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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาโปรแกรมการฝกอบรมตามแนวคิดการเรียนรูเชิง
ประสบการณ เพือ่ เสริมสรางการเรียนรูท างอารมณและสังคมสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 2) ศึกษา
ผลของการใชโปรแกรมการฝกอบรมตามแนวคิดการเรียนรูเ ชิงประสบการณ เพือ่ เสริมสรางการเรียนรูท าง
อารมณและสังคมสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนชุมชนวัดชอแล จังหวัดเชียงใหม จํานวน 32 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ประกอบดวย 1) โปรแกรมการฝกอบรมตามแนวคิดการเรียนรูเชิงประสบการณ 2) แบบวัดการเรียนรู
ทางอารมณและสังคมสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซํ้า
ผลการวิจัยพบวาโปรแกรมการฝกอบรมตามแนวคิดการเรียนรูเชิงประสบการณเพื่อเสริมสราง
การเรียนรูทางอารมณและสังคมสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน มีจํานวน 14 กิจกรรมและผลการ
ประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมการฝกอบรมในภาพรวมมีความเหมาะสมอยูใ นระดับมาก ( =4.48
S.D.=0.16) โดยนักเรียนที่เขารวมโปรแกรมการฝกอบรม มีคะแนนการเรียนรูทางอารมณและสังคมหลัง
การทดลองและกอนการทดลอง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และคะแนนการเรียน
รูทางอารมณและสังคมระหวางติดตามผลการทดลอง 1 เดือน และหลังการทดลอง ไมแตกตางกัน
คําสําคัญ: โปรแกรมการฝกอบรม แนวคิดการเรียนรูเชิงประสบการณ การเรียนรูทางอารมณและสังคม
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ABSTRACT
The purposes of this research were 1) to develop the training program based on
experiential learning approach to enhance social and emotional learning for secondary school
studentsand 2) to study the results of training program based on experiential learning approach
to enhance social and emotional learning for secondary school students. The sample group
consisted of 32Matthayomsuksa II students from Chumchonwatcholae school, Chiang Mai.The
research instruments were: the training program based on experiential learning and the social
and emotional learningscale. The data were analyzed by average, standard deviation, and
One-way repeated measure ANOVA
The results of this research revealed that the training program based on experiential
learning approach to enhance social and emotional learningfor secondary school students
consisted of 14 activitiesand the propriety of the training program, overall, was the high level
of propriety ( =4.48, S.D.=0.16). The students who participated in the training programhad a
statistically signiﬁcant difference at the .05 level between the post-test and pre-test scores of
social and emotional learning and no differencesbetweenthe follow-up and post-test scores of
social and emotional learning.
Keywords: training program, experiential learning approach, social and emotional learning
บทนํา

การเสริ ม สร า งทั ก ษะทางอารมณ แ ละ
สังคมถือวาเปนรากฐานสําคัญตอการดํารงชีวิต
ในศตวรรษที่ 21 เพราะปจจุบันสังคมและสภาพ
แวดล อ มมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว การมี
ความรูแคเพียงเนื้อหาวิชานั้นยังไมเพียงพอ แตจะ
ตองกาวขามสาระวิชาไปสูก ารเรียนรูท กั ษะเพือ่ การ
ดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 บุคคลที่สามารถดํารง
ชีวติ และทํางานใหประสบความสําเร็จไดนนั้ ตองมี
ทักษะที่สําคัญ ไดแก ความยืดหยุนในการปรับตัว
ทักษะสังคม ความเคารพผูอื่น ความซื่อสัตย และ
การสื่อสารรวมงานกับผูอื่น (Bellanca & Brandt,
2010; Panich, 2012) การสงเสริมและสนับสนุน

ทักษะดังกลาวจะเปนตัวชวยผลักดันใหบคุ คลนัน้ มี
คุณภาพของสังคมอยางแทจริง ตามที่องคการ
ความรวมมือเพือ่ การเรียนรูท างวิชาการ สังคม และ
อารมณ (Collaborative for Academic, Social,
and Emotional Learning [CASEL]) เปนองคกร
ที่มีชื่อเสียงในดานการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการ
เรียนรูทางอารมณและสังคมของเด็กและเยาวชน
โดยมีเปาหมายในการสงเสริมและพัฒนาเด็กและ
เยาวชนใหสามารถประยุกตใชความรู ทัศนคติ และ
ทั ก ษะที่ จํ า เป น ต อ ความเข า ใจและการจั ด การ
อารมณไดอยางมีประสิทธิภาพ กําหนดทิศทางและ
การบรรลุเปาหมายในเชิงบวก ความรูสึกและการ
แสดงความเห็นอกเห็นใจกับผูอื่น การสรางและ
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รักษาสัมพันธภาพเชิงบวก และรับผิดชอบตอการ
ตัดสินใจ ทักษะทางอารมณและสังคมจึงเปนสิ่ง
สําคัญตอการเปนนักเรียน พลเมือง และผูปฏิบัติ
งานที่ดี (CASEL, 2015) องคการความรวมมือเพื่อ
การเรียนรูท างวิชาการ สังคม และอารมณ (CASEL,
2005; 2013; 2015) ไดเสนอวา การเรียนรูทาง
อารมณและสังคม ประกอบดวย 5 ดาน ไดแก การ
ตระหนักรูในตนเอง (self-awareness) การจัดการ
ตนเอง (self-management) การตระหนักรูทาง
สังคม (social-awareness) ทักษะดานสัมพันธภาพ
(relationship skills) และการรับผิดชอบตอการ
ตัดสินใจ (responsible decision making) ซึ่งทั้ง
5 ดานมีความเกี่ยวโยงกับความสามารถทางดาน
ปญญา (cognitive) อารมณ (affective) และ
พฤติกรรม (behavior) โดยมีความเกี่ยวของอยาง
มากกับวัยรุน เนื่องจาก วัยรุนมีการเปลี่ยนแปลง
ทางกายภาพ อารมณ และสติปญญาอยางรวดเร็ว
มีโอกาสที่จะเกี่ยวของกับพฤติกรรมเสี่ยงมากกวา
เด็กนักเรียนทีม่ อี ายุนอ ยและยังตองเผชิญกับความ
หลากหลายของสถานการณ ที่ ท  า ทายเกี่ ย วกั บ
อารมณและสังคม ไดแก การเรียนรูที่จะจัดการ
ความรูส กึ และอารมณของตนเอง การเรียนรูป อ งกัน
และหลีกเลีย่ งพฤติกรรมเสีย่ ง การควบคุมตนเองให
รูจักเคารพความตองการของคนในครอบครัวและ
เพื่อน รวมทั้งความมีอิสระที่เพิ่มขึ้น การเผชิญกับ
แรงกดดันจากเพื่อน และการสัมผัสกับสื่อสังคม
ออนไลน (CASEL, 2015; Mayer, Anastasi &
Clark, 2006)
ในประเทศไทยยังใหความสําคัญในการ
สนับสนุนและสงเสริมทางดานอารมณและสังคม
สําหรับเด็กและเยาวชนคอนขางนอย อีกทัง้ เด็กไทย
ในยุคนีม้ สี ติปญ
 ญาเฉลียวฉลาด เรียนรูท กุ อยางได

อยางรวดเร็ว แตมคี วามเห็นแกตวั แกงแยง แขงขัน
เพื่อใหตนเองอยูเหนือคนอื่นและชนะคนอื่น ขาด
การคํานึงถึงผูอ นื่ ขาดปฏิสมั พันธกบั คนอืน่ ขาดการ
เอาใจเขามาใสใจเรา คิดแตเรื่องตัวเอง ไมสนใจ
คนอืน่ (Dudsdeemaytha, 2010) จากสภาพปญหา
เหลานี้สะทอนใหเห็นวาการมุงเนนใหเยาวชนเกง
แตเพียงอยางเดียว ไมไดบงบอกถึงความสุขความ
สําเร็จในชีวิต และคุณภาพของบุคคล การสงเสริม
สนับสนุนใหนักเรียนมีการเรียนรูทางอารมณและ
สังคมของตนเองไดอยางถูกตองและเหมาะสม
ตามชวงวัย จะชวยใหนักเรียนมีความมุงมั่นในการ
เรียนมีความสนใจตอการเรียนเปนระยะเวลานาน
มี ค วามจํ า ที่ ดี ขึ้ น มี จ รรยาบรรณในการทํ า งาน
สามารถกํากับตนเอง และทายทีส่ ดุ สามารถประสบ
ความสําเร็จทางการศึกษา (Aviles, Anderson &
Davila, 2006; Denham, 2006; Durlak,
Weissberg, Dymnicki, Taylor & Schellinger,
2011; Fredrickson & Branigan, 2005; Ray &
Smith, 2010) จากการศึกษาวิจัยในระยะยาวชี้ให
เห็ น ว า ความสามารถทางอารมณ แ ละสั ง คมที่
เพิ่มขึ้นจะเกี่ยวของกับการลดปญหาตาง ๆ รวมถึง
ความกาวราว การกระทําผิดกฎหมาย การใชสาร
เสพติด และการออกกลางคัน (ACT, 2014; Bradshaw, Rodgers, Ghandour, & Garbarino, 2009;
Durlak, Weissberg, Dymnicki, Taylor & Schellinger,
2011; Mofﬁtt et al., 2011; National Research
Council, 2012) สวนเด็กทีม่ พี ฒ
ั นาการทางอารมณ
และสังคมที่ไมดีจะมีความเสี่ยงในผลลัพธเชิงลบ
อยางกวางขวาง เชน พยาธิวิทยา (psychopathology) การใชสารเสพติด และความลมเหลวทาง
การเรียน เปนตน (Aviles, Anderson & Davila,
2006; Denham, 2006; Denham et al., 2009)
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จากประเด็นขางตน จะเห็นไดวาการเรียน
รูทางอารมณและสังคมมีบทบาทสําคัญสําหรับ
เด็กและเยาวชนเปนอยางมาก การสงเสริมหรือ
สนับสนุนจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งที่จะตองพัฒนา
ใหเด็ กและเยาวชนนั้นมีการเรียนรูทางอารมณ
และสังคมที่ดี เพื่อใหเขาเติบโตขึ้นมาเปนบุคคล
ที่มีคุณภาพและพลเมืองที่ดีของประเทศชาติใน
อนาคต การพั ฒ นาการเรียนรูทางอารมณแ ละ
สังคมผานกิจกรรมหรือโปรแกรมการฝกอบรมถือวา
เปนกลยุทธที่สําคัญในการสงเสริมสนับสนุนให
นักเรียนนั้นมีการเรียนรูทางอารมณและสังคมใน
เชิงบวก (Aber, Brown & Jones, 2003; Durlak,
Weissberg, Dymnicki, Taylor & Schellinger,
2011; Payton, Weissberg, Durlak, Dymnicki,
Taylor & Schellinger, 2008) โดยมีงานวิจัย
ที่แสดงใหเห็นวา โปรแกรมการเรียนรูทางอารมณ
และสังคมทําใหเกิดผลเชิงบวกและมีความผาสุก
ทีค่ งทนในตัวบุคคล (Reynolds, Temple, Robertson,
& Mann, 2001) รวมทั้งสามารถชว ยปรับ ปรุ ง
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน พฤติกรรมทางสังคมในเชิง
บวกของนักเรียน ลดพฤติกรรมที่เปนปญหา และ
ความทุ ก ข ท างอารมณ (Durlak, Weissberg,
Dymnicki, Taylor & Schellinger, 2011; Sklad,
Diekstra, Ritter, Ben & Gravesteijn, 2012)
การพัฒนาโปรแกรมการฝกอบรมตามแนวคิดการ
เรียนรูเชิงประสบการณ เพื่อเสริมสรางการเรียนรู
ทางอารมณและสังคมสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนตน ผูวิจัยไดพัฒนาโดยใชแนวคิดการเรียนรู
เชิงประสบการณเนื่องจากเปนกระบวนการเรียนรู
ทีเ่ นนความสําคัญของประสบการณ การสะทอนคิด
และการเชื่อมโยงไปสูการเรียนรู กระตุนใหผูเรียน
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เปดรับประสบการณการเรียนรูใ หม ๆ ทาทายอยาง
ตอเนือ่ ง โดยใหผเู รียนไดสงั เกต ทบทวนสิง่ ทีเ่ กิดขึน้
และนําสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ มาคิดพิจารณาไตรตรองรวมกัน
จนกระทั่งผูเรียนสามารถสรางความคิดรวบยอด
หรือสมมติฐานตาง ๆ ในเรื่องที่เรียนรูแลวนําความ
คิดหรือสมมติฐานเหลานั้นไปทดลองหรือประยุกต
ใชในสถานการณใหม ๆ ตอไป (Kolb, 1984;
Khammani, 2013) จากแนวคิดดังกลาว ผูวิจัย
คาดหวังวานักเรียนที่ผานโปรแกรมการฝกอบรม
ตามแนวคิดการเรียนรูเ ชิงประสบการณจะสามารถ
จัดการอารมณทเี่ กิดขึน้ กับตนเองไดอยางเหมาะสม
ควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงในเชิงลบ รับรูและเขาใจ
บุคคลอื่นไดเปนอยางดี สามารถสรางและรักษา
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งบุ ค คลในเชิ ง บวกประสบ
ความสําเร็จในดานการเรียนและการดําเนินชีวิต
ในทิศทางที่ถูกตองและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพือ่ พัฒนาโปรแกรมการฝกอบรมตาม
แนวคิดการเรียนรูเชิงประสบการณ เพื่อเสริมสราง
การเรียนรูทางอารมณและสังคมสําหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนตน
2. เพื่อศึกษาผลของการใชโปรแกรมการ
ฝกอบรมตามแนวคิดการเรียนรูเชิงประสบการณ
เพื่อเสริมสรางการเรียนรูทางอารมณและสังคม
สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตดานประชากรไดแก นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 สังกัดสํานักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งใหม เขต 2
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จํานวน 57 โรงเรียน จํานวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,120
คน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559
2. ขอบเขตดานตัวแปร
วิธีการจัดกระทํา ไดแก โปรแกรมการฝก
อบรมตามแนวคิดการเรียนรูเชิงประสบการณ
ตัวแปรตาม ไดแก การเรียนรูทางอารมณ
และสังคมมีองคประกอบ 5 ดาน ดังนี้
1) การตระหนักรูใ นตนเอง (self-awareness)
2) การจัดการตนเอง (self-management)
3) การตระหนั ก รู  ท างสั ง คม (socialawareness)
4) ทักษะดานสัมพันธภาพ (relationship
skills)
5) การรั บ ผิ ด ชอบต อ การตั ด สิ น ใจ
(responsible decision making)

กรอบแนวคิดการวิจัย
ผูว จิ ยั ไดพฒ
ั นาโปรแกรมการฝกอบรมตาม
แนวคิดการเรียนรูเชิงประสบการณ เพื่อเสริมสราง
การเรียนรูท างอารมณและสังคมบนพืน้ ฐานแนวคิด
ประกอบดวย 1) แนวคิดเกี่ยวกับการฝกอบรม
ของ Nadler & Nadler (1994), Symbiont
Performance Group (2014), Apisit (2008),
Bangmo (2008), Kityunyong (2012) และ
Smithikrai (2013) 2) แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู
เชิงประสบการณของ Dewey (1938), Pfeiffer &
Jones (1983), Kolb (1984), Honey & Mumford
(1992), Dean & Murk (1998), UC-STEL (2005)
และ Haynes (2007) จากแนวคิดดังกลาวสามารถ
สรุปเปนกรอบแนวคิดไดดังนี้

โปรแกรมการฝกอบรมตามแนวคิดการเรียนรู
เชิงประสบการณ เพื่อเสริมสรางการเรียนรู
ทางอารมณและสังคม
แนวคิดเกี่ยวกับการฝกอบรม
1. จุดประสงคของการฝกอบรม
2. ระยะเวลาของการฝกอบรม
3. เนื้อหาสาระของการฝกอบรม
4. สื่ออุปกรณในการฝกอบรม
5. การดําเนินการฝกอบรม
6. การประเมินผลและติดตามผล
แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูเชิงประสบการณ
1. การทบทวนประสบการณ
2. การแลกเปลี่ยนประสบการณ
3. การสะทอนคิด
4. การสรุปสรางความรูใหม
5. การประยุกตใชแนวคิด

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย

การเรียนรูทางอารมณและสังคม
1. การตระหนักรูในตนเอง
2. การจัดการตนเอง
3. การตระหนักรูทางสังคม
4. ทักษะดานสัมพันธภาพ
5. การรับผิดชอบตอการตัดสินใจ
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ระเบียบวิธีวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คื อ นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น มั ธ ยม
ศึกษาปท่ี 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 จํานวน 57 โรงเรียน
จํานวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,120 คน ภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2559
กลุ  ม ตั ว อย า ง คื อ นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนชุมชนวัดชอแล จังหวัด
เชียงใหม จํานวน 32 คน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2559 ทีไ่ ดจากสุม ตัวอยางแบบกลุม โดยใชโรงเรียน
เปนหนวยในการสุม
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
2.1 แบบวัดการเรียนรูทางอารมณ
และสังคม เปนลักษณะขอความแบบมาตราสวน
ประมาณค า 5 ระดั บ แบ ง ออกเป น 5 ด า น
ประกอบดวย 1) การตระหนักรูในตนเอง จํานวน
15 ขอ ( = 0.794) 2) การจัดการตนเอง จํานวน
23 ขอ ( = 0.808) 3) การตระหนักรูทางสังคม
จํ า นวน 14 ข อ ( = 0.797) 4) ทั ก ษะด า น
สัมพันธภาพ จํานวน 23 ขอ ( = 0.853) 5) การ
รับผิดชอบตอการตัดสินใจ จํานวน 17 ขอ ( =
0.838) รวมทั้งสิ้นจํานวน 92 ขอ มีคาสัมประสิทธิ์
สหสั ม พั น ธ ร ะหว า งข อ คํ า ถาม (   ) ตั้ ง แต
0.218-0.725 และมีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ
0.948 (Inta & Chomya, 2016)
2.2 โปรแกรมการฝ ก อบรมตาม
แนวคิดการเรียนรูเชิงประสบการณ เพื่อเสริมสราง
การเรียนรูทางอารมณและสังคม ประกอบดวย
6 องคประกอบ ไดแก 1) จุดประสงค 2) ระยะเวลา
3) เนื้อหาสาระ 4) สื่ออุปกรณในการฝกอบรม
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5) การดําเนินการฝกอบรม และ 6) การประเมินผล
และติดตามผล และขัน้ ดําเนินกิจกรรมมี 5 ขัน้ ตอน
ไดแก 1) การทบทวนประสบการณ 2) การแลก
เปลีย่ นประสบการณ 3) การสะทอนคิด 4) การสรุป
สร า งความรู  ใ หม 5) การประยุ ก ต ใ ช แ นวคิ ด
มีจํานวน 14 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมที่ 1-3 (การ
ตระหนักรูในตนเอง) กิจกรรมที่ 4-6 (การจัดการ
ตนเอง) กิจกรรมที่ 7-8 (การตระหนักรูทางสังคม)
กิจกรรมที่ 9-11 (ทักษะดานสัมพันธภาพ) และ
กิจกรรมที่ 12-14 (การรับผิดชอบตอการตัดสินใจ)
3. ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย
3.1 โปรแกรมการฝ ก อบรมตาม
แนวคิดการเรียนรูเชิงประสบการณ เพื่อเสริมสราง
การเรียนรูทางอารมณและสังคมสําหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนตน ผูวิจัยไดพัฒนาโปรแกรม
การฝ ก อบรมขึ้ น บนพื้ น ฐานแนวคิ ด และทฤษฏี
ที่เกี่ยวของกับการฝกอบรมแนวคิดการเรียนรูเชิง
ประสบการณ และการเรียนรูท างอารมณและสังคม
นอกเหนือจากนี้ ผูว จิ ยั นําผลทีไ่ ดจากการวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยันที่แสดงถึงคานํ้าหนักของ
แต ล ะองค ป ระกอบการเรี ย นรู  ท างอารมณ แ ละ
สั ง คมเป น จุ ด สํ า คั ญ ในการกํ า หนดนํ้ า หนั ก ของ
กิจกรรมในแตละองคประกอบ ซึ่งจํานวนกิจกรรม
จะมากหรือนอยขึ้นอยูกับคานํ้าหนักในแตละองค
ประกอบการเรียนรูท างอารมณและสังคม จากการ
ศึ ก ษาข อ มู ล เหล า นี้ นํ า มาสู  ก ารออกแบบสร า ง
โปรแกรมการฝกอบรมตามแนวคิดการเรียนรูเชิง
ประสบการณ และกําหนดเนื้อหากิจกรรมใหมี
ความสอดคลองและเหมาะสมกับองคประกอบการ
เรียนรูทางอารมณและสังคม มีกิจกรรมทั้งสิ้น 14
กิจกรรม ไดแก กิจกรรมที่ 1-3 (การตระหนักรู
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ในตนเอง) กิจกรรมที่ 4-6 (การจัดการตนเอง)
กิจกรรมที่ 7-8 (การตระหนักรูทางสังคม) กิจกรรม
ที่ 9-11 (ทักษะดานสัมพันธภาพ) และกิจกรรมที่
12-14 (การรับผิดชอบตอการตัดสินใจ) โดยผาน
การพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมและความ
สอดคลองของกิจกรรม จากผูเชี่ยวชาญ จํานวน
5 ทาน ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญทางดานจิตวิทยา การวัด
และประเมินผล แลวนํากิจกรรมมาปรับปรุงแกไข
จากนั้นจึงนําไปทดลองใชกับนักเรียนมัธยมศึกษา
ปที่ 2 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง ซึ่งมีลักษณะใกลเคียง
กับกลุมตัวอยาง เมื่อทําการทดลองกิจกรรมใน
แตละครั้ง ผูวิจัยไดทําการจดบันทึกขอบกพรอง
และดําเนินการปรับปรุงแกไขในแตละกิจกรรม
เพื่อใหกิจกรรมนั้นมีความสมบูรณมากที่สุดและ
สอดคลองกับบริบทในการนําไปใชทดลองใชจริง
กับกลุมตัวอยาง
3.2 ผูวิจัยนําโปรแกรมการฝกอบรม
ที่ ผ  า นการทดลองใช ม าใช จ ริ ง กั บ กลุ  ม ตั ว อย า ง
โรงเรียนชุมชนวัดชอแล ตําบลชอแล อําเภอแมแตง
จังหวัดเชียงใหม ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
จํานวน 32 คน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559
ซึ่งเปนลักษณะการวิจัยแบบแผนทดลองขั้นตน
โดยเปนลักษณะการทดลองกลุมเดียววัดกอนและ
หลังเขาโปรแกรมการฝกอบรม ดําเนินการฝกอบรม
จํานวน 16 สัปดาห สัปดาหละ 1 ครั้ง ครั้งละ
1 ชั่ ว โมง รวมเป น ระยะเวลา 16 ชั่ ว โมง หรื อ
ประมาณ 4 เดือนเริ่มตั้งแตวันที่ 4 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560
โดยมีลําดับขั้นตอนในการดําเนินงานดังนี้
3.2.1 ขั้ น ก อ นทํ า การทดลอง
ผูวิจัยใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน

32 คน ที่เปนกลุมตัวอยาง ทําแบบวัดการเรียนรู
ทางอารมณและสังคม เพื่อนําขอมูลหรือคะแนน
ในการตอบแบบวัดเปนคะแนนกอนการทดลอง
3.2.2 ขั้ น ดํ า เนิ น การทดลอง
ผูวิจัยใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน
32 คน เปนกลุม ตัวอยางในการเขารับโปรแกรมการ
ฝกอบรมตามแนวคิดการเรียนรูเชิงประสบการณ
เพื่อเสริมสรางการเรียนรูทางอารมณและสังคม
สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษา จํานวน 16 สัปดาห
สัปดาหละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง รวมเปนระยะ
เวลา 16 ชัว่ โมง ในการดําเนินกิจกรรมในแตละครัง้
ผูวิจัยเนนใหนักเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรม และ
มุงเนนใหนักเรียนเรียนรูผานการบันทึกลงในแบบ
ฝ ก การเรี ย นรู  แ ละสะท อ นความคิ ด ของการทํ า
กิจกรรมในแตละครัง้ ดวยตนเอง ประกอบกับผูว จิ ยั
ทําการประเมินพฤติกรรมการเรียนรูจ ากแบบสังเกต
พฤติกรรม เพือ่ ประเมินพฤติกรรมการมีสว นรวมใน
กิจกรรมและฝกใหนักเรียนรูจัก เขาใจ การเรียนรู
ทางอารมณและสังคมมากยิ่งขึ้น
3.2.3 ขั้ น หลั ง การทดลอง เมื่ อ
ผูวิจัยดําเนินการจัดโปรแกรมการฝกอบรมตาม
แนวคิดการเรียนรูเชิงประสบการณ เพื่อเสริมสราง
การเรียนรูทางอารมณและสังคมสําหรับนักเรียน
มัธยมศึกษา ครบตามจํานวนกิจกรรม 16 ครั้ง
ผูวิจัยใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน
32 คน ทําแบบวัดการเรียนรูท างอารมณและสังคม
ฉบับเดิม เพือ่ นําคะแนนตอบแบบวัดดังกลาวมาใช
เปนคะแนนหลังการเขารับโปรแกรมการฝกอบรม
3.2.4 ขั้นทําการวัดซํ้า หลังจาก
ที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 32 คน
กลุมตัวอยางที่เขารับโปรแกรมการฝกอบรมทํา
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แบบวัดการเรียนรูทางอารมณและสังคมฉบับเดิม
อีกครั้ง เพื่อเปนการติดตามผลการทดลอง 1 เดือน
แล ว นํ า คะแนนที่ ไ ด ม าเปรี ย บเที ย บการเรี ย นรู 
ทางอารมณและสังคม กอนการทดลอง หลังการ
ทดลอง และติดตามผลการทดลอง 1 เดือน
สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัย
1. โปรแกรมการฝกอบรมตามแนวคิดการ
เรียนรูเชิงประสบการณ เพื่อเสริมสรางการเรียนรู
ทางอารมณและสังคมสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต น ที่ ผู  วิ จั ย ได ส ร า งและพั ฒ นาขึ้ น มี 6
องคประกอบ ไดแก 1) จุดประสงค 2) ระยะเวลา
3) เนื้อหาสาระ 4) สื่ออุปกรณในการฝกอบรม
5) การดําเนินการฝกอบรม 6) การประเมินผลและ
ติดตามผล และขั้นดําเนินกิจกรรมมี 5 ขั้นตอน
ไดแก 1) การทบทวนประสบการณ 2) การแลกเปลีย่ น
ประสบการณ 3) การสะท อ นคิ ด 4) การสรุ ป
สรางความรูใหม 5) การประยุกตใชแนวคิดโดย
โปรแกรมการฝกอบรม ประกอบดวย 14 กิจกรรม
มีโครงสรางในแตละองคประกอบและชื่อกิจกรรม
ดังนี้
1.1 การตระหนักรูใ นตนเองมีคา นํา้ หนัก
องคประกอบ 0.782 ประกอบดวยจํานวน 3 กิจกรรม
(กิจกรรมที่ 1 - 3) ไดแก กิจกรรมที่ 1 ใครจะรูดีเทา
ตัวฉัน กิจกรรมที่ 2 คนหาตัวตน และกิจกรรมที่ 3
I can do u ทําได
1.2 การจั ด การตนเองมี ค  า นํ้ า หนั ก
องคประกอบ 0.906 ประกอบดวยจํานวน 3 กิจกรรม
(กิจกรรมที่ 4 - 6) ไดแก กิจกรรมที่ 4 slow life
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กิจกรรมที่ 5 light of life และกิจกรรมที่ 6 ถนน
แหงชีวิต
1.3 ก า ร ต ร ะ ห นั ก รู  ท า ง สั ง ค ม มี
ค า นํ้ า หนั ก องค ป ระกอบ 0.986ประกอบด ว ย
จํ า นวน 2 กิ จ กรรม (กิ จ กรรมที่ 7 - 8) ได แ ก
กิ จ กรรมที่ 7 ใจฉั น ใจเธอ และกิ จ กรรมที่ 8
คนรักษโลก
1.4 ทั ก ษะด า นสั ม พั น ธภาพมี ค  า
นํ้าหนักองคประกอบ 0.971ประกอบดวยจํานวน
3 กิจกรรม (กิจกรรมที่ 9 - 11) ไดแก กิจกรรมที่ 9
สื่อสารดีเริ่มที่ตัวเรา กิจกรรมที่ 10 the power of
team และกิ จ กรรมที่ 11 เรี ย นรู  แ ละอยู  อ ย า ง
สรางสรรค
1.5 การรับผิดชอบตอการตัดสินใจ
มี ค  า นํ้ า หนั ก องค ป ระกอบ 0.953ประกอบด ว ย
จํ า นวน3 กิ จ กรรม (กิ จ กรรมที่ 12-14) ได แ ก
กิจกรรมที่ 12 best of way out กิจกรรมที่ 13 เปลีย่ น
ความคิด ชีวิตเปลี่ยน และกิจกรรมที่ 14 สรรสราง
อยางสรางสรรค
เมื่อผูวิจัยไดนําโครงรางโปรแกรมการฝก
อบรมมอบให กั บ ผู  เ ชี่ ย วชาญ จํ า นวน 5 ท า น
ประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญดานจิตวิทยา จํานวน
3 ทาน และผูเชี่ยวชาญดานวิจัยและประเมินผล
การศึกษา จํานวน 2 ทาน เปนผูประเมินความ
เหมาะสมของโปรแกรมการฝกอบรมพบวา ผลการ
ประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมการฝกอบรม
ในดานการตระหนักรูในตนเอง มีความเหมาะสมอ
ยูในระดับมากที่สุด ( = 4.58, S.D.= 0.16) ดาน
การจัดการตนเอง มีความเหมาะสมอยูใ นระดับมาก
( = 4.48, S.D.= 0.20) ดานการตระหนักรูทาง
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สังคม มีความเหมาะสมอยูใ นระดับมาก ( = 4.40,
S.D.= 0.14) ด า นทั ก ษะสั ม พั น ธภาพ มี ค วาม
เหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด ( = 4.54, S.D. =
0.16) และด านการรับ ผิดชอบตอการตัดสินใจ
มีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด ( = 4.58,
S.D.= 0.19) ดังนั้น ในภาพรวมโปรแกรมการฝก
อบรม มีความเหมาะสมอยูใ นระดับมาก ( = 4.48,

S.D.= 0.16)
2. ผลของการใชโปรแกรมการฝกอบรม
ตามแนวคิดการเรียนรูเชิงประสบการณ เพื่อเสริม
สร า งการเรี ย นรู  ท างอารมณ แ ละสั ง คมสํ า หรั บ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ผูวิจัยไดดําเนินการ
สรุปผลการทดลองดังนี้

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการเรียนรูทางอารมณและสังคมกอน
การทดลองหลังการทดลอง และติดตามผลการทดลอง 1 เดือน
องคประกอบของตัวแปร
SEA
SEM
SOA
RES
REDEM
SEL

กอนการทดลอง
S.D.

หลังการทดลอง
S.D.

3.391
3.307
3.439
3.246
3.403
3.357

3.784
3.576
3.875
3.546
3.730
3.682

.364
.256
.402
.311
.367
.280

.299
.262
.430
.298
.403
.273

ติดตามผล 1 เดือน
S.D.
3.693
3.520
3.752
3.496
3.617
3.616

.266
.249
.432
.306
.340
.239

หมายเหตุ SEA : การตระหนักรูในตนเอง SEM : การจัดการตนเอง SOA : การตระหนักรูทางสังคม
RES : ทักษะดานสัมพันธภาพ REDEM : การรับผิดชอบตอการตัดสินใจ
SEL : การเรียนรูทางอารมณและสังคม

จากตารางที่ 1 พบวา นักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 2 จํานวน 32 คน มีคะแนนเฉลี่ยการ
เรียนรูทางอารมณและสังคมหลังการทดลอง และ
ติดตามผล 1 เดือน สูงกวากอนการทดลองโปรแกรม
การฝกอบรมตามแนวคิดการเรียนรูเ ชิงประสบการณ
โดยเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยการเรียนรูทางอารมณ
และสั ง คมในแต ล ะด า นหลั ง การทดลองและ
ติดตามผล 1 เดือน จากมากไปหานอยไดดังนี้
1) ดานการตระหนักรูทางสังคม (SOA: Post-test:

= 3.875, Follow-up: =3.752) 2) ดานการ
ตระหนักรูในตนเอง (SEA: Post-test: = 3.784,
Follow-up: =3.693) 3) ดานการรับผิดชอบ
ตอการตัดสินใจ (REDEM: Post-test: = 3.730,
Follow-up: =3.617) 4) ดานการจัดการตนเอง
(SEM: Post-test: = 3.576, Follow-up:
=3.520) 5) ด า นทั ก ษะสั ม พั น ธภาพ (RES:
Post-test: = 3.546, Follow-up: =3.498) ตาม
ลําดับ
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ภาพที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ รายดานของการเรียนรูท างอารมณและสังคมกอนการทดลองหลังการ
ทดลอง และติดตามผลการทดลอง 1 เดือน

ภาพที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการเรียนรูทางอารมณและสังคมกอนการทดลอง หลังการทดลอง
และติดตามผลการทดลอง 1 เดือน
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จากภาพที่ 2 และภาพที่ 3 แสดงใหเห็นวา
นั ก เรี ย นที่ เ ข า ร ว มโปรแกรมการฝ ก อบรมตาม
แนวคิดการเรียนรูเ ชิงประสบการณ หลังการทดลอง
และติดตามผลการทดลอง 1 เดือน มีระดับการ
เรียนรูทางอารมณและสังคมสูงขึ้น โดยมีคะแนน

เฉลี่ยการเรียนรูทางอารมณและสังคมกอนการ
ทดลอง หลังการทดลอง และติดตามผลการทดลอง
1 เดือนเปน 3.357 3.682 และ 3.616 ตามลําดับ
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปน .280.273 และ
.239 ตามลําดับ

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความแตกตางการเรียนรูท างอารมณและสังคม กอนการทดลอง หลังการทดลอง
และติดตามผลการทดลอง1 เดือน โดยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซํ้า (one way
repeated measures ANOVA)
Source of Variation

SS

df

MS

F

p-value

Within GroupTime
Error

1.651
2.055

2
62

.826
.033

24.906

.000

จากตารางที่ 2 พบว า การเรี ย นรู  ท าง
อารมณ แ ละสั ง คมของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษา
ปที่ 2 จํานวน 32 คน โรงเรียนชุมชนวัดชอแล
กอนการทดลอง หลังการทดลอง และติดตามผล

การทดลอง 1 เดื อ น ของการใช โ ปรแกรมการ
ฝกอบรมตามแนวคิดการเรียนรูเชิงประสบการณ
แตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ (F=24.906,
p <.05)

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยคะแนนการเรียนรูทางอารมณและสังคมในชวงเวลา
ที่ตางกันเปนรายคู (กอนการทดลอง หลังการทดลอง และติดตามผลการทดลอง 1 เดือน)
ชวงเวลา (I)

ชวงเวลา (J)

ความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยการเรียนรู
ทางอารมณและสังคม (I-J)

S.E.

p-value

Time 1

2
3
1
3
1
2

-.299
-.251
.299
.048
.251
-.048

.052
.051
.052
.031
.051
.031

.000
.000
.000
.408
.000
.408

Time 2
Time 3

หมายเหตุ Time 1 : ชวงเวลากอนการทดลอง
Time 2 : ชวงเวลาหลังการทดลอง
Time 3 : ชวงเวลาติดตามผลการทดลอง 1 เดือน
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เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ย
ของการเรียนรูทางอารมณและสังคมในชวงเวลา
ทีต่ า งกัน โดยใชวธิ ี Bonferroni พบวา คะแนนเฉลีย่
ของการเรี ย นรู  ท างอารมณ แ ละสั ง คมก อ นการ
ทดลอง หลังการทดลอง และติดตามผลการทดลอง
1 เดือน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ .05 และจากตาราง 3 พบวา
1) คะแนนหลังการทดลองใชโปรแกรม
(post-test : 2) สูงกวาคะแนนกอนการทดลอง
โปรแกรม (pre-test : 1) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับนัยสําคัญ .05
2) คะแนนติดตามผลการทดลอง 1 เดือน
(follow-up : 3) สูงกวาคะแนนกอนการทดลองใช
โปรแกรม (pre-test : 1) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับนัยสําคัญ .05
3) คะแนนหลังการทดลองใชโปรแกรม
(post-test : 2) และคะแนนติดตามผลการทดลอง
1 เดือน(follow-up : 3) ไมแตกตางกัน
อภิปรายผลการวิจัย
1. การพัฒนาโปรแกรมการฝกอบรมตาม
แนวคิดการเรียนรูเชิงประสบการณเพื่อเสริมสราง
การเรียนรูทางอารมณและสังคม ผูวิจัยไดดําเนิน
การพัฒนาโปรแกรมการฝกอบรมการเรียนรูเชิง
ประสบการณ แลวใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน
ได ต รวจสอบและผลการประเมิ น โดยรวมเฉลี่ ย
4.48 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.16 มีระดับความ
เหมาะสมของโปรแกรมการฝกอบรมอยูในระดับ
มาก ซึง่ เปนผลมาจากการออกแบบเนือ้ หากิจกรรม
สอดคลองกับชวงวัยของผูเ รียน เปนเนือ้ หาทีผ่ เู รียน
เขาใจและเขาถึงไดงา ย มีความเหมาะสมกับความ
สามารถและความสนใจของผูเรียน โดยเนื้อหา
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ที่ ผู  วิ จั ย ออกแบบจั ด กิ จ กรรมให กั บ ผู  เ รี ย นนั้ น มี
การนําเขาสูก จิ กรรมดวยการยกตัวอยางสถานการณ
ในชีวิตจริง เชน ใหผูเรียนดูสื่อมัลติมีเดีย เลนเกม
เพลง และรูปภาพแลวใหผเู รียนไดสะทอนความคิด
จากสิ่งที่ไดเห็นหรือกระทํา จากนั้นจึงแลกเปลี่ยน
ประสบการณกบั เพือ่ น ๆ ภายในกลุม ทีม่ กี ารแบงออก
เปนกลุม ยอย เพือ่ สนทนาแบงปนความคิดเห็นและ
ประสบการณของแตละคน นอกจากนี้ บางกิจกรรม
ใชกรณีศึกษาและบทบาทสมมติ โดยใหผูเรียน
ไดจาํ ลองสถานการณและวิเคราะหเหตุการณทเี่ กิด
ขึ้นจริงในชีวิตของผูเรียนเอง เพื่อหาสาเหตุและ
ทางออกของสถานการณนั้น ๆ ทุกครั้งในระหวาง
ดําเนินกิจกรรมผูว จิ ยั จะกระตุน ผูเ รียนดวยประเด็น
คําถามอยูเสมอ เพื่อกระตุนใหผูเรียนไดโตตอบ
มีการสอบถามความเขาใจของผูเ รียนอยางตอเนือ่ ง
และทําการสรุปเนื้อหากิจกรรมทุกครั้งของการจัด
กิ จ กรรม โดยให ผู  เ รี ย นมี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการ
ประเมินความรูข องตนเอง มีความชัดเจนในเปาหมาย
กับงานที่ทํา และทักษะการจัดการตนเอง ซึ่งเปน
สิ่งสําคัญตอความสําเร็จในงานทั้งตนเองและกลุม
มุงเนนใหผูเรียนไดมีสวนในการเรียนรูและลงมือ
ปฏิบัติจริงจนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง โดยเปด
กวางใหผูเรียนสามารถทํางานกับผูอื่นที่มีมุมมอง
แตกตางกัน ทายสุดผูเรียนที่มีประสบการณจะ
สามารถควบคุมความรูส กึ และสามารถระบุบทบาท
ของอารมณในการเรียนรูของตนเอง ทําใหเกิด
ผลลัพธของกระบวนการเรียนรูที่หลากหลายและ
คาดเดาไมได ตลอดจนสะทอนใหเห็นถึงวิธที ตี่ นเอง
ไดความรูใหม (Moon, 2004; Wurdinger, 2005)
จุดเนนของโปรแกรมการฝกอบรมตามแนวคิดการ
เรียนรูเชิงประสบการณ คือ ใหนักเรียนไดมีความ
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รวมมือและเรียนรูผานประสบการณโดยตรงจาก
ผูอื่น ซึ่งผูเรียนสามารถเชื่อมโยงกับปญหาในโลก
แห ง ความเป น จริ ง ได แ ละบทบาทของผู  วิ จั ย ใน
กระบวนการนี้ คื อ เป น ผู  อํ า นวยความสะดวก
มากกวาชีท้ างความกาวหนาใหกบั ผูเ รียน (Kolb &
Kolb, 2009) โดยแนวคิดการเรียนรูเ ชิงประสบการณ
อยูบ นพืน้ ฐานความคิดทีเ่ ปนประสบการณชวี ติ ของ
แตละบุคคล การศึกษา และการทํางาน มีบทบาท
สําคัญในการเรียนรูและความเขาใจในความรูใหม
การเรียนรูเชิงประสบการณสามารถสอนและจัด
กิจกรรมการเรียนรูไดหลากหลายประการ ไดแก
การเรียนรูโ ดยใชการทํางานเปนฐาน (work-based
learning) การเรียนรูจ ากการลงมือปฏิบตั ิ การสอน
ในหองปฏิบตั กิ าร และการสะทอนผลของการลงมือ
ปฏิบัติ ซึ่งผานการจัดประสบการณตาง ๆ เชน การ
ใชกรณีศกึ ษา บทบาทสมมติ และการแบงกลุม ยอย
(small group) (Fry, Ketteridge & Marshall,
2009) ถือไดวา การออกแบบโปรแกรมการฝกอบรม
ตามแนวคิดการเรียนรูเชิงประสบการณสามารถ
กระตุ  น ให ผู  เ รี ย นเข า ใจและเข า ถึ ง การเรี ย นรู 
บางอยางโดยไมรูตัว เพราะสื่อที่ใชในการเรียนรู
เปนประสบการณโดยตรง มีการสะทอนการเรียนรู
เขามาเกี่ยวของ เปนลักษณะการเรียนรูเชิงรุก และ
มีลกั ษณะเปนกระบวนการและมีการใหขอ มูลยอน
กลับในการเรียนรูอีกดวย (Moon, 2004) และที่
สํ า คั ญ กิ จ กรรมเหล า นี้ ยั ง สามารถส ง เสริ ม และ
พัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ สังคม และสติ
ปญญา (Chawakirti-pong, 1999; Ra-ngubtook,
1998)
2. การทดลองใชโปรแกรมการฝกอบรม
ตามแนวคิดการเรียนรูเชิงประสบการณเพื่อเสริม

สรางการเรียนรูทางอารมณและสังคมผูวิจัยได
ดําเนินการทดลองใชโปรแกรมการฝกอบรมตาม
แนวคิดเชิงประสบการณ จํานวน 16 ครั้ง ๆ ละ
1 สัปดาห ๆ ละ 1 ชั่วโมง ใชระยะเวลาประมาณ
4 เดื อ น ในแต ล ะสั ป ดาห ผู  วิ จั ย ทํ า การติ ด ตาม
พฤติกรรมของนักเรียนที่เขารวมโปรแกรมการฝก
อบรมจากการสอบถามครูประจําชัน้ ครูผสู อน และ
นักศึกษาฝกสอน เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของนักเรียนขอมูลทีไ่ ดจากการสอบถาม
พบว า นั ก เรี ย นมี พ ฤติ ก รรมที่ ดี ขึ้ น ตั้ ง ใจเรี ย น
ไมแกลงเพื่อน และสามารถที่จะควบคุมตนเองได
ซึง่ ระยะเวลาการดําเนินการทดลองดังกลาวมีความ
เหมาะสมและสอดคลองกับงานวิจัยเชิงทดลอง
ที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรูทางอารมณและ
สังคมในจํานวน 12 เรื่อง พบวา สวนมากใชระยะ
เวลาในการพัฒนาระหวาง 7-15 สัปดาห ๆ ละ
1 ครั้ง ๆ ละ 40-70 นาที (Martin, 2012) โปรแกรม
การเรียนรูเ ชิงประสบการณจงึ เปนลักษณะกระบวนการ
เรียนรูที่เนนความสําคัญของประสบการณ การ
สะทอนคิด และการเชื่อมโยงไปสูการเรียนรูของ
ผูเรียน ตามที่ ทิศนา แขมมณี (Khammani, 2013)
ไดกลาววา การเรียนรูเชิงประสบการณจะทําให
ผูเรียนนําความรู ทักษะ เจตคติเดิมมาใชในการแก
ปญหาหรือสถานการณ แลวทําใหเกิดการเรียนรู
จากการจัดประสบการณการเรียนรู อีกทัง้ การสราง
บรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ความเปนอิสระเสรีภาพที่จะตัดสินใจ และเลือกกระทําสิ่งตาง ๆ
ตามที่ตนพอใจ และมีความรับผิดชอบในผลของ
การกระทํานั้นจะทําใหผูเรียนเกิดความสบายใจ
และเกิ ด การเรี ย นรู  ไ ด ดี ยิ่ ง ขึ้ น (Dalton, 1951;
Kotakoon, 2005; Ministry of Education, 1996)
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ในการทดลองครั้งนี้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
จํานวน 32 คนมีการเรียนรูทางอารมณและสังคม
กอนการทดลอง หลังการทดลอง และติดตามผล
การทดลอง 1 เดือน ที่สูงขึ้นแตกตางกันอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัย
ของรังสิรัศม นิลรัตน (Nilrat, 2010) ศึกษาและ
พัฒนาการเรียนรูทางอารมณและสังคมสําหรับ
นัก เรี ยนประถมศึกษาปที่ 4 - 6 ผลวิจัยพบว า
หลังจากที่นักเรียนไดรับการสอนดวยโปรแกรม
การเรียนรูทางอารมณและสังคม มีระดับของการ
เรียนรูท างอารมณและสังคมของกลุม ทดลองสูงขึน้
และสูงกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ ร ะดั บ .05 เช น เดี ย วกั บ งานวิ จั ย ของ Diken,
Cavkaytar, Batu & Kurtyılmaz (2011) ทีไ่ ดศกึ ษา
การใช “First Step to Success Program” ในการ
ชวยลดพฤติกรรมการตอตานสังคมในหองเรียน
ผลการวิจัยพบวา โปรแกรมมีประสิทธิภาพในการ
ชวยลดพฤติกรรมทีเ่ ปนปญหา และยังเพิม่ พฤติกรรม
เสริมสรางสังคม (prosocial behavior) และความ
สามารถทางวิชาการอีกดวยทั้งนี้การเรียนรูทาง
อารมณและสังคมของนักเรียนที่สูงขึ้นนั้น เปนผล
มาจากลักษณะเนือ้ หาและกิจกรรมทีม่ กี ระบวนการ
ถ า ยทอดและเรี ย นรู  ผ  า นแนวคิ ด การเรี ย นรู  เ ชิ ง
ประสบการณ ผนวกกับเนื้อหากิจกรรมมีความ
สอดคลองกับชวงวัยของนักเรียน และที่สําคัญ
คือความสนใจและความตั้งใจในการทํากิจกรรม
ของนักเรียนเอง จนทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรู
สอดคลองกับความเชื่อที่วา การเรียนรูที่ดีเกิดจาก
การสรางพลังความรูในตนเอง เมื่อผูเรียนมีโอกาส
ไดสรางความคิดและนําความคิดของตนเองไป

231

สร า งสรรค ผ ลงานที่ มี บ รรยากาศการเรี ย นรู  ที่
ผอนคลายเอื้อตอการเรียนรูและเนนผูเรียนเปน
สําคัญ (Klausmeier, 1985) การจัดกิจกรรมใหกับ
นั ก เรี ย นสามารถช ว ยส ง เสริ ม ให เ กิ ด ทั ก ษะทาง
สังคมในเชิงบวก โดยลดพฤติกรรมที่เปนปญหา
และสรางพฤติกรรมที่พึงประสงคไดเปนอยางดี
(Merrell & Gueldner, 2010)
ขอเสนอแนะ
1. การนํ า กิ จ กรรมในโปรแกรมการฝ ก
อบรมไปใชกับผูเรียนจะตองคํานึงถึงวัยของผูเรียน
โดยกิจกรรมเหลานี้ไดถูกสรางขึ้นสําหรับนักเรียน
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต น หากจะนํ า ไปใช ใ นระดั บ
ชั้ น อื่ น ๆ จํ า เป น ต อ งศึ ก ษาเนื้ อ หากิ จ กรรมใน
โปรแกรมใหเปนอยางดีวา มีความเหมาะสมกับชวง
วั ย มากน อ ยเพี ย งใดแล ว จึ ง ทํ า การปรั บ เนื้ อ หา
กิจกรรมใหสอดคลองกับกลุมผูเรียน
2. การพัฒนาใหเด็กและเยาวชนมีการ
เรียนรูทางอารมณและสังคมตามแนวคิด CASEL
ครูหรือผูที่สนใจสามารถที่จะพัฒนาเปนโปรแกรม
ชุดกิจกรรม หรือหลักสูตร โดยอาจจะใชเทคนิค
แนวคิดหรือทฤษฎีอื่น ๆ นอกเหนือจากแนวคิดการ
เรียนรูเชิงประสบการณ (experiential learning)
เช น active learning, CIPPA Model, selfdetermination theory, School based
intervention, behavior modiﬁcation เปนตน
มาเป น ฐานในการสร า งนวั ต กรรมที่ ส  ง เสริ ม
สนับสนุนใหผูเรียนมีทักษะในการดําเนินชีวิตและ
อยูในสังคมไดอยางมีความสุข
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