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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1. สร้างและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการสอน 2. ทดลองใช้และศึกษาผล
การใช้รูปแบบการสอน 3. ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาครูท่ีมีต่อรูปแบบการสอน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ นักศึกษาครู โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) รูปแบบการสอน  
2) คู่มือการใช้รูปแบบการสอน 3) แบบวัดทักษะชีวิต สําหรับนักศึกษาครู 4) แบบประเมินความพึงพอใจการใช้
รูปแบบการสอน 5) แบบสัมภาษณ์ แบบแผนการวิจัยเป็นการวิจัยแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลังทดลอง 
(One Group Pretest - Posttest Design) ผลการวิจัย พบว่า 1) รูปแบบการสอนฯ มีองค์ประกอบ 5 
องค์ประกอบหลัก คือ หลักการ วัตถุประสงค์ เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล   
ตามรูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิตสําหรับนักศึกษาครู แบบ ARTP Model 4 
ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นท่ี 1 ตระหนักประสบการณ์ (Alerting) ขั้นท่ี 2 ขั้นร่วมสะท้อนคิด (Reflection)      
ขั้นท่ี 3 ขั้นสร้างความคิดรวบยอด (Transfer) ขั้นท่ี 4 ขั้นปฏิบัติเรียนรู้ (Practicing) และการวัดและประเมินผล 
2) ผลการศึกษาทักษะชีวิต สําหรับนักศึกษาครู พบว่า นักศึกษาครูท่ีได้รับการพัฒนาตามรูปแบบการสอน    
หลังการสอนทักษะชีวิต สูงกว่าก่อนการสอนทักษะชีวิต อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 3) ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศกึษาครูท่ีมีต่อรูปแบบการสอนฯ หลังจากดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการ
สอน พบว่า นักศึกษาครูมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
 

คําสําคัญ : รูปแบบการสอน / ทักษะชีวิต / นักศึกษาครู 
 
 
 
 
 
 
 
 
           *นักศึกษาหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
          **รองศาสตราจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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ABSTRACT 
The purpose of this study was to Development an Instructional Model by Using Experiential 
Learning for Enhancing Life Skills for Student teachers in Rajabhat University. The study had 
four objectives : (1) a construction and develop research instruments for the instructional 
model; (2) an experiment on the instructional model; and (3) To measure student teachers 
satisfactory evaluation toward on the instructional model. Samples were student teachers in 
early childhood education program, Faculty of Education, Kamphaengphet Rajabhat University. 
Sample groups were selected by Simple Random Sampling. Instrument used in this study was 
the Instructional Model by Using Experiential Learning Enhancing Life Skills for Student 
teachers in Rajabhat University. The experimental model of the same group one Group Pretest 
- Posttest Design and analyzed by t-test. The findings were as follows: 1) The Instructional 
Model consisted of five components: (1) rationale; (2) objectives; 3) contents; (4) teaching 
steps by Using Experiential Learning, ARTP Model 4 steps: Alerting, Reflection, Transfer and 
Practicing; (5) measurement and evaluation. 2) The finding revealed that the post-test average 
scores after finished teaching of Life Skills for Student teachers were statistical significantly 
higher than pre-test scores at 0.01 statistical level. 3) Student teachers were satisfied with the 
Instructional Model at the “Highest” level. 
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ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ต้องทําเป็นกระบวนการต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยปลูกฝังและสร้างคุณคา่

ให้กับตนเองและเห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์ ขณะเดียวกันก็ควรได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือเป็นภูมิคุ้มกัน
ความเสี่ยงในการดําเนินชีวิตท้ังปัจจุบันและอนาคต โดยปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการได้มีการวางแผนการปฏิรูป
การผลิตและพัฒนาครู เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ
ทักษะที่จําเป็นสําหรับศตวรรษที่ 21 โดยหน่วยงานที่มีหน้าท่ีในการพัฒนาครู ควรร่วมมือกับสถาบันการศึกษา 
ในการพัฒนาต้ังแต่เริ่มต้น เพ่ือให้สถาบันการศึกษาฝ่ายผลิตเข้าไปรับผิดชอบผลผลิต (บัณฑิตครู) ของตนเองที่
เป็นครูในระบบ เพ่ือให้ครูมีความรู้ความสามารถ และทักษะที่ทันสมัยสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณสมบัติท่ีพึงประสงค์ตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ (คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2557, 
หน้า 3-4)  

กระทวงศึกษาธิการได้กําหนดให้มีการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง โดยมุ่งให้ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะ ซ่ึงทักษะชีวิตเป็นจุดเน้นด้านความสามารถและทักษะท่ีเด็กและ
เยาวชนจําเป็น ต้องได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะชีวิตอย่างรอบด้าน เป็นภูมิคุ้มกันพ้ืนฐานท่ีจะช่วยให้
ผู้เรียนสามารถเผชิญกับปัญหาและความท้าทายในการดํารงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับวัฒนธรรม 
และสังคม (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2554, หน้า 2) ทักษะชีวิตมีความสําคัญและจําเป็น
อย่างย่ิง เนื่องจากสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงได้ส่งผลกระทบต่อเด็กวัยเรียนเป็นอย่างมาก เด็กและเยาวชนท่ีมี
ทักษะชีวิตในระดับตํ่าหรือขาดภูมิคุ้มกันทางสังคม เม่ือพ้นวัยการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปแล้ว อาจเป็นคนท่ีไม่ประสบ
ความสําเร็จในชีวิต จึงมีความจําเป็นในการพัฒนาและสร้างทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนในระบบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

อย่างเร่งด่วน เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตเป็นภูมิคุ้มกันให้รอดปลอดภัย (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน, 2554, หน้า 4) ซ่ึงจากสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างมากนี่เองได้ส่งผลกระทบต่อเด็กวัยเรียน ท้ังการ
ดําเนินชีวิต ท้ังปัญหาด้านการปรับตัว ปัญหาด้านอารมณ์และจิตใจ ปัญหาสุขภาพ ปัญหาความรุนแรง 
โดยเฉพาะในเด็กและเยาวชน ครูจึงต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตเป็น
ภูมิคุ้มกัน (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2554, หน้า 10) ถึงอย่างไรก็ตามเม่ือเด็กในระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานดังกล่าวสําเร็จการศึกษาและก้าวเข้าสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษาก็ย่อมต้องมีทักษะชีวิตท่ีจะพา
ตนเองให้ประสบความสําเร็จ นักศึกษาท่ีเข้ารับการศึกษาในคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ เม่ือสําเร็จการศึกษา
แล้วต้องประกอบอาชีพครูโดยส่วนใหญ่ ปัจจุบันเรามีนักเรียนจากระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีเก่งเข้ามาเป็นครู
เพ่ิมขึ้นโดยผ่านกระบวนการในการคัดสรรของแต่ละสถานศึกษา นักศึกษาครูเหล่านี้เม่ือเข้ารับการศึกษาในคณะ
ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ก็จะได้รับการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความสามารถในการสอน เป็นผู้มีความรู้ท่ีดี 
มีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพครู แต่สิ่งท่ีจําเป็นต้องส่งเสริมนอกเหนือจากประเด็นดังกล่าวคือเร่ือง ทักษะ
ชีวิต (Life Skill) ซ่ึงเป็นประเด็นสําคัญสําหรับนักศึกษาผู้ท่ีเรียนครูในศตวรรษท่ี 21 จําเป็นต้องมีเพ่ือก้าวสู่การ
เป็นครท่ีูมีคุณภาพ (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2557) ทักษะชีวิต เป็นความหมายท่ีสอดคล้องกับคําว่า Life skill ซ่ึง
องค์การอนามัยโลก (WHO) เป็นผู้บัญญัติศัพท์นี้ องค์การอนามัยโลกได้ให้ความหมายทักษะชีวิตไว้ว่าหมายถึง 
ความสามารถทางสังคม ความคิดวิเคราะห์ ความพยายามเพ่ิมพูนปฏิสัมพันธ์ของตนกับผู้อ่ืนและสิ่งแวดล้อมให้
ประสบความสําเร็จ เพ่ือสามารถแก้ไขปัญหาในสถานการณ์วิกฤตท่ีก่อให้เกิดพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา ตลอดจน
เป็นความสามารถที่จะสง่เสริมสุขภาพของบุคคลและชุมชน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 
2554, หน้า 4) ทักษะชีวิตสําหรับครูในศตวรรษที่ 21 เป็นหลักการพัฒนาครูท่ีสําคัญ ซ่ึงเป็นบทบาทท่ีสําคัญ
เพราะครูต้องเปลี่ยนแปลงตนเองอย่างมากมาย ต้องเปลี่ยนวิธีคิด ต้องใฝ่หาทักษะใหม่ในการเป็นผู้อํานวยการ 
เพ่ือชักชวนผู้เรียนมาทําโครงงาน ชวนผู้เรียนมาสะท้อนสิ่งท่ีได้เรียนรู้ ให้ได้ความรู้ท่ีลึกทางทฤษฎี และได้รับ  
การกระตุ้นสมองส่วนที่ทําให้ผู้เรียนมีความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน มีสุนทรียะและมีวุฒิภาวะต่างๆ ซ่ึงสมองส่วนนี้   
จะมีเพียงแค่เฉพาะในมนุษย์เท่านั้น (วิจารณ ์พานิช, 2555, หน้า 7) 

การพัฒนาทักษะชีวิต จึงนับได้ว่าเป็นทักษะพื้นฐานท่ีสําคัญย่ิงของผู้เรียน การพัฒนาทักษะชีวิตมี
กระบวนการสอนผ่านแนวคิดต่างๆ ท่ีน่าสนใจและมีผลการพัฒนารับรอง สําหรับแนวคิดท่ีน่าสนใจคือ        
“การเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์” ซ่ึงคอล์ป (Kolb, 1984) ได้บัญญัติวงจรการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์นี้
ขึ้น โดยเริ่มจากประสบการณ์ท่ีเป็นรูปธรรมไปสู่การสะท้อนความคิด ไปจนถึงการสรุปความคิดรวบยอด และ  
การทดลองในสถานการณ์ใหม่ จนเกิดเป็นข้ันตอนที่ต่อเนื่องโดยแนวคิดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์นี้    
เป็นวิธีการสอนที่เน้นการเรียนรู้จากการกระทํา ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ใหม่โดยเริ่มจากการรับรู้ปัญหา        
คิดหาแนวทางแก้ไข ลงมือปฏิบัติจนเกิดประสบการณ์ ผู้เรียนจะเป็นผู้สร้างความรู้ของตนเอง เกิดการ
ปรับเปล่ียนความรู้เดิมให้เป็นความรู้ใหม่ ซ่ึงจะเป็นความรู้ท่ีมีความหมายต่อผู้เรียน สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้
จริงในชีวิตประจําวัน ทําให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการคิดและการกระทําจนก่อให้เกิดการเรียนรู้  

จากการศึกษาสภาพปัญหา ความสําคัญ และเหตุผลดังกล่าวในข้างต้น ผู้วิจัยจึงมุ่งพัฒนารูปแบบ    
การสอนแบบเน้นประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิตสําหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ อันจะส่งผลที่ดี
ต่อการพัฒนาทักษะชีวิตสําหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้มีความเป็นครูท่ีสมบูรณ์ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือสร้างและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิต
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ABSTRACT 
The purpose of this study was to Development an Instructional Model by Using Experiential 
Learning for Enhancing Life Skills for Student teachers in Rajabhat University. The study had 
four objectives : (1) a construction and develop research instruments for the instructional 
model; (2) an experiment on the instructional model; and (3) To measure student teachers 
satisfactory evaluation toward on the instructional model. Samples were student teachers in 
early childhood education program, Faculty of Education, Kamphaengphet Rajabhat University. 
Sample groups were selected by Simple Random Sampling. Instrument used in this study was 
the Instructional Model by Using Experiential Learning Enhancing Life Skills for Student 
teachers in Rajabhat University. The experimental model of the same group one Group Pretest 
- Posttest Design and analyzed by t-test. The findings were as follows: 1) The Instructional 
Model consisted of five components: (1) rationale; (2) objectives; 3) contents; (4) teaching 
steps by Using Experiential Learning, ARTP Model 4 steps: Alerting, Reflection, Transfer and 
Practicing; (5) measurement and evaluation. 2) The finding revealed that the post-test average 
scores after finished teaching of Life Skills for Student teachers were statistical significantly 
higher than pre-test scores at 0.01 statistical level. 3) Student teachers were satisfied with the 
Instructional Model at the “Highest” level. 
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ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ต้องทําเป็นกระบวนการต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยปลูกฝังและสร้างคุณคา่

ให้กับตนเองและเห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์ ขณะเดียวกันก็ควรได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือเป็นภูมิคุ้มกัน
ความเสี่ยงในการดําเนินชีวิตท้ังปัจจุบันและอนาคต โดยปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการได้มีการวางแผนการปฏิรูป
การผลิตและพัฒนาครู เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ
ทักษะที่จําเป็นสําหรับศตวรรษที่ 21 โดยหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีในการพัฒนาครู ควรร่วมมือกับสถาบันการศึกษา 
ในการพัฒนาต้ังแต่เริ่มต้น เพ่ือให้สถาบันการศึกษาฝ่ายผลิตเข้าไปรับผิดชอบผลผลิต (บัณฑิตครู) ของตนเองที่
เป็นครูในระบบ เพ่ือให้ครูมีความรู้ความสามารถ และทักษะที่ทันสมัยสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณสมบัติท่ีพึงประสงค์ตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ (คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2557, 
หน้า 3-4)  

กระทวงศึกษาธิการได้กําหนดให้มีการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง โดยมุ่งให้ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะ ซ่ึงทักษะชีวิตเป็นจุดเน้นด้านความสามารถและทักษะที่เด็กและ
เยาวชนจําเป็น ต้องได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะชีวิตอย่างรอบด้าน เป็นภูมิคุ้มกันพ้ืนฐานท่ีจะช่วยให้
ผู้เรียนสามารถเผชิญกับปัญหาและความท้าทายในการดํารงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับวัฒนธรรม 
และสังคม (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2554, หน้า 2) ทักษะชีวิตมีความสําคัญและจําเป็น
อย่างย่ิง เน่ืองจากสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงได้ส่งผลกระทบต่อเด็กวัยเรียนเป็นอย่างมาก เด็กและเยาวชนท่ีมี
ทักษะชีวิตในระดับต่ําหรือขาดภูมิคุ้มกันทางสังคม เม่ือพ้นวัยการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปแล้ว อาจเป็นคนท่ีไม่ประสบ
ความสําเร็จในชีวิต จึงมีความจําเป็นในการพัฒนาและสร้างทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนในระบบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

อย่างเร่งด่วน เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตเป็นภูมิคุ้มกันให้รอดปลอดภัย (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน, 2554, หน้า 4) ซ่ึงจากสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างมากนี่เองได้ส่งผลกระทบต่อเด็กวัยเรียน ท้ังการ
ดําเนินชีวิต ท้ังปัญหาด้านการปรับตัว ปัญหาด้านอารมณ์และจิตใจ ปัญหาสุขภาพ ปัญหาความรุนแรง 
โดยเฉพาะในเด็กและเยาวชน ครูจึงต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตเป็น
ภูมิคุ้มกัน (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2554, หน้า 10) ถึงอย่างไรก็ตามเม่ือเด็กในระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานดังกล่าวสําเร็จการศึกษาและก้าวเข้าสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษาก็ย่อมต้องมีทักษะชีวิตท่ีจะพา
ตนเองให้ประสบความสําเร็จ นักศึกษาท่ีเข้ารับการศึกษาในคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ เม่ือสําเร็จการศึกษา
แล้วต้องประกอบอาชีพครูโดยส่วนใหญ่ ปัจจุบันเรามีนักเรียนจากระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีเก่งเข้ามาเป็นครู
เพ่ิมขึ้นโดยผ่านกระบวนการในการคัดสรรของแต่ละสถานศึกษา นักศึกษาครูเหล่าน้ีเม่ือเข้ารับการศึกษาในคณะ
ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ก็จะได้รับการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความสามารถในการสอน เป็นผู้มีความรู้ท่ีดี 
มีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพครู แต่สิ่งท่ีจําเป็นต้องส่งเสริมนอกเหนือจากประเด็นดังกล่าวคือเรื่อง ทักษะ
ชีวิต (Life Skill) ซ่ึงเป็นประเด็นสําคัญสําหรับนักศึกษาผู้ท่ีเรียนครูในศตวรรษท่ี 21 จําเป็นต้องมีเพ่ือก้าวสู่การ
เป็นครท่ีูมีคุณภาพ (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2557) ทักษะชีวิต เป็นความหมายท่ีสอดคล้องกับคําว่า Life skill ซ่ึง
องค์การอนามัยโลก (WHO) เป็นผู้บัญญัติศัพท์นี้ องค์การอนามัยโลกได้ให้ความหมายทักษะชีวิตไว้ว่าหมายถึง 
ความสามารถทางสังคม ความคิดวิเคราะห์ ความพยายามเพ่ิมพูนปฏิสัมพันธ์ของตนกับผู้อ่ืนและสิ่งแวดล้อมให้
ประสบความสําเร็จ เพ่ือสามารถแก้ไขปัญหาในสถานการณ์วิกฤตท่ีก่อให้เกิดพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา ตลอดจน
เป็นความสามารถที่จะสง่เสริมสุขภาพของบุคคลและชุมชน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 
2554, หน้า 4) ทักษะชีวิตสําหรับครูในศตวรรษที่ 21 เป็นหลักการพัฒนาครูท่ีสําคัญ ซ่ึงเป็นบทบาทท่ีสําคัญ
เพราะครูต้องเปลี่ยนแปลงตนเองอย่างมากมาย ต้องเปลี่ยนวิธีคิด ต้องใฝ่หาทักษะใหม่ในการเป็นผู้อํานวยการ 
เพ่ือชักชวนผู้เรียนมาทําโครงงาน ชวนผู้เรียนมาสะท้อนสิ่งท่ีได้เรียนรู้ ให้ได้ความรู้ท่ีลึกทางทฤษฎี และได้รับ  
การกระตุ้นสมองส่วนที่ทําให้ผู้เรียนมีความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน มีสุนทรียะและมีวุฒิภาวะต่างๆ ซ่ึงสมองส่วนนี้   
จะมีเพียงแค่เฉพาะในมนุษย์เท่านั้น (วิจารณ ์พานิช, 2555, หน้า 7) 

การพัฒนาทักษะชีวิต จึงนับได้ว่าเป็นทักษะพื้นฐานท่ีสําคัญย่ิงของผู้เรียน การพัฒนาทักษะชีวิตมี
กระบวนการสอนผ่านแนวคิดต่างๆ ท่ีน่าสนใจและมีผลการพัฒนารับรอง สําหรับแนวคิดท่ีน่าสนใจคือ        
“การเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์” ซ่ึงคอล์ป (Kolb, 1984) ได้บัญญัติวงจรการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์นี้
ขึ้น โดยเริ่มจากประสบการณ์ท่ีเป็นรูปธรรมไปสู่การสะท้อนความคิด ไปจนถึงการสรุปความคิดรวบยอด และ  
การทดลองในสถานการณ์ใหม่ จนเกิดเป็นข้ันตอนท่ีต่อเนื่องโดยแนวคิดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์นี้    
เป็นวิธีการสอนที่เน้นการเรียนรู้จากการกระทํา ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ใหม่โดยเริ่มจากการรับรู้ปัญหา        
คิดหาแนวทางแก้ไข ลงมือปฏิบัติจนเกิดประสบการณ์ ผู้เรียนจะเป็นผู้สร้างความรู้ของตนเอง เกิดการ
ปรับเปลี่ยนความรู้เดิมให้เป็นความรู้ใหม่ ซ่ึงจะเป็นความรู้ท่ีมีความหมายต่อผู้เรียน สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้
จริงในชีวิตประจําวัน ทําให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการคิดและการกระทําจนก่อให้เกิดการเรียนรู้  

จากการศึกษาสภาพปัญหา ความสําคัญ และเหตุผลดังกล่าวในข้างต้น ผู้วิจัยจึงมุ่งพัฒนารูปแบบ    
การสอนแบบเน้นประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิตสําหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ อันจะส่งผลที่ดี
ต่อการพัฒนาทักษะชีวิตสําหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้มีความเป็นครูท่ีสมบูรณ์ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือสร้างและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิต

สําหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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2. เพ่ือทดลองใช้และศึกษาผลการใช้รูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิต
สําหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาครูท่ีมีต่อรูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์ เพ่ือ
ส่งเสริมทักษะชีวิต สําหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 

สมมติฐานการวิจัย  
นักศึกษาครูท่ีได้รับการสอนตามรูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิตสําหรับ

นักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีทักษะชีวิตสูงขึ้นกว่าก่อนได้รับการสอน 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ขั้นตอนท่ี 1 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริม

ทักษะชีวิต สําหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ขั้นการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการสอนฯ เป็นการศึกษาและนําข้อมูลพื้นฐาน แนวคิด 

การเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ โดยในขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนแบบเน้น
ประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิตสําหรับนักศึกษาครู แบบ ARTP Model 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นท่ี 1 
ตระหนักประสบการณ ์(Alerting) ขั้นท่ี 2 ขั้นร่วมสะท้อนคิด (Reflection) ขั้นท่ี 3 ขั้นสร้างความคิดรวบยอด 
(Transfer) ขั้นท่ี 4 ขั้นปฏิบัติเรียนรู้ (Practicing) และข้อมูลพื้นฐานแนวคิดเก่ียวกับทักษะชีวิต และรูปแบบการ
สอนที่เก็บรวบรวมข้อมูลได้มาดําเนินการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด แนวทาง
ในการที่จะพัฒนาทักษะชีวิตสําหรับนักศึกษาครู โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านหลักสูตรและการสอน 
และทักษะชีวิต เพ่ือให้ข้อมูล แนวคิด แนวทางเกี่ยวกับการสอนแบบเน้นประสบการณ์ และการส่งเสริมทักษะ
ชีวิตสําหรับนักศึกษาครู และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเกี่ยวกับแนวคิด แนวทางการพัฒนารูปแบบการสอน
แบบเน้นประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิตสําหรับนักศึกษาครู โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนระดับ
ปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือให้ข้อมูล แนวคิด แนวทาง เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
โดยข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์จะนํามาเพื่อเปน็ข้อมูลพ้ืนฐานในการสร้างรูปแบบการสอน คู่มือการใช้รูปแบบ
การสอน แบบวัดทักษะชีวิตสําหรับนักศึกษาครู แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาครูท่ีมีต่อการเรียนการ
สอนโดยใช้รูปแบบการสอน แบบประเมินคุณภาพรูปแบบการสอน แบบประเมินคุณภาพคู่มือการใช้รูปแบบการ
สอน แบบประเมินคุณภาพแบบวัดทักษะชีวิตสําหรับนักศึกษาครู แบบประเมินคุณภาพแบบประเมิน          
ความพึงพอใจของนักศึกษาครูท่ีมีต่อการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอน  

1. แหล่งข้อมูล ผู้วิจัยได้ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ รวบรวมข้อมูลจากเอกสารท่ีเกี่ยวกับการเรียนรู้
แบบเน้นประสบการณ์ ทักษะชีวิต และรูปแบบการสอน ประกอบไปด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญ 
องค์ประกอบ แนวคิดและทฤษฎี และแนวทางในการส่งเสริมการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ท่ีจะทําให้
นักศึกษาครูมีทักษะชีวิต ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการสอน ได้แก่ ความหมายของรูปแบบการสอนองคป์ระกอบของ
รูปแบบการสอน การพัฒนารูปแบบการสอน การนําเสนอรูปแบบการสอน 

การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านหลักสูตรและการสอน และทักษะชีวิต จํานวน 5 คน และการ
สัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีมีประสบการณ์ในการสอนนักศึกษาครู ตั้งแต่ 
5 ปีขึ้นไป จํานวน 5 คน เพ่ือให้ข้อมูล กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน และผู้เชี่ยวชาญด้านทักษะชีวิต 
จํานวน 7 คน เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ และนักศึกษาครู คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จํานวน 30 คน ท่ีกําลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ท่ีไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง 

 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด 
แนวทางในการที่จะพัฒนาทักษะชีวิตสําหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ 2) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
เก่ียวกับแนวคิด แนวทางการพัฒนารูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิตสําหรับ
นักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ 3) รูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิต สําหรับ
นักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ 4) คู่มือการใช้รูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิต 
สําหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ 5) แบบประเมินความเหมาะสมรูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์ 
เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิต สําหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ 6) แบบประเมินความเหมาะสมคู่มือการใช้
รูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิตสําหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ         
7) แบบวัดทักษะชีวิตสําหรับนักศึกษาครู  
 3. การพัฒนาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  3.1 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด แนวทางในการท่ีจะพัฒนา
ทักษะชีวิตสําหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีขั้นตอนดําเนินการดังนี้  

ศึกษาประเด็นเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด แนวทางในการท่ีจะพัฒนาทักษะชีวิต สําหรับ
นักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ จากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง นําข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์เนื้อหา เพ่ือ
สร้างกรอบคําถามการสัมภาษณ์ ซ่ึงมีลักษณะ 2 ส่วน คือ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์ และหลักการ แนวคิด 
แนวทางในการที่จะพัฒนาทักษะชีวิต สําหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ นําแบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างข้ึนเสนอ
ต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ พิจารณาตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหา และความถูกต้องในด้านเนื้อหา 
นําแบบสัมภาษณ์เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 
โดยการคํานวณหาคา่ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกข้อคําถามท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50   
ขึ้นไป ซ่ึงผลการตรวจสอบได้ค่าความสอดคล้อง เท่ากับ 1.00 ทุกข้อ ถือว่าเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนด และ
ดําเนินการปรับปรุงแบบสัมภาษณต์ามข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือให้
แบบสัมภาษณ์มีความสมบูรณ์ย่ิงขึ้น จนได้แบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์ 
  3.2 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเกี่ยวกับแนวคิด แนวทางการพัฒนารูปแบบการสอน
แบบเน้นประสบการณ ์เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิตสําหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีขั้นตอนการสร้างและ
หาคุณภาพดังนี้ 

 ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด แนวทางการพัฒนารูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์ เพ่ือ
ส่งเสริมทักษะชีวิต สําหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ จากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง นําข้อมูลที่
ได้มาสังเคราะห์เนื้อหา เพ่ือสร้างกรอบคําถามการสัมภาษณ์ ซ่ึงมีลักษณะ 2 ส่วน คือ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้
สัมภาษณ์ และแนวคิด แนวทางการพัฒนารูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิต 
สําหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ นําแบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
พิจารณาตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหา และความถูกต้องในด้านเนื้อหา นําแบบสัมภาษณ์เสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยการคํานวณหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) โดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกข้อคําถามที่มีค่า IOC ตั้งแต ่0.50 ขึ้นไป ซ่ึงผลการตรวจสอบได้
ค่าความสอดคล้อง เท่ากับ 1.00 ทุกข้อ ถือว่าเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนด ปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ตาม
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2. เพ่ือทดลองใช้และศึกษาผลการใช้รูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิต
สําหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาครูท่ีมีต่อรูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์ เพ่ือ
ส่งเสริมทักษะชีวิต สําหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 

สมมติฐานการวิจัย  
นักศึกษาครูท่ีได้รับการสอนตามรูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิตสําหรับ

นักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีทักษะชีวิตสูงข้ึนกว่าก่อนได้รับการสอน 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ขั้นตอนท่ี 1 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริม

ทักษะชีวิต สําหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ขั้นการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการสอนฯ เป็นการศึกษาและนําข้อมูลพ้ืนฐาน แนวคิด 

การเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ โดยในข้ันตอนการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนแบบเน้น
ประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิตสําหรับนักศึกษาครู แบบ ARTP Model 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นท่ี 1 
ตระหนักประสบการณ ์(Alerting) ขั้นท่ี 2 ขั้นร่วมสะท้อนคิด (Reflection) ขั้นท่ี 3 ขั้นสร้างความคิดรวบยอด 
(Transfer) ขั้นท่ี 4 ขั้นปฏิบัติเรียนรู้ (Practicing) และข้อมูลพื้นฐานแนวคิดเกี่ยวกับทักษะชีวิต และรูปแบบการ
สอนท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลได้มาดําเนินการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด แนวทาง
ในการท่ีจะพัฒนาทักษะชีวิตสําหรับนักศึกษาครู โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านหลักสูตรและการสอน 
และทักษะชีวิต เพ่ือให้ข้อมูล แนวคิด แนวทางเกี่ยวกับการสอนแบบเน้นประสบการณ์ และการส่งเสริมทักษะ
ชีวิตสําหรับนักศึกษาครู และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเกี่ยวกับแนวคิด แนวทางการพัฒนารูปแบบการสอน
แบบเน้นประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิตสําหรับนักศึกษาครู โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนระดับ
ปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือให้ข้อมูล แนวคิด แนวทาง เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
โดยข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์จะนํามาเพ่ือเปน็ข้อมูลพื้นฐานในการสร้างรูปแบบการสอน คู่มือการใช้รูปแบบ
การสอน แบบวัดทักษะชีวิตสําหรับนักศึกษาครู แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาครูท่ีมีต่อการเรียนการ
สอนโดยใช้รูปแบบการสอน แบบประเมินคุณภาพรูปแบบการสอน แบบประเมินคุณภาพคู่มือการใช้รูปแบบการ
สอน แบบประเมินคุณภาพแบบวัดทักษะชีวิตสําหรับนักศึกษาครู แบบประเมินคุณภาพแบบประเมิน          
ความพึงพอใจของนักศึกษาครูท่ีมีต่อการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอน  

1. แหล่งข้อมูล ผู้วิจัยได้ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ รวบรวมข้อมูลจากเอกสารท่ีเกี่ยวกับการเรียนรู้
แบบเน้นประสบการณ์ ทักษะชีวิต และรูปแบบการสอน ประกอบไปด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญ 
องค์ประกอบ แนวคิดและทฤษฎี และแนวทางในการส่งเสริมการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ท่ีจะทําให้
นักศึกษาครูมีทักษะชีวิต ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการสอน ได้แก่ ความหมายของรูปแบบการสอนองคป์ระกอบของ
รูปแบบการสอน การพัฒนารูปแบบการสอน การนําเสนอรูปแบบการสอน 

การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านหลักสูตรและการสอน และทักษะชีวิต จํานวน 5 คน และการ
สัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีมีประสบการณ์ในการสอนนักศึกษาครู ตั้งแต่ 
5 ปีขึ้นไป จํานวน 5 คน เพ่ือให้ข้อมูล กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน และผู้เชี่ยวชาญด้านทักษะชีวิต 
จํานวน 7 คน เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ และนักศึกษาครู คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จํานวน 30 คน ท่ีกําลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 ท่ีไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง 

 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด 
แนวทางในการที่จะพัฒนาทักษะชีวิตสําหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ 2) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
เกี่ยวกับแนวคิด แนวทางการพัฒนารูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิตสําหรับ
นักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ 3) รูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิต สําหรับ
นักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ 4) คู่มือการใช้รูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิต 
สําหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ 5) แบบประเมินความเหมาะสมรูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์ 
เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิต สําหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ 6) แบบประเมินความเหมาะสมคู่มือการใช้
รูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิตสําหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ         
7) แบบวัดทักษะชีวิตสําหรับนักศึกษาครู  
 3. การพัฒนาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  3.1 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด แนวทางในการท่ีจะพัฒนา
ทักษะชีวิตสําหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีขั้นตอนดําเนินการดังนี้  

ศึกษาประเด็นเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด แนวทางในการท่ีจะพัฒนาทักษะชีวิต สําหรับ
นักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นําข้อมูลท่ีได้มาสังเคราะห์เน้ือหา เพ่ือ
สร้างกรอบคําถามการสัมภาษณ์ ซ่ึงมีลักษณะ 2 ส่วน คือ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์ และหลักการ แนวคิด 
แนวทางในการที่จะพัฒนาทักษะชีวิต สําหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ นําแบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างข้ึนเสนอ
ต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ พิจารณาตรวจสอบความครอบคลุมของเน้ือหา และความถูกต้องในด้านเนื้อหา 
นําแบบสัมภาษณ์เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 
โดยการคํานวณหาคา่ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกข้อคําถามท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50   
ขึ้นไป ซ่ึงผลการตรวจสอบได้ค่าความสอดคล้อง เท่ากับ 1.00 ทุกข้อ ถือว่าเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนด และ
ดําเนินการปรับปรุงแบบสัมภาษณต์ามข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือให้
แบบสัมภาษณ์มีความสมบูรณ์ย่ิงขึ้น จนได้แบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์ 
  3.2 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเกี่ยวกับแนวคิด แนวทางการพัฒนารูปแบบการสอน
แบบเน้นประสบการณ ์เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิตสําหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีขั้นตอนการสร้างและ
หาคุณภาพดังนี้ 

 ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด แนวทางการพัฒนารูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์ เพ่ือ
ส่งเสริมทักษะชีวิต สําหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นําข้อมูลท่ี
ได้มาสังเคราะห์เนื้อหา เพ่ือสร้างกรอบคําถามการสัมภาษณ์ ซ่ึงมีลักษณะ 2 ส่วน คือ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้
สัมภาษณ์ และแนวคิด แนวทางการพัฒนารูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิต 
สําหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ นําแบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
พิจารณาตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหา และความถูกต้องในด้านเนื้อหา นําแบบสัมภาษณ์เสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยการคํานวณหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) โดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกข้อคําถามที่มีค่า IOC ตั้งแต ่0.50 ขึ้นไป ซ่ึงผลการตรวจสอบได้
ค่าความสอดคล้อง เท่ากับ 1.00 ทุกข้อ ถือว่าเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนด ปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ตาม
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ข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือให้แบบสัมภาษณ์มีความสมบูรณ์ย่ิงข้ึน จนได้
แบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์ 

3.3 รูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิต สําหรับนักศึกษาครู  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพดังนี้ 

ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการสอนของ Joyce & Weil (2004); 
Arends (1999); Anderson (1999); และทิศนา แขมมณี (2554) เพ่ือสังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการ
สอนแบบเน้นประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิต สําหรับนกัศึกษาครู ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 
หลักการ วัตถุประสงค์ เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล และศึกษาเอกสารท่ี
เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ของ คอล์บ (Kolb, 1984) ดีน (Deen, 2002) เคมพ์ท และคนอ่ืนๆ 
(Kempt, et al., 1998) ทินยาลา (Tynjala, 1998) มาร์โลว และเพจ (Marlowe & Page, 1998; Reed, 1996) 
เบียร์ดและวิลสัน (Beard & Wilson, 2006) เคลล ี(Kelly, 2007)  วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2542) สมศักดิ์  
ภู่วิภาดาวรรธน์ (2544) และทิศนา แขมมณี (2554) เพ่ือกําหนดหลักการ และขั้นตอนการเรียนการสอนของ
รูปแบบการสอน ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทักษะชีวิตของ องค์การอนามัยโลก (World Health 
Organization, 1997) เพ่ือกําหนดวัตถุประสงค์และแนวทางในการวัดและประเมินผลของรูปแบบการสอน 
วิเคราะห์กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ. 3) รายวิชาการศึกษาและความเป็นครู จาก
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เพ่ือ
ใช้ในการกําหนดเนื้อหาสาระ และจุดประสงค์การเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนการสอน มาดําเนินการออกแบบ
ร่างเนื้อหาของรูปแบบการสอนประกอบด้วย 1. หลักการของรูปแบบการสอน ได้แก่ 1) เป็นการเรียนรู้ท่ีมุ่งให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์อย่างเป็นระบบ โดยการลงมือปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความคิดรวบยอด และ
นําไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ จนสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ เพื่อการตัดสินใจและการแก้ปัญหา
ได้อย่างเหมาะสม 2) ผู้เรียนมีส่วนร่วมกันในการศึกษา และวางแผนการตอบสนอง หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ท่ีสามารถนําไปสู่การปฏิบัติท้ังรายบุคคลและรายกลุ่ม 2. วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 
ได้แก่ 1) เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิตด้านการตัดสินใจและการแก้ปัญหาโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ 2) เพ่ือส่งเสริม
ทักษะชีวิตด้านการตัดสินใจและการแก้ปัญหาโดยใช้ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ 3. เนื้อหา เน้ือหาสาระที่ใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์ สําหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ได้แก่ เนื้อหาเก่ียวกับความเป็นครู ประกอบด้วย ความสําคัญของวิชาชีพครู พัฒนาการของวิชาชีพครู 
คุณลักษณะของครูท่ีดี เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพครู ซ่ึงเป็นเน้ือหาส่วนหนึ่งของ
รายวิชา การศึกษาและความเป็นครู 4. กิจกรรมการเรียนการสอน ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ
การสอนแบบเน้นประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิตสําหรับนักศึกษาครู แบบ ARTP Model 4 ขั้นตอน 
ประกอบด้วย ขั้นท่ี 1 ตระหนักประสบการณ์ (Alerting) ขั้นท่ี 2 ขั้นร่วมสะท้อนคิด (Reflection) ขั้นท่ี 3      
ขั้นสร้างความคิดรวบยอด (Transfer) ขั้นท่ี 4 ขั้นปฏิบัติเรียนรู้ (Practicing) และ 5. การวัดและประเมินผล 
กระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนครอบคลุมท้ังการทดสอบก่อนเรียน และการ
ทดสอบหลังการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นการประเมินเกี่ยวกับทักษะชีวิตสําหรับนักศึกษาครู ประกอบด้วย
ทักษะชีวิตสําหรับนักศึกษาครู 2 องค์ประกอบ ดงันี้ 1) เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิตด้านการตัดสินใจและการ
แก้ปัญหาโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ 2) เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิตด้านการตัดสินใจและการแก้ปัญหาโดยใช้ความคิด
อย่างมีวิจารณญาณ นํารูปแบบการสอนไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม และ
นํากลับมาแก้ไขปรับปรุงเพื่อนําไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพต่อไป นํารูปแบบการสอน และเครื่องมือท่ีใช้

ในการประเมิน ได้แก่ แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการสอน ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 
7 คน พิจารณาตามแบบประเมินท่ีกําหนด รายการตรวจสอบความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของรูปแบบการ
สอนซ่ึงมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (ล้วน สายยศ 
และอังคณา สายยศ, 2538, 183-184) 5 หมายถึง รูปแบบการสอนมีความเหมาะสมมากที่สุด 4 หมายถึง 
รูปแบบการสอนมีความเหมาะสมมาก 3 หมายถึง รูปแบบการสอนมีความเหมาะสมปานกลาง 2 หมายถึง 
รูปแบบการสอนมีความเหมาะสมน้อย 1 หมายถึง รูปแบบการสอนมีความเหมาะสมน้อยท่ีสุด ข้อมูลสําหรับการ
ตรวจสอบความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของรูปแบบการสอน โดยนําข้อมูลมาคํานวณหาค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนความเหมาะสม และความเป็นไปได้ แล้วนําผลมาแปลความหมายดังนี้ ค่าเฉลี่ย 
4.50-5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49  หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง มีความ
เหมาะสมในระดับน้อย ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับน้อยท่ีสุด เกณฑ์การตัดสินการ
พิจารณา ความเหมาะสมของผู้เชี่ยวชาญ ใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า 3.50 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ไม่เกิน 1.00 ถือว่ามีความเหมาะสม ถ้าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ดงักล่าวจะต้องนําไปปรับปรุงแก้ไข (รัตนะ บัวสนธ์, 
2552, หน้า 48) โดยผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการสอนรวมทั้งฉบับ อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 
( X ) เท่ากับ 4.77  นํารูปแบบการสอนที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญมาปรับแก้ตามคําแนะนําและจัดพิมพ์
เพ่ือนําไปทดลองใช้ (Try out) กับนักศึกษาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง โดยเลือกจากนักศึกษาครูท่ีมีความใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 1 ห้องเรียน จํานวน 30 คน     
เพ่ือหาความเป็นไปได้ของรูปแบบการสอน โดยใช้แบบบันทึกสะท้อนการเรียนรู้หลังทํากิจกรรมการเรียนการ
สอน  ซ่ึงมีลักษณะเป็นข้อคําถามให้นักศึกษาสะท้อนสิ่งท่ีได้รับจากการจัดการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน ซ่ึง
พบว่ารูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิต สําหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
มีความเป็นไปได้ในการนําไปใช้ นําผลที่ได้จากการทดลองนําร่องมาใช้ปรับปรุงเพื่อให้ได้รูปแบบการสอนท่ีมี
ความเหมาะสมมากยิ่งข้ึนก่อนนําไปทดลองใช้ 

3.4 คู่มือการใช้รูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิต สําหรับ 
นักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพดังน้ี 

กําหนดองค์ประกอบของคู่มือการใช้รูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริม
ทักษะชีวิตสําหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ ซ่ึงประกอบด้วย 1) คําแนะนําการใช้รูปแบบการสอน เป็น
ข้อมูลแสดงแนวทางในการนํารูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิตสําหรับนักศึกษาครู
ไปใช้  2) บทบาทของครูผู้สอน เป็นข้อมูลแสดงแนวทางการแสดงออกทางพฤติกรรมของผู้สอนต่อการใช้รูปแบบ
การสอน และต่อผู้เรียน เพ่ือให้การดําเนินการใช้รูปแบบการสอนมีประสิทธิภาพสูงสุด 3) บทบาทของผู้เรียน 
เป็นข้อมูลแสดงแนวทางการแสดงออกทางพฤติกรรมของผู้เรียน ท่ีเกิดขึ้นก่อน ขณะ และหลังการได้รับการสอน
โดยใช้รูปแบบการสอน 4) การนํารูปแบบไปใช้ เป็นการแสดงข้อมูลเพ่ือให้ผู้สอนได้ทราบถึงขอบข่ายการนํา
รูปแบบการสอนไปใช้ เก่ียวกับการเตรียมผู้เรียน การเตรียมกิจกรรม และกระบวนการท่ีผู้สอนสามารถ
ดําเนินการได้ขณะใช้รูปแบบการสอน 5) กําหนดการจัดกิจกรรมตามรูปแบบการสอน เป็นการแสดงข้อมูล
เก่ียวกับกําหนดการสอนที่เป็นเนื้อหาสาระ เวลาเรียน ท่ีจะนํามาใช้กับรูปแบบการสอน 6) แผนการจัดการเรียน
การสอนตามรูปแบบการสอน เป็นการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับแผนการสอนที่มีรายละเอียดเก่ียวกับวัตถุประสงค์ 
เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล ซ่ึงกระบวนการในขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน
ของแผนการสอนจะใช้ขั้นตอนแบบ ARTP Model 4 ขั้นตอน จัดทําเป็นคู่มือการใช้รูปแบบการสอนแบบเน้น
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ข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือให้แบบสัมภาษณ์มีความสมบูรณ์ย่ิงขึ้น จนได้
แบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์ 

3.3 รูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิต สําหรับนักศึกษาครู  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพดังนี้ 

ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการสอนของ Joyce & Weil (2004); 
Arends (1999); Anderson (1999); และทิศนา แขมมณี (2554) เพ่ือสังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการ
สอนแบบเน้นประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิต สําหรับนกัศึกษาครู ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 
หลักการ วัตถุประสงค์ เน้ือหา กิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล และศึกษาเอกสารท่ี
เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ของ คอล์บ (Kolb, 1984) ดีน (Deen, 2002) เคมพ์ท และคนอ่ืนๆ 
(Kempt, et al., 1998) ทินยาลา (Tynjala, 1998) มาร์โลว และเพจ (Marlowe & Page, 1998; Reed, 1996) 
เบียร์ดและวิลสัน (Beard & Wilson, 2006) เคลล ี(Kelly, 2007)  วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2542) สมศักดิ์  
ภู่วิภาดาวรรธน์ (2544) และทิศนา แขมมณี (2554) เพ่ือกําหนดหลกัการ และขั้นตอนการเรียนการสอนของ
รูปแบบการสอน ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทักษะชีวิตของ องค์การอนามัยโลก (World Health 
Organization, 1997) เพ่ือกําหนดวัตถุประสงค์และแนวทางในการวัดและประเมินผลของรูปแบบการสอน 
วิเคราะห์กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ. 3) รายวิชาการศึกษาและความเป็นครู จาก
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เพ่ือ
ใช้ในการกําหนดเนื้อหาสาระ และจุดประสงค์การเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนการสอน มาดําเนินการออกแบบ
ร่างเนื้อหาของรูปแบบการสอนประกอบด้วย 1. หลักการของรูปแบบการสอน ได้แก่ 1) เป็นการเรียนรู้ท่ีมุ่งให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์อย่างเป็นระบบ โดยการลงมือปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความคิดรวบยอด และ
นําไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ จนสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ เพื่อการตัดสินใจและการแก้ปัญหา
ได้อย่างเหมาะสม 2) ผู้เรียนมีส่วนร่วมกันในการศึกษา และวางแผนการตอบสนอง หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ท่ีสามารถนําไปสู่การปฏิบัติท้ังรายบุคคลและรายกลุ่ม 2. วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 
ได้แก่ 1) เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิตด้านการตัดสินใจและการแก้ปัญหาโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ 2) เพ่ือส่งเสริม
ทักษะชีวิตด้านการตัดสินใจและการแก้ปัญหาโดยใช้ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ 3. เนื้อหา เนื้อหาสาระที่ใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์ สําหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ได้แก่ เน้ือหาเก่ียวกับความเป็นครู ประกอบด้วย ความสําคัญของวิชาชีพครู พัฒนาการของวิชาชีพครู 
คุณลักษณะของครูท่ีดี เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพครู ซ่ึงเป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งของ
รายวิชา การศึกษาและความเป็นครู 4. กิจกรรมการเรียนการสอน ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ
การสอนแบบเน้นประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิตสําหรับนักศึกษาครู แบบ ARTP Model 4 ขั้นตอน 
ประกอบด้วย ขั้นท่ี 1 ตระหนักประสบการณ์ (Alerting) ขั้นท่ี 2 ขั้นร่วมสะท้อนคิด (Reflection) ขั้นท่ี 3      
ขั้นสร้างความคิดรวบยอด (Transfer) ขั้นท่ี 4 ขั้นปฏิบัติเรียนรู้ (Practicing) และ 5. การวัดและประเมินผล 
กระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนครอบคลุมท้ังการทดสอบก่อนเรียน และการ
ทดสอบหลังการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นการประเมินเกี่ยวกับทักษะชีวิตสําหรับนักศึกษาครู ประกอบด้วย
ทักษะชีวิตสําหรับนักศึกษาครู 2 องค์ประกอบ ดงันี้ 1) เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิตด้านการตัดสินใจและการ
แก้ปัญหาโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ 2) เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิตด้านการตัดสินใจและการแก้ปัญหาโดยใช้ความคิด
อย่างมีวิจารณญาณ นํารูปแบบการสอนไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม และ
นํากลับมาแก้ไขปรับปรุงเพื่อนําไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพต่อไป นํารูปแบบการสอน และเครื่องมือท่ีใช้

ในการประเมิน ได้แก่ แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการสอน ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 
7 คน พิจารณาตามแบบประเมินท่ีกําหนด รายการตรวจสอบความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของรูปแบบการ
สอนซ่ึงมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (ล้วน สายยศ 
และอังคณา สายยศ, 2538, 183-184) 5 หมายถึง รูปแบบการสอนมีความเหมาะสมมากที่สุด 4 หมายถึง 
รูปแบบการสอนมีความเหมาะสมมาก 3 หมายถึง รูปแบบการสอนมีความเหมาะสมปานกลาง 2 หมายถึง 
รูปแบบการสอนมีความเหมาะสมน้อย 1 หมายถึง รูปแบบการสอนมีความเหมาะสมน้อยท่ีสุด ข้อมูลสําหรับการ
ตรวจสอบความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของรูปแบบการสอน โดยนําข้อมูลมาคํานวณหาค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนความเหมาะสม และความเป็นไปได้ แล้วนําผลมาแปลความหมายดังนี้ ค่าเฉลี่ย 
4.50-5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49  หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง มีความ
เหมาะสมในระดับน้อย ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับน้อยท่ีสุด เกณฑ์การตัดสินการ
พิจารณา ความเหมาะสมของผู้เชี่ยวชาญ ใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า 3.50 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ไม่เกิน 1.00 ถือว่ามีความเหมาะสม ถ้าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ดงักล่าวจะต้องนําไปปรับปรุงแก้ไข (รัตนะ บัวสนธ์, 
2552, หน้า 48) โดยผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการสอนรวมทั้งฉบับ อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 
( X ) เท่ากับ 4.77  นํารูปแบบการสอนที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญมาปรับแก้ตามคําแนะนําและจัดพิมพ์
เพ่ือนําไปทดลองใช้ (Try out) กับนักศึกษาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง โดยเลือกจากนักศึกษาครูท่ีมีความใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 1 ห้องเรียน จํานวน 30 คน     
เพ่ือหาความเป็นไปได้ของรูปแบบการสอน โดยใช้แบบบันทึกสะท้อนการเรียนรู้หลังทํากิจกรรมการเรียนการ
สอน  ซ่ึงมีลักษณะเป็นข้อคําถามให้นักศึกษาสะท้อนสิ่งท่ีได้รับจากการจัดการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน ซ่ึง
พบว่ารูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิต สําหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
มีความเป็นไปได้ในการนําไปใช้ นําผลที่ได้จากการทดลองนําร่องมาใช้ปรับปรุงเพื่อให้ได้รูปแบบการสอนท่ีมี
ความเหมาะสมมากยิ่งข้ึนก่อนนําไปทดลองใช้ 

3.4 คู่มือการใช้รูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิต สําหรับ 
นักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพดังน้ี 

กําหนดองค์ประกอบของคู่มือการใช้รูปแบบการสอนแบบเนน้ประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริม
ทักษะชีวิตสําหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ ซ่ึงประกอบด้วย 1) คําแนะนําการใช้รูปแบบการสอน เป็น
ข้อมูลแสดงแนวทางในการนํารูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิตสําหรับนักศึกษาครู
ไปใช้  2) บทบาทของครูผู้สอน เป็นข้อมูลแสดงแนวทางการแสดงออกทางพฤติกรรมของผู้สอนต่อการใช้รูปแบบ
การสอน และต่อผู้เรียน เพ่ือให้การดําเนินการใช้รูปแบบการสอนมีประสิทธิภาพสูงสุด 3) บทบาทของผู้เรียน 
เป็นข้อมูลแสดงแนวทางการแสดงออกทางพฤติกรรมของผู้เรียน ท่ีเกิดขึ้นก่อน ขณะ และหลังการได้รับการสอน
โดยใช้รูปแบบการสอน 4) การนํารูปแบบไปใช้ เป็นการแสดงข้อมูลเพ่ือให้ผู้สอนได้ทราบถึงขอบข่ายการนํา
รูปแบบการสอนไปใช้ เกี่ยวกับการเตรียมผู้เรียน การเตรียมกิจกรรม และกระบวนการท่ีผู้สอนสามารถ
ดําเนินการได้ขณะใช้รูปแบบการสอน 5) กําหนดการจัดกิจกรรมตามรูปแบบการสอน เป็นการแสดงข้อมูล
เกี่ยวกับกําหนดการสอนที่เป็นเนื้อหาสาระ เวลาเรียน ท่ีจะนํามาใช้กับรูปแบบการสอน 6) แผนการจัดการเรียน
การสอนตามรูปแบบการสอน เป็นการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับแผนการสอนท่ีมีรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ 
เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล ซ่ึงกระบวนการในขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน
ของแผนการสอนจะใช้ข้ันตอนแบบ ARTP Model 4 ขั้นตอน จัดทําเป็นคู่มือการใช้รูปแบบการสอนแบบเน้น
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ประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิตสําหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ แล้วนําไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม และนํากลับมาแก้ไขปรับปรุงเพื่อนําไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
คุณภาพต่อไป นําคู่มือการใช้รูปแบบการสอน และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมิน ได้แก่ แบบประเมินความ
เหมาะสมของคู่มือการใช้รูปแบบการสอน ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 7 คน พิจารณาตามแบบ
ประเมินท่ีกําหนด รายการตรวจสอบความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของคู่มือการใช้รูปแบบการสอน         
มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (ล้วน สายยศ และ
อังคณา สายยศ, 2538, หน้า 183-184) 5 หมายถึง คู่มือการใช้รูปแบบการสอนมีความเหมาะสมมากที่สุด 4 
หมายถึง คู่มือการใช้รูปแบบการสอนมีความเหมาะสมมาก 3 หมายถึง คู่มือการใช้รูปแบบการสอนมีความ
เหมาะสมปานกลาง 2 หมายถึง คู่มือการใช้รูปแบบการสอนมีความเหมาะสมน้อย 1 หมายถึง คู่มือการใช้
รูปแบบการสอนมีความเหมาะสมน้อยท่ีสุด  ข้อมูลสําหรับการตรวจสอบความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของ
คู่มือการใช้รูปแบบการสอน ได้แก่ คู่มือการใช้รูปแบบการสอนและแผนการสอน ซ่ึงใช้ในการวิเคราะห์เชิง
ปริมาณ โดยนาํข้อมูลมาคํานวณหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยพิจารณาแปรค่าเฉลี่ย ซ่ึงมีเกณฑ์ใน
การแปลความหมายดังนี้ ค่าเฉลีย่ 4.50-5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 
หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับน้อย ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง มีความเหมาะสมใน
ระดับน้อยที่สุด เกณฑ์การตัดสินการพิจารณา ความเหมาะสมของผู้เชี่ยวชาญ ใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า 3.50 
คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 ถือว่ามีความเหมาะสม ถ้าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าวจะต้อง
นําไปปรับปรุงแก้ไข (รัตนะ บัวสนธ์, 2552, หน้า 48) โดยผลการประเมินความเหมาะสมของคู่มือการใช้รูปแบบ
การสอนรวมทั้งฉบับ อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.73 วิเคราะห์ผลการประเมินตามแบบประเมิน
เพ่ือให้ทราบจุดท่ีเป็นปัญหาแล้วปรับปรุงแก้ไขคูมื่อการใช้รูปแบบการสอน นําข้อเสนอแนะต่างๆ ท่ีได้จาก
ผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์มาใช้ปรับปรุงเพื่อให้ได้คู่มือการใช้รูปแบบการสอนที่มีความ
เหมาะสมมากย่ิงข้ึนก่อนนําไปทดลองใช้ 

3.5 แบบประเมินความเหมาะสมรูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมทักษะ 
ชีวิต สําหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพดังนี้ 

กําหนดจุดประสงค์ของการประเมิน คือ เพ่ือประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบต่างๆ 
ของรูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิตสําหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริม
ทักษะชีวิตสําหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ และกําหนดรูปแบบของการประเมิน สร้างแบบประเมิน
ความเหมาะสมของรูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิตสําหรับนักศึกษาครู 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีเป็นมาตราส่วนประมาณค่า และส่วนที่เป็นปลายเปิด 
เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสม โดยส่วนที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่าจดัเป็น 5 ระดับ ดังนี้  
5 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด 4 หมายถึง เหมาะสมมาก 3 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 2 หมายถึง เหมาะสม
น้อย 1 หมายถึง เหมาะสมน้อยท่ีสุด นําแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการสอน ท่ีสร้างข้ึนเสนอต่อ
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ พิจารณาตรวจสอบความครอบคลุมของเน้ือหา และความถูกต้องในด้านเนื้อหา  
นําแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการสอน เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิต สําหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดย 
การคํานวณหาคา่ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกข้อคําถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป 

ซ่ึงผลการตรวจสอบได้ค่าความสอดคล้อง เท่ากับ 1.00 ทุกข้อ ถือว่าเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนด ปรับปรุงแบบ
ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการสอน ตามข้อเสนอแนะให้มีความสมบูรณ์ย่ิงขึ้น จนได้แบบประเมินความ
เหมาะสมของรูปแบบการสอน ฉบับสมบูรณ์ 

3.6 แบบประเมินความเหมาะสมคู่มือการใช้รูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์ เพ่ือ 
ส่งเสริมทักษะชีวิตสําหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี้  

กําหนดจุดประสงค์ของการประเมิน คือ เพ่ือประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบต่างๆ 
ของคู่มือการใช้รูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิต สําหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินความเหมาะสมของคู่มือการใช้รูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์ 
เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิต สําหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ และกําหนดรูปแบบของการประเมิน สร้างแบบ
ประเมินความเหมาะสมของคู่มือการใช้รูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิต สําหรับ
นักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีเป็นมาตราส่วนประมาณค่า และส่วนที่เป็น
ปลายเปิด เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสม โดยส่วนที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่าจัดเป็น 5 ระดับ 
ดังนี้ 5 หมายถึง เหมาะสมมากท่ีสุด 4 หมายถึง เหมาะสมมาก 3 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 2 หมายถึง
เหมาะสมน้อย 1 หมายถึง เหมาะสมน้อยท่ีสุด นําแบบประเมินความเหมาะสมของคู่มือการใช้รูปแบบการสอน  
ท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ์พิจารณาตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหา และความถูก
ต้องในด้านเนื้อหา นําแบบประเมินความเหมาะสมของคู่มือการใช้รูปแบบการสอน เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิต 
สําหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) โดยการคํานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกข้อคําถามที่มีค่า 
IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไปเก็บไว้ดําเนินการในขั้นต่อไป ซ่ึงผลการตรวจสอบได้ค่าความสอดคล้อง เท่ากับ 1.00    
ทุกข้อ ถือว่าเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนด ปรับปรุงแบบประเมินความเหมาะสมของคู่มือการใช้รูปแบบการสอน 
ตามข้อเสนอแนะให้มีความสมบูรณ์ย่ิงขึ้น จนได้แบบประเมินความเหมาะสมของคู่มือการใช้รูปแบบการสอน 
ฉบับสมบูรณ์ 

3.7 แบบวัดทักษะชีวิตสําหรับนักศึกษาครู มีขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี้  
ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการสร้างแบบทดสอบ และแบบวัดทักษะ 

ชีวิต สร้างแบบวัดทักษะชีวิตสําหรับนกัศึกษาครู ซ่ึงมีลักษณะเป็นข้อสอบแบบอัตนัยเชิงสถานการณ์ โดยแบบวัด
ทักษะชีวิตเชิงสถานการณ์ มีจํานวน 20 ข้อ แต่ละข้อมีลักษณะเป็นสถานการณ์ต่างๆ ท่ีมีรายละเอียดเป็นการ
ไปสู่การตัดสินใจและการแก้ปัญหา ครอบคลุมท้ัง ด้านการตัดสินใจและการแก้ปัญหาโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ 
และด้านการตัดสินใจและการแก้ปัญหาโดยใช้ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ เม่ือผู้เรียนศึกษาสถานการณ์ในแต่ละ
สถานการณ์จะต้องตอบคําถามเชิงเขียนบรรยาย เพ่ือสะท้อนทักษะชีวิตท้ัง 2 ด้าน ในการตรวจให้คะแนนมีการ
กําหนดรายละเอียดไว้ดังนี้ 1) เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบิคของแบบวัดทักษะชีวิตสําหรับนักศึกษาครู 
เชิงสถานการณ ์ประกอบด้วย พฤติกรรมท่ีแสดงถึงการมีทักษะชีวิตในระดับมากที่สุดให้ 4 คะแนน พฤติกรรมท่ี
แสดงถึงการมีทักษะชีวิตในระดับมาก ให้ 3 คะแนน พฤติกรรมท่ีแสดงถึงการมีทักษะชีวิตในระดับปานกลางให้ 2 
คะแนน พฤติกรรมท่ีแสดงถึงการมีทักษะชีวิตในระดับน้อยให้ 1 คะแนน โดยพฤติกรรมและตัวชี้วัดทักษะชีวิต
สําหรับนักศึกษาครู ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 1 ทักษะชีวิตด้านการตัดสินใจและการ
แก้ปัญหาโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking) ตัวชี้วัด ได้แก่ การแสดงความคิดเห็นท่ีหลากหลาย 
และเหมาะสมต่อสถานการณ์ ตอบสนองต่อสถานการณ์และมีแนวทางแสวงหาคําตอบอย่างรวดเร็ว มีความ
ยืดหยุ่นทางความคิด แสวงหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ถูกต้องและเหมาะสม 
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ประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิตสําหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ แล้วนําไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม และนํากลับมาแก้ไขปรับปรุงเพื่อนําไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
คุณภาพต่อไป นําคู่มือการใช้รูปแบบการสอน และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมิน ได้แก่ แบบประเมินความ
เหมาะสมของคู่มือการใช้รูปแบบการสอน ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 7 คน พิจารณาตามแบบ
ประเมินท่ีกําหนด รายการตรวจสอบความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของคู่มือการใช้รูปแบบการสอน         
มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (ล้วน สายยศ และ
อังคณา สายยศ, 2538, หน้า 183-184) 5 หมายถึง คู่มือการใช้รูปแบบการสอนมีความเหมาะสมมากที่สุด 4 
หมายถึง คู่มือการใช้รูปแบบการสอนมีความเหมาะสมมาก 3 หมายถึง คู่มือการใช้รูปแบบการสอนมีความ
เหมาะสมปานกลาง 2 หมายถึง คู่มือการใช้รูปแบบการสอนมีความเหมาะสมน้อย 1 หมายถึง คู่มือการใช้
รูปแบบการสอนมีความเหมาะสมน้อยท่ีสุด  ข้อมูลสําหรับการตรวจสอบความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของ
คู่มือการใช้รูปแบบการสอน ได้แก่ คู่มือการใช้รูปแบบการสอนและแผนการสอน ซ่ึงใช้ในการวิเคราะห์เชิง
ปริมาณ โดยนาํข้อมูลมาคํานวณหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยพิจารณาแปรค่าเฉลี่ย ซ่ึงมีเกณฑ์ใน
การแปลความหมายดังนี้ ค่าเฉลีย่ 4.50-5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 
หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับน้อย ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง มีความเหมาะสมใน
ระดับน้อยที่สุด เกณฑ์การตัดสินการพิจารณา ความเหมาะสมของผู้เชี่ยวชาญ ใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า 3.50 
คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 ถือว่ามีความเหมาะสม ถ้าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าวจะต้อง
นําไปปรับปรุงแก้ไข (รัตนะ บัวสนธ์, 2552, หน้า 48) โดยผลการประเมินความเหมาะสมของคู่มือการใช้รูปแบบ
การสอนรวมทั้งฉบับ อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.73 วิเคราะห์ผลการประเมินตามแบบประเมิน
เพ่ือให้ทราบจุดท่ีเป็นปัญหาแล้วปรับปรุงแก้ไขคูมื่อการใช้รูปแบบการสอน นําข้อเสนอแนะต่างๆ ท่ีได้จาก
ผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์มาใช้ปรับปรุงเพื่อให้ได้คู่มือการใช้รูปแบบการสอนที่มีความ
เหมาะสมมากย่ิงขึ้นก่อนนําไปทดลองใช้ 

3.5 แบบประเมินความเหมาะสมรูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมทักษะ 
ชีวิต สําหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพดังนี้ 

กําหนดจุดประสงค์ของการประเมิน คือ เพ่ือประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบต่างๆ 
ของรูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิตสําหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริม
ทักษะชีวิตสําหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ และกําหนดรูปแบบของการประเมิน สร้างแบบประเมิน
ความเหมาะสมของรูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิตสําหรับนักศึกษาครู 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีเป็นมาตราส่วนประมาณค่า และส่วนที่เป็นปลายเปิด 
เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสม โดยส่วนท่ีเป็นมาตราส่วนประมาณค่าจดัเป็น 5 ระดับ ดังนี้  
5 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด 4 หมายถึง เหมาะสมมาก 3 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 2 หมายถึง เหมาะสม
น้อย 1 หมายถึง เหมาะสมน้อยท่ีสุด นําแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการสอน ท่ีสร้างข้ึนเสนอต่อ
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ พิจารณาตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหา และความถูกต้องในด้านเนื้อหา  
นําแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการสอน เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิต สําหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดย 
การคํานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกข้อคําถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป 

ซ่ึงผลการตรวจสอบได้ค่าความสอดคล้อง เท่ากับ 1.00 ทุกข้อ ถือว่าเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนด ปรับปรุงแบบ
ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการสอน ตามข้อเสนอแนะให้มีความสมบูรณ์ย่ิงข้ึน จนได้แบบประเมินความ
เหมาะสมของรูปแบบการสอน ฉบับสมบูรณ์ 

3.6 แบบประเมินความเหมาะสมคู่มือการใช้รูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์ เพ่ือ 
ส่งเสริมทักษะชีวิตสําหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพ ดังน้ี  

กําหนดจุดประสงค์ของการประเมิน คือ เพ่ือประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบต่างๆ 
ของคู่มือการใช้รูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิต สําหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินความเหมาะสมของคู่มือการใช้รูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์ 
เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิต สําหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ และกําหนดรูปแบบของการประเมิน สร้างแบบ
ประเมินความเหมาะสมของคู่มือการใช้รูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิต สําหรับ
นักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีเป็นมาตราส่วนประมาณค่า และส่วนที่เป็น
ปลายเปิด เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสม โดยส่วนท่ีเป็นมาตราส่วนประมาณค่าจัดเป็น 5 ระดับ 
ดังนี้ 5 หมายถึง เหมาะสมมากท่ีสุด 4 หมายถึง เหมาะสมมาก 3 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 2 หมายถึง
เหมาะสมน้อย 1 หมายถึง เหมาะสมน้อยท่ีสุด นําแบบประเมินความเหมาะสมของคู่มือการใช้รูปแบบการสอน  
ท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ์พิจารณาตรวจสอบความครอบคลุมของเน้ือหา และความถูก
ต้องในด้านเนื้อหา นําแบบประเมินความเหมาะสมของคู่มือการใช้รูปแบบการสอน เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิต 
สําหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) โดยการคํานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกข้อคําถามที่มีค่า 
IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไปเก็บไว้ดําเนินการในขั้นต่อไป ซ่ึงผลการตรวจสอบได้ค่าความสอดคล้อง เท่ากับ 1.00    
ทุกข้อ ถือว่าเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนด ปรับปรุงแบบประเมินความเหมาะสมของคู่มือการใช้รูปแบบการสอน 
ตามข้อเสนอแนะให้มีความสมบูรณ์ย่ิงขึ้น จนได้แบบประเมินความเหมาะสมของคู่มือการใช้รูปแบบการสอน 
ฉบับสมบูรณ์ 

3.7 แบบวัดทักษะชีวิตสําหรับนักศึกษาครู มีขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพ ดังน้ี  
ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างแบบทดสอบ และแบบวัดทักษะ 

ชีวิต สร้างแบบวัดทักษะชีวิตสําหรับนกัศึกษาครู ซ่ึงมีลักษณะเป็นข้อสอบแบบอัตนัยเชิงสถานการณ์ โดยแบบวัด
ทักษะชีวิตเชิงสถานการณ์ มีจํานวน 20 ข้อ แต่ละข้อมีลักษณะเป็นสถานการณ์ต่างๆ ท่ีมีรายละเอียดเป็นการ
ไปสู่การตัดสินใจและการแก้ปัญหา ครอบคลุมท้ัง ด้านการตัดสินใจและการแก้ปัญหาโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ 
และด้านการตัดสินใจและการแก้ปัญหาโดยใช้ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ เม่ือผู้เรียนศึกษาสถานการณ์ในแต่ละ
สถานการณ์จะต้องตอบคําถามเชิงเขียนบรรยาย เพ่ือสะท้อนทักษะชีวิตท้ัง 2 ด้าน ในการตรวจให้คะแนนมีการ
กําหนดรายละเอียดไว้ดังนี้ 1) เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบิคของแบบวัดทักษะชีวิตสําหรับนักศึกษาครู 
เชิงสถานการณ ์ประกอบด้วย พฤติกรรมท่ีแสดงถึงการมีทักษะชีวิตในระดับมากที่สุดให้ 4 คะแนน พฤติกรรมท่ี
แสดงถึงการมีทักษะชีวิตในระดับมาก ให้ 3 คะแนน พฤติกรรมท่ีแสดงถึงการมีทักษะชีวิตในระดับปานกลางให้ 2 
คะแนน พฤติกรรมท่ีแสดงถึงการมีทักษะชีวิตในระดับน้อยให้ 1 คะแนน โดยพฤติกรรมและตัวชี้วัดทักษะชีวิต
สําหรับนักศึกษาครู ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 1 ทักษะชีวิตด้านการตัดสินใจและการ
แก้ปัญหาโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking) ตัวชี้วัด ได้แก่ การแสดงความคิดเห็นท่ีหลากหลาย 
และเหมาะสมต่อสถานการณ์ ตอบสนองต่อสถานการณ์และมีแนวทางแสวงหาคําตอบอย่างรวดเร็ว มีความ
ยืดหยุ่นทางความคิด แสวงหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ถูกต้องและเหมาะสม 
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นํามาใช้ประโยชน์ วางตัวและท่าทีได้เหมาะสมกับสถานการณ ์กล้าแสดงความคิดเห็นของตนเองต่อสถานการณ์
ต่างๆ อย่างมีเหตุผลและหลักวิชาการท่ีเหมาะสม และกล้าแสดงออกทางความคิดของตนเองด้วยความม่ันใจ 
องค์ประกอบที่ 2 ทักษะชีวิตด้านการตัดสินใจและการแก้ปัญหาโดยใช้ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical 
thinking) ตัวชี้วัด ได้แก่ การแสดงออกทางความคิดอย่างมีลําดับขั้นตอน กําหนดแนวทางการตอบสนองต่อ
สถานการณ์อย่างสมเหตุสมผล แสดงวิธีการการตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างสมเหตุสมผล 2) เกณฑ์การแปล
ความหมายของคะแนนจากแบบวัดจํานวน 20 ข้อ คะแนนเต็ม 80 คะแนน ระดับคะแนนเฉลี่ยและการแปล
ความหมาย (บุญชม ศรีสะอาด, 2535, หน้า 100) ดังน้ี ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.51-4.00 หมายถึง มีทักษะชีวิตใน
ระดับดีมาก ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีทักษะชีวิตในระดับดี ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 
หมายถึง มีทักษะชีวิตในระดับพอใช้ ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีทักษะชีวิตสําหรับในระดับ
ปรับปรุง นําแบบวัดทักษะชีวิตสําหรับนักศึกษาครู ท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือทําการ
ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา ความเหมาะสมของเวลาในการสอบ ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ และความชัดเจนของภาษาท่ีใช้ รวมถึงข้อเสนอแนะอ่ืนๆ นําแบบวัดทักษะชีวิตสําหรับ
นักศึกษาครู ท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และแบบประเมินความ
สอดคล้องของแบบวัดทักษะชีวิตสําหรับนักศึกษาครู เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบความตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยคํานวณหาดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยกําหนดเกณฑ์การคัดเลือกแบบ
วัดท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ซ่ึงผลการตรวจสอบได้ค่าความสอดคล้อง เท่ากับ 1.00 ทุกข้อ ถือว่าเป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีกําหนด นําแบบวัดทักษะชีวิตสําหรับนักศึกษาครู ที่ได้รับการตรวจจากผู้เชีย่วชาญมาทําการปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญแล้วนํามาจดัทําเป็นแบบวัดทักษะชีวิตสําหรับนักศึกษาครู นําแบบวัด
ทักษะชีวิตสําหรับนักศึกษาครู ไปหาค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา ตามวิธีของ 
ครอนบาค ซ่ึงกําหนดเกณฑ์ค่าความเชื่อม่ันท่ี 0.70 (บุญชม ศรีสะอาด, 2541) ผลค่าความเชื่อม่ันของแบบวัด
ทักษะชีวิตสําหรับนักศึกษาครูได้ท่ี 0.72 แสดงว่ามีคุณภาพตามเกณฑ์ สามารถนําไปใช้ได้ สรุปผลและ
ข้อเสนอแนะ เพ่ือนําไปปรับปรุงแก้ไขแบบวัดทักษะชีวิต สําหรับนักศึกษาครูให้มีความสมบูรณ์ก่อนนําไปทดลอง
ใช้จริง จากนั้นจดัพิมพ์เป็นแบบทดสอบฉบับสมบูรณ์ เพ่ือนําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 

ขั้นตอนท่ี 2 การทดลองใช้และศึกษาผลการใช้รูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริม
ทักษะชีวิต สําหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

การดําเนินการในขั้นตอนนี้ เป็นการนํารูปแบบท่ีผ่านการสร้าง การพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ และการ
หาคุณภาพของเคร่ืองมือเป็นท่ีเรียบร้อยตามขั้นตอนของการวิจัย โดยการนําไปทดลองใช้ (Try-out) และนํามา
ปรับปรุงแก้ไขจนได้รูปแบบการสอนฉบับสมบูรณ์ จากขั้นตอนท่ี 1 มาดําเนินการทดลองใช้ โดยมีการดําเนินการ 
ดังนี้  
 1. แหล่งข้อมูล 
   ประชากร คือ นักศึกษาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ท่ีกําลังศึกษาอยู่ใน    
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาครู โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ท่ีกําลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 30 คน   
ซ่ึงได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) 

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 1) เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง ประกอบด้วย รูปแบบการสอนแบบเน้น
ประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิต สําหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ และคู่มือการใช้รูปแบบการสอน

แบบเน้นประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิต สําหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ 2) เครื่องมือท่ีใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบวัดทักษะชีวิตสําหรับนักศึกษาครู และแบบประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาครูท่ีมีต่อรูปแบบการสอน 

3. วิธีดําเนินการวิจัย การทดลองใช้และประเมินรูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริม
ทักษะชีวิต สําหรับนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ ผู้วิจัยใช้แบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและ
หลังทดลอง (One Group Pretest-Posttest Design) ซ่ึงมีแบบแผนการทดลอง ดังนี้ (รัตนะ บัวสนธ์, 2552, 
หน้า 65)  

วิธีดําเนินการวิจัย การดําเนินการวิจัยดําเนินการตามลําดับขั้นตอนการวิจัย ดังนี้ ดําเนินการสอน โดย
ใช้แผนการสอนท่ีสร้างตามรูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิต สําหรับนักศึกษาครู 
มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้น แบบ ARTP Model 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) ข้ันตระหนัก
ประสบการณ์ (Alerting) 2) ขั้นร่วมสะท้อนคิด (Reflection) 3) ขั้นสร้างความคิดรวบยอด (Transfer)           
4) ขั้นปฏิบัติเรียนรู้ (Practicing) เป็นการนัดเรียนเสริมนอกเวลาเนื่องจากรายวิชาดังกล่าวเป็นรายวิชาท่ีใช้ไม่ได้
อยู่ชั่วโมงสอนของผู้วิจัย หลังจากทําการทดลองจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนครบแล้ว ผู้วิจัยทําการ
ทดสอบหลังเรียนด้วยแบบวัดทักษะชีวิต สําหรับนักศึกษาครู ชุดเดียวกับท่ีใช้ในการทดสอบก่อนเรียนกับกลุ่ม
ตัวอย่าง เก็บรวบรวมเพื่อตรวจให้คะแนนและนําไปวิเคราะห์ขอ้มูล เปรียบเทียบความแตกต่างของทักษะชีวิต
สําหรับนักศึกษาครูก่อนเรียนและหลังเรียน 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ รวบรวมแบบวัดทักษะชีวิต
สําหรับนักศึกษาครู และตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีกําหนด รวบรวมคะแนนและนํามาหาค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) นําผลคะแนนท่ีวิเคราะห์ข้อมูลแล้วมาเปรียบเทียบทักษะชีวิต
ของนักศึกษาครู ระหว่างก่อนและหลังเรียนตามรูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิต 
สําหรับนักศึกษาครู โดยใช้สถิติทดสอบทีแบบไม่อิสระ (t-test for dependent sample) (รัตนะ บัวสนธ์, 
2552, หน้า 141) 

5. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 1) สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 2) สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน ได้แก่ การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยระหว่าง
ก่อนและหลังทดลองใช้รูปแบบการสอนโดยใช้สถิติทดสอบทีแบบไม่อิสระ (t-test for Dependent) (รตันะ  
บัวสนธ์, 2552, หน้า 141) 

ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาครูท่ีมีต่อรูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์ 
เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิต สําหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในด้านการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
ครูท่ีมีต่อรูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิต สําหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏ ผู้วิจัยได้ดําเนินการ ดังนี้ 

1. แหล่งข้อมูล ผู้ประเมินการใช้รูปแบบคือ นักศึกษาครู โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย             
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ท่ีกําลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2   
ปีการศึกษา 2558 จํานวน 30 คน ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย แบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ
การสอนแบบเน้นประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิตสําหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีพัฒนาข้ึน  
ตามการประเมินเชิงระบบ มีองค์ประกอบ 3 ประเด็น ดังนี้ 1) ปัจจัยนําเข้า (Input) ได้แก่ ความพึงพอใจต่อ
ครูผู้สอน หลักการ วัตถุประสงค์ เนื้อหา สื่อการสอน วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี สภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้             
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นํามาใช้ประโยชน์ วางตัวและท่าทีได้เหมาะสมกับสถานการณ ์กล้าแสดงความคิดเห็นของตนเองต่อสถานการณ์
ต่างๆ อย่างมีเหตุผลและหลักวิชาการท่ีเหมาะสม และกล้าแสดงออกทางความคิดของตนเองด้วยความม่ันใจ 
องค์ประกอบที่ 2 ทักษะชีวิตด้านการตัดสินใจและการแก้ปัญหาโดยใช้ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical 
thinking) ตัวชี้วัด ได้แก่ การแสดงออกทางความคิดอย่างมีลําดับขั้นตอน กําหนดแนวทางการตอบสนองต่อ
สถานการณ์อย่างสมเหตุสมผล แสดงวิธีการการตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างสมเหตุสมผล 2) เกณฑ์การแปล
ความหมายของคะแนนจากแบบวัดจํานวน 20 ข้อ คะแนนเต็ม 80 คะแนน ระดับคะแนนเฉลี่ยและการแปล
ความหมาย (บุญชม ศรีสะอาด, 2535, หน้า 100) ดังน้ี ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.51-4.00 หมายถึง มีทักษะชีวิตใน
ระดับดีมาก ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีทักษะชีวิตในระดับดี ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 
หมายถึง มีทักษะชีวิตในระดับพอใช้ ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีทักษะชีวิตสําหรับในระดับ
ปรับปรุง นําแบบวัดทักษะชีวิตสําหรับนักศึกษาครู ท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือทําการ
ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา ความเหมาะสมของเวลาในการสอบ ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ และความชัดเจนของภาษาท่ีใช้ รวมถึงข้อเสนอแนะอ่ืนๆ นําแบบวัดทักษะชีวิตสําหรับ
นักศึกษาครู ท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และแบบประเมินความ
สอดคล้องของแบบวัดทักษะชีวิตสําหรับนักศึกษาครู เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบความตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยคํานวณหาดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยกําหนดเกณฑ์การคัดเลือกแบบ
วัดท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ซ่ึงผลการตรวจสอบได้ค่าความสอดคล้อง เท่ากับ 1.00 ทุกข้อ ถือว่าเป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีกําหนด นําแบบวัดทักษะชีวิตสําหรับนักศึกษาครู ท่ีได้รับการตรวจจากผู้เชีย่วชาญมาทําการปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญแล้วนํามาจดัทําเป็นแบบวัดทักษะชีวิตสําหรับนักศึกษาครู นําแบบวัด
ทักษะชีวิตสําหรับนักศึกษาครู ไปหาค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา ตามวิธีของ 
ครอนบาค ซ่ึงกําหนดเกณฑ์ค่าความเชื่อม่ันท่ี 0.70 (บุญชม ศรีสะอาด, 2541) ผลค่าความเชื่อม่ันของแบบวัด
ทักษะชีวิตสําหรับนักศึกษาครูได้ท่ี 0.72 แสดงว่ามีคุณภาพตามเกณฑ์ สามารถนําไปใช้ได้ สรุปผลและ
ข้อเสนอแนะ เพ่ือนําไปปรับปรุงแก้ไขแบบวัดทักษะชีวิต สําหรับนักศึกษาครูให้มีความสมบูรณ์ก่อนนําไปทดลอง
ใช้จริง จากนั้นจดัพิมพ์เป็นแบบทดสอบฉบับสมบูรณ์ เพ่ือนําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 

ขั้นตอนท่ี 2 การทดลองใช้และศึกษาผลการใช้รูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริม
ทักษะชีวิต สําหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

การดําเนินการในขั้นตอนนี้ เป็นการนํารูปแบบท่ีผ่านการสร้าง การพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ และการ
หาคุณภาพของเคร่ืองมือเป็นท่ีเรียบร้อยตามขั้นตอนของการวิจัย โดยการนําไปทดลองใช้ (Try-out) และนํามา
ปรับปรุงแก้ไขจนได้รูปแบบการสอนฉบับสมบูรณ์ จากขั้นตอนท่ี 1 มาดําเนินการทดลองใช้ โดยมีการดําเนินการ 
ดังน้ี  
 1. แหล่งข้อมูล 
   ประชากร คือ นักศึกษาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ท่ีกําลังศึกษาอยู่ใน    
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาครู โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ท่ีกําลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 30 คน   
ซ่ึงได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) 

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 1) เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง ประกอบด้วย รูปแบบการสอนแบบเน้น
ประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิต สําหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ และคู่มือการใช้รูปแบบการสอน

แบบเน้นประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิต สําหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ 2) เครื่องมือท่ีใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบวัดทักษะชีวิตสําหรับนักศึกษาครู และแบบประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาครูท่ีมีต่อรูปแบบการสอน 

3. วิธีดําเนินการวิจัย การทดลองใช้และประเมินรูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริม
ทักษะชีวิต สําหรับนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ ผู้วิจัยใช้แบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและ
หลังทดลอง (One Group Pretest-Posttest Design) ซ่ึงมีแบบแผนการทดลอง ดังนี้ (รัตนะ บัวสนธ์, 2552, 
หน้า 65)  

วิธีดําเนินการวิจัย การดําเนินการวิจัยดําเนินการตามลําดับขั้นตอนการวิจัย ดังน้ี ดําเนินการสอน โดย
ใช้แผนการสอนท่ีสร้างตามรูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิต สําหรับนักศึกษาครู 
มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้น แบบ ARTP Model 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) ข้ันตระหนัก
ประสบการณ์ (Alerting) 2) ขั้นร่วมสะท้อนคิด (Reflection) 3) ขั้นสร้างความคิดรวบยอด (Transfer)           
4) ขั้นปฏิบัติเรียนรู้ (Practicing) เป็นการนัดเรียนเสริมนอกเวลาเนื่องจากรายวิชาดังกล่าวเป็นรายวิชาท่ีใช้ไม่ได้
อยู่ชั่วโมงสอนของผู้วิจัย หลังจากทําการทดลองจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนครบแล้ว ผู้วิจัยทําการ
ทดสอบหลังเรียนด้วยแบบวัดทักษะชีวิต สําหรับนักศึกษาครู ชุดเดียวกับท่ีใช้ในการทดสอบก่อนเรียนกับกลุ่ม
ตัวอย่าง เก็บรวบรวมเพื่อตรวจให้คะแนนและนําไปวิเคราะห์ขอ้มูล เปรียบเทียบความแตกต่างของทักษะชีวิต
สําหรับนักศึกษาครูก่อนเรียนและหลังเรียน 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน ดังน้ี รวบรวมแบบวัดทักษะชีวิต
สําหรับนักศึกษาครู และตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีกําหนด รวบรวมคะแนนและนํามาหาค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) นําผลคะแนนท่ีวิเคราะห์ข้อมูลแล้วมาเปรียบเทียบทักษะชีวิต
ของนักศึกษาครู ระหว่างก่อนและหลังเรียนตามรูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิต 
สําหรับนักศึกษาครู โดยใช้สถิติทดสอบทีแบบไม่อิสระ (t-test for dependent sample) (รัตนะ บัวสนธ์, 
2552, หน้า 141) 

5. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 1) สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 2) สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน ได้แก่ การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยระหว่าง
ก่อนและหลังทดลองใช้รูปแบบการสอนโดยใช้สถิติทดสอบทีแบบไม่อิสระ (t-test for Dependent) (รตันะ  
บัวสนธ์, 2552, หน้า 141) 

ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาครูท่ีมีต่อรูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์ 
เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิต สําหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในด้านการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
ครูท่ีมีต่อรูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิต สําหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏ ผู้วิจัยได้ดําเนินการ ดังนี้ 

1. แหล่งข้อมูล ผู้ประเมินการใช้รูปแบบคือ นักศึกษาครู โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย             
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ท่ีกําลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2   
ปีการศึกษา 2558 จํานวน 30 คน ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย แบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ
การสอนแบบเน้นประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิตสําหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีพัฒนาข้ึน  
ตามการประเมินเชิงระบบ มีองค์ประกอบ 3 ประเด็น ดังน้ี 1) ปัจจัยนําเข้า (Input) ได้แก่ ความพึงพอใจต่อ
ครูผู้สอน หลักการ วัตถุประสงค์ เนื้อหา สื่อการสอน วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี สภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้             
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2) กระบวนการ (Process) ได้แก่ ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ของรูปแบบ
การสอนที่พัฒนาขึ้น 3) ผลผลิต (Output) ได้แก่ ความพึงพอใจต่อผลท่ีได้รับจากการจัดการเรียนการสอนใน
ส่งเสริมทักษะชีวิต สําหรับนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

3. วิธีการดําเนินการวิจัย หลังจากการทดลองใช้รูปแบบการสอน ผู้วิจัยได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยตนเอง โดยนําแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบให้นักศึกษาเปน็ผู้ประเมิน นําผลจากแบบประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาครูท่ีได้รับการจัดการเรียนการสอน มาวิเคราะห์ โดยใช้ค่าเฉลี่ย  ( x̄ ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

4. การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการใช้รูปแบบการ
สอนแบบเน้นประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิต สําหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ นํามาวิเคราะห์หา
ค่าเฉลี่ย ( x̄ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยมีเกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น 
โดยยึดตามแนวคิดของลิเคริท (Likert) 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2543, หน้า 163) ดังน้ี ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 
หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ย 2.51-3.60 
หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50
หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 

5. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
 

สรุปผลการวิจัย 
1. รูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิต สําหรับนักศึกษาครูมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏ มีองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบหลัก คือ หลักการ วัตถุประสงค์ เน้ือหา กิจกรรมการเรียนการสอน และ
การวัดและประเมินผล  

2. ผลการศึกษาทักษะชีวิต สําหรับนักศึกษาครู พบว่า นักศึกษาครู โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ท่ีได้รับการพัฒนาตามรูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์ 
เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิตสําหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ หลังการสอนทักษะชีวิตสําหรับนักศึกษาครู สูง
กว่าก่อนการสอนทักษะชีวิตสําหรับนักศึกษาครู อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาครูท่ีมีต่อรูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์ เพ่ือ
ส่งเสริมทักษะชีวิตสําหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาครู
ท่ีมีต่อรูปแบบการสอนฯ หลังจากดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอน นักศึกษาครูมีระดับความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 1. รูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิต สําหรับนักศึกษาครูมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ มีองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบหลัก คือ หลักการ วัตถุประสงค์ เน้ือหา กิจกรรมการเรียนการสอน และ
การวัดและประเมินผล ท้ังนี้เป็นเพราะผู้วิจัยมีการสังเคราะห์รายละเอียดของการสร้างรูปแบบการสอนตาม
กระบวนการของการออกแบบและพัฒนา จึงทําให้ได้องค์ประกอบของรูปแบบท่ีมีความเหมาะสมและนําไปสู่การ
ปฏิบัติได้จริง ซ่ึงสอดคล้องกับ Joyce & Weil (2004) ท่ีได้กล่าวไว้ว่ารูปแบบการสอนมีองค์ประกอบท่ีสําคัญ 5 
ประการ คือ 1) แนวคิด และหลักการของรูปแบบ ซ่ึงจะเป็นตัวชี้นําในการกําหนดวัตถุประสงค์ เน้ือหา กิจกรรม 
และขั้นตอนการดําเนินการเพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบการสอนนั้น ซ่ึงจะอาศัยความเชื่อ แนวคิด ทฤษฎี ท่ีใช้เป็น

พ้ืนฐานในการออกแบบรูปแบบการสอน 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบการสอน เป็นความคาดหวังท่ีต้องการให้
เกิดขึ้นจากการใช้รูปแบบการสอนท่ีพัฒนาข้ึน 3) เนื้อหา เป็นเนื้อหาหรือสาระการเรียนรู้ที่จะใช้ในการเรียน  
การสอน 4) กิจกรรมการเรียนการสอน เป็นกิจกรรม วิธีการ และขั้นตอนของการปฏิบัติในการนํารูปแบบการ
สอนไปใช้ และ 5) การวัดและประเมินผล เป็นส่วนสําคัญท่ีจะต้องบอกถึงผลการดําเนินการตามรูปแบบการสอน
ท่ีบรรลุเป้าหมาย และสอดคล้องกับ Anderson (1999, pp.521-522) ซ่ึงกล่าวว่า องค์ประกอบท่ีสําคัญของ
รูปแบบการเรียนรู้ ประกอบด้วย 1) หลักการของรูปแบบการสอน กล่าวถึงความเชื่อ และแนวคิดทฤษฎีเป็น
พ้ืนฐานของรูปแบบการสอน โดยหลักการของรูปแบบการสอนจะเป็นตัวชี้นําการกําหนดจุดประสงค์ เนื้อหา 
กิจกรรม และขั้นตอนการดําเนินงานในรูปแบบการสอน 2) เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ เป็นสิ่งท่ีผู้สอนระบุถึง
ความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน ได้แก่ การวางเป้าหมายการเรียนรู้ท่ีชัดเจน หรือเป็นการระบุ
เป้าหมายในการทํางานของผู้เรียน เพ่ือให้ประสบผลสําเร็จในการดําเนินการ 3) สาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย
เนื้อหา และกระบวนการในการเรียนรู้ที่ผู้สอนจะใช้ในการวางแผนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 4) กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ช่วยให้การปฏิบัติแต่ละขั้นตอนของการใช้รูปแบบการสอนประสบผลสําเร็จ 
สามารถพัฒนาผู้เรียนได้จริง และตรงตามที่รูปแบบการสอนน้ันๆ ได้กําหนดไว้ และ 5) การวัดและประเมินผล 
เป็นการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบ โดยการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน และทราบประสิทธิผลของ
รูปแบบท่ีมีต่อการเรียนรู้ และกระบวนการท้ังหมดของรูปแบบการสอน และสอดคล้องกับผลการวิจยัของ     
สิทธิพล อาจอินทร์ (2554) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการคิดวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ หลักการ จุดมุ่งหมาย สาระการเรียนรู้ ขั้นตอนการสอน และการ
วัดและประเมินผล และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อารีย์ ปรีดีกุล (2558) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักการสอนน้อยเรียนมาก TLLM เป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในประชาคม ASEAN สําหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ือ
สร้างและหาคุณภาพรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักการสอนน้อยเรียนมาก (TLLM) เป็นฐานเพื่อสง่เสริม
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในประชาคม ASEAN สําหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักการสอนน้อยเรียนมาก (TLLM) เป็นฐานเพื่อส่งเสริม 
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในประชาคมอาเซียนสําหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษามี 
องค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ หลักการ วัตถุประสงค์ เนื้อหา กระบวนการจัดการเรียนรู้ และการวัดและ
ประเมินผล ผลการตรวจสอบคุณภาพรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาข้ึนมี 
คุณภาพอยู่ในระดับดี  

ดังนั้นรูปแบบการสอนจะประสบความสําเร็จตามจุดมุ่งหมายของการพัฒนาผู้เรียน จึงต้องควรมีการ
ดําเนินการอย่างเป็นลําดับขั้นตอน ซ่ึงจะอาศัยความเชื่อ แนวคิด ทฤษฎี ท่ีใช้เป็นพ้ืนฐานในการออกแบบรูปแบบ
การสอน กําหนดวัตถุประสงค์ของรูปแบบการสอน เป็นความคาดหวังท่ีต้องการให้เกิดขึ้นจากการใช้รูปแบบการ
สอนที่พัฒนาข้ึน และกําหนดเนื้อหาหรือสาระการเรียนรู้ที่จะใช้ในการเรียนการสอน วางแผน กิจกรรมการเรียน
การสอน เป็นกิจกรรม วิธีการ และขั้นตอนของการปฏิบัติในการนํารูปแบบการสอนไปใช้ รวมทั้งกําหนดการวัด
และประเมินผล เพ่ือแสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินการตามรูปแบบการสอนท่ีบรรลุเป้าหมาย 

2. ผลการศึกษาทักษะชีวิต สําหรับนักศึกษาครู พบว่า นักศึกษาครู โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ท่ีได้รับการพัฒนาตามรูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์ 
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2) กระบวนการ (Process) ได้แก่ ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ของรูปแบบ
การสอนที่พัฒนาขึ้น 3) ผลผลิต (Output) ได้แก่ ความพึงพอใจต่อผลท่ีได้รับจากการจัดการเรียนการสอนใน
ส่งเสริมทักษะชีวิต สําหรับนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

3. วิธีการดําเนินการวิจัย หลังจากการทดลองใช้รูปแบบการสอน ผู้วิจัยได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยตนเอง โดยนําแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบให้นักศึกษาเปน็ผู้ประเมิน นําผลจากแบบประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาครูท่ีได้รับการจัดการเรียนการสอน มาวิเคราะห์ โดยใช้ค่าเฉลี่ย  ( x̄ ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

4. การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการใช้รูปแบบการ
สอนแบบเน้นประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิต สําหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ นํามาวิเคราะห์หา
ค่าเฉลี่ย ( x̄ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยมีเกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น 
โดยยึดตามแนวคิดของลิเคริท (Likert) 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2543, หน้า 163) ดังนี้ ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 
หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ย 2.51-3.60 
หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50
หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 

5. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
 

สรุปผลการวิจัย 
1. รูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิต สําหรับนักศึกษาครูมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏ มีองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบหลัก คือ หลักการ วัตถุประสงค์ เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน และ
การวัดและประเมินผล  

2. ผลการศึกษาทักษะชีวิต สําหรับนักศึกษาครู พบว่า นักศึกษาครู โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ท่ีได้รับการพัฒนาตามรูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์ 
เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิตสําหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ หลังการสอนทักษะชีวิตสําหรับนักศึกษาครู สูง
กว่าก่อนการสอนทักษะชีวิตสําหรับนักศึกษาครู อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาครูท่ีมีต่อรูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์ เพ่ือ
ส่งเสริมทักษะชีวิตสําหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาครู
ท่ีมีต่อรูปแบบการสอนฯ หลังจากดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอน นักศึกษาครูมีระดับความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 1. รูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิต สําหรับนักศึกษาครูมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ มีองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบหลัก คือ หลักการ วัตถุประสงค์ เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน และ
การวัดและประเมินผล ท้ังนี้เป็นเพราะผู้วิจัยมีการสังเคราะห์รายละเอียดของการสร้างรูปแบบการสอนตาม
กระบวนการของการออกแบบและพัฒนา จึงทําให้ได้องค์ประกอบของรูปแบบท่ีมีความเหมาะสมและนําไปสู่การ
ปฏิบัติได้จริง ซ่ึงสอดคล้องกับ Joyce & Weil (2004) ท่ีได้กล่าวไว้ว่ารูปแบบการสอนมีองค์ประกอบท่ีสําคัญ 5 
ประการ คือ 1) แนวคิด และหลักการของรูปแบบ ซ่ึงจะเป็นตัวชี้นําในการกําหนดวัตถุประสงค์ เนื้อหา กิจกรรม 
และขั้นตอนการดําเนินการเพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบการสอนนั้น ซ่ึงจะอาศัยความเชื่อ แนวคิด ทฤษฎี ท่ีใช้เป็น

พ้ืนฐานในการออกแบบรูปแบบการสอน 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบการสอน เป็นความคาดหวังท่ีต้องการให้
เกิดขึ้นจากการใช้รูปแบบการสอนท่ีพัฒนาข้ึน 3) เนื้อหา เป็นเน้ือหาหรือสาระการเรียนรู้ที่จะใช้ในการเรียน  
การสอน 4) กิจกรรมการเรียนการสอน เป็นกิจกรรม วิธีการ และขั้นตอนของการปฏิบัติในการนํารูปแบบการ
สอนไปใช้ และ 5) การวัดและประเมินผล เป็นส่วนสําคัญท่ีจะต้องบอกถึงผลการดําเนินการตามรูปแบบการสอน
ท่ีบรรลุเป้าหมาย และสอดคล้องกับ Anderson (1999, pp.521-522) ซ่ึงกล่าวว่า องค์ประกอบที่สําคัญของ
รูปแบบการเรียนรู้ ประกอบด้วย 1) หลักการของรูปแบบการสอน กล่าวถึงความเชื่อ และแนวคิดทฤษฎีเป็น
พ้ืนฐานของรูปแบบการสอน โดยหลักการของรูปแบบการสอนจะเป็นตัวชี้นําการกําหนดจุดประสงค์ เน้ือหา 
กิจกรรม และขั้นตอนการดําเนินงานในรูปแบบการสอน 2) เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ เป็นสิ่งท่ีผู้สอนระบุถึง
ความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน ได้แก่ การวางเป้าหมายการเรียนรู้ท่ีชัดเจน หรือเป็นการระบุ
เป้าหมายในการทํางานของผู้เรียน เพ่ือให้ประสบผลสําเร็จในการดําเนินการ 3) สาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย
เนื้อหา และกระบวนการในการเรียนรู้ที่ผู้สอนจะใช้ในการวางแผนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 4) กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ช่วยให้การปฏิบัติแต่ละขั้นตอนของการใช้รูปแบบการสอนประสบผลสําเร็จ 
สามารถพัฒนาผู้เรียนได้จริง และตรงตามที่รูปแบบการสอนน้ันๆ ได้กําหนดไว้ และ 5) การวัดและประเมินผล 
เป็นการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบ โดยการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน และทราบประสิทธิผลของ
รูปแบบท่ีมีต่อการเรียนรู้ และกระบวนการท้ังหมดของรูปแบบการสอน และสอดคล้องกับผลการวิจยัของ     
สิทธิพล อาจอินทร์ (2554) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการคิดวิเคราะห์กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการคิดวิเคราะห์กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการคิดวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ หลักการ จุดมุ่งหมาย สาระการเรียนรู้ ขั้นตอนการสอน และการ
วัดและประเมินผล และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อารีย์ ปรีดีกุล (2558) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักการสอนน้อยเรียนมาก TLLM เป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในประชาคม ASEAN สําหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ือ
สร้างและหาคุณภาพรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักการสอนน้อยเรียนมาก (TLLM) เป็นฐานเพื่อสง่เสริม
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในประชาคม ASEAN สําหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักการสอนน้อยเรียนมาก (TLLM) เป็นฐานเพื่อส่งเสริม 
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในประชาคมอาเซียนสําหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษามี 
องค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ หลักการ วัตถุประสงค์ เน้ือหา กระบวนการจัดการเรียนรู้ และการวัดและ
ประเมินผล ผลการตรวจสอบคุณภาพรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาข้ึนมี 
คุณภาพอยู่ในระดับดี  

ดังนั้นรูปแบบการสอนจะประสบความสําเร็จตามจุดมุ่งหมายของการพัฒนาผู้เรียน จึงต้องควรมีการ
ดําเนินการอย่างเป็นลําดับขั้นตอน ซ่ึงจะอาศัยความเชื่อ แนวคิด ทฤษฎี ท่ีใช้เป็นพ้ืนฐานในการออกแบบรูปแบบ
การสอน กําหนดวัตถุประสงค์ของรูปแบบการสอน เป็นความคาดหวังท่ีต้องการให้เกิดขึ้นจากการใช้รูปแบบการ
สอนที่พัฒนาข้ึน และกําหนดเนื้อหาหรือสาระการเรียนรู้ที่จะใช้ในการเรียนการสอน วางแผน กิจกรรมการเรียน
การสอน เป็นกิจกรรม วิธีการ และขั้นตอนของการปฏิบัติในการนํารูปแบบการสอนไปใช้ รวมทั้งกําหนดการวัด
และประเมินผล เพ่ือแสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินการตามรูปแบบการสอนท่ีบรรลุเป้าหมาย 

2. ผลการศึกษาทักษะชีวิต สําหรับนักศึกษาครู พบว่า นักศึกษาครู โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ท่ีได้รับการพัฒนาตามรูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์ 
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เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิตสําหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ หลังการสอนทักษะชีวิตสําหรับนักศึกษาครู    
สูงกว่าก่อนการสอนทักษะชีวิตสําหรับนักศึกษาครู อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 จากการพัฒนา 
ทักษะชีวิต สําหรับนักศึกษาครูครัง้นี้ พบว่า ผลการพัฒนาทักษะชีวิต สําหรับนักศึกษาครู ตามรูปแบบ 
การสอนแบบเน้นประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิต สําหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ ส่งผลให้
นักศึกษามีทักษะชีวิต สําหรับนักศึกษาครูท่ีสูงขึ้น กว่าก่อนการสอน เป็นผลเนื่องมาจากหลักการจัดการเรียนรู้
แบบเน้นประสบการณ์ ซ่ึงเป็นการพัฒนาทักษะชีวิต แบบ ARTP Model 4 ขั้น ประกอบด้วย 1) ขั้นตระหนัก
ประสบการณ์ (Alerting) 2) ขั้นร่วมสะท้อนคิด (Reflection) 3) ขั้นสร้างความคิดรวบยอด (Transfer)          
4) ขั้นปฏิบัติเรียนรู้ (Practicing) ซ่ึงการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์เป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นจากการได้รบั
ประสบการณ์ตรงจากการลงมือกระทํา ผ่านการทบทวน ไตร่ตรอง และสะท้อนความคิดจนเกิดความเข้าใจ และ
นําความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการเผชิญสถานการณ์ใหม่ เพ่ือให้เกิดเป็นความรู้ใหม่ ให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง ผู้เรียนสร้างความเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้สิ่งใหม่ขึ้นอยู่กับความรู้เดิมและความเข้าใจท่ีมี
อยู่ในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้ มีบทบาทสําคัญต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดประสบการณ์อันนําไปสู่การเกิดทักษะชีวิตให้มีประสิทธิภาพ และมีศักยภาพ จึงควรเริ่มวางรากฐานทักษะ
ชีวิตสําหรับการประกอบอาชีพผ่านการจัดประสบการณ์หรือการเรียนการสอนในชั้นเรียน เพ่ือเป็นการเปิด
โอกาสแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงประสบการณ์ท่ีได้รับในแต่ละช่วงเวลา สถานท่ีและสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้
ต่างกัน ประสบการณ์ท่ีดีตั้งแต่แรกเริ่ม ซ่ึงเรียกว่าประสบการณ์เดิม และประสบการณ์ท่ีได้รับใหม่ จะเกิดการ
ปฏิสัมพันธ์เชื่อมโยงกันในสมอง จนนําไปสู่การสรุปเป็นองค์ความรู้ ความคิดรวบยอดของสิ่งต่างๆ ทําให้เกิดสรุป
ความรู้ ความเข้าใจในสิ่งท่ีเห็นด้วยตนเองท่ีหลากหลาย ทําให้เกิดการเรียนรูใ้หม่ๆ จนนําไปสู่การปรับตัวกับ
สถานการณ์ใหม่ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนกับตนเองให้เหมาะสมตามน้ันได้ (Kolb, 1984) ท้ังนี้ยังสอดคล้องกับ องค์การ
อนามัยโลก (WHO, 1997) ท่ีได้เสนอไว้ว่าทักษะชีวิตจะเกิดการเรียนรู้ท่ีดีท่ีสุดในการเรียนรู้เชิงปฏิบัต ิ(Active 
Learning) วิธีการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Learn Centered Methods) การจะได้ทักษะชีวิตข้ึนมาน้ัน 
ขึ้นอยู่กับกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม โดยใช้กระบวนการกลุ่มจากการสังเกต การฝึก การใช้วิธีการในชั้นเรียน 
อาจรวมทั้งการทํางานกลุ่มย่อย การทํางานคู ่การระดมพลังสมอง การทําบทบาทสมมติ การโต้วาที และการ
อภิปราย และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พรประภัสสร ปริญชาญกล (2546, หน้า 1-470) ทําการวิจัยเรื่อง 
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเชิงประสบการณ์เพ่ือเสริมสร้างทักษะการทํางาน สําหรับนักศึกษาสาขาวิชา
ศิลปศาสตร์ในสถาบันราชภัฏ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนเชิงประสบการณ์เพ่ือ
เสริมสร้างทักษะการทํางานในด้านทักษะปฏิบัติ การแก้ปัญหาและการทํางานเป็นทีม กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษา
ชั้นปีท่ี 2 คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 30 คน ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนเชิง
ประสบการณ์เป็นการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จรงิโดยให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง ช่วยให้ผู้เรียนได้
มีโอกาสสร้างเสริมทักษะกระบวนการและรับรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ ผู้สอนเป็นผู้กระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงผลการ
เรียนรู้ในแฟ้มสะสมงาน วิธีการสอนเชิงประสบการณ์ประกอบด้วยขั้นตอน 4 ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1 การสร้าง
ประสบการณ์จากการปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือให้ผู้เรียนลงมือหรือทํากิจกรรมจากสภาพจริง ขั้นท่ี 2 การอภิปราย
แลกเปลี่ยนประสบการณ์เพ่ือให้ผู้เรียนนําเสนอและแลกเปล่ียนประสบการณ์โดยใช้การพูดและการเขียน ขั้นท่ี 3 
การสรุปโดยสรุปสู่หลักการหรือสู่มุมมองหรือแบบแผนท่ีกว้างข้ึน และขั้นท่ี 4 การประยุกต์ใช้เป็นข้ันของการนํา
สิ่งท่ีได้จากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ โดยโครงงาน กิจกรรม ผลิตเคร่ืองมือและสื่อประชาสัมพันธ์ ซ่ึงสามารถนํา
สิ่งท่ีผลิตขึ้นไปใช้ในชีวิตจริง ผลการใช้รูปแบบ พบว่า นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการ
แก้ปัญหา ความสามารถในการทํางาน ความสามารถในการปฏิบัติ มีความสามารถในด้านทักษะการทํางานสูง

กว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กิตติคม คาวีรัตน์ 
(2553) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพ่ือสร้างเสริมสุขภาวะสําหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพ่ือสร้าง
เสริมสุขภาวะสําหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development) ด้วยการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพ่ือสร้างเสริมสุขภาวะสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ (KAECPAR Model) 
สามารถส่งเสริมความรู้ ทักษะ เจตคติเก่ียวกับการสร้างเสริมสุขภาวะ หลังการใช้รูปแบบสูงกว่าก่อนการใช้
รูปแบบ 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาครูท่ีมีต่อรูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์ เพ่ือ
ส่งเสริมทักษะชีวิตสําหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ หลังจากดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ
การสอนแบบเน้นประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวติ สําหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเรียบร้อยแล้ว 
ได้ดําเนินการให้นักศึกษาครู จํานวน 30 คน ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนโดยใช้
รูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิตสําหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ ผลการ
ประเมินความพึงพอใจ พบว่า นักศึกษาครูมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกรายการ ท้ัง 3 ด้าน คือ 
1) ด้านปัจจัยนําเข้า 2) ด้านกระบวนการ และ 3) ด้านผลผลิต ท้ังนี้เป็นเพราะผู้วิจัยได้มีการวางแผนการสอนโดย
ออกแบบและจัดลําดับการสอนตามแบบ ARTP Model ซึ่งครอบคลุมท้ัง 4 ขั้นตอนอย่างละเอียด ได้แก่         
1) ขั้นตระหนักประสบการณ์ (Alerting) 2) ขั้นร่วมสะท้อนคิด (Reflection) 3) ขั้นสร้างความคิดรวบยอด 
(Transfer) 4) ขั้นปฏิบัติเรียนรู้ (Practicing) ซ่ึงเป็นข้ันตอนการสอนที่ได้มีการสังเคราะห์จากแนวคิดการเรียนรู้
แบบเน้นประสบการณ์ซ่ึงเป็นแนวคิดหลักในการพัฒนาทักษะชีวิตสําหรับนักศึกษาครูท่ีผู้วิจัยนํามาใช้เพ่ือมุ่งให้
เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติจริง อีกท้ังเนื้อหาและสถานการณ์ต่างๆ ท่ีนํามา
ประกอบการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นนักศึกษาครู ผลการวิจัย
ครั้งนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อารีย์ ปรีดีกุล (2558) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจดัการเรียนรู้โดย
ใช้หลักการสอนน้อยเรียนมาก TLLM เป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ในประชาคม ASEAN สําหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา
ท่ีมีต่อการเรียนการสอนตามรูปแบบท่ีพัฒนาข้ึน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี    
ชั้น  ปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จํานวน 45 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม      
ความ   พึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบท่ีพัฒนา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นอยู่ใน
ระดับ มาก รวมท้ังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สิทธิพล อาจอินทร์ (2554) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการคิดวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ประสิทธิผลของรูปแบบโดยศึกษาการคิดวิเคราะห์ท่ีเกิดกับนักเรียน รูปแบบการวิจัยเปน็การวิจัยและพัฒนา 
(Research & Development) ผลการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบ พบว่า นักเรียนมีคะแนนการคิดวิเคราะห์
หลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 76.49 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ คือ ร้อยละ 70 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการ
เรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ดังนั้น จะเห็นได้ว่าความพึงพอใจของนักศึกษาครูท่ีมีต่อรูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์ 
เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิต สําหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นตัวชี้วัดหนึ่งท่ีอาจระบุได้ว่า รูปแบบการ
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เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิตสําหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ หลังการสอนทักษะชีวิตสําหรับนักศึกษาครู    
สูงกว่าก่อนการสอนทักษะชีวิตสําหรับนักศึกษาครู อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 จากการพัฒนา 
ทักษะชีวิต สําหรับนักศึกษาครูครัง้นี้ พบว่า ผลการพัฒนาทักษะชีวิต สําหรับนักศึกษาครู ตามรูปแบบ 
การสอนแบบเน้นประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิต สําหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ ส่งผลให้
นักศึกษามีทักษะชีวิต สําหรับนักศึกษาครูท่ีสูงข้ึน กว่าก่อนการสอน เป็นผลเนื่องมาจากหลักการจัดการเรียนรู้
แบบเน้นประสบการณ์ ซ่ึงเป็นการพัฒนาทักษะชีวิต แบบ ARTP Model 4 ขั้น ประกอบด้วย 1) ขั้นตระหนัก
ประสบการณ์ (Alerting) 2) ขั้นร่วมสะท้อนคิด (Reflection) 3) ขั้นสร้างความคิดรวบยอด (Transfer)          
4) ขั้นปฏิบัติเรียนรู้ (Practicing) ซ่ึงการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์เป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นจากการได้รบั
ประสบการณ์ตรงจากการลงมือกระทํา ผ่านการทบทวน ไตร่ตรอง และสะท้อนความคิดจนเกิดความเข้าใจ และ
นําความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการเผชิญสถานการณ์ใหม่ เพ่ือให้เกิดเป็นความรู้ใหม่ ให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง ผู้เรียนสร้างความเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้สิ่งใหม่ขึ้นอยู่กับความรู้เดิมและความเข้าใจท่ีมี
อยู่ในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้ มีบทบาทสําคัญต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดประสบการณ์อันนําไปสู่การเกิดทักษะชีวิตให้มีประสิทธิภาพ และมีศักยภาพ จึงควรเริ่มวางรากฐานทักษะ
ชีวิตสําหรับการประกอบอาชีพผ่านการจัดประสบการณ์หรือการเรียนการสอนในชั้นเรียน เพ่ือเป็นการเปิด
โอกาสแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงประสบการณ์ท่ีได้รับในแต่ละช่วงเวลา สถานท่ีและสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้
ต่างกัน ประสบการณ์ท่ีดีตั้งแต่แรกเริ่ม ซ่ึงเรียกว่าประสบการณ์เดิม และประสบการณ์ท่ีได้รับใหม่ จะเกิดการ
ปฏิสัมพันธ์เชื่อมโยงกันในสมอง จนนําไปสู่การสรุปเป็นองค์ความรู้ ความคิดรวบยอดของสิ่งต่างๆ ทําให้เกิดสรุป
ความรู้ ความเข้าใจในสิ่งท่ีเห็นด้วยตนเองท่ีหลากหลาย ทําให้เกิดการเรียนรูใ้หม่ๆ จนนําไปสู่การปรับตัวกับ
สถานการณ์ใหม่ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนกับตนเองให้เหมาะสมตามน้ันได้ (Kolb, 1984) ท้ังนี้ยังสอดคล้องกับ องค์การ
อนามัยโลก (WHO, 1997) ท่ีได้เสนอไว้ว่าทักษะชีวิตจะเกิดการเรียนรู้ท่ีดีท่ีสุดในการเรียนรู้เชิงปฏิบัต ิ(Active 
Learning) วิธีการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Learn Centered Methods) การจะได้ทักษะชีวิตข้ึนมาน้ัน 
ขึ้นอยู่กับกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม โดยใช้กระบวนการกลุ่มจากการสังเกต การฝึก การใช้วิธีการในชั้นเรียน 
อาจรวมทั้งการทํางานกลุ่มย่อย การทํางานคู ่การระดมพลังสมอง การทําบทบาทสมมติ การโต้วาที และการ
อภิปราย และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พรประภัสสร ปริญชาญกล (2546, หน้า 1-470) ทําการวิจัยเรื่อง 
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเชิงประสบการณ์เพ่ือเสริมสร้างทักษะการทํางาน สําหรับนักศึกษาสาขาวิชา
ศิลปศาสตร์ในสถาบันราชภัฏ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนเชิงประสบการณ์เพ่ือ
เสริมสร้างทักษะการทํางานในด้านทักษะปฏิบัติ การแก้ปัญหาและการทํางานเป็นทีม กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษา
ชั้นปีท่ี 2 คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 30 คน ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนเชิง
ประสบการณ์เป็นการเรียนรู้ท่ีเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จรงิโดยให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง ช่วยให้ผู้เรียนได้
มีโอกาสสร้างเสริมทักษะกระบวนการและรับรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ ผู้สอนเป็นผู้กระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงผลการ
เรียนรู้ในแฟ้มสะสมงาน วิธีการสอนเชิงประสบการณ์ประกอบด้วยขั้นตอน 4 ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1 การสร้าง
ประสบการณ์จากการปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือให้ผู้เรียนลงมือหรือทํากิจกรรมจากสภาพจริง ขั้นท่ี 2 การอภิปราย
แลกเปลี่ยนประสบการณ์เพ่ือให้ผู้เรียนนําเสนอและแลกเปล่ียนประสบการณ์โดยใช้การพูดและการเขียน ขั้นท่ี 3 
การสรุปโดยสรุปสู่หลักการหรือสู่มุมมองหรือแบบแผนท่ีกว้างข้ึน และขั้นท่ี 4 การประยุกต์ใช้เป็นข้ันของการนํา
สิ่งท่ีได้จากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ โดยโครงงาน กิจกรรม ผลิตเครื่องมือและสื่อประชาสัมพันธ์ ซ่ึงสามารถนํา
สิ่งท่ีผลิตขึ้นไปใช้ในชีวิตจริง ผลการใช้รูปแบบ พบว่า นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการ
แก้ปัญหา ความสามารถในการทํางาน ความสามารถในการปฏิบัติ มีความสามารถในด้านทักษะการทํางานสูง

กว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กิตติคม คาวีรัตน์ 
(2553) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพ่ือสร้างเสริมสุขภาวะสําหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพ่ือสร้าง
เสริมสุขภาวะสําหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development) ด้วยการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพ่ือสร้างเสริมสุขภาวะสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ (KAECPAR Model) 
สามารถส่งเสริมความรู้ ทักษะ เจตคติเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาวะ หลังการใช้รูปแบบสูงกว่าก่อนการใช้
รูปแบบ 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาครูท่ีมีต่อรูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์ เพ่ือ
ส่งเสริมทักษะชีวิตสําหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ หลังจากดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ
การสอนแบบเน้นประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวติ สําหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเรียบร้อยแล้ว 
ได้ดําเนินการให้นักศึกษาครู จํานวน 30 คน ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนโดยใช้
รูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิตสําหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ ผลการ
ประเมินความพึงพอใจ พบว่า นักศึกษาครูมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกรายการ ท้ัง 3 ด้าน คือ 
1) ด้านปัจจัยนําเข้า 2) ด้านกระบวนการ และ 3) ด้านผลผลิต ท้ังนี้เป็นเพราะผู้วิจัยได้มีการวางแผนการสอนโดย
ออกแบบและจัดลําดับการสอนตามแบบ ARTP Model ซึ่งครอบคลุมท้ัง 4 ขั้นตอนอย่างละเอียด ได้แก่         
1) ขั้นตระหนักประสบการณ์ (Alerting) 2) ขั้นร่วมสะท้อนคิด (Reflection) 3) ขั้นสร้างความคิดรวบยอด 
(Transfer) 4) ขั้นปฏิบัติเรียนรู้ (Practicing) ซ่ึงเป็นข้ันตอนการสอนที่ได้มีการสังเคราะห์จากแนวคิดการเรียนรู้
แบบเน้นประสบการณ์ซ่ึงเป็นแนวคิดหลักในการพัฒนาทักษะชีวิตสําหรับนักศึกษาครูท่ีผู้วิจัยนํามาใช้เพ่ือมุ่งให้
เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติจริง อีกทั้งเน้ือหาและสถานการณ์ต่างๆ ท่ีนํามา
ประกอบการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นนักศึกษาครู ผลการวิจัย
ครั้งนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อารีย์ ปรีดีกุล (2558) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจดัการเรียนรู้โดย
ใช้หลักการสอนน้อยเรียนมาก TLLM เป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ในประชาคม ASEAN สําหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา
ท่ีมีต่อการเรียนการสอนตามรูปแบบท่ีพัฒนาข้ึน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี    
ชั้น  ปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จํานวน 45 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม      
ความ   พึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบที่พัฒนา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีพัฒนาข้ึนอยู่ใน
ระดับ มาก รวมท้ังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สิทธิพล อาจอินทร์ (2554) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการคิดวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ประสิทธิผลของรูปแบบโดยศึกษาการคิดวิเคราะห์ท่ีเกิดกับนักเรียน รูปแบบการวิจัยเปน็การวิจัยและพัฒนา 
(Research & Development) ผลการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบ พบว่า นักเรียนมีคะแนนการคิดวิเคราะห์
หลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 76.49 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ คือ ร้อยละ 70 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการ
เรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ดังนั้น จะเห็นได้ว่าความพึงพอใจของนักศึกษาครูท่ีมีต่อรูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์ 
เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิต สําหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นตัวชี้วัดหนึ่งท่ีอาจระบุได้ว่า รูปแบบการ
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สอนแบบเน้นประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิตสําหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นรูปแบบการสอน
ท่ีมีประสิทธิภาพสามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้จริง  
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
   1. ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความสําคัญ และให้การสนับสนุนอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาครู นํา

รูปแบบการสอน และคู่มือการใช้รูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิตสําหรับนักศึกษา
ครู มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีสร้างข้ึน ไปส่งเสริมทักษะชีวิตให้แก่นักศึกษาครู โดยเน้นกระบวนการเรียนการสอน
ตามรูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์ เป็นการพัฒนาทักษะชีวิต แบบ ARTP Model 4 ขั้น อันจะส่งผลให้
นักศึกษาครูมีทักษะชีวิตท่ีดีย่ิงขึ้น  

   2. อาจารย์ผู้สอนควรมีการศึกษารูปแบบการสอน และคู่มือการใช้รูปแบบการสอนแบบเน้น
ประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิตสําหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้มีความเข้าใจอย่างดีก่อน
นําไปใช้ โดยอาจารย์ผู้สอนสามารถปรับเปล่ียนรายละเอียดของส่ือการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภาพการ
เปลี่ยนแปลงและสภาพบริบทของผู้เรียน สถานการณ์ท่ีกําหนดให้ผู้เรียนต้องทําให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง 
และได้มีส่วนร่วมในสถานการณ์ ซ่ึงสถานการณ์หรือประสบการณ์จะต้องมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของ
ผู้เรียน หรือมีความสําคัญต่อผู้เรียนโดยเฉพาะนักศึกษาครู ควรเป็นประสบการณ์เกี่ยวกับความเป็นครูท่ีเน้นให้
สอดคล้องกับสภาพกิจกรรมภายในโรงเรียน เพ่ือประสิทธิภาพสูงสุดของผลการพัฒนาทักษะชีวิตสําหรับ
นักศึกษาครู ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดในการผลิตและพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21 ท่ีต้องการให้ครูมีทักษะที่สําคัญใน
การประกอบวิชาชีพนอกเหนือจากการสร้างความรู้ คือการสร้างภูมิคุ้มกันท่ีเรียกว่า ทักษะชีวิต 

ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
   1. ควรมีการศึกษาวิจัยการนํารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตสําหรับนักศึกษาครูไปใช้เพ่ือ

ส่งเสริมทักษะชีวิตสําหรับนักศึกษาครู ในองค์ประกอบอื่นๆ เพ่ิมเติม เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนานักศึกษาครูให้
เป็นครูท่ีสมบูรณ์ 

   2. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมทักษะชีวิต กับรูปแบบการสอนท่ีมีแนวคิดทฤษฎีอ่ืนๆ   
ท่ีใช้เป็นแนวคิดพ้ืนฐานในการสร้างรูปแบบการสอน เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาทักษะชีวิตสําหรับนักศึกษาครูท่ี
หลากหลายและมีประสิทธิภาพ 
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สอนแบบเน้นประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิตสําหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นรูปแบบการสอน
ท่ีมีประสิทธิภาพสามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้จริง  
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
   1. ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความสําคัญ และให้การสนับสนุนอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาครู นํา

รูปแบบการสอน และคู่มือการใช้รูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิตสําหรับนักศึกษา
ครู มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีสร้างข้ึน ไปส่งเสริมทักษะชีวิตให้แก่นักศึกษาครู โดยเน้นกระบวนการเรียนการสอน
ตามรูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์ เป็นการพัฒนาทักษะชีวิต แบบ ARTP Model 4 ขั้น อันจะส่งผลให้
นักศึกษาครูมีทักษะชีวิตท่ีดีย่ิงข้ึน  

   2. อาจารย์ผู้สอนควรมีการศึกษารูปแบบการสอน และคู่มือการใช้รูปแบบการสอนแบบเน้น
ประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิตสําหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้มีความเข้าใจอย่างดีก่อน
นําไปใช้ โดยอาจารย์ผู้สอนสามารถปรับเปล่ียนรายละเอียดของส่ือการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภาพการ
เปลี่ยนแปลงและสภาพบริบทของผู้เรียน สถานการณ์ท่ีกําหนดให้ผู้เรียนต้องทําให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง 
และได้มีส่วนร่วมในสถานการณ์ ซ่ึงสถานการณ์หรือประสบการณ์จะต้องมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของ
ผู้เรียน หรือมีความสําคัญต่อผู้เรียนโดยเฉพาะนักศึกษาครู ควรเป็นประสบการณ์เกี่ยวกับความเป็นครูท่ีเน้นให้
สอดคล้องกับสภาพกิจกรรมภายในโรงเรียน เพ่ือประสิทธิภาพสูงสุดของผลการพัฒนาทักษะชีวิตสําหรับ
นักศึกษาครู ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดในการผลิตและพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21 ท่ีต้องการให้ครูมีทักษะที่สําคัญใน
การประกอบวิชาชีพนอกเหนือจากการสร้างความรู้ คือการสร้างภูมิคุ้มกันท่ีเรียกว่า ทักษะชีวิต 

ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
   1. ควรมีการศึกษาวิจัยการนํารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตสําหรับนักศึกษาครูไปใช้เพ่ือ

ส่งเสริมทักษะชีวิตสําหรับนักศึกษาครู ในองค์ประกอบอื่นๆ เพ่ิมเติม เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนานักศึกษาครูให้
เป็นครูท่ีสมบูรณ์ 

   2. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมทักษะชีวิต กับรูปแบบการสอนท่ีมีแนวคิดทฤษฎีอ่ืนๆ   
ท่ีใช้เป็นแนวคิดพ้ืนฐานในการสร้างรูปแบบการสอน เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาทักษะชีวิตสําหรับนักศึกษาครูท่ี
หลากหลายและมีประสิทธิภาพ 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือพัฒนารูปแบบการพัฒนาศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนของสโมสรฟุตบอล
อาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะดังน้ี 1) เพ่ือศึกษาองค์ประกอบ ปัจจัยในแต่ละองค์ประกอบ และแนวทางการ
พัฒนาศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนของสโมสรฟุตบอลอาชีพ 2) เพ่ือสร้างและตรวจสอบรูปแบบการพัฒนา
ศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนของสโมสรฟุตบอลอาชีพ 3) เพ่ือประเมินรูปแบบการพัฒนาศูนย์ฝึกนักกีฬา
ฟุตบอลเยาวชนของสโมสรฟุตบอลอาชีพ ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการพัฒนาศูนย์ฝึกนักกฬีาฟุตบอลเยาวชน
ของสโมสรฟุตบอลอาชีพ ท่ีได้จากการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 1 ปัจจัย
นําเข้า ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย คือ 1) ด้านบุคลากร 2) ด้านสถานกีฬาและสิ่งอํานวยความสะดวก   
3) ด้านงบประมาณ 4) ด้านการจัดการ องค์ประกอบท่ี 2 กระบวนการ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย คือ  
1) ด้านหลักสูตร 2) ด้านการจัดการฝึก 3) ด้านการพัฒนา 4) ด้านการศึกษาและสวัสดิการ และ องคป์ระกอบท่ี 
3 ผลผลิต ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบย่อย คือ 1) ด้านผลสําเร็จของการพัฒนา 2) ด้านเอกลักษณ์ของสโมสร 
และรูปแบบการพัฒนาศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนของสโมสรฟุตบอลอาชีพ มีค่าความเป็นไปได้ท่ีระดับมาก
ท่ีสุด        
 

คําสําคัญ : การพัฒนาศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชน / สโมสรฟุตบอลอาชีพ 
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บทคัดย่อ 
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ศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนของสโมสรฟุตบอลอาชีพ 3) เพ่ือประเมินรูปแบบการพัฒนาศูนย์ฝึกนักกีฬา
ฟุตบอลเยาวชนของสโมสรฟุตบอลอาชีพ ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการพัฒนาศูนย์ฝึกนักกฬีาฟุตบอลเยาวชน
ของสโมสรฟุตบอลอาชีพ ท่ีได้จากการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 1 ปัจจัย
นําเข้า ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย คือ 1) ด้านบุคลากร 2) ด้านสถานกีฬาและสิ่งอํานวยความสะดวก   
3) ด้านงบประมาณ 4) ด้านการจัดการ องค์ประกอบท่ี 2 กระบวนการ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย คือ  
1) ด้านหลักสูตร 2) ด้านการจัดการฝึก 3) ด้านการพัฒนา 4) ด้านการศึกษาและสวัสดิการ และ องคป์ระกอบท่ี 
3 ผลผลิต ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบย่อย คือ 1) ด้านผลสําเร็จของการพัฒนา 2) ด้านเอกลักษณ์ของสโมสร 
และรูปแบบการพัฒนาศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนของสโมสรฟุตบอลอาชีพ มีค่าความเป็นไปได้ท่ีระดับมาก
ท่ีสุด        
 

คําสําคัญ : การพัฒนาศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชน / สโมสรฟุตบอลอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          *นักศึกษาประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการศึกษา แขนงการจัดการกีฬา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
        **อาจารย์ประจําภาควิชาบริหารและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
       ***อาจารย์ประจําภาควิชาบริหารและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 


