไปนี้
1) มฐ. พ 5.1 ม.3/1 วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพ และ
แนวทางปูองกัน
2) มฐ. พ 5.1 ม.3/2 หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง และชักชวนเพื่อนให้หลีกเลี่ยงการ
ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา
3) มฐ. พ 5.1 ม.3/3 วิเคราะห์อิทธิพลของสื่อต่อพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง
4) มฐ. พ 5.1 ม.3/4 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ต่อ
สุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ
5) มฐ. พ 5.1 ม.3/5 แสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี
2) พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ หายถึง การกระทาของบุคคลที่ส่งผลกระทบสุขภาพของตนเอง
ครอบครัว สังคม และสิ่งแวดล้อม อาจมีตั้งแต่เล็กน้อย จนถึงก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิต
3) การช่วยฟื้นคืนชีพ หมายถึง การช่วยเหลือบุคคลที่หยุดหายใจ หรือหัวใจหยุดเต้น ให้กลับคืนสู่
สภาพเดิม
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4) วิสัยทัศน์การเรียนรู้ หมายถึง ภาพอนาคตที่ผู้เรียนต้องการให้เกิดขึ้น และกาหนดจุดหมาย
ปลายทางที่เชื่อมโยงกับภารกิจด้านการเรียน ค่านิยม และความเชื่อเข้าด้วยกัน แล้วมุ่งสู่ภาพอนาคตที่
ต้องการต้องการ วิสัยทัศน์ที่ดีควรมีลักษณะ “SMART3ER” ดังนี้
1) มีความเฉพาะ (Specific)
2) สามารถวัดได้ (Measurable)
3) สามารถเข้าใจและปฏิบัติได้ (Action-orientated)
4) มีเหตุผลและเป็นความจริง (Reasoned and realistic)
5) มีระยะเวลาชัดเจน (Time bound)
6) มีจริยธรรม ตื่นเต้น และสนุก (Ethical Exciting and Enjoyable)
7) มีทรัพยากร (Resourced)
5) ยุทธศาสตร์การเรียนรู้ หมายถึง แนวทาง วิธีการที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลที่สุด(ใช้
งบประมาณน้อยที่สุดและบรรลุตามวัตถุประสงค์มากที่สุด) ที่ทาให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของ
ภารกิจด้านการเรียน และวิสัยทัศน์การเรียนรู้ที่กาหนดไว้ คาที่มีความหมายคล้ายกันคือคาว่า “กล
ยุทธ์”
6) แผนปฏิบัติการการเรียนรู้ หมายถึง กิจกรรม วิธีการเรียนรู้ที่สามารถสนองตอบต่อประเด็น
ยุทธศาสตร์การเรียนรู้ที่ได้รับการพิจารณากาหนดไว้ล่วงหน้า
ข้อคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..........................................................................
(......................................................)
................../.................../.................
บันทึกหลังการสอน
1. ผลการจัดการเรียนการสอน
............................................................................................................................. .....................
..................................................................................................................................................
2. ปัญหา/อุปสรรค
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.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
แนวทางแก้ไข
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
ลงชื่อ..........................................................................
(......................................................)
................../.................../.................
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..........................................................................
(......................................................)
................../.................../................
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ตัวอย่าง

หน่วยการเรียนรู้เรื่อง การจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพ และการช่วยฟื้นคืนชีพ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 การจัดการความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

เวลา 120 นาที (2 ชั่วโมง)

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน พ 5.1 ปูองกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การ
ใช้ยา สารเสพติด และความรุนแรง
ตัวชี้วัด มฐ. พ 5.1 ม.3/1 วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพ และ
แนวทางปูองกัน
2. จุดประสงค์การเรียนรู้
1) เข้าใจและอธิบายความหมายของคาว่า “ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ” และ “พฤติกรรม
เสี่ยงต่อสุขภาพ” ได้ถูกต้อง(K)
2) สามารถค้นหา ระบุปัญหา และสาเหตุของปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ
ของตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้ถูกต้อง(P)
3) สามารถเสนอแนวทางการปูองกัน แก้ไขปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ
ของตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้อย่างเหมาะสม(P)
4) ตั้งใจปฏิบัติงานที่รับมอบหมาย ยอมรับกระบวนการค้นหา ระบุปัญหา สาเหตุ และ
การเสนอแนวทางปูองกันแก้ไขปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของตนเอง
ครอบครัว และชุมชน(A)
3. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
ในการดาเนินชีวิตประจาวัน เราจาเป็นต้องเผชิญกับพฤติกรรมเสี่ยงต่อ
สุขภาพหลายอย่าง ดังนั้น จึงจาเป็นต้องมีแนวทางการปูองกันความเสี่ ยงต่อสุ ขภาพ เพื่อ
ประโยชน์ ในการดารงชีวิ ต ช่ ว ยให้ เราสามารถใช้ชีวิ ตประจาวันได้อย่ างปลอดภัยและมี
ความสุข
4. สาระการเรียนรู้
1) สาระการเรียนรู้แกนกลาง
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ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ(Health’s risk factor) หมายถึง สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ชีวภาพ และสังคมที่มีลักษณะจาเพาะ ซึ่งได้รับการพิสูจน์ตรวจสอบแล้วว่ามีความสัมพันธ์กับการเพิ่ม
โอกาสที่จะเจ็บปุวยจากโรคบางอย่าง หรือเกิดการเสื่อมของสุขภาพมากขึ้น
พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ(Risk behavior) หมายถึง รูปแบบจาเพาะของพฤติกรรม
การทระทา ซึ่งได้รับการพิสูจน์ตรวจสอบแล้วว่ามีความสัมพันธ์กับการเพิ่มโอกาสที่จะเจ็บปุวยจากโรค
บางอย่าง หรือเกิดการเสื่อมของสุขภาพมากขึ้น
5. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการคิด
1) ทักษะการวิเคราะห์
2) ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้
4.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
6. คุณลักษณะที่พึงประสงค์
-มีวินัย มีสุขวิทยาส่วนบุคคล และพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง
-ช่างสังเกต ใฝุเรียนรู้
-มุ่งมั่นการทางาน
7. ความเข้าใจที่คงทน
นักเรียนรู้วิธีการค้นหาข้อมูลปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ และพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ ที่เป็น
สาเหตุสาคัญในการส่งผลให้เกิดการเจ็บปุวยและการตายของคนไทย และเสนอแนวทางแก้ไขได้อย่าง
ถูกต้อง
8. ชิ้นงานหรือภาระ(หลักฐาน ร่องรอยแสดงความรู้)
-รายงานผลการค้นหาข้อมูล ระบุ ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของคนไทย
-ร่างข้อเสนอแนวทางการปูองกัน แก้ไขปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพที่นักเรียน
จัดทาขึ้น
9. คาถามสาคัญสาหรับการเรียนรู้
1) มีปัจจัยอะไรบ้างที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ
2) พฤติกรรมอย่างไรที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ
3) เราสามารถปูองกันปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพได้หรือไม่
8. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1) ขั้นสร้างความสนใจ(Attention Phase: A) ระยะเวลา 5 นาที ดาเนินการดังนี้
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1.1) ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์การเรียนรู้ เรื่อง การจัดการความเสี่ยงที่มี
ผลกระทบต่อสุ ขภาพ ภายหลั งจากที่ได้เรียนรู้เรื่องดังกล่ าวแล้ ว นักเรียนสารมารถ 1) เข้าใจและ
อธิบายความหมายของคาว่า “ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ” และ “พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ” ได้ถูกต้อง
(K) 2) สามารถค้นหา ระบุปัญหา และสาเหตุของปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของตนเอง
ครอบครัว และชุมชนได้ถูกต้อง(P) 3) สามารถเสนอแนวทางการปูองกัน แก้ไขปัจจัยเสี่ ยงและ
พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้อย่างเหมาะสม(P) 4) ตั้งใจปฏิบัติงานที่
รับมอบหมาย ยอมรับกระบวนการค้นหา ระบุปัญหา สาเหตุ และการเสนอแนวทางปูองกันแก้ไข
ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน(A) ผู้สอนและนักเรียน
ช่วยกันเชื่อมโยงว่าเมื่อนักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวจะช่วยให้นักเรียน ครอบครัว และชุมชน มี
การปฏิบัติตนเพื่อปูองกันปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ ทาให้ทุกคนมีสุขภาพดี
1.2) ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดถึงบุคคลที่ดาเนินการด้านการปูองกัน
และควบคุ ม โรคในหมู่ บ้ า น ชุ ม ชนที่ นั ก เรี ย นอาศั ย อยู่ แล้ ว ระบุ ถึ ง กิ จ กรรมที่ บุ ค คลต้ น แบบได้
ดาเนิ น การว่ ามีอะไรบ้ า ง แล้ ว ให้ ทุ กกลุ่ ม นาประเด็นเหล่ านั้ นไปศึ กษาตามแผนยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบัติการเรียนรู้ของกลุ่มตนเอง
2)

ขั้นคาดการณ์ล่วงหน้า(Forethought Phase: F) ระยะเวลา 10 นาที

ดาเนินการ 3 ขั้นตอน ตามลาดับดังนี้
2.1)

ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสารวจและวิเคราะห์ผลกระทบจากการ

เรียนรู้เรื่องนี้ที่มีต่อการเรียน และการดารงชีวิตประจาวัน
2.2) ผู้เรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันสารวจความรู้ของสมาชิก นาไปเปรียบเทียบ
กับวัตถุประสงค์เพื่อหาส่วนขาดของความรู้ที่ต้องศึกษาเพิ่มเติม
2.3) กลุ่มนาส่วนขาดของความรู้ที่ได้ อภิปรายร่วมกันสรุปและกาหนดสิ่งที่
ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมตามวิสัยทัศน์การเรียนรู้ของกลุ่ม โดยใช้ใบงานที่ 2.1
3) ขั้นวางแผนยุทธศาสตร์(Tactic planning Phase: T) ระยะเวลา 5 นาที ผู้สอน
แนะนาให้แต่ละกลุ่มนาประเด็นส่วนขาดของความรู้ในใบงานที่ 2.1 มาพิจารณาและศึกษาโดยเลือกใช้
ยุทธศาสตร์การเรียนรู้ของกลุ่มเป็นหลัก ในการดาเนินการเรียนรู้ และควรดาเนินการตามแผนปฏิบัติ
การเรียนที่กลุ่มกาหนดไว้เมื่อแล้ว ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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(ตัวอย่าง)
ใบงานที่ 2.1 เปูาหมายและการเลือกใช้ยุทธศาสตร์การเรียนรู้
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
1) เข้าใจและอธิบายความหมาย
ของคาว่า “ปัจจัยเสี่ยงต่อ
สุขภาพ” และ “พฤติกรรมเสี่ยง
ต่อสุขภาพ” ได้ถูกต้อง(K)
2) สามารถค้นหา ระบุปัญหา
และสาเหตุของปัจ จัย เสี่ ยงและ
พฤติก รรมเสี่ ย งต่ อสุ ขภาพของ
ตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้
ถูกต้อง(P)
3) สามารถเสนอแนวทางการ
ปู อ งกั น แก้ ไ ขปั จ จั ย เสี่ ย งและ
พฤติก รรมเสี่ ย งต่ อสุ ขภาพของ
ตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้
อย่างเหมาะสม(P)
4)
ตั้ ง ใจปฏิ บั ติ ง านที่ รั บ
มอบหมาย ยอมรับกระบวนการ
ค้นหา ระบุปัญหา สาเหตุ และ
การเสนอแนวทางปูองกันแก้ไข
ปัจจั ยเสี่ย งและพฤติกรรมเสี่ย ง
ต่อสุขภาพของตนเอง ครอบครัว
และชุมชน(A)

ส่วนขาดของความรู้
ไม่สามารถอธิบายความหมาย
ของคาว่า “ปัจจัยเสี่ยงต่อ
สุขภาพ” และ “พฤติกรรม
เสี่ยงต่อสุขภาพ” ได้
ไม่ค้นหา ระบุปัญหา และ
สาเหตุของปัจจัยเสี่ยงและ
พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของ
ตนเอง ครอบครัว และชุมชน
ได้
ไม่สามารถเสนอแนวทางการ
ปูองกัน แก้ไขปัจจัยเสี่ยงและ
พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ใช้
ค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเอง

ศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ/ฝึก
ปฏิบัติเพื่อให้รู้จริง

ศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ/ฝึก
ปฏิบัติเพื่อให้รู้จริง

4) ขั้นปฏิบัติการให้สาเร็จ(Execution Phase: E) ระยะเวลา 40 นาที ผู้เรียน
ดาเนินการดังนี้
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สมาชิกในกลุ่มทุกคนรับรู้เปูาหมายว่าตนจะต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ โดยใช้ยุทธศาสตร์อะไร เป็นเครื่องมือช่วยควบคุมทิศทางการเรียนรู้ในครั้งนี้
4.2) ทุกกลุ่ม และทุกคนในกลุ่มช่วยกันค้นคว้าองค์ความรู้ที่กลุ่มตนขาดไป
โดยดาเนินการตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการเรียนรู้ที่กลุ่มกาหนดไว้ ผู้สอนช่วยอานวยความ
สะดวกในการเรียนรู้ด้วยการสนับสนุนด้านสื่อการเรียนรู้ และเครื่องมืออุปกรณ์ที่จาเป็นในการค้นคว้า
ข้อมูล ให้คาปรึกษาข้อเสนอแนะที่จาเป็นเมื่อกลุ่มพบอุปสรรคในการเรียนรู้ นาผลการเรียนรู้ที่ได้ ไป
บันทึกเพื่อรายงานผลการเรียนรู้ลงในใบงานที่ 2.2 ผลการเรียนรู้ตามยุทธศาสตร์ และใบงานที่ 2.3
รายงานการทดสอบสมรรถภาพส่วนบุคคล
(ตัวอย่าง)
ใบงานที่ 2.2 ผลการเรียนรู้ตามยุทธศาสตร์
ส่วนขาดของความรู้
ยุทธศาสตร์ที่ใช้
ผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์
ไม่สามารถอธิบาย
(เขียนรายละเอียดที่นักเรียนค้นคว้ามาได้)
ความหมายของคาว่า
ค้นคว้าเรียนรู้ด้วย
“ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ”
ตนเอง
และ “พฤติกรรมเสี่ยงต่อ
สุขภาพ” ได้
ไม่ค้นหา ระบุปัญหา และ
ศึกษาจาก
(เขียนรายละเอียดที่นักเรียนศึกษามาได้)
สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง
ผู้เชี่ยวชาญ/ฝึก
และพฤติกรรมเสี่ยงต่อ
ปฏิบัติเพื่อให้รู้จริง
สุขภาพของตนเอง
ครอบครัว และชุมชนได้
ไม่สามารถเสนอแนว
ศึกษาจาก
(เขียนรายละเอียดที่นักเรียนศึกษามาได้)
ทางการปูองกัน แก้ไข
ผู้เชี่ยวชาญ/ฝึก
ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรม ปฏิบัติเพื่อให้รู้จริง
เสี่ยงต่อสุขภาพ
หมายเหตุ ให้นักเรียนใช้กระดาษรายงานเพื่อบันทึกรายละเอียดผลการเรียนรู้ตามยุทธศาสตร์เพิ่มเติม
กรณีใบงานที่ 2.2 เขียนไม่พอ
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ใบงานที่ 2.3 (ตัวอย่าง)
รายงานการค้นหา ระบุสาเหตุของปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ และแนวทางแก้ไข
ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ หมายถึง
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
ปัจจัยเสี่ยงใน
สาเหตุ
ผลกระทบ
แนวทางแก้ไข
ชีวิตประจาวัน

พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ หมายถึง
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
พฤติกรรมเสี่ยงของบุคคล
สาเหตุ
ผลกระทบ
แนวทางแก้ไข

5) ขั้นสะท้อนผลงาน(Reflection Phase) ระยะเวลา 10 นาที ผู้เรียนดาเนินการดังนี้
5.1) ทุกกลุ่มนาผลการดาเนินการในใบงานที่ 2.2 และ 2.3 ไปตอบคาถาม
ตามวัตถุประสงค์ แล้วประเมินความรู้ที่เป็นข้อค้นพบ ด้วยการอภิปรายเพื่อหาข้อสรุป ผู้สอนช่วยสรุป
เพิ่มเติมกรณีที่ได้คาตอบที่ยังไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงในสาระการเรียนรู้ หรือองค์
ความรู้ ที่ค วรจะเป็ น โดยเปรี ย บเที ย บกั บใบความรู้ ที่ 2.1 สมาชิ กของทุ กกลุ่ มน าข้ อ สรุ ปจากการ
อภิปรายบันทึกลงสมุดของตนเองต่อไป
5.2) ให้กลุ่มนาประเด็นที่ยังไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เข้าสู่กระบวนการ
ทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติการภายในกลุ่มของตนเองในการเรียนรู้ครั้งต่อไป
11. การประเมินผล ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังนี้
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1) นักเรียนให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็น การอภิปรายภายในกลุ่ม
ระหว่างกลุ่ม การตอบคาถามตามวัตถุประสงค์
2) ทุกกลุ่มมีชิ้นงานตามที่วัตถุประสงค์กาหนด ได้แก่ 1) รายงานผลการค้นหาข้อมูล
การระบุสาเหตุของปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ และพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ 2) ร่างแนวทางการแก้ไข
ปัญหาปัจจัยเสี่ยง และพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ
12. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
1) สื่อการเรียนรู้
-รายงานการเฝูาระวังทางระบาดวิทยา
-วารสารด้านระบาดวิทยา
-วารสารโรคติดต่อ
-หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
-ใบความรู้ที่ 2.1, 2.2
2) แหล่งการเรียนรู้
-ห้องสมุด
-ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
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2.1 ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ
ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ Health’s risk factor) หมายถึง สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ชีวภาพ สถานการณ์ การกระทา หรือสังคมที่มีลัก ณะจาเพาะ ซึ่งได้รับการพิสูจน์ตรวจสอบแล้วว่ามี
ความสัมพันธ์กับการเพิ่มโอกาสที่จะเจบปวยจากโรคบางอย่าง หรือเกิดการเสื่อมของสุขภาพมากขึ้น
ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพนั้นมีมากมาย ในชั้นนี้ขอนาเสนอแต่เพียงปัจจัยเสี่ยงต่อ
สุขภาพที่มีความสาคัญต่อชีวิตของนักเรียน ดังนี้
1) ปัจจัยด้านพันธุกรรม
เปนความผิดปกติของร่างกายหรืออวัยวะที่ได้รับการ
ถ่ายทอดจากบิดา-มารดาที่มีผลทาให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพ เช่น
เบาหวาน ธาลัสซีเมีย ภาวะพร่องเอนไซม์ G-6-P-D เปนต้น
2) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพนั้นมีดังนี้ 1)
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการที่ปล่อย
ขยะพิ เปนต้น 2) สิ่งแวดล้อมทางสังคม เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณี
ค่านิยมรับประทานเนื้อดิบ ปลาดิบ เปนต้น และ 3) สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ
เช่น บรรยากา ของครอบครัวที่ขาดความรักความอบอุ่น เปนต้น
3) ปัจจัยด้านเ ร ฐกิจ สภาวะของครอบครัวที่มีรายได้น้อย ไม่เพียงพอต่อการใช้
จ่ายสาหรับค่าอาหาร ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อา ัยคับแคบ กดดันให้ บาง
คนใช้วิธีหารายได้จากการประกอบอาชญากรรม หรือขายบริการทางเพ ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตได้เช่นกัน
2.2 พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ
พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ Risk behavior) หมายถึง รูปแบบจาเพาะของพฤติกรรม
การทระทาของบุคคล ซึ่งได้รับการพิสูจน์ตรวจสอบแล้วว่ามีความสัมพันธ์กับการเพิ่มโอกาสที่จะ
เจบปวยจากโรคบางอย่าง หรือเกิดการเสื่อมของสุขภาพมากขึ้น ตัวอย่างพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพที่
พบเหนได้บ่อย มีดังนี้
1) พฤติกรรมการรับประทานอาหาร การรับประทานอาหารที่มีความเสี่ยงต่อ
สุขภาพ เช่น การรับประทานสุก ดิบ อาหารหมักดอง อาหารปนเปอน
อาหารจานด่วน เปนต้น
2) พฤติกรรมการติดสารเสพติด เปนพฤติกรรมเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้
เสพ ครอบครัว สังคม และเปนปัญหาของประเท
3) พฤติกรรมเสี่ยงทางเพ การมีเพ สัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยเปนสาเหตุที่
ทาให้เกิดโรคติดต่อที่สาคัญ ได้แก่ โรคเอดส์ กามโรค โรคซิฟิลิส โรคหนองใน
เปนต้น
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ใบงานที่ 2.1 เปูาหมายและการเลือกใช้ยุทธศาสตร์การเรียนรู้
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
1) เข้าใจและอธิบาย
ความหมายของคาว่า “ปัจจัย
เสี่ยงต่อสุขภาพ” และ
“พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ”
ได้ถูกต้อง(K)
2) สามารถค้นหา ระบุปัญหา
และสาเหตุของปัจจัยเสี่ยงและ
พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของ
ตนเอง ครอบครั ว และชุมชน
ได้ถูกต้อง(P)
3) สามารถเสนอแนวทางการ
ปูองกัน แก้ ไขปั จ จั ย เสี่ ย งและ
พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของ
ตนเอง ครอบครั ว และชุมชน
ได้อย่างเหมาะสม(P)
4)
ตั้ ง ใจปฏิ บั ติ ง านที่ รั บ
ม อ บ ห ม า ย ย อ ม รั บ
กระบวนการค้นหา ระบุปัญหา
สาเหตุ และการเสนอแนวทาง
ปู อ งกั น แก้ ไ ขปั จ จั ย เสี่ ย งและ
พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของ
ตนเอง ครอบครั ว และชุมชน
(A)

ส่วนขาดของความรู้

ยุทธศาสตร์ที่ใช้
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ใบงานที่ 2.2 ผลการเรียนรู้ตามยุทธศาสตร์
ส่วนขาดของความรู้
ยุทธศาสตร์ที่ใช้
ผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์
ไม่สามารถอธิบาย
ความหมายของคาว่า
“ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ”
และ “พฤติกรรมเสี่ยงต่อ
สุขภาพ” ได้
ไม่ค้นหา ระบุปัญหา และ
สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง
และพฤติกรรมเสี่ยงต่อ
สุขภาพของตนเอง
ครอบครัว และชุมชนได้
ไม่สามารถเสนอแนว
ทางการปูองกัน แก้ไข
ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรม
เสี่ยงต่อสุขภาพ
หมายเหตุ ให้นักเรียนใช้กระดาษรายงานเพื่อบันทึกรายละเอียดผลการเรียนรู้ตามยุทธศาสตร์เพิ่มเติม
กรณีใบงานที่ 2.2 เขียนไม่พอ
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ใบงานที่ 2.3
รายงานการค้นหา ระบุสาเหตุของปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ และแนวทางแก้ไข
ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ หมายถึง
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
ปัจจัยเสี่ยงใน
สาเหตุ
ผลกระทบ
แนวทางแก้ไข
ชีวิตประจาวัน

พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ หมายถึง
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
พฤติกรรมเสี่ยงของบุคคล
สาเหตุ
ผลกระทบ
แนวทางแก้ไข

ข้อคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..........................................................................
(......................................................)
................../.................../.................
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บันทึกหลังการสอน
1. ผลการจัดการเรียนการสอน
............................................................................................................................. .....................
..................................................................................................................................................
2. ปัญหา/อุปสรรค
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
แนวทางแก้ไข
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
ลงชื่อ..........................................................................
(......................................................)
................../.................../.................
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..........................................................................
(......................................................)
................../.................../.................
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ตัวอย่าง
ื

ภ

1 ื

ื

ภ

ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1.การแก้ไขพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ ถูกต้อง
ควรทาอย่างไร
ก. ให้ความรู้ที่ถูกต้อง
ข. แก้ไขค่านิยมทางสังคม
ค. เพิ่มบทลงโท ผู้ที่กระทาผิด
ง. ควบคุมการโ ณาที่ชวนเชื่อ
2.การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงในข้อใดเหมาะสมที่สุด
ก. ไม่คบเพื่อนเลย
ข. ไปไหนกับเพื่อน เปนกลุ่มใหญ่เสมอ
ค. ไปเที่ยวในสถานที่ที่มีคนเยอะเพราะว่าปลอดภัย
ง. คบเพื่อนที่มีความประพฤติดี
3.เพราะเหตุใด ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จึงไม่ควร
ขับรถ
ก. สติปัญญาเสื่อม
ข. จาทางกลับบ้านไม่ได้
ค. มีเงินเหลือไม่พอจ่ายค่าน้ามันรถ
ง. ความสามารถในการขับขี่ลดลง
4.ข้อใดเปนอันตรายร้ายแรงที่สุดของการติดสารเสพติด
ก. พิการ ข. เสียชีวิต
ค. สมองเสื่อม ง. ถูกตารวจจับ
5. ข้อใด ผลเสียของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ก. ประสาทสั่งการช้าลง
ข. สมองมึนงง ความจาเสื่อม
ค. มีความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ
ง. ความดันโลหิตต่า หน้ามืด

6. ข้อใดเปนสาเหตุของปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
ก. พ่อแม่ให้ความสาคัญกับงานมาก ไม่มีเวลาสอนลูก
ข. พ่อแม่ตามใจเพราะเปนลูกคนเดียว
ค. พ่อแม่ทางานนอกบ้าน ปล่อยให้ลูก อยู่กันเอง
ง. พ่อแม่ติดตามพฤติกรรมดูแลลูกมากเกินไป
7. พฤติกรรมการรับประทานอาหารต่อไปนี้มีความเสี่ยงต่อ สุขภาพ
ก. การรับประทานอาหารสุก ดิบ
ข. การรับประทานอาหารหมักดอง
ค. การรับประทานอาหารกระปองที่กระปองบุบเบี้ยว
ง. การรับประทานอาหารที่ระบุวันหมดอายุ
8. การจัดการกับความโกรธ สามารถทาได้โดยวิธีใด
ก. ตาหนิและลงโท ตัวเอง
ข. ควรมีความละอายที่รู้สึกโกรธ
ค. พิจารณาที่สาเหตุของปัญหา
ง. แสดงออกด้วยอาการที่เกบตัว
9. สิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมมีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไร
ก. ทาให้ซึมเ ร้า หดหู่ ข. เสี่ยงต่อโรคติดต่อ
ค. เปนโรคระบบทางเดินหายใจ ง. ทุกข้อที่กล่าวมา
10. “คนร้ายจี้จับตัวประกันเพื่อแลกค่ารถกลับบ้านที่
ต่างจังหวัด” ปัญหาความรุนแรงดังกล่าว เกิดจากสาเหตุใด
ก. ความยากจน รายได้ต่า
ข. โรคประสาทหลอน
ค. การรับค่านิยมที่ผิด
ง. ความบกพร่องทางพันธุกรรม

เฉลยแบบดสอบชุดที่ 1 พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและความรุนแรง

เฉลยแบบทดสอบชุดที่ 2 การช่วยฟนคืนชีพ

1.

1.

2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9.

10.

2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9.

10.

ข้อใด
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(ตัวอย่าง)
ื

ภ
2 ื

ื

ื

ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1. ข้อใด ลัก ณะของผู้ปวยที่หัวใจหยุดทางาน
ก. ตัวซีดและเขียว
ข. ฟังเสียงหัวใจไม่ได้
ค. คลาชีพจรข้าง ลาคอได้
ง. รูม่านตาขยาย หรือมีอาการชัก
2. หากผู้ปวยหัวใจหยุดเต้น จะต้องได้รับการช่วยเหลือ
ในเวลาเท่าใด
ก. ภายในเวลา 5 นาที
ข. หลังจากหัวใจหยุดเต้น 5 นาที
ค. ไม่ควรให้เกิน 7 นาที หลังหัวใจหยุดเต้น
ง. ไม่ควรให้เกิน 10 นาที หลังหัวใจหยุดเต้น
3. หลักการช่วยฟนคืนชีพ จะต้องปฏิบัติสิ่งใดเปนอันดับแรก
ก. นวดหัวใจ
ข. การผายปอด
ค. การช่วยหายใจ
ง. การเปิดทางเดินหายใจ
4. การช่วยหายใจ แบบปากต่อจมูก ( Mouth to Nose)
เหมาะสาหรับผู้ปวยในข้อใด
ก. ผู้ปวยที่หายใจเองได้
ข. ผู้ปวยที่เปนผู้สูงอายุ
ค. ผู้ปวยที่มีอาการบาดเจบน้อย
ง. ผู้ปวยที่มีอาการบาดเจบในปาก หรือในเดกเลก
5. วิธีการประเมินการหายใจของผู้ปวยโดยวิธี ตาดู หูฟัง
แก้มสัมผัส คาว่า ตาดู คือ การปฏิบัติอย่างไร
ก. ดูลัก ณะท่าทางของผู้ปวย
ข. ดูสีผิวของผู้ปวย
ค. ดูการเคลื่อนไหวของทรวงอกของผู้ปวย
ง. ดูลมหายใจของผู้ปวย
10. การจัดท่าผู้ปวยเพื่อช่วยฟนคืนชีพ ควรจัดให้อยู่ในท่าใด
ก. นอนหงายราบ ีร ะต่า
ข. นอนหงายราบบนพื้นนุ่ม
ค. นอนหงายราบบนพื้นแขง
ง. นอนหงายราบปลายเท้าสูง

6. เพราะเหตุใด จึงไม่ควรคลาชีพจรด้วยนิ้วหัวแม่มือ
ก. เพราะเส้นเลือดที่นิ้วหัวแม่มือเต้นแรง อาจทาให้สับสน
กับชีพจรของตนเองได้
ข. เพราะนิ้วหัวแม่มือมีขนาดใหญ่ ไม่เหมาะในการจับ
ชีพจรในส่วนที่แคบ
ค. เพราะนิ้วหัวแม่มือมีผิวสัมผัสที่หยาบ รับความรู้สึก
ได้น้อย
ง. เพราะเส้นเลือดที่นิ้วหัวแม่มือมีน้อย รับความรู้สึกได้ช้า
7. ภายหลังการช่วยฟนคืนชีพในสถานการณ์ใด ที่ผู้ปวยต้องได้รับ
การปลอบโยนเพื่อให้รู้สึกผ่อนคลาย
ก. ผู้ปวยที่จมน้า
ข. ผู้ปวยที่สาลักควันไฟ
ค. ผู้ปวยที่ถูกไฟฟ้าชอต
ง. ผู้ปวยที่มีอาการหัวใจวาย
8. อาการเจบหน้าอกอย่างแรง และปวดร้าวแถบไหล่ซ้าย
เปนอาการของ บุคคลใดต่อไปนี้
ก. ลุงประพันธ์เปนความดันโลหิตสูง
ข. ป้าบุญหลายเปนเบาหวาน
ค. คุณพิทัก ์หัวใจวาย
ง. คุณตาช้อยเปนอัมพาต
9. หากเดกเลกกลืนเ วัสดุ หรือของเล่นลงคอ จะช่วย
ชีวิตด้วยวิธีใด
ก. จับเท้าเดกทั้งสองข้าง ห้อย ีร ะลง แล้วตบหลัง
เพื่อให้สาลักและไอออกมา
ข. ใช้มือล้วงคอให้ลึกที่สุดเพื่อหยิบเ วัสดุออกมา
ค. ให้ยืนโก่งคอเพื่ออาเจียนเ วัสดุออกมา
ง. ให้ตบหลังเดกแรง 3 ครั้ง หากไม่หลุดออกให้ทาให้อาเจียน
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(ตัวอย่าง)
แบบวัดการกากับตนเอง (Self-Regulation Scale: SRS)
ชื่อ........................................................ชั้น...........................เลขที่...............โรงเรียน.......................................ว.ด.ป...................
คาชี้แจง 1) ให้นักเรียนอ่านรายละเอียดในแต่ละข้อแล้วพิจารณาเลือกข้อความที่ตรงกับตัวนักเรียนมากที่สดุ
แล้วทาเครื่องหมาย  ลงในช่องคะแนนดังกล่าว
2) ความหมายค่าคะแนนเป็นดังนี้ 1 = ไม่จริงอย่างที่สดุ 2 = ไม่จริง 3 = เป็นบางครั้ง 4=เป็นจริง 5=เป็นจริงอย่างที่สดุ

ระดับคะแนน

ข้อที่

รายละเอียด

หน้า 1
ไม่จริง ไม่ เป็น
เป็นจริง หมายเหตุ*
อย่างที่สดุ จริง บางครั้ง เป็นจริง อย่างที่สดุ
1

ส่วนที่ 1 การกาหนดเป้าหมาย (Goals setting)
การเรียนวิชาสุขศึกษา ทาให้สามารถนาความรู้ทไี่ ด้ไปปฏิบัติ
1 เพือ่ ให้ตนเองมีสุขภาพดี
การมีสุขภาพดี เป็นสิ่งทีพ่ งึ ปรารถนาของทุกคน รวมทัง้ ฉันด้วยที่
2 ต้องการมีร่างกายแข็งแรงและสุขภาพดี
3
4
5
6
7
8
9
10

การเรียนในทุกรายวิชา ผู้เรียนต้องรู้ว่ารายวิชาหรือหน่วยการ
เรียนรู้เหล่านั้นต้องการให้รู้ และทาอะไรได้บ้าง
การได้รู้วัตถุประสงค์การเรียนรู้กอ่ นทีจ่ ะเรียน ช่วยให้สามารถ
เรียนได้เข้าใจเร็ว และลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น
ฉันจะกาหนดระดับผลการเรียนของตนเองไว้ล่วงหน้าเสมอ ในแต่
ละภาคเรียน
ฉันตัง้ ใจเรียนเสมอในทุกวิชา เพราะรู้ว่าจะช่วยเพิม่ โอกาสให้
ประสบความสาเร็จตามทีต่ งั้ ใจไว้
ฉันตัง้ ใจไว้แล้วว่าจะเรียนต่อทีใ่ ด ภายหลังจากเรียนจบชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3
ฉันได้แบบอย่างด้านการเรียนและการใช้ชีวิต จากบุคคลที่
ประสบความสาเร็จ
การมีร่างกายแข็งแรง สุขภาพดีช่วยให้สามารถประกอบอาชีพ
และประสบความสาเร็จอย่างทีต่ งั้ ใจได้
ฉันต้องเป็นคนทีม่ รี ่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัย จึงนาความรู้
ด้านสุขภาพทีเ่ รียนมาปฏิบัตอิ ย่างสม่าเสมอ

2

3

4

5

G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
G9
G10
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ระดับคะแนน

ข้อที่

รายละเอียด

หน้า 2
ไม่จริง ไม่ เป็น
เป็นจริง หมายเหตุ*
อย่างที่สดุ จริง บางครั้ง เป็นจริง อย่างที่สดุ
1

การวางแผนอย่างรอบคอบ
ส่วนที่ 2 (Elaboration)
11

12
13
14
15

16
17
18
19

20

ฉันนาจุดประสงค์ดา้ นการเรียนมาคิดหาแนวทาง หรือวิธีการที่
จะบรรลุจุดประสงค์เหล่านั้นอยู่เสมอ
ฉันศึกษาเอกสาร เนื้อหาสาระ สาหรับการเรียนรู้หน่วยการ
เรียนรู้ตอ่ ไปล่วงหน้าเสมอ เพราะจะช่วยให้เรียนรู้ได้อย่างเร็วรวด
และเข้าใจเนื้อหาได้อย่างชัดเจน
ฉันเตรียมการเรียน และศึกษาวัตถุประสงค์กอ่ นเรียนทุกครั้ง ทา
ให้รู้ว่าจะต้องเรียนรู้อะไร และเรียนอย่างไร
เมือ่ รู้ว่าจะเรียนรู้อะไร ฉันจะการกาหนดวิธีการเรียนรู้ของตัวเอง
ไว้กอ่ นเสมอ
ฉันตรวจสอบตารางเรียน และเตรียมการเรียนตามวิธีการทีไ่ ด้
กาหนดเสมอ
ฉันมักจะค้นหาข้อความรู้ วิธีการ และคิดทบทวนให้เข้าใจ เพือ่
หาทางเลือกการเรียนรู้ให้เป็นไปได้ตามวัตถุประสงค์อย่าง
รอบคอบทุกครั้ง
ฉันจัดระบบและทบทวนวิธีการเรียนของตนเองอยู่เสมอเพือ่ ค้นหา
วิธีการทีจ่ ะเรียนรู้ได้ดี ตลอดจนมีผลการเรียนดีขึ้น
ฉันจัดลาดับ ขั้นตอนการทางาน และการเรียนของตนเองเสมอ
เพือ่ ช่วยให้เข้าใจ และได้ผลการเรียนทีด่ ี
ฉันกาหนดรายละเอียดการดาเนินการและขั้นตอนการเรียนไว้
และปฏิบัตติ ามแนวทางหรือขั้นตอนนั้นอย่างเคร่งครัด
การเตรียมการ และกาหนดวิธีการเรียนรู้ไว้อย่างละเอียดทาให้
ฉันมีโอกาสสูงมากทีจ่ ะเรียนได้ดี บรรลุวัตถุประสงค์และประสบ
ความสาเร็จในการเรียน และการประกอบอาชีพ

การจัดการทรัพยากร
ส่วนที่ 3 (Resources management)
21
22

ฉันจะเตรียมอุปกรณ์การเรียน สมุด หนังสือเรียน ให้พร้อมก่อน
การเข้าเรียนทุกครั้ง
ฉันเลือกทีน่ ั่งเรียนและเพือ่ นในการทางานกลุ่ม เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าจะ
ช่วยให้การเรียน เป็นไปได้ดว้ ยดี และส่งงานทันตามกาหนด
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R
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ระดับคะแนน

ข้อที่

รายละเอียด

หน้า 3
ไม่จริง ไม่ เป็น
เป็นจริง หมายเหตุ*
อย่างที่สดุ จริง บางครั้ง เป็นจริง อย่างที่สดุ
1

23
24
25
26
27
28

29
30

เมือ่ ขึ้นหน่วยการเรียนใหม่ฉันจะค้นคว้าความรู้ทเี่ กีย่ วข้องก่อน
ทุกครั้งเพือ่ ให้สามารถเรียนรู้ได้ดยี ิ่งขึ้น
ฉันสารวจและประเมินตนเองก่อนการเรียนทุกครั้งเพือ่ เตรียมตัว
ให้พร้อมสาหรับการเรียน และป้องกันความผิดพลาดทีอ่ าจเกิดขึ้น
ฉันสามารถประยุกต์และเชื่อมโยงความรู้ทเี่ คยเรียนมาแล้วเข้ากับ
สิ่งทีก่ าลังเรียนอยู่ได้เป็นอย่างดีทุกครั้ง
เมือ่ มีปัญหาหรือไม่เข้าใจด้านการเรียน ฉันจะทบทวนความรู้เดิม
ทีม่ อี ยู่ ปรึกษาเพือ่ นหรือปรึกษาครูเพือ่ ให้เข้าใจมากขึ้น
ฉันจะจัดลาดับความสาคัญของงานทีต่ อ้ งดาเนินการ และเลือก
ทางานทีส่ าคัญเร่งด่วนก่อนเสมอ
ฉันสามารถจัดสรรเวลาสาหรับการเรียนได้เป็นอย่างดี ไม่มงี าน
คัง่ ค้าง ไม่กระทบต่อเวลาสาหรับพักผ่อน และออกกาลังกาย
ฉันสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ และค้นคว้าความรู้เพิม่ เติมทุกครั้ง
เพือ่ ช่วยให้การเรียนดาเนินไปด้วยดี และเข้าใจอย่างลึกซึ้งมาก
ยิ่งขึ้น
ฉันเป็นคนทีท่ มุ่ เทเวลาให้กบั การเรียน และทางานอย่างเต็ม
ความสามารถ เพือ่ ให้ประสบความสาเร็จตามทีไ่ ด้ตงั้ เป้าหมายไว้

การความตัง้ ใจ และความพยายาม
ส่วนที่ 4 (Volition & Effort)
31
32
33

34
35

ฉันถือว่าเป้าหมายและจุดประสงค์การเรียนรู้เป็นสิ่งสาคัญ จึงต้อง
ใช้ความขยัน และอดทนในการเรียนรู้ให้สาเร็จทุกครั้ง
ฉันมักหงุดหงิดและไม่มคี วามสุขทุกครั้ง หากเรียนรู้ หรือทางาน
ไม่ประสบความสาเร็จตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว้
ฉันเป็นคนแรกๆ ทีป่ ฏิบัตงิ านทีไ่ ด้รับมอบหมายให้สาเร็จ และ
ทางานส่งได้ทันตามเวลาทีก่ าหนดไว้เสมอ
ถึงแม้ว่าจะได้รับมอบหมายให้ทางานทีย่ ากเพียงใด ฉันไม่เคยยอม
แพ้ ฉันรู้ว่าจะสามารถขอคาแนะนาได้จากใครบ้างเพือ่ ช่วยให้งาน
สาเร็จ
การทางานหรือภารกิจการเรียนได้สาเร็จเป็นความท้าทาย ฉันมี
ความสุขทุกครั้งทีไ่ ด้ทางานหรือได้รับภารกิจเหล่านั้น
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ระดับคะแนน

รายละเอียด

ข้อที่

หน้า 4
ไม่จริง ไม่ เป็น
เป็นจริง หมายเหตุ*
อย่างที่สดุ จริง บางครั้ง เป็นจริง อย่างที่สดุ
1

36
37
38
39
40

ฉันจะมีความสุขและภาคภูมใิ จมาก เมือ่ สามารถทางานหรือแก้
โจทย์ปัญหาทีย่ ากๆ ได้สาเร็จทันตามกาหนดเวลา
ฉันเชื่อเสมอว่า "ค่าของคนอยู่ทผี่ ลของงาน"
ความขยัน อดทน ปฏิบัตภิ ารกิจทัง้ ทางด้านการเรียน และการ
ทางานต่างๆ เป็นสิ่งทีท่ าให้ฉันประสบความสาเร็จในทุกครั้ง
งานหนัก หรือภารกิจการเรียนทีม่ ากมาย ฉันไม่เคยท้อถอยเพราะ
เชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องช่วยให้เราได้เรียนรู้
ฉันเป็นคนทีจ่ ริงจังกับงานหรือสิ่งทีไ่ ด้รับมอบหมาย ดังนั้นไม่ว่า
จะทางานใด จึงไม่เคยปล่อยให้ผ่านไปโดยไม่สาเร็จตามเป้าหมาย

การประเมินตนเอง
ส่วนที่ 5 (Self-Evaluation)
41

42
43

44

45

46
47
48

เพือ่ นหลายคนเรียนหนังสือเก่ง สามารถทาคะแนนได้สูง ฉันจึง
พยายามทีจ่ ะเรียนหนังสือให้ได้ดเี ช่นเดียวกับเพือ่ นๆ บ้าง
ผลคะแนนจากการสอบ ข้อเสนอแนะจากครู หรือคาแนะนาจาก
เพือ่ นๆ ช่วยให้ฉันรู้ว่าตนเองจะต้องปรับปรุงวิธีการเรียนหนังสือ
อย่างไรให้ประสบความสาเร็จ
การได้พดู คุยสนทนาช่วยให้ฉันเข้าใจถึงความคิดทัศนคติของเพือ่ น
ซึ่งฉันสามารถนามาปรับใช้กบั การเรียนและการทางานได้
เมือ่ ฉันได้เรียนรู้หรือได้รับประสบการณ์เกีย่ วกับวิธีการเรียน
หนังสือ แนวทางการทางานให้ประสบความสาเร็จจากเพือ่ นๆ
ฉันจะเลือกวิธีการทีเ่ หมาะสมกับตัวเองมาใช้เสมอ
ฉันเห็นรุ่นพีท่ ปี่ ระสบความสาเร็จ สามารถสอบเข้าเรียนต่อใน
คณะหรือสาขาวิชาทีต่ อ้ งการ ฉันตัง้ ใจทีจ่ ะประสบความสาเร็จ
อย่างนั้นบ้าง
ฉันรู้ดวี ่าตนเองมีจุดเด่นในเรื่องอะไร และมีจุดด้อยด้านใด จึงมี
ความพยายามทีจ่ ะแก้ไขปรับปรุงการเรียนรู้และการทางาน
ตนเองอยู่เสมอ
การเป็นทีย่ อมรับของคุณครูและเพือ่ นๆ ทาให้ฉันภูมใิ จ มีกาลังใจ
ในการปฏิบัตงิ านและเรียนรู้ให้สาเร็จทุกครั้ง
ฉันให้ความสาคัญต่อความรู้สึกของคุณพ่อ คุณแม่เสมอ และไม่
ต้องการให้ท่านผิดหวังในตัวฉัน
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ระดับคะแนน

ข้อที่

รายละเอียด

หน้า 5
ไม่จริง ไม่ เป็น
เป็นจริง หมายเหตุ*
อย่างทีส่ ดุ จริง บางครัง้ เป็นจริง อย่างทีส่ ดุ
1

ฉันปฏิบัตติ ามกฏระเบียบ วินัย และข้อบังคับอย่างเคร่งครัด
49 เพราะช่วยทาให้ตวั เรา และสังคมมีระเบียบเรียบร้อย และสงบสุข
ด้วยศักยภาพและความสามารถของฉันในปัจจุบัน ฉันสามารถ
ยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของตนเองให้ประสบ
50 ความสาเร็จตามเป้าหมายของโรงเรียนได้
หมายเหตุ *สาหรับเจ้าหน้าที่ และผูว้ ิจัย

2

3

4

5

S9
S10
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(ตัวอย่าง)
คาอธิบายคุณภาพสาหรับการประเมิน
การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์เฉพาะของรูปแบบการเรียนการสอน
ตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญาและแนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์ชีวิต

1. กาหนดเปูาหมายการเรียนรู้อย่างมีเหตุผลและมีความเป็นไปได้
ระดับคะแนน

เกณฑ์ประเมิน

4

ก าหนดเปู า หมาย 1) มีการกาหนด

3
1) มีการกาหนด

2
1) มีการกาหนด

1
1) มีการกาหนด

การเรี ย นรู้ อ ย่ า งมี เปูาหมายการเรียนรู้ เปูาหมายการเรียนรู้ เปูาหมายการเรียนรู้ เปูาหมายการ
เหตุผลและมีความ 2) กาหนดข้อ 1)
เป็นไปได้

2) กาหนดข้อ 1)

2) กาหนดข้อ 1)

สอดคล้องกับเนื้อหา สอดคล้องกับเนื้อหา สอดคล้องกับเนื้อหา
ที่เรียน

ที่เรียน

3) อธิบายที่มาของ

3) อธิบายที่มาของ

เปูาหมายได้อย่าง

เปูาหมายได้อย่าง

เหมาะสมน่าเชื่อถือ

เหมาะสมน่าเชื่อถือ

4) ผู้เรียนสามารถ
บรรลุเปูาหมายการ
เรียนรู้ทตี่ นเอง
กาหนด

ที่เรียน

เรียนรู้
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2. ผู้เรียนสามารถวางแผนการดาเนินการเพื่อบรรลุเปูาหมายการเรียนรู้อย่างสอดคล้องเหมาะสม
ระดับคะแนน

เกณฑ์ประเมิน

4

3

2

วางแผนการ

1) มีการวาง

1) มีการวาง

1) มีการวาง

1) มีการวาง

ดาเนินการเพื่อ

แผนการดาเนินการ

แผนการดาเนินการ

แผนการดาเนินการ

แผนการ

บรรลุเปูาหมาย

เรียนรู้

เรียนรู้

เรียนรู้

ดาเนินการเรียนรู้

การเรียนรู้อย่าง

2) แผนตามข้อ 1)

2) แผนตามข้อ 1)

2) แผนตามข้อ 1)

สอดคล้อง

สอดคล้องกับเนื้อหา สอดคล้องกับเนื้อหา สอดคล้องกับเนื้อหา

เหมาะสม

ที่เรียน

ที่เรียน

3) อธิบายที่มาของ

3) อธิบายที่มาของ

แผนดาเนินการได้

แผนดาเนินการได้

อย่างเหมาะสม

อย่างเหมาะสม

น่าเชื่อถือ

น่าเชื่อถือ

4) ผู้เรียนดาเนินการ
ตามแผนฯ และ
สามารถบรรลุ
เปูาหมายการเรียนรู้
ที่ตนเองกาหนดได้

ทีเ่ รียน

1
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3. ผู้เรียนสามารถกาหนด หรือระบุแหล่งทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปได้
ระดับคะแนน

เกณฑ์ประเมิน
กาหนด หรือระบุ

4

3

2

1

1) มีการระบุหรือ

1) มีการระบุหรือ

1) มีการระบุหรือ

1) มีการระบุหรือ

แหล่งทรัพยากรได้ กาหนดแหล่งที่มา

กาหนดแหล่งที่มา

กาหนดแหล่งที่มา

กาหนดแหล่งที่มา

อย่างเหมาะสม

ของทรัพยากรการ

ของทรัพยากรการ

ของทรัพยากรการ

ของทรัพยากรการ

และเป็นไปได้

เรียนรู้

เรียนรู้

เรียนรู้

เรียนรู้

2) ทรัพยากรตามข้อ 2) ทรัพยากรตามข้อ 2) ทรัพยากรตามข้อ
1) มีความสอดคล้อง 1) มีความสอดคล้อง 1) มีความสอดคล้อง
กับเนื้อหาที่เรียน

กับเนื้อหาที่เรียน

3) อธิบายที่มาของ

3) อธิบายที่มาของ

ทรัพยากรการเรียนรู้ ทรัพยากรการเรียนรู้
ได้อย่างเหมาะสม

ได้อย่างเหมาะสม

น่าเชื่อถือ

น่าเชื่อถือ

4) ผู้เรียนสามารถใช้
ทรัพยากรที่กาหนด
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ
บรรลุเปูาหมายการ
เรียนรู้ทตี่ นเอง
กาหนดได้

กับเนื้อหาที่เรียน
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4. ผู้เรียนสามารถสร้างผลงานที่สะท้อนความมุ่งมั่นตั้งใจ และเพียรพยายามได้
ระดับคะแนน

เกณฑ์ประเมิน

4

3

2

1

สร้างผลงานที่

1) มีผลงาน หรือ

1) มีผลงาน หรือ

1) มีผลงาน หรือ

1) มีผลงาน หรือ

สะท้อนความ

ชิ้นงานที่ได้การ

ชิ้นงานที่ได้การ

ชิ้นงานที่ได้การ

ชิ้นงานที่ได้การ

มุ่งมั่นตั้งใจ และ

เรียนรูค้ รั้งนี้

เรียนรูค้ รั้งนี้

เรียนรูค้ รั้งนี้

เรียนรูค้ รั้งนี้

เพียรพยายาม

2) ผลงาน หรือ

2) ผลงาน หรือ

2) ผลงาน หรือ

ชิ้นงานตามข้อ 1) มี

ชิ้นงานตามข้อ 1) มี

ชิ้นงานตามข้อ 1) มี

ความสอดคล้องกับ

ความสอดคล้องกับ

ความสอดคล้องกับ

เนื้อหาที่เรียน

เนื้อหาที่เรียน

เนื้อหาที่เรียน

3) อธิบายที่มาและ

3) อธิบายที่มาและ

ประโยชน์ของ

ประโยชน์ของ

ผลงานที่ได้จากการ

ผลงานที่ได้จากการ

เรียนรูไ้ ด้เหมาะสม

เรียนรูไ้ ด้เหมาะสม

4) ผลงานหรือชื้น
งานที่ได้สามารถบ่งชี้
ว่าผู้เรียนใช้ความ
พยายาม และความ
ตั้งใจในการ
สร้างสรรค์เป็นอย่าง
มาก
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5. ผู้เรียนสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นๆ เพื่อสนับสนุนความสาเร็จตามเปูาหมาย
เกณฑ์ประเมิน

ระดับคะแนน
4

3

2

1) มีปฏิสัมพันธ์กับ

1) มีปฏิสัมพันธ์กับ

1) มีปฏิสัมพันธ์กับ

1) มีปฏิสัมพันธ์

กับบุคคลอื่นๆ เพื่อ เพื่อนๆ ค่อนข้างดี

เพื่อนๆ ค่อนข้างดี

เพื่อนๆ ค่อนข้างดี

กับเพื่อนบ้าง

สนับสนุน

2) ข้อ 1) มีความ

2) ข้อ 1) มีความ

2) ข้อ 1) มีความ

เล็กน้อย และไม่

ความสาเร็จตาม

สอดคล้องกับ

สอดคล้องกับ

สอดคล้องกับ

เกี่ยวกับเปูาหมาย

เปูาหมาย

เปูาหมาย และ

เปูาหมาย และ

เปูาหมาย และ

หรือการเรียนรู้

สร้างปฏิสัมพันธ์

เนื้อหาที่กาลังเรียนรู้ เนื้อหาที่กาลังเรียนรู้ เนื้อหาที่กาลังเรียนรู้
3) อธิบายผลดีและ

3) อธิบายผลดีและ

ประโยชน์ของการ

ประโยชน์ของการ

สร้างปฏิสัมพันธ์ต่อ

สร้างปฏิสัมพันธ์ต่อ

การเรียนรู้ได้อย่าง

การเรียนรู้ได้อย่าง

เหมาะสม

เหมาะสม

4) สามารถเชื่อมโยง
การปฏิสัมพันธ์กับ
การบรรลุ
วัตถุประสงค์การ
เรียนรูไ้ ด้อย่าง
เหมาะสม

1
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6. ผู้เรียนสามารถบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้เป็นไปตามมาตรฐานที่
โรงเรียนกาหนด
ระดับคะแนน

เกณฑ์ประเมิน

4

3

2

1

การบรรลุผลการ

บรรลุผลการเรียนรู้ที่ บรรลุผลการเรียนรู้ที่ บรรลุผลการเรียนรู้ที่ บรรลุผลการ

เรียนรู้ที่คาดหวัง

คาดหวัง และมี

คาดหวัง และมี

คาดหวัง และมี

เรียนรู้ที่คาดหวัง

และมีผลสัมฤทธิ์

ผลสัมฤทธิ์การ

ผลสัมฤทธิ์การ

ผลสัมฤทธิ์การ

และมีผลสัมฤทธิ์

การเรียนรู้เป็นไป

เรียนรู้ ร้อยละ 80

เรียนรู้ ร้อยละ 70-

เรียนรู้ ร้อยละ 60-

การเรียนรู้ ร้อยละ

ตามมาตรฐานที่

ขึ้นไป

79

69

50-59

โรงเรียนกาหนด
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(ตัวอย่าง)

ภ
[ ]
[ ]
วัน...............ที.่ .....................เดือน................................ พ. . ..............................
เวลา..................................น.
ชื่อผู้ให้สัมภา ณ์........................................................................
ชื่อผู้สัมภา ณ์..........................................................................
1. นักเรียนในความปกครองของท่านมีการตั้งเป้าหมายของเขาเองหรือไม่ อย่างไร .....................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
2. นักเรียนเตรียมการหรือวางแผนดาเนินการให้เป้าหมายของเขาหรือไม่ อย่างไร........................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
3. นักเรียนมีการจัดการสิ่งที่พวกเขามี หรือไม่มี เพื่อให้พวกเขาสาเรจตามเป้าหมายหรือไม่อย่าง.................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
4. นักเรียนมีความตั้งใจ มีความพยายามหรือต้องการให้ประสบความสาเรจในการเรียนมากน้อยเพียงใด
อย่างไร...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
5. เมื่อนักเรียนต้องการความช่วยเหลือด้านการเรียน ด้านเป้าหมายชีวิตเขาขอความช่วยเหลือจากใคร
อย่างไร............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
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E
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(ตัวอย่าง)
การวางแผนยุทธ าสตร์ชีวิตเพื่อการกากับตนเอง
วัน...............ที.่ .....................เดือน................................ พ. . ..............................

1. เป้าหมายสาหรับการเรียนในวันนี้ คืออะไร คุณประสบความสาเรจหรือไม่...................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
2. เป้าหมายสาหรับการเรียนในวันนี้ สอดคล้อง หรือส่งเสริมเป้าหมายในอนาคตของคุณอย่างไร
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
3. คุณวางแผนดาเนินการให้เป้าหมายการเรียนในวันนี้สาเรจอย่างไร.................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
4. แผนกลยุทธ์สาหรับวันนี้สามารถช่วยให้คุณประสบความสาเรจตามเป้าหมายในอนาคตได้อย่างไร
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
5. วันนี้คุณอุทิ หรือใช้เวลาเพื่อการเรียนรู้มากน้อยเพียงใด และคุณคิดอย่างไร.................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
6. คุณได้ใช้ความสามารถ สติปัญญา เพื่อทาให้การเรียนรู้ในวันนี้ประสบความสาเรจอย่างไรบ้าง และคิดว่า
จะส่งผลต่ออนาคตต่อคุณเองอย่างไร...................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
7. วันนี้คุณมีความตั้งใจ หรือต้องการให้ประสบความสาเรจในการเรียนมากน้อยเพียงใด เพราะอะไร
....................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
8. ความเพียรพยายามในวันนี้ จะส่งผลต่อเป้าหมายของคุณในอนาคตอย่างไรบ้าง เพราะอะไร.........
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
9. วันนี้คุณนั่งเรียนกับใครบ้าง บรรยากา การเรียนเปนอย่างไร คุณและเพื่อนมีเป้าหมายการเรียนและ
อนาคต แตกต่างกันหรือไม่อย่างไร...............................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
10. เมื่อต้องการความช่วยเหลือด้านการเรียนคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากใครบ้าง และคุณได้ช่วยเหลือ
ใครบ้างในวันนี้.....................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

G1

G2
E3

E4
R5
R6

V7
V8
S9

S10
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ภาคผนวก จ
ตัวอย่างภาพบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนสุขศึกษา

254

ขั้นสร้างความสนใจ (Attention : A)

255

ขั้นคาดการณ์ล่วงหน้า (Forethought : F)

256

ขั้นวางแผนยุทธศาสตร์ (Tactic Planning : T)

257

ขั้นปฏิบัติให้สาเร็จ (Execution : E)

258

ขั้นสะท้อนผลงาน (Reflection : R)

259

ขอขอบคุณ ผู้บริหาร ครูประจาชั้น ครูประจาสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ทุกคน

260
ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

ประวัติผู้เ ขียนวิทยา นิพ นธ์

นายอดิ ศ ร บาลโสง เกิ ด เมื่ อ วั น อาทิ ต ย์ ที่ 17 กั น ยายน พุ ท ธศั ก ราช 2510 ณ
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จบการศึกษาระดับประถมศึกษาที่
โรงเรียนบ้านกรวด ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ในปีการศึกษา 2528
จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายที่ โ รงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ปีการศึกษา 2530 จบ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จากวิทยาลัยการสาธารณสุขภาค
ตะวัน ออกเฉีย งเหนือ จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2534 จบสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต จาก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2547 จบสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต(บริหารสา
ธารสุข) จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2555 จบศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
(สาขาวิช าการบริ หารการศึกษา) จากมหาวิทยาลั ยกรุงเทพธนบุรี เข้าศึกษาต่อหลั กสู ตรดุษฎี
บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าหลั ก สู ต รและการสอน ภาควิ ช าหลั ก สู ต รและการสอน คณะครุ ศ าสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย โดยมีประสบการณ์ในตาแหน่งนักวิ ชาการสาธารณสุข ช านาญการ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝุายสุขาภิบาลและปูองกันโรค และหัวหน้าฝุายแผนงานและประกันสุขภาพ
โรงพยาบาลบ้ า นกรวด ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ และปั จ จุ บั น ด ารงต าแหน่ ง
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ อาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
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