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บทคัดย่อ

 การวิิจััยครั�งน้�ม้ีวัิติถุุประสงค์เพ่�อ 1) ศึึกษาแนวิทางการจััดการเร้ยนร้�โดยใช�กรณี้ศึึกษาทางด�าน

นิติิวิิทยาศึาสติร์เพ่�อส่งเสริมีควิามีรอบร้�ด�านสุขภาพ เร่�อง ระบบร่างกายของมีนุษย์ 2) เพ่�อศึึกษาผลิการพัฒนา

ควิามีรอบร้�ด�านสุขภาพในระหวิ่างแลิะหลิังการจััดการเร้ยนร้�โดยใช�กรณี้ศึึกษาทางด�านนิติิวิิทยาศึาสติร์ เร่�อง  

ระบบร่างกายของมีนุษย์ วิิจััยน้�เป็นวิิจััยปฏิิบัติิการ 3 วิงจัรปฏิิบัติิการ กลุ่ิมีเป้าหมีาย ค่อ นักเร้ยนชั�นมัีธิยมีศึึกษา

ปีท้� 2 ของโรงเร้ยนมัีธิยมีศึึกษาแห่งหนึ�งในจัังหวัิดพิษณุีโลิก โดยการเล่ิอกแบบเจัาะจัง เคร่�องม่ีอท้�ใช�ในการวิิจััย

ได�แก่ แผนการจััดการเร้ยนร้� แบบสะท�อนการจััดการเร้ยนร้� ใบกิจักรรมี  แลิะแบบประเมิีนควิามีรอบร้�ด�าน

สุขภาพ การวิิเคราะห์ข�อม้ีลิใช�สถิุติิเชิงพรรณีนา สำาหรับสถิุติิท้�ใช�ได�แก่ ค่าเฉล้ิ�ย ร�อยลิะ การวิิเคราะห์เน่�อหา แลิะ

ติรวิจัสอบควิามีน่าเช่�อถุ่อของข�อม้ีลิเชิงคุณีภาพด�วิยวิิธ้ิการติรวิจัสอบแบบสามีเส�า ผลิการวิิจััยพบว่ิา แนวิทางใน

การจััดการเร้ยนร้�โดยใช�กรณ้ีศึึกษาทางด�านนิติิวิิทยาศึาสติร์ ควิรให�ควิามีสำาคัญกับการเล่ิอกสถุานการณ์ีท้�ม้ีควิามี

น่าสนใจั เป็นเร่�องท้�อ�างอิงจัากควิามีเป็นจัริง ม้ีตัิวิลิะครหลัิกท้�ใช�ดำาเนินเร่�อง ม้ีข�อขัดแย�งหร่อประเด็นให�ถุกเถุ้ยง 

กระตุิ�นให�ผ้�เร้ยนเกิดการอภิปราย แลิะสถุานการณ์ีจัะติ�องสอดคลิ�องกับเน่�อหาท้�เร้ยน สำาหรับผลิการประเมิีนควิามี

รอบร้�ด�านสุขภาพพบว่ิา นักเร้ยนม้ีระดับควิามีรอบร้�ด�านสุขภาพเพิ�มีขึ�นติามีลิำาดับจัากวิงจัรปฏิิบัติิการท้� 1 ถึุง 3 

โดยองค์ประกอบควิามีรอบร้�ด�านสุขภาพท้�นักเร้ยนพัฒนามีากท้�สุด ค่อ การเข�าถึุงข�อม้ีลิแลิะบริการ ควิามีร้�ควิามี

เข�าใจั ทักษะการจััดการตินเอง รองลิงมีา ค่อ การร้�เท่าทันส่�อ การตัิดสินใจัเพ่�อการปฏิิบัติิ แลิะลิำาดับสุดท�าย ค่อ 

ทักษะการส่�อสาร
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Abstract 

 The purposes of this study were to 1) investigate the ways of using forensic case studies 

to promote health literacy in the human body systems topic, 2) study the results of the 

development of health literacy by using forensic case studies in the human body systems topic.

This study was designed as a classroom-based action research, through 3 continuous cycles. 

The participants were eighth grade students at a secondary school in Phitsanulok province, 

selected by purposive sampling technique. The research instruments consisted of the lesson 

plans, reflective journals, students’ worksheets and health literacy evaluation forms. Data were 

analyzed by using descriptive statistics for mean and percentage. The content analysis approach 

was employed and the reliability of the collected data was verified by data triangulation. The 

results indicated that the effective ways to develop students’ health literacy based on forensic 

case studies should focus on choosing interesting and real-life situations with main characters 

running the story in the situation. The situation should have conflicts or issues to be discussed 

and the situation must be consistent with the content learned. For the effect of this learning 

management on students’ health literacy, it was found that students’ health literacy was 

improved continuously from the first to the third cycle of the classroom action research. The 

students mostly developed access skill, cognitive skill and self-management skill, followed by 

media literary skill and decision skill Communication skill was the last in the development list.

Keywords: Case-Based Learning, Heath Literacy, Forensic Science, Human Body Systems

บทนำา

 ปัญหาสุขภาพของเดก็วัิยเร้ยนในปัจัจุับัน อาจัมีส้าเหติจุัากควิามีก�าวิหน�าทางเทคโนโลิยด้�านการแพทยท้์�

สามีารถุแก�ปญัหาสุขภาพแลิะโรคต่ิาง ๆ  ได�อยา่งมีป้ระสิทธิิภาพ เศึรษฐกิจัแลิะสังคมีเปล้ิ�ยนแปลิง ภาคอุติสาหกรรมี

ขยายตัิวิ การแข่งขันทำางานเพ่�อเพิ�มีค่าครองช้พ ม้ีครอบครัวิเด้�ยวิมีากขึ�น บุติรอย่้ในการด้แลิของผ้�ปกครองน�อยลิง 

ควิามีทันสมัียของเทคโนโลิย้สารสนเทศึ อุปกรณี์อิเล็ิกทรอนิกส์ อิทธิิพลิส่�อ แลิะควิามีเป็นพหุวัิฒนธิรรมี 

กองสุขศึึกษาได�สำารวิจัสถุานการณ์ีพฤติิกรรมีเส้�ยงด�านสุขภาพของเด็กวัิยเร้ยน พบว่ิา ภาพรวิมีทั�งประเทศึของเด็ก

วัิยเร้ยนส่วินใหญ่ม้ีพฤติิกรรมีเส้�ยงด�านสุขภาพท้�อาจัส่งผลิให�โติขึ�นมีาเป็นผ้�ใหญ่ท้�ม้ีโรคประจัำาตัิวิท้�ไม่ีติิดต่ิอ เช่น 

โรคอ�วิน โรคเบาหวิาน โรคควิามีดันโลิหิติ โรคมีะเร็ง โรคไติ โรคหัวิใจั โรคปอด เป็นติ�น หร่อโรคติิดต่ิอท้�พบบ่อย เช่น 

โรคไข�หวัิดใหญ่ รวิมีทั�งโรคติิดต่ิอจัากยุงเป็นพาหะ รวิมีถึุงการเกิดอุบัติิเหตุิทั�งทางบกแลิะทางนำ�า (กองสุขศึึกษา, 

2559)

 ควิามีรอบร้�ด�านสุขภาพ (Heath Literacy) ค่อ หนึ�งในทักษะเพ่�อการดำารงช้วิิติในศึติวิรรษท้� 21 ของ

ภาค้เพ่�อทักษะ ได�แก่ การเข�าถึุงข�อม้ีลิแลิะบริการ การร้�เท่าทันส่�อ ควิามีร้�ควิามีเข�าใจั ทักษะการจััดการตินเอง 

การตัิดสินใจัเพ่�อการปฏิิบัติิ แลิะทักษะการส่�อสาร หากประชากรของประเทศึม้ีระดับควิามีรอบร้�ด�านสุขภาพด้ 

สามีารถุเข�าส่้ระบบบริการสุขภาพ ให�ข�อม้ีลิด�านสุขภาพได� ม้ีส่วินร่วิมีในการด้แลิตินเอง (Self-Care) การจััดการ

ตินเอง (Self-Management) เข�าใจัแนวิคิด ตัิวิเลิขสถิุติิ ท้�เก้�ยวิข�องทางการแพทย์ แลิะ ส่งเสริมีสุขภาพอย่างม้ี

คุณีภาพ ยอ่มีส่งผลิด้ติอ่ด�านสภาวิะสขุภาพของประเทศึ (ชะนวินทอง ธินสกุาญจัน,์ 2560 ; ชุติิมีา เจ้ัยมีใจั, 2559; 

วัิชราพร เชยสุวิรรณี, 2560)

ลิินลิะดา จัันทนะชาติิ* แลิะ ธิิติิยา บงกชเพชร (2566) การจััดการเร้ยนร้�โดยใช�กรณ้ีศึึกษาทางด�านนิติิวิิทยาศึาสติร์เพ่�อส่งเสริมีควิามีรอบร้�ด�านสุขภาพ

เร่�องระบบร่างกายของมีนุษย์ สำาหรับนักเร้ยนชั�นมัีธิยมีศึึกษาปีท้� 2 วิาร์สาร์พัฒนาการ์เร่์ยนการ์สอน มหาวิิทยาลััยรั์งสิต, 17(1),179-197



181  

 ผ้�วิิจััยได�ทำาการศึึกษาควิามีรอบร้�ด�านสุขภาพจัากการทำาแบบประเมีินควิามีรอบร้�ด�านสุขภาพแลิะ

พฤติิกรรมีสุขภาพติามีสุขบัญญัติิแห่งชาติิ ฉบับปรับปรุงปี 2561 แลิะจัากการสัมีภาษณ์ีรายบุคคลิของนักเร้ยน

ชั�นมัีธิยมีศึึกษาปีท้� 2 จัำานวิน 40 คน อายุระหว่ิาง 13-14 ปี ปีการศึึกษา 2563 หัวิข�อการด้แลิรักษาอวัิยวิะใน

ระบบร่างกายมีนุษย์ พบว่ิา นักเร้ยนยังขาดควิามีรอบร้�ด�านสุขภาพ คิดเป็นด�านการเข�าถึุงข�อม้ีลิแลิะบริการสุขภาพ 

นักเร้ยน 73.33 % อย้ใ่นระดับด้แลิะด้มีาก ค่อ สามีารถุหาข�อม้ีลิแลิะบริการสุขภาพจัากหลิายแหล่ิงท้�นา่เช่�อถุ่อได�

มีากแต่ิยงัไม่ีสามีารถุนำามีาใช�ได�ถุ้กติ�อง ด�านควิามีเข�าใจัข�อม้ีลิแลิะบริการสุขภาพท้�เพ้ยงพอต่ิอการปฏิิบัติิ นักเร้ยน 

33.33 % อย้ใ่นระดับไม่ีด้ ค่อ ม้ีปัญหาควิามีเข�าใจัข�อม้ีลิแลิะบริการสุขภาพท้�เพ้ยงพอต่ิอการปฏิิบัติิ ด�านการปรับ

เปล้ิ�ยนพฤติิกรรมีสุขภาพของตินเอง การบอกต่ิอแลิะแลิกเปล้ิ�ยนเร้ยนร้�ข�อม้ีลิสุขภาพ นักเร้ยน 60 % อย้่ในระดับ

ไม่ีด้แลิะพอใช� ค่อ ไม่ีม้ีหร่อม้ีบ�างต่ิอการวิางแผนเพ่�อปรับเปล้ิ�ยนพฤติิกรรมีสุขภาพตินเอง ไม่ีเคยหร่อเคยบ�างต่ิอ

การแลิกเปล้ิ�ยนข�อม้ีลิสุขภาพท้�เป็นผลิด้ต่ิอผ้�อ่�น พฤติิกรรมีสุขภาพติามีสุขบัญญัติิแห่งชาติิ นักเร้ยน 80 % อย้ใ่น

ระดับไม่ีด้แลิะพอใช� ค่อ พฤติิกรรมีการปฏิิบัติิตินในการด้แลิสุขภาพตินเองติามีสุขบัญญัติิแห่งชาติิไม่ีถุ้กติ�องหร่อถุ้ก

ติ�องเล็ิกน�อย นอกจัากน้� ผ้�วิิจััยได�สัมีภาษณ์ีนักเร้ยนรายบุคคลิ พบว่ิา ม้ีปัญหาด�านสุขภาพจัำานวินมีาก เช่น นักเร้ยน

ม้ีค่าดัชน้มีวิลิกาย (ค่า BMI) ติำ�าหร่อเกินกว่ิามีาติรฐาน นักเร้ยนท้�อาศัึยหอพักของโรงเร้ยนมัีกม้ีพฤติิกรรมีบริโภค

อาหารท้�ไม่ีถุ้กสุขลัิกษณีะ นักเร้ยนบางกลุ่ิมีเล้ิยนแบบพฤติิกรรมีการรับประทานอาหารจัากผ้�ผลิิติส่�อออนไลิน์ 

เช่น Blocker Youtuber โดยไม่ีไติร่ติรอง สะท�อนให�เห็นว่ิา นักเร้ยนยังขาดควิามีร้�ควิามีเข�าใจั ควิามีสามีารถุใน

การวิิเคราะห์ส่�อ ขาดทักษะการจััดการด้แลิตัิวิเองแลิะวิางแผนเพ่�อการปฏิิบัติิตินด�านสุขภาพ ขาดสุขอนามัียส่วิน

บุคคลิของนักเร้ยน อาทิ การด่�มีนำ�าให�เพ้ยงพอต่ิอวัิน การลิ�างม่ีอก่อนรับประทานอาหาร การด้แลิสภาพแวิดลิ�อมี

รอบตัิวิ การด้แลิควิามีสะอาดของร่างกาย

 แนวิทางหนึ�งท้�ช่วิยส่งเสริมีควิามีรอบร้�ด�านสุขภาพ ค่อ การจััดการเร้ยนร้�โดยใช�กรณ้ีศึึกษา (Case-based 

leaning) ซึึ่�งเป็นเหตุิการณ์ีหร่อเร่�องราวิมีาให�นักเร้ยนเกิดกระบวินการคิดอภิปรายร่วิมีกัน เพ่�อหาคำาอธิิบายหร่อ

สร�างคำาติอบ ต่ิอมีาม้ีการนำามีาปรับใช�ในการศึึกษาวิิทยาศึาสติร์ได�เน�นการจััดการเร้ยนการสอนให�ผ้�เร้ยนสร�าง

ควิามีร้�ด�วิยตินเอง ผ้�เร้ยนจัะม้ีการเช่�อมีโยงควิามีร้� เน่�อหาเชิงนามีธิรรมีกับสถุานการณี์จัริงเพ่�อมุ่ีงส่้การติัดสินใจั

แก�ปัญหา แลิะช่วิยพัฒนาผลิสัมีฤทธิิ�ทางการเร้ยน การม้ีปฏิิสัมีพันธ์ิกับสังคมี พัฒนาการคิดอย่างม้ีวิิจัารณีญาณี 

ม้ีควิามีเข�าใจัมีโนทัศึน์ทางวิิทยาศึาสติร์มีากขึ�น (Brandon & ALl, 2010;  Bonney, 2015; Kulak & Newton, 

2015; Srisawasdi, 2012)

 นิติิวิิทยาศึาสติร์ ค่อ การนำาควิามีร้�ทางวิิทยาศึาสติร์มีาประยกุต์ิให�เกิดประโยชน์ต่ิอกระบวินการยติุิธิรรมี

แลิะทางกฎหมีาย เม่ี�อนำากิจักรรมีมีาพัฒนาการเร้ยนวิิทยาศึาสติร์ของนักเร้ยน พบว่ิา ผ้�เร้ยนม้ีพฤติิกรรมีการเร้ยน

ร้� ควิามีพึงพอใจัต่ิอกิจักรรมีนิติิวิิทยาศึาสติรอ์ย้ใ่นระดบัด้มีาก มีร้ะดับการคิดวิิเคราะหห์ลัิงได�รับการจััดการเร้ยนร้�

ด�วิยสถุานการณ์ีจัำาลิองทางนิติิวิิทยาศึาสติร์ส้งกว่ิาก่อนเร้ยน (ขวัิญ ติาใจั, 2555; พัชรพลิ ถุาธิรรมีพิทักษ์, 2550;  

อรรถุพลิ แช่มีสุวิรรณีวิงศ์ึ, 2545, น. 2; อภิสิทธิิ� ธิงไชย แลิะคณีะ, 2553)

 สำาหรบัการจััดการเร้ยนร้�ในห�องเร้ยนโดยใช�กรณีศึ้ึกษาทางด�านนติิิวิิทยาศึาสติร ์คร้ผ้�สอนจัะนำาเหติกุารณ์ี

ทางนิติิวิิทยาศึาสติร์มีาเป็นกรณ้ีศึึกษาเพ่�อกระตุิ�นควิามีสนใจั โดยสถุานการณ์ีจัะถุ้กสร�างอิงเหตุิการณ์ีจัริงแลิะ

สอดคลิ�องกับบทเร้ยนเร่�อง ระบบร่างกายมีนุษย์ นักเร้ยนติ�องให�เหตุิผลิในการเล่ิอกพยานวัิติถุุ หาควิามีเช่�อมีโยง

สัมีพันธ์ิของพยานวัิติถุุกับเหตุิการณ์ีท้�เกิดขึ�น ระบุสาเหตุิการเส้ยช้วิิติ โดยส่งเสริมีควิามีรอบร้�ด�านสุขภาพในด�านการ

เข�าถึุงข�อม้ีลิแลิะบริการ ควิามีร้�ควิามีเข�าใจั การร้�เท่าทันส่�อ การให�ประสบการณ์ีในการตัิดสินใจั การแก�ปัญหา การ

วิางแผน การควิบคุมีสถุานการณ์ี การทำางานเป็นกลุ่ิมี การตัิดสินใจั การจััดการตินเอง แลิะการส่�อสาร สอดคลิ�อง

กับ Herried (2006) ว่ิา กรณ้ีตัิวิอย่างม้ีส่วินช่วิยในการจััดการเร้ยนร้�วิิทยาศึาสติร์ท้�เน�นผ้�เร้ยนเป็นศ้ึนย์กลิาง คร้

เป็นผ้�อำานวิยควิามีสะดวิกแลิะผ้�เร้ยนได�เกิดกระบวินการคิด การทำางานเป็นกลุ่ิมี เกิดการอภิปรายแลิกเปล้ิ�ยนควิามี

ลิินลิะดา จัันทนะชาติิ* แลิะ ธิิติิยา บงกชเพชร (2566) การจััดการเร้ยนร้�โดยใช�กรณ้ีศึึกษาทางด�านนิติิวิิทยาศึาสติร์เพ่�อส่งเสริมีควิามีรอบร้�ด�านสุขภาพ

เร่�องระบบร่างกายของมีนุษย์ สำาหรับนักเร้ยนชั�นมัีธิยมีศึึกษาปีท้� 2 วิาร์สาร์พัฒนาการ์เร่์ยนการ์สอน มหาวิิทยาลััยรั์งสิต, 17(1),179-197



182  

คิดเห็นในประเด็นต่ิาง ๆ ของสถุานการณ์ี

 จัากสภาพปัญหาท้�นักเร้ยนไม่ีสามีารถุวิิเคราะห์สาเหตุิของการเกิดโรค ขาดทักษะการส่บค�นแลิะติรวิจั

สอบข�อม้ีลิ ขาดการวิางแผนการปฏิิบัติิตินเพ่�อป้องกันโรค ส่งผลิให�พฤติิกรรมีด�านสุขภาพของนักเร้ยนไม่ีด้ติามีมีา 

ผ้�วิิจััยจึังม้ีควิามีสนใจัท้�จัะศึึกษาการจััดการเร้ยนร้�โดยใช�กรณ้ีศึึกษาทางด�านนิติิวิิทยาศึาสติร์ เพ่�อส่งเสริมีควิามีรอบร้�

ด�านสุขภาพ เร่�อง ระบบร่างกายของมีนุษย์ สำาหรับนักเร้ยนชั�นมัีธิยมีศึึกษาปีท้� 2 เพ่�อให�นักเร้ยนม้ีควิามีรอบร้�ด�าน

สุขภาพ แลิะสามีารถุนำาควิามีร้�ไปประยุกต์ิใช�ในการดำารงช้วิิติของตินเองรวิมีทั�งให�คำาแนะนำาด�านสุขภาพท้�ถุ้กติ�องแก่

บุคคลิอ่�นได� 

วัิติถุุปีระสงค์ของงานวิิจััย 

 1.  เพ่�อศึึกษาแนวิทางการจััดการเร้ยนร้�โดยใช�กรณ้ีศึึกษาทางด�านนิติิวิิทยาศึาสติร์เพ่�อส่งเสริมีควิามี

รอบร้�ด�านสุขภาพ เร่�อง ระบบร่างกายของมีนุษย์ สำาหรับนักเร้ยนชั�นมัีธิยมีศึึกษาปีท้� 2

 2.  เพ่�อศึึกษาผลิการพัฒนาควิามีรอบร้�ด�านสุขภาพในระหว่ิางแลิะหลัิงการจััดการเร้ยนร้�โดยใช�กรณ้ี

ศึึกษาทางด�านนิติิวิิทยาศึาสติร์ เร่�อง ระบบร่างกายของมีนุษย์ สำาหรับนักเร้ยนชั�นมัีธิยมีศึึกษาปีท้� 2

นิยามศัึพื่ท์เฉพื่าะ 

 1. การจััดการเร้ยนร้�โดยใช�กรณ้ีศึึกษาทางด�านนิติิวิิทยาศึาสติร์ หมีายถึุง สถุานการณ์ีสมีมีติิหร่อกรณ้ี

ศึึกษาท้�ผ้�วิิจััยสร�างขึ�นมีาคลิ�ายกับเหตุิการณ์ีจัริง ประกอบด�วิยการสร�างคด้ควิามี พยานวัิติถุุ พยานบุคคลิ ซึึ่�งผ้�เร้ยน

จัะได�รับบทบาทเป็นเจั�าหน�าท้�ส่บสวินติรวิจัสอบหลัิกฐานโดยอาศัึยควิามีร้� เร่�อง ระบบหายใจั ระบบขับถุ่าย แลิะ

ระบบหมีนุเว้ิยนเล่ิอดของมีนษุย์ เพ่�อพิส้จัน์ข�อเท็จัจัริงในคด้ควิามี แลิะสง่เสริมีให�ผ้�เร้ยนเกิดควิามีรอบร้�ด�านสุขภาพ 

ม้ีขั�นติอนในการจััดกิจักรรมีการเร้ยนร้� 6 ขั�นติอน ของ Kulak and Newton (2014 อ�างอิงใน อัญญาพร สุคนธิ

พันธ์ิ, 2560) ดังน้�

  1)  ขั�นนำาเสนอกรณ้ีติวัิอยา่ง เล่ิาเร่�องราวิของกรณ้ีติวัิอยา่ง แลิะประเด็นปัญหาท้�เกิดขึ�น โดยกรณ้ี

ตัิวิอย่างมีาจัากเหตุิการณ์ีจัริง ได�แก่ ข่าวิในนิติยสาร บทควิามี หนังส่อพิมีพ์ หร่ออาจันำาเสนอว้ิดิทัศึน์ เพ่�อกระตุิ�น

ควิามีสนใจัเน่�อหาท้�เร้ยน 2) ขั�นระบุประเด็นการเร้ยนร้� ให�นักเร้ยนร่วิมีกันระบุประเด็นปัญหา สาเหตุิของปัญหา

จัากการนำาเสนอกรณ้ีตัิวิอย่าง หร่อระบุหลัิกฐานท้�เก้�ยวิข�องเพ่�อสนับสนุนสมีมีติิฐานท้�นำาไปส่้การจััดการเร้ยนร้�

ภายในชั�นเร้ยน 3) ขั�นแบ่งประเด็นการเร้ยนร้�ให�สมีาชิกกลุ่ิมี แบ่งกลุ่ิมีนักเร้ยนแลิะมีอบหมีายประเด็นการเร้ยนร้�

ให�สมีาชิกภายในกลุ่ิมี โดยมีก้ารแบง่ประเด็นการเร้ยนร้�ยอ่ย ๆ  จัากประเดน็การเร้ยนร้�หลัิกติามีบทบาทหน�าท้�ของ

สมีาชิกภายในกลุ่ิมีของตินเอง 4) ขั�นกิจักรรมี นักเร้ยนสำารวิจั รวิบรวิมีข�อม้ีลิ แลิะหลัิกฐานทางวิิทยาศึาสติร์ ผ่าน

กระบวินการต่ิาง ๆ  เช่น การทำาการทดลิอง การสำารวิจั การส่บค�นข�อม้ีลิ การวิิเคราะห์ข�อม้ีลิจัากเอกสารท้�คร้เติร้ยมีให� 5) 

ขั�นการสอนโดยเพ่�อน สมีาชิกในกลุ่ิมีช่วิยกันแก�ประเด็นปัญหา วิิเคราะห์แลิะติอบคำาถุามีในสถุานการณ์ีจัากกรณ้ี

ตัิวิอย่าง ม้ีการแบ่งปันข�อม้ีลิ ระดมีสมีอง แลิะแลิกเปล้ิ�ยนควิามีคิดเห็นกับสมีาชิกภายในกลุ่ิมี จัากนั�นให�นักเร้ยน

นำาเสนอผลิการวิิเคราะห์ การอภิปรายแลิะแลิกเปล้ิ�ยนควิามีคิดเห็นของกลิุ่มีติ่อสมีาชิกภายในชั�นเร้ยน 6) ขั�น

ทบทวินกรณ้ีตัิวิอย่าง คร้ให�นักเร้ยนพิจัารณีาทบทวินคำาติอบของแต่ิลิะกรณ้ีตัิวิอย่างท้�นักเร้ยนร่วิมีกันวิิเคราะห์ 

อภิปรายร่วิมีกัน

 2.   ควิามีรอบร้�ด�านสุขภาพ หมีายถึุง ควิามีสามีารถุแลิะทักษะการเข�าถึุงข�อม้ีลิ ควิามีร้�ควิามีเข�าใจั เพ่�อ

วิิเคราะห ์วิางแผนแลิะกำาหนดวิิธ้ิการด้แลิรกัษาอวิยัวิะในระบบหายใจั ระบบขบัถุ่าย แลิะระบบหมีนุเว้ิยนเล่ิอดให�

ทำางานเป็นปกติิ แลิะสามีารถุส่�อสารด�านสุขภาพกับผ้�อ่�นได� โดยพัฒนามีาจัาก วัิชราพร เชยสุวิรรณี (2560) ม้ี 6 

องค์ประกอบ ซึึ่�งวัิดได�จัากใบกิจักรรมีแลิะแบบสำารวิจัควิามีรอบร้�ด�านสุขภาพ

ลิินลิะดา จัันทนะชาติิ* แลิะ ธิิติิยา บงกชเพชร (2566) การจััดการเร้ยนร้�โดยใช�กรณ้ีศึึกษาทางด�านนิติิวิิทยาศึาสติร์เพ่�อส่งเสริมีควิามีรอบร้�ด�านสุขภาพ
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  1) การเข�าถึุงข�อม้ีลิแลิะบริการ ค่อ ควิามีสามีารถุในการเล่ิอกแหล่ิงข�อม้ีลิ ร้�วิิธ้ิการในการค�นหา

ข�อม้ีลิเก้�ยวิกับระบบหายใจั ระบบขับถุ่าย แลิะระบบหมุีนเว้ิยนเล่ิอดของมีนุษย์ 2) การร้�เท่าทันส่�อ ค่อ ควิามี

สามีารถุในการติรวิจัสอบควิามีน่าเช่�อถุ่อของข�อม้ีลิเก้�ยวิกับระบบหายใจั ระบบขับถุ่าย แลิะระบบหมุีนเว้ิยน

เล่ิอดของมีนุษย์ 3) ควิามีร้�ควิามีเข�าใจั ค่อ ควิามีร้� ควิามีเข�าใจัท้�ถุ้กติ�องเก้�ยวิกับระบบหายใจั ระบบขับถุ่าย แลิะ

ระบบหมุีนเว้ิยนเล่ิอดของมีนุษย์ 4) ทักษะการจััดการตินเอง ค่อ ควิามีสามีารถุในการกำาหนดวิิธ้ิปฏิิบัติิอย่างถุ้ก

ติ�องเก้�ยวิกับระบบหายใจั ระบบขับถุ่าย แลิะระบบหมุีนเว้ิยนเล่ิอดของมีนุษย์ 5) การตัิดสินใจัเพ่�อการปฏิิบัติิ ค่อ 

ควิามีสามีารถุในการวิางแผนปฏิิบัติิตินอยา่งถุ้กติ�องเก้�ยวิกบัระบบหายใจั ระบบขับถุ่าย แลิะระบบหมุีนเว้ิยนเล่ิอด

ของมีนุษย์ 6) ทักษะการส่�อสาร ค่อ ควิามีสามีารถุในการเผยแพร่ข�อม้ีลิเก้�ยวิกับระบบหายใจั ระบบขับถุ่าย แลิะ

ระบบหมุีนเว้ิยนเล่ิอดของมีนุษย์

 3.  ระบบร่างกายมีนุษย์ หมีายถึุง เน่�อหารายวิิชาวิิทยาศึาสติร์ สำาหรับนักเร้ยนชั�นมัีธิยมีศึึกษาปีท้� 2 

ของหลัิกส้ติรสถุานศึึกษาของโรงเร้ยนมัีธิยมีศึึกษาแห่งหนึ�งในจัังหวัิดพิษณุีโลิก ติามีหลัิกส้ติรแกนกลิางการศึึกษา

ขั�นพ่�นฐาน 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศึ. 2560) กลุ่ิมีสาระการเร้ยนร้�วิิทยาศึาสติร์ ซึึ่�งประกอบด�วิยระบบต่ิาง ๆ ใน

ร่างกายมีนุษย์ ค่อ ระบบหายใจั ระบบขับถุ่าย แลิะระบบหมุีนเว้ิยนเล่ิอดของมีนุษย์

วิิธีดำาเนินงานวิิจััย

 1.  ร้ปีแบบการวิิจััย

 การวิิจััยครั�งน้�ใช�ร้ปแบบการวิิจััยปฏิิบัติิการ (Action Research) (สิรินภา กิจัเก่�อก้ลิ, 2557) ประกอบ

ด�วิย 4 ขั�นติอน ได�แก่ การวิางแผน (Plan) การลิงม่ีอปฏิิบัติิ (Action) การสังเกติ (Observe) การสะท�อนผลิ 

(Reflect) ผ้�วิิจััยได�ดำาเนินการติามีขั�นติอนของการวิิจััยเชิงปฏิิบัติิการ โดยม้ีลัิกษณีะเป็นการปฏิิบัติิซึ่ำ�าเป็นวิงจัร

ทั�งหมีด 3 วิงจัร 

 2.  กลุุ่่มเป้ีาหมาย

 กลุ่ิมีเป้าหมีายในการวิิจััยน้� ค่อ นักเร้ยนชั�นมัีธิยมีศึึกษาปีท้� 2 ปีการศึึกษา 2563 โรงเร้ยนมัีธิยมีศึึกษา

แห่งหนึ�งในจัังหวัิดพิษณุีโลิก จัำานวิน 40 คน ประกอบด�วิยนักเร้ยนชาย 19 คน นักเร้ยนหญิง 21 คน จัากการ

เล่ิอกแบบเจัาะจัง 

 3.  เคร่�องม่อที�ใช้�ในการวิิจััย

 ผ้�วิิจััยสร�างแลิะพัฒนาเคร่�องม่ีอวิิจััยขึ�นสำาหรับใช�ในการเก็บรวิบรวิมีข�อม้ีลิเพ่�อศึึกษาแนวิทางการจััดการ

เร้ยนร้�โดยใช�กรณ้ีศึึกษาทางด�านนิติิวิิทยาศึาสติร์ เร่�อง ระบบร่างกายของมีนุษย์ เพ่�อส่งเสริมีควิามีรอบร้�ด�าน

สุขภาพ สำาหรับนักเร้ยนชั�นมัีธิยมีศึึกษาปีท้� 2 แลิะเพ่�อศึึกษาผลิการเร้ยนร้�โดยการจััดการเร้ยนร้�โดยใช�กรณ้ีศึึกษา

ทางด�านนิติิวิิทยาศึาสติร์ เร่�อง ระบบร่างกายของมีนุษย์ เพ่�อส่งเสริมีควิามีรอบร้�ด�านสุขภาพ สำาหรับนักเร้ยน

ชั�นมัีธิยมีศึึกษาปีท้� 2

 เคร่�องม่ีอท้�ใช�ในการวิิจััยทั�งหมีดได�รบัการติรวิจัสอบควิามีเหมีาะสมีของเน่�อหา ข�อคำาถุามี รวิมีถุงึภาษา

ท้�ใช�จัากผ้�เช้�ยวิชาญจัำานวิน 3 ท่าน ได�แก่ อาจัารย์ผ้�เช้�ยวิชาญ คณีะศึึกษาศึาสติร์ สาขาวิิทยาศึาสติร์ศึึกษา จัำานวิน 

1 ท่าน อาจัารย์ผ้�เช้�ยวิชาญจัากคณีะวิิทยาศึาสติร์ สาขาช้วิวิิทยา จัำานวิน 1 ท่าน คร้ประจัำาการท้�ม้ีประสบการณ์ี

ทางการสอนด�วิยกิจักรรมีนิติิวิิทยาศึาสติร์แลิะม้ีวิิทยฐานะติำาแหน่งคร้ชำานาญการพิเศึษ จัำานวิน 1 ท่าน โดยม้ีราย

ลิะเอ้ยดดังต่ิอไปน้�

  3.1  แผนการจััดการเร้ยนร้�โดยใช�กรณี้ศึึกษาทางด�านนิติิวิิทยาศึาสติร์ เป็นเคร่�องม่ีอท้�ใช�ในการ

ศึึกษาแนวิทางการจััดการเร้ยนร้�โดยใช�กรณี้ศึึกษาทางด�านนิติิวิิทยาศึาสติร์ เร่�อง ระบบร่างกายของมีนุษย์ เพ่�อ

ส่งเสริมีควิามีรอบร้ �ด�านสุขภาพ ท้�สอดคลิ�องกับเน่�อหาแลิะเน�นให�นักเร้ยนแสดงควิามีรอบร้ �ด�านสุขภาพ

ลิินลิะดา จัันทนะชาติิ* แลิะ ธิิติิยา บงกชเพชร (2566) การจััดการเร้ยนร้�โดยใช�กรณ้ีศึึกษาทางด�านนิติิวิิทยาศึาสติร์เพ่�อส่งเสริมีควิามีรอบร้�ด�านสุขภาพ
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ม้ีขั�นติอนในการจััดกิจักรรมีการเร้ยนร้� 6 ขั�นติอน ของ Kulak and Newton (2014 อ�างอิงใน อัญญาพร 

สุคนธิพันธิ์, 2560) ดังน้� 1. ขั�นนำาเสนอกรณ้ีศึึกษา 2. ขั�นระบุประเด็นการเร้ยนร้� 3. ขั�นแบ่งประเด็นการเร้ยนร้�ให�

สมีาชิกกลุ่ิมี 4. ขั�นกิจักรรมี 5. ขั�นการสอนโดยเพ่�อน 6. ชั�นทบทวินกรณ้ีศึึกษา ผ้�วิิจััยได�ออกแบบการจััดการเร้ยน

ร้�เร่�อง ระบบร่างกายมีนุษย์ ของนักเร้ยนชั�นมัีธิยมีศึึกษาปีท้� 2  จัำานวิน 3 แผน แผนลิะ 4 ชั�วิโมีง รวิมีทั�งหมีด 12 

ชั�วิโมีง ประกอบด�วิยแผนการจััดการเร้ยนร้�ท้� 1 เร่�อง ระบบหายใจัของมีนุษย์ แผนการจััดการเร้ยนร้�ท้� 2 เร่�อง ระบบ

ขับถุ่ายของมีนุษย ์แลิะแผนการจััดการเร้ยนร้�ท้� 3 เร่�อง ระบบหมุีนเว้ิยนเล่ิอดของมีนุษย ์ซึึ่�งผ่านการติรวิจัสอบควิามี

ถุ้กติ�องจัากผ้�เช้�ยวิชาญ พบว่ิา ม้ีควิามีเหมีาะสมีระดบัมีาก โดยม้ีค่าเฉล้ิ�ยเท่ากับ 4.04 แลิะได�รบัข�อเสนอแนะ ดังน้� 

1. ปรบัแก�สถุานการณีใ์ห�สอดคลิ�องกับเน่�อหาท้�จัะสอน แลิะปรบัควิามีสอดคลิ�องของพยานบคุคลิ พยานวิตัิถุุ โดย

อ�างอิงจัากเร่�องจัริง  2. ปรับการใช�ช่�อจัริงของพยานบุคคลิ แลิะการใช�ภาพประกอบให�เหมีาะสมีกับวัิยของผ้�เร้ยน  

 3.2  แบบสะท�อนการจััดการเร้ยนร้� เป็นเคร่�องม่ีอท้�ใช�ในการศึึกษาแนวิทางการจััดการเร้ยนร้�โดยใช�กรณ้ี

ศึึกษาทางด�านนิติิวิิทยาศึาสติร์ เร่�อง ระบบร่างกายของมีนุษย์ เพ่�อส่งเสริมีควิามีรอบร้�ด�านสุขภาพ โดยเก็บรวิบรวิมี

ข�อม้ีลิเก้�ยวิกับการจััดการเร้ยนร้�ของผ้�วิิจััยในขณีะดำาเนินกิจักรรมี แลิะม้ีผ้�ร่วิมีสังเกติการณ์ีเป็นคร้ประจัำาการร่วิมี

บันทึกเหตุิการณ์ีท้�เกิดขึ�นในแต่ิลิะขั�นติอนการจััดการเร้ยนร้�ว่ิาเป็นอย่างไร ม้ีควิามีเหมีาะสมีหร่อไม่ี ช่วิยพัฒนา

ควิามีรอบร้�ด�านสุขภาพเก้�ยวิกับการด้แลิระบบร่างกายมีนุษย์ให�ทำางานเป็นปกติิได�หร่อไม่ี อย่างไร แลิะแนวิทาง

ท้�ควิรปรับปรุง รวิมีถึุงข�อเสนอแนะต่ิาง ๆ เพ่�อใช�ในการสะท�อนการจััดการเร้ยนร้� เม่ี�อสิ�นสุดลิงแต่ิลิะวิงจัรปฏิิบัติิ

การนำาไปส่้การปรับปรุงแก�ไขแผนการจััดการเร้ยนร้�ต่ิอไปให�ด้ขึ�น

 3.3  ใบกิจักรรมี เร่�อง ร่างกายมีนุษย์ เป็นเคร่�องม่ีอท้�ใช�ในการศึึกษาผลิการจััดการเร้ยนร้�โดยใช�กรณ้ี

ศึึกษาทางด�านนิติิวิิทยาศึาสติร์ เร่�อง ระบบร่างกายของมีนุษย์ เพ่�อส่งเสริมีควิามีรอบร้�ด�านสุขภาพ ลัิกษณีะเป็นแบบ

บันทึกท้�ผ้�วิิจััยสร�างขึ�นเพ่�อให�นักเร้ยนได�บันทึกเก้�ยวิกับสิ�งท้�ศึึกษาได� สามีารถุเข้ยนติอบได�อย่างอิสระ จัำานวิน 7 

ข�อ โดยออกแบบข�อคำาถุามีให�สอดคลิ�องกับสถุานการณ์ีในแต่ิลิะแผนการจััดการเร้ยนร้�แลิะสะท�อนถึุงองค์ประกอบ

ควิามีรอบร้�ด�านสุขภาพ ได�แก่ การเข�าถึุงข�อม้ีลิแลิะบริการ การร้�เท่าทันส่�อ ควิามีร้�ควิามีเข�าใจั ทักษะการจััดการ

ตินเอง การตัิดสินใจัเพ่�อการปฏิิบัติิ ทักษะการส่�อสาร  ซึึ่�งผ่านการติรวิจัสอบจัากผ้�เช้�ยวิชาญ พบว่ิา ม้ีควิามีเหมีาะ

สมีระดับมีาก โดยม้ีค่าเฉล้ิ�ยเท่ากับ 4.00 แลิะได�รับข�อเสนอแนะ ดังน้� 1. ปรับการใช�ภาษาของข�อคำาถุามีในใบ

กิจักรรมีให�ชัดเจัน ไม่ีกำากวิมี 2. ปรับข�อคำาถุามีเพ่�อให�นักเร้ยนได�สะท�อนควิามีรอบร้�ด�านสุขภาพมีากขึ�น

 3.4  แบบประเมิีนควิามีรอบร้�ด�านสุขภาพ เป็นเคร่�องม่ีอท้�ใช�ในการศึึกษาผลิการจััดการเร้ยนร้�โดยใช�กรณ้ี

ศึึกษาทางด�านนติิิวิิทยาศึาสติร ์เร่�อง ระบบรา่งกายของมีนษุย ์เพ่�อส่งเสรมิีควิามีรอบร้�ด�านสุขภาพ แบบประเมีนิม้ี

การกำาหนดสถุานการณ์ีของโรคท้�เกิดจัากการทำางานท้�ผดิปกติิของร่างกายมีนุษย ์3 สถุานการณ์ี แต่ิลิะสถุานการณ์ี

ม้ีข�อคำาถุามีจัำานวิน 6 ข�อ สามีารถุเข้ยนติอบได�อยา่งอิสระ ติามีองคป์ระกอบของควิามีรอบร้�ด�านสุขภาพทั�ง 6 ด�าน 

ได�แก่ การเข�าถึุงข�อม้ีลิแลิะบริการ การร้�เท่าทันส่�อ ควิามีร้�ควิามีเข�าใจั ทักษะการจััดการตินเอง การตัิดสินใจัเพ่�อ

การปฏิิบัติิ ทักษะการส่�อสาร แลิะใช�ศึึกษาการเร้ยนร้�ของนักเร้ยน เม่ี�อได�รับการจััดการเร้ยนร้�โดยใช�กรณ้ีศึึกษา

ทางด�านนิติิวิิทยาศึาสติร์หลัิงจัากทำาการสอนในแต่ิลิะวิงจัรปฏิิบัติิการ ซึึ่�งผ่านการติรวิจัสอบจัากผ้�เช้�ยวิชาญในการ

ประเมิีนควิามีสอดคลิ�องระหว่ิางองค์ประกอบควิามีรอบร้�ด�านสุขภาพกับข�อคำาถุามีในแบบประเมีนิควิามีรอบร้�ด�าน

สุขภาพ พบว่ิา ม้ีค่าดัชน้ควิามีสอดคลิ�อง (Index of Item – Objective Congruence หร่อ IOC) เท่ากับ 0.84 

แลิะได�รับข�อเสนอแนะ ดังน้� 1.ปรับการใช�ภาษาในแบบประเมิีนให�เหมีาะสมี 2. ปรับข�อคำาถุามีเพ่�อให�นักเร้ยนได�

สะท�อนควิามีรอบร้�ด�านสุขภาพมีากขึ�น

 4.  การเก็บรวิบรวิมข�อม้ลุ่  

 การดำาเนินการเก็บรวิบรวิมีข�อมี้ลิ ผ้�วิิจััยทำาการทดลิองเก็บข�อมี้ลิในภาคเร้ยนท้� 2 ปีการศึึกษา 2563 

ใช�เวิลิาในการเก็บรวิบรวิมีข�อม้ีลิทั�งหมีด 12 ชั�วิโมีง เป็นเวิลิา 6 สัปดาห์ โดยดำาเนินการเก็บข�อม้ีลิ ดังต่ิอไปน้�

ลิินลิะดา จัันทนะชาติิ* แลิะ ธิิติิยา บงกชเพชร (2566) การจััดการเร้ยนร้�โดยใช�กรณ้ีศึึกษาทางด�านนิติิวิิทยาศึาสติร์เพ่�อส่งเสริมีควิามีรอบร้�ด�านสุขภาพ
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  4.1  ช้�แจังวัิติถุุประสงค์แลิะข�อติกลิงในการจััดกิจักรรมีการเร้ยนร้�โดยใช�กรณ้ีศึึกษาทางด�าน

นิติิวิิทยาศึาสติร์ เร่�อง ระบบร่างกายของมีนุษย์ ในวิิชาช้วิวิิทยา 3 ให�นักเร้ยนทราบ

  4.2  ดำาเนินการจััดการเร้ยนร้�ในวิงจัรปฏิิบัติิการท้� 1 2 แลิะ 3 ติามีแผนการจััดการเร้ยนร้�

โดยใช�กรณ้ีศึึกษาทางด�านนิติิวิิทยาศึาสติร์ เร่�อง ระบบร่างกายของมีนุษย์  จัำานวิน 3 แผนการจััดการเร้ยนร้� 

ติามีชั�วิโมีงปกติิของโรงเร้ยน โดยใช�เวิลิาในการจััดกิจักรรมีการเร้ยนร้�ทั�งหมีด 12 ชั�วิโมีง

  4.3  ในระหว่ิางทำาการจััดการเร้ยนร้�แต่ิลิะวิงจัรปฏิิบัติิการ ผ้�วิิจััยแลิะผ้�ร่วิมีสังเกติการณ์ีซึ่ึ�งเป็น

คร้ประจัำาการท้�สอนในรายวิิชาช้วิวิิทยาร่วิมีกันสังเกติการจััดกิจักรรมีการเร้ยนร้�แลิะจัดบันทึกลิงในแบบสะท�อน

การจััดการเร้ยนร้� แลิะนักเร้ยนเข้ยนบันทึกลิงในใบกิจักรรมี

  4.4  เม่ี�อจับการจััดการเร้ยนร้�ในแต่ิลิะวิงจัรปฏิิบัติิการ ผ้�วิิจััยเก็บรวิบรวิมีใบกจิักรรมีแบบสะท�อน

การจััดการเร้ยนของผ้�วิิจััยแลิะคร้ประจัำาการ เพ่�อนำาข�อม้ีลิท้�ได�มีาเข้ยนเป็นสรุปผลิการสังเกติการจััดการเร้ยนร้� แลิ�วิ

วิิเคราะห์ แลิะทำาการสะท�อนผลิ ปรับปรุงแผนการจััดการเร้ยนร้�ในครั�งต่ิอไป ดำาเนินการติามีขั�นติอนของการวิิจััย

เชิงปฏิิบัติิการ โดยม้ีลัิกษณีะเป็นการปฏิิบัติิซึ่ำ�าเป็นวิงจัรทั�งหมีด 3 วิงจัร

  4.5  เม่ี�อดำาเนินการจััดกิจักรรมีการเร้ยนร้�ในวิงจัรปฏิิบัติิการท้� 1 2 แลิะ 3 แลิ�วิ หลัิงจับการจััดการ

เร้ยนร้�แต่ิลิะวิงจัรปฏิิบัติิการ ผ้�วิิจััยให�นักเร้ยนทำาแบบประเมิีนควิามีรอบร้�ด�านสุขภาพเป็นเวิลิา 1 ชั�วิโมีง รายบุคคลิ

  4.6  นำาผลิท้�ได�จัากการเก็บรวิบรวิมีทั�งหมีดไปทำาการวิิเคราะห์ข�อม้ีลิ

 5.  การวิิเคราะห์ข�อม้ลุ่ 

 การศึึกษาผลิการใช�ร้ปแบบการจััดการเร้ยนร้�ท้�นำามีาใช�นั�นม้ีทั�งข�อม้ีลิเชิงปริมีาณีแลิะข�อม้ีลิเชิงคุณีภาพ

ซึึ่�งผ้�วิิจััยทำาการติรวิจัสอบข�อม้ีลิแลิะวิิเคราะห์ติามีจุัดมุ่ีงหมีายของการวิิจััยโดยสามีารถุจัำาแนกติามีเคร่�องม่ีอท้�ใช�

ติอบคำาถุามีวิิจััยในแต่ิลิะข�อ ดังน้�

  5.1  แบบสะท�อนการจััดการเร้ยนร้� ผ้�วิิจััยใช�การวิิเคราะห์เน่�อหา (Content analysis) เพ่�อหา

แนวิทางแลิะข�อสรุปของการจััดการเร้ยนร้�ท้�เหมีาะสมี โดยติรวิจัสอบควิามีน่าเช่�อถุ่อของข�อม้ีลิด�วิยวิิธ้ิการติรวิจั

สอบข�อม้ีลิแบบสามีเส�า(Triangulation) ด�านข�อม้ีลิ (Data triangulation) ได�ติรวิจัสอบควิามีน่าเช่�อถุ่อจัากการ

ให�ข�อม้ีลิในแบบบันทึกสะท�อนผลิการจััดการเร้ยนร้�ของผ้�วิิจััยแลิะคร้ประจัำาการในประเด็นเด้ยวิกัน แลิะนำาเสนอ

ผลิในร้ปแบบการเข้ยนบรรยาย

  5.2  ใบกิจักรรมี เร่�อง ระบบร่างกายของมีนุษย์ เป็นการวัิดองค์ประกอบควิามีรอบร้�ด�านสุขภาพ

ระหว่ิางการจััดการเร้ยนร้� ซึึ่�งได�จัากการติรวิจัสิ�งท้�ผ้�เร้ยนได�ติอบคำาถุามีลิงในใบกิจักรรมี วิิเคราะห์ข�อม้ีลิโดยใช�สถิุติิ

เชิงพรรณีนา สำาหรับสถิุติิท้�ใช�ได�แก่ ค่าเฉล้ิ�ย ร�อยลิะ นำาคะแนนรวิมีเฉล้ิ�ยของแต่ิลิะองค์ประกอบควิามีรอบร้�ด�าน

สุขภาพจัากใบกิจักรรมี มีาวิิเคราะห์เพ่�อแบ่งระดับควิามีรอบร้�ด�านสุขภาพ โดยใช�สถิุติิพ่�นฐาน ได�แก่ ค่าเฉล้ิ�ย 

ร�อยลิะ นำาคะแนนมีาเท้ยบระดับเกณีฑ์์ท้�ม้ีการปรับปรุง (กองสุขศึึกษา, 2559) โดยม้ี 3 ระดับ ได�แก่ ระดับ ไม่ีด้ 

ค่อ น�อยกว่ิาร�อยลิะ 60 ของคะแนนเต็ิมี (ม้ีคะแนนเฉล้ิ�ยในแต่ิลิะองค์ประกอบควิามีรอบร้�ด�านสุขภาพ 0-น�อยกว่ิา 

1.8 คะแนน) ระดับ พอใช� ค่อ มีากกว่ิาหร่อเท่ากับร�อยลิะ 60 ถึุงน�อยกว่ิาร�อยลิะ 80 ของคะแนนเต็ิมี (ม้ีคะแนน

เฉล้ิ�ยในแต่ิลิะองค์ประกอบควิามีรอบร้�ด�านสุขภาพมีากกว่ิาหร่อเท่ากับ 1.8 ถึุงน�อยกว่ิา 2.4 คะแนน) ระดับ ด้มีาก 

ค่อ มีากกว่ิาหร่อเท่ากับร�อยลิะ 80 ของคะแนนเต็ิมี (ม้ีคะแนนเฉล้ิ�ยในแต่ิลิะองค์ประกอบควิามีรอบร้�ด�านสุขภาพ

มีากกว่ิาหร่อเท่ากับ 2.4 คะแนน) 

  5.3  แบบประเมิีนควิามีรอบร้�ด�านสุขภาพ เร่�อง ระบบร่างกายของมีนุษย ์เป็นการวัิดองค์ประกอบ

ควิามีรอบร้�ด�านสุขภาพหลัิงการจััดการเร้ยนร้� ซึ่ึ�งได�จัากการติรวิจัสิ�งท้�ผ้�เร้ยนได�ติอบคำาถุามีลิงในแบบประเมีิน 

นำาคะแนนรวิมีเฉล้ิ�ยของแต่ิลิะองค์ประกอบควิามีรอบร้�ด�านสุขภาพจัากแบบประเมิีน มีาวิิเคราะห์เพ่�อแบ่งระดับ

ควิามีรอบร้�ด�านสุขภาพ เช่นเด้ยวิกับใบกิจักรรมี

ลิินลิะดา จัันทนะชาติิ* แลิะ ธิิติิยา บงกชเพชร (2566) การจััดการเร้ยนร้�โดยใช�กรณ้ีศึึกษาทางด�านนิติิวิิทยาศึาสติร์เพ่�อส่งเสริมีควิามีรอบร้�ด�านสุขภาพ
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ผลุ่การวิิเคราะห์ข�อม้ลุ่

 ผลิการวิิเคราะห์ข�อม้ีลิแบ่งออกเป็น 2 ส่วินดังน้�

 1.  แนวิทางการจััดการเรียนร้�โดยใช้�กรณีีศึึกษาทางด�านนิติิวิิทยาศึาสติร์ เร่�อง ระบบร่างกายของมนุษย์ 

เพ่ื่�อส่งเสริมควิามรอบร้�ด�านสุขภาพื่ สำาหรับนักเรียนชั้�นมัธยมศึึกษาปีีที� 2 ซึึ่�งมีรายลุ่ะเอียดดังติารางที� 1

ติารางที� 1 แสดงแนวิทางการจััดการเร้ยนร้�โดยใช�กรณ้ีศึึกษาทางด�านนิติิวิิทยาศึาสติร์ เร่�อง ระบบร่างกายของ

มีนุษย์ เพ่�อส่งเสริมีควิามีรอบร้�ด�านสุขภาพ สำาหรับนักเร้ยนชั�นมัีธิยมีศึึกษาปีท้� 2

  แนวิทางการจััดการเรียนร้�    ภาพื่กิจักรรมการเรียนร้�

 ขั�นท้� 1 ขั�นนำาเสนอกรณ้ีตัิวิอย่าง ช่วิยกระตุิ�นควิามีสนใจัของ

นักเร้ยนในการเร้ยนร้�กิจักรรมีขั�นถัุดไปด�วิยการตัิ�งคำาถุามีต่ิอประเด็นท้�

เก้�ยวิกับการส่บสวินสอบสวิน เช่น กระบวินการส่บสวินเป็นอย่างไร คด้

ลัิกษณีะใดท้�ติ�องมี้การพิส้จัน์หลัิกฐาน สอดคลิ�องกับผ้�ร่วิมีสังเกติการณ์ี

ท้�กล่ิาวิว่ิา“คร้ม้ีการตัิ�งคำาถุามีนำาเข�าส่้บทเร้ยนท้�น่าสนใจั ทำาให�นักเร้ยน

ม้ีการตัิ�งคำาถุามีท้�เก้�ยวิข�องติ่อประเด็นท้�คร้กำาลัิงนำาเสนอ”(ผ้� ร่วิมี

สังเกติการณ์ี, แบบสะท�อนผลิการจััดการเร้ยนร้�, 4 กุมีภาพันธ์ิ 2564) จัาก

นั�นคร้นำาเสนอสถุานการณ์ีทางนิติิวิิทยาศึาสติร์ โดยการเล่ิอกสถุานการณ์ี

ทางนิติิวิิทยาศึาสติร์ควิรคำานึงถึุงสถุานการณี์ท้�ม้ีการบาดเจ็ับหร่อเส้ย

ช้วิิติจัากระบบการทำางานของร่างกายท้�ผิดปกติิ แลิะม้ีพยานวัิติถุุในท้�

เกิดเหตุิท้�เก้�ยวิข�องกับการทำางานท้�ผิดปกติิ ม้ีพยานบุคคลิท้�ให�ข�อม้ีลิท้�

เก้�ยวิข�องกับการเส้ยช้วิิติ เพ่�อให�นักเร้ยนได�ส่บหาสาเหติุการเส้ยช้วิิติ

จัากการวิิเคราะหพ์ยานวิตัิถุุ คร้สามีารถุสร�างสถุานการณีจ์ัากเหติกุารณี์

จัริง ได�แก่ ข่าวิ รายการการชันส้ติร มีาดัดแปลิงให�เหมีาะสมีกับวัิยของ

นักเร้ยน ยกตัิวิอย่างเช่น ในวิงจัรปฏิิบัติิการท้� 1 ได�ดัดแปลิงมีาจัาก

ข่าวิของดารานักร�องท้�เส้ยช้วิิติด�วิยโรควัิณีโรคหลัิงโพรงจัม้ีก โดยสร�าง

สถุานการณ์ีให�สอดคลิ�องกับการทำางานของระบบหายใจั แลิะในวิงจัร

ปฏิิบัติิการท้� 2 คร้นำาเสนอสถุานการณี์โดยการเล่ิาเป็นลิำาดับขั�นติอน 

จัากนั�นคร้ติรวิจัสอบควิามีเข�าใจัในสถุานการณ์ีของนักเร้ยนโดยการให�

นำาเสนอหน�าชั�นเร้ยน ซึึ่�งสอดคลิ�องกับผ้�ร่วิมีสังเกติการณ์ีท้�ว่ิา “นักเร้ยน

เข�าใจัสถุานการณีไ์ด�เร็วิขึ�น สังเกติจัากนกัเร้ยนเล่ิาเหตุิการณ์ีท้�เกิดขึ�นเป็น

ลิำาดับๆ ได�” (ผ้�ร่วิมีสังเกติการณ์ี, แบบสะท�อนผลิการจััดการเร้ยนร้�, 11 

กุมีภาพันธ์ิ 2564)  
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 ขั�นท้�  2 ขั�นระบุประเด็นการเร้ยนร้� คร้จัะติ�องจัำาลิอง

สถุานการณี์ให�เห็นเป็นร้ปธิรรมี เน่�องจัากเมี่�อเป็นสถุานการณี์ทาง

นิติิวิิทยาศึาสติร์ซึึ่�งม้ีควิามีซัึ่บซึ่�อน หากนักเร้ยนได�รับข�อม้ีลิจัากการเล่ิา

แลิะอ่านสถุานการณี์อาจัจัะทำาให�ได�รับข�อม้ีลิไม่ีเพ้ยงพอต่ิอการระบุ

ประเด็นปัญหาแลิะหลัิกฐานต่ิาง ๆ นักเร้ยนควิรจัะได�เห็นสถุานการณ์ี

ท้�เกิดขึ�นจัริงได�จัากคร้จัำาลิองสถุานการณี์ท้�ม้ีทั�งร่องรอยร่างผ้�เส้ยช้วิิติ 

แลิะพยานวัิติถุุในท้�เกิดเหตุิ ให�นักเร้ยนเห็นภาพรวิมีของสถุานการณ์ี

ทั�งหมีด ยกตัิวิอย่างเช่น ในวิงจัรปฏิิบัติิการท้� 2 คร้ควิรเล่ิอกสถุานท้�ท้�

จัะใช�จัำาลิองสถุานการณ์ี เช่น ห�องหร่อบริเวิณีนอกห�องเร้ยน เพ่�อสร�าง

บรรยากาศึในการเร้ยน ร่องรอยของผ้�เส้ยช้วิิติสามีารถุจัำาลิองได�หลิาย

ร้ปแบบ เช่น          ใช�หุ่นจัำาลิอง ใช�เทปกาวิสร�างร่องรอยติำาแหน่งของ

อวัิยวิะต่ิาง ๆ เป็นติ�น  ส่วินพยานวัิติถุุในท้�เกิดเหตุิจัะติ�องประกอบด�วิย 

พยานวัิติถุุท้�เก้�ยวิข�องกับคด้ พยานวัิติถุุท้�ไม่ีเก้�ยวิข�องกับคด้ แลิะพยาน

วัิติถุุท้�คลุิมีเคร่อ โดยสามีารถุใช�สิ�งของจัริง หร่อภาพ เพ่�อให�ใกลิ�เค้ยง

กับสถุานการณีจ์ัริง นอกจัากน้�ควิรใช�คำาถุามีเพ่�อกระตุิ�นให�ระบหุลัิกฐาน

ท้�สำาคัญในคด้ แลิะให�นักเร้ยนระบุพยานวัิติถุุท้�คาดว่ิาจัะเก้�ยวิข�องกับ

สาเหตุิการเส้ยช้วิิติสอดคลิ�องกับผ้�ร่วิมีสังเกติการณ์ีท้�กล่ิาวิว่ิา“เม่ี�อม้ีการ

จัำาลิองสถุานการณ์ี นักเร้ยนบอกหลัิกฐานท้�สำาคัญกับการวิินิจัฉัย แลิะ

บอกได�ว่ิาหลัิกฐานจัะช่วิยไขคด้ได�ในแนวิทางใด” (ผ้�ร่วิมีสังเกติการณี์, 

แบบสะท�อนผลิการจััดการเร้ยนร้�, 11 กุมีภาพันธ์ิ 2564) 

 ขั�นท้� 3 ขั�นแบ่งประเด็นการเร้ยนร้�ให�สมีาชิกกลุ่ิมี คร้ให�สมีาชิก

ในกลุ่ิมีแบ่งหน�าท้�ในการศึึกษาหัวิข�อท้�แติกต่ิางกันเพ่�อนำามีาสรุปเป็น

สาเหตุิของการเส้ยช้วิิติติามีสถุานการณ์ีในขั�นต่ิอไป สมีาชิกในกลุ่ิมีจัะ

แบ่งประเด็นในการเร้ยนร้�เป็นเร่�องย่อย ๆ  ให�แต่ิลิะคนไปศึึกษา โดยจัะได�

รับข�อม้ีลิของพยานบุคคลิแลิะรายงานจัากท้�เกิดเหตุิ สมีาชิกคนท้� 1-4 จัะได�

รับข�อม้ีลิของพยานบุคคลิคนท้�1-4 ติามีลิำาดับ ส่วินสมีาชิกคนท้� 5 จัะได�รับ

รายงานจัากท้�เกิดเหตุิ ยกตัิวิอย่างเช่น ในวิงจัรปฏิิบัติิการท้� 2 คร้ปรับร้ป

แบบการให�ข�อม้ีลิพยานบุคคลิแลิะรายงานจัากท้�เกิดเหตุิเป็นคลิิปเส้ยง 

นักเร้ยนเป็นผ้�บันทึกข�อม้ีลิท้�ได�รับ แลิ�วิสมีาชกิแต่ิลิะคนนำาข�อม้ีลิท้�ศึึกษา

ได�จััดทำาเป็น Timeline ของผ้�เส้ยช้วิิติในสถุานการณ์ี จัากนั�นร่วิมีกันตัิ�ง

สมีมีติิฐานสาเหตุิของการเส้ยช้วิิติจัากข�อม้ีลิท้�รวิบรวิมีได� สอดคลิ�องกับ

ผ้�ร่วิมีสังเกติการณ์ีท้�กล่ิาวิว่ิา“คลิิปเส้ยงพยานทำาให�นักเร้ยนได�ใช�ทักษะ

การฟััง แลิะกระตุิ�นควิามีสนใจัได�ด้ การเข้ยนลิำาดับเหตุิการณ์ีทำาได�ครบ

ถุ�วินมีากขึ�น” (ผ้�ร่วิมีสังเกติการณ์ี, แบบสะท�อนผลิการจััดการเร้ยนร้�, 11 

กุมีภาพันธ์ิ 2564) 

       แนวิทางการจััดการเรียนร้�    ภาพื่กิจักรรมการเรียนร้�

ลิินลิะดา จัันทนะชาติิ* แลิะ ธิิติิยา บงกชเพชร (2566) การจััดการเร้ยนร้�โดยใช�กรณ้ีศึึกษาทางด�านนิติิวิิทยาศึาสติร์เพ่�อส่งเสริมีควิามีรอบร้�ด�านสุขภาพ
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 ขั�นท้� 4 ขั�นกิจักรรมี คร้ให�นักเร้ยนส่บค�นข�อม้ีลิเพิ�มีเติิมีจัาก

สมีมุีติิฐานท้�ได�ระบุไวิ�ในขั�นแบ่งประเด็นการเร้ยนร้�ให�สมีาชิกกลุ่ิมี โดย

จัะให�แต่ิลิะกลุ่ิมีเล่ิอกพยานวัิติถุุท้�คาดว่ิาเก้�ยวิข�องกับสาเหตุิการเส้ยช้วิิติ 

กลุ่ิมีลิะ 5 ชิ�น จัากทั�งหมีด 8 ชิ�นข�อม้ีลิท้�นักเร้ยนจัะได�รับ ค่อ รายงานการ

วิิเคราะห์พยานวัิติถุุ ซึึ่�งเป็นรายลิะเอ้ยดของพยานวัิติถุุชิ�นนั�น ๆ  ท้�ได�ผ่าน

การติรวิจัสอบแลิะวิิเคราะห์ ข�อมี้ลิบางข�อมี้ลิในรายงานการวิิเคราะห์ 

อาจัเป็นข�อม้ีลิท้�นักเร้ยนติ�องไปศึึกษาเพิ�มีเติิมี ดังนั�น กระบวินการน้�จัะสง่

เสริมี องค์ประกอบท้� 1 แลิะ 2 การเข�าถึุงข�อม้ีลิแลิะบริการ แลิะการร้�เท่า

ทันส่�อ ยกตัิวิอยา่งเช่น ในวิงจัรปฏิิบัติิการท้� 3 คร้ควิรแนะนำาแลิะสาธิิติการ

ส่บค�นข�อม้ีลิแก่นักเร้ยน เน่�องจัากข�อม้ีลิท้�ติ�องใช�เป็นข�อม้ีลิด�านสุขภาพ 

นักเร้ยนอาจัจัะยังไม่ีคุ�นเคยกับข�อม้ีลิด�านน้� อ้กทั�งแนะนำาเว็ิบไซึ่ต์ิหร่อ

แหล่ิงข�อม้ีลิด�านสุขภาพว่ิา ม้ีหน่วิยงานใดบ�างท้�น่าเช่�อถุ่อ หร่อหากไม่ีใช่

หน่วิยงานเหล่ิาน้� จัะม้ีวิิธ้ิการติรวิจัสอบแหล่ิงข�อม้ีลิท้�น่าเช่�อถุ่ออย่างไร 

สอดคลิ�องกับผ้�ร่วิมีสังเกติการณ์ีท้�กล่ิาวิว่ิา “นักเร้ยนบางส่วินเช่�อข�อมี้ลิ

ท้�ได�จัากแหลิ่งข�อมี้ลิเด้ยวิ ไมี่ติรวิจัสอบควิามีถุ้กติ�องของข�อมี้ลิ” (ผ้�ร่วิมี

สังเกติการณ์ี, แบบสะท�อนผลิการจััดการเร้ยนร้�, 23 กุมีภาพันธ์ิ 2564)  

ดังนั�น คร้ติ�องกระตุิ�นให�นักเร้ยนเห็นควิามีสำาคัญของการติรวิจัสอบข�อม้ีลิ

จัากหลิายแหล่ิง โดยยกตัิวิอยา่งการเปร้ยบเท้ยบข�อม้ีลิจัากหลิายเว็ิบไซึ่ต์ิ

ท้�ให�ข�อม้ีลิท้�แติกต่ิางกัน นอกจัากน้� คร้ควิรเติร้ยมีเอกสาร หร่อวิิด้โอให�

ควิามีร้�เพิ�มีเติิมีเก้�ยวิกับการทำางานของระบบติา่ง ๆ  ในรา่งกายมีนุษย ์เพ่�อ

ให�นักเร้ยนได�รับควิามีร้�เพ้ยงพอในการลิงข�อสรุปสาเหตุิการเส้ยช้วิิติ แลิะ

อธิิบายกลิไกการทำางานท้�ผิดปกติิของร่างกายได� 

 ขั�นท้� 5 ขั�นการสอนโดยเพ่�อน สมีาชิกภายในกลุ่ิมีจัะติ�องนำา

ข�อม้ีลิท้�รวิบรวิมีได�ทั�งหมีดมีาวิิเคราะห์ร่วิมีกัน แลิะนำาไปอธิิบายสาเหตุิ

การเส้ยช้วิิติในสถุานการณ์ีท้�กำาหนด ซึึ่�งเป็นการส่งเสริมีองค์ประกอบ

ท้� 3 ควิามีร้�ควิามีเข�าใจั ยกตัิวิอย่างเช่น ในวิงจัรปฏิิบัติิการท้� 3 จัากการ

ท้�นักเร้ยนสามีารถุอธิิบายกลิไกการทำางานของร่างกายท้�ผิดปกติิจันเป็น

ผลิให�เกิดการเส้ยช้วิิติ คร้ควิรเข�าไปให�คำาปรึกษาในแต่ิลิะกลุ่ิมี แลิะก่อน

เข้ยนอธิิบายกลิไกให�นักเร้ยนอธิิบายปากเปล่ิา หากม้ีควิามีเข�าใจัผิดพลิาด

ให�คร้อธิิบายเพิ�มีเติิมี สอดคลิ�องกับผ้�ร่วิมีสังเกติการณ์ีท้�กล่ิาวิว่ิา“คร้สอด

ส่องการทำางานของนักเร้ยนได�ด้ พร�อมีกับการให�คำาปรึกษาทำาให�นักเร้ยน

ทำางานได�ม้ีประสิทธิิภาพขึ�น” (ผ้�ร่วิมีสังเกติการณ์ี, แบบสะท�อนผลิการ

จััดการเร้ยนร้�, 23 กุมีภาพันธ์ิ 2564) หลัิงจัากนักเร้ยนสรุปสาเหตุิการ

เส้ยช้วิิติแลิะอธิิบายกลิไกการทำางานท้�ผิดปกติิแลิ�วิ เม่ี�อนักเร้ยนม้ีควิามี

ร้�ควิามีเข�าใจัเก้�ยวิกับโรคท้�เป็นสาเหติุการเส้ยช้วิิติแลิ�วิ คร้ให�นักเร้ยน

       แนวิทางการจััดการเรียนร้�    ภาพื่กิจักรรมการเรียนร้�

ลิินลิะดา จัันทนะชาติิ* แลิะ ธิิติิยา บงกชเพชร (2566) การจััดการเร้ยนร้�โดยใช�กรณ้ีศึึกษาทางด�านนิติิวิิทยาศึาสติร์เพ่�อส่งเสริมีควิามีรอบร้�ด�านสุขภาพ
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ส่บค�นลัิกษณีะของโรค อาการ การป้องกัน เพ่�อนำามีาหาแนวิทางใน

การสังเกติตินเองแลิะบุคคลิรอบข�างว่ิาม้ีควิามีเส้�ยงท้�จัะเป็นโรคดังเช่น

ในสถุานการณ์ีหร่อไม่ี ซึึ่�งเป็นการส่งเสริมีองค์ประกอบท้� 4 ทักษะการ

จััดการตินเอง จัากนั�นนักเร้ยนจัะติ�องการวิางแผนกิจัวัิติรประจัำาวัิน

ของนักเร้ยนให�ห่างไกลิจัากโรคในสถุานการณ์ี ซึึ่�งเป็นการส่งเสริมีองค์

ประกอบท้� 5 การตัิดสินใจัเพ่�อการปฏิิบัติิ โดยคร้ติ�องยกตัิวิอย่างการ

วิางแผนช้วิิติประจัำาวัินติามีเป้าหมีายต่ิาง ๆ  เช่น วิางแผนการออกกำาลัิงกาย 

การวิางแผนโภชนาการ เพ่�อเป็นตัิวิอย่างให�แก่นักเร้ยน ในการวิางแผน

กิจัวัิติรประจัำาวัินให�ห่างไกลิจัากโรคในสถุานการณ์ี สอดคลิ�องกับผ้�ร่วิมี

สังเกติการณ์ีท้�กล่ิาวิว่ิา “นักเร้ยนเข้ยนกิจัวัิติรประจัำาวัินด้ขึ�น สัมีพันธ์ิ

กับสาเหตุิการเส้ยช้วิิติด้ในบางกลุ่ิมี” (ผ้�ร่วิมีสังเกติการณ์ี, แบบสะท�อน

ผลิการจััดการเร้ยนร้�, 23 กุมีภาพันธ์ิ 2564) 

 ขั�นท้� 6 ขั�นทบทวินกรณ้ีตัิวิอยา่ง เป็นขั�นส่งเสริมีองค์ประกอบ

ท้� 6 ทักษะการส่�อสาร ยกตัิวิอย่างเช่น ในวิงจัรปฏิิบัติิการท้� 3 คร้จัะติ�อง

จััดให�นักเร้ยนสามีารถุนำาข�อมี้ลิควิามีร้�ท้�รวิบรวิมีมีาได�มีานำาเสนอหน�า

ชั�นเร้ยนในร้ปแบบท้�หลิากหลิาย ได�แก่ ป้ายประชาสมัีพันธ์ิ การนำาเสนอ

หน�าชั�นเร้ยน การผลิิติวิิด้โอนำาเสนอ ซึ่ึ�งการส่�อสารทางด�านสุขภาพ

ควิรคำานึงถึุงข�อม้ีลิท้�ถุ้กติ�องแลิะน่าเช่�อถุ่อก่อนเสมีอ นักเร้ยนจัะติ�อง

เข�าใจัข�อม้ีลิท้�ส่บค�นมีาได� จึังจัะสามีารถุนำาเสนอออกมีาได�ด้ สอดคลิ�อง

กับผ้�ร่วิมีสังเกติการณ์ีท้�กล่ิาวิว่ิา “นักเร้ยนตัิ�งใจัทำาคลิิปวิิด้โอมีาก ส่งเสริมี

การพ้ด การนำาเสนอ” (ผ้�ร่วิมีสังเกติการณ์ี, แบบสะท�อนผลิการจััดการ

เร้ยนร้�, 23 กุมีภาพันธ์ิ 2564)

 

 2.  ผลุ่การจััดการเรียนร้�โดยใช้�กรณีีศึึกษาทางด�านนิติิวิิทยาศึาสติร์ เร่�อง ระบบร่างกายของมนุษย์ 

สามารถุส่งเสริมควิามรอบร้�ด�านสุขภาพื่ สำาหรับนักเรียนชั้�นมัธยมศึึกษาปีีที� 2

 จัากการจััดการเร้ยนร้�โดยใช�กรณ้ีศึึกษาทางด�านนิติิวิิทยาศึาสติร์เพ่�อส่งเสริมีควิามีรอบร้�ด�านสุขภาพ 

เร่�อง ระบบร่างกายของมีนุษย์ สำาหรับนักเร้ยนชั�นมัีธิยมีศึึกษาปีท้� 2 ท้�ได�จัากใบกิจักรรรมีในระหว่ิางการจััดการ

เร้ยนร้�แลิะแบบประเมิีนควิามีรอบร้�ด�านสุขภาพหลัิงการจััดการเร้ยนร้�

       แนวิทางการจััดการเรียนร้�    ภาพื่กิจักรรมการเรียนร้�

ลิินลิะดา จัันทนะชาติิ* แลิะ ธิิติิยา บงกชเพชร (2566) การจััดการเร้ยนร้�โดยใช�กรณ้ีศึึกษาทางด�านนิติิวิิทยาศึาสติร์เพ่�อส่งเสริมีควิามีรอบร้�ด�านสุขภาพ
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ติารางที� 2 ผลุ่การวิิเคราะห์ควิามรอบร้�ด�านสุขภาพื่เร่�อง ระบบหายใจัของมนุษย์ 

องค์ประกอบควิามีรอบร้�ด�านสุขภาพ

การเข�าถึุงข�อม้ีลิแลิะบริการ

การร้�เท่าทันส่�อ

ควิามีร้�ควิามีเข�าใจั

ทักษะการจััดการตินเอง

การตัิดสินใจัเพ่�อการปฏิิบัติิ

ทักษะการส่�อสาร

 คิดเป็ีนร�อยลุ่ะ

ใบกิจักรรมี แบบประเมิีน

คะแนน

เฉล้ิ�ย

1.63

1.25

1.50

1.25

1.38

2.75

54.17

ระดับควิามีรอบร้�

ด�านสุขภาพ

ไม่ีด้

ไม่ีด้

ไม่ีด้

ไม่ีด้

ไม่ีด้

ด้มีาก

ไม่ดี

ระดับควิามีรอบร้�

ด�านสุขภาพ

พอใช�

ไม่ีด้

พอใช�

พอใช�

พอใช�

ด้มีาก

พื่อใช้�

คะแนนเฉล้ิ�ย

1.83

1.68

2.15

2.25

1.83

2.70

69.03

 จัากติาราง นักเร้ยนม้ีควิามีรอบร้�ด�านสุขภาพเร่�อง ระบบหายใจัของมีนุษย ์ใน 5 องค์ประกอบ อย้ใ่นระดับ 

ไม่ีด้ ได�แก่ การเข�าถึุงข�อม้ีลิแลิะบริการ การร้�เท่าทันส่�อ ควิามีร้�ควิามีเข�าใจั ทักษะการจััดการตินเอง การตัิดสิน

ใจัเพ่�อการปฏิิบัติิ แลิะม้ีควิามีรอบร้�ด�านสุขภาพ 1 องค์ประกอบ อย้่ในระดับ ด้มีาก ได�แก่ ทักษะการส่�อสาร โดย

ภาพรวิมีระหว่ิางการจััดการเร้ยนร้� นักเร้ยนม้ีควิามีรอบร้�ด�านสุขภาพในระดับ ไม่ีด้ หลัิงการจััดการเร้ยนร้� นักเร้ยน

ม้ีควิามีรอบร้�ด�านสุขภาพ 1 องค์ประกอบ อย้ใ่นระดับ ไม่ีด้ ได�แก่ การร้�เท่าทันส่�อ ม้ีควิามีรอบร้�ด�านสุขภาพ 4 

องค์ประกอบ อย้่ในระดับ พอใช� ได�แก่ การเข�าถึุงข�อม้ีลิแลิะบริการ ควิามีร้�ควิามีเข�าใจั ทักษะการจััดการตินเอง 

การตัิดสินใจัเพ่�อการปฏิิบัติิ แลิะม้ีควิามีรอบร้�ด�านสุขภาพ 1 องค์ประกอบ อย้่ในระดับ ด้มีาก  ได�แก่ ทักษะการ

ส่�อสาร โดยภาพรวิมีหลัิงการจััดการเร้ยนร้� นักเร้ยนม้ีควิามีรอบร้�ด�านสุขภาพในระดับ พอใช�

ติารางที� 3 ผลุ่การวิิเคราะห์ควิามรอบร้�ด�านสุขภาพื่เร่�อง ระบบขับถุ่ายของมนุษย์ 

องค์ประกอบควิามีรอบร้�ด�านสุขภาพ

การเข�าถึุงข�อม้ีลิแลิะบริการ

การร้�เท่าทันส่�อ

ควิามีร้�ควิามีเข�าใจั

ทักษะการจััดการตินเอง

การตัิดสินใจัเพ่�อการปฏิิบัติิ

ทักษะการส่�อสาร

 คิดเป็ีนร�อยลุ่ะ

ใบกิจักรรมี แบบประเมิีน

คะแนน

เฉล้ิ�ย

2.25

2.13

2.00

2.25

2.25

2.63

75

ระดับควิามีรอบร้�

ด�านสุขภาพ

พอใช�

พอใช�

พอใช�

พอใช�

พอใช�

ด้มีาก

พื่อใช้�

ระดับควิามีรอบร้�

ด�านสุขภาพ

ด้มีาก

ด้มีาก

ด้มีาก

ด้มีาก

พอใช�

ด้มีาก

ดีมาก

คะแนนเฉล้ิ�ย

2.65

2.63

2.60

2.73

2.35

2.75

87.22

ลิินลิะดา จัันทนะชาติิ* แลิะ ธิิติิยา บงกชเพชร (2566) การจััดการเร้ยนร้�โดยใช�กรณ้ีศึึกษาทางด�านนิติิวิิทยาศึาสติร์เพ่�อส่งเสริมีควิามีรอบร้�ด�านสุขภาพ

เร่�องระบบร่างกายของมีนุษย์ สำาหรับนักเร้ยนชั�นมัีธิยมีศึึกษาปีท้� 2 วิาร์สาร์พัฒนาการ์เร่์ยนการ์สอน มหาวิิทยาลััยรั์งสิต, 17(1),179-197
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 จัากติาราง นักเร้ยนม้ีควิามีรอบร้�ด�านสุขภาพ เร่�อง ระบบขับถุ่ายของมีนุษย์ นักเร้ยนม้ีควิามีรอบร้�ด�าน

สุขภาพใน 5 องค์ประกอบ อย้ใ่นระดับ พอใช� ได�แก่ การเข�าถึุงข�อม้ีลิแลิะบริการ การร้�เท่าทันส่�อ ควิามีร้�ควิามี

เข�าใจั ทักษะการจััดการตินเอง การตัิดสินใจัเพ่�อการปฏิิบัติิ แลิะม้ีควิามีรอบร้�ด�านสุขภาพ 1 องค์ประกอบ อย้่ใน

ระดับ ด้มีาก ได�แก่ ทักษะการส่�อสาร โดยภาพรวิมีระหว่ิางการจััดการเร้ยนร้� นักเร้ยนม้ีควิามีรอบร้�ด�านสุขภาพ

ในระดับ พอใช� หลัิงการจััดการเร้ยนร้� นักเร้ยนม้ีควิามีรอบร้�ด�านสุขภาพ 1 องค์ประกอบ อย้ใ่นระดับ พอใช� ได�แก่ 

การตัิดสินใจัเพ่�อการปฏิิบัติิ ม้ีควิามีรอบร้�ด�านสุขภาพ 5 องค์ประกอบ อย้ใ่นระดับ ด้มีาก ได�แก่ การเข�าถึุงข�อม้ีลิ

แลิะบริการ การร้�เท่าทันส่�อ  ควิามีร้�ควิามีเข�าใจั ทักษะการจััดการตินเอง การตัิดสินใจัเพ่�อการปฏิิบัติิ โดยภาพรวิมี

หลัิงการจััดการเร้ยนร้� นักเร้ยนม้ีควิามีรอบร้�ด�านสุขภาพในระดับ ด้มีาก

ติารางที� 4 ผลุ่การวิิเคราะห์ควิามรอบร้�ด�านสุขภาพื่เร่�อง ระบบหมุนเวีิยนเลุ่่อดของมนุษย์

องค์ปีระกอบควิามรอบร้�ด�านสุขภาพื่

การเข�าถึุงข�อม้ีลิแลิะบริการ

การร้�เท่าทันส่�อ

ควิามีร้�ควิามีเข�าใจั

ทักษะการจััดการตินเอง

การตัิดสินใจัเพ่�อการปฏิิบัติิ

ทักษะการส่�อสาร

 คิดเป็ีนร�อยลุ่ะ

ใบกิจักรรม แบบปีระเมิน

คะแนน

เฉลีุ่�ย

2.75

2.63

2.75

2.88

2.50

2.88

90.97

ระดับควิามรอบร้�

ด�านสุขภาพื่

ด้มีาก

ด้มีาก

ด้มีาก

ด้มีาก

ด้มีาก

ด้มีาก

ดีมาก

ระดับควิามรอบร้�

ด�านสุขภาพื่

ด่มาก

ด่มาก

ด่มาก

ด่มาก

ด่มาก

ด่มาก

ดีีม�ก

คะแนนเฉลีุ่�ย

2.73

2.55

2.70

2.78

2.58

2.60

88.47

 จัากติาราง นักเร้ยนม้ีควิามีรอบร้�ด�านสุขภาพ เร่�อง ระบบหมุีนเว้ิยนเล่ิอดของมีนุษย์ นักเร้ยนม้ีควิามี

รอบร้�ด�านสุขภาพในทุกองค์ประกอบ อย้่ในระดับ ด้มีาก โดยภาพรวิมีระหว่ิางการจััดการเร้ยนร้� นักเร้ยนม้ีควิามี

รอบร้�ด�านสุขภาพในระดับ ด้มีาก หลัิงการจััดการเร้ยนร้� นักเร้ยนม้ีควิามีรอบร้�ด�านสุขภาพทุกองค์ประกอบ 

อย้่ในระดับ ด้มีาก โดยภาพรวิมีหลัิงการจััดการเร้ยนร้� นักเร้ยนม้ีควิามีรอบร้�ด�านสุขภาพในระดับ ด้มีาก

 สรุปได�ว่ิา องค์ประกอบควิามีรอบร้�ด�านสุขภาพของนักเร้ยนพัฒนาขึ�นอย่างเป็นลิำาดับจัากวิงจัรปฏิิบัติิ

การท้� 1 ถึุง 3 ม้ีองค์ประกอบควิามีรอบร้�ด�านสุขภาพของนักเร้ยนท้�อย้่ในระดับ ด้มีาก ตัิ�งแต่ิวิงจัรปฏิิบัติิท้� 1 ค่อ 

ทักษะการส่�อสาร เน่�องจัากนักเร้ยนได�ฝึึกฝึนในรายวิิชาต่ิาง ๆ ร่วิมีด�วิย เช่น การนำาเสนอหน�าชั�นเร้ยน การทำาส่�อ

ร้ปแบบต่ิาง ๆ องค์ประกอบควิามีรอบร้�ด�านสุขภาพท้�นักเร้ยนพัฒนามีากท้�สุด ค่อ การเข�าถึุงข�อม้ีลิแลิะบริการ 

ทักษะการจััดการตินเอง รองลิงมีา ค่อ การร้ �เท่าทันส่�อ การตัิดสินใจัเพ่�อการปฏิิบัติิ โดยการจััดการเร้ยน

ร้ �ท้�ช่วิยส่งเสริมีควิามีรอบร้�ด�านสุขภาพของนักเร้ยน ค่อ การกำาหนดสถุานการณ์ีแลิะการจัำาลิองสถุานการณ์ีเพ่�อ

ให�นักเร้ยนได�เผชิญปัญหาด�วิยตินเอง เน่�อเร่�องจัะติ�องสัมีพันธ์ิกับบทเร้ยน ม้ีควิามีซัึ่บซึ่�อน กำาหนดเป้าหมีายหร่อ

ภารกิจัเพ่�อกระตุิ�นให�นักเร้ยนแก�ปัญหา คร้ทำาหน�าท้�แนะนำา สาธิิติ การส่บค�นข�อม้ีลิด�านสุขภาพ แลิะการวิางแผน

การดำารงช้วิิติประจัำาวัินให�ห่างไกลิจัากโรคในสถุานการณี์ นอกจัากน้� การใช�สถุานการณี์ทางนิติิวิิทยาศึาสติร์

ควิรคำานึงวัิยของผ้�เร้ยน ควิรเล่ิอกสถุานการณ์ี ร้ปภาพ ข�อควิามีท้�ไม่ีรุนแรง

ลิินลิะดา จัันทนะชาติิ* แลิะ ธิิติิยา บงกชเพชร (2566) การจััดการเร้ยนร้�โดยใช�กรณ้ีศึึกษาทางด�านนิติิวิิทยาศึาสติร์เพ่�อส่งเสริมีควิามีรอบร้�ด�านสุขภาพ

เร่�องระบบร่างกายของมีนุษย์ สำาหรับนักเร้ยนชั�นมัีธิยมีศึึกษาปีท้� 2 วิาร์สาร์พัฒนาการ์เร่์ยนการ์สอน มหาวิิทยาลััยรั์งสิต, 17(1),179-197
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อภิปีรายผลุ่การศึึกษา  

 จัากผลิการวิิจััยครั�งน้�พบวิ่า การจััดการเร้ยนร้�โดยใช�กรณ้ีศึึกษาเป็นฐาน สามีารถุส่งเสริมีให�นักเร้ยน

ม้ีควิามีรอบร้�ด�านสุขภาพ โดยม้ีการอภิปรายติามีลิำาดับต่ิอไปน้�

 แนวิทางสำาหรับการจััดการเร้ยนร้�โดยใช�กรณ้ีศึึกษาทางด�านนิติิวิิทยาศึาสติร์ ในขั�นท้� 1 ขั�นนำาเสนอ

กรณ้ีตัิวิอยา่ง สถุานการณ์ีทางนิติิวิิทยาศึาสติร์ท้�ผ้�วิิจััยเล่ิอกใช�แลิะนำามีาให�นักเร้ยนได�ศึึกษาม้ีผลิต่ิอการเร้ยนร้�ของ

นักเร้ยนเน่�องจัากเป็นสถุานการณ์ีจัริง นักเร้ยนสามีารถุพบสถุานการณ์ีเหล่ิาน้�ได�ในช้วิิติประจัำาวัินผ่านทางส่�อต่ิาง ๆ 

เช่น ข่าวิจัากโทรทัศึน์ แลิะสถุานการณ์ีจัะติ�องเป็นสถุานการณ์ีท้�สอดคลิ�องกับเน่�อหาท้�เร้ยนจึังจัะช่วิยกระตุิ�นให�

นักเร้ยนเกิดควิามีสนใจั แลิะกระต่ิอร่อร�นในการส่บค�นหาข�อเท็จัจัริงจัากสถุานการณ์ีท้�กำาหนดให� สอดคลิ�องกับ 

Herried (2006) ว่ิา กรณ้ีตัิวิอย่างอ�างอิงจัากควิามีเป็นจัริง ไม่ีใช่เร่�องท้�แต่ิงขึ�นแลิะม้ีตัิวิลิะคร หร่อเหตุิการณ์ีท้�ม้ี

ควิามีเก้�ยวิข�องกับผ้�เร้ยน สามีารถุกระตุิ�นให�ผ้�เร้ยนม้ีควิามีร้�สึกเก้�ยวิข�องท้�จัะติ�องร่วิมีในการติอบประเด็นปัญหา

ในกรณ้ีตัิวิอย่าง ขั�นท้� 2 ขั�นระบุประเด็นการเร้ยนร้� นักเร้ยนจัะได�เข�าไปสัมีผัสกับสถุานการณ์ีจัำาลิองท้�คร้จัะติ�อง

จััดเติร้ยมีไวิ� ทำาให�นักเร้ยนได�เข�าไปเป็นส่วินหนึ�งในสถุานการณี์ จัึงสามีารถุเก็บข�อมี้ลิแลิะเข�าใจัสถุานการณี์

ได�ด้ยิ�งขึ�น สอดคลิ�องกับ สุมีน อมีรวิิวัิฒน์ (2535, น. 167-170) ว่ิา กระบวินการเผชิญสถุานการณ์ีเป็นกระบวิน

การการเร้ยนร้�ท้�เช่�อมีโยงการกระทำากับการคิดวิิเคราะห์เข�าด�วิยกัน โดยผ้�สอนสร�างหร่อนำาสถุานการณีด์�านต่ิาง ๆ  

มีาให�ผ้�เร้ยนได�เผชิญสถุานการณ์ีลัิกษณีะต่ิาง ๆ อาจัเป็นประสบการณ์ีส่วินหนึ�งท้�จัะเกิดขึ�นในช้วิิติจัริงของผ้�เร้ยน 

เป็นการฝึึกให�ผ้�เร้ยนม้ีควิามีเช่�อมัี�นในการนำาควิามีร้� ข�อม้ีลิ ข่าวิสารมีาสรุปประเด็นเพ่�อประเมิีนค่าว่ิา สิ�งใดถุ้กติ�อง

ด้งามี เกิดประโยชน์ ควิรหร่อไม่ีควิรแก่การปฏิิบัติิแลิะสามีารถุนำาควิามีร้�แลิะประสบการณ์ีไปใช�ปฏิิบัติิได�จัริง ขั�น

ท้� 3 ขั�นแบ่งประเด็นการเร้ยนร้�ให�สมีาชิกกลุ่ิมี นักเร้ยนสามีารถุทำางานร่วิมีกันเป็นกลุ่ิมีได� สมีาชิกแต่ิลิะคนได�รับ

ประเด็นยอ่ย ๆ  จัากการแบง่บทบาทหน�าท้� ไปศึึกษาเร่�องท้�ได�รับมีอบหมีาย จัากนั�นนำาข�อม้ีลิท้�ศึึกษาได�มีาวิิเคราะห์

ร่วิมีกัน แลิะอภิปรายสิ�งท้�ส่บค�นได� สอดคลิ�องกับ Herried (2013) ได�เสนอขั�นติอนการจััดการเร้ยนร้�โดยใช�กรณ้ี

ตัิวิอย่างเป็นฐาน ขั�นวิิเคราะห์เป็นกลุ่ิมี เป็นการเร้ยนร้�แบบร่วิมีม่ีอ ม้ีการแบ่งหน�าท้�ของสมีาชิกในกลุ่ิมี การระดมี

สมีองแลิกเปล้ิ�ยนควิามีคิดเห็นภายในกลุ่ิมี การโติ�แย�งแลิะปรับควิามีเข�าใจัควิามีร้�ของตินเองกับสมีาชิกภายใน

กลุ่ิมี โดยข�อม้ีลิท้�นักเร้ยนจัะได�รับ ค่อ ข�อม้ีลิของพยานบุคคลิท้�เก้�ยวิข�องกับคด้ นักเร้ยนแต่ิลิะคนจัะได�ศึึกษา

ข�อม้ีลิของพยานบุคคลิไม่ีซึ่ำ�ากัน คร้ควิรให�ข�อม้ีลิพยานบุคคลิในร้ปแบบต่ิาง ๆ  เช่น คลิิปเส้ยง หร่อวิิด้โอสัมีภาษณ์ี 

สอดคลิ�องกับ Montpetit and Kajiura (2012) ได�เสนอขั�นติอนการจััดการเร้ยนร้�โดยใช�กรณ้ีตัิวิอย่างเป็นขั�นนำา

เสนอข�อม้ีลิเพิ�มีเติิมี เช่น เว็ิบไซึ่ต์ิ ว้ิดิทัศึน์ แขกรับเชิญ เพ่�อกระตุิ�นควิามีสนใจัของนักเร้ยน แลิะได�รับควิามีร้�ใน

เชิงลึิกท้�สามีารถุนำามีาใช�ในการวิิเคราะห์กรณ้ีตัิวิอย่าง ขั�นท้� 4 ขั�นกิจักรรมี นักเร้ยนได�ส่บค�นข�อม้ีลิเพิ�มีเติิมีจัาก

สมีมีติิฐานท้�ได�ระบุไวิ� โดยจัะให�เล่ิอกพยานวัิติถุุท้�คาดว่ิาเก้�ยวิข�องกับสาเหตุิการเส้ยช้วิิติ ข�อม้ีลิท้�นักเร้ยนได�รับ 

ค่อ รายงานการวิิเคราะห์พยานวัิติถุุ ข�อม้ีลิบางส่วินในรายงานการวิิเคราะห์ จัะเป็นข�อม้ีลิท้�นักเร้ยนติ�องไปศึึกษา

เพิ�มีเติิมี เป็นการเปิดโอกาสให�นักเร้ยนได�ส่บค�นข�อม้ีลิ แลิะเร้ยนร้�ด�วิยตินเอง สอดคลิ�องกับ Dori and Herscovitz 

(2005) ว่ิา คร้ควิรจััดบรรยากาศึในห�องเร้ยน ในลัิกษณีะส่งเสริมีให�นักเร้ยนม้ีอิสระในการเร้ยน สามีารถุสร�างองค์

ควิามีร้�ด�วิยตินเอง แลิะยังสอดคลิ�องกับ Bransford, Brown, and  Cocking (2004) ว่ิา การจััดการเร้ยนร้�โดย

ใช�กรณ้ีตัิวิอย่างเป็นฐาน ท้�ได�ม้ีการนำาบริบทของเร่�องราวิสิ�งต่ิาง ๆ มีาจััดกิจักรรมีการเร้ยนร้� ผ้�เร้ยนสามีารถุสร�าง

ควิามีร้�ด�วิยตินเองจัากควิามีร้�เดิมีกับควิามีร้�ใหม่ีท้�ผ้�เร้ยนสนใจั เกิดการเช่�อมีโยงควิามีร้�กับบริบทของกรณ้ีตัิวิอย่าง 

ขั�นท้� 5 ขั�นการสอนโดยเพ่�อน สมีาชกิภายในกลุ่ิมีสามีารถุนำาข�อม้ีลิท้�รวิบรวิมีได�ทั�งหมีดมีาวิิเคราะหร่์วิมีกัน แลิะนำา

ไปอธิิบายสาเหตุิการเส้ยช้วิิติในสถุานการณ์ีท้�กำาหนด จัากนั�นเข้ยนเป็นแนวิทางในการสังเกติแลิะด้แลิสุขภาพของ

ตินเอง พร�อมีทั�งวิางแผนการดำารงช้วิิติประจัำาวัินให�ห่างไกลิจัากโรคในสถุานการณ์ี ในขั�นน้�จัะส่งเสริมีนักเร้ยนให�

ม้ีการแสดงควิามีคิดเห็นภายในกลุ่ิมีจัากควิามีร้�ท้�ได�เร้ยนแลิะประสบการณ์ีเดิมีของตินเอง สอดคลิ�องกับ Krajcik, 

ลิินลิะดา จัันทนะชาติิ* แลิะ ธิิติิยา บงกชเพชร (2566) การจััดการเร้ยนร้�โดยใช�กรณ้ีศึึกษาทางด�านนิติิวิิทยาศึาสติร์เพ่�อส่งเสริมีควิามีรอบร้�ด�านสุขภาพ
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Czerniak, and Berger (1999) ว่ิา การจััดการเร้ยนร้�โดยใช�กรณ้ีตัิวิอย่างเป็นฐาน เป็นการจััดการเร้ยนการสอน

ติามีทฤษฎ้การสร�างควิามีร้�กลุ่ิมีเน�นกระบวินการทางสังคมี ผ้�เร้ยนม้ีกระบวินการกลุ่ิมี ช่วิยเหล่ิอผ้�เร้ยนซึึ่�งกัน

แลิะกัน ผ้�เร้ยนไม่ีสามีารถุแก�ประเด็นปัญหาของกรณ้ีตัิวิอย่างได�โดยลิำาพัง ติ�องอาศัึยการม้ีปฏิิสัมีพันธ์ิ อภิปราย 

แลิกเปล้ิ�ยนควิามีร้�ร่วิมีกัน ซึึ่�งนำาไปส่้การตัิดสินใจัแก�ปัญหา ขั�นท้� 6 ขั�นทบทวินกรณ้ีตัิวิอย่าง สมีาชิกภายในกลุ่ิมี

สามีารถุนำาข�อม้ีลิควิามีร้�ท้�รวิบรวิมีมีาได�มีาจััดร้ปแบบการนำาเสนอหน�าชั�นเร้ยนในร้ปแบบท้�หลิากหลิาย ได�แก่ 

ป้ายประชาสัมีพันธ์ิ การนำาเสนอหน�าชั�นเร้ยน การผลิิติวิิด้โอนำาเสนอ ซึึ่�งการส่�อสารทางด�านสุขภาพควิรคำานึงถึุง

ข�อม้ีลิท้�ถุ้กติ�องแลิะน่าเช่�อถุ่อก่อนเสมีอ นักเร้ยนจัะติ�องเข�าใจัข�อม้ีลิท้�ส่บค�นมีาได� จึังสามีารถุนำาเสนอออกมีาได�ด้  

สอดคลิ�องกับงานวิิจััย ปิยพร ศัึกดิ�ภิรมีย์, ศึศิึเทพ ปิติิพรเทพิน, สุธิาสิน้ กิติยาการ, แลิะกัลิยาณ้ี พันโบ (2563) 

ว่ิา ทักษะส่�อสารวิิทยาศึาสติรด์�านการเข้ยน ผ้�เร้ยนม้ีควิามีสามีารถุเล่ิอกใช�ร้ปแบบแลิะสิ�งแทนควิามีได�ถุ้กติ�องแลิะ

เหมีาะสมี อ้กทั�งม้ีการเลิ่อกใช�ส่�อประกอบการนำาเสนอท้�หลิากหลิาย แลิะการนำาเสนอเปิดโอกาสให�ผ้�เร้ยนม้ีวิิธ้ิ

นำาเสนอผลิงานการส่�อสารได�หลิายร้ปแบบทำาให�ทักษะส่�อสารวิิทยาศึาสติร์ด�านการพ้ดส้งขึ�น

 ผลิการส่งเสริมีควิามีรอบร้�ด�านสุขภาพของนักเร้ยนชั�นมัีธิยมีศึึกษาปีท้� 2 ด�วิยการจััดการเร้ยนร้�โดยใช�

กรณ้ีศึึกษาด�านนิติิวิิทยาศึาสติร์ เร่�องระบบร่างกายมีนุษย์ องค์ประกอบท้� 1 การเข�าถึุงข�อม้ีลิแลิะบริการ ระดับ

ควิามีรอบร้�ด�านสุขภาพของนักเร้ยนส่วินใหญ่อย้่ในระดับด้มีาก หมีายถุึง นักเร้ยนสามีารถุเลิ่อกแหลิ่งข�อมี้ลิ 

ร้�วิิธ้ิค�นหาข�อม้ีลิจัากหลิายแหล่ิงท้�น่าเช่�อถุ่อได�มีากพอต่ิอการตัิดสินใจัท้�ถุ้กติ�องแม่ีนยำาแลิะเป็นแบบอย่างท้�ด้

ได� เน่�องจัากในการจััดการเร้ยนร้�ม้ีกิจักรรมีท้�ส่งเสริมีให�นักเร้ยนเกิดองค์ประกอบน้�โดยกิจักรรมีในขั�นกิจักรรมีท้�

สนับสนุนให�นักเร้ยนได�ทำาการส่บค�นข�อม้ีลิจัากหลิากหลิายแหล่ิงข�อม้ีลิทั�งจัากหนังส่อ เอกสารท้�คร้เติร้ยมีให� แลิะ

ทางอินเทอร์เน็ติ ได�ส่งเสริมีให�นักเร้ยนม้ีควิามีสามีารถุในการเล่ิอกแหล่ิงเร้ยนข�อม้ีลิต่ิางๆ ร้�วิิธ้ิการในการส่บค�น แลิะ

สามีารถุใช�อุปกรณ์ีต่ิาง ๆ  ในการส่บค�นเพ่�อให�ได�ข�อม้ีลิท้�ถุ้กติ�อง ทันสมัีย ซึึ่�งสอดคลิ�องกับ ภัทราวิด้ มีากม้ี (2554) 

ว่ิาทฤษฎ้การเร้ยนร้�แบบคอนสติรัคติิวิิสต์ิ (constructivist learning theory) เปน็การเร้ยนร้�ท้�ผ้�เร้ยนได�ลิงม่ีอปฏิิบัติิ

เอง สร�างควิามีร้�ท้�เกิดจัากควิามีเข�าใจัของตินเอง แลิะม้ีส่วินร่วิมีในการเร้ยนมีากขึ�น ซึึ่�งม้ีแนวิคิดท้�สอดคลิ�องกับการ

จััดการศึึกษาในศึติวิรรษท้� 21 องค์ประกอบท้� 2 การร้�เท่าทันส่�อ ระดับควิามีรอบร้�ด�านสุขภาพของนักเร้ยนส่วิน

ใหญ่อย้ใ่นระดับด้มีาก หมีายถึุง นักเร้ยนยอมีรับข�อม้ีลิแลิะสามีารถุติรวิจัสอบข�อม้ีลิด�วิยตินเองว่ิาถุ้กติ�องจัริงแลิะ

เป็นแบบอย่างท้�ด้ได� เน่�องจัากในการจััดการเร้ยนร้�ม้ีกิจักรรมีท้�ส่งเสริมีให�นักเร้ยนเกิดองค์ประกอบน้�โดยกิจักรรมี

ในขั�นกิจักรรมีท้�สนับสนุนให�นักเร้ยนได�ทำาการส่บค�นข�อม้ีลิจัากหลิากหลิายแหล่ิงข�อม้ีลิ ทำาให�นักเร้ยนได�ใช�ควิามี

สามีารถุในการติรวิจัสอบควิามีถุ้กติ�อง ควิามีน่าเช่�อถุ่อ สอดคลิ�องกับวัิชราพร เชยสุวิรรณี (2560) ว่ิา โลิกทุกวัิน

น้�ม้ีข�อม้ีลิข่าวิสารแลิะองค์ควิามีร้�ด�านสุขภาพจัำานวินมีากในทุกหนทุกแห่ง โดยเฉพาะในโลิกสังคมีออนไลิน์ จึังม้ี

ควิามีจัำาเปน็ท้�จัะติ�องติรวิจัสอบควิามีนา่เช่�อถุ่อของข�อม้ีลิเพ่�อให�ได�ข�อม้ีลิสุขภาพท้�ถุ้กติ�องแลิะเช่�อถุ่อได�มีากยิ�งขึ�น

โดยทำา ให�ประชาชนทุกกลุ่ิมีวัิยสามีารถุเข�าถึุงข�อม้ีลิแลิะองค์ควิามีร้�ท้�ถุ้กติ�อง จัากการสร�างองค์ควิามีร้�แลิะเพิ�มีการ

เข�าถึุงข�อม้ีลิข่าวิสารด�านสุขภาพ องค์ประกอบท้� 3 ควิามีร้�ควิามีเข�าใจั องค์ประกอบท้� 4 ทักษะการจััดการตินเอง 

แลิะองคป์ระกอบท้� 5 การติดัสินใจัเพ่�อการปฏิิบัติิ ระดับควิามีรอบร้�ด�านสุขภาพของนกัเร้ยนส่วินใหญ่อย้ใ่นระดับ

ด้มีาก หมีายถึุง นักเร้ยนร้�แลิะเข�าใจัระบบร่างกายของมีนุษย ์แลิะอธิิบายกลิไกการทำางานของร่างกายท้�ผิดปกติิถุ้ก

ติ�อง สามีารถุนำามีาเปน็แนวิทางการปฏิิบัติิตินเพ่�อสุขภาพท้�ด้ยั�งยน่ แลิะสามีารถุวิางแผนกจิัวัิติรประจัำาวัินท้�ทำาให�

ห่างไกลิจัากโรคในสถุานการณี์ เน่�องจัากในการจััดการเร้ยนร้�ม้ีกิจักรรมีท้�ส่งเสริมีให�นักเร้ยนเกิดองค์ประกอบน้�

โดยกิจักรรมีในขั�นสอนโดยเพ่�อน โดยนักเร้ยนจัะม้ีการทำางานร่วิมีกันในการระดมีข�อม้ีลิท้�ได�จัากการส่บค�น แลิะ

ควิามีร้�เดิมีของแต่ิลิะคน นำามีาสรุปสาเหตุิการเส้ยช้วิิติจัากสถุานการณ์ีได� ซึึ่�งสอดคลิ�องกับ Greenwald (2000) 

ว่ิา การปรับตัิวิเพ่�อทำางานร่วิมีกับกลุ่ิมีแลิะนำาเสนอควิามีร้�จัากสิ�งท้�ค�นพบด�วิยตินเองบนพ่�นฐานของพัฒนาการแลิะ

ควิามีสนใจั การเร้ยนร้�วิิทยาศึาสติร์โดยใช�ปญัหาเป็นการเร้ยนร้�ท้�เกิดจัากผลิลัิพธ์ิของการทำาควิามีเข�าใจัแลิะเล็ิงเห็น

ลิินลิะดา จัันทนะชาติิ* แลิะ ธิิติิยา บงกชเพชร (2566) การจััดการเร้ยนร้�โดยใช�กรณ้ีศึึกษาทางด�านนิติิวิิทยาศึาสติร์เพ่�อส่งเสริมีควิามีรอบร้�ด�านสุขภาพ
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แนวิทางการแก�ปัญหา องค์ประกอบท้� 6 ทักษะการส่�อสาร ระดับควิามีรอบร้�ด�านสุขภาพของนักเร้ยนส่วินใหญ่

อย้่ในระดับ ด้มีาก หมีายถึุง นักเร้ยนสามีารถุเผยแพร่ข�อม้ีลิเก้�ยวิกับโรคหร่ออาการท้�เก้�ยวิข�องกับการทำางานของ

ระบบต่ิาง ๆ  ของร่างกายได�อย่างถุ้กติ�องเป็นอย่างด้ เน่�องจัากในการจััดการเร้ยนร้�ม้ีกิจักรรมีท้�ส่งเสริมีให�นักเร้ยน

เกิดองค์ประกอบน้� โดยกิจักรรมีในขั�นทบทวินกรณ้ีตัิวิอย่าง ท้�สนับสนุนให�นักเร้ยนม้ีควิามีสามีารถุในการส่�อสาร 

เน่�องจัากนักเร้ยนได�นำาข�อม้ีลิเก้�ยวิกับระบบร่างกายของมีนุษย์ เป็นแผ่นส่�อประชาสัมีพันธ์ิ การนำาเสนอหน�าชั�น

เร้ยน แลิะคลิิปวิิด้โอเพ่�อเผยแพร่ควิามีร้� สอดคลิ�องกับ ชาติร้ เกิดธิรรมี (2542) การส่�อสาร (Communication) 

ทักษะการส่�อสารน้�ติ�องการให�ผ้�เร้ยนใช�ทักษะการฟััง การพ้ดแสดงควิามีร้�สึก กิริยาท่าทาง เพ่�อส่�อควิามีหมีายให�

เกิดควิามีเข�าใจัได� นอกเหน่อจัากส่�ออ่�น ๆ  เช่น โทรทัศึน์ วิิทยุ หนังส่อพิมีพ์ ฯลิฯ มุ่ีงให�ผ้�เร้ยนสามีารถุอธิิบายหร่อ

เปร้ยบเท้ยบ บ่งบอกค่านิยมีท้�บุคคลิม้ีติามีลัิกษณีะบุคลิิกเฉพาะติน

ข�อเสนอแนะ

1. ข�อเสนอแนะจัากการวิิจััย

 กรณ้ีศึึกษาด�านนิติิวิิทยาศึาสติร์ท้�นำามีาใช�ในการจััดกิจักรรมีการเร้ยนร้�จัะเช่�อมีโยงกับเน่�อหาเร่�องระบบ

ร่างกายของมีนุษย์ นักเร้ยนจัะติ�องอธิิบายกลิไกการทำางานท้�ผิดปกติิของร่างกายท้�เกิดขึ�นในกรณ้ีศึึกษา คร้ควิร

จัำาลิองสถุานการณ์ีโดยอิงเหตุิการณ์ีจัริง ไม่ีใช่เร่�องท้�แต่ิงขึ�น ม้ีตัิวิลิะครท้�ใช�ดำาเนินเร่�อง ติ�องสอดคลิ�องกันระหว่ิาง

สภาพของเหย่�อ พยานวัิติถุุ แลิะพยานบุคคลิ ม้ีการกำาหนดภารกิจัให�นักเร้ยน ทำาให�นักเร้ยนได�เผชิญสถุานการณ์ี

ด�วิยตินเอง จัึงสามีารถุเข�าใจัสถุานการณี์ได�ด้ขึ�น ซึ่ึ�งจัะสามีารถุกระติุ�นให�ผ้�เร้ยนม้ีส่วินร่วิมีในการติอบประเด็น

ในกรณ้ีศึึกษา

 

2. ข�อเสนอแนะในการวิิจััยครั�งต่ิอไปี

 การวิิจััยน้�ได�ข�อม้ีลิควิามีรอบร้�ด�านสุขภาพของนักเร้ยนจัากแบบประเมิีนควิามีรอบร้�ด�านสุขภาพ โดย

กำาหนดสถุานการณี์ของโรคติ่าง ๆ เพ่�อให�นักเร้ยนส่บค�นแลิะใช�ควิามีร้�เร่�องระบบร่างกายของมีนุษย์ในการติอบ

คำาถุามี จึังได�ข�อม้ีลิด�านพฤติิกรรมีสุขภาพของนักเร้ยนไม่ีครบถุ�วิน ดังนั�น ควิรติิดติามีการปฏิิบัติิตินของนักเร้ยน 

เช่น การเล่ิอกรับประทานอาหาร การด้แลิสุขอนามัียส่วินบุคคลิ ด�วิยแบบสังเกติพฤติิกรรมีหร่อแบบสัมีภาษณี์ 

เพ่�อติรวิจัสอบพฤติิกรรมีด�านสุขภาพท้�เปล้ิ�ยนแปลิงไปหลัิงจัากการเร้ยนร้�โดยใช�กรณ้ีศึึกษาด�านนิติิวิิทยาศึาสติร์ 

เร่�อง ระบบร่างกายของมีนุษย์ 

กิติติิกรรมปีระกาศึ  

 ผ้�วิิจััยขอขอบคุณีพระคุณีอยา่งส้งในควิามีกรุณีาของ ผ้�ช่วิยศึาสติราจัารย์ ดร.ธิิติิยา บงกชเพชร ประธิาน

ท้�ปรึกษาวิิทยานิพนธ์ิ ท้�ได�สลิะเวิลิาอันม้ีค่ามีาเป็นท้�ปรึกษา พร�อมีทั�งให�คำาแนะนำาติลิอดระยะเวิลิาในการทำาวิิจััยน้� 

แลิะกราบขอบพระคณุีคณีาจัารย ์ภาควิิชาการศึึกษา คณีะศึึกษาศึาสติร ์มีหาวิิทยาลัิยนเรศึวิร รวิมีถึุงบิดา มีารดา 

ท้�คอยเป็นกำาลัิงใจัในการทำาวิิจััยให�ผ่านสำาเร็จัลุิล่ิวิงไปได�ด�วิยด้
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