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 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับ
นกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัโดยใชร้ะเบียบวิธีการวิจยัและพฒันา(Research and Development) ดว้ยการวิจยัแบบผสมผสานวิธี
(Mixed Methods Research)มี 4 ระยะคือระยะท่ี 1 ศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน ระยะท่ี 2 คือ การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้
เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั ระยะท่ี 3 การทดลองใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั และระยะท่ี 4 การประเมินผลการใชรู้ปแบบการจดัการ
เรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนกัศึกษา  มหาวทิยาลยัราชภฏั มีการทดสอบก่อนและหลงัการทดลองใชรู้ปแบบ
ท่ีพฒันาข้ึนกบักลุ่มทดลอง จ านวน 114 คน ซ่ึงไดจ้ากการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นอยา่งเป็นสัดส่วน (Proportional Stratified 
Random Sampling)ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณดว้ยค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ
ดว้ยการวเิคราะห์เน้ือหาท่ีไดจ้ากการสงัเกตและการสมัภาษณ์ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ คู่มืออาจารย ์แบบทดสอบความรู้ แบบ
ประเมินความรับผิดชอบ แบบประเมินทกัษะกระบวนการ แบบประเมินทกัษะมนุษยสัมพนัธ์ แบบสอบถามเจตคติ แบบสอบถาม
พฤติกรรม และแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัศึกษา   
 ผลการวจิยัพบวา่ 
 1. ผลการพัฒนาได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนักศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภฏั (KAECPAR Model) ประกอบดว้ย หลกัการ คือ การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้โดยการ
ปฏิบติัจริง เป็นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อน าไปสู่การสร้างองคค์วามรู้ใหม่ วตัถุประสงค์ คือ เพื่อให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกนัท าให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  ขั้นตอนของรูปแบบ 5 ขั้น คือ ขั้นท่ี 1 การให้ความรู้และการสร้างความ
ตระหนกั(Knowledge and Awareness : KA)ขั้นท่ี 2 การสร้างเสริมความรู้(Enhancement : E) ขั้นท่ี 3 การสร้างผลงาน (Construction : 
C) ขั้นท่ี 4 การน าเสนอผลงาน (Presentation  : P) และขั้นท่ี 5 การประเมินผลการเรียนรู้และการสะทอ้นกลบั(Assessment and 
Reflection  : AR) ในทุกขั้นตอนมีการด าเนินการขั้นตอนยอ่ย คือ ขั้นเตรียมการ(Preparing :P) ขั้นปฏิบติั(Doing :D) ขั้นสรุป
(Summarizing :S)  โดยมีเง่ือนไขการน ารูปแบบไปใช ้ประกอบดว้ย หลกัการตอบสนอง  ระบบสงัคม และระบบสนบัสนุน 
 2. ผลการประเมินการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ พบวา่ 
  2.1 ความรู้การสร้างเสริมสุขภาวะหลงัการใชรู้ปแบบสูงกวา่ก่อนการใชรู้ปแบบ 
  2.2 พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะหลงัการใชรู้ปแบบสูงกวา่ก่อนการใชรู้ปแบบ 
  2.3 การใชท้กัษะกระบวนการหลงัการใชรู้ปแบบสูงกวา่ก่อนการใชรู้ปแบบ 
  2.4 การใชท้กัษะมนุษยสมัพนัธ์หลงัการใชรู้ปแบบสูงกวา่ก่อนการใชรู้ปแบบ 
  2.5 เจตคติการสร้างเสริมสุขภาวะหลงัการใชรู้ปแบบสูงกวา่ก่อนการใชรู้ปแบบ  
  2.6 ความรับผดิชอบของนกัศึกษาหลงัการใชรู้ปแบบนกัศึกษามีความรับผดิชอบอยูใ่นระดบัดีมาก 
  2.7 ค่าเฉล่ียความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของอาจารยอ์ยูใ่น 
ระดบัมากท่ีสุด 
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 The purpose of this research was to develop an experiential learning model for health promotion of   
Rajabhat University students. This study, namely research and development (R&D) used mixed methods. The research 
consisted of  four steps: 1) to study and  analyze of fundamental data; 2) to design and develop of the experiential 
learning model; 3) to implement of the experiential learning model; and 4) to evaluate of   the experiential learning 
model. The research design was the one group pretest-posttest in which the experimental group of 114 students was 
selected by proportional stratified random sampling. Statistics used to analyze the quantitative data were percentage (%),  
mean ( x ), standard deviation (S.D.) and the qualitative data that derived from observation and interview were 
analyzed by content analysis. Instruments used in the study were model manual, the knowledge test, the assessment 
form of responsibilities, the assessment form of process skills, the assessment form of relation skills, the attitude 
questionnaire, the behavior questionnaire and the students’ opinions questionnaire.   
 The results of the research were as follows: 

1. The experiential learning model for health promotion of Rajabhat University students (KAECPAR 
Model) was comprised of the principles that encouraged students to learn by doing. This was associated with 
collaborative learning which led to the creation of new knowledge. The objectives were to collaboratively involve 
students in experiential learning management for good quality of life. The five stages included 1) Knowledge and 
Awareness: KA, 2) Enhancement: E, 3) Construction: C, 4) Presentation: P, and 5) Assessment and Reflection: AR. 
Each stage of the process had sub-stages: Preparing: P, Doing: D, and Summarizing: S. The components of the 
implementation conditions consisted of principles of reaction, social system and support system. 

2. The  evaluation  of the experiential learning model revealed as follows: 
2.1 The knowledge of health promotion after using the model was higher than before using the model. 
2.2 The behavior of health promotion after using the model was higher than before using the model. 
2.3 The process skills after using the model was higher than before using the model. 
2.4 The relation skills after using the model was higher than before using the model. 
2.5 The attitudes towards health promotion after using the model was higher than before using the model. 
2.6 The responsibility after using the model was at the highest level. 
2.7 The average mean of student opinion towards teacher learning experience management was at the  

highest  level. 
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กติติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีเกิดจากความตั้งใจและแรงบนัดาลใจของผูว้ิจยัท่ีตอ้งการให้นกัศึกษามี
พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะท่ีดีเพื่อให้สามารถด ารงชีวิตไดอ้ยา่งมีความสุข วิทยานิพนธ์ส าเร็จลุล่วง
ดว้ยดีจากความเมตตาและความอนุเคราะห์จากคณาจารยแ์ละผูส้นบัสนุน ดงัน้ี 
 ขอขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.มาเรียม นิลพนัธ์ุ ประธานผูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ท่ีได้
กรุณาถ่ายทอดความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการศึกษาไทย จนศิษยไ์ด้
ประสบผลส าเร็จจบการศึกษาปริญญาดุษฎีบณัฑิต ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย ์ดร .วิชยั วงษใ์หญ่ 
และรองศาสตราจารย ์ดร.คณิต เขียววิชยั อาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ท่ีใหก้ารสนบัสนุนคอยเป็นก าลงัใจ
ติดตาม และตรวจสอบการท างานวิทยานิพนธ์ ขอขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุเทพ อ่วมเจริญ 
ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชยัฤทธ์ิ ศิลาเดช กรรมการผูท้รงคุณวุฒิท่ี
ไดก้รุณาเสียสละเวลาใหค้วามรู้ และขอ้เสนอแนะจนท าใหว้ิทยานิพนธ์มีความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน  
 ขอขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วชัรา เล่าเรียนดี อาจารย ์ดร.ประเสริฐ มงคล และ
คณาจารย ์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากรทุกท่านท่ีไดป้ระสิทธิประสาทวิทยาการความรู้แก่ผูว้ิจยั 
 ขอขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏั
หมู่บา้นจอมบึง อาจารย ์ดร.เกรียงศกัด์ิ สังขช์ยั  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
อาจารย ์ดร.วชิรา เครือค าอา้ย  มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  อาจารย ์ดร.สุนทร เทียนงาม มหาวิทยาลยั
ราชภฏัสวนดุสิตวิทยาเขตสุพรรณบุรี อาจารย ์ดร.วรยุทธ์ ทิพยเ์ท่ียงแท้ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์  
อาจารย ์ดร.พรศกัด์ิ สุจริตรักษ์ และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธีรศกัด์ิ แสงสัมฤทธ์ิ มหาวิทยาลยัราชภฏั
หมู่บา้นจอมบึง ไดก้รุณาเป็นผูเ้ช่ียวชาญให้ค าปรึกษา ตรวจสอบและใหข้อ้เสนอแนะเคร่ืองมือการวิจยัจน
สามารถน าไปใชใ้นการวิจยัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และขอขอบคุณมหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึงท่ี
ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อพฒันาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพตามนโยบายของ
มหาวิทยาลยั  ขอขอบพระคุณคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี คณาจารย์ และ
นักศึกษาทุกท่านท่ีได้กรุณาให้การสนับสนุนการวิจัยในขั้นการศึกษาน าร่องให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
ขอขอบพระคุณคณาจารยส์าขาวิชาพลศึกษาและนนัทนาการ และนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 มหาวิทยาลยัราชภฏั
หมู่บา้นจอมบึงทุกท่านท่ีใหค้วามอนุเคราะห์และร่วมมือทดลองวิจยัจนประสบผลส าเร็จดว้ยดี 
 ขอขอบพระคุณเพื่อนนกัศึกษาระดบัปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิตสาขาวิชาหลกัสูตรและการ
สอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากรทุกคนท่ีไดใ้ห้ความช่วยเหลือ จนท าให้วิทยานิพนธ์ส าเร็จ
ลุล่วงไป ด้วยดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณพ่อและคุณแม่ นางรัชฏาภรณ์ คาวีรัตน์ ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี  นางสาวกุศลิน คาวีรัตน์และนายกิตติรพ คาวีรัตน์ ท่ีคอยเป็นก าลงัใจ 
ช่วยเหลือเป็นอยา่งดียิง่ตลอดมา 
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