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ชื่อผลงานวจิัย (ไทย) 

การพัฒนาทักษะชีวิตด้านบริโภคศึกษาโดยใช้นวัตกรรมกระบวนการ 4Rs. 

ชื่อผลงานวจิัย (อังกฤษ) 

The use of 4Rs to develop the students consuming skills. 

ชื่อนักวจิัย 

นางมยุเรศ  มณีนิล 

ปีท่ีผลงานวจิัยเสร็จ 

2552 

ประเภทของงานวจิัย 

อ่ืนๆ 

ค าส าคัญ 

นวัตกรรมกระบวนการ 4Rs. , ทักษะชีวิตด้านบริโภคศึกษา 

ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 

“สังคมแห่งการบริโภค” ดูจะเป็นวาทะกรรมที่ใช้เรียกสังคมยุคใหม่ ซึ่งเกิดขึ้นภายหลัง เมื่อโลกก้าวขึ้นสู่สังคมเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมจนมาถึงยุคที่ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมได้ครอบง าวิธีคิดและวิถีชีวิตของเด็ก โดยที่สิ่งต่างๆที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคถูก
ควบคุมด้วยกระบวนการตลาดทั้งนี้ภายใต้สังคมบริโภคนี้เอง ที่การกินอยู่ใช้สิ่งของต่างๆของเด็กในปัจจุบันได้น าไปสู่วิกฤตการณ์ที่เป็น
ปัญหาต่อการบริโภคอย่างเห็นชัดเจนในทุกประเทศอาทิเช่น กินวัดดวง : เสี่ยงสารพิษ กินตามสื่อ ซื้อตามโฆษณา : รู้ไม่ทันสื่อ 

รายงานของเด็กไทยในโครงการเด็กไทยรู้ทันที่ได้ท าการส ารวจการบริโภคขนมของเด็กไทยพบว่า เด็กและเยาวชนอายุ 5-24 ปี 
ใช้เงินซื้อขนมถึงปีละ 161,580 ล้านบาทท้ังนี้เกิดจากผลพวงของการกินตามสื่อ ซื้อตามโฆษณา ได้น าไปสู่ปัญหาพฤติกรรมการกินหรือ
โภชนาการกินโดยเฉพาะคนในเมืองที่มีภาวะ กินเกินดี อยู่เกินดี เรื่อง “กินเกิน” ก็คือพฤติกรรมและการใช้ชีวิตที่ถูกแวดล้อมด้วยวัตถุ
หรือติดกับการบริโภคที่เกินพอดีมากเกินไปนั่นเอง ดูดไม่ดู ดื่มไม่ดี : นม น้ า สารผสม น้ าอัดลมเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมของเด็กและ
เยาวชน เป็นปัญหาการดื่มมากเกินไปซึ่งในน้ าอัดลมมีทั้งน้ าตาลและสารคาแออีน น าไปสู่ปัญหา “เด็กติดน้ าอัดลม” และการ “ติด
หวาน ติดสาร” ในน้ าอัดลม  

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้เปิดตัวโครงการ Child Watch หรือโครงการติดตามสภาวการณ์
เด็กและเยาวชนรายจังหวัด โดยมีการจัดสัมมนาภาพรวมสภาวการณ์เด็กและเยาวชนในรอบปี 2547-2548 ใช้ 27 ตัวบ่งชี้จาก 3 ด้าน 
คือ ด้านสุขภาพอนามัยการศึกษา และสภาวะทางสังคม โดยใช้แบบส ารวจพฤติกรรมเด็ก 120,000 คนทั่วประเทศ ผลการวิจัยได้
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สาระส าคัญในด้านโภชนาการและบริโภค พบว่า เด็กประถมกินขนมกรุบกรอบ และดื่มน้ าอัดลมเป็นประจ า 26.75% และ 20.28% 
ตามล าดับ ขนมขบเคี้ยวประเภทแป้งกรุบกรอบ (Snack) ลูกกวาดลูกอม (Candy) และน้ าอัดลม (Soft drink) จึงเป็นขนมยอดนิยม
ของเด็กไทย ปัจจุบันเฉพาะขนมขบเคี้ยวอย่างเดียว มีมูลค่าตลาด มากกว่าหนึ่งหมื่นล้านบาท โดยมีเด็กและวัยรุ่นเป็นฐานใหญ่ของ
ตลาด จึงอยู่ในภาวะเลวร้ายลงไปเรื่อยๆ กลายเป็นนักบริโภคนิยมไปโดยไม่รู้ตัว พฤติกรรมการกินของเด็กไทยจึงเปลี่ยนแปลงตามไป
ด้วย 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น เมื่อสังเกตพฤติกรรมการกินอาหาร ขนมขบเคี้ยว ขนมกรุบกรอบ และจากการสัมภาษณ์ผู้เรียนใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ านวน 350 คน พบว่า ผู้เรียนขาดทักษะชีวิต ด้านบริโภคศึกษา
พฤติกรรมการบริโภคจึง ไม่แตกต่างไปจาก นักบริโภคนิยมที่กล่าวมานั้น ผู้เรียนส่วนมากยังนิยมบริโภคขนมขบเคี้ยว กรุบกรอบ มี
คุณค่าทางโภชนาการต่ า จนติดเป็นนิสัยบางคนบอกว่าต้องซื้อรับประทานทุกวัน เมื่อไปห้างสรรพสิ นค้าต้องเลือกซื้อขนมรสชาติ
แปลกๆ ใหม่ ที่โฆษณามีดารานักร้องดังๆ เป็นผู้โฆษณา กินทุกอย่างที่มีสื่อโฆษณา หรือซื้อกินเพราะมีของเล่นแถม อยากได้ของเล่นที่มี
อยู่ในซองขนม เหตุผลของการบริโภคขนมขบเคี้ยว ขนมกรุบกรอบของแต่ละคนแตกต่างกัน ผู้วิจัยจึงเห็นว่าผู้เรียนขาดการเรียนรู้
ทักษะชีวิตด้านบริโภคศึกษา ไม่รู้เท่าทันสื่อโฆษณา ขาดความรู้ ขาดความเข้าใจ ในเรื่องเกี่ยวกับคุณค่าของอาหารตามหลักโภชนาการ   
รวมทั้งสุขภาพ อนามัย ไม่สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณได้จึงขาด ข้อมูล ความรู้ประกอบการตัดสินใจ
เลือกบริโภคขนม ของตนเองได้   

จากปัญหาที่พบจึง มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ต้องพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคซึ่งเท่ากับเป็นวิชาชีวิต 
หรือทักษะชีวิต (Life skills) ควบคู่ไปกับวิชาการในเนื้อหาสาระที่เรียนอยู่น ามาบูรณาการกับการเรียนรู้ทักษะชีวิตด้านบริโภคศึกษา
ของผู้เรียน ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารชุดแนวคิดและแนวทางการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะ และทักษะชีวิต ให้กับเด็ก โดย 
ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ และ ดร.จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์ สถาบันรามจิตติ ภายใต้การสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) น าแนวคิดเพ่ือแก้ปัญหาการบริโภคที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้บริโภคที่ชาญฉลาดเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีสร้าง
ภูมิคุ้มกันตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่รอดปลอดภัยท่ามกลางสังคมแห่งการบริโภคที่ก าลังไล่ล่าชีวิตของเด็กอยู่ขณะนี้ทุกวินาที 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาผลของการใช้นวัตกรรมกระบวนการ 4Rs. ในการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ทักษะชีวิตด้านบริโภคศึกษา ของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 38 คน 

2. เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ทักษะชีวิตด้านบริโภคศึกษาของผู้เรียนโดยใช้นวัตกรรม 4 Rs. 
 

ขอบเขตของการวจิัย 

กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 3 ห้อง 4 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ 
จ านวน 38 คน มีข้ันตอนในการคัดแยกดังนี้ 

1. สังเกตและสัมภาษณ์ผู้เรียนในการรับประทานขนมขบเคี้ยว ขนมกรุบกรอบ เป็นประจ าจนติดเป็นนิสัย จากผู้เรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ทั้งหมด 10 ห้องเรียน จ านวน 350 คน 

2. คัดแยกผู้เรียนที่มีพฤติกรรมการรับประทานขนมที่มีคุณค่าทางโภชนาการต่ า ไม่มีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย
และมีสารอาหารเป็นพิษปนเปื้อน เพ่ือเป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 38 คน   

3. ประชุมชี้แจง อธิบายท าความเข้าใจ แจ้งวัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินงาน ขั้นตอนกระบวนการนวัตกรรม เครื่องมือ ให้ทุก
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ฝ่ายที่เก่ียวข้องได้รับทราบ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองชุมชนมีส่วนร่วมในการท าวิจัย 
4. จัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ทักษะชีวิต ด้านบริโภคศึกษา โดยใช้นวัตกรรมกระบวนการ 4Rs. ให้แก่ผู้เรียนกลุ่มตัวอย่าง 

จ านวน 38 คน 
ตัวแปร 
ตัวแปรต้น กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตบริโภคศึกษาด้วยนวัตกรรมกระบวนการ 4Rs. 
ตัวแปรตาม ความสามารถในการพัฒนาพฤติกรรมด้านการบริโภคของผู้เรียน 
 

ทฤษฎีท่ีใช้ในการศึกษา/ท่ีเกี่ยวข้อง 

1. ทักษะชีวิตบริโภคศึกษา (Life skills consumer education)   
จากการศึกษาเอกสารชุดแนวคิดและแนวทางการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะ และทักษะชีวิตให้กับเด็ก โดย ดร.อม

รวิชช์ นาครทรรพ และ ดร.จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์ สถาบันรามจิตติ  ในสังคมยุคบริโภคที่ทุกคนไม่อาจปฏิเสธว่าตนก็คือหนึ่งใน
ผู้บริโภค เรื่องบริโภคศึกษาจึงเป็นประเด็นส าคัญของการศึกษาและการเรียนรู้ในสังคมยุคปัจจุบัน  เรื่องบริโภคศึกษาเป็นเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และทัศนคติในการเป็นผู้บริโภคที่ชาญฉลาด บริโภคศึกษาเป็นแนวคิดที่จะช่วยให้ผู้เรียน
สามารถเลือกสรร และเลือกซ้ือสิ่งอุปโภคต่างๆ อย่างมีเหตุผล และคุมค่าที่สุดส าหรับตนเอง และครอบครัว นอกจากนี้ยังมีลักษณะเป็น
วิชาที่ช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะในการแก้ปัญหาอันเนื่องมาจากการบริโภค หรือมีทักษะในการที่จะค้นหาข้อมูลเพ่ิมเติมหรือแสวงหาความ
ช่วยเหลือเมื่อประสบปัญหาหรือการถูกเอารัดเอาเปรียบในการบริโภค  วิชาบริโภคศึกษาที่ดีจึงกลายเป็นวิชาที่จะช่วยให้ผู้เรียนมี
ความคิดเชิงวิพากษ์ (critical  thinking) เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ รอบตัวที่เข้ามาเกี่ยวพันกับการบริโภคของมนุษย์อีกด้วย หลักส าคัญของ
วิชาบริโภคศึกษาไม่ได้มีเพียงแต่ให้ความรู้เท่านั้น แต่ยังปลูกฝังค่านิยม หรือจริยธรรม หรือเป็นการบริโภคที่ดีด้วยที่ส าคัญที่สุดคือ
แนวคิดบริโภคศึกษาเป็นแนวคิดท่ีมุ่งให้ผู้เรียนมีความม่ันใจในการใช้ชีวิตในโลกยุคใหม่อย่างเท่าทัน 

2. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participation Learning) 
การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้มีลักษณะส าคัญที่ให้ผู้เรียนเป็นแหล่งของการเรียนรู้ที่ส าคัญที่สุดเพราะประสบการณ์ต่างๆที่สั่งสม

มาจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดเรียนรู้และน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงได้ เป็นการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับชีวิตจริง ด้วยการเชื่อมโยงประสบการณ์
ต่าง ๆ เข้ากับสถานการณ์แล้วน ามาวิเคราะห์เพ่ือก าหนดเป็นบทบาทที่เหมาะสมเป็นการเรียนรู้ที่ไม่ มีการบังคับให้เกิดการเรียนรู้ 
ผู้เรียนสามารถระบุความต้องการในการเรียนรู้ของตนเอง การมีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติ ผู้เรียนจะเกิดความพึงพอใจ เมื่อตนประสบ
ผลส าเร็จในงานที่ได้รับมอบหมาย น าไปสู่ความมั่นใจ กระตุ้นให้อยากท าต่อไป 

3. การเรียนรู้แบบสรรค์สร้างความรู้ (Constructivism)  
เป็นวิธีการเรียนที่ผู้เรียนต้องแสวงหาความรู้ และสร้างความรู้ ความเข้าใจขึ้นด้วยตนเอง ความแข็งแกร่งและความเจริญงอก

งามในความรู้จะเกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนนั้นได้มีโอกาสเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคนอ่ืนๆ หรือได้พบสิ่งใหม่ๆ แล้วน าความรู้ที่มี
อยู่มาเชื่อมโยงตรวจสอบกับสิ่งใหม่ๆ ซึ่งผู้สอนเป็นผู้อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียนสรรค์สร้างความรู้ความเข้าใจให้เกิดขึ้นโดยตัว
ผู้เรียนเอง   

จากหลักการ แนวคิด และทฤษฎี ผู้วิจัยได้น ามาใช้ในเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต ด้านบริโภคศึกษา โดย
ใช้นวัตกรรมกระบวนการ 4Rs. เน้นการมีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติจริงกระตุ้นให้ตื่นตัว ตื่นเต้นที่จะเรียนรู้ มีความสุขสนุกกับการ
ค้นคว้าให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้จากชีวิตจริงด้วยตนเอง ให้เชื่อมโยงประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
ขนมจนเกิดผลที่ยั่งยืนต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันของตนเอง โดยผู้วิจัยได้วางแผนด าเนินงานวิจัย ด้วยกระบวนการ PDCA. 
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วธิีการวิจัย 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวางแผนด าเนินการวิจัยและพัฒนา โดยใช้กระบวนการ PDCA. ซึ่งผู้เรียนและครูผู้สอน

ท าการวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลร่วมกัน มีการสังเกต สัมภาษณ์ สอบถาม จดบันทึกข้อมูลจากเครื่องมือทุกชนิดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปพร้อมๆ 
กับด าเนินกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ทักษะชีวิตด้านบริโภคศึกษาตามขั้นตอนของนวัตกรรมกระบวนการ 4 Rs.ที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการฝึกปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้จากของจริง ชีวิตจริง ซึ่งผู้ สอนและผู้เรียนเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน  มีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมและสะท้อนผลการปฏิบัติกิจกรรมทุกขั้นตอน แสดงความคิดเห็น ปรับปรุงพัฒนา
ตนเอง และตรวจสอบประเมินผลการพัฒนาการเรียนรู้ควบคู่กันไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
1. น าข้อมูลจากการสอบถามความคิดเห็นความพึงพอใจของผู้เรียน จากการสัมภาษณ์ผู้ปกครองและผู้สอนที่มีต่อการท า

กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรม 4 Rs. มาวิเคราะห์ความพึงพอใจโดยใช้ร้อยละน าเสนอในรูปแบบตาราง 
2. น าข้อมูลจากบันทึกการสังเกตพฤติกรรมขณะท ากิจกรรมของผู้เรียนทุกขั้นตอนจากประสบการณ์ตรง มาสรุป วิเคราะห์ 

คิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติกิจกรรม พร้อมๆ กับปรับปรุงพัฒนาพฤติกรรมของผู้เรียนควบคู่กันไป และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ร่วมกันระหว่างบุคคลหรือของกลุ่ม มาสรุปผล ข้อค้นพบที่เกิดขึ้นเขียนอธิบายสะท้อนผล 4 ขั้นตอนของนวัตกรรม 

3. น าข้อมูลจากการประเมินผลการพัฒนาการเรียนรู้ทักษะชีวิตด้านบริโภคศึกษาจากเครื่องมือที่ผู้เรียนประเมินตนเอง 
ผู้ปกครองประเมิน และ ครูผู้สอนหรือผู้วิจัย มาประเมินสรุปผลเป็นระดับคุณภาพ 5 ระดับ และประเมินสรุปเกณฑ์สัมฤทธิ์ผลหรือดัชนี
ชี้วัดความส าเร็จของการพัฒนาผู้เรียนน าเสนอ และ สะท้อนผลในรูปแบบแผนภูมิ 

4. น าข้อมูล ความรู้สึกนึกคิด ประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่ผู้เรียนตระหนัก เห็นความส าคัญหรือบอกเล่าไว้จากสถานการณ์จริง ชีวิต
จริง มาสรุปเป็นผลที่เกิดต่อการพัฒนาการเรียนรู้ทักษะชีวิตด้านบริโภคศึกษาของผู้เรียนเพ่ือเผยแพร่ให้ผู้ อ่ืนน าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันของตนเอง 

สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล 
1. ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้สถิติพ้ืนฐาน ด้วยค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้ข้อมูลจากการน าผลสะท้อนภาพของผลที่เกิดขึ้นจากการลงมือปฏิบัติ กิจกรรมตามขั้นตอนของ

นวัตกรรม 
 

ผลการวจิัย 

การวิจัยในครั้งนี้ท าให้ได้ข้อค้นพบว่า ขนม หรือของกินประเภทขบเคี้ยว ของว่างและเด็กเป็นของคู่กัน แม้แต่ผู้ใหญ่ยังต้อง
รับประทานขนมเช่นกัน ถ้าขนมนั้นเป็นอาหารที่มีประโยชน์มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เป็นเรื่องที่ไม่น่าเป็นห่วงมากนัก แต่สภาวการณ์
ปัจจุบัน ขนมที่มีจ าหน่ายอยู่รอบๆตัวเด็กล้วนเป็นขนมที่มีสารพิษ มีวัตถุเป็นพิษเจือปนเป็นส่วนมาก จึงเป็นอันตรายต่อสุขภาพ การ
เจริญเติบโตของเด็กมากขึ้น 

เมื่อครูผู้สอน/ผู้วิจัยคิดค้นและวางแผนจักกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะชีวิตบริโภคศึกษา โดยใช้นวัตกรรมกระบวนการ 4RS. ที่
เน้นการฝึกปฏิบัติจริงจากของจริง ชีวิตจริง ควบคู่ไปกับการวิจัยโดยผู้เรียนและครูผู้สอนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน พบว่า
ผู้เรียนร้อยละ 90.92 สามารถพัฒนาการเรียนรู้ทักษะชีวิตบริโภคศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก ถึงดีเยี่ยม ค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.26 โดย
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การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและควบคุม พฤติกรรมการรับประทานขนม ของขบเคี้ยว ของว่าง รู้จักตัดสินใจเลือกซื้อขนมด้วยความ
ละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้น ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานวิจัย  ปรากฏผลดังนี้ 

1. ด้านผู้เรียน ผู้เรียนเห็นความส าคัญ มีความรู้สาระเรื่องบริโภคศึกษาได้ชัดเจนมากข้ึน  เข้าใจเห็นความส าคัญ มีทักษะชีวิต 
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้จนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ไม่ตกเป็นเครื่องมือของสื่อ โฆษณา ชวนเชื่อง่ายๆสามารถควบคุม 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานขนม ของตนเอง และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีต่อบุคคลอ่ืน ในครอบครัว ในโรงเรียน พร้อมทั้ง
ให้ค าแนะน าชักชวนผู้อ่ืนให้หันมาบริโภคขนมที่มีประโยชน์ มีคุณค่าถูกต้องตามหลักโภชนาการ ได้ฝึกทักษะกระบวนการเรียนรู้ควบคู่
กับการวิจัยค้นคว้า แสวงหาความรู้ ตามความสนใจ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่แปลกไปจากการเรียนตามปกติ จึงมีความสนใจ ตั้งใจปฏิบัติ
กิจกรรมตามขั้นตอนของนวัตกรรมเป็นพิเศษ จึงมีความสุขสนุกกับการเรียนรู้พัฒนาทักษะชีวิตบริโภคศึกษา สร้างภูมิคุ้มกันตนเองให้
อยู่รอดปลอดภัย น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในวิถีชีวิตประจ าวันได้ 

2. ด้านผู้ปกครอง ผู้ปกครองเห็นความส าคัญ มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ของลูก ให้การสนับสนุน คอยช่วยเหลือ ให้
ก าลังใจ กระตุ้นให้ลูกๆ ท ากิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอน ของนวัตกรรม ต้องการให้ลูก ควบคุม เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
รับประทานขนมซึ่งเป็นชัดเจนว่า ส่งผลร้ายต่อสมอง สุขภาพร่างกายของเด็ก บางครั้งผู้ปกครองยอมรับว่า ใจอ่อนยอมตามใจลูกๆ ไม่
สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคต่างๆ ของลูกได้เมื่อท ากิจกรรม ครั้งนี้ผู้ปกครองจึงตื่นตัวเห็นภัยที่จะเกิดขึ้นกับลูกๆในระยะยาว
จึงเห็นความส าคัญและสนับสนุนลูกท ากิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตครั้งนี้ ผู้ปกครองและลูกๆจึงมีโอกาสได้ใกล้ชิดกัน ให้ความรัก การเอา
ใจใส่ลูก ๆ ได้ดีข้ึน ท าให้เกิดความอบอุ่นในครอบครัว 

3. ด้านครูผู้สอน/ผู้ วิจัย ครูได้มีความรู้  มีความเข้าใจการท ากิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตร่วมกับผู้ เรียน ครูได้เพ่ิมพูน
ประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ คิดค้นนวัตกรรมเทคนิควิธีการสอนใหม่ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติจริงด้วยกระบวนการวิจัย (RBL.)โดย ที่
ผู้สอนและผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน เกิดเจตคติ ปฏิสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ของตนเองเป็นผลงานที่ดีอันส่งผลถึงการพัฒนาวิชาชีพของตนเอง 

 

อภิปรายผล 

เมื่อท ากิจกรรมการเรียนรู้ทักษะชีวิตด้านบริโภคศึกษา โดยใช้นวัตกรรมกระบวนการ 4Rs. ครบทุกขั้นตอนแล้ว ผู้วิจัยได้
สอบถามความคิดเห็นผู้เรียนและสัมภาษณ์ผู้ปกครองจากเครื่องมือที่สร้างขึ้น เพ่ือประเมินผลการด าเนินกิจกรรมที่ใช้นวัตกรรม
กระบวนการ 4 Rs. พบว่าผู้เรียนและผู้ปกครองแสดงความรู้สึก ชอบมาก เพราะผู้เรียนสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
บริโภคขนม อาหารว่าง ของตนเอง ได้เรียนรู้จากของจริง ชีวิตจริง ที่เกิดขึ้นประจ าวัน รู้จักคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารญาณ ฉลาด 
รู้เท่าทัน สื่อ โฆษณา เกิดทักษะสามารถเลือกชื้อสินค้าชนิดต่างๆ ได้อย่างมีเหตุผล เหมาะสม   ถูกต้องมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแยกเป็นข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพปรากฏดังนี้ 
1. ข้อมูลเชิงปริมาณ 
ความคิดเห็นเพิ่มเติมของผู้เรียน                                                                                                                               
-  การที่ฉันได้เข้ากลุม่ท าวิจัยท าให้ฉันได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่ฉันไม่เคยได้เรียน/ -  ท าให้เราได้ฝึกเป็นนักวิจัย 
-  อยากให้มีกิจกรรมอย่างนี้อีก/  - ได้รู้จักคิดวิเคราะห์เรื่องต่าง ๆ ได้ดีขึ้น/ - อยากให้ครูสอนเรื่องยาเสพติด เพราะฉันอยากรู้

ว่ายาเสพติดมีอะไรบ้าง มันท าให้คนติดได้อย่างไร มันไม่ดีตรงไหน 
-  อยากให้ครูคนอ่ืนสอนเราท ากิจกรรมที่เป็นกระบวนการ 4 Rs.อย่างนี้อีกหลาย ๆ เรื่อง 
ความคิดเห็นเพิ่มเติมของผู้ปกครอง 
-  การที่เด็กได้เรียนรู้แล้วน ามาประกอบการตัดสินใจปรับปรุงเปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง รู้สึกว่าเขามีความกระตือรือร้นที่จะท า

เอง มคีวามคิด ตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม 
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-  เด็กมีข้อมูลในการตัดสินใจเลือกซื้อ บางครั้งแนะน าญาติ ๆ และผู้ปกครองเกี่ยวกับการเลือกรับประทานขนมได้ถูกต้องมาก
ขึ้น 

-  เป็นวิธีการสอนที่ฝึกให้เด็กได้รู้จักคิด ตัดสินใจ ก่อนที่จะรับประทานขนม ท าให้เด็กน าความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันของตนเอง  รู้เท่าทันสื่อโฆษณามากข้ึน 

-  เป็นกระบวนการที่ดี ถึงแม้ว่า สื่อจะมีความรุนแรงในการโฆษณาชวนเชื่อมากข้ึน แต่ถ้ามีการให้ความรู้แก่เด็ก ตั้งแต่สถาบัน
ครอบครัว โรงเรียน ฝึกท ากิจกรรมอย่างต่อเนื่องจะท าให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กได้ 

- จะสนับสนุนให้เด็กทานขนมไทยและสอนวิธีท าขนมไทยที่มีประโยชน์ให้มากข้ึน 
การอภิปราย ผลของการสอบถามและสัมภาษณ์ความคิดเห็น ของผู้เรียนและผู้ปกครองที่มีต่อการท ากิจกรรมพัฒนาการ

เรียนรู้ทักษะชีวิตด้านบริโภคศึกษา โดยใช้นวัตกรรม กระบวนการ 4Rs. พบว่า  
1. ร้อยละ 84.21 และ 89.48 ผู้เรียนสามารถควบคุมเปลี่ยนแปลงตนเองในการตัดสินใจเลือกขนมที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

มากขึ้น 
2. ร้อยละ 94.74 และ 81.58 ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ มีเหตุผลที่ดี ตัดสินใจเลือกรับประทานขนมที่มีคุณค่าทาง

โภชนาการ และรู้เท่าทัน สื่อ โฆษณา  
3. ร้อยละ 94.74 และ 94.74 ผู้เรียนสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่นในการรับประทานขนม 
ที่มีประโยชน์ มีคุณค่าทางโภชนาการทุกครั้ง 
4. ร้อยละ 92.11 และ 84.21 ผู้เรียนสามารถให้ค าแนะน า เชิญชวน เผยแพร่ให้ผู้ อ่ืนให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หันมา

รับประทานขนม ของว่าง ที่มีประโยชน์ มีคุณค่าทางโภชนาการได้ 
5. ร้อยละ 97.37 และ 94.74 ผู้เรียนสามารถน าความรู้จากการปฏิบัติกิจกรรมด้วยกระบวนการ 4 Rs. ไปใช้ให้เกิดประโยชน์

ต่อการเรียนรู้และพัฒนาทักษะชีวิตได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอในชีวิตประจ าวัน 
2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ค้นพบเป็นข้อมูลที่ได้จากความคิดเห็นของผู้เรียน ครูผู้วิจัย และผู้ปกครองที่สะท้อนให้เห็นภาพพฤติกรรม

การพัฒนาทักษะชีวิตในแต่และขั้นตอนของนวัตกรรมที่ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติท าให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุม ลึกซึ้งและชัดเจนเป็นส่วน
สนับสนุนซึ่งกันและกันระหว่างข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ 

 

ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ 

1. ท าให้ทราบผลของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของการรับประทานขนม การรู้เท่าทันสื่อ โฆษณา การพัฒนาทักษะชีวิตที่เกิด
ขึ้นกับผู้เรียน ผู้ปกครองจะมีส่วนในการดูแลเฝ้าระวัง ลูกมากยิ่งขึ้น ครูผู้สอน/ผู้วิจัย ได้พัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอนของ
ตนเอง และได้แนวทางในการพัฒนาที่จะเกิดผลอันยั่งยืนในสถานศึกษาต่อไปในอนาคต โดยน านวัตกรรมกระบวนการ 4 RS. จัดกิจ
กรมพัฒนาการเรียนรู้ทักษะชีวิตด้านบริโภคศึกษาของผู้เรียนต่อไป 

2. ผลจากการวิจัยครั้งนี้ท าให้ลดปริมาณจ านวนของเด็กประถมจากการวิจัยของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) ที่ติดตามสภาวการณ์ของเด็กไทยและเยาวชนที่มีผลการวิจัยพบว่าเด็กประถมกินขนมกรุบกรอบและดื่นน้ าอัดลมเป็นประจ า 
26.75% และ 20.28% ตามล าดับ  เท่ากับลดอัตราเสี่ยงภาวะทุพโภชนาการ (Malnutrition) แก่เด็กไทยให้ลดลงตามไปด้วย 

3. ผลจากการที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิจัย ท าให้ผู้เรียนมีทักษะการวิจัย มีทักษะในการสืบค้นข้อมูลความรู้ใหม่ ที่เชื่อถือได้
อย่างเป็นขั้นตอน กระบวนการ เกิดการเรียนรู้คู่วิจัย ซึ่งจะเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ตลอดชีวิต ซึ่ง
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาของชาติพุทธศักราช 2542 ในหมวด 4 มาตรา 24 (5) คือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัด
บรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การ
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วิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมๆ กันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการ
ประเภทต่างๆ 

 

 


