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การวิจัยครั้งมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูทักษะชวีิตแบบมีสวนรวม เรื่อง 

สุขอนามัยสวนบุคคล เพ่ือสงเสริมพฤตกิรรมสุขภาพของนักเรียนชาวเขา ชั้นประถมศึกษาปที ่3 
จังหวัดพะเยา ใหมีประสิทธภิาพตามเกณฑ ดังน้ี 1) ประสิทธิภาพของกระบวนการกับประสิทธิภาพ
ของผลลัพธ ที่ระดับ 80/80 2) เปรียบเทียบพัฒนาการทางการเรียนของผูเรียน เรื่อง สุขอนามัย 
สวนบุคคล ดานความรู เจตคติ และการปฏิบัติ กอนใชชุดกิจกรรมกับหลังใชชุดกิจกรรมการเรียนรู
ทักษะชีวติแบบมีสวนรวม 

  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชาวเขา ชั้นประถมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนขุนกําลัง อําเภอปง 
จังหวัดพะเยา ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 โดยการสุมอยางงาย จํานวน 1 หองเรียน เปน
นักเรียน 30 คน  
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ดําเนินการพัฒนาและหาประสิทธิภาพ ดังน้ี 1) ทดลองครั้งที่ 1 หาประสิทธิภาพเปนรายกลุมยอย 
กับนักเรียน 5 คน แลวนําชดุกิจกรรมมาปรับปรุงแกไข 2) ทดลองครั้งที่ 2 หาประสิทธิภาพเปนราย
กลุมใหญ กับนักเรียน 15 คน แลวนําชดุกิจกรรมมาปรับปรุงแกไข 3) ทดลองครั้งที่ 3 ดําเนินการ
ทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพภาคสนาม กับนักเรียนกลุมตัวอยาง เปนนักเรียน 30 คน  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คอื แบบทดสอบความรู แบบวัดเจตคติ และแบบวัดการปฏิบัติ ใน
เรื่อง สุขอนามัยสวนบุคคล มีแบบแผนการทดลองใช One Group Pretest-Posttest Design และ
วิเคราะหขอมูลโดยการทดสอบคาสถติ ิt – test Dependent Sample 
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 The purpose of this study was to develop a life skill participatory learning package 
on “Personal Hygiene” for enhancing the health behavior of Prathom Suksa III  hill tribe 
students, Phayao province. The efficiency criterion were 1) The learning achievement is not 
less than 80% and 2) The Knowledge, Attitude and Practice posttest scores are higher than 
the pretest scores. 
 The sample was a classroom of Prathom Suksa III hill tribe students in the second 
semester of the 2005 academic year of Ban-Koon-Gum-Lang, Pong District, Phayao 
Province. There were 30 students in the classroom. The class was randomly  selected  as 
a sample of the study. 
 In the development of life skill participatory learning package on “Personal 
Hygiene” were as followed 1) 1st experimental study was efficient from 5 students as a 
minor group and revise the experiment.  2) 2nd experiment was efficient from 15 students as 
a major group, then revise it.  3) 3rd experiment was to proceed the efficient performing with 
30 students selected. 
 The research instruments are composed of knowledge, attitude and practice 
concerning Personal Hygiene. The one group pretest – posttest design was used in the 
study. The data was statistically analyzed by t – test Dependent Sample. 

 
 The findings were as follows : 

1. The efficiency of life skill participatory learning package on Personal  
Hygiene activities system was 83.61/81.66 

2. The Knowledge, Attitude and Practice concerning Personal Hygiene of  
Prathom Suksa III hill tribe students after the experiment was significantly higher than 
before the experiment at the .01 level. 
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ประกาศคุณูปการ 
 

 ปริญญานิพนธฉบบัน้ีสําเร็จดวยความมุมานะพากเพียรพยามของผูวิจัย โดยไดรับ 
ความกรุณาใหคําปรึกษา และคําแนะนําอยางดียิ่งจากรองศาสตราจารย ดร.ประพันธศิริ  สุเสารจั 
และผูชวยศาสตราจารยสนัน่  มีขันหมาก ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งอยางยิ่งในความกรุณาและขอกราบ
ขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ดวย 
 ขอขอบพระคณุอาจารยรุงทิวา  แยมรุง และผูชวยศาสตราจารยรังสี  เกษมสุข กรรมการที่
แตงตั้งเพ่ิมเตมิ ที่กรุณาใหคําแนะนําเปนผลใหปริญญานิพนธฉบบัน้ีสมบูรณยิ่งขึ้น 
 ขอขอบคุณ คณุศิวพร  จตกุุล  คุณสาคร  วงศเพ่ิม และคุณครูวลิัยภรณ  ซ่ือสัตย ที่กรุณา
สละเวลาอันมีคาตรวจสอบและแกไขเครือ่งมือวิจัย 
 ขอขอบพระคณุผูอํานวยการโรงเรียนขุนกําลัง และคณะครูโรงเรียนขนุกําลัง ที่ให 
การสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการวิจัย และขอขอบใจนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
โรงเรียนขุนกําลัง ที่ใหความรวมมือในการวิจัยเปนอยางดี 
 ขอขอบพระคณุผูอํานวยการโรงเรียน คณะครูโรงเรียนบานดอนไชยปาแขม ที่ผูวิจัยได
ทํางานอยู ที่เอ้ืออารีคอยแนะนํา ใหกําลงัใจ และยินดีใหความชวยเหลือแกผูวิจัยเสมอมา 
 ขอขอบคุณคณะกรรมการพิจารณาทุนของทบวงมหาวิทยาลัย ที่ไดพิจารณามอบทุน
สนับสนุนการทําวิจัยในครั้งน้ี 
 ผูวิจัยขอขอบพระคุณคณาจารยทุกทานที่ประสิทธิ์ประสาทความรูทั้งปวง ที่ทําใหผูวิจัยทํา
ปริญญานิพนธฉบบัน้ีสําเร็จ ขอบคุณรุนพ่ีและเพื่อน ๆ เอกการประถมศึกษา  และขอบคุณ 
อาจารยบุษกร   พรหมหลาวรรณ   อาจารยกลอยใจ   ชัยเกียรติ  อาจารยวารุณี   สงวนพงษ  
อาจารยเยาวลักษณ   ศรีกล่ํา อาจารยดลฤดี   รัตนประสาท   อาจารยนุชนารถ   ภูเจริญ  และ 
อาจารยดนุชา  ปนคํา  เพ่ือนรวมรุนที่ใหกําลังใจในการทําปริญญานพินธ โดยเฉพาะคุณครูปยะพงษ  
สุริยะพรหม และคุณครูสุภารัตน ธีรทรัพยทวี เพ่ือนรักทีค่อยใหคําปรกึษาและใหกําลังใจแกผูวิจัยมา
โดยตลอด 
 ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอเสง  สุใจยา คุณแมคําปก  คุณมี บิดามารดาผูใหกําเนิดและ
ใหสติปญญา และคุณสติรา  สุใจยา คุณกวางไกร  สุใจยา  พ่ีสาวและนองชายที่ทาํใหผูวิจัยมีกําลังใจ
ฟนฝาอุปสรรคตาง ๆ จนทาํใหงานวิจัยสาํเร็จไปไดดวยดี 
 คุณคาและประโยชนของปรญิญานิพนธฉบับน้ี ขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณอันยิ่งใหญ
ของบิดามารดา และครูบาอาจารยทุกทานที่ไดอบรมสั่งสอน และประสิทธิ์ประสาทวิชาใหแกผูวิจัยจน
ประสบความสําเร็จในการศึกษาครั้งน้ี 
 
 
       สมจิตร   สุใจยา 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 การพัฒนาชาติใหเจริญกาวหนานั้นสิ่งสําคัญ คือ การพัฒนาคนใหมีคุณภาพ มีสุขภาพ 
แข็งแรงสมบูรณทั้งทางรางกาย และจิตใจ ตลอดจนมีความสามารถในการเรียนรู เพ่ือใหมีศักยภาพ
สูงสุด อันจะเปนปจจัยหลักในการพัฒนาชาติอยางยั่งยนื 
 อันดับแรกของการพัฒนาคน คือ การพัฒนาดานสุขภาพอนามัย เพราะเปนพ้ืนฐานของ 
การพัฒนาการดานจิตใจ อารมณ สังคม สติปญญา ตลอดจนคุณธรรมและจริยธรรมของเด็ก 
(กระทรวงศึกษาธิการ.  2544 : 1) ดังน้ันประเทศตาง ๆ จึงมีนโยบายสงเสริมสุขภาพอนามัยของ 
ประชากรอยางจริงจัง โดยเนนการพัฒนาพฤติกรรมทางสุขภาพที่ถูกตองตั้งแตเยาววัย และ 
เอ้ืออํานวยในการปองกัน บํารุงรักษา และพัฒนาสุขภาพในทุก ๆ ดานอยางตอเน่ืองตลอดชีวติ 
(สมใจ  แกนสิงห.  2531 : 1) ซ่ึงสอดคลองกับวิสัยทศันการพัฒนาสุขภาพประชาชน ในแผนพัฒนา
สุขภาพแหงชาติ ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบบัที่ 9 พ.ศ. 2545 – 2549  
กลาววา คนในสังคมไทยทกุคนมีหลักประกันที่จะดํารงชีวติอยางมีสุขภาวะ และเขาถึงบริการ 
สุขภาพที่มีคณุภาพอยางเสมอภาค รวมทั้งอยูในครอบครัว ชุมชนและสังคมที่มีความพอเพียงทาง 
สุขภาพ มีศักยภาพ มีการเรียนรู และมีสวนรวมในการจัดการสุขภาพ โดยสามารถใชประโยชนทั้ง
จากภูมิปญญาสากลและภมิูปญญาไทยไดอยางรูเทาทัน (คณะกรรมการอํานวยการจัดทําแผนพัฒนา 
สุขภาพแหงชาติ ฉบับที่ 9.  2544 : 24) ในการพัฒนาสุขภาพของบุคคลจําเปนตองใหความรู  
ความเขาใจ เจตคติ และการปฏิบัตทิี่ถูกตองแกบุคคล โดยเฉพาะบคุคลที่อยูในวยัเรียน เพราะบุคคล
ในวัยน้ีเปนวัยที่ตองเตบิโตเปนผูใหญในวนัขางหนา และเปนทรัพยากรที่มีคุณคาตอการพัฒนา
ประเทศในอนาคต และเนื่องจากเด็กในวยัน้ีมีแนวโนมจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไดงายกวาผูใหญ 
โรงเรียนจึงเปนสถาบันที่สําคัญในการพัฒนาสุขภาพเด็ก (ดารณี  เกตุอุไร.  2531 : 1)  
 ปจจุบันปรากฏวาโรงเรียนในระดับตาง ๆ ยังประสบปญหาดานสุขภาพของนักเรียน  
เน่ืองจากโรงเรียนเปนแหลงที่รวมของนักเรียนจากแหลงตาง ๆ ในชมุชน ซ่ึงนักเรียนเหลานี้มี 
พ้ืนฐานทางสขุภาพแตกตางกันทั้งดานความรู ความเชื่อ และการปฏิบัติ ฉะนั้นโอกาสที่จะเกิด 
โรคติดตอ และการแพรกระจายโรคตาง ๆ เปนไปไดสงู ซ่ึง จากการศึกษาเปรียบเทียบสภาวะ 
สุขภาพและพฤติกรรมอนามัยของนักเรียนโนโรงเรียนที่มีระดับบริการอนามัยโรงเรียนแตกตางกัน 
ของกิตตศิักดิ์  กลับดีและคณะ (กระทรวงสาธารณสุข.  2542 : 81) กองอนามัยโรงเรียน  
กรมอนามัย ในป 2536 พบวานักเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ พบวา เปนโรคฟนผุมากที่สุด รอยละ 42.6 รองลงมาคือ การมีนํ้าหนักต่ํากวาเกณฑและ
โรคเหา มีอัตราใกลเคียงกนัคือรอยละ 17.1 และ 17.0 ตามลําดับ เกลื้อนพบรอยละ 11.7 กลากพบ
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รอยละ 3.1 หูนํ้าหนวกพบรอยละ 2.4 พุพอง พบรอยละ 1.1 และเปนหิดพบ รอยละ 0.3 และจาก
การศึกษาสภาวะสุขภาพของนักเรียนปการศึกษา 2537 – 2538 กองอนามัยโรงเรียน กรมอนามัย  
กระทรวงสาธารณสุข ไดศึกษาสภาวะสขุภาพของนักเรียนระดับอนุบาล ประถมศกึษา และ 
มัธยมศึกษา ในโรงเรียนทุกสังกัดของกระทรวงศึกษาธกิาร ประชากรศึกษาจํานวน 13,918 คน  
พบโรคพฤติกรรมสุขภาพสวนบุคล คือ โรคเกลื้อนรอยละ 6.00 เหารอยละ 5.90 และเม่ือวิเคราะห 
โรคเหาพบวา นักเรียนระดับประถมศึกษาเปนโรคเหารอยละ 11.60 นักเรียนในเขตชนบทรอยละ  
6.30 ในเขตเมือง พบรอยละ 5.30 (กรมอนามัย.  2539 : 76) ในป 2543 – 2544 
กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย ไดสํารวจพบวา เด็กนักเรียน อายุ 5 – 6 ป เปนโรคฟนผุ รอยละ 
87.40 และเดก็นักเรียนอายุ 12 ป เปนโรคฟนผุ รอยละ 57.30 มีหินนํ้าลาย 73.10 มีเหงือกอักเสบ 
รอยละ 76.90  ซ่ึงเด็กทั้ง 2 กลุมน้ี มีฟนผุเพ่ิมขึ้นมากกวาเดิม (กองทันตสาธารณสุข.  2545 : 
ออนไลน) 
 นอกจากนั้นจากการรายงานการเฝาระวงัโรคของฝายระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข 
เกี่ยวกับสถานการณของโรคมือ เทา ปาก (Hand Foot Mouth Disease, HFM) ในประเทศไทยมี
จํานวนผูปวยในป 2544 มีทั้งสิ้น 1,434 ราย เสียชีวติ 3 ราย ที่จังหวัดลําปาง 1 ราย  จังหวัด
เชียงราย 2 ราย ในป 2545 มีผูปวย 1,279 ราย เสียชีวติ 1 ราย ที่จังหวัดนครราชสีมา  
(กองระบาดวยิา.  2545 : ออนไลน) และการระบาดของโรคตาแดงในหลายจังหวดั โดยเปน 
การระบาดในโรงเรียน ชุมชน และเรือนจํา ฯลฯ จากขอมูลการเฝาระวังทัว่ประเทศไทยพบวา 
มีผูปวยรวม 51,128 ราย และคาดวาปน้ีการระบาดจะรุนแรงมากกวาปกอนๆ (กองระบาดวิทยา. 
2545 : ออนไลน)  
 ปญหาสุขภาพอนามัยเปนปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิข์องนักเรียน คือ เม่ือนักเรียน 
เจ็บปวยเปนโรคติดตอ ทําใหนักเรียนตองหยุดเรียน และเม่ือเจ็บปวย ทําใหรางกายออนเพลีย ทําให
สมองและการรับรู การทํากจิกรรม ไมเต็มประสิทธิภาพ สงผลใหผลสัมฤทธิท์างการเรียนตกต่ํา จาก
การรายงานสถิติการศึกษาฉบับยอ ปการศึกษา 2542 ในวิชาพลานามัยไมเปนไปตามเกณฑ คอื มี
คะแนนเฉลี่ยรอยละของผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในป 2537  
รอยละ 60.57 ในป 2538 รอยละ 56.78 และในป 2539 รอยละ  54.31 (กระทรวงศึกษาธิการ.  
2544 : 85) ซ่ึงอยูในระดับทีพ่อใช ควรตองปรับปรุง  
  สภาวะอนามัยของนกัเรียนประถมศึกษา ในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอปง  
จังหวัดพะเยา  ปการศึกษา 2545 จากแบบรายงานของสาธารณสุขอําเภอปง พบวา นักเรียนฟนผุ  
รอยละ 32.57  เหงือกอักเสบ รอยละ 8.98 ขาดสารไอโอดีน 3.04 โรคหูนํ้าหนวก รอยละ 0.16  
สภาวะการไดยินผิดปกติ รอยละ 0.07 สายตาผิดปกต ิรอยละ 0.38 และขาดสารอาหาร รอยละ 
15.09 (สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปง. แบบรายงานผลสุขภาพปการศึกษา 2545)  
 จากขอมูลดานปญหาสุขภาพอนามัยของนักเรียนประถมศึกษา สะทอนใหเห็นวาความรู
เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยที่นักเรียนไดรับจากการเรียนการสอนไมสามารถสงผลตอการเปลี่ยนแปลง 
พฤติกรรมสขุภาพของนักเรียนใหสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสขุภาพของตนเองตามความ 
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มุงหมายของหลักสูตรได ทัง้น้ีเพราะการจัดการเรียนการสอนยังมุงเนนใหนักเรียนทองจําเนื้อหาตาม
แบบเรียน เปนการสอนเพื่อสอบมากกวาจะสอนเพื่อใหเกิดการปฏิบัติได ใชวิธสีอนที่ครูเปน
ศูนยกลาง นักเรียนไมมีโอกาสไดมีสวนรวมในการทํากิจกรรม จึงทําใหนักเรียนไมสามารถปฏิบตัิได
จริงในชีวิตประจําวัน (ทวสีทิธิ์ สิทธิกร.  2535 : 18 - 19) 
 ชาวเขาเปนกลุมชนกลุมนอยที่รวมตวัเปนกลุม ๆ ตามเชื้อสาย เผาพันธุ มีขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรม ตลอดจนภาษาของตนเอง ซ่ึงแตกตางไปจากชนสวนใหญของประเทศ 
อาศัยกระจัดกระจายอยูตามพื้นที่สูงบนภูเขาในภาคเหนือและภาคตะวันตกของประเทศไทย มี 
ทั้งหมด 20 เผา แตจะมีเผาใหญ ๆ คือ กะเหรี่ยง แมวหรือมง มูเซอ ลีซอ อีกอ และเยาเทานัน้ที่มี
ความสําคัญและกอใหเกิดปญหาตาง ๆ อันสงผลกระทบกระเทือนตอความมั่นคงของชาติ จนกระทั่ง
รัฐไดเล็งเห็นความสําคัญ ในเร่ืองชาวเขา จึงกําหนดนโยบายเพื่อพัฒนาชาวเขาไวในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 5 และตอเน่ืองมาโดยตลอด โดยมุงลดอัตราเพิ่มประชากร 
ชาวเขาลง สงเสริมสนับสนนุใหเปนพลเมืองไทยที่ดีมีคุณภาพ ชวยเหลือตนเองได พัฒนารายได 
การประกอบอาชีพ การศึกษา สุขภาพอนามัยใหดีขึ้น ตลอดจนปลูกฝงทัศนคติ คานิยม ความเปน
ไทยแกชาวเขา เพ่ือความมั่นคงของประเทศ (ชลิดา  เกษประดิษฐ.  2545 : 76)  
 ชาวเขาในจงัหวัดพะเยา มีจํานวนทั้งสิ้นประมาณ 11,158 คน เปนชาย 5,544 คน หญิง 
5,614 คน ประกอบดวยชาวเขาเผาหลัก ๆ คือ เยา แมว  ลีซอ และมีประชากรซึ่งไมใชชาวเขาปน
อยูบางเล็กนอย เชน คนไทย และลื้อ อําเภอที่มีชาวเขามากที่สุด คือ อําเภอปง รอยละ 51.1 
รองลงมา คือ อําเภอเชียงคํา รอยละ 32.0 อําเภอเชียงมวน รอยละ 7.9 อําเภอแมใจ รอยละ 4.2 
อําเภอเมืองพะเยา รอยละ 2.7 และอําเภอดอกคําใต รอยละ 2.1 สวนอําเภอจุน เปนอําเภอที่ไมมี
ประชากรชาวเขาเลย ซ่ึงมีกลุมบานชาวเขา 47 กลุมบาน (สํานักงานสถิติแหงชาติ.  2531? : 117) 
จากการบรรยายของ วิชัย โปษยจินดา (สมบูรณ  เกียรตินันทน; และกัมมาล  กุมารปาวา.  2541 : 
11 อางถึง วิชัย  โปรษยจินดา บรรยายพิเศษของชมรมวิชาการ สถาบันวิจัยชาวเขา เรื่อง ชาวเขา
กับปญหาสาธารณสุข เม่ือวันที่ 7 เมษายน 2529 จังหวัดเชียงใหม) พบวา โรคทัว่ไปที่พบในชาวเขา
คือ ปวดหัว ตวัรอน ทองเดิน ปวดเม่ือยตามตัว โรคพยาธิ โรคติดเชื้อ เชน มาเลเรยี โรคไขสมอง
อักเสบ ปญหาโภชนาการ การขาดสารไอโอดีน โรคทางพันธุกรรม ปญหาสุขภาพจิต และกอง
สงเคราะหชาวเขา กรมประชาสงเคราะห (สมบูรณ  เกียรตินันทน; และกัมมาล  กุมารปาวา.  2541 : 
12  อางถึง กองสงเคราะหชาวเขา กรมประชาสงเคราะห สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรือ่ง  
แนวทางการดําเนินงานพัฒนาชาวเขาดานสาธารณสุข โดยการสนับสนุนขององคการอนามัยโลก 
เม่ือวันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2538 เชียงใหม) ไดสรุปโรคที่พบในชาวเขา คือ โรคระบบทางเดินหายใจ 
โรคระบบทางเดินอาหาร โรคกลามเนื้อและกระดูก และมาเลเรีย 

จากขอมูลดังกลาวขางตนสอดคลองกับประสบการณของผูวิจัยที่ไดสังเกตนักเรยีน และ
จากการสัมภาษณครูผูสอนในโรงเรียนชาวเขา ในอําเภอปง พบวานักเรียนชาวเขามีพฤติกรรม
สุขภาพไมเหมาะสมที่สําคญัไดแก ดานฟน ปาก พบวานักเรียนแปรงฟนไมถูกวธิี แปรงฟนไม
สะอาด ไมแปรงฟนกอนเขานอน  ไมบวนปากหลังรับประทานอาหาร บางวันไมแปรงฟน พฤติกรรม
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สุขภาพดานผิวหนัง พบวา นักเรียนไมอาบนํ้าทุกวัน บางครั้งอาบน้ําไมถูสบู ทําความสะอาดไม
ทั่วถึง ลางตัวไมสะอาด พฤติกรรมสุขภาพดานผมและศีรษะ พบวา นักเรียนไมสระผม 1 – 2 ครั้ง 
ตอสัปดาห บางครั้งไมหวีผม พฤติกรรมสุขภาพดานมือและเลบ็ พบวา ไมตัดเลบ็ ไมทําความสะอาด
เล็บ เขาหองน้ําไมลางมือ ไมลางมือกอนรับประทานอาหาร และดานเครื่องแตงกาย พบวา นักเรียน
ใสเสื้อผาตวัเดิมหลาย ๆ วันโดยไมไดซัก ซักผาไมสะอาด  
 ดวยเหตุผลและความสําคญัดังกลาว ผูวจัิยจึงมีความสนใจนําชุดกิจกรรมการเรียนรู 
ทักษะชีวติแบบมีสวนรวม (Participatory Learning of Life Skill) มาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพ่ือปรับเปลีย่นพฤติกรรมสขุภาพของนักเรียนชาวเขาในดานการดูแลรักษาความสะอาดของ 
รางกาย เน่ืองจากชุดกิจกรรมการเรียนรูทกัษะชวีิตแบบมีสวนรวมเปนนวัตกรรมการศึกษา ที่ชวยให
ผูเรียนไดเกิดผลสําเร็จในการเรียนรู สนองความแตกตางระหวางบคุคล ผูเรียนไดลงกระทํา และ 
เพ่ิมพูนแรงจูงใจในการเรียน (ชม  ภูมิภาค.  2524 : 99 – 100) ซ่ึงชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบมี 
สวนรวม เปนกิจกรรมที่เสริมสรางความรู เจตคติ และทักษะใหนักเรยีนสามารถนําไปปฏิบตัิและ 
จัดการกับปญหาตาง ๆ ในการดําเนินชีวติในสังคม เปนกระบวนการที่เนนการฝกทักษะและ 
การสรางเจตคติจากประสบการณของผูเรียน เปนการเรียนรูที่เปนปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดการพัฒนาหรือ
การเปลี่ยนแปลงที่นําไปสูการเรียนรูใหม ๆ อยางตอเน่ือง และเปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูทีเ่นน
การสรางความรูมากกวาการถายทอดความรู โดยมีความเชื่อพ้ืนฐานวา ผูเรียนทกุคนมีประสบการณ
เดิม และสามารถสรางความรูใหมขึ้นจากประสบการณเดิมน้ันไดดวยการสื่อสารระหวางผูเรียนกับ 
ผูสอน หรือระหวางผูเรียนกบัผูเรียนดวยกันเอง การสื่อสารที่เกิดขึ้นเปนการขยายเครือขายความรู
ทั้งในทางกวางและทางลึก (กรมสามัญศึกษา.  2522 : 2; กรมอนามัย.  2540 : 34) และอาศัย 
หลักการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง คือการเรียนรูเชิงประสบการณ และการเรียนรูที่มี 
ประสิทธิภาพ โดยการเรียนรูเชิงประสบการณมีองคประกอบ 4 ประการ คือ ประสบการณ 
(Experience) การสะทอนความคิดและอภิปราย (Reflect and Discussion) เขาใจและเกิดความคิด
รวบยอด (Understanding and Conceptualization) การทดลอง หรือประยุกตแนวคิด (Experiment) 
โดยเริ่มจากองคประกอบใดก็ได และการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือใหผูเรียนเกดิการเรียนรูสูงสุด 
โดยผูเรียนมีสวนรวมมากทีสุ่ดในทุก ๆ องคประกอบ ซ่ึงทําใหผูเรียนบรรลุงานสูงสดุอีกดวย สงผล
ทําใหผูเรียนเกิดพฤติกรรมสองประการ คือ สรางพฤตกิรรมที่ดี และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ดวย
กระบวนการเรียนรูทักษะชวีิตแบบมีสวนรวม (กรมสุขภาพจิต.  2541 : 7- 8) ซ่ึงก็สอดคลองกับ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 มาตรา 23 (5) กลาววา การจัดการศึกษา 
ตองเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและบูรณาการตามความเหมาะสมของ
แตละระดับการศึกษาในเรื่องความรู และทักษะในการประกอบอาชพีและการดํารงชีวิตอยางมี 
ความสุข 

ดังน้ันผูวิจัยจึงไดพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูทักษะชวีิตแบบมีสวนรวม เรื่อง สุขอนามัย
สวนบุคคล เพ่ือสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพดานความรู เจตคติ และการปฏิบัติ ของนักเรียนชาวเขา  
ชั้นประถมศกึษาปที่ 3  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาพะเยา เขต 2  ซ่ึงจะเปนแนวทางใน 
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การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพความเปนอยูและสภาพชุมชนอยาง
มีประสิทธิภาพตอไป 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 เพ่ือพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูทักษะชวีิตแบบมีสวนรวม เรื่อง สุขอนามัยสวนบคุคล 
เพ่ือสงเสริมพฤติกรรมสขุภาพของนักเรียนชาวเขา ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จังหวัดพะเยา ใหมี 
ประสิทธิภาพตามเกณฑ ดังน้ี 

1. ประสิทธิภาพของกระบวนการกับประสทิธิภาพของผลลัพธ ( 1Ε / 2Ε )  
ที่ระดับ 80 / 80  

2. พัฒนาการทางการเรียนของผูเรียน เรื่อง สุขอนามัยสวนบุคคล ดานความรู 
เจตคติ และการปฏิบัติ หลังใชชุดกิจกรรมสูงกวากอนการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูทักษะชีวติแบบมี
สวนรวม  

  

ความสําคญัของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีทําใหไดชุดกิจกรรมการเรียนรูทักษะชีวติแบบมีสวนรวม ที่สงเสริม
พฤติกรรมสขุภาพ เรื่อง สุขอนามัยสวนบคุคล สําหรับนักเรียนชาวเขา ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
จังหวัดพะเยา เพ่ือปลูกฝงใหเห็นความสาํคัญในการดูแลรักษาสขุภาพรางกาย สรางพฤติกรรมที่ดี
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในดานพฤติกรรมสุขภาพใหดีขึ้น นอกจากนั้นยังเปนแนวทางใน 
การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มุงพัฒนาพฤตกิรรมสุขภาพของผูเรียนใหมีศักยภาพและ
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากร 
  เปนนักเรียนชาวเขา ชั้นประถมศึกษาปที ่3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548   
โรงเรียนขุนกําลัง สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาพะเยา เขต 2 จํานวน 2 หองเรียน รวมทั้งสิ้น  
62 คน 

 กลุมตวัอยาง 
  เปนนักเรียนชาวเขา ชั้นประถมศึกษาปที ่3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548   
โรงเรียนขุนกําลัง สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาพะเยา เขต 2  ซ่ึงไดมาโดยวิธีการสุมอยางงาย 
(Simple Random Sampling) โดยการนํามาจับฉลากเปนกลุมทดลอง จํานวน 1 หองเรียน รวม  
30 คน 
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 ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตัวแปรอิสระ คือ ชุดกิจกรรมการเรียนรูทกัษะชวีิตแบบมีสวนรวม เรือ่ง สุขอนามัย 

สวนบุคคล 
2. ตัวแปรตาม คอื พฤติกรรมสุขภาพ 3 ดาน ไดแก 

2.1 ดานความรู 
2.2 ดานเจตคต ิ
2.3 ดานการปฏิบัต ิ

 เน้ือหาที่ใชในการวิจัย 
  การวิจัยครั้งน้ีใชเน้ือหาในกลุมสาระการเรยีนรู สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ในสาระที่ 2: ชีวิตและครอบครวั เรื่องสุขอนามัยสวนบุคคล ตามหลักสูตร 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 

  การวิจัยครั้งน้ีดําเนินการทดลองในภาคเรยีนที่ 2 ปการศึกษา 2548 ใชเวลา 
การทดลอง 15 คาบ เปนเวลา 3 สัปดาห 
 นิยามศัพทเฉพาะ 
  1. การเรียนรูทักษะชวีิตแบบมีสวนรวม  
   หมายถึง กระบวนการเรียนรูที่เนนการฝกทักษะและการสรางเจตคตจิาก 
ประสบการณของผูเรียน เปนการเรียนรูที่เรียนโดยการปฏิบัติหรือการกระทํา เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะ
ชีวติ คือ มีความรู เจตคติ และทักษะ ในเรื่อง สุขอนามัยสวนบคุคล โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบมี
สวนรวม ที่อาศัยหลักพื้นฐาน 2 ประการ คือ การเรียนรูเชิงประสบการณ และการเรียนรูที่มี
ประสิทธภิาพ โดยมีองคประกอบ 4 ประการ คือ ประสบการณ การสะทอนความคิด เขาใจและเกิด
ความคิดรวบยอด และการทดลองหรือประยุกต เพ่ือใหผูเรียนมีสวนรวมสูงสุด และบรรลุงานสงูสุด  
  2.  ชุดกิจกรรมการเรียนรูทักษะชวีิตแบบมีสวนรวม 
   หมายถึง ชุดการเรียนที่มีการนํานวัตกรรมทางการศึกษา ไดแก สื่อ  อุปกรณ และ 
กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตาง ๆ ที่ใชในการสอนทักษะชวีิตแบบมีสวนรวม มาใชใน
การจัดการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงคและบรรลุตามวัตถุประสงคของ
การจัดการเรียนการสอน โดยชุดกิจกรรมการเรียนรูทกัษะชวีิตแบบมีสวนรวม ทีผู่วิจัยสรางขึ้นน้ีได
ปรับปรุงรูปแบบจากชุดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ในโครงการสงเสริมศักยภาพ
ของนักเรียนในโรงเรียนกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2543 และของกรมวชิาการ  ประกอบดวย 
    2.1  สวนนํา 
    2.2  สาระสําคัญ 

  2.3.  ผังวิเคราะหเน้ือหา 
  2.4.  สาระการเรียนรู 
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2.5   จุดประสงคการเรียนรู 
2.6   สื่อ/แหลงการเรียนรู  
2.7   กิจกรรมการเรียนรู ซ่ึงขั้นการจัดกิจกรรม ไดพัฒนามาจากขั้นตอน 

การสอนการเรียนรูแบบมีสวนรวม ของกรมสุขภาพจิต ดังน้ี 
     2.7.1   ประสบการณ ครูชวยใหนักเรียนนําประสบการณเดิมของตนมา 
พัฒนาเปนองคความรู 

2.7.2 การสะทอนความคิดและอภิปราย ครูชวยใหนักเรียนมีโอกาส 
แสดงออก เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเรียนรูซ่ึงกันและกัน 
     2.7.3   เขาใจและเกิดความคิดรวบยอด นักเรียนเกิดความเขาใจ และ
นําไปสูการเกดิความคิดรวบยอด อาจเกิดขึ้นโดยนักเรียนเปนฝายริเร่ิมแลวครูชวยเติมแตงให
สมบูรณ หรือครูนําทางแลวนักเรียนเปนผูสานตอ จนความคิดนั้นสมบูรณ 

2.7.4 การทดลองหรือประยุกตแนวคิด นักเรียนนําเอาการเรียนรูที ่
เกิดขึ้นใหมไปประยุกตใชในลักษณะหรือสถานการณตาง ๆ จนเกิดเปนแนวปฏิบตัขิองนักเรียนเอง 
   ในกระบวนการเรียนการสอนสามารถเริ่มขั้นใดกอนก็ได แตเนนการจัดกิจกรรมให
ครบทั้ง 4 ขั้น โดยสอนความรู เจตคติ และทักษะ เพ่ือใหผูเรียนมีทกัษะชวีิตใน เร่ืองสุขอนามัย 
สวนบุคคล 
    2.8    การประเมินผล 

   2.9    กิจกรรมนอกเวลา 
    2.10   ขอเสนอแนะ 
  3. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูทกัษะชีวติแบบมีสวนรวม  เร่ือง สุขอนามัย 
สวนบุคคล เพื่อสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพ  

  หมายถึง กระบวนการสราง พัฒนา และหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม 
การเรียนรูทักษะชวีิตแบบมีสวนรวม เพ่ือสงเสริมพฤตกิรรมสุขภาพของนักเรียนชาวเขา ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 ในเรื่อง สุขอนามัยสวนบุคคล ซ่ึงประกอบดวย การสรางชุดกิจกรรมการเรียนรู
ทักษะชีวติแบบมีสวนรวม  การสรางคูมือการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูทักษะชีวติแบบมีสวนรวม 
และการพัฒนาและหาประสทิธิภาพของชดุกิจกรรมการเรียนรูทกัษะชวีิตแบบมีสวนรวม ซ่ึง 
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูทักษะชวีิตแบบมีสวนรวมไดทดลองทั้งหมด 3 ครั้ง และการหา
ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไว (80/80) และทํา 
การเปรียบเทยีบดูพัฒนาการทางการเรียนของผูเรียน เรื่อง สุขอนามัยสวนบุคคล ดานความรู  
เจตคติ และการปฏิบัติ กอนและหลังใชชดุกิจกรรมการเรียนรูทักษะชวีิตแบบมีสวนรวม 
  4. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรูทักษะชีวติแบบมสีวนรวม 

  หมายถึง ระดับประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรูทักษะชีวติแบบมีสวนรวม  
ซ่ึงผูวิจัยไดกําหนดเกณฑมาตรฐานของชุดกิจกรรมไวที่ระดับ 80/80 
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   80 ตัวแรก หมายถึง  คาประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการสอนจาก 
ชุดกิจกรรม คิดเปนรอยละ 80 ของคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียนแตละ 
ชุดกิจกรรม 
   80  ตัวหลัง  หมายถึง  คาประสิทธิภาพของผลลัพธทีเ่กิดจากการเรียนรูที่ผูเรียน 
ไดรับจากการเรียนดวยชุดกิจกรรม คิดเปนรอยละ 80 ของคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบ
ความรู หลังจากเรียนดวยชดุกิจกรรมการเรียนรูทักษะชวีิตแบบมีสวนรวม เรื่อง สขุอนามัย 
สวนบุคคล เสร็จแลว 
  5. พฤติกรรมสุขภาพ 

  หมายถึง การแสดงออกของผูเรียนเกี่ยวกับเรื่องสุขอนามัยสวนบุคคล ทั้งในดาน 
ความรู เจตคติ การปฏิบตัิ โดยเนนในเรือ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ภายนอกที่ครูสามารถสังเกต
และวัดได ดังน้ี 
    5.1  ดานความรู หมายถึง พฤติกรรมเกีย่วของกับการรู การจํา ขอเท็จจริง 
ตาง ๆ เปนกระบวนการทางดานสมอง เปนการพัฒนาความสามารถทางดานสติปญญาดานสุขภาพ 
เกี่ยวกับการรักษาความสะอาดของ ผิวหนัง ตา หู จมูก ปากและฟน ผมและศีรษะ มือ เทาและเลบ็ 
เสื้อผาเครื่องแตงกาย โดยวัดจากแบบทดสอบความรูแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  ที่ผูวิจัย
สรางขึ้น จํานวน 20 ขอ 

5.2   ดานเจตคติ หมายถึง พฤติกรรมทางดานความรูสึกนกึคิด หรือทางดาน 
จิตใจ เกี่ยวกบัทาที ความรูสึก ความสนใจ ความชอบ อารมณ การยอมรับหรือการไมยอมรับ เปน
สิ่งที่เกิดภายในตัวบุคคล เกีย่วกับการรักษาความสะอาดของ ผิวหนัง ตา หู จมูก ปากและฟน ผม
และศีรษะ มือ เทาและเล็บ เสื้อผาเครื่องแตงกาย โดยวัดจากแบบวดัเจตคตทิี่เปนมาตราสวน
ประมาณคา 3 ระดับ คือ เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย ซ่ึงผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน 20 ขอ 

5.3   ดานการปฏิบัติ หมายถึง พฤติกรรมทางดานรางกายหรือการใช 
กลามเนื้อ รวมทั้งการตัดสินใจ การเลือก การมีสวนรวม ปฏิกิริยาตอบสนอง หรือความประพฤต ิ
ตาง ๆ เกี่ยวกบัการรักษาความสะอาดของผิวหนัง ตา หู จมูก ปากและฟน ผมและศีรษะ มือ เทา
และเลบ็ เสื้อผาเครื่องแตงกาย โดยวัดจากแบบวัดการปฏิบัตทิี่เปนมาตราสวนประมาณคา 3 ระดับ 
คือ ปฏิบัติประจํา ปฏิบัตบิางครั้ง และไมเคยปฏิบตัิเลย ที่ผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน 20 ขอ 

6. สุขอนามัยสวนบุคคล  
  หมายถึง การดําเนินกิจกรรมทางสุขภาพ ในการตัดสินใจเรื่องที่เกี่ยวของกับ 

สุขภาพ และการปฏิบัตตินในการดําเนินกิจกรรมทางสุขภาพ เปนการกระทําที่จงใจมีเปาหมายเพื่อ
การมีสุขภาพที่ดี เกี่ยวกบัการรักษาความสะอาดของผิวหนัง ตา หู จมูก ปากและฟน ผมและศรีษะ 
มือ เทาและเลบ็ เสื้อผาเครื่องแตงกาย 
 
 
 



 9 

7. นักเรียนชาวเขา  จังหวัดพะเยา 
  หมายถึง นักเรียนชาวเขาเผามง ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที ่

การศึกษาพะเยา เขต 2  
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยสนใจพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรูทักษะชีวติแบบมีสวนรวม เพ่ือ 
สงเสริมเสริมพฤติกรรมสขุภาพ เรื่อง สุขอนามัยสวนบคุคล ของนักเรียนชาวเขา ชั้นประถมศึกษา 
ปที่ 3 จังหวัดพะเยา โดยมีกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังน้ี 
 
                  ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม 

  การเรียนรูทักษะชวีิตแบบมีสวนรวม  
        

  1. ประสิทธิภาพของกระบวนการกับ 
 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูทักษะชวีิต      ประสิทธิภาพของผลลัพธ ( 1Ε / 2Ε ) 
  แบบมีสวนรวม เรื่อง สุขอนามัยสวนบุคคล      ที่เกณฑ  80/80 
         2.  พัฒนาการทางการเรียนของผูเรียน 
                   ดานความรู เจตคติ และการปฏบิัต ิ

       หลังใชชุดกิจกรรมสูงกวากอน 
      การใชชุดกิจกรรม 

        
 

ภาพประกอบ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย 

 
สมมติฐานในการวิจัย 
 ชุดกิจกรรมการเรียนรูทักษะชีวติแบบมีสวนรวม เรื่อง สุขอนามัยสวนบุคคล ของนักเรียน
ชาวเขา ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ คือ 
  1. มีประสิทธภิาพของกระบวนการกับประสิทธิภาพของผลลัพธ ที่ระดับ 80 / 80  
  2. พัฒนาการทางการเรียนของนักเรียนชาวเขา ชั้นประถมศึกษาปที ่3 ดานความรู 
เจตคติ และการปฏิบัติ เรื่อง สุขอนามัยสวนบุคคล หลงัใชชุดกิจกรรมการเรียนรูทกัษะชวีิตแบบมี 
สวนรวม สูงกวากอนใชชุดกิจกรรมการเรียนรูทักษะชวีิตแบบมีสวนรวม  



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของ ดังตอไปน้ี 

1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรยีนรูทักษะชีวติแบบมีสวนรวม 
1.1 เอกสารที่เกี่ยวของกับการเรียนรูทักษะชวีิตแบบมีสวนรวม 

1.1.1 ความหมายของทักษะชวีิต 
1.1.2 องคประกอบของทักษะชวีติ 
1.1.3 การเรียนรูแบบมีสวนรวม 

1.1.3.1 ความหมายของการเรียนรูแบบมีสวนรวม 
1.1.3.2 หลักการเรียนรูแบบมีสวนรวม 
1.1.3.3 หลักการสอนความรูแบบมีสวนรวม 
1.1.3.4 หลักการสอนเจตคติแบบมีสวนรวม 
1.1.3.5 หลักการสอนทักษะแบบมีสวนรวม 

1.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนรูทักษะชวีิตแบบมีสวนรวม 
1.2.1  งานวิจัยในประเทศ 

2. หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและปญหาของการจัดการเรียนการสอนสุขศึกษา 
2.1 หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 กลุมสาระการเรียนรูสุขศกึษาและ 

พลศึกษา 
2.2 ปญหาการจัดการเรียนการสอนสุขศึกษาในโรงเรียน 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤตกิรรมสุขภาพ 
3.1 เอกสารที่เกี่ยวของกับพฤตกิรรมสุขภาพ 

3.1.1 ความหมายของพฤติกรรมสุขภาพ 
3.1.2 ความเปนมาของพฤติกรรมสุขภาพ 
3.1.3 ลักษณะของพฤติกรรมสขุภาพ 
3.1.4 ประเภทของพฤติกรรมสขุภาพ 

     3.1.4.1  ความรูทางดานสุขภาพ 
 3.1.4.2  เจตคติทางดานสขุภาพ 
 3.1.4.3  การปฏิบัตทิางดานสุขภาพหรือสุขปฏิบตั ิ
 3.1.4.4  ความสัมพันธระหวางความรู เจตคติ และการปฏิบัต ิ

 3.1.5    การเนนพฤติกรรมสุขภาพในระดับชั้นตาง ๆ 
 3.1.6    ปจจัยในการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมสุขภาพ 
 3.1.7    องคประกอบที่มีผลตอพฤติกรรมสุขภาพ 
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3.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤตกิรรมสุขภาพ 
3.2.1 งานวิจัยตางประเทศ 
3.2.2 งานวิจัยในประเทศ 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับชุดกิจกรรม 
   4.1 เอกสารที่เกี่ยวของกับชดุกิจกรรม 

4.1.1 ความหมาย 
4.1.2 ประเภทของชดุกิจกรรม 
4.1.3 ทฤษฎีและจิตวิทยาทีเ่กี่ยวของกับชุดกิจกรรม 
4.1.4 องคประกอบของชุดกิจกรรม 
4.1.5 ขั้นตอนการสรางชุดกิจกรรม 
4.1.6 การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม 
4.1.7 การใชชดุกิจกรรม 
4.1.8 คุณคาและประโยชนของชุดกิจกรรม 

4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวกับชุดกิจกรรม 
4.2.1 งานวิจัยตางประเทศ 
4.2.2 งานวิจัยในประเทศ 

5. เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกบัชาวเขา 
5.1 เอกสารที่เกี่ยวกับชาวเขา 

5.1.1 ความเปนมา 
5.1.2 ลักษณะเฉพาะของชาวเขาแตละเผา 
5.1.3 การสาธารณสขุ 
5.1.4 ชาวเขาในจังหวัดพะเยา 

5.2 งานวิจัยที่เกี่ยวกับชาวเขา 
5.2.1   งานวิจัยในประเทศ 

 

1. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการเรียนรูทักษะชีวิตแบบมีสวนรวม 
1.1 เอกสารที่เก่ียวของกับการเรียนรูทักษะชวีิตแบบมสีวนรวม 

1.1.1 ความหมายของทักษะชวีิต 
   องคการอนามัยโลก (WHO.  1994 : 1) ใหความหมายทักษะชีวติวา ทักษะชีวติ  
หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการกระทําหรือจัดการกับความตองการและสิง่ทาทายใน
ชีวติประจําวันไดสําเร็จ ทําใหสามารถปรับตวัและมีพฤติกรรมที่พึงประสงค 
   ประเสริฐ  ตันสกุล (2538 : 25) ใหความหมาย “ทักษะชีวติ” วาหมายถึง 
ความสามารถและความชํานาญในการประเมิน และวเิคราะหสถานการณ เพ่ือตัดสินใจเลือกทาง 
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แกปญหาทางพฤติกรรมและสังคม ที่เกิดขึ้นในชวีิตไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   ยงยุทธ  วงศภิรมยศานติ์  (สุขฤดี  ธัชศฤงคารสกุล.  2543 : 47; อางอิงจาก  
ยงยุทธ  วงศภิรมยศานติ์.  2538 : 47) ไดใหความหมายทักษะชีวติวาเปนความสามารถของคนใน
การจัดการกับปญหารอบตัวโดยอาศัยเจตคติและทักษะของบุคคล 
   กรมการศึกษานอกโรงเรียน (2541 : 8) ไดใหความหมายของทักษะชีวติ (Life 
Skill) หมายถึง เปนความสามารถของบุคคลทีป่ระกอบดวย ความรู เจตคติ และทักษะในอันทีจ่ะ
จัดการกับปญหารอบ ๆ ตัว ในสภาพสังคมปจจุบันและการเตรียมความพรอมสําหรับการปรับตวัใน
อนาคตไมวาจะเปนชวีิตครอบครัว สขุภาพ อิทธิพลสื่อ สิ่งแวดลอม คุณธรรม จริยธรรม ปญหาสังคม 
ปญหาเรื่องโรคเอดส หรือปญหาเกี่ยวกับสารเสพติด ฯลฯ ใหเปนไปอยางถูกตองและเหมาะสม 
   สํานักงานปลดัทบวงมหาวทิยาลัย (2543 : 187) ไดใหความหมาย ทักษะชวีติ คอื 
ความสามารถของบุคคลในการจัดการกับสิ่งกดดันตาง ๆ รอบตัวในชวีิตประจําวันไดสําเร็จ เปน
ความสามารถที่บุคคลสรางขึ้นไดจากการเรียนรู ประสบการณและการฝกฝน สามารถปรับตัวและมี
พฤติกรรมที่พึงประสงค นําไปสูการมีพฤติกรรมที่ดีทั้งรางกาย จิตใจ และมีชีวติในสังคมอยางเปนสุข 
   สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2544 : 6) ไดใหความหมาย
ของทักษะชวีติ (Life Skill) คือ ความสามารถพื้นฐานอันประกอบดวยความรู เจตคติ และทักษะใน 
การจัดการที่เหมาะสมกับตวัเองและสิ่งแวดลอม เพ่ือใหมีความปกตสิุข อยูรอดปลอดภัยจากภัย
สังคมในปจจุบัน และเตรียมพรอมสําหรับการปรับตัวในอนาคต 
   เทพ  สงวนกติติพันธุ (2545 : 7) ไดใหความหมายของทักษะชวีติ (Life Skills)  
หมายถึง ความรู ความสามารถ ความเชีย่วชาญที่จะชวยใหความเปนอยูหรือการดําเนินกิจกรรม 
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ รางกาย สังคม และจิตใจ ของบุคคลใหสามารถดําเนินชีวติไดอยางมีความสุข
และประสบความสําเร็จในชีวติ 
   จากผูใหความหมายขางตน พอสรุปไดวา ทักษะชีวติ หมายถึง เปนความสามารถ
ของบุคคลที่ประกอบดวย ความรู เจตคติ และทักษะในการจัดการกับปญหาตาง ๆ ในสภาพสังคม
ปจจุบัน ซ่ึงไดจากการเรียนรู ประสบการณและการฝกฝน ทําใหบุคคลสามารถดําเนินชีวติไดอยางมี
ความสุขและประสบความสําเร็จในชีวติ  

1.1.2 องคประกอบของทักษะชีวติ 
   องคการอนามัยโลก (WHO) ไดกําหนดองคประกอบของทักษะชวีติไว 10  
ประการ แตในประเทศไทยไดปรับใหเหมาะกับสภาพสงัคมไทย จึงกําหนดใหมี 12 ประการ มี  
3 องคประกอบใหญ ๆ ประกอบดวย (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ.  2544 : 
6; อางอิงจาก กรมสุขภาพจิต.  2539 : 7 – 8) 

(1) องคประกอบที่เปนการสอนความรู ประกอบดวยองคประกอบยอย ๆ  
ไดแก ความคิดวิเคราะหวิจารณ 
 ความคิดสรางสรรค 
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(2) องคประกอบของทักษะชีวติที่เปนการสรางเจตคติ ประกอบดวย 
องคประกอบยอย ๆ ไดแก  ความตระหนักรูในตน 
      ความเห็นใจผูอ่ืน 
      ความภูมิใจในตนเอง 
      ความรับผิดชอบตอสังคม 
    (3)  องคประกอบที่เปนการสอนทักษะ ประกอบดวยองคประกอบยอย ๆ 
ไดแก  การสรางความสัมพันธภาพและการสื่อสาร 
  การตัดสินใจและการแกไขปญหา 
  การจัดการอารมณและความเครียด 

 
 
                                     3.              7 - 8 
                        ความตระหนักรูในตน      การสราง 
                                                    สัมพันธภาพและ 
                                                    การสื่อสาร 
         4.  
ความเห็นใจผูอ่ืน                                 2.                          9 - 10 
                                      ความคิดสรางสรรค                การตัดสินใจและ 
                                                                                   การแกไขปญหา 

 
1.ความคิดวิเคราะห 

          5.                               วิจารณ 
            ความภูมิใจในตนเอง 
                                                                      11 – 12 
                     6.                        การจัดการกับอารมณ 
                                ความรับผิดชอบตอสังคม            และความเครียด 

 
 

 
 

ภาพประกอบ 2 องคประกอบทักษะชีวติ 12 ประการ 
 

ที่มา : กรมการศึกษานอกโรงเรียน.  (2541).  คูมือการจัดกิจกรรมทักษะชีวติเพ่ือปองกันสารเสพติด 
  สําหรับกลุมเปาหมายการศึกษานอกโรงเรียน. หนา 1. 
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   เทพ  สงวนกติติพันธุ (2545 : 8) ไดแบงทักษะที่จําเปนในการดําเนินชีวติ เพ่ือให
สามารถอยูในสังคมไดอยางเปนสุขและนํามาซึ่งความสําเร็จไว 3 ดาน ไดแก 

(1) ทักษะชีวติทางดานรางกาย บุคคลควรมคีวามรูความสามารถหรือความ 
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ การรูจักตนเอง การปฏิบัตตินเองใหเปนผูที่มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
ตลอดจนการรูจักพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง เปนตน 

(2) ทักษะชวีติทางดานสังคม บุคคลควรมีความรูความสามารถหรือความ 
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ บทบาทของชีวิต การติดตอสื่อสารที่ดีกับผูอ่ืน การแสดงออกที่เหมาะสม ทักษะ
การสนทนาในสังคม การปฏิบัตตินที่ดีตอครอบครัวและสังคม เปนตน 

(3) ทักษะชีวติทางดานจิตใจ บุคคลควรมคีวามรูความสามารถหรือเชี่ยวชาญ 
เกี่ยวกับ การรูจักควบคุมอารมณของตนเอง การปรับพฤติกรรมตนเอง การตัดสินใจที่ดี การสราง
ความสําเร็จใหแกตนเอง การขจดัทุกขและสรางสุข เปนตน 
   สรุปไดวา ทักษะชวีิตมี 3 ดาน คือ ทักษะชีวติทางดานรางกาย ทักษะชีวติ
ทางดานสังคม และทักษะชีวติทางดานจิตใจ โดยตองสอนใหเกิด 3 องคประกอบ คือ ความรู เจตคติ 
และทักษะ ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยศึกษาเกี่ยวกับทักษะชีวติทางดานรางกาย คือ ใหนักเรียนชาวเขา
ไดปฏิบัตตินเองใหเปนผูทีมี่สุขภาพกายที่ดี มีพฤติกรรมสุขภาพในเรื่อง สุขอนามัยสวนบคุคลทีดี่
และถูกตอง โดยผานกระบวนการเรียนรูที่เรียกวา “การเรียนรูแบบมีสวนรวม” โดยสอนใหเกิด 3  
องคประกอบ คือ ความรู เจตคติ และทักษะ มาประกอบในการเรียนรูแบบมีสวนรวม 
 

1.1.3 การเรียนรูแบบมีสวนรวม ( Participatory Learning) 
1.1.3.1 ความหมายของการเรียนรูแบบมีสวนรวม 
  กรมสามัญศึกษา (2522 : 2)ไดกลาวถึง การเรียนรูแบบมีสวนรวมวาเปน 

กระบวนการที่เนนการฝกทักษะและการสรางเจตคตจิากประสบการณของผูเรียน เปนการเรียนรูที่
เรียนเปนปฏบิัติหรือเปนการกระทํา เพ่ือใหเกิดการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงทีนํ่าไปสูการเรยีนรู
ใหม ๆ อยางตอเน่ือง เปนการเรียนรูที่ตองเกิดจากการปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนเอง และระหวาง 
ผูเรียนกับผูสอน ซ่ึงผลที่ได (Product) จะกอใหเกิดการขยายตวัของเครือขายความรูในแนวทาง 
การปฏิบัติและวิธีการปฏิบตัิตนอยางกวางขวาง ทั้งน้ีโดยอาศัยการถายทอดทางภาษา 
การแลกเปลีย่นประสบการณ การคิดวิเคราะห การสังเคราะห การสรุปผลและการนําความรู ทักษะ
ตาง ๆ รวมทัง้เจตคติและคานิยมที่พึงประสงคไปประยกุตใชในชวีิตไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1.1.3.2  หลักการเรียนรูแบบมีสวนรวม 
   การเรียนรูแบบมีสวนรวมหรือเรียกยอ ๆ วา PL จะอาศัยหลักการเรียนรูที่ยึด 

ผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยพื้นฐานสําคัญประการแรก คือ การเรียนรูเชิงประสบการณ และประการที่ 
2 คือ การเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ (กรมสุขภาพจิต.  2541 : 11)    
     1.1.3.2.1 การเรียนรูเชิงประสบการณ คอื การจัดกิจกรรมที่มุงเนนให 
ผูเรียนเปนผูสรางความรูจากประสบการณของผูเรียนเกดิความรูใหม ๆ อยางตอเน่ือง มีหลักสําคัญ  
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5 ประการ คือ    - เปนการเรียนรูที่อาศัยประสบการณของผูเรียน 
    - ทําใหเกิดการเรียนรูใหม ๆ ที่ทาทายอยางตอเน่ือง และเปนการ 

เรียนรูที่เรียกวา Active Learning 
    - มีปฏิสัมพันธระหวางผูเรยีนดวยกันเอง และระหวางผูเรียนกับผูสอน 

   - ปฏิสัมพันธที่มีทําใหเกิดการขยายตวัของเครือขายความรูที่ทุกคนมี 
อยูออกไปอยางกวางขวาง 

- มีการสื่อสารโดยการพูด หรือการเขียน เปนเครื่องมือในการ 
แลกเปลีย่น การวิเคราะหและสังเคราะหความรู 
    องคประกอบของการเรียนรูเชิงประสบการณในการเรียนรูแบบมีสวนรวม มี
อยู 4 ประการ คือ ประสบการณ การสะทอนความคิดและถกเถียง เขาใจและเกิดความคิดรวบยอด 
และการทดลองหรือประยุกตแนวคิด ดังน้ี (กรมการศึกษานอกโรงเรียน.  2541 : 14) 

 
องคประกอบของการเรียนรูแบบมีสวนรวม 

 

 

 1. ประสบการณ       ผูสอนชวยใหผูเรียนนําประสบการณเดิม 
    (Experience)       ของตนมาพัฒนาเปนองคความรู 
 
 2. การสะทอนความคิดและถกเถียง  ผูสอนชวยใหผูเรียนไดมีโอกาสแสดงออก 
     (Reflect and Discussion)    เพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็น และเรียนรู 
                      ซึ่งกันและกันอยางลึกซึ้ง 
 
 3. เขาใจและเกิดความคิดรวบยอด  ผูเรียนเกิดความเขาใจ และนําไปสูการเกิด 
                 (Understanding and Conceptualization)  ความคิดรวบยอด อาจเกิดขึ้นโดยผูเรียนเปน 
           ฝายริเริ่ม แลวผูสอนชวยเติมแตงใหสมบูรณ 
           หรือในทางกลับกัน ผูสอนเปนผูนําทางและ 
           ผูเรียนเปนผูสานตอจนความคิดนั้นสมบูรณ 
           เปนความคิดรวบยอด 
 
 4. การทดลองหรือประยุกตแนวคิด  ผูเรียนนําเอาการเรียนรูที่เกิดขึ้นใหมไป 
      (Experiment or Application)   ประยุกตใชในลักษณะ หรือสถานการณ 
           ตาง ๆ จนเกิดเปนแนวทางปฏิบัติของ 
           ผูเรียนเอง 
 

ภาพประกอบ 3 องคประกอบของการเรียนรูแบบมีสวนรวม 
 

ที่มา : กรมการศึกษานอกโรงเรียน.  (2541).  คูมือการจัดกิจกรรมทักษะชีวติเพ่ือปองกันสารเสพติด 
  สําหรับกลุมเปาหมายการศึกษานอกโรงเรียน. หนา 14. 
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    และองคประกอบเหลานี้สามารถสรุปเปนภาพรวมดังแผนภาพ  
(กรมสุขภาพจิต.  2541 : 12) 

 

  ประสบการณ 
    Experience 

 
การทดลอง หรือประยุกตแนวคิด            การเรียนรูแบบมีสวนรวม         การสะทอนความคิดและถกเถียง 
   Experiment or Application                  Participatory Learning         Reflect and Discussion  
   

 

เขาใจและเกิดความคิดรวบยอด 
Understanding and Conceptualization 

 

 
ภาพประกอบ 4 องคประกอบ 4 ประการของการเรียนรูแบบมีสวนรวม 

 
ที่มา : กรมสุขภาพจิต.  (2541).  คูมือกลุมบําบัดเพื่อพัฒนาทักษะชวีติสําหรับกลุมเสี่ยง.  หนา 12. 
  
    ความสัมพันธขององคประกอบทั้ง 4 ประการนี้ จะเปนไปอยางพลวตัร โดย
อาจเริ่มจากจุดใดจุดหนึ่ง และเคลื่อนยายไปมาระหวางองคประกอบตาง ๆ ดังน้ัน ในแงของการ
เรียนการสอนจึงอาจเริ่มตนที่จุดใดกอนก็ได แตสําคัญที่การจัดกระบวนการใหครบทุกองคประกอบ 
     1.1.3.2.2  การเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบมี
สวนรวมมีหลกัสําคัญ คือ ตองการใหเกิดการเรียนรูสูงสุด โดยใหผูเรียนมีสวนรวมมากที่สุดใน 
ทุก ๆ องคประกอบก็คือ การแบงปนประสบการณ การไดสะทอนความคิดและถกเถียง การสรุป
ความคิดรวบยอด ตลอดจนไดทดลองหรือประยุกตแนวคิด และในทุกองคประกอบนั้นจะตองเกิด 
การเรียนรูสูงสุด หรืออาจกลาวไดวา การเรียนรูสูงสุด (Maximum Learning) เกิดจากการมีสวนรวม
สูงสุด (Maximum Participation) และการบรรลุงานสงูสุด (Maximum Performance) ทั้ง 4 
องคประกอบของการเรียนรูแบบมีสวนรวม 
     การมีสวนรวมสูงสุด ((Maximum Participation) เกิดจากการออกแบบ
กลุมที่เหมาะสมในแตละองคประกอบของการเรียนรู กลุมแตละประเภทจะมีขอดีและขอจํากัดที่
ตางกัน เชน บางประเภทเอื้ออํานวยใหมีสวนรวมไดมากแตอาจขาดความหลากหลายของแนวคิด 
จึงเหมาะสําหรับเวลาที่ผูสอนตองการใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากประสบการณ โดยยัง
ไมตองการขอสรปุรายละเอียดของกลุมแตละประเภท การรอยรัดกระบวนการกลุมที่หลากหลายเขา
ดวยกันอยางเหมาะสมในแตละชั่วโมงการสอนจะทําใหเกิดการมีสวนรวมสูงสุด มีพลวตัรหรือการ
เคลื่อนไหวของการเรียนรูตลอดเวลา ทําใหผูเรียนมีความสนใจอยางตอเน่ือง โดยมีขอบงใชและ
ขอจํากัดของกลุมแตละประเภท ดังแสดงในตาราง 1 (กรมสุขภาพจิต.  2541 : 13 – 14) 
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ตาราง 1  ขอบงใชและขอจํากัดของกลุมแตละประเภท 
 
  ประเภทกลุม     ความหมาย        ขอบงใช   ขอจํากัด 
 
 กลุม 2 คน    ใหผูเรียนจับคูกันทํากิจกรรม ตองการใหทุกคนมีสวนรวมใน      ขาดความหลากหลาย 
 (Pair Group)        ที่ไดรับมอบหมาย   การออกความเห็นหรือปฏิบัติ       ทางความคดิและ 
                      ประสบการณ 
 กลุม 3 คน         ใหผูเรียนจบักลุม 3 คน  ทุกคนมีสวนรวมในการเรียนรู       ขาดความหลากหลาย 
(Triad Group)        แตละคนมีบทบาทที่ชัดเจน ตามบทบาท และสามารถ  และความกระจางชัด 
         และหมุนเวียนบทบาทกันได เรียนรูไดครบทุกบทบาท  ไปบาง 
กลุมยอยระดมสมอง     เปนการรวมกลุม 3 – 4 คน ตองการใหผูเรียนมีสวนรวม  ขาดความลึกซึ้ง ไมมี 
  (Buzz Group)          ขึ้นไปชั่วคราว เพ่ือแสดง ในเวลาสั้น ๆ โดยไมตองการ        การอภิปรายกัน 
         ความเห็น     ขอสรุปหรือตองการขอสรุป 
          ที่ไมลึกซึ้งมากนัก 
 กลุมเล็ก              เปนการจัดกลุม 5 – 6 คน ตองการใหผูเรียนไดแลกเปล่ียน     ใชเวลามาก 
(Small Group)         ทํากิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย ความคดิเห็นและถกเถียงอยาง  
              จนลุลวง     ลึกซึ้งจนไดขอสรุป  

กลุมใหญ              เปนการอภิปรายในกลุม ตองการใหเกิดการโตแยง    บางคนอาจให 
 (Large Group)          15 – 30 คน หรอืทั้งชั้น หรือการรวบรวมความคิด    ความสนใจหรือ 
          จากกลุมยอยเพ่ือหาขอสรุป           มีสวนรวมนอย  
                               ใชเวลามาก 
 กลุมไขว              เปนการจัดกลุม 2 ขั้นตอน ตองการใหผูเรียนใชศักยภาพ         ใชเวลามาก อาจมี 
(Cross-over Group)   โดยแยกใหผูเรียนทํากิจกรรม ตนเองในการสรางความรู ผูเรียน      ความรูทีต่กหลน 
              เฉพาะบางกลุมจนมี จะมีสวนรวมและไดเนื้อหามาก 
         ความเชี่ยวชาญจากนั้นจึงให 
              ผูเรียนแตละกลุมรวมกันเปน 
         กลุมใหญเพ่ือบูรณาการ 
กลุมแบงยอย       เปนการจัดกลุม 2 ขั้นตอนจาก เหมือนกลุมไขว       เหมือนกลุมไขว 
 (Subgroup)             8 – 12 คน แตละกลุมถูกแบง 
         เปนกลุมยอย 3 – 4 กลุม เพ่ือให 
         ทํางานกลุมละ 1 งาน (ที่ไมเหมือนกัน) 
         จากนั้นจึงใหกลุมยอยมารวมกัน 
              เพ่ือบูรณาการ 
 กลุมปรามิด       รวบรวมความคิดเห็นริเริ่มจาก สรางความตระหนักและเขาใจ         ขาดขอสรุปและ 
(Pyramid Group)      กลุม 2 – 4 คน ทวีขึ้นไปเปน ในความรูสึกนึกคิดของแตละกลุม     ความลึกซึง้ 
         ขั้น ๆ จนครบทั้งชั้น หรือฝาย     
 

ที่มา : กรมสุขภาพจิต.  (2541).  คูมือกลุมบําบัดเพื่อพัฒนาทักษะชวีติสําหรับกลุมเสี่ยง.หนา13-14. 
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     การบรรลุงานสูงสุด (Maximum Performance) หัวใจสําคัญของการบรรลุ
งานสูงสุดอยูที่การกําหนดงานใหกับกระบวนการกลุม ซ่ึงมีองคประกอบที่สําคัญ 3 ประการ คือ 

(1)  กําหนดกิจกรรมที่ชัดเจนวาจะใหผูเรียนแบงกลุมอยางไร เพ่ือทํา 
อะไร ใชเวลามากนอยแคไหน เม่ือบรรลุงานแลวจะใหทําอยางไรตอ เชน เตรียมนาํเสนอในเวลาที่
กําหนดให 

(2)  กําหนดบทบาทของกลุมหรือสมาชิกที่ชดัเจน โดยปกติการ 
กาํหนดบทบาทในกลุมยอยควรใหแตละกลุมมีบทบาทที่แตกตางกัน เม่ือมารวมเสนอในกลุมใหญจึง
จะเกิดการขยายเครือขายการเรียนรูโดยไมนาเบื่อ การกําหนดบทบาทยังรวมถึงสมาชิกในกลุมดวย 
เชน บทบาทของผูเลนบทบาทสมมติ และผูสังเกตการณ หรือบทบาทของการนํากลุม เปนตน 

(3) ควรมีโครงสรางของงานที่ชัดเจน ซ่ึงบอกรายละเอียดของกิจกรรม 
และบทบาทโดยทําเปนกําหนดงานที่ผูสอนแจงแกผูเรียนหรือทําเปนใบงานมอบใหกับกลุม ซ่ึง
ประการหลังจะเหมาะกับการทํากลุมยอยที่ตองการทํางานใหมีผลงานที่เปนขอสรปุของกลุม โดย
จัดทําเปน 

-  ใบงาน เปนกําหนดงานหรือใบมอบหมายงานใหกลุมยอย 
ระดมสมอง ที่มีรายละเอียดมาก และตองการผลงานที่เปนขอสรุปของกลุมที่มีความลึกซึ้งมาก ผูสอน
อาจพิมพหรือเขียนใสกระดาษแจกใหผูเรยีนหรือแจกใหกลุมประกอบการทํางานกลุม มักใชใน
กิจกรรมสะทอนความคิดและอภิปราย และกิจกรรมประยุกตแนวคิด 

-  ใบชี้แจง เปนการอธิบายงานที่มีรายละเอียดไมมากนักใน 
กลุมใหญ กอนทํากิจกรรมกลุม ผูสอนอาจเขยีนบนกระดาษหรือแผนใสใหผูเรียนอานพรอมกันในชั้น
เรียนหรือในกลุมใหญ มักใชในกิจกรรมดานประสบการณหรือประยุกตแนวคิด(กรมสุขภาพจิต.  
2543 : 9-10)   
     ดังน้ันพอจะสรุปไดวา หลักการเรียนรูแบบมีสวนรวม มีพ้ืนฐานสําคญั 
2 ประการ คือ การเรียนรูเชงิประสบการณ และการเรยีนรูที่มีประสทิธิภาพ ในการเรียนรูเชิง
ประสบการณมีองคประกอบที่สําคัญ 4 ประการ คือ ประสบการณ การสะทอนความคิดและถกเถยีง 
เขาใจและเกิดความคิดรวบยอด และทดลองและประยุกตแนวคิด ซ่ึงการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนจะเริ่มตรงจุดใดกอนก็ได ที่สําคัญคือใหครบทกุองคประกอบทั้ง 4 น้ี โดยยึดผูเรียนเปน
ศูนยกลาง สวนการเรียนรูทีมี่ประสิทธิภาพ ประกอบดวยองคประกอบ 2 ประการคือ การมีสวนรวม
สูงสุด เกิดจากการออกแบบกลุมที่เหมาะสมในแตละองคประกอบของการเรียนรู ซ่ึงกลุมแตละ
ประเภทจะมีขอดีและขอจํากัดตางกัน และการบรรลุงานสูงสุด หัวใจสําคัญของการบรรลุงานสูงสุด
อยูที่การกําหนดงานใหกับกลุมน่ันเอง  
   1.1.3.3  หลักการสอนความรูแบบมีสวนรวม 
    การสอนความรู (Knowledge) ที่ใชหลักการเรียนรูแบบมีสวนรวม ชวยสราง 
ทักษะชีวติที่เปนพ้ืนฐานและเปนองคประกอบรวมของทักษะชีวติตวัอ่ืน ๆ ทั้งหมด การจัด 
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กิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจในเนือ้หาวิชานั้นไมมีขั้นตอน 
การสอนที่เฉพาะเจาะจง เพียงแตใหคํานึงถึงการจัดกิจกรรมที่ครบองคประกอบของการเรียนรู 
แบบมีสวนรวมทั้ง 4 ประการ ลักษณะเฉพาะของการสอนความรูที่ยดึหลักการเรียนรูแบบมีสวนรวม 
ดังแสดงในตาราง 2 
 ตาราง 2  องคประกอบของการเรียนรูแบบมีสวนรวมและลักษณะเฉพาะของการสอนความรู 
 
 องคประกอบของการเรียนรูแบบมีสวนรวม   ลักษณะเฉพาะของการสอนความรู 
  

 ประสบการณ       ต้ังคําถามเพื่อรวบรวมประสบการณของผูเรียน 

 การสะทอนความคิดและอภิปราย   ผูเรียนไดแลกเปล่ียนความรู เพ่ือสรางความรู   
        ตามงานที่ไดรับมอบหมาย 

ความคิดรวบยอด      การบรรยายโดยผูสอนหรือส่ือ การรายงานผลงาน 
        กลุมหรือบูรณาการความรูของกลุมยอยโดย 
        การอภิปรายในกลุมใหญ 
 ประยุกตแนวคิด      ผูเรียนไดทํากิจกรรมที่ประยุกตความรูที่เกิดขึ้น  
        เชน เขียนคําขวัญ จัดบอรด ทํารายงาน เขียนรียงความ ฯลฯ 
 

ที่มา : กรมสุขภาพจิต.  (2541).  คูมือกลุมบําบัดเพื่อพัฒนาทักษะชวีติสําหรับกลุมเสี่ยง.  หนา 16. 
 

   1.1.3.4  หลักการสอนเจตคติแบบมีสวนรวม 
    ในกระบวนการสอนจะมีองคประกอบทั้งดานพุทธิพิสัย (ความรู) จิตพิสัย  
(เจตคติ) และทักษะพิสยั (ทักษะ) แตการสอนเจตคติจะมุงเนนในดานจิตพิสัย ซ่ึงมีองคประกอบ  
2 ดาน คือ การสรางความรูสึกที่สอดคลองกับเจตคติดังกลาว และการจัดระบบความคิดความเชือ่ 
เม่ือนํามาสัมพันธกับหลักการทั่วไปของการเรียนรูแบบมีสวนรวม การสอนเจตคติจึงควรมี
ลักษณะเฉพาะ ดังแสดงในตาราง 3 
ตาราง 3  องคประกอบของการเรียนรูแบบมีสวนรวมและลักษณะเฉพาะของการสอนเจตคต ิ
 
 องคประกอบของการเรียนรู    ลักษณะเฉพาะของการสอนเจตคติ 
 

   ประสบการณ         เนนประสบการณดานความรูสึกของผูเรียน 
   การสะทอนความคิดและถกเถียง    ผูเรียนไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและโตแยงอยาง 
          เต็มที่ 
   การสรุปความคิดรวบยอด      ผูเรียนไดขอสรุปดวยตนเองโดยผูสอนกระตุนใหผูเรียน 
          คิดและชวยเพ่ิมเติม 
   การทดลองหรือประยุกตแนวคิด     ผูเรียนไดทํากิจกรรมทั้งในหรือนอกเวลาเรียน เพ่ือใหมี 
          เจตคติที่ฝงแนนมากขึ้น 
 

ที่มา : กรมสุขภาพจิต.  (2541).  คูมือกลุมบําบัดเพื่อพัฒนาทักษะชวีติสําหรับกลุมเสี่ยง.  หนา 17.  
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    เน่ืองจากเจตคติเปนความคิดหรือความเชื่อที่มีความรูสึกเปนองคประกอบ 
ดังน้ันการสอนจึงตองมีทั้ง 2 องคประกอบ คือ ดานความรูสึกและดานความคิดความเชื่อ ดังแสดงใน 
ภาพประกอบ 5 (กรมสุขภาพจิต.  2541 : 17) 
 

ขั้นตอนและกจิกรรมการสอนเจตคต ิ
 
 
 1. ขั้นสรางความรูสึก                             2. ขั้นจัดระบบความคิดความเชื่อ 
       
     ☼ สื่อ หรือกิจกรรมสรางความรูสึก        ♣ อภิปรายขอขัดแยง 
     ☼ เปดเผยตนเอง        ♣  สรุป 
                ♣  ประยุกตแนวคิด 

 
ภาพประกอบ 5 ขั้นตอนและกิจกรรมการสอนเจตคต ิ

 
ที่มา : กรมสุขภาพจิต.  (2541).  คูมือกลุมบําบัดเพื่อพัฒนาทักษะชวีติสําหรับกลุมเสี่ยง.  หนา 17. 
 
    ขั้นสรางความรูสึกจะใชสื่อหรือกิจกรรมสรางความรูสึก อาจใชเวลาประมาณ 
5 – 20 นาทีของคาบสอน สวนที่เหลือจะเปนการจัดระบบความคิดความเชื่อ ดังน้ัน ผูสอนจึงจําเปน
ที่จะตองมีทักษะในการสื่อสารและกิจกรรมใหเกิดความรูสึกไดจริง รวมทั้งมีทักษะในการใช
กระบวนการกลุมชวยจัดระบบความคิดความเชื่อไดอยางมีประสิทธภิาพ โดยใหผูเรียนมีโอกาส
อภิปรายโตแยงจนผูเรียนสามารถสรุปไดดวยตนเอง และนําขอสรุปที่ไดมาประยกุตใชในสถานการณ
อ่ืน ๆ โดยมีรายละเอียดกิจกรรมสรุป ดังแสดงในตาราง 4 
ตาราง 4  สรุปขั้นตอนและกิจกรรมการสอนเจตคต ิ
 
     ขั้นตอน องคประกอบ PL      กิจกรรม 
 

 1. ขั้นสราง ประสบการณ   สื่อหรือกิจกรรมสรางความรูสึก เปนการใชส่ือหรือกิจกรรมเพื่อใหผูเรียน 
    ความรูสึก     เกิดความรูสึกหรืออารมณรวมกับเรื่องนั้น 
      สื่อสรางความรูสึก 
      - บทสําหรับอานในรูปแบบกรณีศึกษา จดหมาย  บันทึก บทสัมภาษณ ฯลฯ  
      - แถบเสียง วีดีทัศน 
      กิจกรรมสรางความรูสึก 
      - กิจกรรมสรางความรูสึกโดยตรง เชน การสํารวจความคิดเห็น  
         แบบสอบถาม จัดลําดับความสําคัญ เปนตน 
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ตาราง 4 (ตอ) 
 
     ขั้นตอน องคประกอบ PL   กิจกรรม 
      
            - กิจกรรมกลุมสัมพันธที่มีเนื้อหาเชื่อมโยง 
                                   - กิจกรรมอื่น ๆ เชน กิจกรรมที่อาศัยจินตนาการ การตอเรื่อง  การโตวาที 
              การเปดเผยตนเอง  เปนการดึงประสบการณเกาของผูเรียน มักทํา 
             ในกลุม 2 คน หรือกลุมยอยระดมสมอง เชน ใหเลาความรูสึกโดยตรง 
             ใหสมมติตนเองเปนบุคคลในเรื่อง ใหเขียนแลวแลกเปลี่ยนเปนตน 
 

2. ขั้นจัดระบบ   สะทอนความคิด    การอภิปรายขอขัดแยง เปนการตั้งประเด็นคําถามใหเกิดการอภิปราย
ความคิดความเชื่อ   และอภิปราย      เพ่ือใหมีการการจัดระบบความคิดความเชื่อของสมาชิกกลุม 
   

   ความคิดรวบยอด   การสรุป เปนการใหกลุมรายงานขอสรุปและรวมกันสรุปแนวคิดใน 
                     กลุมใหญ 
   

   ประยุกตแนวคิด   การประยุกตแนวคิด เปนกิจกรรมที่ใหผูเรียนไดประยุกตใชเจตคติ 
                  ที่เกดิขึ้น ควรเปนกิจกรรมในหองเรียน และอาจตอกย้ําโดยการทํา 
                  กิจกรรมเสริม 
        

ที่มา : กรมสุขภาพจิต.  (2541).  คูมือกลุมบําบัดเพื่อพัฒนาทักษะชวีติสําหรับกลุมเสี่ยง.  หนา 23. 
 

    กิจกรรมการสอนเจตคต ิ
     ในการสอนเจตคติมีกิจกรรมที่ใชในขั้นตอนตาง ๆ ดังน้ี (กรมสุขภาพจิต.  
2541 : 19 – 22) 

(1)  กิจกรรมในขั้นตอนสรางความรูสึก เปนกิจกรรที่มุงกระตุน จูงใจ  
หรือโนมนาวใหเกิดอารมณ ความรูสึกตามจุดประสงค เพ่ือนําไปสูการจัดระบบความคิดความเชือ่ 
และสรางเปนเจตคตทิี่ตองการหรือเปลี่ยนเปนเจตคติทีพึ่งประสงค กิจกรรมในขั้นตอนนี้ไดแก 

(1.1)  สื่อหรือกิจกรรมสรางความรูสึก 
(1.1.1) สื่อ เปนเรื่องราวที่บันทึกไวเชน บทความ บันทึกประจําวัน  

จดหมาย ฯลฯ อาจทําเปนบทสําหรับอาน (Script) แถบเสียง วีดีทัศน 
-  บทสําหรับอาน (Script) ใชไดงาย แตตองอาศัย 

ความสามารถของผูสอนในการใชนํ้าเสียง จังหวะ เพ่ือชวยใหเกิดความรูสึก 
-  แถบเสียง ใชไดงาย สามารถใชดนตรี และเสียงของบุคคล 

มาชวยทําใหเกิดความรูสึกที่ดีขึ้น 
-  วีดีทัศน ถาสรางไดดีจะชวยกระตุนความรูสึกไดมาก แต 

อาจมีปญหาเรื่องเครื่องมือ ปญหาทางเทคนิคของภาพและเสียง ตลอดจนขนาดของจอดวย 
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(1.1.2) กิจกรรมสําหรับสรางความรูสึก อาจแบงไดเปน 
-  กิจกรรมสรางความรูสึกโดยตรง เปนการประยุกต 

กรณีศึกษาใหเปนกิจกรรมเพื่อใหผูเรียนมีสวนรวม ไดแก 

• ละคร เปนเรื่องสั้น ๆ โดยเขียนบทใหผูเรยีน 
เตรียมการแสดงมากอน ซ่ึงผูเรียนมักจะแสดงไดดี และเพื่อน ๆ ใหความสนใจ จุดสําคัญอยูที่บท
ละครจะตองสรางอารมณความรูสึกที่สัมพันธกับจุดประสงคไดดี ไมควรมีฉากหลายฉากเกินไป และ
แตละฉากควรจะสั้น ทั้งน้ีเพ่ือใหเลนไดงาย ชวนติดตาม และไมเสียเวลามาก 

• ละครวิทยุ ผูเรียนสามารถแสดงไดงายโดยใช 
ฉากนั้น แลวผูเรียนอานตามบทที่เตรียมไวใหไดอารมณความรูสึก โดยไมตองมีการแสดง 

• หุนกระบอก ใชกับเด็กประถมหรือเด็กมัธยม  
เลนในเรื่องทีต่ัวละครจะแสดงออกไดยาก สามารถสรางบทใหซับซอนกวาละคร เพราะมีผูพากย
ตางหาก 

-  กิจกรรมที่จําแนกเจตคตขิองผูเรียนโดยหวังผลใหผูเรียน 
ไดเกิดความรูสึกประหลาดใจ และตระหนกัในความคิดเห็นที่แตกตางกันระหวางกลุม ไดแก 

• การสํารวจความคิดเห็น เปนกิจกรรมที่ผูสอน 
ใชเพ่ือใหผูเรยีนไดรับรูความคิดของอีกฝาย ซ่ึงจะโยกคลอนความรูสึกเดิมที่ตนเองยึดถืออยูไดดี 
จากนั้นก็ใชกระบวนการกลุมมาอภิปรายตอใหลึกซึ้ง 

• การตอบแบบสอบถาม แบบสอบถามที ่
ออกแบบไดดีจะทําใหเกิดความรูสึกผิด คาดไดวาตนคดิแตกตางกับคนอ่ืนหรือกลุมอ่ืนอยางไร 

• การจัดลําดับความสําคัญ ทําใหผูเรียนเผชิญ 
กับความรูสึกขัดแยงวา จะใหความสําคัญกับอะไรมากกวา 

-  กิจกรรมกลุมสัมพันธที่มีเน้ือหาเชื่อมโยงกับเจตคติที ่
ตองการจะชวยสรางความตระหนัก ซ่ึงสามารถเชื่อมโยงสูการจัดระบบความคิดความเชื่อไดดี 

-  กิจกรรมอ่ืน ๆ เชน การโตวาที การตอเน่ือง การเลน 
บทบาทสมมติ การใชจินตนาการ หากจัดใหเขากับจุดประสงคที่กระตุนความรูสึกและเหมาะสมกับ
ผูเรียน ก็จะชวยในขั้นตอนของการสรางและเปลี่ยนแปลงเจตคต ิ

(1.2) การเปดเผยตนเอง เปนการเปดเผยความรูสึกนึกคิดของ 
ผูเรียนที่มาจากประสบการณเดิม มีกิจกรรมยอย ๆ หลายกิจกรรมที่มักทําในกลุม 2 คน กลุม 3 คน 
หรือกลุมระดมสมอง 3 – 4 คน เพ่ือใหผูเรียนทุกคนไดแสดงความคดิเห็นไดเต็มที ่
       (1.2.1) การเลาความรูสึกโดยตรง เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยน
ประสบการณของเหตุการณที่เกิดขึ้น 
       (1.2.2) การสมมติตนเองเปนบุคคลในเรื่อง เพ่ือใหเกิด
ประสบการณของความเห็นใจและเขาใจ เหมือนกับเปนบุคคลนั้นเอง 



 23 

       (1.2.3) การเขียนแลวแลกเปลี่ยนกันอาน เหมาะสําหรับผูเรียน
กลุมที่ไมกลาแสดงออกในการระดมสมอง วิธีการนี้ยังแบงได 2 ชนิด คือ ใหเจาตัวอานเองหรือสลับ
ใหคนอ่ืนอาน วิธีหลังเหมาะกับเรื่องที่ออนไหวตอการเปดเผยทําใหผูเรียนอาย เชน เรื่องเพศ หรือ
ความเห็นที่ขดัแยงกันและมีการแบงเปนฝายชัดเจน 
      (2) กิจกรรมในขั้นตอนจัดระบบความคิดความเชื่อ โดยอาศัย 
กระบวนการกลุมเพ่ือใหเกิดการมีสวนรวมสูงสุดประกอบไปกับงานใน 3 กิจกรรม เปนขั้นตอน
ตอเน่ือง กลาวคือ 

     (2.1)  การอภิปรายโดยวิธีแบงกลุม โดยใชกลุมเล็ก 5 – 6 คน  
หรือกลุมยอยระดมสมอง 3 – 4 คน เพราะผูเรียนไดแสดงออกมากกวา ดังน้ัน จึงควรใหแบงกลุม
ยอยอภิปรายแลวจึงชวยกนัหาขอสรุปในกลุมใหญภายหลัง การอภิปรายแมจะสนับสนุนใหผูเรียน
กลาแสดงความคิดเห็นแตกต็องเคารพสิทธิของคนที่เลือกจะเปนฝายฟงเชนกัน ในการอภิปราย 
ขอขัดแยงหากมีนอยจะทําใหเจตคติที่เกดิขึ้นไมยั่งยืน ผูสอนจึงควรกระตุนใหเกิดประเด็นขัดแยง
โดยอาศัยใบงานที่ตั้งคําถามเพื่อกระตุนใหแสดงความเห็นที่ตางกันและอภิปรายตอไดชัดเจน  
การอภิปรายยังเปนกิจกรรมสําคัญในการฝกทักษะชวีติในดานการคดิวิพากษวิจารณและความคิด
สรางสรรค ซ่ึงจะผสมผสานไปในประเดน็ที่ผูสอนตั้งขึน้เพ่ือใหผูเรียนคิดและถกเถียงกันไดเอง 

(2.2) การสรุป เปนการสรางความคิดรวบยอดรวมกัน ทั้งน้ี 
ผูสอนควรสนบัสนุนใหผูเรยีนเปนผูสรุปแนวคิดที่ไดจากการทํากิจกรรม หากไมครอบคลุมผูสอนจึง
เพ่ิมเติมใหสมบูรณ ในระหวางการสรุปควรสนับสนุนใหมีการอภิปรายความคิดเห็นที่ขัดแยงกันใน
กลุมใหญ เพ่ือชวยใหมีการจัดระบบความคิดความเชือ่ที่ชัดเจน 

(2.3) การประยุกตแนวคิด ผูสอนควรใชเวลาวางทายชั่วโมง  
เพ่ือใหผูเรียนไดประยุกตแนวคิดโดยการใหทํากิจกรรมที่ไมใชเวลามาก เชน เขียนคาํขวัญ  
สรุปขอความสําคัญ หรือตอบแบบทดสอบ ซ่ึงเทากับเปนการประเมนิการสอนไปดวย 
  1.1.3.5 หลักการสอนทักษะแบบมสีวนรวม 
   ในกระบวนการสอนจะมีองคประกอบทั้งดานพุทธิพิสัย จิตพิสัยและทกัษะพิสัย แต
การสอนทักษะตองอาศัยการสรางใหเกิดความชัดเจนในตัวทักษะใหเห็นเปนขั้นตอนที่ปฏิบัติไดงาย 
ผูเรียนไดมีโอกาสลงมือปฏิบัติในสถานการณใกลตวั เม่ือดูจากองคประกอบของการเรียนรูแบบมี
สวนรวม การสอนทักษะจึงควรมีลักษณะเฉพาะ ดังแสดงในตาราง 5 
ตาราง 5  องคประกอบของการเรียนรูแบบมีสวนรวมและลักษณะเฉพาะของการสอนทักษะ 
 
 

     องคประกอบของการเรียนรู   ลักษณะเฉพาะของการสอนทักษะ 
   ประสบการณ      อาศัยเหตุการณที่ตรงกับชีวิตจริงในการเรียนรูทักษะ 
   การสะทอนความคิดและอภิปราย ผูเรียนไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันในการวิเคราะหปญหา 
       หากฎเกณฑหรือวิเคราะหขั้นตอนในการฝกทักษะตาง ๆ 
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ตาราง 5 (ตอ) 
 

     องคประกอบของการเรียนรู   ลักษณะเฉพาะของการสอนทักษะ 
   การสรุปความคิดรวบยอด   ไดความคิดรวบยอดหลายขั้นตอน ทั้งจากการฟงบรรยาย จากการ  
       สังเกตการสาธิต การประเมินผลในกลุมและการประเมินผลรวม 
   การทดลองหรือประยุกตแนวคิด  ผูเรียนไดมีโอกาสฝกซ้ํา ๆ โดยการแสดงบทบาทสมมติตาม 
       สถานการณตาง ๆ 

 

ที่มา : กรมสุขภาพจิต. (2541).  คูมือกลุมบําบัดเพื่อพัฒนาทักษะชวีติสําหรับกลุมเสีย่ง.  หนา 23. 
 

   ทักษะเปนความสามารถที่คนเราไมเคยมีมากอน แตไดเรียนรูจนกระทั่งทําได
อยางชํานาญ ดังน้ันการสอนทักษะจึงตองมี 2 ขั้นตอน คือ ขั้นรูชัดเห็นจริง เปนขั้นตอนที่มุงให
ผูเรียนรับรูวา ทักษะเหลานัน้มีความสําคญัและฝกฝนใหเปนหรือทําไดอยางไร และขั้นลงมือกระทํา
เปนขั้นตอนทีเ่ปดโอกาสใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัตติามทีไ่ดเรียนรูมาจากขั้นตอนแรก  
(กรมสุขภาพจิต.  2541 : 23) ดังแสดงในภาพประกอบ 6 
 

ขั้นตอนและกจิกรรมการสอนทักษะ 
 
  
1. ขั้นรูชัดเห็นจริง                        2. ขั้นลงมือกระทํา 
 
 ☼  บรรยายนํา                      ♠ ฝกปฏิบัต ิ
 ☼  กรณีศึกษา สถานการณจําลอง สาธิต         ♠ประเมินการฝก 
 ☼  วิเคราะหกรณีศึกษา สถานการณจําลอง การสาธิต 

 
ภาพประกอบ 6 ขั้นตอนและกิจกรรมการสอนทักษะ 

 
ที่มา : กรมสุขภาพจิต.  (2541).  คูมือกลุมบําบัดเพื่อพัฒนาทักษะชวีติสําหรับกลุมเสี่ยง.  หนา 23. 
 
   ขั้นรูชัดเห็นจริงเราใชองคประกอบของการเรียนรูแบบมีสวนรวม 3 องคประกอบ 
คือ ความคิดรวบยอด ประสบการณ และการสะทอนความคิดและอภิปราย สําหรับองคประกอบของ
ความคิดรวบยอดเกิดขึ้นโดยการบรรยายนําประกบกบัการยกตวัอยางและใหผูเรียนรวมอภิปรายถึง
ความสําคัญและวธิีการฝกทกัษะนั้น ๆ องคประกอบดานประสบการณ ผูสอนใชกรณีศึกษาหรือ
สถานการณจําลองใหผูเรียนคิดใชทักษะดังกลาวหรือใชการสาธติ ซ่ึงอาจใหผูเรียนมีสวนรวมได  
การสาธิตจะชวยใหผูเรียนเห็นจริงเปนลําดับขั้นตอนอยางชัดเจน สวนองคประกอบการสะทอน 
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ความคิดและอภิปราย ผูสอนอาจใหผูเรียนจัดกลุมยอยหรือกลุมระดมสมองเพื่อหากฎเกณฑ โดย 
กิจกรรมทั้ง 3 องคประกอบ สามารถจัดเปลี่ยนลําดับไดตามความเหมาะสม 
   สําหรับขั้นลงมือกระทําใชองคประกอบการเรียนรูแบบมีสวนรวมดานการประยุกต
แนวคิดและทดลอง ใหผูเรียนใชทักษะโดยการใชบทบาทสมมติ (Role Play) หรือการซอมบท 
(Rehearsal Play) เปนกิจกรรมหลัก และมีการฝกซ้ําโดยผลัดกันแสดงบทบาทจนชํานาญ ดังน้ัน 
การฝกอบรมนี้จะตองฝกใหผูสอนมีทักษะในการใชสถานการณจําลองและการสาธิต เพ่ือใหผูเรียน
เห็นจริง ขณะเดียวกันก็มีทกัษะในการนํามาฝกบทบาทสมมติหรือการซอมบท และประเมินผล 
การฝกได ซ่ึงมีรายละเอียดของกิจกรรมสรุป ดังแสดงในตาราง 6 (กรมสุขภาพจิต.  2541 : 24 - 25) 
ตาราง 6   สรุปขั้นตอนและกิจกรรมการสอนทักษะ 
 
   ขั้นตอน       องคประกอบ PL     กิจกรรม 
 
 1. ขั้นรูชัดเห็นจริง      ความคดิรวบยอด  บรรยายนําเพ่ือใหขอมูลหรือความรูที่จําเปนในเวลาสั้น ๆ 
          ประสบการณ   กรณีศึกษา สถานการณจําลอง หรือสาธิต 
         - กรณีศึกษา เปนการตั้งโจทยใหผูเรียนคิดและแสดงความเห็น 
         - สถานการณจําลอง เปนการตั้งโจทยเปนเหตุการณที่มีผูแสดง 
         - การสาธิต เปนการแสดงใหเห็นขั้นตอนปฏิบัติที่ถูกตองโดยอาจ 
            แสดงเปรียบเทียบกับการปฏิบัติที่ไมถูกขั้นตอน 
              สะทอนความคิด  การวิเคราะหกรณีศึกษา สถานการณจําลอง หรือการสาธิต 
         และอภิปราย 
 
 2. ขั้นลงมือกระทํา       ประยุกตแนวคิด  การฝกปฏิบัติ โดยการฝกทักษะเปนขั้นตอนหรือครบองคประกอบ 
         ของทักษะนั้นโดยการแสดงบทบาทสมมติหรือการฝกซอมบท เพ่ือ 
         ใหเกิดความชํานาญ 
         ความคิดรวบยอด  การประเมินการฝก โดยใหสมาชิกในกลุมฝกประเมินกันเองและ 
         ผูสอนประเมินอีกครั้งในกลุมใหญ 
 

 
ที่มา: กรมสุขภาพจิต.  (2541).  คูมือกลุมบําบัดเพื่อพัฒนาทักษะชวีติสําหรับกลุมเสี่ยง.หนา 24-25. 

 
   กิจกรรมในการสอนทักษะ 
   ในการสอนทักษะมีกิจกรรมที่ใชในการเรียนการสอน ดังน้ี (กรมสุขภาพจิต.  2541 
: 25 – 26)  
    (1) ขั้นรูชัดเห็นจริง กิจกรรมการเรียนการสอน ไดแก 

  (1.1)  การบรรยายนํา เปนการนําเขาสูบทเรียนใหเกิดความนาสนใจและ 
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ใหขอมูลหรือความรูที่จําเปน ควรเปนการใชเวลาที่สั้นและดึงการมีสวนรวมจากผูเรียน เชน การตั้ง
คําถามหรือยกตัวอยางที่ใกลตวั แลวใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น 

(1.2) ประสบการณการใชทักษะ แบงไดเปน 3 ชนิด 
  (1.2.1) กรณีศึกษา คือ ผูสอนตั้งเปนโจทยใหผูเรียนคิดและแสดง 

ความเห็นวาจะทําอยางไรกับกรณีศึกษา 
  (1.2.2) สถานการณจําลอง คือ ผูสอนกําหนดโจทยเปนสถานการณ 

จําลองแลวนําไปแสดง โดยผูสอนสมมติตนเองเปนบุคคลตามโจทย และแสดงการสนทนาตอบโตกับ
ผูเรียนทั้งหอง ซ่ึงสมมติเปนคูสนทนาหรือใหผูเรียนจับคูสนทนากันเอง จุดสําคัญของการเรียนรูอยูที่
การอภิปรายและสอนประกอบสถานการณจําลอง 

  (1.2.3) การสาธิต โดยแสดงบทบาทสมมติ มักใหผูเรียนมีสวนรวม 
เปนคูสนทนาคนใดคนหนึ่งหรือเปนทั้ง 2 คน โดยผูสอนจะซักซอมบทกับผูเรียนทีข่ึ้นมารวมสาธิต
กอน หลังจากนั้นผูสอนจะนําบทสนทนา (Dialog) ขึ้นกระดานหรือแผนใส เพ่ืออภิปรายและสอน
ประกอบบทสนทนานั้น 

(1.3) การอภิปรายในกลุมเล็ก เพ่ือใหผูเรียนวิเคราะหจากสถานการณ 
จําลองหรือจากการสาธิตเพ่ือใหเขาใจชัดเจนถึงขั้นตอนและวธิีการในแตละขั้นตอน 
    (2) ขั้นลงมือกระทํา กิจกรรมการเรียนการสอนแบงไดเปน 2 สวน คอื 
         (2.1) การฝกปฏิบัติ ทําไดโดยการฝกบทบาทสมมติและการฝกซอมบท 
      (2.1.1) การฝกบทบาทสมมติ เปนวธิีทีท่ีประสิทธิภาพในการฝก
ทักษะ โดยสมมติตัวละครและสถานการณขึ้น เพ่ือใหผูเรียนสมมตติัวเองเปนตวัละครตามโจทย 
ดังน้ันตองกําหนดโจทยใหชัดเจน คือ สถานการณ บทบาทของตัวละคร 2 ฝาย และบทบาทของผู
สังเกตการณ การฝกบทบาทสมมติอาจแบงกลุมเปนกลุม 2 คน กลุม 3 คน หรือกลุมยอย 5 – 6 คน 
ยิ่งกลุมมีคนมากขึ้นก็จะมีการเรียนรูกันเองมากขึ้นจากการอภิปรายกลุม แตจะใชเวลามากกวาจะฝก
ไดทั่วถึง 
      (2.1.2) การฝกซอมบท เปนการใหผูเรียนฝกเปนตวัของผูเรียนเองใน 
สถานการณทีเ่ปนที่ทราบกนัวาเกิดขึ้นไดจริงในชีวิตประจําวัน เพ่ือใหผูเรียน (ผูฝก) และเพื่อน ๆ ได
ชวยกันดูวามีการใชทักษะอยางไร 
         (2.2) การประเมินการฝก เปนการชวยกนัสะทอนความคิดวาสิ่งที่ผูฝกได
ทําไปนั้นตรงตามขั้นตอนทีค่วรจะเปนหรอืไม การประเมินการฝกสามารถทําไดโดยใหผูเรียน
ประเมินกันเองในกลุม หรือผูสอนกับผูเรยีนชวยกันประเมินในชั้นเรยีน หรือทั้ง 2 แบบ 
      (2.2.1) ในกรณีที่ใหผูเรียนประเมินกันเอง ผูสอนควรกําหนดในใบ
งานใหชัดเจนวาจะประเมินอยางไร เชน “หลังจากฝกใหผูเรียนชวยกันอภิปรายวาผูที่แสดงเปนมาลี
ทําไดตามขั้นตอนหรือไม สมศักดิ์ตอบสนองอยางไร ขั้นตอนไหนที่มีความยุงยากในการฝก และใน 
ชีวติจริงจะนําทักษะนี้ไปใชไดหรือไม เพียงใด” 
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      (2.2.2) ในกรณีผูสอนชวยประเมิน ผูสอนอาจใชวิธีสุมใหผูฝกออกมา
แสดงหนาชั้น ผูสอนชวยวิจารณประกอบการของความคิดเห็นจากผูเรียนในชั้น หรือผูสอนอาจใชวิธี
สัมภาษณหรือใหสมาชิกกลุมเลาถึงสิ่งทีเ่กิดขึ้นแลวผูสอนใหขอเสนอแนะ 
 จากการเรียนรูแบบมีสวนรวมที่กลาวมาขางตน พอสรุปไดดังน้ี การเรียนรูแบบมีสวนรวม
อาศัยหลักการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง คือ การเรียนรูเชิงประสบการณและการเรียนรูที่มี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงองคประกอบการเรียนรูเชิงประสบการณมี 4 ประการ คือ ประสบการณ  
การสะทอนความคิดและถกเถียง เขาใจและเกิดความคิดรวบยอด และการทดลองหรือประยุกต 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสามารถเริ่มจากองคประกอบใดกอนก็ได แตเนนกระบวนการ
สอนใหครบทัง้ 4 องคประกอบนี้ สวนการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ เปนการจัดกิจกรรมใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ โดยใหมีสวนรวมมากที่สดุ คือ การออกแบบกลุมใหเหมาะสม และ
บรรลุงานสูงสดุ คือ ออกแบบงานใหกับผูเรียน ซ่ึงในการเรียนรูแบบมีสวนรวมมีมีหลักการสอนดาน
พุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย โดยมีสื่อการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน การระดมสมอง 
การแสดงบทบาทสมมติ เกม และการสาธิต มาใชในกระบวนการเรยีนการสอนเพื่อฝกทักษะชีวติ
ของผูเรียน เพ่ือใหผูเรียนไดมีสวนรวม และไดฝกปฏบิตัิจริง ซ่ึงจะทําใหเกิดกระบวนการเรียนรูที่ 
คงทนและสามารถนํามาใชในชีวติจริงได ทําใหผูเรียนมีความสุขอีกดวย 
 สําหรับงานวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยตองการที่จะพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูทักษะชีวติแบบมีสวน
รวม เพ่ือใหนักเรียนชาวเขามีสุขอนามัยสวนบุคคลที่ถกูตอง โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบมีสวน
รวมที่มีองคประกอบ คือ ประสบการณ การสะทอนความคิดและถกเถียง เขาใจและเกิดความคิดรวบ
ยอด และการทดลองหรือประยกุต โดยจะสอนความรู เจตคติ และทกัษะในแตละองคประกอบ ซ่ึงจะ
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสขุภาพไปในทางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

 
 1.2 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการเรียนรูทักษะชวีิตแบบมีสวนรวม 
  งานวิจัยในประเทศ 

 วีภาพรรณ  ผลผลา (2541 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง ประสิทธิผลของ 
โปรแกรมการเสริมสรางทักษะชวีิตดวยการเรียนรูแบบมีสวนรวม เพ่ือปองกันเอดสของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสตรวีิทยา 2  ผลการศึกษาพบวา  

(1) ภายหลังการทดลองคะแนนเฉลี่ยเจตคตเิพ่ือปองกันเอดสและทักษะ 
การปฏิเสธเพือ่ปองกันเอดสของกลุมทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่
ระดับ .05  
   (2) ภายหลังการทดลองคะแนนเฉลี่ยเจตคติเพ่ือปองกันเอดสและทักษะการ
ปฏิเสธเพื่อปองกันเอดสของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  จริยา  อภิรักษอาภา (2542 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลของโปรแกรม 
สุขศึกษา โดยใชการเรียนรูแบบมีสวนรวมเพ่ือปองกันเอดสสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  
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จังหวัดราชบุรี ผลการศึกษาพบวา 
   (1) ภายหลังการทดลองคะแนนเฉลี่ยดานเจตคติเพ่ือปองกันเอดสและดานการ
ปฏิบัตตินเพื่อปองกันเอดสของกลุมทดลองดีกวากอนทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   (2) ภายหลังการทดลองคะแนนเฉลี่ยดานเจตคติเพ่ือปองกันเอดสและดานการ
ปฏิบัตตินเพื่อปองกันเอดสของกลุมทดลองดีกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  สุขฤดี  ธัชศฤงคารสกุล (2543 : บทคัดยอ) ไดทําการศกึษา เรื่อง โปรแกรม 
การเสริมสรางทักษะชวีติเพ่ือปองกันการเสพยาบาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร ในเขตกรงุเทพมหานคร ผลการศึกษา
พบวา 
   (1)  นักเรียนกลุมทดลองทีไ่ดรับโปรแกรมการเสริมสรางทักษะชวีติเพ่ือปองกัน 
การเสพยาบากอนและหลังการทดลองมีทักษะชีวติในดานการเห็นคุณคาในตนเอง ความตระหนักใน 
ตนเอง ทักษะการตัดสินใจเพ่ือปองกันการเสพยาบา และพฤติกรรมการปองกันการเสพยาบาไม 
แตกตางกัน สวนในดานทักษะการปฏิเสธโดยไมเสียสัมพันธภาพหลังการทดลองนักเรียนมี 
การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมากกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  (2)  นักเรียนกลุมทดลองทีไ่ดรับโปรแกรมการเสริมสรางทักษะชวีติเพ่ือปองกัน 
การเสพยาบาและนักเรียนกลุมควบคุมที่ไมไดรับโปรแกรมการเสริมสรางทักษะชวีติเพ่ือปองกัน 
การเสพยาบามีทักษะชวีติในดานการเห็นคุณคาในตนเอง ความตระหนักในตนเอง ทักษะ 
การตัดสินใจเพ่ือปองกันการเสพยาบา และพฤติกรรมการปองกันการเสพยาบาไมแตกตางกันแปลง
ไปในทางที่ดีขึ้นมากกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 น่ันคือโปรแกรม 
การเสริมสรางทักษะชวีติเพ่ือปองกันการเสพยาบา มีสวนเสริมสรางทักษะชวีติในดานทักษะ 
การปฏิเสธโดยไมเสียสัมพันธภาพ 
   (3) ตัวแปรเกีย่วกับการเหน็คุณคาในตนเอง ความตระหนักในตนเอง ทักษะการ
ตัดสินใจเพื่อปองกนัการเสพยาบา ทักษะการปฏิเสธโดยไมเสียสัมพันธภาพ มีความสัมพันธ
ทางบวกกบัพฤติกรรมการปองกันการเสพยาบา แตไมมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยสามารถทํานาย
ผลได รอยละ 19.42 
  กฤษณา  ตรยีมณีรัตน (2544 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับ ประสทิธิพลของ
โปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกตใชการเสริมสรางทักษะชวีิตดวยการเรียนรูแบบมีสวนรวมที่มีตอ
พฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
การประถมศกึษาอําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษาพบวา 
   (1) ภายหลังการไดรับโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกตใชการเสริมสรางทักษะชวีติ
ดวยการเรียนรูแบบมีสวนรวมที่มีตอพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ี กลุมทดลองมีความตระหนักรู
ในตนเองเกี่ยวกับการสบูบหุร่ี ทักษะการตัดสินใจไมสบูบุหร่ีและแกไขปญหา ทักษะการปฏิเสธโดย 
ไมเสียสัมพันธภาพ และทกัษะการจัดการกับความเครียดดกีวากอนการไดรับโปรแกรมสุขศึกษา 
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .05 
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   (2) ภายหลังการไดรับโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกตใชการเสริมสรางทักษะชวีติ
ดวยการเรียนรูแบบมีสวนรวมที่มีตอพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ี กลุมทดลองมีความตระหนักรู
ในตนเองเกี่ยวกับการสบูบหุร่ี ทักษะการตัดสินใจไมสบูบุหร่ีและแกไขปญหา ทักษะการปฏิเสธโดย 
ไมเสียสัมพันธภาพ และทกัษะการจัดการกับความเครียดดีกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
  วชิรา  บุตรวยัวุฒิ (2545 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับ ผลของการเรียนรูแบบมี 
สวนรวมที่มีตอเจตคตใินการปองกันการเสพยาบาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 โรงเรียน 
วัดนวลนรดศิ กรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบวา 
   (1) นักเรียนทีไ่ดรับการเรียนรูแบบมีสวนรวมมีเจตคติในการปองกันการเสพยาบา
เพ่ิมขึ้น หลังจากไดรับการเรียนรูแบบมีสวนรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   (2)  นักเรียนที่ไดรับการอบรมมีเจตคตใินการปองกันการเสพยาบา กอนและหลัง
การไดรับการอบรมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
   (3) นักเรียนทีไ่ดรับการเรียนรูแบบมีสวนรวมและนักเรยีนที่ไดรับการอบรม มี 
เจตคตใินการปองกันการเสพยาบาแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 จากงานวิจัยในประเทศสรุปไดวา วิธีการเรียนรูแบบมีสวนรวม สามารถชวยผูเรียนมี
ความรู เจตคติ และทักษะ ในการแกปญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมสขุภาพใหดีขึ้น ดวยเหตุน้ีผูวิจัย 
คาดวา วิธีการเรียนรูทักษะชีวติแบบมีสวนรวมจะทําใหนักเรียนชาวเขาไดมีการเปลี่ยนแปลง 
พฤติกรรมสขุภาพในเรื่องสุขอนามัยสวนบุคคลไปในทางที่ดีและมีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนา 
ชุดกิจกรรมการเรียนรูทักษะชีวติแบบมีสวนรวมที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
 

2. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 และปญหาของการจัดการเรียน 
    การสอนสุขศึกษา 
 2.1 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 กลุมสาระการเรยีนรูสุขศึกษาและ 
พลศึกษา ชวงชั้น 1 (ป.1 – ป.3) 
 ตามความจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 แนวการจัด 
การศึกษา มาตรา 23 การจัดการศึกษาทัง้การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย ตองเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและบูรณาการตาม 
ความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษาในเรื่องตอไปนี้ (5) ความวา ความรู และทักษะใน 
การประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตอยางมีความสุข 
 ซ่ึงสอดคลองกับการจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 ในกลุมสาระการเรียนรู 
สุขศึกษาและพลศึกษาที่มุงเนนใหผูเรียนมีความสามารถในการพัฒนาพฤติกรรมสขุภาพเพื่อการมี
วิถีชวีิตที่มีความสุข โดยใหมีทั้งความรู ความเขาใจ ทักษะ กระบวนการ รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม 
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คานิยม ซ่ึงผลรวมสุดทาย คือ ผูเรียนมีความสามารถในการควบคุมและพัฒนาองครวม (Holistic) 
ของความเปนมนุษยที่สมบรูณทุกดาน และไดระบคุุณภาพของผูเรียนไววา ผูเรียนจะมีความรู  
ความเขาใจทีถู่กตอง มีเจตคติและคานิยมที่ดีในเรื่อง ธรรมชาติการเจริญเติบโตและพัฒนาการของ
มนุษย ชีวติและครอบครวั การเคลื่อนไหว การออกกําลังกาย การเลนเกม กีฬาไทยและการกีฬา
สากล การเสรมิสรางสุขภาพ สมรรถภาพ การปองกันโรคและความปลอดภัยในชวีิต มีทักษะปฏิบัติ
ดานสุขภาพและสมรรถภาพจนเปนกิจนิสัย  

ซ่ึงในการวิจัยครั้งน้ีใชสาระและมาตรฐานการเรียนรู สาระที่ 2 : ชีวิตและครอบครวั  
มาตรฐาน พ 2.1  : เขาใจและเห็นคุณคาของชีวิต ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะใน 

การดําเนินชีวติ โดยวิเคราะหมาตรฐานและสาระการเรยีนรูชวงชั้น 1 มีรายละเอียดดังน้ี 
ตาราง 7 ตารางวิเคราะหมาตรฐานและสาระการเรียนรูชวงชั้น 1  
 

  มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 1 ป.1 – ป.3    สาระการเรียนรูชวงชั้น ป.1 – ป.3 
1. รักตนเอง เขาใจในอิทธิพลของครอบครัว - รักและเขาใจในตนเอง 
   ที่มีตอสุขภาพและชวีิต      - อิทธิพลของครอบครัวที่มีตอสุขภาพและชีวติ 
2. เขาใจลักษณะและความแตกตางของ  - ลักษณะและความแตกตางของเพศชาย-หญิง 
   เพศหญิง เพศชาย และแสดงพฤติกรรมที่ - พฤติกรรมทีเ่หมาะสมกับเพศตามวัฒนธรรมไทย 
   เหมาะสมกับเพศของตนตามวัฒนธรรมไทย 
3. ดูแล รักษาความสะอาดรางกาย    - การดูแลรักษาความสะอาดของรางกาย 
   ไดอยางถูกตอง 
4. รูพฤติกรรมที่นําไปสูการลวงละเมิด   - ลักษณะของพฤติกรรมที่นําไปสู 
   ทางเพศและหลีกเลีย่งได      การลวงละเมิดทางเพศ 
          - การปองกันตนเองไมใหถกูลวงละเมิดทางเพศ 
  

 
ที่มา: กรมวิชาการ.  (2545).  เอกสารประกอบหลักสตูรการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544  
  คูมือการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา.  หนา 70. 

 

 เม่ือจบการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาในชวงชั้นที่ 1 (ชั้นป.1 – ป.3) 
ผูเรียนจะมีคณุภาพ ดังน้ี (กรมวิชาการ.  2545 : 8-9) 
  มีความรู และเขาใจในเรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย ตลอดจนปจจัยที่
มีผลตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการ 
  มีสุขนิสัยที่ดีในเรื่องการกิน การพักผอนนอนหลับ การรักษาความสะอาดอวัยวะทุก
สวนของรางกาย การเลนและการออกกําลังกาย 
  ปองกันตนเองจากพฤติกรรมจากพฤติกรรมที่อาจนําไปสูการใชสารเสพตดิ การลวง
ละเมิดทางเพศ และรูจักการปฏิเสธในเรือ่งที่ไมเหมาะสม 
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  ควบคุมการเคลื่อนไหวของตนเองไดตามพัฒนาการในชวงอายุ มีทักษะการ
เคลื่อนไหวขัน้พ้ืนฐานมีสวนรวมในกิจกรรมทางกาย กิจกรรมสรางเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อ
สุขภาพและเกม ไดอยางสนุกสนานและปลอดภัยเปนประจํา 
  มีทักษะในการเลือกบรโิภคอาหาร ของเลน ของใช ที่มีผลตอสุขภาพ หลีกเลี่ยงและ 
ปองกันตนเองจากอุบัติเหตไุด 
  ปฏิบตัิตนไดอยางถูกตองเหมาะสม เม่ือมีปญหาทางอารมณ และมีปญหาสุขภาพ 
  ปฏบิตัิตนตามกฎ ระเบยีบ คําแนะนํา และขั้นตอนตาง ๆ และใหความรวมมือกับผูอ่ืน
ดวยความเต็มใจจนงานประสบความสําเรจ็ 
  ปฏิบตัิตามสิทธิของตนเองและเคารพสิทธิของผูอ่ืนในการเลนเปนกลุม 
 สําหรับการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาในเรื่อง การดูแลรักษาความสะอาดของ
รางกาย ของนักเรียนชาวเขา ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา  
เขต 2 เพ่ือใหผูเรียนมีความรู เจตคติ และการปฏิบัตเิกีย่วกับเรื่อง สขุอนามัยสวนบุคคล เพ่ือสงเสริม
พฤติกรรมสขุภาพที่ถูกตอง 

 
 2.2  ปญหาการจัดการเรียนการสอนสุขศึกษาในโรงเรียน 
  ในสภาพที่เปนจริงพบวา การจัดการเรียนการสอนดานสุขภาพหรือสุขศึกษา ไมใครได 
รับความสําคญัและไมบรรลุผลตามความมุงหมายของหลักสูตร ตามที่กลาวถึงสภาพปญหาสุขภาพ
ของนักเรียนในบทที่ 1 ทั้งที่ความรู เจตคติ และการปฏิบัตใินดานสุขภาพ จําเปนตอการดํารงชีวิต
ของนักเรียน เน่ืองมาจากปญหาดานตาง ๆ ที่ควรพิจารณาปบปรุงแกไขดังน้ี (สุนีย  ละกําปน.  
2541 : 30 – 32 ; อางอิงจาก ทวีสิทธิ์  สิทธิกร.  2535 : 18 – 19)  
  2.2.1 ดานเก่ียวกับนักเรียน 

(1)  ทัศนคติของเด็กที่ไดรับอิทธิพลจากทางบาน ขนบธรรมเนียมประเพณี และ 
ความเชื่อที่ผดิเกี่ยวกับสขุภาพ เชน การถือโชคลางในการรักษาโรค ความเชื่อทีผ่ิดในเรื่อง
โภชนาการ เปนตน ความเชื่อเหลานี้บางอยางเปนเหตใุหความรูที่ไดรับจากโรงเรียนขัดกับ 
การปฏิบัติจริงของทางบาน 

(2)  สภาพแวดลอมทางบานของเด็ก สวนมากสภาพแวดลอมทางบานของ 
นักเรียนที่ไมถูกสุขลักษณะยอมสงผลตอการปฏิบัติ การปลูกฝงสขุนิสัยที่ทางโรงเรียนพยามยามเนน
อยางไร ก็อาจจะไมไดผล หรือไดผลนอย 

(3)  ฐานะทางครอบครัวของเด็ก เด็กที่มาจากครอบครัวที่ยากจนและมีความไม 
พรอมอ่ืน ๆ ทางบานของเด็กจะไมคํานึงถึงสิ่งที่จะมีผลตอสุขภาพ อาจทําใหนักเรียนไมสามารถนํา
ความรูหรือประสบการณที่ไดจากโรงเรียนไปปฏิบตัิได 
  2.2.2 ดานเก่ียวกับตวัคร ู

(1)  บุคลิกของครู ครูที่สอนสุขศึกษาบางคนมีบุคลิกภาพที่ไมเหมาะสม เชน  
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แตงกายไมสะอาด ด่ืมสุรา สูบบุหร่ี เปนตน จึงเปนตวัแบบที่ไมดีกับเด็ก 
(2)  ความรูของครูดานสุขภาพ ครูมักขาดทั้งความรูเน้ือหาและทักษะทางดาน 

สุขภาพ ไมม่ันใจในความรูดานสุขภาพ มีประสบการณนอย ซ่ึงเปนปจจัยที่สําคญัในการจัดการเรียน
การสอนดานสุขภาพ จึงไมสามารถเตรียมการสอนและสอนบทเรียนใหนาสนใจได 

(3)  วิธีสอนของครู ครูมักสอนโดยใหนักเรียนจดบันทึก ครูอานใหนักเรียนฟงหรือ 
ใหนักเรียนผลดักันอาน และเนนใหนักเรียนทองจําเนื้อหา โดยมากครูมักใชวธิีสอนแบบครูเปน 
ศูนยกลาง ไมเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมหรือมีกิจกรรมในการสอนมากเทาที่ควร 

(4)  ความมุงหมายและพฤติกรรมของการสอน ครูมิไดคํานึงหรือตั้งความมุงหมาย 
ของการสอนวา สอนไปทําไม กิจกรรมการสอนมักจะสอนตามความถนัด มุงเนนทางทฤษฎีมากกวา 
การปฏิบัติ ครไูมไดใชแรงจูงใจทั้งภายในและภายนอกใหมากพอ นักเรียนจึงไมเห็นความสําคัญ และ
ไมสนใจที่จะเรียน 
  2.2.3 ดานการบริหาร การจัดโครงการสุขภาพในโรงเรียน 

  โรงเรียนโดยทั่วไปไมไดจัดโครงการสุขภาพในโรงเรียนใหถูกตองและเหมาะสม 
เทาที่ควร การจัดสิ่งแวดลอมในโรงเรียนไมถูกสุขลักษณะ การจัดบริการสุขภาพไมเหมาะสม และ 
ไมเพียงพอ ทําใหนักเรียนไมไดเห็นตัวอยางที่ดี และไมมีโอกาสจะไดปฏิบัตตินในสภาพการณที่ 
ถูกสุขลักษณะตามที่มีในบทเรียน 
  2.2.4 ดานเก่ียวกับหลกัสตูรแบบเรียนและการประเมินผล 

(1)  เน้ือหาวิชาที่เกี่ยวกับการใหความรูดานสุขศึกษา มักจะซ้ํากันในแตละ 
ระดับชั้น อาจทําใหนักเรียนมีความเบื่อหนายในสิ่งที่เคยเรียนมา อีกทั้งเนื้อหาของบทเรียนที่ไมใคร
เกี่ยวของกับปญหาสุขภาพในชีวติประจําวันของเด็ก เด็กตองเรียนเน้ือหาที่เปนภาคทฤษฎีมาก
เกินไป และขาดการเนนภาคปฏิบตัิ จึงขาดความสัมพันธที่ดีระหวางบทเรียนกบัชวีิตประจําวัน 

(2)  การประเมินผลการเรยีนการสอนดานสุขภาพนั้น ในทางปฏิบตัมัิกจะประเมิน 
ดานความรูเพียงอยางเดียว โดยใชขอทดสอบ จึงทําใหไมไดผลครบถวนตามจุดประสงคที่ตองการ
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพในตวัผูเรียน 
   และจากการรายงานสถิติการศึกษาฉบับยอ ปการศึกษา 2542 ในวชิาพลานามัย
ไมเปนไปตามเกณฑ คือ มีคะแนนเฉลี่ยรอยละของผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 พบวา ในป 2537 รอยละ 60.57 ในป 2538 รอยละ 56.78 และในป 2539  
รอยละ  54.31 (กระทรวงศกึษาธิการ.  2544 : 85) ซ่ึงอยูในระดับทีพ่อใช ควรตองปรับปรุง 
   จากสภาพปญหาและผลการรายงานสถิตกิารศึกษา ปการศึกษา 2542 ใน 
วิชาพลานามยัดังกลาว แสดงใหเห็นวาการพัฒนาสุขภาพของเด็กระดับประถมศึกษา ยังไมบรรลุ
ตามความมุงหมายของหลักสูตร ผลผลติหรือคุณภาพของผูเรียนในดานสุขภาพยังไมไดมาตรฐาน 
ซ่ึงสวนหนึ่งทีจ่ะชวยปรบัปรุงคุณภาพของผูเรียนได คือ การปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสตูรการเรยีน 
การสอน ดวยเหตุน้ีผูวิจัยจึงมีความประสงคที่จะพัฒนาชดุกิจกรรมการเรียนรูทักษะชวีิตแบบมี 
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สวนรวม เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสขุภาพของนักเรียนชาวเขา ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เพ่ือให 
ผูเรียนสามารถบรรลเุปาหมายของหลักสตูรทีต่องการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนทางดานสุขภาพให
มีสุขอนามัยสวนบุคคลทีถู่กตองนั่นเอง 
 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับพฤติกรรมสุขภาพ 
3.1 เอกสารที่เก่ียวของกับพฤติกรรมสุขภาพ 

3.1.1 ความหมายของพฤติกรรมสุขภาพ 
  คารเตอร วี กูด (กรมพลศึกษา.  2531? : 5; อางอิงจาก Carter V. Good.  1959 :  
55 –56) ไดกลาวถึง ความหมายของพฤติกรรมสุขภาพ คือ การเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดขึ้นทั้งภายใน 
(Covert Behaviors) และเกิดขึ้นภายนอก (Overt Behaviors) ที่คาดหวังจะใหผูเรียนมีหรือเกิดขึ้นใน
ตัวผูเรียนที่เกีย่วของกับสขุภาพอนามัย พฤติกรรมทางดานสุขภาพนี้จะรวมถึงการปฏิบัตทิี่สังเกตได 
และการเปลี่ยนแปลงภายในที่สังเกตไมได แตสามารถจะจัดไดวาเกิดขึ้น 
  สุชาติ  โสมประยูร (2525 : 44) กลาววา พฤติกรรมสขุภาพ หมายถึง ความสามารถ
ในการแสดงออกเกี่ยวกับสขุภาพทางดานความรู ทักษะ เจตคติและการปฏิบตั ิ
  คณะกรรมการสุขศึกษา (2539 : 23) กลาววา พฤติกรรมสุขภาพ หมายถึง การกระทํา
หรือการปฏิบัติของบุคคลทีมี่ผลตอสุขภาพ ซ่ึงเปนผลจากการเรียนรูของบุคคลเปนสําคัญ 
  ธนวรรธน  อ่ิมสมบูรณ (2542 : 301) กลาววา พฤติกรรมสุขภาพ (Health Behavior)  
หมายถึง พฤติกรรมที่เกี่ยวของกับสุขภาพของตนเอง ของบุคคลอื่นในครอบครวัและของคนทัว่ไปใน
ชุมชนหรือในสังคมแสดงออกไดในลักษณะตาง ๆ 3 ลักษณะดวยกนั คือ การแสดงออกในลักษณะ
ของความรู ความเขาใจ เจตคติ ทีทาหรอืความรูสึกนึกคิด และการกระทําหรือการปฏิบัตติาง ๆ ซ่ึง
จะมีผลกระทบตอการสงเสริมสุขภาพ การปองกัน และการควบคุมโรค การเจ็บปวยและการ
รักษาพยาบาล และการฟนฟูสภาพ 
  เยาวรักษ   อนุรักษ (2543 : 49) กลาววา พฤติกรรมสขุภาพ หมายถึง การปฏิบัตหิรือ
การแสดงออกของบุคคลในการกระทําหรอืงดเวนการกระทําในสิ่งที่มีผลเสียตอสุขภาพ โดยอาศัย 
ความรู ความเขาใจ และการปฏิบัตตินทางสุขภาพที่เกีย่วของสัมพันธกันอยางเหมาะสม เชน 
พฤติกรรมการปองกันโรค 
  สรุปไดวา พฤติกรรมสุขภาพ หมายถึง พฤติกรรมหรือการแสดงออกที่เกี่ยวของกับ 
สุขภาพทางดานความรู ความเขาใจ เจตคต ิและการปฏิบัตทิี่ถูกตอง ซ่ึงเปนผลมาจากการเรียนรู
ของบุคคล 

3.1.2 ความเปนมาของพฤติกรรมสุขภาพ 
 พฤติกรรมสขุภาพ หรือที่รูจักกันในระยะแรก ๆ วา พฤติกรรมอนามัย มีความสําคัญ 

ตอปญหาสุขภาพ และการแกไขปญหาสขุภาพของบุคคล ครอบครวั และชุมชน มาเปนเวลาชานาน
แลว แตเพ่ิงจะเร่ิมตระหนักกันอยางกวางขวางในชวงหลังป พ.ศ. 2500 เปนตนมา กลาวคือ ในแง 
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ของการเกิดปญหาสุขภาพ ไมวาจะเปนปญหาสุขภาพของแตละบุคคล ปญหาสุขภาพของแตละ 
ครอบครัว ปญหาสุขภาพของแตละชุมชน และปญหาสุขภาพของสังคม ลวนแตมีสาเหตุมาจาก 
พฤติกรรมสขุภาพที่ไมถูกตองหรือไมเหมาะสมของบุคคลทั้งสิ้น เชน การขาดการสงเสริมสุขภาพ 
การขาดการปองกันและควบคุมโรค การไมรับรูถึงการเจ็บปวย การขาดการดูแลรักษาหรือการ
รักษาพยาบาลที่ไมถูกตองเม่ือเกิดการเจ็บปวย และการขาดการฟนฟูสภาพหลังการเจ็บปวยที่
ถูกตอง เปนตน สําหรับในแงของการแกไขปญหาสุขภาพของบุคคลและครอบครวั หรือการแกไข
ปญหาสาธารณสุขของชุมชน พฤติกรรมสุขภาพของบคุคลมีความสาํคัญเปนอยางมาก บุคคลตาง ๆ  
จําเปนตองการการกระทําหรือการปฏิบัตอิยางถูกตอง จึงจะสามารถแกไขปญหาได ไมวาบริการ 
สาธารณสุขตาง ๆ จะมีประสิทธิภาพสูงและมีความครอบคลุมมากเพยีงใดก็ตาม ถาบุคคลตาง ๆ  
ไมกระทําหรอืไมปฏิบัตติามแนวทางของการแกปญหาสาธารณสุข กไ็มอาจจะบรรลุวตัถุประสงคของ
การพัฒนาสุขภาพได 
  ในระยะตอมาไดมีผูเห็นความสําคัญของพฤติกรรมสขุภาพมากยิ่งขึ้น และไดมี 
การศึกษาวิจัยอยางกวางขวางทั้งในและตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศที่เจริญแลว ได
ใหความสําคญักับการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของบคุคลพอ ๆ กบัการใหบริการดาน 
การรักษาพยาบาล 
  ตอมาไดมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับพฤตกิรรมสุขภาพและสุขศึกษา ซ่ึงเปนวทิยาการ
ทางวิทยาศาสตรสุขภาพสาขาหนึ่งที่จะใชสําหรับการปลูกฝงและเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมสุขภาพ 
เพ่ือใชประโยชนในงานสาธารณสุขทุกดาน ซ่ึงในปจจุบันการดําเนินงานสาธารณสุขในแตละดาน ได
มุงเนนใหประชาชนกลุมเปาหมายมีพฤตกิรรมสุขภาพที่ตองการ โดยอาศัยการดําเนินงานสุขศกึษา
ที่มีประสิทธิภาพ (ธนวรรรธน  อ่ิมสมบูรณ. 2542 : 301 – 302) 
  สรุปความเปนมาของพฤตกิรรมสุขภาพ วามีความสําคญัตอปญหาสขุภาพ และ 
การแกไขปญหาสุขภาพของบคุคล ครอบครัว และชุมชน ซ่ึงสาเหตุของปญหาสุขภาพมาจากการมี 
พฤติกรรมสขุภาพที่ไมถูกตองหรือไมเหมาะสมของบุคคล ดังน้ันการแกไขปญหาสขุภาพของบุคคล 
คือการใหความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมสขุภาพ เพ่ือปลูกฝงและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพนั่นเอง 
  3.1.3 ลักษณะของพฤติกรรมสุขภาพ 

 พฤติกรรมสขุภาพจําแนกไดเปน 2 ประเภทดวยกัน คอื พฤติกรรมสุขภาพที่เปนผลดี 
ตอสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพที่เปนผลเสียตอสุขภาพ 
  พฤตกิรรมสขุภาพที่เปนผลดีตอสุขภาพ จําแนกไดเปน 2 ลักษณะดวยกัน คือ 
   ลักษณะแรก ไดแก การกระทําหรือการปฏิบัตขิองบุคคลที่ทําใหเกิดผลดีตอ
สุขภาพของตนเอง สุขภาพของครอบครัวหรือสุขภาพของชุมชน 
   ลักษณะที่สอง ไดแก การที่บุคคลงดเวนการกระทํา หรือการปฏิบัตทิี่จะทําใหเกิด 
ผลเสียตอสุขภาพของตนเอง สุขภาพของครอบครัว หรือสุขภาพของชุมชน 
  พฤติกรรมสขุภาพที่เปนผลเสยีตอสุขภาพ จําแนกไดเปน 2 ลักษณะดวยกัน คือ 
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   ลักษณะแรก ไดแก การกระทําหรือการปฏิบัตขิองบุคคลที่ทําใหเกิดผลเสียตอ 
สุขภาพของตนเอง สุขภาพของครอบครัว หรือสุขภาพของชุมชน 
   ลักษณะที่สอง ไดแก การที่บุคคลไมกระทําการในสิ่งทีจ่ะเปนผลดีตอสุขภาพของ 
ตนเอง สุขภาพของครอบครัว หรือสุขภาพของชุมชน 
  พฤติกรรมสขุภาพที่ทําใหเกิดปญหาสุขภาพหรือปญหาสาธารณสุข และพฤติกรรม 
สุขภาพที่ใชสาํหรับการแกไขปญหาสาธารณสุข ประกอบดวย พฤตกิรรมสุขภาพตอไปน้ี คือ 

(1)  พฤติกรรมการเจ็บปวย (Illness Health Behavior) คือ การแสดงออกของบุคคล  
และการรักษาพยาบาลเมื่อเกิดการเจ็บปวย และการรักษาพยาบาลในระยะเวลาตอมา 

(2)  พฤติกรรมการปองกันโรค (Preventive Health Behavior) ไดแก การแสดงออก 
ของบุคคลที่มีผลตอการปองกันโรคหรือปองกันการเจ็บปวยของตนเอง และบุคคลอ่ืน 

(3) พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ (Promotive Health Behavior) ไดแก การ 
แสดงออกของบุคคลที่มีผลตอการสงเสรมิสุขภาพของตนเองหรือบุคคลอื่น 

(4) พฤติกรรมการมีสวนรวมในการแกไขปญหาสาธารณสุขในชุมชน (Participative  
Health Behavior) ไดแก การแสดงออกของบุคคลในลกัษณะของการมีสวนรวมในการแกไขปญหา 
สาธารณสุขในชุมชน 
  พฤติกรรมสขุภาพแตละประเภท และแตละลักษณะนี้เกิดขึ้นในตวับคุคลตาง ๆ โดย
อาศัยประสบการณการเรียนรูในชีวติตามพัฒนาการของชีวิตตั้งแตเด็ก ซ่ึงจะถูกตองเหมาะสมหรือ
ทําใหเกิดปญหาสุขภาพมากหรือนอยเพียงใดขึ้นอยูกับกระบวนการเรียนรูที่แตละบุคคลไดรับ 
  การดําเนินการเพื่อใหบุคคลไดมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมตามพัฒนาการในชวง
อายุตาง ๆ เปนกระบวนการปลูกฝงพฤตกิรรมสุขภาพ สวนการดําเนนิการเพื่อใหบคุคลไดมี 
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพที่ไมถูกตองใหเปนพฤติกรรมสขุภาพที่ถูกตอง เปนกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสขุภาพซึ่งพฤติกรรมที่เปนผลเสียตอสุขภาพของแตละบุคคลสามารถ 
เปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงใหดีขึ้นได โดยอาศัยขบวนการเรียนรูที่เกดิขึ้นจากการดําเนินงาน 
สุขศึกษา (ธนวรรธน  อ่ิมสมบูรณ. 2542 : 302 – 303) 
  สรุปไดวา พฤติกรรมสุขภาพมี 2 ประเภท คือ พฤติกรรมสุขภาพที่เปนผลดีตอสุขภาพ 
และพฤติกรรมสุขภาพที่เปนผลเสียตอสุขภาพ ซ่ึงในการวิจัยครั้งน้ีตองการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง
พฤติกรรมสขุภาพในดานสุขอนามัยสวนบุคคล ของนักเรียนชาวเขาที่ไมถูกตองเหมาะสมใหดีขึ้น 
โดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูทักษะชีวติแบบมีสวนรวม กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 เพ่ือใหนักเรียนเกิดความรู เจตคติ และ 
การปฏิบัตทิี่ถกูตองเหมาะสมนั่นเอง 
  3.1.4 ประเภทของพฤติกรรมสุขภาพ 
  เบนจามิน เอส บลูม (กรมพลศึกษา.  2531? : 5; อางอิงจาก Benjamin S. Bloom.   
1975 : 201 – 207) ไดกลาวถึงพฤติกรรมซึ่งคาดวาจะใหผูเรียนไดเกิดพฤติกรรมขึ้นหลังจาก 
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จัดการศึกษา ซ่ึงพฤติกรรมดังกลาวแบงออกเปน 3 ประเภท คือ  
(1)  พฤติกรรมดานพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) 
(2)  พฤติกรรมดานเจตคติ (Affective  Domain) 
(3)  พฤติกรรมดานทักษะพสิัย (Psychomotor Domain) 

  ซ่ึงก็ตรงกันกับแนวคิดสมัยหน่ึงที่ไดแยกพฤติกรรมออกเปน 3 ประเภท คือ ความรู 
(Knowledge) เจตคติ (Attitude) และการปฏิบัติ (Practice) โดยเรียกชื่อยอวา K A P 
  ในการสอนวิชาสุขศึกษาใหแกเด็ก ครูตองการใหเกิดการเรียนรูหรือมีการเปลี่ยนแปลง
ในเรื่องพฤติกรรม ซ่ึงเปนจุดประสงคที่สาํคัญในการสอนสุขศึกษา จัดได 3 กลุม ดังน้ี 

3.1.4.1 ความรูทางดานสุขภาพ ( Health Knowledge) ไดมีนักการศึกษาให 
ความหมายไว ดังน้ี 

  กูด (Good.  1973 :  325) ไดใหคําจํากัดความของ ความรูวา หมายถึง  
ขอเท็จจริง กฎเกณฑ และรายละเอียดตาง ๆ ที่มนุษยไดรับและเกบ็รวบรวมไว 

  ประภาเพ็ญ  สุวรรณ และสวิง  สุวรรณ (2534 : 157) ไดใหความหมายวา ความรู 
เปนพฤติกรรมขั้นตนของความสามารถทางสติปญญา ซ่ึงผูเรียนเพียงแตจําได อาจจะโดยนึกได 
หรือการมองเห็น ไดยิน ไดจํา ความรูขั้นน้ีไดแก ความรูเกี่ยวกบัคําจํากัดความ ความหมาย 
ขอเท็จจริง กฎ ทฤษฎี โครงสราง วิธีการแกปญหา เปนตน 
   อัญชลี  สิงหสุต (2534 : 25)  ไดกลาววา ความรู หมายถึง ขอเท็จจริงตาง ๆ ที่
มนุษยไดรับรูจากประสบการณคนควา ศกึษา สังเกต และมีการสะสมไวสามารถจําได โดยอาศัย
กระบวนการทางจิตวิทยา 
   จากความหมายเกี่ยวกบัความรูทางดานสุขภาพดังกลาวขางตน พอจะสรุปไดวา 
ความรู หมายถึง ขอเท็จจริงตาง ๆ ที่มนุษยไดจากประสบการณทั้งทางตรงและทางออม ซ่ึงเปน
พฤติกรรมขั้นตนของความสามารถทางสติปญญา 

  ความรูทางดานสุขภาพนี้มีขัน้ของความสามารถทางดานความรู การใหความคิด 
และพัฒนาการทางดานสตปิญญา จําแนกไวตามลําดับขั้นจากงายไปหายาก ซ่ึง ทวีสิทธิ์  สิทธกิร  
(2533 : 44) กลาววา ในการสอนสุขศึกษาควรใหผูเรยีนไดมีความรูทางดานสุขภาพทั้ง 6 ขั้น ดังน้ี 

  (1)  ความรู - ความจํา (Knowledge) เปนการสอนใหผูเรียนไดระลกึถึงเรื่องราว 
ตาง ๆ ที่เคยมีประสบการณมาแลว คือความสามารถในการจดจําสิ่งตางๆ ซ่ึงจัดเปนความรูขัน้ต่ํา 

 (2)  ความเขาใจ (Comprehension) เปนการสอนใหผูเรียนสามารถจับใจความ 
สําคัญหรือแปลความหมายของสิ่งของ หรือสัญลักษณที่พบเห็นไดถกูตอง ความเขาใจเปน
ความสามารถในการจับใจความสําคัญ การตีความและจนิตนาการเหตุการณที่ไดพบเห็นอยาง
ถูกตอง 

 (3)  การนําไปใช (Application) หมายถึง การที่ผูเรียนสามารถนําความรูหรือ 
ความเขาใจในสิ่งที่รูมาแกไขปญหาใหมได และสามารถแกไขสถานการณใหมไดดี 
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   (4)  การวิเคราะห (Analysis) เปนการสอนที่ทําใหผูเรียนสามารถแยกแยะ 
เรื่องราวตาง ๆ ออกเปนสวนยอย ๆ ไดวาสิ่งน้ันประกอบไปดวยสวนยอย ๆ อะไรบาง สวนใดเปน
สวนสําคัญที่สดุ แตละสวนยอยนั้นมีความสัมพันธกันอยางไร สัมพันธกันดวยถือหลกัการใดหรือ
ทฤษฎีใด 
   (5)  การสังเคราะห (Synthesis) เปนพฤติกรรมที่ผูเรียนสามารถผสมผสานสวน 
ตาง ๆ หรือสวนยอย ๆ เขาดวยกัน เพ่ือใหไดความรูใหมที่สมบูรณกวา หรือแปลกกวาเดิม เพราะ 
การสังเคราะห คือ สมรรถภาพในการคิดริเริ่มสรางสรรค ความสามารถในการวางแผน 
   (6)  การประเมินคา (Evaluation) เปนความสามารถสูงสุดดานสมองของผูเรียนที ่
สามารถพิจารณาตัดสินเรื่องราว หรือเหตุการณตาง ๆ วาดีหรือไม เหมาะสมหรือไม อยางถูกตอง
และมีเหตุผล การประเมินคาเปนความสามารถในการประเมินคุณภาพของสิ่งตาง ๆ ดวยปญญา 
เชน การนําความรูเรื่องกฎเกณฑตาง ๆ มาตัดสินผลงานหรือการกระทําอยางมีเหตุผล 
 

                   ประเมินคา 
                    สังเคราะห 
                 วิเคราะห 
              นําความรูไปใช 
  ความเขาใจ 

ความรู 
ความสามารถและทักษะในการคิดและใชปญญา 

 
ภาพประกอบ 7 แสดงขั้นตอนพฤติกรรมดานความรู 

 
ที่มา : ทวีสทิธิ์  สิทธิกร.  (2533).  การสอนสุขศึกษา.  หนา 45. 

 
    3.1.4.1.1 เครื่องมือในการวัดความรูทางดานสุขภาพ 

    วิธีการสําหรบัวัดความรูทางดานสุขภาพมีหลายวธิี ไดแก (สุชาติ  โสมประยูร.  
2525 : 103) 

(1) การใชแบบทดสอบชนิดตาง ๆ ทั้งแบบอัตนัยและปรนยั แบบปรนัยที่นิยม 
กันมาก คือ แบบถูกผิด แบบเลือกตอบ แบบจับคู และแบบเติมความ 

(2) การสัมภาษณ การสนทนา ซักถาม อาจทําเปนรายบคุคล หรือรายกลุม 
(3) การสาธิต ใชการสาธิตหรือการแสดงใหผูตอบตอบวาสิง่ที่ไดดูน้ันถกูผิด 

อยางไร 
(4) จากการตรวจสอบผลงาน เชน การทํารายงาน จดบันทึก เปนตน 
(5) การสังเกตเกีย่วกับความสนใจ ความเขาใจ ความตั้งใจ เปนตน ซ่ึงเปนวิธ ี
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ที่อาจจะไดผลนอยและไมใครแนนอน 
    การวัดความรูทางดานสุขภาพในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยเลือกใชแบบทดสอบ
แบบถูกผิด (True  - False Items) คือ เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก เพ่ือวัดความรูดานเนื้อหา คือ 
ความรูความจํา ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห การสังเคราะห และการประเมินคา 
    3.1.4.1.2 การสรางแบบทดสอบวัดความรูทางดานสุขภาพ 
    การสรางแบบทดสอบ ควรดําเนินการตามขั้นตอนตอไปน้ี (พวงรัตน  ทวีรัตน.  
2540 : 98) 

(1) กาํหนดวัตถุประสงคในการศึกษา เปนการวางโครงการลวงหนาวา 
ตองการศึกษาอะไร กับใคร และศึกษาเพือ่อะไร 

(2) กําหนดลักษณะของแบบทดสอบที่จะใช เปนการกําหนดรูปแบบของ 
แบบทดสอบโดยกําหนดวาจะใชแบบทดสอบประเภทใด จํานวนขอมีเทาใด และใชเวลาเทาใด 

(3) การสรางแบบทดสอบ เปนการพิจารณาวาคุณลักษณะที่ตองการศกึษามี 
องคประกอบของพฤติกรรมใดบาง สรางตารางวิเคราะหหลักสูตร 

(4) การสรางตัวคาํถาม ใชคําถามที่เขาใจงาย ชัดเจนและมีความเปนปรนัย  
ถาเปนขอสอบแบบปรนยั ตัวเลือกตองเปนอิสระจากกัน มีความชัดเจนไมแนะคําตอบ 

(5) การประเมินคณุภาพของแบบทดสอบ เปนขั้นตรวจสอบดูวาเนื้อหาและ 
พฤติกรรมตาง ๆ ที่นํามาสรางเปนแบบทดสอบเปนตวัแทนที่ดีหรือไม ครอบคลุมเน้ือหาและ
พฤติกรรมเพียงใด โดยตรวจสอบคุณภาพที่สําคัญคือ ความเที่ยงตรง ความเชื่อม่ัน ความเปนปรนัย 
คาอํานาจจําแนก ความยากงาย โดยการนําไปทดลองใช (Try Out) 

(6) การปรับปรุงและรวบรวมแบบทดสอบ เปนการปรับปรงุแกไขขอสอบที ่
บกพรอง รวบรวมขอสอบโดยจัดเรียงขอสอบตามเนื้อหาจากงายไปยาก 
    3.1.4.1.3 คุณลักษณะของแบบทดสอบ 
    คุณลักษณะของแบบทดสอบที่ดีน้ัน ชวาล  แพรัตกุล (2518 : 123 – 136) ได
เสนอไว ดังน้ี 

(1)  ตองเที่ยงตรง (Validity) หมายถึง คุณสมบัติที่จะทําใหผูใชบรรลุถึง 
วัตถุประสงค แบบทดสอบที่มีความเที่ยงตรงสูง คือ แบบทดสอบทีส่ามารถวัดสิ่งที่ตองการจะวดัได
อยางถูกตองตามความมุงหมาย 

(2)  ตองยุติธรรม (Fair) คือ คําถามที่ดีจะไมชี้แนะใหเด็กฉลาดเดาไดถูกหรือ 
เด็กขี้เกียจดูหนังสือเพียงลวก ๆ ก็ตอบได ขอสอบที่ดีจะตองไมลําเอียงตอเด็กกลุมใดกลุมหน่ึง
โดยเฉพาะ 

(3) ตองถามลึก (Searching) คือ คําถามจะไมถามแตเพียงความรูความจําแต 
จะตองใหนักเรียนนําความรูจากตําราไปวเิคราะห ไปขยายและนําไปใช คําถามที่ดีน้ันนักเรียนจะ
ตอบไดตองใชสมองคิด 
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(4) ตองยั่วยุเปนตัวอยาง (Exemplary) คือ คําถามจะตองทาทายชวนให 
นักเรียนคิดและประพฤตปิฏิบัติไปตามนัน้ เม่ือสอบแลวเกิดรอยประทับใจที่ดี 

(5) ตองจําเพาะเจาะจง (Definite) คือ เม่ือนักเรียนอานคําถามก็จะเขาใจ 
แจมชัดวาครูถามอะไร ตองการใหคิด ใหทําอะไร คําถามจะตองไมคลุมเครือ 

(6) ตองเปนปรนยั (Objectivity) คือ มีลักษณะ 3 ประการ คือ 
-   ความแจมชัดในความหมายของคําถาม 
-   ความแจมชัดในวธิีการตรวจหรือมาตรฐานการใหคะแนน 
-   ความแจมชัดในการแปลความหมายของคะแนนนั้น ๆ  

(7) ตองมีประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ ขอสอบจะตองสามารถใหคะแนนที่ 
เที่ยงตรงและเชื่อถือไดมากที่สุด ภายในเวลา แรงงาน และการลงทุนที่นอยที่สุด 

(8) ตองมีความยากพอเหมาะ (Difficulty) คือ ขอสอบที่ดีน้ันคะแนนเฉลี่ยของ 
นักเรียนที่สอบไดควรจะเทากับหรือสูงกวารอยละ 50 ของคะแนนเตม็เล็กนอย 

(9) ตองมีอํานาจจําแนก (Discrimination) คือ ขอสอบที่ดีจะสามารถแยก 
นักเรียนออกเปนประเภท ๆ ไดทุกขั้นทกุระดับ อํานาจจําแนกหมายความวา เด็กเกงจะตอบถกู
มากกวาเด็กออนเสมอ 

(10)  ตองเชื่อถือได (Reliability) ขอสอบที่ดีน้ันจะสามารถใหคะแนนไดคงที่ 
แนนอน 

   สรุปไดวาความรูทางดานสุขภาพนั้น เม่ือตองการจะวัดอะไร ก็ตองสราง 
เครื่องมือและแบบทดสอบตามลักษณะของแบบทดสอบที่กลาวมาขางตน  จะทําใหแบบทดสอบที่วัด 
ความรูทางดานสุขภาพมีประสิทธิภาพสามารถนํามาวัดผลตามจุดประสงคที่ตั้งไวได 
 
  3.1.4.2 เจตคติทางดานสขุภาพ ( Health Attitude)  
  เจตคติหรือทศันคตเิปนคํา ๆ เดียวกัน ตรงกับภาษาอังกฤษวา “Attitude” มีรากศัพท
มาจากภาษาลาตินวา “Aptus” แปลวาโนมเอียง เหมาะสม เจตคติเดิมใชคําวาทัศนคติ ตอมา 
กรรมการบัญญัติศัพทกระทรวงศึกษาธกิาร โดยความเห็นชอบของราชบัณฑิตยสถานใหใชคําวา 
เจตคติ (2519) และกรมวิชาการไดใชคํานีม้าตลอดจนถึงปจจุบัน (สงวน  สุทธิเลิศอรุณ.  2526 : 93) 
   3.1.4.2.1 ความหมายของเจตคต ิ
   ออลพอรท (Allport.  1935 : 810) ไดกลาววา เจตคตเิปนสภาพความพรอมของ
สมองและประสาท อันไดจากเกิดจากประสบการณและการตอบสนองทั้งทางตรงและโดยอิทธิพล
ของแตละบุคคลที่มีตอสิ่งตาง ๆ และสถานการณทั้งหลายที่เกี่ยวโยงกัน 
   อนาสตาซี (Anastasi.  1976 : 552) กลาววา เปนความโนมเอียงที่จะแสดงในทาง
ที่ชอบหรือไมชอบตอสิ่งเราอยางใดอยางหนึ่ง เปนตนวา กลุมชน ประเพณี หรือสถาบันตาง ๆ  
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   แมคโดนอลด (McDonald.  1959 : 564) กลาววา เจตคติ หมายถึง ความโนม
เอียงหรือความพรอมที่จะแสดงพฤติกรรมทางหนึ่งทางใด 
   นิวคอมบ (Newcomb.  1954 : 128)ไดกลาววา เจตคตเิปนความเอนเอียงของ
จิตใจที่มีตอประสบการณทีค่นเราไดรับอาจมากหรือนอยก็ได เจตคติแสดงออกไดทางพฤติกรรม ซ่ึง
แบงออกเปน 2 ลักษณะใหญ ๆ คือ การแสดงออกในลักษณะที่พึงพอใจ ชอบหรือเห็นดวย ลักษณะ
น้ีเรียกวา เจตคติเชิงนิมาน (Positive Attitude) อีกลักษณะหนึ่งคือ การแสดงออกในลกัษณะที่ไม
พอใจไมชอบหรือไมเห็นดวย ลักษณะนี้เรียกวา เจตคติเชิงนิเสธ (Negative Attitude)  
   พจนานุกรมทางการศึกษา (Dictionary of Education) ไดใหคําจํากัดความของ
เจตคตวิา หมายถึง ความรูสึกของคนเราที่มีความคิดเห็นตอสิ่งตาง ๆ รอบ ๆ ตัว ในดานความรูสึก
ชอบหรือไมชอบ เห็นดวยหรือไมเห็นดวย ตอสิ่งตาง ๆ (Good.  1973 : 49) 
   ดวงเดือน  พันธุมนาวิน (2518 : 3) กลาววา เจตคต ิหมายถึง ความรูสึกที่
แสดงออกอยางม่ันคงตอบุคคล หรือสถานการณใด ๆ ที่อาจเปนไปในทางที่ดี (Positive) ขัดแยง 
(Negative) หรือเปนกลาง (Neutral) ก็ได ซ่ึงเปนผลของการรับรูเกี่ยวกับลักษณะที่ดีหรือเลวของ
บุคคล หรือสถานการณน้ัน ๆ  
   สมศักด  สินธุระเวชญ (2522 : 12) กลาววา เจตคติ หมายถึง ทาที ความคิดเห็น  
ความรูสึกเอนเอียงทางจิตใจของบุคคลทีมี่ตอสิ่งหน่ึงสิ่งใด ภายหลังจากการที่บคุคลไดมี 
ประสบการณในสิ่งน้ัน ๆ พฤติกรรมเชนน้ีไมอาจสามารถวัดไดโดยตรง แตสามารถสังเกตและวดัได
จากพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกตอสิ่งน้ัน 
   ไพศาล  หวังพานิช (2523 : 146) ใหความหมายวา เจตคตเิปนความรูสึกภายใน
ของบุคคลที่มีตอสิ่งหน่ึงอันเปนผลจากประสบการณการเรียนรูเกี่ยวกับสิ่งน้ัน และความรูสึกดังกลาว
จะเปนตวักําหนดใหบุคคลนัน้แสดงพฤติกรรมหรือแนวโนมของการตอบสนองตอสิ่งน้ันในทางใดทาง
หน่ึง อาจเปนทางสนับสนุน หรือโตแยงคดัคาน 
   สมบูรณ  ชิตพงศ (2523 : 111) ไดใหความหมายวา เจตคติเปนความรูสึกโนมอี
ยงทางจิตใจของบุคคลที่มีตอสิ่งของ เรื่องราว และปรากฏการณตาง ๆ พฤติกรรมดานเจตคติน้ีเปน
ผลเนื่องมาจากการเรียนรูและประสบการณของบุคคล เจตคตไิมสามารถสังเกตไดโดยตรง แตอาศัย
การตีความจากพฤติกรรมทีบุ่คคลแสดงออกวา บุคคลนั้นมีเจตคตติอสิ่งใดสิ่งหน่ึงไปในทางบวก 
(ชอบ พอใจ) หรือทางลบ (ไมชอบ ไมพอใจ) 
   คณะอนุกรรมการการพัฒนาการสอนและผลิตวัสดุอุปกรณการสอนวิทยาศาสตร 
(ทบวงมหาวทิยาลัย.  2525 : 53) ไดใหความหมายของเจตคติ วา สภาพทางจิตใจของบุคคลแตละ
บุคคลที่เกิดจากประสบการณหรือการเรียนรู และมีความพรอมเพ่ือที่จะแสดงพฤตกิรรมตอบสนอง
สิ่งตาง ๆ ในทางใดทางหนึ่ง เชน ชอบ ไมชอบ สนับสนุนหรือตอตาน เปนตน 
   ประภาเพ็ญ  สุวรรณ (2526 : 3) กลาววา เจตคติเปนความคิดเห็นซ่ึงมีอารมณ
เปนสวนประกอบ เปนสวนที่พรอมที่จะมีปฏิกิริยาเฉพาะอยางตอสถานการณภายนอก 
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   จากความหมายขางตน สามารถสรุปไดวา เจตคติ หมายถึงสภาวะทางดานจิตใจที่
มีตอสิ่งเราใดสิ่งเราหนึ่ง ไมวาจะเปนเหตกุารณ บุคคล สิ่งตาง ๆ รวมทั้งความรูสกึที่เกิดจากการ
เรียนรู แลวแสดงพฤติกรรมออกมาในทางบวก ทางลบหรือเปนกลาง  
   3.1.4.2.2 องคประกอบของเจตคต ิ
   องคประกอบของเจตคตเิปนสิ่งเชื่อมโยงไปยังแงมุมอ่ืน ๆ อีก 2 ดาน คือ ดานแรก 
เชื่อมโยงไปนิยามของเจตคติ อีกดานหนึ่งเชื่อมโยงไปยังประเด็นความสัมพันธระหวางองคประกอบ
หรือความสัมพันธกับตัวแปรอ่ืน ๆ นักจิตวิทยาไดเสนอองคประกอบของเจตคติไว 3 องคประกอบ 
ดังน้ี (ธีรวุฒิ  เอกะกุล.  2542 : 8 –11) 

(1)  เจตคติมีองคประกอบเดียว คือ อารมณ ความรูสึกในทางชอบหรือไมชอบที ่
บุคคลมตีอทีห่มายของเจตคติ นักจิตวิทยาที่สนับสนุนแนวคิดนี้ไดแก เบ็ม (Bem.  1970) ฟชไบน
และไอเซน (Fishbein and Ajzen.  1975) อินสโค (Insko.  1976) และเทอรสโตน (Thurstone.  
1959) นักจิตวิทยาเหลานีถ้ือเอานิยามองคประกอบทางอารมณความรูสึกเปนนิยามเจตคติดวย 

(2)  เจตคติมีสององคประกอบ แนวคิดนี้ระบวุา เจตคติมี 2 องคประกอบ คือ  
องคประกอบดานปญญา และองคประกอบดานอารมณความรูสึก 

  นักจิตวิทยาทีส่นับสนุนการแบงเจตคติเปน 2 องคประกอบ ไดแก แคทซ (Katz.   
1960)และโรเซนเบิรก (Rosenberg.  1956, 1960, 1965) ตามแนวคิดของโรเซนเบิรก องคประกอบ
ดานปญญา หมายถึงกลุมของความเชื่อทีบุ่คคลมตีอทีห่มายของเจตคติ จะเปนตัวสงเสริมหรือ
ขัดขวางการบรรลุถึงคานิยมตาง ๆ ของบคุคล สวนองคประกอบดานอารมณความรูสึก หมายถึง 
ความรูสึกทีบ่คุคลมีเม่ือถูกกระตุนโดยทีห่มายของเจตคติ โรเซนเบิรกเห็นวาอารมณความรูสึก
ทางบวกที่บุคคลมีตอที่หมายของเจตคติจะมีความสัมพันธกับความเชื่อที่วาที่หมายของเจตคตน้ัิน
สัมพันธกับการบรรลุถึงคานยิมทางบวก และขัดขวางการบรรลุถึงคานยิมทางลบของบคุคล ในทาง
กลับกันอารมณความรูสึกทางลบที่บคุคลมีตอที่หมายขอบงเจตคติ จะมีความสัมพันธกับความเชื่อ
ที่วา ที่หมายของเจตคติน้ันสัมพันธกับการบรรลุถึงคานิยมทางลบและขัดขวางการบรรลุถึงคานิยม
ทางบวกของบุคคล สวนเจตคตทิางบวกเล็กนอย หรือทางลบเล็กนอยที่บุคคลมีตอที่หมายของเจต
คติจะมีความสัมพันธกับความเชื่อที่วาทีห่มายของเจตคติน้ัน มีความสัมพันธกับคานิยมที่มี
ความสัมพันธนอยสําหรับบคุคล หรือหากสัมพันธกับคานิยมที่สําคญั บุคคลจะมคีวามมั่นใจนอยถึง
ความสัมพันธระหวางที่หมายของเจตคติกบัคานิยมนั้น ๆ 

(3) เจตคติมีสามองคประกอบ เชิดศักดิ์  โฆวาสินธุ (2520 : 40-41) ธีระพร   
อุวรรณโณ (2528 : 36 – 37) ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2520 : 3-4) และลวน  สายยศ (2530 : 2-3) ได
รวบรวมองคประกอบของเจตคติไว 3 ประการ ซ่ึงประกอบดวย 
    (3.1) องคประกอบดานปญญา (Cognitive Component) มีสวนประกอบยอย  
คือ ดานความเชื่อ ความรู ความคิด และความคิดเห็นทีบุ่คคลมตีอทีห่มายของเจตคติ (Attitude 
Object) 
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    (3.2) องคประกอบดานอารมณความรูสึก (Affective Component) หมายถึง  
ความรูสึกชอบ – ไมชอบ หรือทาทีที่ดี – ไมดี ที่บุคคลมีตอที่หมายของเจตคต ิ

(3.3) องคประกอบดานพฤติกรรม (Behavioral Component) หมายถึง  
แนวโนมหรือความพรอมที่บุคคลจะปฏิบตัิตอที่หมายของเจตคต ิ
   นักจิตวิทยาทีส่นับสนุนการแบงเจตคติเปน 3 องคประกอบ และมีอิทธิพลตอ
การศึกษาดานนี้ไมนอย คือ เครทชและคนอื่น ๆ (Kretch, Crutchfield and Pallachey.  1962) และ 
ทรยัแอนดิส (Triandis.  1971) นักจิตวิทยาเหลานี้ใหคาํนิยามเจตคตโิดยครอบคลมุองคประกอบ 
ทั้ง 3 องคประกอบอยางครบถวน และเห็นวาองคประกอบเหลานี้มีความสัมพันธตอกันและกัน 
พอสมควร กลาวคือ เครทซและคณะไดศึกษาพบวา องคประกอบเหลานี้มีความสัมพันธกันในระดับ 
ปานกลาง ถาหากองคประกอบทั้งสามไมสัมพันธกันหรือสัมพันธกันในระดับต่ําแตละองคประกอบ
อาจจะเปนอิสระจากกัน หรือหากองคประกอบทั้งสามมีความสัมพันธกนัในระดับสูง องคประกอบ 
ทั้งสามอาจเปนสิ่งเดียวกัน (Oskamp.  1977) 
 
 นักจิตวิทยาไดบรรยายองคประกอบของเจตคติออกมาในรูปของแผนภาพ ดังน้ี 
      
           ความรูสึก         การตอบสนองของประสาทสัมผัส 
    สิ่งเรา                           ใชคําพูดแสดงความรูสึก 
   (บุคคล)   
สถานการณ     เจตคต ิ       ความคิดความเขาใจ      การตอบสนองการรับรู 
ประเด็นสังคม                            ใชคําพูดแสดงความเชื่อ 
กลุมสังคม 
            พฤติกรรม         การแสดงออกใชคําพูด 
                                    เกี่ยวของกับการกระทํา 
 

ภาพประกอบ 8  แผนภาพแสดงองคประกอบของเจตคต ิ
 

ที่มา : Rosenberg and others.  (1960).  Attitude Organization and Change.  p. 3. 
 
   การที่บุคคลใดจะเกิดเจตคติตอสิ่งหน่ึงสิง่ใดนั้น ไมวาจะเปนทางดานบวกหรือลบก็
ตามบุคคลนั้นจะตองผสมผสานคุณลักษณะยอยหลาย ๆ อยาง เชน การรับรู การประเมินคา ความ
ซาบซึ้ง ความสนใจ คุณลักษณะเหลานี้จะรวมตวักันขึน้เปนความรูสึกและเจตคตขิองบุคคลนั้น แต
อยางไรก็ตามองคประกอบที่สําคัญที่จะทาํใหคนเราเกดิเจตคตขิึ้นไดน้ันมีอยู 3 องคประกอบ ดังน้ี 

(1)  ความรู (Cognitive Component) บุคคลใดจะมีเจตคตติอสิ่งใดไดบุคคลนั้น 
จะตองมีความรูความเขาใจในสิ่งน้ันกอน เพ่ือใชเปนรายละเอียดสําหรบัใหเหตุผลในการที่จะสรุป 
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เปนความเชื่อตอไป 
(2)  ความรูสึก (Feeling Component) เปนองคประกอบที่เกี่ยวกับความรูสึกหรือ 

อารมณของบุคคลที่มีตอสิ่งหน่ึงสิ่งใดหลังจากรูและเขาใจสิ่งน้ันแลว กลาวคือ เม่ือบคุคลใดรูและ 
เขาใจเรื่องใดจะสรุปเปนความเห็นในรูปการประเมินผลวาสิ่งน้ันเปนที่พอใจหรือไม สําคัญหรือไม ดี
หรือเลว ซ่ึงเทากับเกิดอารมณ หรือความรูสึกตอสิ่งน้ัน 

(3) ความโนมเอียงที่จะปฏิบตัิ (Action Tendency Component) เปน 
องคประกอบสุดทายที่รวมตัวมาจากความรูและความรูสึกที่มีตอสิ่งหน่ึงสิ่งใด จนทําใหเกิดความโนม
เอียงที่จะปฏบิัติหรือตอบสนองตอสิ่งน้ันในทิศทางที่สนับสนุน คลอยตาม หรือ ขัดแยงตามความรู
และความรูสึกที่เปนพ้ืนฐานนั้น 
   การศึกษาเกี่ยวกับองคประกอบของเจตคติเปนสิ่งทีเ่ชื่อมโยงไปยังแงมุมอ่ืนอีก 2 
ดาน คือ ดานแรกเชื่อมโยงไปยังนิยามของเจตคติ อีกดานหนึ่งเชื่อมโยงไปยังประเด็นความสัมพันธ
ระหวางองคประกอบเหลานีห้รือความสัมพันธกับตัวแปรอ่ืน ๆ 
   ดังน้ันจึงสรุปไดวาเจตคติน้ันมีองคประกอบจําแนกได 3 แนวทางดวยกัน คือ แนว
แรกคือ เจตคติมีองคประกอบเดียว เจตคติมีสององคประกอบ และเจตคติมีสามองคประกอบ  
สําหรับการวิจัยในครั้งน้ีผูวิจัยไดนิยามเจตคติ คือ ผลรวมของการประเมินความรูสึกนึกคิดของ
นักเรียนที่เกิดจากความรู ความรูสึก และความโนมเอียงที่จะปฏิบตัิตอพฤตกิรรมสขุภาพ ในดาน
สุขอนามัยสวนบุคคล 
   3.1.4.2.3 ลักษณะของเจตคต ิ
   ลักษณะของเจตคติไดมีนักการศึกษากลาวถึงไวหลายทาน ซ่ึงผูวิจัยไดศึกษาและ
รวบรวมไวดังน้ี 
   ชาเทน (ปยะพงษ  สุริยะพรหม.  2546 : 107; อางอิงจาก Sartain. 1973 : 108 – 
109) กลาวถึงลักษณะของเจตคติไวดังน้ี 

(1) เจตคตเิปนความรูสึกที่บุคคลมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เชน คน สิ่งของ แมกระทั่งสิ่งที ่
เปนนามธรรมอยางความมีเสรีภาพ หรือพระผูเปนเจา เปนตน 

(2) เจตคตติอสิ่งหนึ่งสิ่งใดยอมมีทิศทาง คอื เปนไปในทางบวกหรือลบ และมี 
ความเข็มขน คือระดับความชอบหรือไมชอบมากนอยแตกตางกันออกไป 

(3) เจตคตเิปนแนวโนมในการแสดงออกของบุคคลในทางที่ชอบหรือไมชอบตอ 
สิ่งใดสิ่งหน่ึง 
   มอรเกน และริชารด (กัลยา  สุขปะทิว.  2538 : 34 – 42; อางอิงจาก Morgan 
and Richard.  1975) กลาวถึงลักษณะของเจตคติ ดังน้ี 

(1) เจตคตเิกดิจากการเรียนรู 
(2) เจตคตเิปนตัวกําหนดพฤติกรรม หรือเจตคติมีอิทธพิลตอความชอบ ความ 

ไมชอบและพฤติกรรมของบุคคลเมื่อบุคคลมีเจตคต ิ
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(3) เจตคตขิองบุคคลเปนไดทั้งทางบวกและทางลบ 
(4) เจตคตขิองบคุคลไมสามารถสังเกตเห็นไดโดยตรง บุคคลจะมีเจตคตไิปใน 

ทางใดจะรูไดจากการแสดงออก 
   สงวน  สุทธิเลศิอรุณ (2526 : 94 – 96) และกมลรตัน  หลาสุวงษ (2528 : 231) 
กลาวถึงคุณลกัษณะของเจตคติดังตอไปนี้ 

(1) เจตคตทิี่เกิดจากการเรียนรูและประสบการณของบุคคล ชีวิตของบุคคลเจริญ 
วัยขึ้นมาทามกลางสิ่งแวดลอมที่แตกตางกัน เด็กที่อยูในสิ่งแวดลอมที่ดีเม่ือเจริญเติบโตเปนผูใหญก็
จะไดรับการปลูกฝงในสิ่งทีดี่งาม ไดเรียนรู และไดรับประสบการณที่ดี ไดรับความรูที่ดี ตอมาก็จะ
เกิดเปนความรูสึกและแสดงพฤติกรรมออกมา ในทางตรงกันขามเด็กที่อยูในสิ่งแวดลอมที่ไมดี เม่ือ
เจริญวัยขึ้นกอ็าจมีเจตคติไมดี 

(2) เจตคตทิี่เกิดจากความรูสึกที่สะสมไวนาน สิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพลในการ 
กลอมเกลาบคุลิกภาพของเด็ก เม่ือเด็กเจริญเติบโตขึน้ก็ไดรับการสะสมความรูสกึในดานตาง ๆ ไว 
เชน ความเชือ่ในเรื่องภูตผีปศาจ ความรูสึกที่ลูกเลี้ยงถูกขมเหงน้ําใจจากพอเลี้ยงหรือแมเลี้ยง 
ความรูสึกของเด็กที่เปนลูกกําพรา เหลานี้ เด็กจะเก็บสะสมไวเม่ือเติบโตเปนผูใหญ ก็จะเปน
ความรูสึกหรอืเจตคตใินเรือ่งนั้น ๆ ฝงแนนอยูในบุคคลดังกลาว 

(3) เจตคตเิปนตวักําหนดพฤตกิรรมของบุคคล การกระทาํหรือพฤตกิรรมของ 
บุคคลยอมมีสาเหตุหรือมีเหตุผลเสมอ และยังขึ้นอยูกับอิทธิพลของเจตคติดวย เพราะเจตคติมีสวน
สําคัญในการกําหนดพฤตกิรรมของบุคคล เชน เด็กที่มีเจตคติที่ดีตอครูและโรงเรียนก็อยากจะมา
โรงเรียน ในบางครั้งผูปกครองใหหยุดเรียนก็ไมยอม หรือบุคคลมีเจตคตทิี่ไมดีตอใครคนหนึ่ง จะ
พบวาเขาจะไมเกี่ยวของดวยหรือไมเห็นดวยกับคําพูดหรือการกระทําของใครคนนัน้เสมอ เปนตน 

(4) เจตคตสิามารถถายทอดไปสูบุคคลอ่ืน ๆ ได เน่ืองจากมนุษยเปนสตัวสังคม มี 
พฤติกรรมทีต่องเก่ียวของกันเสมอ และชอบอยูรวมกันเปนกลุมเปนหมูคณะ เม่ือบุคคลอยูรวมกัน
เปนกลุมมีการติดตอสื่อความหมายและมีความสัมพันธภาพตอกัน ก็เปนชองทางที่ทําใหบคุคล
สามารถถายทอดเจตคติไปสูบุคคลอ่ืน ๆ ได เชน บิดา มารดา ถายทอดเจตคตขิองตนใหแกบตุร ครู
ถายทอดเจตคติของครูใหแกนักเรียน เปนตน 

(5) เจตคตเิปลีย่นแปลงได ถึงแมวาเจตคติจะเปนความรูสึกที่ฝงแนนในตวับุคคล  
คลายกับการตกผลึกของสารละลายทางเคมี หรือการแข็งตัวของน้ํา (Crystallized or Forzen) ก็ตาม 
แตเจตคติก็อาจเปลี่ยนแปลงถาไดรับขอมูลหรือมีสถานการณที่เหมาะสม เชน เด็กที่มีเจตคติวาโต
ขึ้นจะเปนพยาบาลแตสอบคัดเลือกสูคนอ่ืนไมไดทั้ง ๆ ที่พยายามสอบมาแลว 2 ครั้ง ก็เลยเปลีย่น
เจตคตวิาไมเปนพยาบาลกไ็ด ขอเปนครูดีกวา เปนตน 
   สรุปไดวาเจตคติมีลักษณะที่สําคัญ คือ เจตคติเปนสภาพของจิตใจเปนความรูสึกที่
ไมสามารถสังเกตเห็นไดโดยตรง ตองแสดงออกมา เกิดจากการเรียนรูหรือประสบการณของแตละ
บุคคล มีทศิทาง (ทางบวก ทางลบ) เปลีย่นแปลงได สามารถถายทอดไปสูบุคคลอื่น ๆ ได และเปน
ตัวกําหนดพฤติกรรมใหแสดงพฤติกรรมออกมานั่นเอง 
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   3.1.4.2.4 ลําดับข้ันตอนการเกิดเจตคติ 
   เจตคติมีการเกิดเปนลําดับเปนขั้นเปนตอนจากงายไปหายากเหมือนขั้นบันได ซ่ึง
มีลําดับขั้นตอนของการเกิดเจตคติดังตอไปน้ี (ประภาเพ็ญ  สุวรรรณ.  2526 : 159) 

(1) การรับ หรือการใหความสนใจ  
  ในขั้นน้ีบุคคลจะถูกกระตุนใหรับทราบวามีเหตุการณหรือสิ่งเราบางอยางปรากฏ 

อยู และบุคคลนั้นจะมีความยินดีหรือมีภาวะจิตใจที่พรอมที่จะรับสิ่งเรานั้นหรือใหความสนใจตอสิง่เรา
น้ัน การรับหรือการใหความสนใจนี้เปนขัน้ของ “สภาพจิตใจ” ขั้นแรกที่จะนําไปสูสภาพจิตใจขัน้
ตอไป แตเน่ืองจากคนเรามีประสบการณเดิมหรืออาจจะไดจากการเรียนรูชนิดเปนทางการหรือไม
เปนทางการกไ็ด จากประสบการณเดิมน้ีเองบุคคลนั้นอาจจะมีสภาพจิตใจในขั้นของการรับหรือการ
ใหความสนใจอยูพรอมแลว โดยที่ไมตองถูกกระตุนใหเกิดขึ้นก็ได 

  ในขั้นของการรับหรือการใหความสนใจนีบุ้คคลจะมีสภาพจิตใจ 3 ลกัษณะ คือ 
    (1.1)  เกิดความตระหนัก ถกูผิด หรือเกดิความรูสึกวามีสิ่งหน่ึง ซ่ึงการรูสึกวา
มี หรือการไดถูกผิดเกี่ยวกบัสิ่งหน่ึงสิ่งใดนั้น เปนความรูสึกที่เกิดขึ้นในจิตใจเทานั้น 
    (1.2) ความเตม็ใจที่จะรับสิ่งมากระตุนนั้น 

   (1.3) การเลือกรับหรือการเลือกใหความสนใจ โดยบางบุคคลจะเลือกในสิ่งที ่
ทําความพอใจมาใหและจะไมรับในสิ่งที่เขาไมชอบ 

(2)  การตอบสนอง 
  เปนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นตอเน่ืองจากพฤติกรรมในขั้นที่หน่ึง บุคคลจะใหความสนใจ 

อยางเต็มที่ ความรูสึกผูกมัดตอสิ่งเราหรือสถานการณที่มากระตุน เกิดความยินยอม เต็มใจและ
พอใจที่จะตอบสนองตอความรูสึกผูกมัดนี้ ยังเปนเพียงความรูสึกขัน้ตนเทานั้น ยังยืนยันไมได
แนนอนวาบุคคลนั้นมีทัศนคติหรือคานิยมตอสถานการณหรือสิ่งเรานั้น ๆ อยางไร 

(3) การใหคา  
  เปนขั้นทีบุ่คคลจะกระทําปฏิกิริยาหรือมีพฤติกรรมที่แสดงวาเขายอมรับหรือรับรู 

สิ่งน้ัน เปนสิ่งที่มีคุณคาสําหรับเขา หรือแสดงวาเขามคีานิยมอยางใดอยางหนึ่ง 
(4) การจัดกลุมคา 

  บุคคลเกิดคานิยมตาง ๆ ขึน้แลว คานิยมที่เกิดขึ้นจะมีหลายชนิด จึงมีความ 
จําเปนจะตองจัดระบบของคานิยมตาง ๆ ใหเขากลุมโดยพิจารณาถึงความสัมพันธระหวางคานยิม
เหลานั้น 

(5) การแสดงลักษณะตามคานิยมที่ยึดถือ 
  พฤติกรรมในขั้นนี้อาจจะแสดงใหเห็นไดโดยบุคคลสรางปรชัญาชีวติสําหรับตนเอง  

หรือคิดกฎตาง ๆ ในการปฏิบัตติน โดยพิจารณาถึงเหตุผลทางดานศีลธรรมจรรยาและทางดานหลัก
ประชาธิปไตย เปนตน  
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           การแสดงลักษณะตามคานยิมที่ยึดถือ 
              การจัดกลุมคา 
          การใหคา 
การตอบสนอง 

การรับ 
  

ภาพประกอบ 9  แสดงขั้นตอนการเกิดพฤติกรรมทางดานเจตคต ิ
 

ที่มา : ทวีสทิธิ์  สิทธิกร.  (2533).  การสอนสุขศึกษา.  หนา 47. 
 
   3.1.4.2.5 ระดับของเจตคติ 
   สมศักดิ์  สินธุระเวชญ (2522 : 11) ไดแบงเจตคติออกเปน 3 ระดับ ดังน้ี 

(1) เจตคตเิชิงนิมาน เปนการแสดงออกในลักษณะความพึงพอใจ เห็นชอบดวย  
สนบัสนุน ปฏบิัตติามดวยความเต็มใจ 

(2) เจตคตเิชิงนิเสธ เปนการแสดงออกในลักษณะตรงกันขามกับเจตคติเชิงนิมาน  
เชน ไมพอใจ ไมเห็นดวย ไมยินดี 

(3) เจตคตทิี่เปนกลาง เปนการแสดงออกในลักษณะที่ไมเปนทั้งเจตคติเชิงนิมาน  
และเจตคติเชงินิเสธ เชน รูสึกเฉย ๆ ไมถึงกับชอบหรอืเกลียด เปนตน 
   3.1.4.2.6 การเกิดเจตคต ิ
   การเกดิเจตคติตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งของคนเกิดขึ้นไดตามเงื่อนไข ดังน้ี (ศักดิ์  สุนทร-
เสณี.  2531 : 4; อางอิงจาก Allport.  1962. Introduction to psychology. p. 614) 

(1)  กระบวนการเรียนรูไดจากการเพิ่มพูนและบูรณาการของการตอบสนองแนว 
ความคิดตาง ๆ เชน เจตคติจากครอบครัว โรงเรียน ครู การเรียนการสอน และอ่ืน ๆ 

(2) ประสบการณขึ้นอยูกับความแตกตางของบุคคล ซ่ึงมีประสบการณที่แตกตาง 
ไปนอกจากประสบการณของคนจะสะสมขึ้นเรื่อย ๆ แลวยังทําใหมีกระสวน (Pattern) เปนของ
ตัวเองดวย ดังน้ันเจตคตบิางอยางจึงเปนเรื่องเฉพาะของแตละบุคคลแลวแตพัฒนาการและ 
ความเจริญเตบิโตของคน ๆ น้ัน 

(3) การเลียนแบบ การถายทอดของคนบางคนไดมาจากการเลียนแบบเจตคติของ 
คนอ่ืนที่ตนพอใจ เชน พอ แม ครู และบคุคลอื่น ๆ  

(4) องคประกอบของสถาบัน คนยอมมีเจตคติคลอยตามกลุมสังคมที่ตนอาศัยอยู 
สืบเนื่องจากสถาบัน เชน โรงเรียน ศาสนา หนวยงานตาง ๆ สถาบันเหลานี้จะเปนแหลงที่มาและ 
สิ่งที่ชวยสนับสนุนใหเกิดเจตคตบิางอยางได 
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   ทวีสิทธิ์  สิทธกิร (2531 : 48) กลาวถึง สาเหตุของการเกิดเจตคติ ดังน้ี 
(1) อาจเกิดจากผลรวมขั้นสุดทายของการสะสมประสบการณตาง ๆ ในชั่ว 

ระยะเวลาหนึง่ เชน การคนควาหาขอเท็จจริงตาง ๆ (Facts) ในชั่วระยะเวลาหนึ่ง จะชวยใหมีเจตคติ
เกิดขึ้น คือ ชอบหรือไมชอบ สนใจหรือไมสนใจตอสิ่งน้ัน ๆ ซ่ึงอาจจะเปนไดทั้งในลักษณะรูปธรรม
และนามธรรม เชน คน สัตว พืช สถาบัน เหตุการณ อุดมคติ ความรัก และความซื่อสัตย ฯลฯ โดย 
สิ่งเหลานี้จะเกิดมีขึ้นในบรรยากาศทัว่ไปของชีวิตประจําวันขณะทีเ่รากําลังดําเนินชวีิตอยู เจตคตทิี่
เกิดขึ้นในลักษณะเชนนี้ มักจะถาวรและมั่นคงพอสมควร 

(2) อาจเกิดจากผลของประสบการณในระยะสั้น ซ่ึงประสบการณน้ัน ๆ จะเปนไป 
อยางเข็มขน ตื่นเตน รุนแรงและรวดเรว็ โดยในทันทีทนัใดนั่นเอง  เจตคตทิี่เกิดขึน้แลว เชน การ
เห็นคนถูกรถชนโดยที่ผูขับประมาท ก็จะเกิดเจตคติที่ไมดีตอการขับรถที่ประมาท 

(3) อาจเกิดจากการไดรับอิทธพิลมาจากคนอื่น เจตคติในลักษณะเชนน้ีมักจะ 
เกิดขึ้นไดงายสําหรับบุคคลที่มีอิทธิพลของผูอ่ืนครอบงําอยูกอนแลว เม่ือบุคคลเหลานี้ไดรับการ
อบรมสั่งสอน ปลุกใจ หรือการโฆษณาชวนเชื่อ เจตคตขิองผูอบรมสั่งสอน ฯลฯ จะถายทอดมายัง
บุคคลเหลานัน้โดยไมรูตัว เชน นักเรียนที่มีความชื่นชอบครูมาก เม่ืออยูใกลชิดกัน สามารถทําให
นักเรียนมีความรูสึกหรือมีความคิดเห็นคลอยตามครูได 

(4) อาจเกิดจากการเปรียบเทียบกับประสบการณเดิม เจตคติที่เกิดขึ้นในลักษณะ 
เชนนี้ จะเกิดขึ้นกับบคุคลที่ขาดการพิจารณาถึงเหตผุลเปนสวนใหญ เชน การที่เห็นคนหนึ่งซ่ึงมี
หนาตาหรือทาทางคลายกบัอีกคนหนึ่งที่เขาเคยรูจักมากอนวาเปนคนไมดี และคิดวาเขาเปนคนไมดี
ไปดวย 

(5) อาจเกิดจากการเห็นตัวอยางที่ดีหรืออยูในสิ่งแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะ เชน  
นักเรียนที่มีครูประจําชั้นซ่ึงมีสุขปฏิบตัิดี ยอมจะทําใหมีเจตคตทิางสขุภาพที่ดีขึ้น หรือนักเรียนที่
อาศัยอยูในสิ่งแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะยอมจะทําใหมีเจตคตทิางสุขภาพที่ดี 
   ประภาเพ็ญ  สุวรรณ (2526 : 91 – 93) กลาวถึง แหลงสําคัญที่ทาํใหเกิดเจตคติ
ไว 4 แหลง ดังตอไปน้ี 

(1) ประสบการณเฉพาะอยาง (Specific Experiences) วิธกีารหนึ่งที่เราเรียน 
เจตคติ คือ จากการมีประสบการณเฉพาะอยางกับสิ่งทีเ่กี่ยวของกับเจตคติน้ัน ตัวอยางเชน ถาเรามี 
ประสบการณที่ดีในการติดตอกับบุคคลหนึ่ง เราจะมีความรูสึกชอบบคุคลนั้น ในทางตรงกันขามถามี
ประสบการณที่ไมดีจากการพบปะหรือติดตอกับบุคคลนัน้ เราก็มักจะมีแนวโนมที่จะมีความรูสึก 
ไมชอบบุคคลนั้น 

(2) การติดตอสื่อสารกัน (Communication From Others) โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
จากบุคคลในครอบครัว ตัวอยางเชน เด็กไดรับการสั่งสอนหรืออบรมจากผูปกครองเสมอวา “การ
ขโมยสิ่งของของคนอื่นไมดี” คําพูดนี้เด็กไดรับจากบุคคลที่เขายกยองนับถือ และมีผลตอความ
เชื่อถือและเจตคตขิองเด็กได 

(3) สิ่งที่เปนแบบอยาง (Model) เจตคตบิางอยางถูกสรางขึน้จากการเลียนแบบ 
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ผูอ่ืน ขบวนการเกิดเจตคตโิดยวิธีน้ีเกิดไดโดยขั้นแรกจากเหตุการณบางอยาง บุคคลจะเห็นวาบุคคล
อ่ืนมีการปฏิบัติอยางไร ขั้นตอไปบุคคลนัน้จะแปลความหมายของการปฏิบัติน้ันในรูปของความเชื่อ  
เจตคติซ่ึงมาจากการปฏิบัตขิองเขา ถาบคุคลนั้นใหความเคารพนับถือยกยองบุคคลที่แสดงปฏกิิริยา
น้ันอยูแลว บคุคลนั้นจะยอมรับความรูสกึความเชื่อที่เขาคิดวาบคุคลที่ปฏบิัติน้ันดี 

(4) องคประกอบที่เกี่ยวของกับสถาบัน (Institutional Factor) ทัศนคตขิองบุคคล 
หลายอยางเกิดขึ้น สืบเน่ืองมาจากสถาบัน เชน โรงเรียน สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
หนวยงานตาง ๆ เปนตน สถาบันเหลานี้จะเปนทั้งแหลงที่มา และสิ่งชวยสนบัสนุนใหเกิดเจตคติ
บางอยางได 
   สรุปไดวาการเกิดเจตคติมีหลายประการดวยกัน คือ การไดรับประสบการณหรือ
การไดรับการเรียนรู การเลยีนแบบ แบบอยางหรือตัวอยางจากบุคคลอ่ืน สถาบนัทางสังคม และ
สิ่งแวดลอมซ่ึงสิ่งเหลานี้มีอิทธิพลที่จะทําใหบุคคลเกิดเจตคตใินทางบวกหรือทางลบได 
   3.1.4.2.7 กระบวนการเปลี่ยนเจตคต ิ
   กระบวนการเปลี่ยนเจตคตน้ัิน จะสืบเนื่องมาจากสภาพแวดลอมในสังคมมี 
การเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ถึงแมวาเจตคติจะเปนสภาวะทางจิตที่มีความมั่นคงพอสมควรก็อาจ
เปลี่ยนแปลงไดในบางกรณี อาจเปลี่ยนแปลงไดนอยหรือเปลี่ยนแปลงได ซ่ึง แมคไกวร (ปยะพงษ   
สุริยะพรหม.  2546 : 111 – 112; อางอิงจาก Mcguire.  1969 : 101) ไดอธิบายขัน้ตอนของ
กระบวนการเปลี่ยนเจตคติ ซ่ึงประกอบดวยขั้นตอนตาง ๆ 5 ขั้น ดังน้ี 

(1) การเอาใจใส (Attention) การที่จะกอใหเกดิการเปลี่ยนแปลงเจตคติของบุคคล 
น้ันในขั้นตนบคุคลจะตองยอมใหความสนใจและเอาใจใสรับรูขอความในการชักจูง ถาผูรับการชกัจูง 
ขาดการเอาใจใสสิ่งที่ชักจูงจะถูกชะงักงันเสียแตเริ่มตน ฉะนั้นการมีสมาธิไมมีสิ่งรบกวนจิตใจ  
ความยินยอมที่จะรับฟงจึงเปนปจจัยสําคัญของการใหความเอาใจใสในสารที่ใชชักจูง 

(2) ความเขาใจ (Comprehension) ความเขาใจจะเกิดขึ้นได เม่ือบุคคลเอาใจใส 
รับฟงสารนอกจากนั้นมีองคประกอบอ่ืน ๆ ที่เขามามีผลตอความเขาใจสารที่สําคญั เชน 
องคประกอบเกี่ยวกับการสือ่สาร สารควรใชขอความชกัจูงที่ทําใหผูรับเกิดความเขาใจไดงายมีความ
นาเชื่อถือ มีวิธีการชักจูงทีส่อดคลองกับลักษณะของผูรับ ไมเราใหผูรับใชกลวธิานในการปองกัน
ตนเอง นอกจากนั้นยังขึ้นอยูกับลักษณะและสภาพจิตใจของผูรับสารดวย 

(3) การยอมรับ (Yielding) การยอมรบัมีสามแบบ คือ 
    - การยอมตาม (Compliance) บุคคลยอมรับการชักจูงเพราะหวังวาจะไดรับ 
การยอมรับหรือไดความดีความชอบจากผูมีอิทธิพลหรือกลุม ยอมรับการชักจูงเพ่ือหวังรางวลัและ
หลีกเลี่ยงการลงโทษ 
    - การเลียนแบบเทียบเคียง (Identification) บุคคลยอมรบัการชักจูงเพราะหวัง
ที่จะทําตนใหคลายคลึงกับผูชักจูง ซ่ึงเปนสิ่งที่ตนพอใจและอยากเลยีนแบบ 

  - การยอมรับเขาไวภายในตน (Internalization) บุคคลยอมรับการชักจูงน้ัน ชี้ 
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ใหเขาเห็นผลประโยชนที่จะไดรับและทําใหเขาเขาใจโลกดียิ่งขึ้น 
(4) ความจํา (Retention) เม่ือเกิดการยอมรับแลว การเปลี่ยนเจตคติจะคงอยู 

ทนนานเทาไรขึ้นอยูกับความจําในเรื่องราวเกี่ยวกับเจตคติน้ัน ๆ ถาเปนเรื่องราวทีมี่ความสําคัญตอ
ตัวบุคคล บุคคลจะจําไดนาน วิธีการสื่อสารที่ดึงดูดความสนใจแกผูรับ และการเสนอสารนั้นบอย ๆ 
จะชวยทําใหความจําในเนื้อหานั้น ๆ ติดทนนาน 

(5) การกระทํา (Action) เปนกระบวนการขั้นสุดทายของการเปลี่ยนเจตคติ คือ  
การแสดงพฤติกรรมเพื่อแสดงถึงการมีเจตคติน้ัน ๆ 
   สรุปแลวกระบวนการเปลี่ยนเจตคตทิี่สําคัญเริ่มจากการเอาใจใส ความเขาใจ  
การยอมรับ ความจํา และเกดิการกระทําในที่สุด 
   3.1.4.2.8 ประโยชนของเจตคต ิ
   จากการศึกษาประโยชนของเจตคติ ประภาเพ็ญ  สุวรรณ (2520 : 4) และ  
ชม  ภูมิภาค (2516 : 65) ไดกลาวถึงประโยชนของเจตคติไว ซ่ึงสรุปไดดังน้ี 

(1) ชวยทําใหเขาใจสิ่งแวดลอมรอบตัว โดยการจัดรูปหรือจัดระบบสิ่งของตาง ๆ  
ที่อยูรอบตัวเรา 

(2) ชวยใหมีการเขาขางตนเอง (Self - Esteem) โดยชวยใหบุคคลหลีกเลี่ยงสิ่งที ่
ไมดีหรือปกปดความจริงบางอยาง ซ่ึงนําความไมพอใจมาสูตัวเขา 

(3) ชวยในการปรบัตวัใหเขากบัสิ่งแวดลอมทีส่ลับซับซอน ซ่ึงมีการปฏิกิริยา 
โตตอบหรือการกระทําสิ่งใดสิ่งหน่ึงลงไปนั้นสวนมากจะทําใหสิ่งทําความพอใจมาก หรือเปนบําเหน็จ
รางวัลจากสิ่งแวดลอม 

(4) ชวยใหบคุคลสามารถแสดงออกถึงคานิยมของตนเอง ซ่ึงแสดงวาเจตคติน้ัน 
นําความพอใจมาใหบุคคลนั้น 

(5) เตรียมบุคคลเพื่อใหพรอมตอการปฏิบัติการ 
(6) ชวยใหบุคคลไดคาดคะเนลวงหนาวาอะไรจะเกิดขึ้น 
(7) ทําใหบุคคลไดรับความสําเร็จตามหลักชยัที่วางเอาไว 

   3.1.4.2.9 การวัดเจตคต ิ
  เน่ืองจากเจตคติเปนมโนภาพที่วัดไดยากเมื่อเทียบกบัการวัดดานอ่ืน นักจิตวิทยา 

และนักวัดผลไดพยายามหาวิธีการวัด และสรางเครื่องมือที่มีคุณภาพที่จะกระตุนใหไดมาซึ่ง
ความรูสึกที่แทจริงของผูถูกวัด ซ่ึง ลวน  สายยศ (ม.ป.ป. : 3 – 4) ถวิล  ธาราโภชน (2522 : 85 – 
88) เสริมศักดิ ์ วิศาลาภรณ และเอนกกุล  กรีแสง (2519 : 6 – 8) และเอ็ดเวิรด (Edwards.  1967 : 
3 – 16) ไดเสนอวิธีการวัดเจตคติ สรุปไดดังน้ี (ธีรวุฒิ  เอกะกุล.  2542 : 18 – 19) 

(1) การสัมภาษณ  (Interview) เปนวธิีที่งายและตรงไปตรงมามากที่สุด การ 
สัมภาษณ ผูสัมภาษณจะตองเตรียมขอรายการที่จะซักถามไวอยางดี ขอรายการนั้นตองเขียนเนน
ความรูสึกที่สามารถวัดเจตคติใหตรงเปาหมาย ผูสัมภาษณจะไดทราบความรูสึก หรือความคิดเห็น
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ของผูตอบที่มีตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง แตมีขอเสียวา ผูถามอาจจะไมไดรับคําตอบที่จริงใจจากผูตอบ เพราะ
ผูตอบอาจบิดเบือนคําตอบ เน่ืองจากอาจเกิดความเกรงกลัวตอการแสดงความคิดเห็น วิธีแกไขคอื ผู
สัมภาษณตองสรางบรรยากาศในการสัมภาษณใหเปนกันเองใหผูตอบรูสึกสบายใจ ไมเครงเครียด
เปนอิสระ และแนใจวาคําตอบของเขาจะเปนความลบั 

(2) การสังเกต (Observation) เปนวิธีการที่ใชตรวจสอบบคุคลอื่นโดยการเฝามอง 
และจดบันทกึพฤติกรรมของบุคคลอยางมีแบบแผน เพ่ือจะไดทราบวาบคุคลที่เราสังเกตมีเจตคติ  
ความเชื่อ อุปนิสัยเปนอยางไร ขอมูลที่ไดจากการสังเกตจะถูกตองใกลเคียงกับความจริง หรือเปนที่
เชื่อถือไดเพียงใดนั้นมีขอควรคํานึงหลายประการ กลาวคือ ควรมีการศึกษาหลาย ๆ ครั้ง ทั้งน้ีเพราะ
เจตคตขิองบคุคลมาจากหลาย ๆ สาเหตุ นอกจากนี้ตัวผูสังเกตเองจะตองทําตัวเปนกลาง ไมมี 
ความลําเอียง และการสังเกตควรสงัเกตหลาย ๆ ชวงเวลา ไมใชสังเกตเฉพาะเวลาใดเวลาหนึ่ง 

(3) การรายงานตนเอง (Self – Report) วิธีน้ีตองการใหผูถกูสอบวัดแสดง 
ความรูสึกของตนเองตามสิ่งเราที่เขาไดสมัผัส น่ันคือ สิ่งเราที่เปนขอคําถามใหผูตอบแสดงความรูสึก
ออกมาอยางตรงไปตรงมา แบบทดสอบหรือมาตราวัดที่เปนของแนว เทอรสโตน (Thurstone)  
กัททแมน (Guttman) ลิเคอรท (Likert) และออสกูด (Osgood) นอกจากที่กลาวมายังมีแบบใหผูสอบ
รายงานตนเอง และอ่ืน ๆ อีกมาก แลวแตจุดมุงหมายของการสรางและการวัด 

(4) เทคนิคจินตนาการ (Projective Techniques) วิธีน้ีอาศยัสถานการณหลาย 
อยางไปเราผูสอบ เชน ประโยคไมสมบูรณ ภาพแปลก ๆ เรื่องราวปลก ๆ เม่ือผูสอบเห็นสิ่งเหลานี้
จะจินตนาการออกมาแลวนํามาตีความหมาย จากการตอบนั้น ๆ พอจะรูไดวามีเจตคตติอเปาเจตคติ
อยางไร 

(5) การวัดทางสรรีะภาพ (Physiological Measurement) การวัดดานนี้อาศัย 
เครื่องมือไฟฟา แตสรางเฉพาะเพื่อจะวัดความรูสึกอันจะทําใหพลังไฟฟาในรางกายเปลี่ยนแปลง 
เชน ถาดีใจเขม็จะชี้อยางหนึ่ง เสียใจเข็มจะชี้อีกอยางหนึ่ง ใชหลักการเดียวกันกับเครื่องจับเท็จ 
เครื่องมือแบบน้ียังพัฒนาไมดีพอจึงไมนิยมใชเทาใดนัก 
   การวัดเจตคตโิดยใชวธิีการรายงานตนเองของลิเคอรท ที่กําหนดเกณฑความ
เบี่ยงเบนมาตรฐานใหคะแนนชวงความรูสกึเทา ๆ กัน อาจเปน 3 มาตรา , 4 มาตรา, 5 มาตรา ฯลฯ 
แตสวนมากจะเปน 5 ชวงแบบตอเน่ือง เรียกวา Arbitary Weighting Method ไดแก เห็นดวยอยาง
ยิ่ง, เห็นดวย, ไมแนใจหรือเฉย ๆ, ไมเห็นดวย และไมเห็นดวยอยางยิ่ง ใหคะแนนเปน 5, 4, 3, 2, 1 
สําหรับขอความทางบวก สวนขอความทางลบในระดบัความคิดเห็นเดียวกัน ใหคะแนนเปน 1, 2, 3, 
4, 5 ซ่ึงไดผลไมแตกตางกนั และพบวามีคาสหสัมพันธสูงถึง 0.99 กับคาคะแนนที่กําหนดเปน
จํานวนเต็ม (ธีรวุฒิ  เอกะกุล.  2542 : 51) หรือขอความที่ใชสอบถามประกอบดวยขอความที่แสดง
ความรูสึกทางบวก และทางลบ มีขั้นตอนการสราง ดังน้ี (พวงรัตน  ทวีรัตน. 2540 : 107 – 108) 

(1) ตั้งจุดมุงหมายของการศึกษาวาตองการศึกษาเจตคติของใครมีตอสิ่งใด 
(2) ใหความหมายของเจตคติตอสิ่งที่จะศึกษาใหแจมชัด เพ่ือทราบวาสิง่ที่เปน  

Psychological Object น้ัน ประกอบดวยคุณลักษณะใดบาง 
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(3) สรางขอความใหครอบคลุมคุณลักษณะทีส่ําคัญของสิ่งที่จะศึกษาใหครบถวน 
ทุกแงมุม และตองมีขอความที่เปนไปในทางบวกและทางลบมากพอ เม่ือนําไปวิเคราะหแลวเหลือ
จํานวนขอความที่ตองการ 

(4) ตรวจขอความที่สรางขึ้น ซ่ึงทําไดโดยผูสรางขอความเอง และนําไปใหผูมี 
ความรูในเรื่องน้ันตรวจสอบโดยพิจารณาในเรื่องของความครบถวนของคุณลักษณะของสิ่งทีศ่ึกษา
และความเหมาะสมของภาษาที่ใช ตลอดจนลักษณะการตอบขอความที่สรางวาสอดคลองกันหรือไม
เพียงใด 

(5) ทําการทดลองขั้นตนกอนทีจ่ะนําไปใชจริง โดยการนําขอความที่ไดตรวจสอบ  
แลวไปทดลองใชกับกลุมตวัอยางจํานวนหนึ่ง เพ่ือตรวจสอบความชดัเจนของขอความและภาษาที่ใช
อีกครั้ง และเพื่อตรวจสอบคุณภาพดานอ่ืน ๆ ไดแก ความเที่ยงตรง คาอํานาจจําแนก และคา 
ความเชื่อม่ันของมาตราวัดเจตคตทิั้งชุด 

(6) กําหนดการใหคะแนนการตอบของแตละตัวเลือก โดยทั่วไปนยิมใชคือ  
กําหนดคะแนนเปน 5, 4, 3, 2 และ1 หรือ 4, 3, 2, 1 และ0 โดยขอความทางบวกคือ 5, 4, 3, 2 และ
1 หรือ 1, 2, 3, 4 และ 5 สําหรับขอความทางลบ ซ่ึงการกําหนดแบบนี้เรียกวา Arbitary Weighting 
Method ซ่ึงเปนวิธทีี่สะดวกมากในทางปฏิบัต ิ
   สรุปไดวาการสรางเครื่องมือวัดเจตคติในการวิจัยครั้งน้ีใชมาตราวัดตามวิธีการ
รายงานตนเอง โดยใชเครื่องมือวัดของลิเคอรท ซ่ึงกําหนดชวงความรูสึกออกเปน 3 มาตรา คือ เห็น
ดวย ,เฉย ๆ , และไมเห็นดวย มีขั้นตอนการสรางตามขั้นตอนที่กลาวมาขางตน  
   3.1.4.2.10 ประโยชนของการวัดเจตคติ 
   เรณู  เจริญศรี (จินตนภา  เสถียรวิริยคุณ.  2536 : 25; อางอิงจาก เรณู  เจริญศรี.  
2525) กลาวถงึประโยชนของการวัดเจตคติ ดังน้ี 

(1) วัดเพื่อทํานายพฤติกรรม การมีเจตคตติอสิ่งใดสิ่งหน่ึงของบุคคล ยอมเปน 
เครื่องแสดงวาเขามีความรูทางดานดี หรือไมดีเกี่ยวกับสิ่งน้ันมากนอยเพียงใด และเขามีความรูสึก
ชอบหรือไมชอบสิ่งน้ันเพียงใด เจตคตขิองบุคคลตอสิ่งน้ันเปนเครื่องทํานายวาบคุคลนั้นมีการกระทํา
ตอสิ่งน้ันไปในทางใด ฉะน้ันการทราบเจตคตขิองบุคคลยอมชวยใหสามารถทราบการกระทําของ
บุคคลนั้นได 

(2) วัดเพื่อหาทางปองกันและแกไข โดยทั่วไปการที่บุคคลมีเจตคตติอสิง่ใด 
อยางไรนั้นเปนสิทธิของเขา แตละบุคคลมีเจตคตติอเรือ่งใดแตกตางกันไปในบางเรื่อง จึงจําเปน
จะตองใหกลุมมีความคิดเห็นและเจตคติสอดคลองกันเพ่ือปองกันปญหาขัดแยงในเรื่องตาง ๆ ที่จะ
เกิดขึ้น เพ่ือการอยูรวมกันดวยความสงบสุขของสังคมและยอมเปนไปไดเม่ือพลเมืองมีเจตคติตอสิ่ง
ตาง ๆ คลายคลึงกันก็จะเปนทางกอใหเกิดความรวมมือรวมใจกัน 

(3) วัดเพื่อความเขาใจสาเหตุและผล เจตคตเิปรียบเทียบสาเหตุภายในทีผ่ลักดัน 
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ใหบุคคลกระทําในสิ่งตาง ๆ แตกตางกนัและสาเหตภุายในหรือเจตคตติอสิ่งใดสิ่งหน่ึงของบุคคลจะ
ไดรับผลกระทบมาจากสาเหตุภายนอกอีกสวนหนึ่ง ฉะน้ันการเขาใจอิทธิพลของสาเหตุภายนอกที่มี
ตอการกระทําของบุคคลตาง ๆ ไดอยางชัดเจน บางกรณีอาจจําเปนตองวัดเจตคติของบุคคลตอ
สาเหตุภายนอกนั้นดวย 
   สรุปแลว  ประโยชนของการวัดเจตคติน้ัน เพ่ือทํานายพฤติกรรม ความรูสึกนึกคดิ
ของบุคคลวาเขาจะมีแนวโนมไปทางได (ทางบวก ทางลบ) ทําใหเขาใจสาเหตุและผล และสามารถ
หาทางปองกันและแกไข หรือสงเสริมใหดีขึ้นได 
 
  3.1.4.3 การปฏิบัติทางดานสุขภาพหรือสุขปฏิบัติ ( Health Practice)  
  เปนพฤติกรรมที่ใชความสามารถในการแสดงออกทางรางกาย ซ่ึงรวมถึงการปฏบิัติที่
แสดงออกและสังเกตไดในสภาวการณหน่ึง ๆ หรืออาจเปนพฤติกรรมที่คาดคะเนวาอาจจะปฏิบัติใน
โอกาสตอไป พฤติกรรมการแสดงออกนี้เปนพฤติกรรมขั้นสุดทายซึ่งตองอาศัยพฤติกรรมระดับ 
ตาง ๆ ที่กลาวมาแลวเปนสวนประกอบ คอื ทางดานความรูและเจตคติ และเปนพฤติกรรมที่สามารถ
ประเมินผลไดงาย แตกระบวนการที่จะกอใหเกิดพฤตกิรรมนี้ตองอาศัยเวลาและการตัดสินใจหลาย
ขั้นตอน ในทางดานสุขภาพถือวาการปฏิบัตทิางดานสุขภาพของบคุคลเปนเปาหมายขั้นสูงสุดที่ชวย
ใหบุคคลมีสุขภาพดี 
   3.1.4.3.1 ความหมาย 
   ประภาเพ็ญ  สุวรรณ (2537 : 155) ไดกลาวา การปฏบิัติ หมายถึง กิจกรรมทุก
ประเภทที่มนุษยกระทํา ไมวาสิ่งน้ันจะสังเกตไดหรือไมได แตสามารถวัดไดโดยใชเครื่องมือพิเศษ
และสามารถบอกไดวามีหรือไมมีได เชน ความคิด ความเชื่อ  ความรูสึก ความชอบ ความสนใจ เปน
ตน 
   เอ้ือมพร  ทองกระจาย (2535 : 3) ไดกลาววา การปฏบิัติเปนกิจกรรมทุกอยางที่
มนุษยกระทํา เปนลักษณะการแสดงออกที่สังเกตเห็นได โดยพื้นฐานทางจิตวิทยามีความเชื่อวา
พฤติกรรมทุกชนิดที่มนุษยกระทํายอมมีสาเหตุ มีจุดมุงหมายนั้นเปนการตอบสนองตอความตองการ
ของมนุษย เม่ือมนุษยไดแสดงพฤติกรรมตอบสนองตอความตองการ หรือจุดมุงหมายแลวพฤตกิรรม
ก็สิ้นสุดลง มนุษยอยูในภาวะสมดุล 
   นอกจากนี้สมจิตต  สุพรรณทัสน (2526 : 274 – 280) ยังไดเสนอแนวความคิด
เกี่ยวกับการเกิดการปฏิบัตหิรือพฤติกรรมไว ดังน้ี 

(1) ความตองการทางดานรางกายเปนแรงผลักดันทําใหเกิดพฤติกรรมขึ้น 
(2) เม่ือมีสิ่งเราที่เหมาะสมมากระตุนบคุคลจะแสดงพฤติกรรมออกมา 
(3) บุคคลจะแสดงพฤติกรรมอะไร ยอมขึ้นอยูกับอารมณหรือความรูสกึของบุคคล 

น้ันความรูความเขาใจและความคาดหวงัในสิ่งที่จะเกดิขึ้น ทําใหบคุคลแสดงพฤติกรรม 
(4) พฤติกรรมเกดิขึ้นจากแรงจูงใจตาง ๆ เชน ความตองการความสําเรจ็ 
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   จากความหมายของการปฏิบัติดังกลาวขางตน พอจะสรุปไดวา การปฏิบัติ 
หมายถึง การแสดงออกมาของพฤติกรรม หรือกระทํากิจกรรมตาง ๆ ของบุคคลที่สามารถสังเกตได 
เชน การแปรงฟน การลางมือ การซักผา เปนตน ซ่ึงขึน้อยูกับความรู ความเขาใจและอารมณหรือ 
ความรูสึกของบุคคลนั้น 
   3.1.4.3.2 ลําดับข้ันการปฏิบัติทางดานสุขภาพ 
   การสอนใหนักเรียนมีความรูและมีเจตคตทิี่ดีสามารถชวยใหการปฏบิัติดีขึ้น 
โดยเฉพาะการสอนใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการปฏบิัติกิจกรรมหรือมีสวนรวมในบทเรียนดวยการ
ปฏิบัติดวยนัน้ ยอมมีผลโดยตรงตอการสงเสริมการปฏิบัติหรือเปนการพัฒนาสุขนิสัยของนักเรียน 
รวมทั้งการจัดบริการสุขภาพและสิ่งแวดลอมตาง ๆ ภายในโรงเรียนใหถูกสุขลักษณะก็มีสวนชวย
สงเสริมสุขปฏบิัติของนักเรียนเปนอันมาก และการปฏบิตัิที่ดีน้ันตองเปนไปอยางมีทักษะ คือ มีสขุ
ปฏิบัติอยางรวดเร็ว ชํานาญและถูกตองเรียบรอย เปนอัตโนมัติโดยไมตองฝนนิสัย หรือระมัดระวัง
มากนัก ซ่ึงเรียกวา ทักษะทางสุขภาพ (Health Skill)  
   เดฟ (อํานวย  ธัญรัตนศรีสกุล.  2540 : 10; อางอิงจาก Dave.  1971; โกวิท   
ประวาลพฤกษ.   2523 : 28) แบงพฤติกรรมดานการปฏิบัติ ดังน้ี 

(1) การเลียนแบบ (Imitation) เปนการทําเลียนแบซ้ํา โดยยงัไมไดผลสมบูรณ 
(2) การลงมือทําตามแบบ (Manipulation) เปนการลงมือทําตามแบบโดยมีคํา 

ชี้แจงที่จะพัฒนาทักษะ 
(3) ความถูกตอง (Precision) เปนการทาํอยางมีทักษะโดยปราศจากคําแนะนํา 

หรือรูปแบบ 
(4) ความตอเน่ือง (Articulation) เปนการกระทําตอเน่ืองประสานกันดวยความ 

ถูกตองและควบคุมได 
(5) การกระทําเองโดยธรรมชาติ (Naturalization) เปนความสามารถระดับสูงทํา 

อยางอัตโนมัต ิ
 
  
              การกระทําเองโดยธรรมชาต ิ
                         ความตอเน่ือง 
                ความถูกตอง 
   การลงมือทาํตามแบบ 
การเลียนแบบ 
 

ภาพประกอบ 10  แสดงขั้นพฤติกรรมทางดานปฏิบัต ิ
 

ที่มา : ทวีสทิธิ์  สิทธิกร.  (2533).  การสอนสุขศึกษา.  หนา 52. 



 54 

   3.1.4.3.3 การวัดการปฏบิัต ิ
   เปนการวัดพฤติกรรมทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) โดยการวัด
ความสามารถในการปฏิบตังิาน (Procedure) เปนการวัดทักษะและเทคนิคในการปฏิบัติงาน วธิีการ
แกปญหาขั้นตอนการทํางาน เปนตน และการวัดผลงาน (Product) เปนการวัดผลงานที่ทําเสร็จ
เรียบรอยแลว โดยมีเครื่องมือในการวัดดังน้ี (สมศักดิ์  สินธุระเวชญ.  2526 : 59 – 62) 

   (1) แบบสํารวจรายการ (Checklist) เปนแบบสํารวจรายการประกอบดวยรายการ
ที่แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานกิจกรรมตาง ๆ หรือพฤติกรรมที่ผูสังเกตบันทึก เม่ือเห็นวารายการ 
น้ัน ๆ เกิดขึ้นหรือไม ซ่ึงไมไดชวยในการพิจารณาคุณภาพ หรือจํานวนครั้งของการกระทําที่เกิดขึ้น 
จึงควรนําไปใชเฉพาะการเก็บขอมูลของกระบวนการหรือวิธีการที่ไดแบงแยกการกระทํา การแสดง 
หรือการปฏิบัติตาง ๆ ออกอยางชัดเจน 

  (2) มาตราการจัดอันดับคุณภาพ (Rating Scale) เปนเครื่องมือที่ใชประเมินคา 
ของสถานการณหรือคุณลักษณะตาง ๆ กนัไดมากกวาแบบสาํรวจรายการ แบงไดดังน้ี 
    (2.1) มาตราการจัดอันดับคุณภาพแบบพรรณา (Descriptive Rating Scale) 
แบบน้ีจะเขียนคําบรรยายบอกเปนระดับของคุณลักษณะนั้น ๆ ไววาเปนอยางไร ระดับคุณลกัษณะ
มักจะเขียนเปนจํานวนคี่ คอื 3, 5, 7 ระดับ เม่ือเลือกวาคุณลักษณะของสิ่งน้ันตรงกับระดับใดก็
บันทึกเครื่องหมายลงที่ระดับน้ัน 
    (2.2) มาตราการจัดอันดับคุณภาพแบบตวัเลข (Numerical Rating Scale) 
แบบน้ีใชรหัสตัวเลขสําหรบัวัดลักษณะตาง ๆ ของแตละบุคคล รหัสจัดขึ้นแทนคําบรรยาย เชน ให 1 
หรือ 0 แทนสิ่งที่ไมเกิดขึ้นเลย, 2 นาน ๆ จึงจะเกิด, 3 เกิดขึ้นเปนครัง้คราว, 4 เกิดขึ้นบอย ๆ และ 5 
เกิดขึ้นเปนประจํา มาตราการจัดลําดับแทนตวัเลขจะมีประโยชนเม่ือลักษณะตาง ๆ หรือคุณภาพ
ของสิ่งที่จะจัดอันดับสามารถแยกแยะขอบเขตจํานวนเปนขั้น ๆ  
    (2.3) มาตราการจัดอันดับคุณภาพแบบกราฟ (Graphic Rating Scale) แบบ
น้ีจะถามคุณลกัษณะใดก็เขยีนคุณลักษณะนั้นไว แลวมีระดับความเขม ความถี่ โดยแบงเปนชวง
ระดับ แลวมีคาํบรรยายอยูขางใตดวย ผูวดัจะตองพิจารณาวาถูกวัดมีคุณลักษณะตรงกับชวงระดบัใด
ก็บันทึกสรุปในชวงนั้น ซ่ึงตางจากมาตราการจัดอันดับคุณภาพแบบตวัเลขตรงทีใ่ชคําตาง ๆ แทน
รหัสเลข 
   สําหรับงานวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยใชมาตราการจัดอันดับคุณภาพ (Rating Scale) เปน 
เครื่องมือในการวัดการปฏบิัติ คือ ปฏิบตัิประจํา, ปฏบิัติบางครั้ง, และไมเคยปฏบิัติเลย โดยใหคา  
3, 2 และ 1ในขอความทางบวก หรือ 1, 2, และ 3 ในขอความทางลบ 
 
  3.1.4.4 ความสัมพันธระหวางความรู เจตคติ และการปฏิบัต ิ
  ซิมบาโด (นพนัฐ  จําปาเทศ.  2542 : 56; อางอิงจาก Zimbrado.  1977 : 49) ได
กลาวโดยสรุปวาเจตคตติอสิ่งใดสิ่งหน่ึงของคนเราจะเปนอยางไรขึ้นอยูกับความรูทีมี่อยู คือ ถามี



 55 

ความรูดี เจตคติตอสิ่งน้ันกจ็ะดีดวย และมีแนวโนมสงผลใหแสดงพฤติกรรมไปในทางที่ดีดวย ดังน้ัน
ทั้งความรู เจตคติ และการปฏิบัติจึงมีความสัมพันธกัน 
  นิภา  มนุญปจุ (2528 : 20) กลาววา การเปลี่ยนแปลงความรูเรื่องสขุภาพอนามัย อาจ
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานเจตคติและการปฏบิัตตินทางดานสุขภาพ หรือการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมสขุภาพดานใดดานหนึ่ง ยอมกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในดานอ่ืนดวย 
  ความสัมพันธระหวางความรู เจตคติ และการปฏิบัติมี 4 รูปแบบ ดังน้ี (นิภา มนุญปจุ. 
2528 : 68) 

(1) การปฏิบัติหรือพฤติกรรมทีแ่สดงออกมาจะเปนไปตามเจตคติ และความรูที ่
บุคคลนั้นมีอยู โดยมีเจตคตเิปนตวักลางระหวางความรู และการปฏิบตัิ คือ เจตคตจิะเกิดจากความรู
ที่มีอยูและการปฏิบัติจะแสดงออกมาไปตามเจตคติน้ัน 
 

 

 ความรู           เจตคต ิ          การปฏิบัต ิ
 

(2) การปฏิบัติหรือพฤติกรรมทีเ่กิดจากความรูและเจตคตทิีมี่ความสัมพันธกัน 
หรือความรูกับเจตคติมีผลรวมกันกอใหเกิดการปฏิบัตหิรือพฤติกรรม 
 
  ความรู 
 
                         การปฏิบัต ิ
 
  เจตคต ิ
 

(3) ความรูและเจตคติ ทําใหเกดิการปฏิบัติไดโดยที่ความรูและเจตคติไมมี 
ความเกี่ยวของกัน 
 

  ความรู  
 
         การปฏิบัต ิ
  
  เจตคต ิ
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(4) ความรูมีผลตอการปฏิบัติทัง้ทางตรงและทางออม เชน บุคคลมีความรูและ 
ปฏิบัตติามความรูน้ัน หรือความรูมีผลตอเจตคติกอนแลวการปฏิบตัิทีเ่กิดขึ้นเปนไปตามเจตคติน้ัน 
 

            เจตคต ิ
 
   
         ความรู        การปฏิบัติ 
 

ภาพประกอบ 11 ความสัมพันธระหวางความรู เจตคติ และการปฏบิัต ิ
 

ที่มา : นิภา  มนุญปจุ.  (2528).  การวิจัยทางสุขศกึษา.  หนา 68. 
 
  สรุปไดวา ความรู เจตคติ และการปฏบิัตมีิความสัมพันธซ่ึงกันและกนั ผูวิจัยเชื่อวา 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสขุภาพของนักเรียนเกี่ยวกบัสุขอนามัยสวนบุคคลจะบังเกิดผลสําเร็จได
น้ัน เม่ือนักเรียนมีความรู และมีเจตคติทีดี่ตอการเรียน ซ่ึงจะสงผลใหนักเรียนมีการปฏิบัตทิี่ดีตามมา
และเกิดเปนบนัไดสุขภาพ ดังน้ี        
                           ความเปนพลเมืองดี 
                             ความสุข 
                    ความสําเร็จ 
                 สุขภาพ 
                   ทักษะ 
            การปฏิบัต ิ
    เจตคต ิ
ความรู          บันไดสุขภาพ 
 

ภาพประกอบ 12  ขั้นตอนของการเกิดพฤติกรรมสขุภาพ 
 

ที่มา : สุชาติ  โสมประยูร.  (2542).  การสอนสุขศึกษา.  หนา 52. 
 
  3.1.5 การเนนพฤติกรรมสุขภาพในระดับชั้นตาง ๆ  
  นักจิตวิทยาและนักการศึกษาลงความเหน็วาสมควรเนนในเรื่องความรู เจตคติ และ 
การปฏิบัติมากนอยลดหลั่นกันไปตามลําดับแตไมแนนอนตายตวัเสมอไป เพราะพฤติกรรมสขุภาพ
ทั้ง 3 ดาน เกิดรวมกันและเกี่ยวของสัมพันธกันอยูเสมอ (สุชาติ  โสมประยูร.  2542 : 53) 
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  การสอนสุขศกึษาควรเนนทั้งความรู เจตคติและการปฏิบัติไปพรอม ๆ กัน และเพื่อให
สอดคลองกับความพรอม ความสามารถและความตองการของนักเรียนในวัยตาง ๆ ดังน้ี  
(ศุภณี  ธรรมปติ.  2546 : 44 - 45; อางอิงจาก ทวีสิทธิ์  สิทธิกร.  2533 : 54 – 55 และสุชาติ   
โสมประยูร.  2542 : 53 – 54) 

(1) ระดับชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 (อายุประมาณ 4 – 9 ป) นักเรียน 
ในวัยน้ีจะไมอยูน่ิง ชอบเลนซน มีความสนใจตอสิ่งหน่ึงสิ่งใด ๆ ไมคงที่ เปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ มี 
ประสบการณและทักษะทางภาษานอย ในการสอนสุขศึกษาครคูวรเนนในเรื่องการปฏิบัตใิน
ชีวติประจําวันใหมากเปนอันดับหนึ่ง เพ่ือปลูกฝงใหนักเรียนปฏิบตัตินไดถูกตองและมีสุขภาพที่ดี
ตั้งแตเยาววัย 

  เจตคตเินนเปนอันดับสอง เน่ืองจากมีความจําเปนนอยกวาการปฏบิัติ ซ่ึงการให 
นักเรียนไดปฏิบัติยอมเปนการสรางเจตคติที่ดีตอสุขภาพไปในตวั โดยจะไดมาในลักษณะผลพลอย
ไดจากการปฏิบัต ิ
   สวนความรูใหสอนแตพอควร เพราะนักเรยีนมีทักษะทางภาษาไมดีพอ มีความ
สนใจจํากัด ไมคอยรูจักคิดหาเหตุผล การใหความรูมาก ๆ นักเรียนจะเกิดความเบื่อหนาย ซ่ึง
ในขณะที่นักเรียนมีการปฏิบัติจะมีความรูเกิดขึ้นโดยบงัเอิญ 
   (2) ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6 (อายุประมาณ 10 – 12 ป) นักเรียนในวัยน้ี
เริ่มมีความรูสกึนึกคิด มีอารมณ ชอบการแขงขัน ชอบเลนกีฬา มีความหวงใยสุขภาพตนเองและ
สนใจสุขภาพสวนรวมมากขึ้น มีประสบการณและทักษะทางภาษามากขึ้น ครูควรปลูกฝงหรือ
เสริมสรางเจตคติทางดานสขุภาพ เม่ือนักเรียนเกิดเจตคตทิี่ดีตอสุขภาพ ยอมเกิดแรงจูงใจชักนําให
นักเรียนไดคนควาหาความรูและการปฏิบัตติอไป เพ่ือใหไดมาซึ่งการปฏิบัติและความรูทั้งในปจจุบนั
และอนาคต ดังน้ันควรเนนเจตคติเปนอันดับที่หน่ึง เนนการปฏิบัตเิปนอันดับที่สอง และทําการแกไข 
ปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมวิธกีารใหม ๆ เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีการปฏิบัติที่ดีและมีสขุภาพที่ดียิ่งขึน้ 
สวนความรูเนนเปนอันดับทีส่าม นักเรียนในระดับประถมศึกษาปที่ 4 – 6 มีความรูและความเขาใจ
ดีกวาชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เปนผูมีเหตผุลและมีการแสวงหาความรูไดดวยตนเอง 
จากการที่นักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง ทําใหเกิดความรูในลักษณะของผลพลอยไดจากการปฏิบตัิและ
ความรูที่ไดรับจากครู 
   สําหรับการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ซ่ึงตองเนน 
การปฏิบัติ เจตคติ และความรูในการรักษาความสะอาดของรางกายหรือสุขอนามัยสวนบุคคล ซ่ึง
ตองการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไมดีใหพัฒนาใหดีขึ้น เพ่ือเปนการปลูกฝงใหนักเรยีนปฏิบตัิตนได
ถูกตองและมีสุขภาพที่ดีตั้งแตเยาววัย 
 
  3.1.6 ปจจัยในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ 
  นิตยา  เจียมจิตต (ศุภณี  ธรรมปติ.  2546 : 45; อางอิงจาก นิตยา  เจียมจิตต.   
2542 : 24) กลาววา การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบคุคลเกิดจากการไดรับความรูจากการอาน  
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การเขียน และการทําความเขาใจกับความรูน้ัน และนํามารวมกับความรูเกาและสรางเปนแบบแผน
สําหรับการปฏิบัติ ดังน้ันการเสริมสรางความรูจึงจําเปนการสงเสรมิการสรางพฤติกรรม และ
กอใหเกิดความสามารถในการปฏิบัติอยางถูกตอง นอกจากนี้เจตคติและประสบการณมี
ความสัมพันธตอการปฏิบตัหิรือพฤติกรรม กลาวคือ เจตคติมีผลตอการแสดงออกของพฤติกรรมของ
บุคคลและในขณะเดียวกันพฤติกรรมของบุคคลจะมีผลตอเจตคตขิองบุคคลนั้น ๆ 
  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลเปนผลจากการเกิดกระบวนการเรยีนรู ซ่ึง
กระบวนการเรียนรูที่ถาวรเปนผลมาจากประสบการณ หรือความรูที่ไดรับการกระตุนใหบคุคลคนหา 
พิจารณาและไตตรอง เม่ือเห็นวาเกิดผลดีก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัตติามความรูใหม โดย
บุคคลจะผานกระบวนการยอมรับสิ่งใหมไปปฏิบตัิ ดวยความเห็นชอบของตนเอง ซ่ึงเปน 
กระบวนการทางสมองที่ซับซอนและตอเน่ืองเปนระยะ ๆ ตามลําดบั ดังน้ี (กมลรัตน  หลาสุวงษ.  
2533 : 67) 

(1) ระยะรับรู (Awareness) เปนระยะแรกเริม่ของกระบวนการที่ไดรับความรูใหม โดย 
การฟง การอาน เขียนเร่ืองราวตาง ๆ 

(2) ระยะสนใจ (Interest) เปนระยะทีต่อเน่ืองจากระยะรับรู โดยบุคคลเกิดความสนใจ 
ในสิ่งที่รับรู และหาขอมูลเพ่ิมเติม เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจมากขึ้น 

(3) ระยะไตรตรอง (Assessment, Decision to try) เปนระยะที่ไตรตรองหรือตัดสินที่ 
จะนําความรูใหมไปใช ซ่ึงระยะนี้อาจตองการขอมูลเพ่ิมเติม เพ่ือพิจารณาขอเสียในการปฏิบัติ และ
เริ่มทําการทดลองปฏิบัต ิ

(4) ระยะทดลอง (Trial) เปนระยะที่นําความรูใหมมาทดลอง ถาไดผลดีและพอใจก็จะ 
กระทําตอไป 

(5) การยอมรับไปปฏิบตัิจนเปนนิสัย (Adoption) เปนระยะที่ทดลองปฏบิัติแลว 
ไดผลดีและเกดิความพอใจ จึงนําไปปฏิบตัิจนเปนนิสัย 
  สรุปแลวปจจัยในการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมสุขภาพ เกิดจากการอาน การเขียน  
การทําความเขาใจกับความรูน้ัน และการปฏิบัตติาม เปนกระบวนการทางสมองที่ซับซอนและ
ตอเน่ืองเปนระยะ ๆ ตามลาํดับ ถาเกิดความพึงพอใจก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัตติามความรู
ใหม ซ่ึงเจตคติและประสบการณมีความสัมพันธตอการปฏิบัติหรือพฤติกรรมของบุคคลดวย 
 
  3.1.7 องคประกอบที่มีผลตอพฤติกรรมสุขภาพ 
  องคประกอบหรือปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมสุขภาพ โดยทั่วไปนั้นมีอยู 3 องคประกอบ 
คือ องคประกอบดานความรู องคประกอบดานเจตคติ และองคประกอบดานการปฏิบัติ สวนการเกิด
พฤติกรรมนั้นเปนกระบวนการที่สลับซับซอนมาก และมีองคประกอบหลายอยางที่มีผลตอพฤติกรรม
สุขภาพของบคุคล เชน องคประกอบทางดานจิตวิทยา องคประกอบทางดานสังคมและวัฒนธรรม 
องคประกอบทางดานเศรษฐกิจ องคประกอบทางดานการศึกษา และองคประกอบทางดานการเมือง  
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(กรมพลศึกษา.  2531? : 9 – 11; อางอิงจาก ประภาเพ็ญ  สุวรรณ.  2526 : 173 – 185) 
(1) องคประกอบทางดานจิตวทิยา ไดแก วุฒิภาวะ ความตองการ ทัศนคติ ความเชื่อ  

คานิยม ความสนใจ การจูงใจ ความคับของใจ ฯลฯ สิ่งเหลานี้มีอิทธิพลอยางมากตอพฤติกรรม 
สุขภาพของบคุคลทั้งในยามปกติและในยามเจ็บปวย  

(2) องคประกอบทางดานสังคมและวัฒนธรรม ที่มีผลตอพฤติกรรมสขุภาพ ไดแก 
ครอบครัว กลุมบุคคลในสังคม สถานภาพทางสังคม วัฒนธรรม ศาสนา ซ่ึงปจจัยเหลานี้ลวนแตมี
อิทธิพลตอการเรียนรู การพัฒนาความคดิ ความเชื่อ และการปฏบิตัิตนทางสุขภาพของบุคคลทั้งสิ้น 
ดังตอไปน้ี 

(2.1) ครอบครัว พฤติกรรมทางสุขภาพบางอยางมีอิทธิพลจากสถาบัน 
ครอบครัวมาก บางครอบครัวพอแมอาจจะปลูกฝงนิสยัในการรับประทานอาหารบางอยาง หรือไมให
ลูกรับประทานอาหาร เชน ไมรับประทานเนื้อสัตว ไมรับประทานผกั หรือรับประทานอาหารสุก ๆ  
ดิบ ๆ นอกจากเรื่องอาหารแลว ครอบครวัยังมีอิทธิพลตอการปฏิบตัดิานอ่ืน ๆ เชน การนอน การ
พักผอน การออกกําลังกาย การรักษาความสะอาดของอวัยวะตาง ๆ ของรางกาย เปนตน อิทธพิล
จากการชักจูง แนะนํา และการปฏิบัตขิองพอแม หรือสมาชิกคนอื่นในครอบครัวจะมีผลอยางมากตอ 
พฤติกรรมสขุภาพของสมาชิกในครอบครัว 

(2.2) กลุมบุคคลในสังคม จะมีอิทธิพลตอพฤตกิรรมสุขภาพไดมาก ในกลุมเด็ก 
ที่มีอายุรุนราวคราวเดียวกันมักจะมีความคิด ความเชื่อ และการปฏิบตัิคลาย ๆ กัน โดยเฉพาะกลุม 
เด็กวัยรุน พฤติกรรมสุขภาพที่เขายึดถืออาจจะมีทั้งผลดีและผลเสยีตอสุขภาพ อิทธิพลของกลุมจะมี
มากหรือนอยตอพฤติกรรมสุขภาพขึ้นอยูกับสัมพันธภาพหรือการยึดของกลุม 

(2.3) สถานภาพทางสังคม สถานภาพทางสังคมที่แตกตางกนัของบุคคลจะมีผล 
ทําใหพฤติกรรมสุขภาพของบุคคลแตกตางกัน การปฏิบัตตินของสมาชิกในชุมชนที่มีสถานภาพทาง
สังคมแตกตางกัน จะเกี่ยวของกับตําแหนงหนาที่ ระดับการศึกษาและเศรษฐกิจ 

(2.4) วัฒนธรรม วฒันธรรมเปนมรดกทางสังคมที่ครอบคลมุทุกสิ่งทุกอยางที่ 
แสดงออกถึงวิถีชวีิตของมนุษยในสังคมของกลุมใดกลุมหน่ึงหรือสังคมใดสังคมหนึ่ง วัฒนธรรมของ 
ชาวไทยที่มีผลกอใหเกิดปญหาสุขภาพนั้นมีหลายอยาง เชน ชาวเขาไมนิยมอาบนํ้าเพราะกลวั 
เครื่องแตงกายเครื่องประดับจะเกาเรว็ การงดของแสลงหรือ “ชะลํา” ของประชาชนภาค
ตะวันออกเฉยีงเหนือไมใหกินกับขาวมาก การงดอาหารปกติทุกชนดิในคนปวย หรือหญิงหลังคลอด
ใหม ๆ กินไดเฉพาะขาวกับเกลือของคนในภาคเหนือ ซ่ึงขอหามเหลานี้มีผลเสียโดยตรงตอ
พฤติกรรมสขุภาพของประชาชนที่เชื่อถอื บางขอหามก็เกิดผลดีตอสุขภาพ เชน การใหหญิงหลัง
คลอดดื่มนํ้าตมสุก หามหญิงตั้งครรภน่ังบนบันได หรือขอหามหญิงมีครรภดูการฆาสัตว เปนตน 

(2.5) ศาสนา ศาสนามีอิทธิพลอยางมากตอการดําเนินชีวิตและความเปนอยู 
ของประชาชนอยางมาก และมีผลตอพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนดวยเชนกนั คําสอนในพุทธ
ศาสนาที่กลาวถึงการรับประทานอาหารแตพอควรไมใหนอยเกินไปหรืออ่ิมเกินไป หลักธรรมซึ่ง
กลาวถึงการปรับตวัทางดานจิตใจ อารมณ ขอปฏิบัติของศาสนาอิสลาม กอนทํา “ละหมาด” จะตองมี 
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การชําระรางกายใหสะอาด จะเห็นวาหลกัคําสอนและขอปฏิบัติดังกลาวมีผลตอสขุภาพ และ 
พฤติกรรมสขุภาพของบุคคลทั้งสิ้น 

(3) องคประกอบทางดานเศรษฐกิจ เศรษฐกจิของประชาชนมีความสัมพันธกับระดับ 
การศึกษา ซ่ึงขณะเดียวกันก็มีผลตอพฤตกิรรมสุขภาพดวย ในกลุมประชาชนที่มีฐานะเศรษฐกิจไมดี
นัก จะมีความรู เจตคติ และการปฏิบัตทิี่ไมถูกตองทางดานสุขภาพ (กรมพลศึกษา.  2531? : 10; 
อางอิงจาก ประภาเพญ็  สุวรรณ.  2526 : 182) ในทางตรงกันขาม ถาฐานะเศรษฐกิจของประชาชน
ดี โอกาสที่จะไดรับการศึกษาที่ดีก็จะมีมาก การศึกษาชวยใหบุคคลมีความรูที่ถูกตอง มีความฉลาด
และสามารถเลือกการปฏิบตัิตนดานสุขภาพที่ถูกตอง ซ่ึงเปนผลใหเขามีสุขภาพทีดี่ซ่ึงความสัมพันธ
ขององคประกอบทั้งสามดังแสดงในแผนภูมิขางลางนี้ 

 
                        เจ็บปวย 
            
   ดอยการศึกษา     ยากจน 
 

ภาพประกอบ 13  ความสัมพันธของเศรษฐกิจที่มีผลตอพฤติกรรมสขุภาพ 
 
ที่มา : กรมพลศึกษา.  (2531?).  ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมสุขภาพเพื่อแสวงหาลูทางไปสูสขุภาพดี 
  ถวนหนา เม่ือป 2543 : ศึกษาเฉพาะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน.  หนา 10. 
 
  (4) องคประกอบทางดานการศึกษาที่มีผลตอพฤติกรรมสุขภาพ ระดับการศึกษาของ
ประชาชนที่แตกตางกันมีผลตอความรู เจตคติ และการปฏิบัตทิางสขุภาพอนามัยของประชาชน 
ประชาชนที่มีการศึกษาต่ํามักจะมีความรู เจตคติ และการปฏิบัตทิางสุขภาพที่ไมถูกตอง ประชาชนที่
มีการศึกษาสงูยอมมีความรู เจตคติ และการปฏิบัตทิางสุขภาพถูกตองกวาผูที่ไดรับการศึกษาต่าํ 
  (5) องคประกอบทางดานการเมืองที่มีผลตอพฤติกรรมสุขภาพ นโยบายทางการเมือง
ของประเทศมผีลตอพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน ทัง้ทางดานความรู เจตคติ และการปฏบิัติ 
เพราะนโยบายของประเทศจะชี้ใหเห็นถึงจํานวนและความเพียงพอของบริการ การรักษาพยาบาล 
กิจกรรมการสุขศึกษา ที่จัดใหกับประชาชน กฎหมายหรือขอบังคับทีจ่ะมีผลตอสุขภาพบางอยาง 
  สรุปไดวาองคประกอบที่มีผลตอพฤติกรรมสุขภาพคือ องคประกอบดานความรู  
องคประกอบดานเจตคติ และองคประกอบดานการปฏิบัติ นอกจากนั้นยังมีองคประกอบอีกหลาย
อยาง เชน องคประกอบทางจิตวิทยา องคประกอบดานสังคมและวฒันธรรม (ครอบครัว, กลุมบุคคล
ในสังคม, สถานภาพทางสังคม, วัฒนธรรม, ศาสนา) องคประกอบดานเศรษฐกิจ องคประกอบ
ทางดานการศึกษา และองคประกอบทางดานการเมือง ซ่ึงองคประกอบเหลานี้มีผลตอพฤติกรรมของ
บุคคลทั้งสิ้น 
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 3.2 งานวิจัยที่เก่ียวของกับพฤติกรรมสุขภาพ 
  3.2.1 งานวิจยัตางประเทศ 
  เอมัส (Amus.  1984 : 152 – 153) ทําการศึกษาเรื่อง อิทธิพลของปจจัยเอ้ือ ปจจัย
อํานวยและปจจัยเสริมที่มีผลตอพฤติกรรมทางดานโภชนาการและการสุขาภิบาลของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาระดับปลาย ในประเทศไนจีเรีย ผลการศึกษาพบวา ปจจัยทั้งสามมีความสัมพันธกบั
พฤติกรรมสขุภาพที่เกี่ยวกบัการปฏิบตัิตน ในเรื่องโภชนาการและการสุขาภิบาล คอืสามารถนํามา
ทํานายพฤติกรรมได 
  นอรตัน (Norton.  1987 : 49) ไดทําการศกึษาเรื่อง ความสัมพันธของแบบแผนการ
ดําเนินชีวิตเกีย่วกับการสงเสริมสุขภาพของผูปกครองที่มีตอการรับรูของเด็กในระดับประถมศกึษา 
ในเรื่องการรับรู ความเชื่อ และพฤติกรรมสุขภาพ พบวา แบบแผนการดําเนินชีวิตเกี่ยวกับ 
การดําเนินสุขภาพของผูปกครองมีสวนสัมพันธกับการรับรู ความเชือ่ และพฤติกรรมสุขภาพของเด็ก 
พบวาความสมัพันธในครอบครัวมีสวนสมัพันธกับพฤติกรรมสุขภาพของเด็ก และพฤติกรรมสุขภาพ
ของเด็กและพอแมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
  พลัมเมอร (Plummer.  1993 : 4597 – A) ทําการศึกษาเรื่อง การประเมินความรู  
ทัศนคติ และบริโภคนิสัยของนักเรียนเกรด 10 สังกัดโรงเรียนรัฐบาลในรัฐแมซซาจูเซส วัตถปุระสงค
เพ่ือศึกษาความรู ทัศนคติ และบริโภคนสิัยของนักเรียนเกรด 10 สังกัดโรงเรียนรัฐบาลใน 
รัฐแมซซาจูเซส เปรียบเทียบตามตวัแปรเพศ ลักษณะชมุชน ผลการเรยีนวิชาโภชนศึกษาระหวาง
นักเรียนเกรด 10 ในรัฐแมซซาจูเซสกับวยัรุนในเมือง กลุมตัวอยางจํานวน 1,482 คน โดยวิธีการ 
สุมอยางมีระบบตามสัดสวน ผลการวิจัยพบวานักเรียนในเมืองมีความรูโภชนาการแคบไมลึกซึ้ง 
ความแตกตางระหวางเพศและลักษณะชมุชนไมมีผลทาํใหทัศนคติทางบวกแตกตางกัน บริโภคนิสัย
ของนักเรียนสวนใหญมากกวาครึ่งไมรับประทานอาหารเชาและสวนใหญจะมีบริโภคนิสัยที่เสี่ยงนอย 
นอกจากนี้นักเรียนหญิงมีสวนรวมในโครงการอาหารกลางวนันอย และพบวาในชวงทศวรรษทีผ่าน
มาการสอนโภชนาการมักจะสอนโดยครอบครัวและโรงเรียนเทานั้น 
  กีนีส (Guynes.  1994 : 1835 – A) ไดทําการศึกษาเรือ่ง แบบอยางพฤติกรรมสขุภาพ
ของบุคลากรในโรงเรียนของนักเรียนเกรด4 ในโรงเรียนรัฐบาล วัตถปุระสงคของการศึกษาเพื่อหา
ความสัมพันธระหวางการรบัเอาแบบอยางพฤติกรรมสขุภาพจากบุคลากรในโรงเรยีนของนักเรียน
กับความตั้งใจของนักเรียนที่จะสรางรูปแบบพฤติกรรมสุขภาพเปนของตนเอง กลุมตัวอยางเปน 
นักเรียนเกรด 4 จํานวน 144 คน บุคลากรในโรงเรียน 26 คน จากโรงเรียน 3 แหง ทางภาค 
ตะวันออกของรัฐเท็กซัส ผลการวิจัยพบวา แบบอยางพฤติกรรมสขุภาพที่ดีของบุคลากรในโรงเรียน
มีความสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนในทางบวก 
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  3.2.2 งานวิจยัในประเทศ 
  ประกายแกว  แปรโคกสูง (2541 : บทคัดยอ) ศึกษาประสิทธิผลของวิธีการสอนโดย 
การเรียนแบบรวมมือ เรื่อง โรคขาดสารอาหาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 สังกัดสํานักงาน 
การประถมศกึษาจังหวัดบรีุรัมย ผลการศึกษาพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยการเรียนแบบ 
รวมมือ เรื่อง โรคขาดสารอาหาร นักเรียนมีความรู เจตคติ และการปฏิบัติดีกวากอนไดรับการสอน
โดยการเรียนแบบรวมมือ อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 
  พรรณี  ทิพยธราดล (2542 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง ประสทิธิพลของ
โปรแกรมสุขศึกษาทีป่ระยกุตใชทฤษฎีความสามรถตนเองในการปรับเปลีย่นพฤติกรรมสุขภาพสวน
บุคคลตามสุขบัญญัติแหงชาติของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 4 โรงเรียนสุเหราปากคลองลําร ี
จังหวัดนนทบรีุ ผลการศึกษาพบวา  

(1) ภายหลังการทดลอง คะแนนเฉลี่ยความรูเกี่ยวกับสุขภาพสวนบุคคลตาม 
สุขบัญญัติแหงชาติของกลุมทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
คะแนนเฉลี่ยเจตคติเกี่ยวกบัสุขภาพสวนบุคคลตามสุขบัญญัติแหงชาติของกลุมทดลองสูงกวากอน
การทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 และคะแนนเฉลี่ยการปฏิบัตเิกีย่วกับสขุภาพ 
สวนบุคคลตามสุขบัญญัติแหงชาติของกลุมทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิต ิ
  (2) ภายหลังการทดลอง คะแนนเฉลี่ยความรู เจตคติ และการปฏบิัติเกี่ยวกับสขุภาพ 
สวนบุคคลของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  ชญานิษฐ  ธรรมนิษฐาน (2543 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา เรื่อง พฤติกรรมสขุภาพ
เกี่ยวกับการบริโภคอาหารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนวมินทราชนูิทิศ สตรวีิทยา 
2 สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา  
  (1) นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ สตรีวทิยา 2 มีความรู
และเจตคติเกีย่วกับการบริโภคอยูในระดับดีและมีการปฏิบัตเิกี่ยวกบัการบริโภคอาหารอยูในระดับ 
ปานกลาง 
   (2) นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวทิยา 2 ที่มีเพศ 
ตางกันมีความรูและเจตคตเิกี่ยวกับการบริโภคอาหารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี ่
ระดับ .05 แตมีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริโภคไมแตกตางกัน  
  (3) นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรยีนนวมินทราชินูทิศ สตรีวทิยา 2 ที่มีชั้นป 
ตางกัน มีเจตคติและการปฏิบัติเกีย่วกบัการบริโภคอาหารไมแตกตางกัน แตมีความรูเกี่ยวกับ 
การบริโภคอาหารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05  

(4) นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรวีิทยา 2 ที่มี 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกัน มีความรูและเจตคติเกีย่วกับการบริโภคอาหารแตกตางกันอยางมี 
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 แตมีการปฏบิัติเกี่ยวกบัการบริโภคอาหารไมแตกตางกัน  
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(5) นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรวีิทยา 2 ที่มีอาชีพ 
ของผูปกครอง รายไดมาโรงเรียนและความเชื่อตางกัน มีความรู เจตคติ และการปฏิบัติเกีย่วกบั 
การบริโภคอาหารไมแตกตางกัน  
  (6) พฤติกรรมสุขภาพเกี่ยวกับการบริโภคอาหารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  
โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ สตรีวทิยา 2 ดานความรูกับเจตคติ และเจตคตกิับการปฏิบัติมี 
ความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนความรูไมมีความสัมพันธกับ 
การปฏิบัตเิกีย่วกับการบริโภคอาหาร 
  ศิริมา  แสงอรุณ (2544 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง สุขภาพสวนบุคคลของ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตราษฎรบูรณะ ผลการศึกษาพบวา  
  (1) นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตราษฎรบูรณะ 
มีสุขภาพสวนบุคคลอยูในระดับดี 
  (2) นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตราษฎรบูรณะ 
ที่มีเพศ ผลสมัฤทธิท์างการเรียน ความรูเกี่ยวกับสุขภาพสวนบุคคล เจตคติเกี่ยวกับสุขภาพสวน
บุคคล การดูแลเอาใจใสของผูปกครอง และการกระตุนเตือนของครูตางกัน มีสุขภาพสวนบุคคล
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 สวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 โรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร เขตราษฎรบูรณะ ที่มีระดับการศึกษาของผูปกครอง อาชีพของผูปกครอง รายได
ของผูปกครอง สภาพครอบครัว จํานวนพีน่องของนักเรียน ลักษณะทีอ่ยูอาศัยแตกตางกัน มีสุขภาพ
สวนบุคคลไมแตกตางกัน 
  ศุภณี  ธรรมปติ (2546 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง ผลของการใชแผนการสอน
แบบ 4MAT หนวยการเรียนเร่ือง ตัวเรา ที่มีตอพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
ผลการศึกษาพบวา  
  (1) นักเรียนทีไ่ดรับการสอนโดยการใชแผนการสอนแบบ 4MAT มีพฤติกรรมสขุภาพ
ดานความรูสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนโดยการใชแผนการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  
  (2) นักเรียนทีไ่ดรับการสอนโดยการใชแผนการสอนแบบ 4MAT มีพฤติกรรมสขุภาพ
ดานเจตคติไมแตกตางจากนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยการใชแผนการสอนแบบปกต ิ
  (3) นักเรียนทีไ่ดรับการสอนโดยการใชแผนการสอนแบบ 4MAT มีพฤติกรรมสขุภาพ
ดานการปฏิบัติสูงกวานักเรยีนที่ไดรับการสอนโดยการใชแผนการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิตที่ระดับ .05 
  จากผลงานวิจัยแสดงใหเห็นวาการพัฒนาพฤติกรรมสขุภาพดานความรู เจตคติ และ 
การปฏิบัติ ตองมีความสัมพันธกัน โดยผานกระบวนการเรียนรู มีการจัดกิจกรรมใหนักเรียนมี 
สวนรวมในการทํากิจกรรม เพ่ือใหนักเรียนเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพไปในทางที่ดี เม่ือ
นักเรียนมีความรูจนเกิดความเขาใจ เกิดเจตคติ และมีการปฏิบัตทิี่ถูกตองจนเปนนิสัย ซ่ึงจะทําให
การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนระดับประถมศึกษาบรรลคุวามสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว 
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4.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับชุดกิจกรรม 
 4.1 เอกสารที่เก่ียวของกับชุดกิจกรรม 
  4.1.1 ความหมายของชุดกิจกรรม 
  ชุดการสอนหรือชุดการเรียน มาจากคําวา Instructional Package หรือ Instructional  
Kits หรือ Learning Package เดิมทีเดียวมักใชคําวา ชุดการสอน เพราะเปนสื่อที่ครูนํามาใช
ประกอบการสอน แตตอมาแนวคิดในการยึดเด็กเปนศนูยกลางการเรียนไดเขามามีอิทธิพลมากขึ้น 
จึงมีผูนิยมเรียกชุดการสอนเปนชุดการเรียนมากขึ้น บางคนมักจะเรียกรวมกันวา ชุดการเรียน 
การสอน คณะอนุกรรมการพัฒนาการสอนและผลติวสัดุอุปกรณทบวงมหาวิทยาลัย (2524 : 249) 
ไดใชคําวา ชดุการเรียนการสอน โดยใหเหตุผลวาการเรียนรูเปนกิจกรรมของนักเรียน การสอนเปน
กิจกรรมของครู กิจกรรมของครูกับนักเรยีนจะตองเกิดคูกัน ดังน้ันตอไปน้ีผูวิจัย จึงใชคําวา  
ชุดกิจกรรม เพ่ือที่จะไดครอบคลุมถึงกิจกรรมของครูและนักเรียน 
  ชุดการสอน ชุดการเรียนการสอน ชุดการเรียนสําเร็จรูป ชุดการสอนรายบุคคล  
ชุดการเรียนดวยตนเอง ชุดกิจกรรม ซ่ึงเปนชุดของสื่อประสมที่จัดขึน้สําหรับหนวยการเรียน  มีผูให
ความหมายไวตาง ๆ กันดังน้ี 
  แคปเฟอร จี และ แคปเฟอร เอ็ม (Kapfer. G. and Kapfer. M.. 1972 : 3-10) ให 
ความหมายวา ชุดกิจกรรมเปนรูปแบบของการสื่อสารระหวางครูกับนักเรียน ซ่ึงประกอบคําแนะนําที่
ใหนักเรียนไดทํากิจกรรมการเรียน จนบรรลุพฤติกรรมที่เปนผลของการเรียนรู การรวบรวมเนือ้หาที่
นํามาสรางชุดกิจกรรมนั้น ไดมาจากขอบขายของความรูที่หลักสูตรตองการใหนักเรียนไดเรียนรู และ
เน้ือหาจะตองตรงและชัดเจนที่จะสื่อความหมายใหผูเรียนไดเกิดพฤติกรรมตามเปาหมายของ 
การเรียน 
  กูด (Good. 1973 : 306) ไดอธิบายถึงชดุกิจกรรมวา ชุดกิจกรรม คือ โปรแกรมทาง 
การสอนทุกอยางที่จัดไวโดยเฉพาะ มีวัสดุอุปกรณที่ใชในการสอน อุปกรณที่ใชในการเรียน คูมือครู 
เน้ือหา แบบทดสอบ ขอมูลที่เชื่อถือได มีการกําหนดจุดมุงหมายของการเรียนไวอยางชัดเจน  
ชุดกิจกรรมนี้ครูเปนผูจัดใหนักเรียนแตละคนไดศึกษาและฝกฝนตนเอง โดยครูเปนผูคอยแนะนํา 
เทานั้น 
  บราวน และคณะ (Brown and others. 1973 : 338) ใหความหมายไววา ชุดกิจกรรม 
คือ ชุดของสื่อแบบประสมทีส่รางขึ้นเพ่ือชวยเหลือครใูหสามารถสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ ใน
กลองหรือชุดกิจกรรมมักจะประกอบไปดวยสิ่งของหลายอยาง เชน ภาพโปรงใส ฟลมสคริป  
ภาพเหมือน โปสเตอร สไลด และแผนภูมิ บางชุดอาจประกอบดวยเอกสารเพียงอยางเดียว บางชุด
อาจจะเปนโปรแกรมที่มีบัตรคําสั่งใหผูเรยีนเรียนดวยตนเอง 
  ดวน (Duane. 1973 : 169) กลาวถึง ชุดการเรียนเปนชดุของวัสดุประกอบการเรียน
สําหรับการเรยีนรูเปนรายบคุคล ซ่ึงจะชวยใหผูเรียนไดสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนตามเปาหมาย  
ผูเรียนจะเรียนไปตามอัตราความสามารถและความตองการของตนเอง 



 65 

  ชัยยงค  พรหมวงศและคณะ (2523 : 120) ไดใหความหมายวา ชุดการสอน คือ การ
นําเอาระบบสือ่ประสมที่สอดคลองกับเน้ือหาและประสบการณของแตละหนวยมาชวยใหการเปลี่ยน- 
แปลงพฤติกรรมการเรียนรูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ภายในชุดการสอนจะประกอบดวยคูมือ
การใชชุดการสอน สื่อการสอนที่สอดคลองกับเนื้อหาและประสบการณ เชน รูปภาพ ตํารา เอกสาร 
แผนภูมิ แผนคําบรรยาย วสัดุอุปกรณ เปนตน 
  ชม  ภูมิภาค (2524 : 100) กลาววา ชุดการสอน คือ เปนรูปแบบของการสื่อการ
ระหวางครูและนักเรียนอันมีการกําหนดจุดมุงหมายแนชัด กําหนดเนื้อหาวัสดุ และกิจกรรมตาง ๆ 
ทั้งตัวครูและนักเรียน เพ่ือใหเกิดผลบรรลุจุดมุงหมายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  วาสนา  ชาวหา (2525 : 32) ไดใหความหมายของชุดกิจกรรมวา การวางแผนการ
เรียนการสอนโดยใชสื่อตาง ๆ รวมกัน ( Multi Media Approach) หรือหมายถึง การใชสื่อประสม  
(Multi Media) เพ่ือสรางประสบการณในการเรียนรูอยางกวางขวางและเปนไปตามจดุมุงหมายที่วาง
ไว โดยจัดไวเปนชุดหรือกลอง 
  วิชัย  วงษใหญ (2525 : 185) กลาววา ชดุกิจกรรมเปนระบบการผลิตและการนําสื่อ 
การเรียนหลาย ๆ อยางมาสัมพันธกัน และมีคุณคาสงเสริมซ่ึงกันและกัน สื่อการเรียนอยางหนึ่งอาจ
ใชเพ่ือการเราความสนใจ ในขณะที่อีกอยางหนึ่งใชเพ่ืออธิบายขอเท็จจริงของเน้ือหา และอีก 
อยางหนึ่งอาจใชเพ่ือกอใหเกิดการเสาะแสวงหาอันนําไปสูความเขาใจอันลึกซึ้ง และปองกัน 
การเขาใจความหมายผิด สื่อการเรียนเหลานี้เรียกอีกประการหนึ่งวา สื่อประสมที่เรานํามาใชให 
สอดคลองกับเนื้อหาวิชา เพ่ือชวยใหผูเรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  เสาวณีย  สิกขาบัณฑิต (2528 : 291) ไดใหความหมายของชุดการสอนวา เปนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูอันประกอบดวย วตัถุประสงค เน้ือหา และวัสดุอุปกรณทั้งหลายไวเปนชุด ๆ 
(จะใสเปนกลองหรือชุด หรือถุง หรือหอ ก็ได) เพ่ือจัดกิจกรรมใหเกิดการเรียนรู 
  วีระ  ไทยพาณิช (2529 : 134) กลาววา ชุดการเรียนมีชื่อเรียกตางกัน เชน ชุดการ
สอน(Instructional Package) ชุดการเรียนเบ็ดเสร็จ (Self – Instructional Package) ชุดการเรียน 
รายบุคคล (Individualized Learning Package) ซ่ึงเปนชุดของสื่อประสม (Multi – Media) ที่จัดขึ้น
สําหรับหนวยการเรียน หัวขอ เน้ือหาและอุปกรณของแตละหนวยทีจั่ดไวเปนชุด กลอง หรือซอง  
ชุดการเรียนอาจมีรูปแบบ (Formats) ที่แตกตางกันออกไป สวนมากจะประกอบดวยคําชี้แจง หัวขอ 
จุดมุงหมาย การประเมินผล การกําหนดกิจกรรมและการประเมินผลขัน้สุดทาย 
  ยุพิน  พิพิธกุล (2537 : 176) ไดใหความหมายของชุดการเรียนการสอนเปน
รายบุคคลวา เปนชุดการเรยีนการสอนที่ผูเรียนเรียนดวยตนเอง ในชุดการเรียนการสอนจะ
ประกอบดวย บัตรคําสั่ง บตัรกิจกรรม บัตรเนื้อหา บัตรแบบฝกหัด หรือบัตรงานพรอมเฉลย และ
บัตรทดสอบพรอมเฉลย ในชุดการเรียนการสอนนั้นจะมีสื่อการเรียนการสอนไวพรอมเพ่ือที่ผูเรียนจะ
ใชประกอบการเรียนเร่ืองนั้น ๆ  
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  สุดารัตน  ไผพงศาวงศ (2543 : 52) กลาววา ชุดกิจกรรม คือ ชุดการเรียนหรือ 
ชุดการสอนนั่นเอง ซ่ึงหมายถึง สื่อการสอนที่ครูเปนผูสรางประกอบขึ้นดวยวัสดุอุปกรณหลายชนิด 
และองคประกอบอื่น เพ่ือใหผูเรียนศึกษาและปฏบิัติกิจกรรมดวยตนเอง เกิดการเรียนรูดวยตนเอง
โดยครูเปนผูใหคําแนะนําชวยเหลือและมีการนําหลักการทางจิตวิทยามาใชประกอบในการเรียน เพ่ือ
สงเสริมใหผูเรยีนไดรับความสาํเร็จ 
  พรศรี  บุญรอด (2545 : 10) กลาววา ชุดกิจกรรม ก็คือชุดการเรียนหรือชุดการสอนที่
หมายถึง เปนสื่อการสอนซึ่งครูสรางขึ้นประกอบไปดวย สื่ออุปกรณและกิจกรรมการเรียนการสอน
อยางหลากหลาย เพ่ือใหผูเรียนใชศึกษาดวยตนเอง โดยครูเปนที่ปรึกษาคอยใหคําแนะนําและ 
ชวยเหลือ 
  ปยะพงษ  สุริยะพรหม (2546 : 63) ไดกลาววา ชุดการสอนหรือชุดกิจกรรม หมายถึง 
รูปแบบการเรยีนการสอนที่ใชสื่อตาง ๆ หลายชนิดเปนองคประกอบเพื่อกอใหเกิดความสมบูรณใน
ตัวเอง ลักษณะของชุดการสอนก็จะแตกตางกันไปตามวัตถุประสงคของการสราง แบงเปน 3 
ประเภท คือ ชุดการสอนสําหรับครู จะเนนการรวมกิจกรรมการเรียนรูของนักเรียนมาก  บทบาทครู
นอยลง ชุดการเรียน จะเนนใหผูเรียนไดมีการชวยเหลือซ่ึงกันและกันในการเรียนรู และชุดการเรยีน
สําหรับเอกัตภาพ เปนชุดการเรียนที่สรางขึ้นเพ่ือใหผูเรียนไดศึกษาเปนรายบุคคลตามความสนใจ 
ชุดการสอนหรือชุดกิจกรรมจะประกอบดวย คําชี้แจง จุดประสงค เน้ือหา สื่อ การวัดผลและ 
ประเมินผล เพ่ือใหผูใชชุดการเรียนหรือชุดกิจกรรมไดบรรลุเปาหมายการเรียนทีว่างไวอยางมี 
ประสิทธิภาพ 
  จากการศึกษาความหมายในขางตน สรุปไดวา ชุดกิจกรรม หรือชุดการสอน หรือ 
ชุดการเรียนการสอน คือ เปนสื่อการสอนที่ครูสรางขึ้น ซ่ึงเปนการนําเอาระบบสื่อประสมที่จัดขึ้น
สําหรับหนวยการเรียนรู เน้ือหา และอุปกรณของแตละหนวยที่จัดไวเปนชุด กลอง หรือ ซอง เพ่ือให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยางมีประสิทธิภาพตามจุดมุงหมายในการเรียน
การสอนที่ตั้งไว 

4.1.2 ประเภทของชุดกิจกรรม 
 มีนักการศึกษาไดกลาวถึง ประเภทของชดุการสอน ชุดการเรียน ชุดการเรียนการสอน  

หรือชุดกิจกรรม ไวหลายทานดังน้ี 
  ชัยยงค  พรหมวงษ (2523 : 118) ไดจําแนกชุดการสอนออกเปน 4 ประเภท ดังน้ี 

(1) ชุดการสอนประกอบคําบรรยาย เปนชุดการสอนที่มุงชวยขยายเนื้อหาสาระ 
การสอนแบบบรรยายใหชัดเจนขึ้น 

(2) ชุดการสอนแบบกลุมกิจกรรม เปนชุดการสอนที่มุงใหผูเรียนไดประกอบ 
กิจกรรมในลักษณะศูนยการเรียน หรือแกปญหาแบบกลุม 

(3) ชุดการสอนรายบุคคล เปนชุดการสอนที่มุงใหผูเรียนเรียนตามอัตภาพของ 
ตนเอง ซ่ึงอาจจะออกมาในรูปของหนวยการสอน หรือโมดูล 
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(4) ชุดการสอนทางไกล เปนชดุการสอนที่ผูสอนกับนักเรยีนอยูตางถิ่นตางเวลา 
กัน มุงสอนใหผูเรียนศึกษาไดดวยตนเอง ในชุดการสอนประกอบดวยสื่อประเภทสิ่งพิมพ รายการ
วิทยุกระจายสยีง วิทยุโทรทศัน ชุดการสอนทางไปรษณยี เชน ชุดการสอนทางไกลของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
  คณะอนุกรรมการการพัฒนาการสอนและผลิตอุปกรณการสอนคณิตศาสตร (2524 : 
250-251) ไดแบงประเภทของชุดการเรียนออกเปน 3 ประเภท คือ 

(1) ชุดการเรียนรูสาํหรับครู เปนชุดสําหรับจัดใหครูโดยเฉพาะ มีคูมือและ 
เครื่องมือสําหรับครู ซ่ึงพรอมที่จะนําไปใชสอนใหเด็กเกิดพฤติกรรมทีค่าดหวัง ครูเปนผูดําเนินการ
และควบคุมกจิกรรมทั้งหมด นักเรียนมีสวนรวมกิจกรรมภายใจใตการดูแลของครู 

(2) ชุดการเรียนสาํหรับนักเรียน เปนชุดการเรียนสําหรับจัดใหนักเรียนเรียนดวย 
ตนเอง ครูมีหนาที่เพียงจัดอุปกรณและมอบชุดการเรียนให แลวคอยรับรายงานผลเปนระยะ ๆ ให
คําแนะนําเมื่อมีปญหาและประเมินผล ชุดการเรียนนี้จะฝกการเรียนดวยตนเอง เม่ือนักเรียนจบ
การศึกษาจากโรงเรียนไปแลวสามารถเรียนรูหรือศึกษาสิ่งตาง ๆ ไดดวยตนเอง 

(3) ชุดการเรียนทีค่รูและนักเรียนใชรวมกัน ชดุนี้มีลักษณะผสมระหวางชดุแบบ 
ที่ 1 และชุดแบบที่ 2 ครูเปนผูคอยดูแล และกิจกรรมบางอยางครูตองเปนผูแสดงนําใหนักเรียนดู 
และกิจกรรมบางอยางนักเรียนตองทําดวยตนเอง  
  กาญจนา  เกียรติประวัติ (2524 : 61) ไดจําแนกประเภทของชุดการเรียนไว 2 
ประเภท คือ 

(1)  ชุดการเรียนสําหรับกิจกรรมกลุม สงเสริมใหผูเรียนศึกษาหาความรูดวย 
ตนเองโดยใชกิจกรรมกลุม เชน ในวธิีการของศูนยการเรียน (Learning center) หรือบทเรียนโมดูล 
เม่ือออกแบบใหใชกิจกรรมกลุมเปนวธิีเรียน 

(2)  ชุดการเรียนรายบุคคล สงเสริมการเรียนดวยตนเองตามลําพัง เพ่ือพัฒนา 
ความรับผิดชอบของผูเรียน และความกาวหนาในการเรียนตามความสามารถในเวลาที่แตกตางกัน 
ผูเรียนสามารถทดสอบเพื่อทราบผลความกาวหนาของตนเองไดทุกเวลา และตรวจคําตอบไดทนัที 
  วิชัย  วงษใหญ (2525 : 174-175) ไดแบงชุดการเรียนการสอนตามลักษณะของการ
ใชออกเปน 3 ประเภท คือ 

(1)  ชุดการเรียนการสอนสําหรับการบรรยาย หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา ชุด 
การเรียนการสอนสําหรับครูใช คือเปนชดุการเรียนการสอนสําหรับกําหนดกิจกรรมและสื่อการเรียน
ใหครูใชประกอบคําบรรยาย เพ่ือเปลี่ยนบทบาทการพดูของครูใหลดนอยลง และเปดโอกาสให
นักเรียนรวมกจิกรรมการเรียนมากยิ่งขึ้น ชุดการเรียนการสอนนี้จะมีเน้ือหาเพียงหนวยเดียวและใช
กับนักเรียนทัง้ชั้น 

(2)  ชุดการเรียนการสอนสําหรับกิจกรรมแบบกลุม ชุดการเรียนการสอนนี้มุงเนน 
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ที่ตวัผูเรียนไดประกอบกิจกรรมรวมกัน และอาจจัดการเรียนการสอนในรูปศูนยการเรียน ชุดการ
เรียนการสอนแบบกลุมจะประกอบดวย ชดุการเรียนการสอนยอยที่มีจํานวนเทากบัจํานวนศูนยการ
เรียนที่แบงไวในแตละหนวย ในแตละศูนยมีสื่อการเรียนหรือบทเรียนครบชุดตามจํานวนผูเรียนใน 
ศูนยกิจกรรมนั้น สื่อการเรียนอาจจัดอยูในรูปของการเรียนการสอนรายบุคคลหรือผูเรียนทั้งศูนยใช
รวมกันก็ได ผูเรียนที่เรียนจากชุดการเรียนการสอนแบบกิจกรรมกลุมอาจจะตองขอความชวยเหลือ
จากครูเพียงเล็กนอยในระยะเริ่มตนเทานัน้ หลังจากเคยชินตอวธิีการใชแลวผูเรียนสามารถ
ชวยเหลือซ่ึงกันและกันไดเอง ในขณะทํากิจกรรมการเรียนหากมีปญหาผูเรียนสามารถซักถามครูได
เสมอ เม่ือจบการเรียนแตละศูนยแลว ผูเรียนอาจจะสนใจการเรียนเสริมเพ่ือเจาะลึกสิ่งที่เรียนรูไดอีก
จากศูนยสํารองที่ครูจัดเตรียมไวเพ่ือเปนการไมเสียเวลาที่จะตองรอคอยผูอ่ืน 

(3) ชุดการเรียนการสอนรายบุคคล เปนชุดการเรียนการสอนที่จัดระบบขัน้ตอน 
เพ่ือใหผูเรียนใชเรียนดวยตนเองตามลําดับขั้นความสามารถของแตละบุคคล เม่ือศึกษาครบและจะ
ทําการทดสอบประเมินผลความกาวหนา และศึกษาชดุการเรียนการสอนชุดอ่ืนตอไปตามลําดับเม่ือมี
ปญหาผูเรียนจะปรึกษากันไดในระหวางผูเรียน และผูสอนพรอมที่จะใหความชวยเหลือทันทีในฐานะ
ผูประสานงานหรือผูชี้แนะแนวทาง การเรยีนดวยชุดการเรียนการสอนนี้จัดเพื่อสงเสริมศักยภาพ 
การเรียนรูของแตละบุคคลใหพัฒนาการเรียนรูของตนเองไปจนเต็มสุดขีดความสามารถ โดยไมตอง
เสยีเวลารอคอยผูอ่ืน ชุดการเรียนการสอนแบบนี้บางครั้งเรียกวา บทเรียนโมดูล 
   จากการศึกษาประเภทของชุดกิจกรรมหรือชุดการสอน หรือชุดการเรียนการสอน 
ที่นักการศึกษาสวนใหญไดจําแนกชุดกิจกรรมออกเปน 3 ประเภท คอื ชุดกิจกรรมสําหรับครู  
ชุดกิจกรรมสําหรับนักเรียนเปนกลุมหรอืชุดกิจกรรมสําหรับครูและนักเรียน และชุดกิจกรรมเปน 
รายบุคคล  ซ่ึงชุดกิจกรรมหรือชุดการเรียนการสอนแตละประเภทจะกําหนดบทบาทครูและนักเรียน
แตกตางกันออกไป ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดเลือกสรางชุดกิจกรรมสําหรับนักเรียนเปนกลุมหรอื 
ชุดกิจกรรมสําหรับครูและนักเรียนใชรวมกัน เน่ืองจากตองการใหนักเรียนมีบทบาทในการมีสวนรวม
ในกิจกรรมใหมากที่สุดและครูมีบทบาทเปนผูคอยใหคาํแนะนํา ชวยเหลือ หรือใหความรูดวย  
นอกจากนี้ชุดกิจกรรมประเภทดังกลาวยงัสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมในการเรียนรูอีกดวย 

4.1.3 ทฤษฎีและจติวิทยาที่เก่ียวของกับชุดกิจกรรม 
  ชุดกิจกรรม หรือชุดการสอน หรือชุดการเรียนการสอน เปนนวัตกรรมการใชสื่อ 
การเรียนการสอนที่มีบทบาทในการเรียนการสอน การสรางชุดการสอนจึงตองอาศัยหลักการและ
ทฤษฎีการเรยีนรู มีอยู 3 กลุมใหญ คือ (สุนีย  เหมะประสิทธิ์.  2533 : 18-19 ; อางอิงจาก Kemp 
and Dayton.  1985 : 13-14) 

(1)  กลุมพฤติกรรมนิยม ( Behaviorism ) 
   เปนกลุมทีต่ีความพฤตกิรรมมนุษยวา เปนการเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรา (Stimuli)  
และการตอบสนอง (Responses) บางทจึีงเรียกวาการเรียนรูแบบ S – R สิ่งเรา ก็คือ ขาวสารหรือ
เน้ือหาวิชาที่สงไปใหผูเรียนโดยผานกระบวนการเรียนการสอน โปรแกรมการเรียนการสอนอิง
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หลักการทฤษฎีน้ีมาก โดยจะแตกลําดับขัน้ของการเรียนรูออกเปนขั้นตอนยอย ๆ และเม่ือผูเรียน
เกิดการตอบสนอง ก็จะสามารถทราบผลไดทันทีวาเกิดการเรียนรูหรือไม ถาตอบสนองถูกตองก็จะมี 
การเสริมแรง โปรแกรมการเรียนการสอนเปนรายบุคคลอิงทฤษฎีน้ีมาก 

(2) กลุมเกสตลัท หรือสนาม  หรือความรูความเขาใจ (Gestalt, Field or  
Cognitive theories) 
   เปนกลุมที่เนนกระบวนการความรูความเขาใจหรือการรูคิด อันไดแก การรับรู 
อยางมีความหมาย ความเขาใจ และความสามารถในการจัดกระทํา อันเปนคุณสมบัติพ้ืนฐานของ
พฤติกรรมมนษุย ทฤษฎีน้ีถอืวาการเรียนรูของมนุษยน้ันขึ้นกับคุณภาพของสติปญญาและ 
ความสามารถในการสรางความสัมพันธ 

(3) กลุมจิตวทิยาทางสังคมหรือการเรียนรูทางสังคม (Social psychology or  
Social learning  theory) 
   เปนกลุมที่เริ่มไดรับความสนใจมากขึ้น ทฤษฎีน้ีเนนปจจัยทางบุคลิกภาพและ 
ปฏิสัมพันธระหวางมนุษย การเรียนรูสวนใหญเกี่ยวของกับการกระทําทางสังคม โดยเรียนรูจาก
ประสบการณโดยตรงหรือผานสื่อการเรียนการสอน 
  เคมปและเดตนั (สุนีย  เหมะประสิทธิ์.  2533 : 19 –23; อางอิงจาก Kemb and 
Dayton.  1985 : 14-15  ) กลาววา ทฤษฎีทั้งสามกลุมตางมีความคลายคลึงหรือจุดเนนเกี่ยวกับ 
การออกแบบและการใชสื่อการเรียนการสอน ดังน้ีคือ 

(1)  แรงจูงใจ (Motivation) 
   หากนักเรียนมีความตองการ ความสนใจ หรือความปรารถนาที่จะเรียนรู ก็จะ 
ทําใหการเรียนการสอนบรรลุผลสําเร็จ ดังน้ันจึงจําเปนตองสรางใหนักเรียนเกิดความสนใจโดย 
การเสนอสื่อการสอนที่กอใหเกิดแรงจูงใจ คือ จัดประสบการณหรือกิจกรรมในการเรียนรู ซ่ึงมี 
ความหมายหรือนาสนใจสําหรับนักเรียน 

(2)  ความแตกตางระหวางบุคคล (Individual differences) 
   นักเรียนแตละคนตางมีอัตราและวธิีการเรยีนรูแตกตางกัน ดังน้ันการจัด 
สื่อการสอนจะตองคํานึงถึงประเด็นนี้ดวย   

(3)  วัตถุประสงคของการเรียนรู (Learning objectives) 
   ในการจัดการเรียนการสอน หากนักเรียนไดทราบวตัถปุระสงคในการเรียนรู ก็ 
จะทําใหนักเรยีนมีโอกาสบรรลุจุดประสงคไดมากกวาที่ไมทราบ นอกจากนี้วัตถุประสงคของ 
การเรียนรูยังชวยในการวางแผนสรางสื่อการเรียนการสอน คือ ทําใหทราบวาควรบรรจุเน้ือหาอะไร
ในสื่อ 

(4)  การจัดเนื้อหา (Organization of content) 
   การเรียนรูจะงายขึ้น หากมีการจัดลําดับเนื้อหาสาระในการเรียนรูเปนลําดับขั้น 
และสมเหตุสมผล  
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(5) การจัดเตรียมการเรียนรูที่มีมากอน (Prelearning preparation) 
   บางครั้งการเรยีนรูเน้ือหาสาระหนึ่ง ๆ จําเปนตองอาศัยประสบการณการเรียนรู 
ที่มีมากอน ดังน้ันในการสรางชุดการเรียนการสอนควรจะคํานึงถึงธรรมชาติและระดับการเรียนรูของ
แตละกลุม เพ่ือที่จะจัดเตรียมความพรอมใหกับกลุมผูเรยีน 

(6) อารมณ (Emotion) 
   การเรียนรูจะเกี่ยวของกับอารมณและความรูสึกของบุคคลพอ ๆ กบั 
ความสามารถทางสติปญญา ดังน้ันในการสรางชุดการเรยีนการสอนหรือชุดกิจกรรมควรตอบสนอง
อารมณ ซ่ึงกอใหเกิดแรงจูงใจในการเรียนรูเปนสําคัญ 

(7) การมีสวนรวม (Participation) 
   การเรียนรูจะบังเกิดผลอยางรวดเร็วและคงทน หากใหนักเรียนมีสวนรวมใน 
กิจกรรมการเรียนรูทั้งทางสติปญญาและทางกายภาพ และควรจัดเปนเวลายาวนานกวาการเรียนรู
โดยการฟงหรือการดู    

(8) การสะทอนกลับ (Feedback) 
   การเรียนรูจะเพิ่มขึ้น หากนักเรียนไดทราบความกาวหนาในการเรียนรู ซ่ึงเปน 
การสรางแรงจูงใจ          

(9) การเสริมแรง (Reinforcement) 
   เม่ือนักเรียนบรรลุผลในการเรียนรูเน้ือหาสาระใดแลว ก็จะถูกกระตุนใหเกิด 
การเรียนรูอยางตอเน่ืองตอไป ซ่ึงการเรียนรูน้ีก็เปนรางวัลทีส่รางความเชื่อม่ัน และสงผลใหเกิด 
พฤติกรรมในทางบวกแกนักเรียน 

(10) การฝกปฏิบตัแิละการทําซ้ํา (Practice and repetition) 
   บ ุคคลจะเกิดการเรียนรูในเรื่องของความรูและทักษะได จะตองอาศัยการฝก 
ปฏิบัติและการทําซ้ําอยูเสมอ ซ่ึงจะนําไปสูความคงทนในการเรียนรู 

(11) การนําไปประยุกตใช (Application) 
   ผลลัพธที่พึงปรารถนาของการเรียนรูก็คือการเพิ่มความสามารถของแตละ 
บุคคลในการประยุกตหรือการถายโยงการเรียนรู คือสามารถนําไปปรับใชกบัปญหาหรือสภาพการณ
ใหม 
  ฉลองชัย   สุรวัฒนบูรณ (สนีุย  เหมะประสิทธิ์. 2533 :  21 - 23; อางอิงจาก  
ฉลองชัย สุรวฒันบูรณ.  2528 : 27 – 31) กลาววา ทฤษฎีการเรียนรูทั้ง 3 กลุม ทําใหเกิดแนวคดิ
และหลักการเกี่ยวกับเง่ือนไข สภาวะ และวิธีการเรียนรูที่มีประสิทธภิาพ ดังน้ี 

(1)  นักเรียนจะตองไดรับประสบการณและมีโอกาสฝกหัดพฤติกรรมที่กาํหนดไว 
ในวตัถุประสงคการสอนการเรียนรู โดยตองจัดการสอนที่มีทิศทางชัดเจนและเหมาะสม จึงจะ
กอใหเกิดการเรียนรูสูงสุด 

(2) ประสบการณการเรียนรู ตองทําใหนักเรียนไดรับความพึงพอใจจากการ 
กระทําพฤติกรรมที่กําหนด และบําบัดความตองการดานตาง ๆ ของนักเรียนได 
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(3) สิ่งเราและการตอบสนองจะตองเกิดขึ้นไลเลี่ยกัน ซ่ึงจะทําใหเกิดการเรียนรูได 
อยางรวดเร็ว 

(4) นักเรียนควรมโีอกาสฝกปฏิบัติ โดยคํานึงถึงการจัดลําดับขั้นตอนของงาน  
จํานวนครั้ง ระยะเวลาของการฝก ตลอดจนการหยุดพักสลับกันไป 

(5) การเสริมแรงและใหรางวลั เปนสภาวะทีส่ําคัญมากในการเรียนรูทุกประเภท  
ถาใหการเสรมิแรงหรือใหรางวัลเขมแข็ง การตอบสนองจะมีโอกาสสูงขึ้น โดยที่ควรจะใหมีความถี่ใน
การเสริมแรงบอยที่สุดเม่ือผูเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียนในจุดนั้น ๆ และควรจะใหมี 
การเสริมแรงอยางออนที่สุดเม่ือผูเรียนทําผิดในแตละขัน้ตอน 

(6) แรงกระตุนหรอืแรงจูงใจของผูเรียนเปนเง่ือนไขสําคัญตอการเรียนรูมาก  
การเรียนรูจะเกิดผลสูงสุดเม่ือผูเรียนมีความพึงพอใจหรือมีแรงจูงใจ โดยเฉพาะแรงจูงใจภายในหรือ
แรงจูงใจภายนอกที่ไดรับแลวเปลี่ยนเปนแรงจูงใจภายใน 

(7) ความพรอมของผูเรียน ผูเรียนจะเรียนไดดีเม่ือไดรับการเตรียมความพรอมที่ 
จะเรียน 

(8) การเรียนรูจะมีประสิทธิภาพเมื่อผูเรียนมีวัสดุอุปกรณหรือเครื่องมือที่ 
เหมาะสมในการทํางานหรือในการแกปญหา 

(9) การใหนักเรียนไดลงมือกระทําจะทําใหเกดิการเรียนรูอยางมีประสิทธผิลมาก 
ที่สุด โดยนักเรียนจะซึมซาบสิ่งน้ันดวยกระบวนการดูดซึม (Assimilation) และบรรจุสิ่งน้ันไวใน
สมองดวยกระบวนการการปรับความแตกตาง เพ่ือใหเขากับความเขาใจและความรูเดิม 
(Accommodation) 

(10) วิธีการเรยีนและระดับความคลายคลึง ประสบการณใหมกับความรูเดิม 
เปนองคประกอบสําคัญอยางหนึ่งของการเรียนรู ภายใตเง่ือนไขที่ดีที่เหมาะสมการเรียนรูที่ดียอม
เกิดขึ้นได 

(11) นักเรียนจะเรยีนไดดีขึ้นเม่ือมีโอกาสไดสํารวจขอบกพรองตาง ๆ ของ 
ตนเองและควรไดรับแรงจูงใจใหหาวิธีแกไขปรับปรุงใหมใหเหมาะสม 

(12) นักเรียนจะเรยีนรูไดกวางขวาง เร็วขึ้น และดีขึ้น เม่ือไดรับประสบการณที่ 
เปนรูปธรรมมากกวาที่เปนนามธรรม เพราะนักเรียนไดใชประสาทรบัรูหลาย ๆ สวนในการเรียนรู 
ประสบการณรูปธรรมทําใหเกิดความเขาใจลึกซึ้งกวางขวาง เรียนไดเร็วขึ้นและจดจําไดนาน 

(13) การเรียนรูของนักเรียนจะมีประสิทธผิล เม่ือมีการจัดสภาพบรรยากาศ 
การเรียนที่ดีมีความอบอุนรูสึกปลอดภัย มีบรรยากาศแหงการยอมรับกฎระเบียบที่ตองปฏิบตัิ และมี
เสรีภาพภายในขอบเขตที่เหมาะสม 

(14) นักเรียนควรมโีอกาสรวมวางแผนหรือกําหนดมาตรฐานการวัดและ 
การประเมินผล การประกอบกิจกรรมของตน ซ่ึงจะชวยใหนักเรียนตัง้ใจเรียนและประสบผลสําเร็จใน
การเรียน 

(15) ใหนักเรียนมีโอกาสไดประเมินผลตนเองทุกขณะที่เรยีน จะชวยทําให 
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ปรับปรุงการเรียนไดทัน 
(16) มีการสรุปการเรียนหรือการทํากิจกรรมแตละครั้งแตละตอน 
(17) การเรียนรูจําแนกแยกแยะของนักเรียน จะวัดไดจากการกระทําตอบสนอง 

ตอสิ่งเรา 2 ชนิดขึ้นไปวาจําแนกแยกแยะใหเห็นได 
(18) ปกติมนุษยเรียนรูโดยมีกระบวนการ 3 ขัน้ตอน คือ 

(18.1) ประสบการณ โดยอาศัยประสาทรับรูสิ่งเรา 
(18.2) ความเขาใจ เปนการจัดระบบ การสังเคราะห บูรณาการ 

ประสบการณตาง ๆ ใหมีความหมายยิ่ง ๆ ขึ้น ทําใหเขาใจกระจางยิ่งขึ้น 
(18.3) การคิด เปนขบวนการทางจติ ผูที่คิดอยางมีประสิทธิภาพจะเปนผูที ่

สามารถจัดประสบการณตาง ๆ ใหเปนประโยชนใหสัมพันธกัน หรือใชรวมกบัประสบการณใหมได
อยางเหมาะสม 
  ชัยยงค  พรหมวงศ (2523 : 119)  ไดกลาวถึงเหตุผลของการใชจิตวทิยาทาง
การศึกษาในการสรางชุดกิจกรรม ดังน้ี 

(1)  เพ่ือสนองความแตกตางระหวางบุคคล 
(2)  เพ่ือยึดผูเรียนเปนศูนยกลางดวยการใหการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
(3)  มีสื่อการเรียนใหม ๆ ที่ชวยในการเรยีนของนักเรียน เพ่ือชวยการสอนของครู 
(4)  ปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียนที่เปลีย่นไป โดยครูจะมีบทบาทเปนผูให 

คําแนะนํา 
  สรุปแลว ในการสรางสื่อการสอน หรือสรางชุดกิจกรรมขึ้น ตองสามารถตอบสนองตาม
หลักการดังกลาวขางตนได สื่อการสอนหรือชุดกิจกรรมก็ยอมนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพบรรลุ
ตามจุดมุงหมายที่ตองการ 
  4.1.4  องคประกอบของชดุกิจกรรม 
  นักการศึกษาไดกลาวถึงองคประกอบของชุดการสอน ชุดการเรียน ชุดการเรียน 
การสอน หรือชุดกิจกรรม ไวดังน้ี 
  คารดาเรลลี (สุนทรี   หิมารัตน.  2533 : 124; อางอิงจาก Cadarelli.  1973 : 150)  
ไดกําหนดโครงสรางของชุดการเรียนวาประกอบดวย 
   (1)   หัวขอ (Topic) 

 (2)   หัวขอยอย (Subtopic) 
 (3)   จุดมุงหมายหรือเหตุผล (Rational) 

   (4)   จุดประสงคเชิงพฤติกรรม (Behavioral  Objectives) 
(5)  การสอบกอนเรียน (Pretest) 
(6) กิจกรรมและการประเมินตนเอง ( Activities and Self – Evaluation ) 
(7) การทดสอบยอย (Quiz หรือ  Formative Test) 
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(8) การทดสอบขัน้สุดทาย (Posttest หรือ Summative Evaluation) 
  ดวน (Duane.  1973 : 169) ไดกลาวถึงองคประกอบของชุดการเรียน 6 ประการ คือ 

(1)  มีจุดมุงหมายและเนื้อหา 
(2)  บรรยายเนื้อหา 
(3)  มีจุดประสงคเชิงพฤตกิรรม 
(4)  มีกิจกรรมใหเลือกเรียน 
(5)  มีกิจกรรมที่สงเสริมเจตคต ิ
(6)  มีเครื่องมือวัดผลกอนการเรียน ระหวางเรียน และหลังเรียน 

  ฮุสตันและคณะ (ฐิตทิร  ทองสุข.  2541 : 13; อางอิงจาก Houston and Others.  
1972 : 10 – 15) ไดกลาววาชุดการสอนหรือชุดกิจกรรม ควรประกอบดวยสวนสาํคัญตาง ๆ 5 สวน 
ดังน้ี 

(1) คําชี้แจง (Prospectus) อธิบายถึงความสําคัญของบทเรียน ขอบขายของ 
ชุดการสอน หรือชุดกิจกรรม สิ่งที่ผูเรียนจะตองมีพ้ืนความรูกอนเรียนและขอบขายของกระบวนการ
ทั้งหมดของชุดการสอน 

(2) จุดมุงหมาย (Objective) จุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมที่กาํหนดวาผูเรียนจะ 
ประสบผลสําเร็จอะไรหลังจากเรียนแลว 

(3) การประเมินผลเบื้องตน (Pre – assessment) เพ่ือทดสอบความรูของผูเรียน 
กอนใชชุดการสอน หรือชุดกิจกรรม 

(4) การกําหนดกิจกรรม (Enabling – assessment) เปนการกําหนดแนวทางและ 
วิธี เพ่ือไปสูจุดมุงหมายที่ตั้งไวโดยผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมนั้น 

(5) การประเมินผลขั้นสุดทาย (Post – assessment) 
  ไชยยศ  เรืองสุวรรณ (2522 : 153) กลาววา ชุดการสอนอาจมีหลายรูปแบบที่
แตกตางกัน แตจะตองประกอบดวยสวนตาง ๆ ที่สําคัญดังน้ี 

(1) คูมือครู เปนคูมือและแผนการสอนสําหรับครูและนกัเรยีนตามลักษณะของ 
ชุดการสอน ภายในคูมือครูจะชี้แจงถึงวธิีการใชชุดการสอนไวอยางละเอียด ครูและนักเรียนจะตอง
ปฏิบัตติามคําชี้แจงอยางเครงครัด จึงจะสามารถใชชุดการสอนนั้นอยางไดผล คูมือครูอาจทําเปนเลม
หรือเปนแผน แตตองมีสวนสําคัญ ดังน้ี 

(1.1)  คําชี้แจงสําหรับคร ู
(1.2)  บทบาทของคร ู
(1.3)  การจัดชั้นเรียนพรอมแผนผัง 
(1.4)  แผนการสอน 
(1.5)  แบบฝกหัด 

(2) บัตรคําสั่ง (คาํแนะนํา) เพ่ือใหเรียนประกอบกิจกรรมแตละอยางที่มีอยูใน 
ชุดการสอนแบบรายบคุคล บัตรคําสั่งจะประกอบดวย 
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    (2.1)   คําอธิบายในเรื่องทีจ่ะศึกษา 
(2.2) คําสั่งใหผูเรียนดําเนินกิจกรรม 
(2.3) การสรุปบทเรยีน อาจใชการอภิปรายหรือการตอบคําถาม 

   บัตรคําสั่งจะตองมีถอยคํากระทัดรัดเขาใจงายชัดเจนครอบคลุมกิจกรรมที่ตองการ
ใหผูเรียนทํา ผูเรียนจะตองอานบัตรคําสัง่ใหเขาใจเสียกอนแลวจึงปฏิบัตติามนั้นเปนขั้น ๆ ไป 

(3) เน้ือหาหรือประสบการณจะถูกบรรจุในรูปของสื่อตาง ๆ อาจประกอบดวย 
บทเรียนสําเรจ็รูป สไลด เทปบันทึกเสยีง ฟลมสตริป แผนภาพโปรงใส วัสดุกราฟก ของตัวอยาง  
หุนจําลอง รูปภาพ เปนตน ผูเรียนจะตองศึกษาจากสื่อการสอนตาง ๆ ที่บรรจุอยูในชุดการสอนตาม
บัตรคําสั่งที่กาํหนดให 

(4) แบบประเมินผล (ทั้งกอนเรียนและหลังเรียน) อาจจะอยูในรูปของแบบฝกหัด 
ใหเติมคําในชองวาง จับคู เลือกคาํตอบถกู หรือไดดูผลจาการทดลองหรือทํากิจกรรม เพ่ือใหการ
สรางและการใชชุดการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
  ชูชีพ   ออนโคกสูง ( 2524 : 7 – 9) ไดกลาวถึงองคประกอบของชุดการสอน ดังน้ี  

(1) หัวขอเรื่อง เปนการแบงหนวยการเรียนออกเปนสวนยอย ๆ เพ่ือใหผูเรียนได 
เรียนอยางลึกซึ้งยิ่งขึ้น 

(2) คูมือการใชชดุการสอน เปนสิ่งจําเปนสําหรับสําหรับผูที่จะใชชดุการสอน ผูใช 
ชุดการสอนตองศึกษาคูมือใหเขาใจอยางแจมชัด ในคูมือประกอบดวย 

(2.1) คําชี้แจงเกี่ยวกับชุดการสอน เพ่ือสะดวกสําหรับผูที่จะนําชุดการสอน 
ไปใช 

(2.2) สิ่งที่จะตองเตรียมกอนสอน สวนมากจะบอกสิ่งที่มีขนาดใหญเกินกวา 
ที่จะบรรจุในชดุการสอนหรือสิ่งมีชีวิตเนาเปอย สิ่งที่เปราะแตกงาย หรือสิ่งที่ตองใชรวมกับคนอืน่ ซ่ึง
เปนวัสดุที่มีราคาแพง 

(2.3) บทบาทของนักเรียนเสนอแนะวานักเรียนจะตองมีสวนรวมใน 
การดําเนินกิจกรรมการเรียนอยางไรบาง 

(2.4) การจัดชั้นเรียน 
(2.5) แผนการสอน ซ่ึงประกอบดวยหัวขอตาง ๆ ดังน้ี 

(2.5.1) หัวขอเรื่อง กําหนดเวลาเรยีน จํานวนผูเรียน 
(2.5.2) เน้ือหาสาระอยางยอ 
(2.5.3) ความคิดรวบยอด หรือหลักการที่มุงเนน 

(3) วัสดุประกอบการเรียน ไดแก สิ่งของหรือขอมูลตาง ๆ ที่จะใหนักเรียนศึกษา 
คนควา เชน เอกสาร ตํารา บทคัดยอ รูปภาพ แผนภูมิ วัสดุ เปนตน 

(4) บัตรงาน เปนสิ่งจําเปนสําหรับชุดการสอน เปนคําแนะนําในเรื่องที่จะศึกษา  
คําสั่งใหผูเรียนดําเนินกิจกรรม เปนตน 

(5) กิจกรรมสํารองจําเปนสําหรับชุดการสอนแบบกลุม กิจกรรมสํารองนี้ตอง 
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เตรียมไวสําหรับนักเรียนบางคนหรือบางกลุมที่ทําไดสาํเร็จไดกอนคนอ่ืน ใหมีกิจกรรมอยางอ่ืนทํา
เพ่ือเปนการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนใหกวางขวางลึกซึ้งยิ่งขึ้น ทําใหผูเรียนไมเกิดความเบือ่
หนายหรือกอใหเกิดปญหาในทางวินัยในชั้นเรียนขึ้น 

(6) ขนาดรูปแบบของชุดการสอน ชุดการสอนไมควรใหญหรือเล็กเกินไป ควรจัด 
ใหมีขนาดพอเหมาะเพื่อสะดวกในการเกบ็รักษา 
  ยุพิน   พิพิธกุล และอรพรรณ   ตันบรรจง (2531 : 175 – 176) ไดกลาวถึง 
องคประกอบของชุดการเรียนรายบุคคลไดวา จะตองเอาบทเรียนมาแบงเปนหนวยยอย ๆ แตละ
หนวยยอยประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังน้ี 

(1) บัตรคําสั่ง จะชี้แจงรายละเอียดวา ผูเรียนจะตองปฏิบัตติามขั้นตอนอยางไร 
(2) บัตรกิจกรรม เปนบัตรทีบ่อกใหผูเรียนทํากิจกรรมตาง ๆ สิ่งที่ควรจะมีในบัตร 

กิจกรรมคือ หัวเรื่อง ระดับชัน้ สื่อการเรียนการสอน กิจกรรมและเฉลยกิจกรรม 
(3) บัตรเนื้อหา เปนบัตรที่บอกเนื้อหาทั้งหมดที่ตองการใหเรียน สิ่งที่ควรจะมีใน 

บัตรเนื้อหากค็ือ หัวเรื่อง สูตร นิยาม เปนตน 
(4) บัตรแบบฝกหัดหรือบัตรงาน เปนแบบฝกหัดที่ทําใหผูเรียนฝกหัดทาํหลังจาก 

ที่ไดทําบตัรกจิกรรมและศึกษาเนื้อหาจนเขาใจแลว ในบัตรแบบฝกหัดน้ีจะตองทําบัตรเฉลยไวพรอม 
สิ่งที่ควรมีในแบบฝกหัดหรือบัตรงานคือ หัวเรื่อง สูตร นิยาม กฎที่ตองการใชในโจทยแบบฝกหัด ให 
นักเรียนตั้งโจทยเองแลวหาคําตอบเฉลยแบบฝกหัด 

(5) บัตรทดสอบหรือบัตรปญหา เปนขอทดสอบตามเนื้อหาของแตละหนวยยอย 
และมีเฉลยไวพรอม อาจทําทั้งขอทดสอบกอนเรียน (Pretest) และขอทดสอบหลังเรียน (Posttest) 
  สุกิจ   ศรีพรหม (2541 : 68 – 72) ไดกลาวถึงองคประกอบของชุดกิจกรรมประกอบ 
ดวยองคประกอบ 7 อยาง คือ 

(1) เน้ือหาหรือมโนทัศนทีต่องการใหผูเรียนศกึษา (Concept Focus) ชุดกิจกรรม 
ชุดหนึ่งควรจะเนนใหผูเรียนศึกษาเพียงมโนทัศนหลักเรื่องเดียว 

(2) วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม (Behaviorally Stated Objective) เปนสิ่งที่สําคัญ 
ที่สุดที่จะทําใหชุดกิจกรรมนั้น ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวเปนขอความที่ระบุถึงพฤติกรรมที่คาด
วาจะใหเกิดขึน้หลังจากการเรียนรู ควรระบุชัดเจนใหผูเรียนเขาใจอยางแจมแจง เพราะวัตถุประสงค
น้ีเปนแนวทางในการทํากิจกรรมเพื่อใหบรรลุวตัถุประสงค 

(3) มีกิจกรรมใหเลือกหลาย ๆ อยาง (Multiple-Active Methodologies) คือ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่ตองการใหนักเรียนปฏิบตัิ เชน ทํางานกลุมทําการทดลองหรือใชสื่อ 
การเรียนชนิดตาง ๆ การทีมี่กิจกรรมใหนักเรียนเลือกปฏิบัติหลาย ๆ ทางมาจากความเชื่อทีว่าไมมี
วิธีใดวิธีหน่ึงจะเหมาะที่สุดกบันักเรยีนทุกคน 

(4) วัสดุประกอบการเรียน (Diversified Learning Resources) จากกิจกรรมให 
เลือกหลายทางนั้นจําเปนตองมีวัสดุประกอบการเรียนหลาย ๆ อยาง เชน แผนภูมิภาพ หุนจําลอง  
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เทปบันทึกเสยีง เปนตน วสัดุหรือสื่อการเรียนเปนแหลงที่จะชวยใหนักเรียนบรรลตุามวตัถุประสงค
และเกิดการเรยีนรูในมโนทัศนที่กําหนดให 

(5) แบบทดสอบ (Evaluation Instrument) ในการประเมินผลดูวานักเรียนเกิด 
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูจาการสอนมากนอยเพียงใด แบบทดสอบที่ใชอาจใช 3 ลักษณะ 

(5.1) แบบทดสอบกอนเรียน (Pre-test) 
(5.2) แบบทดสอบตนเอง (Self-test) 
(5.3) แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) 

(6) กิจกรรมสํารองหรือกิจกรรมเพิ่มเติม (Breadth and Depth Activities)  
หลังจากที่นักเรียนทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียนแลวอาจทํากิจกรรมที่เสนอแนะเพิ่มเติมตาม
ความสนใจ 

(7) คําชี้แจงวิธใีชชุดกิจกรรม (Instruction) เน่ืองจากชุดกิจกรรมที่ผลิตขึ้นเพ่ือให 
นักเรียนเรียนดวยตนเอง คาํชี้แจงวิธีใชชดุกิจกรรมจึงจําเปนตองบอกรายละเอียดของวิธีใช 
ชุดกิจกรรมทําใหนักเรียนสามารถเขาใจและเรียนไดดวยตนเอง 
  กิดานันท   มลิทอง (2531 : 181) ไดกลาวถึงองคประกอบของชุดการเรียนไว ดังน้ี 

(1) คูมือสําหรบัผูสอนในการใชชุดการเรียนการสอน และสําหรับผูเรียนใช 
ชุดการเรียนการสอน 

(2) คําสั่ง เพ่ือกําหนดแนวทางในการเรียน 
(3) เน้ือหาสาระบทเรียน จะจัดอยูในรูปของสื่อตาง ๆ เชน สไลด เทป ฯลฯ 
(4) กิจกรรมการเรียน เปนการกําหนดกิจกรรมใหผูเรียนทาํรายงาน หรือคนควา 

ตอจากที่เรียนไปแลว 
(5) การประเมิน เปนแบบทดสอบที่เกี่ยวของกับเนื้อหาสาระบทเรยีนนั้น 

  ทิศนา   แขมมณี (2534 : 10 – 12) กลาววา ชุดกิจกรรมประกอบดวยสวนตาง ๆ 
ดังน้ี 

(1) ชื่อกิจกรรม ประกอบดวย หมายเลขกิจกรรม ชื่อของกิจกรรมและเนื้อหาของ 
กิจกรรม 

(2) คําชี้แจง เปนสวนที่อธบิายความมุงหมายหลักของกิจกรรม และลักษณะของ 
กิจกรรม 

(3) จุดมุงหมาย เปนสวนที่ระบจุุดมุงหมายที่สําคัญของกิจกรรมนั้น 
(4) แนวคิด เปนสวนที่ระบุถึงวสัดุอุปกรณที่จําเปนในการดาํเนินกิจกรรม เพ่ือให 

ครูทราบวาตองเตรียมอะไรบาง 
(5) สื่อ เปนสวนทีร่ะบุถึงวสัดุอุปกรณที่จําเปนในการดําเนินกิจกรรม เพ่ือใหครู 

ทราบวาตองเตรียมอะไรบาง 
(6) เวลาที่ใช เปนสวนที่ระบุจํานวนเวลาโดยประมาณวากจิกรรมนั้น ควรใชเวลา 

เพียงใด 
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(7) ขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรม เปนสวนทีร่ะบุวธิีการจัดกิจกรรม เพ่ือใหบรรล ุ
ตามวตัถุประสงคที่ตั้งไว วธิีการจัดกิจกรรมนี้ควรจัดไวเปนขั้นตอน 

(8) ภาคผนวก ในสวนนี้คือ ตวัอยางวัสดุอุปกรณที่ใชในการจัดกิจกรรมและขอมูล 
อ่ืน ๆ ที่จําเปนสําหรับครูรวมทั้งเฉลยแบบทดสอบ 
  บุญชม  ศรีสะอาด (2537 : 95 – 96) ไดกลาววา ชุดการเรียนมีองคประกอบที่สําคัญ  
4 ดาน คือ 
 

 
    คูมือการใช      บัตรงาน         แบบทดสอบวดัผล         สื่อการสอนตาง ๆ 
   ชุดการเรียน                         ความกาวหนาของผูเรียน 
 

   
ภาพประกอบ 14 องคประกอบที่สําคัญของชุดการเรียนการสอน 

 
ที่มา : บุญชม  ศรีสะอาด.  (2537).  การพัฒนาการสอน.  หนา 95. 

 
(1) คูมือการใชชดุการเรียนการสอน เปนคูมือที่จัดทําขึ้นเพ่ือใชผูใชชุดการเรียน 

การสอนศึกษาและปฏิบตัติามเพื่อใหบรรลุอยางมีประสิทธิภาพ อาจประกอบดวนแผนการสอน สิ่งที่
ครูตองเตรียมกอนสอน บทบาทของผูเรียน การจัดชั้นเรียน 

(2) บัตรงาน เปนบัตรที่มีคําสั่งจะใหผูเรียนปฏิบัติอะไรบาง โดยระบุกิจกรรมตาม 
ลําดับขั้นตอนการเรียน 

(3) แบบทดสอบวดัความกาวหนาของผูเรียน เปนแบบทดสอบที่ใชสําหรับ 
ตรวจสอบวาหลังจากเรียนจากชุดการเรียนการสอนแลว ผูเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตาม 
จุดประสงคทีก่ําหนดไวหรือไม 

(4) สื่อการเรียนตาง ๆ เปนสื่อสําหรับผูเรียนไดศึกษามีหลายชนิดประกอบกัน  
อาจเปนประเภทสิ่งพิมพ เชน บทความ เน้ือหาเฉพาะเรื่อง จุลสาร บทเรียนโปรแกรม หรือประเภท 

โสตทัศนปูกรณ เชน รูปภาพ แผนภูมิตาง ๆ เทปบันทกึเสียง ฟลมสตริป  สไลดขนาด 2 × 2 น้ิว  
ของจริง เปนตน 
  วิชัย  วงษใหญ (2543 : 1-17) ไดเสนอชุดกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ใน 
โครงการสงเสริมศักยภาพของนักเรียนกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2543 ไวดังน้ี 

(1) สวนนํา อธิบายภาพรวมของชุดกิจกรรมที่ออกแบบโดย 
   ระบุกิจกรรมการเรียนรูสูศักยภาพดาน…………………………… 
   ชั้นประถมศึกษาปที…่…………………………………………….. 
   เรื่อง………………………………………………………………… 
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   เขียนประเด็นสําคัญ ๆ จุดเนนหรือลักษณะเฉพาะของชุดกิจกรรมการเรียนรูสู 
ศักยภาพของผูเรียนอยางไร 

(2) ผังการวิเคราะหมโนมติจากหลักสูตร 
   การเขียนผังมโนมติหรือ แผนที่ความคิด (Mindmapping) จะเปนภาพสะทอน 
การทํางานของสมองสองซีก คือขณะที่วิเคราะหหลักสตูร สมองซีกซายจะทํางาน และเม่ือนํามา
เขียนเปนแผนที่ความคิดสมอง ซีกขวาจะทํางาน เม่ือสมองทั้งสองซีกทํางานไปดวยกันทําใหเกิด
ความสนุกและไมเครียด 

แผนที่ความคดิเปนภาพรวมความคิดที่จะชวยใหการวางแผน การเลือก การรวบ 
รวมขอมูล การคิด การแกปญหา การกําหนดทิศทางชดัเจน การเรียนรู การศึกษาวิเคราะหหลักสูตร
ใหไดแนวคิดหลัก (Main Concept) สําหรับผูเรียน ลดเนื้อหาจากหลักสูตรที่อัดแนน สงเสริมให 
ผูเรียนคิดและติดตามสิ่งที่นาสนใจ สรางความเชื่อมโยงกับแนวคิดหลกั และการเขาถึงขอสรุปเปน
กระบวนการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ การทําแผนที่ความคิดมีขั้นตอน ดังน้ี 
    (2.1) วิเคราะหหลักสูตรแลวเขียนคําแนวคิดหลักหรือคํากุญแจ (Key Word)  
คําเชื่อมโยงและแนวคิดรองลงในตาราง 
    (2.2) นําแนวคิดหลักแนวคดิรองและคําเชื่อมโยงมาเขียนเปนแผนทีค่วามคิด 
หรือผังมโนมติ เพ่ือใหเห็นภาพรวมและความเชื่อมโยงกัน จะชวยใหการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู
ที่เชื่อมโยงในลักษณะบูรณาการไมแยกการเรียนรูเปนสวน ๆ  

(3) แนวคิดสําคัญของการเรียนรู 
 การเขียนแนวคิดสําคัญหรือแนวคิดของการเรียนรู ใหพิจารณาจากแผนที่ความคิด 

ที่เปนแนวคิดหลัก แลวเขียนแสดงเกี่ยวกบัขอเท็จจริง ชนิด ประเภท เหตุการณ สัญลักษณ  
การสรุปรวม โดยจะเขียนเปนขอ ๆ แสดงประเด็นหลัก ๆ หรือจะเขียนในลักษณะการบรรยาย 

(4) สาระหลัก (ของกลุมประสบการณ  / วิชาจากหลักสูตร) 
   ระบุเฉพาะประเด็นหลัก ๆ และประเด็นรองที่เชื่อมโยงโดยเรียงลําดับกัน ซ่ึงไดมา 
จากการวิเคราะหหลักสูตร 

(5) ตัวบงชี้ที่นําไปสูศักยภาพนักเรียน 
 เขียนตวับงชี้ในลักษณะของผลการเรียนรู (Learning Outcomes) 3 ดาน คือ 

    (5.1) ผลการเรียนรูในเนื้อหาสาระ (Subject Specific Outcomes) ซ่ึงเปน 
ความคิดรวบยอดหรือแนวคิดหลัก (Main Concept)  

(5.2) ทักษะทีผู่เรียนสามารถถายโอนได (Personal Transfer Skills)  
การเขียนลักษณะที่สะทอนการปฏิบัติ (Performance Objective)  

(5.3) ผลการเรียนรูทางวิชาการทั่วไป หรือเกณฑ (Generic Academic  
Outcomes / Criteria) เชน การใชประโยชนจากสารสนเทศ การวเิคราะห การคิดอยางมี 
วิจารณญาณ การสังเคราะห ความคิดจากขอมูลขาวสาร 
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(6) สาระของกิจกรรมการเรียนรู 
 การออกแบบกิจกรรมการเรียนมุงเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ใหความสําคัญกับ 

สถานการณทีก่อใหเกิดความคิด การเรียนรูอยางมีความหมาย การเรียนรูโดยการคนพบ และ 
การตรวจสอบการคิดและเกดิความรูจากสาระหลักที่ไดจากการวิเคราะหหลักสูตร กจิกรรมที่นํามา
ออกแบบจะตองเหมาะกับผูเรียนใกลเคียงกับสภาพของผูเรียน มีความยืดหยุน หลากหลาย  

(7) การประเมินผล  
 ระบุวธิีการประเมิน วาจะประเมินในชวงเวลาใดพรอมทั้งเครื่องมือ เพ่ือนําผล 

การประเมินมาพัฒนาทักษะการเรียนรู และผูสอนนําขอมูลไปปรับปรุงการออกแบบกระบวนการ
เรียนรู โดยระบุวธิีการประเมินผลลงในตารางประเมินผล ซ่ึงไดเสนอรูปแบบ ดังน้ี 

 
   ตัวบงชี้สูศกัยภาพ   วิธีการ     เครื่องมือ    แหลงขอมูล 
-ระบุตวับงชี้ทีส่อดคลอง      1. การสังเกต 1.แบบสังเกต   -ระบุแหลงขอมูลที่ประเมิน 
 กับวิธีการประเมิน        2. การซักถาม    การทํางาน   เชน ผลงานนักเรียน เปนตน 
                  เปนตน      2.คําถามที่กระตุน 
              การคิด การคนควา 
          เปนตน 
 

ภาพประกอบ 15  รูปแบบตารางประเมนิผลในแผนการสอนแบบ 4 MAT 
 
ที่มา : วิชัย  วงษใหญ.  (2543).  เอกสารประกอบการอบรมโครงการสงเสริมศักยภาพของนักเรียน 
  ในสังกัดกรุงเทพมหานคร.  หนา 17. 

 
   จากองคประกอบของชุดกิจกรรมหรือชุดการสอน จะเห็นวามีลักษณะที่คลายคลงึ
กัน คือ มีคูมือการใชชุดกิจกรรม คําชี้แจง จุดมุงหมาย เน้ือหา กิจกรรมการเรียน สื่อการสอน และ 
การประเมินผล สําหรับงานวิจัยครั้งน้ีมีองคประกอบของชุดกิจกรรม ประกอบดวย สวนนํา  
สาระสําคัญ ผงัวิเคราะหเน้ือหา สาระการเรียนรู จุดประสงคการเรียนรู สื่อ/แหลงการเรียนรู  
กิจกรรมการเรียนรู การประเมินผล กิจกรรมนอกเวลา ขอเสนอแนะ  
  4.1.5  ข้ันตอนการสรางชดุกิจกรรม 
  เลวิส (Lewis.  1968 : 329 – 330) ไดอธิบายถึงการสรางชุดการสอนหรือชุดการเรียน 
เพ่ือใหสอดคลองกับการพัฒนาหลักสูตรนั้น จะตองทําตามขั้นตอน ดังน้ี 

(1) จะตองยึดม่ันในจุดมุงหมายของการศึกษา 
(2) กําหนดเปาหมายเฉพาะของการเรียน 
(3) จัดสภาพหองเรียนและกิจกรรมที่จําเปนอ่ืน ๆ เพ่ือสนับสนุนใหผูเรียนไดบรรล ุ

จุดมุงหมายที่ตั้งไว 
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  ฮิทเทอร  (Heathers.  1964 : 344) ไดเสนอขั้นตอนสาํหรับครูในการสราง 
ชุดการเรียนดวยตนเอง ดังน้ี 

(1) ศึกษาหลักสูตร ตัดสินใจเลอืกสิ่งที่ใหผูเรยีนไดศึกษาแลวจัดลําดับขัน้เนื้อหา 
ใหตอเน่ืองจากงายไปหายาก 

(2) ประเมินความรูพ้ืนฐานประสบการณเดิมของผูเรียน 
(3) เลือกกิจกรรมการเรียน วิธสีอนและสื่อการเรียนใหเหมาะสมกับผูเรยีน โดย 

ตองคํานึงถึงความพรอมและความตองการของผูเรียน 
(4) กาํหนดรูปแบบของการเรียน 
(5) กําหนดหนาที่ของผูประสานงาน หรือจัดอํานวยความสะดวกในการเรยีน 
(6) สรางแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนวาบรรลุเปาประสงคในการเรยีน 

หรือไม เพียงใด เพ่ือปรับปรุงแกไข 
  วิททชิและชุลเลอร (เสาวณยี  สิกขาบัณฑิต.  2528 : 294; อางอิงจาก Wittich & 
Schuller.  1973 : 636 – 640) ไดเสนอขั้นตอนในการพัฒนาชุดการสอนออกเปน 9 ขั้น โดยแบง
ออกเปน 3 ระยะ คือ 

(1)  ระยะแรก : เปนระยะการกําหนด ซ่ึงประกอบดวย 3 ขั้น คือ 
(1.1)  กําหนดปญหา เปนการวิเคราะหความตองการอยางเดนชัด 
(1.2)  วิเคราะหสภาพแวดลอมที่เปนอยูในขณะนั้น 
(1.3)  จัดระเบียบการจัดการ เปนการกําหนดบทบาทของบุคคลตาง ๆ วาใคร 

จะทําอะไร 
(2)  ระยะที่ 2 : เปนระยะการพัฒนา จะดําเนินการดังน้ี 

(2.1) กําหนดวัตถุประสงค 
(2.2) กําหนดวิธีการ 
(2.3)  สรางแบบ คอื ประกอบแบบชุดการสอนทุกสวน 

   (3) ระยะที่ 3 : เปนระยะการประเมนิ จะดําเนินการดังน้ี 
(3.1)  ทดสอบแบบ คือ นําชุดการสอนไปทดลอง 
(3.2) วิเคราะหผลการทดสอบ 
(3.3) นําไปใชหรือพัฒนาปรับปรุงตอไป 

  ไชยยศ   เรืองสุวรรณ (2522 : 154) ไดกําหนดขั้นตอนการสรางชุดการสอนไว  
10ประการ ดังน้ี 

(1) การกําหนดหมวดหมู เน้ือหาและประสบการณ อาจกําหนดเปนหมวดวิชา 
หรือบูรณาการแบบสหวทิยาการตามที่เหมาะสม 

(2) กําหนดหนวยการสอน โดยแบงเนื้อหาวิชาออกเปนหนวยการสอนประมาณ 
เน้ือหาที่ใหครสูามารถถายทอดความรูแกนักเรียนไดในหน่ึงสัปดาห หรือสอนไดหนวยละครั้ง 

(3) กําหนดหัวเรื่อง ผูสอนจะตองถามตัวเองวาในการสอนแตละหนวยควรให 
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ประสบการณอะไรแกผูเรียนบาง แลวกําหนดหัวเรื่องออกมาเปนหนวยการสอนยอย 
(4) กําหนดหลักการและความคดิรวบยอด หลักการและความคิดรวบยอดที่ 

กําหนดขึ้นจะตองสอดคลองกับหนวยและหัวขอเรื่องโดยสรุปรวมความคิด สระและหลักเกณฑที่
สําคัญไว เพ่ือเปนแนวทางจดัเนื้อหามาสอนใหสอดคลองกัน 

(5) กําหนดวัตถุประสงคใหสอดคลองกับหัวขอเรื่อง โดยเขียนวัตถุประสงค 
เชิงพฤติกรรมที่ตองมีเกณฑการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไวทุกครั้ง 

(6) กําหนดกจิกรรมการเรียนใหสอดคลองกับวตัถุประสงคเชิงพฤติกรรม ซ่ึงจะ 
เปนแนวทางเลือกและผลติสื่อการสอน กิจกรรมการเรียน หมายถึง กิจกรรมทุกอยางที่ผูเรียนปฏิบัติ 
เชน การอานบัตรคําสั่ง ตอบคําถาม เขียนภาพ การเลนเกม การทําการทดลองทางวิทยาศาสตร 
ฯลฯ 

(7) การกําหนดแบบประเมินผล ตองประเมินใหตรงกับวตัถุประสงคเชงิพฤติกรรม 
โดยใชแบบทดสอบอิงเกณฑ เพ่ือใหผูสอนทราบวาหลงัจากเรียนชุดการสอนแบบศูนยการเรียนแลว
ผูเรียนไดเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการเรียนรูตามวตัถุประสงคหรือไม 

(8) เลือกและผลิตสื่อการสอนและวสัดุอุปกรณ และวิธีการที่ครูใชถือเปนสื่อ 
การสอนทั้งสิ้น เม่ือผลิตสื่อการสอนแตละหัวขอเรื่องแลวก็จัดสื่อการเรียนการสอนเหลานั้นไวเปน
หมวดหมูในกลองที่เตรียมไว เพ่ือนําไปทดลองหาประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานที่ตั้งไว 

(9) หาประสิทธิภาพของชุดการสอน เพ่ือเปนการประกันวาชุดการสอนที่สรางขึ้น 
มีประสิทธิภาพ ในการสอนผูสรางจําตองกําหนดเกณฑขึ้นโดยคํานงึถึงหลักการที่วาการเรียนรูเปน
กระบวนการเพื่อชวยใหการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียนบรรลผุล 

(10)  การใชชดุการสอน เปนขั้นนําชุดการสอนไปใชซ่ึงจําเปนตองมีการตรวจสอบ 
และปรับปรุงตลอดเวลา 
  เสาวณีย  สิกขาบัณฑิต (2528 : 293) ไดกลาวถึงการสรางชุดการสอน ควร
ดําเนินการ ดังน้ี 

(1) วิเคราะหและกําหนดความตองการ 
(2) กําหนดเปาหมายและวตัถุประสงค 
(3) ออกแบบองคประกอบของระบบ 
(4) วิเคราะหแหลงทรัพยากรที่ตองการ ทั้งทรัพยากรที่มีอยูและขอจํากัด  

(Resources and Constraints) 
(5) เลือก และ/หรือผลิตวสัดุเพ่ือการสอน 
(6) ออกแบบประเมินผลการเรียนของผูเรียน 
(7) ทดลองและปรับปรุงแกไข 
(8) นําไปใช 
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  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2533 : 495) ไดเสนอขั้นตอนในการสราง 
ชุดการเรียนการสอนไวดังน้ี 
   ขั้นที่ 1 วิเคราะหเน้ือหา ไดแก การกําหนดหนวย หัวเรือ่ง และมโนมต ิ
   ขั้นที่ 2 การวางแผน วางแผนไวลวงหนา กําหนดรายละเอียด 
   ขั้นที่ 3 การผลิตสื่อการเรียน เปนการผลติสื่อประเภทตาง ๆ ที่กําหนดไวในแผน 
   ขั้นที่ 4 หาประสิทธิภาพ เปนการประเมินคุณภาพของชุดการเรียนการสอน โดย
นําไปทดลองใช ปรับปรุงใหมีคุณภาพตามเกณฑที่กําหนดไว 
  วิชัย  วงษใหญ (2525 : 189 – 191) และฉลองชัย  สุรวัฒนบูรณ (2528 : 190 – 200) 
ไดเสนอขั้นตอนการสรางชุดกิจกรรมไว 3 ขั้นตอน คือ 

(1)  ขั้นวางแผนการดําเนินงาน (Planning) มีขั้นตอนดังน้ี 
(1.1)  ศึกษาเนื้อหาสาระของวิชาทั้งหมดอยางละเอียด วาสิ่งที่เราจะนํามาทํา 

เปนชุดกิจกรรมนั้น จะมุงเนนใหเกิดหลักของการเรียนรูอะไรบาง นําเนื้อหาสาระวชิาที่ไดทํามา
ศึกษาวิเคราะห แลวแบงเปนหนวยการเรยีน ในแตละหนวยนั้นจะประกอบดวยหัวเรื่องยอย ๆ ซ่ึง
เราตองศึกษาพิจารณาใหละเอียดชัดเจน เพ่ือไมใหเกิดซ้ําซอนในหนวยอ่ืน ๆ อันจะสรางความ
สับสนใหกับผูเรียนได และควรคํานึงถึงการแบงหนวยการเรียนของแตละวิชานั้น ควรจะเรียงลําดับ
ขั้นตอนของเนื้อหาสาระ ใหถูกตองวาอะไรเปนสิ่งจําเปนที่ผูเรียนจะตองเรียนรูกอนเปนพ้ืนฐาน
ตามลําดับ ขัน้ตอนของความรูและลักษณะธรรมชาตขิองวิชานั้น 

(1.2) เม่ือศึกษาเนื้อหาสาระและแบงหนวยการเรียนไดแลว จะตองพิจารณา 
ตัดสินใจอีกครั้งหน่ึงวา จะทําชุดกิจกรรมแบบใดโดยคํานึงถึงขอกําหนดวาผูเรียนคือใคร จะใหอะไร
กับผูเรียน จะใหทํากิจกรรมอยางไร สิ่งเหลานี้จะเปนเกณฑในการกําหนดการเรียน 

(1.3) การกําหนดหนวยการเรียน โดยประมาณเนื้อหาสาระที่เราจะสามารถ 
ถายทอดความรูแกนักเรียนไดตามชั่วโมงที่กําหนด โดยคํานึงถึงวาเปนหนวยทีส่นุกนาเรียนรูให
ความชื่นบานแกผูเรียน หาสื่อการเรียนไดงาย 

(1.4) การกําหนดมโนมติ มโนมติที่เรากําหนดขึ้นจะตองสอดคลองกับหนวย 
การเรียนและหัวเรื่อง โดยสรุปแลวคิดสาระหลักและเกณฑที่สําคัญ เพ่ือเปนแนวทางในการจัด 
กิจกรรมการเรียนใหสอดคลองกัน 

(1.5) การกําหนดจุดประสงคของการเรียนรูจะตองใหสอดคลองกับมโนมติ  
โดยกําหนดเปนจุดประสงคเชิงพฤติกรรม ซ่ึงหมายถึง ความสามารถของผูเรียนที่แสดงออกมาให
เห็นไดภายหลังจากการเรียนการสอนบทเรียนแตละเรื่องจบไปแลว โดยผูสอนสามารถวัดได  
จุดประสงคเชงิพฤติกรรมนีถ้าผูสอนกําหนดหรือระบุใหชัดเจนมากเทาใด ก็ยิ่งทําใหประสบ
ความสําเร็จในการสอนมากเทานั้น 

(1.6) นําจุดประสงคของการเรียนรูแตละขอมาหากิจกรรมการเรียนการสอน  
แลวจัดลําดับกิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสมถูกตองสอดคลองกับจุดประสงคที่กําหนดไวแต
ละขอ 
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(1.7) เรียงลําดับกิจกรรมของแตละขอเพ่ือใหเกิดความกลมกลืนกับการเรียน 
การสอนและนํามาหลอมเปนกิจกรรมการเรียนขั้นที่สมบูรณ 

(1.8) สื่อการสอน คือ วัสดุอุปกรณและกิจกรรมการเรียนที่ครูและนักเรียนจะ 
ตองกระทํา เพ่ือเปนแนวทางในการเรียนรู ซ่ึงครูจะตองจัดทําขึ้น และจัดหาไวใหเรียบรอย 

(1.9) การประเมินผล คือ การตรวจสอบดวูาหลังการเรยีนการสอนแลว ไดมี 
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามที่จุดประสงคของการเรียนรูกําหนดไวหรือไม การประเมินผลน้ีจะใช
วิธีการใดกต็ามแตจะตองสอดคลองกับจุดประสงคของการเรียนรูที่เราตั้งไว ถาการประเมินผลไมตรง
ตามจุดประสงคที่ตั้งไวเม่ือใดความยุตธิรรมก็จะไมเกิดขึ้นกับผูเรียน และไมตรงเปาหมายที่กําหนด
ไวการเรียนรูสิ่งน้ันจะไมเกิดขึ้น ชุดกิจกรรมที่สรางขึ้นมาก็จะไมมีคุณภาพ 

(1.10) การทดลองใชชุดกิจกรรม การทดลองมี 3 ขั้น คือ การทดลองราย 
บุคคล การทดลองเปนกลุม การทดลองกบัหองเรียนจริงหรือการทดลองภาคสนามตามลําดับ เพ่ือ
หาประสิทธิภาพของชุดการเรียนโดยนําไปทดลองใชกับกลุมเล็ก ๆ ดูกอน แลวตรวจหาขอบกพรอง
และปรับปรุงแกไขอยางดี จึงนําไปทดลองใชกับผูเรียนทั้งชั้นหรือกลุมใหญ 

(2)  ขั้นดําเนินการผลิต (Production Process) เปนขัน้ดําเนินการผลิตตามที่ได 
วางแผนในขัน้ที่ 1 โดยผูผลิตควรตรวจสอบความสอดคลองของทุกขั้นตอน และควรควบคุม
ระยะเวลาในการผลิตใหเปนไปตามแผนทีว่างไว 

(3)  ขั้นทดสอบประเมินผล (Developmental) หรือเพ่ือการพัฒนา เม่ือผลิต 
ชุดการเรียนแลวจําเปนอยางยิ่งที่จะตองนําไปทดสอบหาประสิทธิภาพ เพ่ือเปนหลักประกันวา  
ชุดการเรียนนั้นมีคุณคาที่จะนําไปสอน 
  จากขั้นตอนในการสรางชุดกิจกรรมทั้งหมดนี้ ผูวิจัยประมวลเปนขั้นตอนในการสราง 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง สุขอนามัยสวนบุคคล ได 3 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน 
เปนการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของทุกอยาง เชน หลักสูตร เน้ือหา แผนการจัดการเรียนรู 
วิธีสอนทีเ่นนผูเรียนเปนศูนยกลางโดยการจัดการเรียนรูทักษะชีวติแบบมีสวนรวม พฤติกรรม 
สุขภาพของชาวเขา เปนตน ขั้นที่ 2 การสรางชุดกิจกรรม เปนขั้นลงมือสรางชุดกิจกรรม 
ประกอบดวย คูมือการใชชดุกิจกรรม แผนการจัดการเรียนรูทักษะชวีิตแบบมีสวนรวม และเครื่องมือ
วัดพฤติกรรม ขั้นที่ 3 การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมระหวางประสทิธิภาพของกระบวนการ
และผลลัพธ ( 1Ε  / 2Ε ) และการเปรียบเทียบดูพัฒนาการทางการเรียนของผูเรียนดานความรู  
เจตคติ และการปฏิบัติ กอนและหลังการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูทักษะชวีิตแบบมีสวนรวม 
  4.1.6 การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม 
  ในการหาประสิทธิภาพชุดการสอนหรือชุดกิจกรรม มีผูใหความหมายไวหลายนัย ดังน้ี 
  ไชยยศ   เรืองสุวรรณ (2533 : 127) กลาววาการหาประสิทธิภาพชดุการสอน คือ เปน
การประเมินหรือพิจารณาคุณคาดานตาง ๆ ของสื่อน้ัน ๆ เพ่ือจะไดแกไขปรับปรงุใหไดผลตาม 
จุดมุงหมายกอนที่จะนําสื่อน้ันไปใชในระบบกระบวนการเรียนการสอน และเผยแพรตอไป 
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  อธิพร  ศรียมก (2525 : 211) กลาววา การประเมินผลสื่อการสอน คือ การตรวจสอบ
คุณภาพของสื่อการสอนนั้น ๆ วามีคุณภาพดีเพียงใด ชวยใหการเรียนการสอนบรรลุวตัถุประสงค
หรือไม ถาไม เปนเพราะเหตุใด ขอมูลที่ไดจากการประเมินผลสื่อการเรียนการสอนจะสามารถนํามา
ปรับปรุงสื่อการสอนใหมีคุณภาพตอไป 
  บุญชม   ศรีสะอาด (2533 : 23) กลาวถึง การหาประสิทธิภาพของสือ่การสอนวา เปน
การประเมินผลส่ือการสอนวาสื่อการสอนมีคุณภาพ และมีคุณคาหรือไม ในระดับใด 
  ฐิตทิร   ทองสุข (2541 : 22) กลาววา การหาประสิทธภิาพของชุดการสอน เปน
กระบวนการตรวจสอบ และพิจารณาคุณคาของสื่ออยางมีระบบกอนนําสื่อไปใชในการจัด 
กิจกรรมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพตอไป 
  จากที่มีผูใหความหมายดังกลาว จึงพอสรุปไดวา การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม
หรือชุดการสอน เปนการประเมินผลและพิจารณาคุณภาพของสื่อน้ัน ๆ วามีคุณคาหรือไม ในระดับ
ใด โดยนาํชุดกิจกรรมมาทดลองใช (Try out) เพ่ือปรับปรุงแลวนําไปสอนจริง (Trial run) เม่ือมี 
คุณภาพก็สามารถนําสื่อน้ันไปใชในกระบวนการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธภิาพ  
   4.1.6.1 ความสําคัญของการหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรม 
   อธิพร  ศรียมก (2525 : 246 – 252) กลาวถึงความสําคัญที่จะตองหา
ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมไวดังน้ี 

(1)  เพ่ือความมั่นใจวาชุดกิจกรรมที่สรางขึ้นมีคุณคา 
(2)  เพ่ือความแนใจวาชุดกิจกรรมนั้นสามารถทําใหการเรียนการสอนบรรล ุ

วัตถุประสงคไดอยางแทจริง 
(3)  ถาจะผลติชุดกิจกรรมออกมาเปนจํานวนมาก การทดสอบหา 

ประสิทธิภาพจะเปนหลักประกันวาเมื่อผลิตออกมาแลวจะใชไดผล มิฉะนั้นจะเสียเงิน เสียแรง และ
เสียเวลา เพราะผลิตออกมาแลวใชประโยชนไมไดเลย 
   ชัยยงค   พรหมวงศ (2523 : 490 - 491) ไดกลาววา ในการผลิตระบบการ
ดําเนินงานทุกประเภทจําเปนตองมีการตรวจสอบระบบนั้น เพ่ือเปนประกันวาจะมีประสิทธิภาพ
ตามที่มุงหวัง การทดสอบประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมมีความจําเปนดวยเหตุผลหลายประการ คือ 

(1)  สําหรับหนวยงานผลติชุดกิจกรรม เปนการประกนัคุณภาพวาอยูในขั้นสูง 
เหมาะสมที่จะลงทุนผลติออกมาเปนจํานวนมาก 

  (2)  สําหรับผูใชชุดกิจกรรม ชุดกิจกรรมจะทําหนาที่สอนโดยที่สรางสภาพ 
การเรียนรูใหผูเรียนเปลีย่นพฤติกรรมตามที่มุงหวัง บางครั้งตองชวยครูสอน บางครั้งตองสอนแทน
ครู (อาทิในโรงเรียนครูคนเดียว) ดังน้ัน กอนนําชุดกิจกรรมไปใชครจึูงควรมั่นใจวาชุดกิจกรรมนั้นมี 
ประสิทธิภาพในการทําใหนักเรยีนเกิดความรูจริง การทดสอบประสทิธิภาพตามลาํดับขั้นจะชวยให
ไดชุดกิจกรรมที่มีคุณคาทางการสอนจริงตามเกณฑทีก่ําหนดไว 

(3) สําหรับผูผลิตชุดกิจกรรม การทดสอบหาประสิทธภิาพจะทําใหผูผลิต 
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ม่ันใจวา เน้ือหาสาระที่บรรจุลงในชุดกิจกรรมเหมาะสมงายตอการเขาใจ อันจะชวยใหผูผลิตมี 
ความชํานาญสูงขึ้น และเปนการประหยัดแรงสมอง แรงงาน เวลา และเงินทองในการเตรียมตนแบบ 
   จากคํากลาวขางตน จะเห็นไดวาในการสรางชุดกิจกรรมมีความจําเปนตองหา 
ประสิทธิภาพ เพ่ือใหเกิดความมั่นใจ แนใจและเปนหลกัประกันวาชดุกิจกรรมที่สรางมีคุณคา
สามารถทําใหการเรียนบรรลุผลสําเร็จไดตามที่ตั้งวัตถปุระสงคไว 
   4.1.6.2 การกําหนดเกณฑประสิทธิภาพ 
   ในการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมนั้น จําเปนจะตองมีเกณฑในการประเมิน 
ประสิทธิภาพ จึงเกิดแนวคิดในการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการทดสอบประสิทธภิาพของ 
ชุดการเรียนหรือสื่อหลายแนวดวยกัน บางแนวคิดใชเกณฑพัฒนาการของผูเรียนเปนหลัก บาง
แนวคิดใชเกณฑความสัมพันธระหวางกระบวนการและผลลัพธโดยเฉลี่ย หรือบางแนวใชเกณฑ 
ความสัมพันธระหวางคะแนนทดสอบหลังเรียนโดยเฉลีย่ของผูเรียนทัง้กลุมกบัคะแนนทดสอบ 
หลังเรียนโดยเฉลี่ยของผูเรียนทั้งกลุมในแตละจุดประสงค (ปยะพงษ  สุริยะพรหม.  2546 : 77)  
   สําหรับการวิจัยครั้งน้ีมุงศึกษาพฤติกรรมของผูเรียนเปนหลักจึงไดเลอืกใชเกณฑ 
ประสิทธิภาพ 2 เกณฑ คือ เกณฑพัฒนาการของผูเรียน โดยการศึกษาพัฒนาการดานความรู  
เจตคติ และการปฏิบัตขิองผูเรียน กอนและหลังเรียน และเกณฑความสัมพันธระหวางกระบวนการ
และผลลัพธโดยเฉลี่ย ซ่ึงการกําหนดเกณฑประสิทธภิาพกระทําไดโดยการประเมินผลพฤติกรรมของ
ผูเรียน 2 ประเภท คือ พฤตกิรรมตอเน่ืองและพฤติกรรมขั้นสุดทาย โดยกําหนดคาประสิทธิภาพเปน 

1Ε  คือ ประสิทธภิาพของกระบวนการ 2Ε  คือประสิทธิภาพของผลลัพธ ซ่ึงคิดเปนรอยละของ 
ผลเฉลี่ยของคะแนนที่ได ดังน้ัน 1Ε / 2Ε  คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ / ประสิทธิภาพของ 
ผลลัพธ เชน 90 / 90 หมายความวา เม่ือเรียนจากชุดกิจกรรมแลว ผูเรียนจะสามารถจะสามารถทํา 
แบบฝกหัดหรอืงานที่ผลเฉลีย่รอยละ 90 และทําแบบทดสอบหลังเรียนไดผลเฉลีย่รอยละ 90 เปนตน 
การกําหนดเกณฑ 1Ε / 2Ε  โดยปกติถาเนื้อหาที่เปนความรูความจํามักจะตั้งไว 80/80 หรือ 85/80 
หรือ 90/90 สวนเนื้อหาที่เปนทักษะมักจะตั้งต่ํากวานี้ เชน 75/75  หรือการประเมินโดยไมตองตั้ง
เกณฑไวลวงหนา เปนการประเมินประสทิธิภาพของสือ่ดวยการเปรยีบเทียบผลการสอบของผูเรียน
ภายหลังจากที่เรียนจากสื่อน้ันแลว (Post-test) วาสูงกวาผลการสอบกอนเรียน (Pre-test) อยางมี
นัยสําคัญหรือไม หากผลการเปรียบเทียบพบวาผูเรียนไดคะแนนสอบหลังเรียนสูงกวาคะแนนสอบ
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญก็แสดงวา สื่อน้ันมีประสิทธิภาพ (ไชยยศ  เรืองสุวรรณ.  2533 : 129 – 
130)  
   สําหรับการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดกําหนดเกณฑประสิทธิภาพไวที่ระดับ 80/80 ซ่ึง 
   80 ตัวแรก คอื คาประสิทธภิาพของกระบวนการเรียนการสอนจากชุดกิจกรรมคิด
เปนรอยละ 80 ของคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียนของแตละกิจกรรม 
   80 ตัวหลัง คือ คาประสิทธภิาพของการเรียนรูที่ผูเรียนไดรับจากการเรียนดวย 
ชุดกิจกรรม คิดเปนรอยละ 80 ของคะแนนเฉลี่ยคิดจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน 
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   การหาคา 1Ε และ 2Ε  ใชวธิีการคาํนวณหาคารอยละ โดยใชสูตรตอไปน้ี 
(เสาวณีย  สิกขาบัณฑิต.  2528 : 295) 

  1Ε  =  ×
Α

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
Ν
ΣΧ

100 

 
 เม่ือ    1Ε  คือ  ประสิทธิภาพของกระบวนการที่จัดไวในชุดกิจกรรมคิดเปนรอยละ 
      จากการทําแบบฝกหัด และ/หรือกิจกรรมการประกอบการเรียน 
      ระหวางเรียน 
      ΣΧ  คือ  คะแนนรวมจากการทําแบบฝกหัด และ/หรือการประกอบ 
      กิจกรรมการเรียนระหวางเรียน 
      Α  คือ  คะแนนเต็มของแบบฝกหัด และ/หรือกิจกรรมการเรียน 
      Ν  คือ  จํานวนผูเรียน 
 

  2Ε  = ×
Β

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
Ν
ΣF

 100 

 
 เม่ือ     2Ε  คือ  ประสิทธิภาพของผลลัพธ (พฤติกรรมทีเ่ปลี่ยนในตัวผูเรียนหลังจาก 
      การเรียนดวยชุดกิจกรรม) คิดเปนรอยละจากการทําแบบทดสอบหลัง 
      เรียน และ/หรือประกอบกิจกรรมหลังเรียน 
       Σ F  คือ  คะแนนรวมของผูเรียนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน และ/หรือ 
       การประกอบกิจกรรมหลังเรียน 
       Β  คือ  คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียน และ/หรือกิจกรรมหลังเรียน 
       Ν  คือ  จํานวนผูเรียน 
 
   4.1.6.3 การยอมรับประสทิธิภาพของชุดกิจกรรม มี 3 ระดับ คือ  
(ฉลองชัย   สุรวัฒนบูรณ.  2528 : 215) 

(1)  สูงกวาเกณฑ  เม่ือประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมสูงกวาที่ตั้งไว มีคา 
เกินกวารอยละ 2.5 ขึ้นไป 

(2)  เทากับเกณฑ เม่ือประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเทากับเกณฑหรือสูงกวา 
เกณฑที่ตั้งไวแตไมเกินรอยละ 2.5 
    (3)  ต่ํากวาเกณฑ เม่ือประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมต่ํากวาเกณฑ แตไมต่ํา 
กวารอยละ 2.5 ถือวายังมีประสิทธิภาพทีย่อมรับได 
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   ในการศึกษาคนควาครั้งน้ี ผูวิจัยไดใชเกณฑการยอมรับประสิทธิภาพของ 
ชุดกิจกรรมที่ระดับกับความผิดพลาดรอยละ ±  2.5 โดยแบงออกเปน 3 ระดับ คือ 

(1)  สูงกวาเกณฑ  เม่ือชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพตั้งแต 82.5/82.5 ขึ้นไป 
(2)  เทากับเกณฑ  เม่ือชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพ 80/80 
(3)  ต่ํากวาเกณฑ  เม่ือชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพไมต่าํกวา 77.5/77.5 

   4.1.6.4 การทดลองหาประสิทธิภาพ 
   ชัยยงค  พรหมวงศ (2523 : 494) กลาววา การทดลองหาประสิทธิภาพของสื่อ 
จะตองนําสื่อไปทดลองใช (Try Out) เพ่ือปรับปรุงแกไขแลวนําไปทดลองสอนจริง (Trial Run) เพ่ือ
นําผลที่ไดมาปรับปรุงแกไข เสร็จแลวจึงดําเนินการผลิตเปนจํานวนมาก หรือใชสอนในชั้นเรียน
ตามปกติได การทดลองมีขั้นตอนดังน้ี 

(1)  การทดลองแบบเดี่ยว หรือแบบหนึ่งตอหน่ึง (1 : 1) คือเปนการทดลอง  
ครู 1 คน ตอเด็ก 1 คน ใหทดลองกับเด็กออนเสียกอน ทําการปรับปรุงแลวนําไปทดลองกับเด็ก 
ปานกลาง และนําไปทดลองกับเด็กเกง อยางไรก็ตามหากเวลาไมอํานวยและสภาพการณ 
ไมเหมาะสมก็ใหทดลองกับเด็กออนหรือปานกลาง ซ่ึงใหเรียนรูจากชดุกิจกรรมตั้งแตตนจนจบ โดย
ปฏิบัติดังน้ี 

(1.1)  ตอบแบบทดสอบกอนเรียน (Pre-test) 
(1.2)  เรียนจากชุดกิจกรรมจนจบบทเรยีน 
(1.3)  ทําแบบฝกหัดในบทเรียนไปพรอมในขณะที่เรยีน 
(1.4)  ตอบแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) 

    จากนั้นนําผลที่ไดรับมาพิจารณาปรับปรงุสวนที่เห็นวาเปนขอบกพรอง เชน 
เน้ือหา สื่อตาง ๆ แบบทดสอบตาง ๆ ใหดียิ่งขึ้น และนาํผลที่ไดคํานวณหาประสิทธิภาพ เสร็จแลว
ปรับปรุงใหดีขึ้น โดยปกตคิะแนนที่ไดจากการทดลองแบบเดี่ยวจะมีคาต่ํากวาเกณฑ 

(2)  การทดลองแบบกลุมเล็กหรือ (1 : 10) เปนการทดลองที่ครู 1 คน ตอเด็ก  
6 – 12 คน โดยใหเด็กคละกันทั้งเกง ปานกลางและออน หามทดลองกับเด็กออนลวนหรือเด็กเกง
ลวน จากนั้นดําเนินการเหมือนกับการทดลองแบบเดีย่ว แลวนําผลที่ไดมาคํานวณหาประสิทธภิาพ
แลวปรบัปรุงใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 

(3)  การทดลองภาคสนามหรือกลุมใหญ (1 : 100) เปนการทดลองที่ครู 1 คน  
กบัเด็กทั้งชั้น 30 – 40 คน (หรือ 100 คน สําหรับชุดการสอนรายบุคคล) ชั้นที่เลือกมาทดลองจะตอง
มีนักเรียนคละกันทั้งเกง ปานกลาง และออน โดยดําเนินการเหมือนกับการทดลองแบบเดี่ยวกบั 
การทดลองแบบกลุมเล็ก เม่ือเสร็จสิ้นการทดลองแลวนําผลมาคํานวณหาประสิทธิภาพ แลวปรบัปรุง
ใหสมบูรณอีกครั้ง ผลลัพธทีไ่ดควรจะใกลเคียงกับเกณฑที่ตั้งไว หรือต่าํกวาเกณฑไดไมเกินรอยละ 
2.5 กย็อมรับ แตถาแตกตางกันมากตองกําหนดเกณฑประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมใหมโดยยึดหลัก
ความเปนจริง และในการทดลองครั้งน้ีจะมีการวัดเกณฑพัฒนาการของผูเรียนดวยโดยจะทํา 
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การทดสอบกอนเรียนและทดสอบหลังเรียน (Pretest-Posttest) โดยใชแบบทดสอบความรู  
แบบวัดเจตคติ และแบบวัดการปฏิบัติ เพ่ือประเมินพัฒนาการทางการเรียนของผูเรยีน ซ่ึงผลที่ไดก็
จะเปนการรับประกันประสทิธิภาพของชดุกิจกรรมอีกประการหนึ่งดวย 
  4.1.7 การใชชุดกิจกรรม 

 ชัยยงค   พรหมวงศ (2520 : 31) ไดกลาววา เม่ือชุดการสอนที่ไดปรับปรุงและมี 
ประสิทธิภาพตามเกณฑทีต่ั้งไวแลว สามารถนําไปสอนผูเรียนไดตามประเภทของชุดการสอน  
(แบบบรรยาย แบบกลุม และรายบุคคล) และระดับการศกึษา (ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ 
อุดมศึกษา) โดยกําหนดขั้นตอนการใช ดังน้ี 

(1) ใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน เพ่ือพิจารณาพื้นความรูเดิมของผูเรียน 
(ใชเวลาประมาณ 10 – 15 นาที) 

(2) ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
(3) ขั้นประกอบกจิกรรมการเรียน (ขั้นสอน) ผูสอนบรรยายหรือใหมีการแบงกลุม 

ประกอบกิจกรรมการเรียน 
(4) ขั้นสรุปผลการสอน เพ่ือสรุปมโนทัศน และหลักการทีส่ําคัญ 
(5) ทําแบบทดสอบหลังเรียน เพ่ือดูพฤติกรรมการเรียนรูทีเ่ปลี่ยนไปแลว 

  วิชัย  วงษใหญ (2525 : 192) ไดเสนอ การใชชุดกิจกรรมจะประสบความสําเร็จก็
ตอเม่ือมีการจัดสภาพแวดลอมของหองเรียนที่เอ้ืออํานวยตอการเรียนรู และมีขอควรคํานึงดังตอไปน้ี 

(1) ใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนอยางแทจริง 
(2) ใหนักเรียนมีโอกาสไดทราบผลการกระทําทันทีจากกิจกรรมการเรียนการสอน 
(3) เสริมแรงนักเรียนจากประสบการณที่เปนความสาํเร็จอยางถูกจุดตามขั้นตอน 

การเรียนรู 
(4) คอยชี้แนะแนวทางตามขั้นตอนในการเรียนรูตามทศิทางที่ครูไดวเิคราะหและ 

กําหนดความสามารถพื้นฐานของนักเรียน  
  นอกจากนี้ รุงทิวา   จักรกร (2527 : 90 – 91) ไดกลาวถึงขั้นตอนการนําชุดกิจกรรม
ไปใชในการเรยีนการสอน ดังน้ี 
   (1)  การทดสอบกอนเรียน เพ่ือดูพฤติกรรมเบื้องตนอันเปนพ้ืนฐานการเรียนรู 

(2)  ขั้นนําเขาสูบทเรียน เน่ืองจากการนําเขาสูบทเรียนเปนการสรางแรงจูงใจให 
ผูเรียนกระตือรือรน มีความตองการที่จะเรียน ซ่ึงขึ้นอยูกับเทคนคิของผูสอนดวย ในการที่จะนําเขาสู
บทเรียนใหเขาใจ 

(3)  ขั้นประกอบกิจกรรม ครูตองอธิบายใหนักเรียนเขาใจในการทํากจิกรรมกอน 
ลงมือทําการสอน 

(4)  สรุปบทเรียน ครูนําในการสรุปบทเรยีน ซ่ึงอาจทําไดโดยการถามหรือให 
นักเรียนเลาสรุปความเขาใจ หรือทํากิจกรรมอ่ืนที่ทําใหแนใจวานักเรียนไดเรียนรูมโนมติหรือ 



 89 

หลักการตามที่กําหนด 
(5)  ประเมินผลการเรียน โดยทําขอสอบอีกครั้งหน่ึง เพ่ือประเมินดูวานักเรียน 

บรรลตุามจุดประสงคที่กําหนดไวหรือไม เพ่ือจะไดปรับปรุงแกไขขอบกพรองของนักเรียนในกรณีที่
ไมผานจุดประสงคที่กําหนดขอใดขอหน่ึง ถานักเรียนผานจุดประสงคหมดทุกขอก็ใหเรียนกาวหนา
ตอไป 
  สรุปแลว ในการนําชุดกิจกรรมไปใชในการเรียนการสอนใหประสบความสําเร็จน้ัน  
คือการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่สงเสริมการเรียนรู โดยใหนักเรียนมีสวนรวม มีการเสริมแรง 
และมีครูคอยชี้แนะ ซ่ึงในการวิจัยครั้งน้ีมีขั้นตอนการนาํชุดกิจกรรมไปใชในการเรยีนการสอน ดังน้ี 
คือ ทดสอบกอนเรียน ขั้นนําเขาสูบทเรียน ขั้นดําเนินกิจกรรม สรุปบทเรียน และทดสอบหลังเรียน  
  4.1.8 คุณคาและประโยชนของชุดกิจกรรม 

 ชุดกิจกรรมเปนสื่อการสอนที่มีคุณคาตอระบบการสอน เพราะเปนตวัชวยใหเกิด 
การถายทอดการเรียนรูอยางมีประสิทธภิาพ มีนักการศึกษาไดกลาวถึงคุณคาของชุดกิจกรรม  
ชุดการเรียนการสอน หรือชุดการสอนไวหลายทาน ดังน้ี 
  แฮริสเบอรเกอร (Harrisberger.  1973 : 201 – 205) ไดกลาวถึงคณุคาของชุด 
การเรียน วา 

(1) ผูเรียนสามารถทดสอบตวัเองดูกอนวามีความสามรถอยูในระดับไหน หลังจาก 
น้ันก็จะเร่ิมตนเรียนในสิ่งทีเ่ขาไมรู ทําใหไมตองเสียเวลากลับมาเรียนในสงที่ผูเรียนรูแลว 

(2) ผูเรียนสามารถจะนําบทเรยีนไปเรียนที่ไหนก็ไดตามความพอใจ โดยไมจํากัด 
ในเรื่องของเวลา สถานที ่

(3) เม่ือเรียนจบแลวผูเรยีนสามารถทดสอบตวัเองไดทันทีเวลาไหนก็ได และได 
ทราบผลการเรียนของตนเองทันทีเชนกัน 

(4) ผูเรียนจะมีโอกาสไดพบปะหารือกับผูสอนมากขึ้น เพราะผูเรียนเรียนดวย 
ตนเอง ครูก็มีเวลาใหคําปรกึษากับผูมีปญหาในขณะที่ใชชุดการเรยีนดวยตนเอง 

(5) ผูเรียนจะไดเกรดอะไรนั้นขึ้นอยูกับความสามารถของผูเรยีนหรือผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรียนของผูเรียนเอง 

(6) จะไมมีคําวาสอบตกสําหรับผูที่เรียนไมสําเร็จ แตจะใหผูเรียนกลับไปศึกษาใน 
เรื่องเดิมน้ันใหมจนกวาผลการเรียนจะไดมาตรฐานตามเกณฑที่ตั้งไว 
  ชัยยงค  พรหมวงศ (2520 : 34) ไดกลาวถึงคุณคาของชุดการสอนไวดังน้ี 

(1) ชวยใหผูสอนถายทอดเนื้อหาและประสบการณที่สลบัซับซอนและมีลักษณะ 
เปนนามธรรมสูง เชน การทํางานของเครื่องกล อวัยวะในรางกาย การเติบโตของสตัวชั้นต่ํา ฯลฯ ซ่ึง 
ผูสอนไมสามารถถายทอดดวยการบรรยายไดดี 

(2) ชวยเราความสนใจของนักเรียนตอสิ่งที่กาํลังศึกษา เพราะชุดการสอนจะเปด 
โอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนของตนเองมากที่สุด 
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(3) เปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น ฝกการตัดสินใจแสวงหาความรูดวย 
ตนเองและการมีความรับผดิชอบตอตนเองและสังคม 

(4) ชวยสรางความพรอมและม่ันใจแกผูสอน เพราะชุดการสอนผลิตไวเปน 
หมวดหมู สามารถหยิบไปใชไดทันทีโดยเฉพาะผูที่ไมคอยมีเวลาในการเตรียมการสอนลวงหนา 

(5) ทําใหการเรียนการสอนของผูเรียนเปนอิสระจากอารมณของผูสอน ชุด 
การสอนสามารถทําใหผูเรียนเรียนไดตลอดเวลา ไมวาอาจารยผูสอนจะมีสภาพหรือมีความคับของ
ทางอารมณมากนอยเพียงใด 

(6) ชวยใหการเรยีนเปนอิสระจากบุคลิกภาพของผูสอน เพราะชุดการสอนบรรจุ 
เน้ือหาและประสบการณไวแลว ครูที่พูดไมเกงจึงสามารถถายทอดเนื้อหาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  ชม   ภูมิภาค (2524 : 99 – 100) กลาวถงึคุณคาของชุดกิจกรรมหรือชุดการสอน ดังน้ี 

(1) ชวยใหครูไมตองเสียเวลาคดิคนมาก และเปนวธิีอบรมครูประจําการเรื่อง 
การดําเนินการสอนไดอีกประการหนึ่งดวย 

(2) ชวยใหนักเรียนรูจุดมุงหมายของการเรยีนชัดเจน ตลอดจนรูวิธีการที่จะบรรล ุ
จุดมุงหมายนั้น เปนการเพิ่มพูนการจูงใจในการเรียน นักเรียนไดเรยีนรูดวยการกระทํา 

(3) ในการบริหารการศึกษา ทําใหการจัดการศึกษาเปนไปอยางมีกระบวนการ  
สามารถตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตรวจสอบผลการปฏิบัติหนาทีข่องครูได 

(4) ชุดกิจกรรมที่ดีตองประกอบดวยผลการเรียนรูทุกพิสัย คือ พุทธิพิสัย จิตพิสัย  
และทักษะพิสยั บรรดาสื่อก็ตองมีหลายประเภท คือ ใชสื่อประสมหลายอยาง (Multimedia 
Approach) เพ่ือสนองความแตกตางระหวางบุคคล และเพิ่มพูนความสมบูรณใหแกการรับรู 

(5) กําหนดบทบาทของครูและนักเรียนไดชัดเจนวาตอนใดใครจะทําอะไร อยางไร  
ลดบทบาทในการสอนของครู นักเรียนไดลงมือกระทํา ทําใหเกิดการเรียนแบบสกริยา (Active 
Learning)  

(6) เปนขบวนการเรียนรูที่ครบถวนในชวงเวลาที่กําหนด นักเรียนรูผลการกระทํา 
ของตน เปนการเสริมแรงการเรียนรูประการหนึ่ง 

(7) ชุดกิจกรรมเปนกระบวนการที่ครบทั้งระบบ เริ่มตั้งแตจุดมุงหมาย 
กระบวนการสอน และการประเมิน 

(8) ชุดกิจกรรมเกิดจากการนําเอาวิธีระบบเขามาใช ยอมจะมีประสิทธิภาพเพราะ 
ไดผานการทดลองหาประสิทธิภาพแลว โดยมีผูชํานาญทั้งเนื้อหาและวิธีการรวมกันสรางเปนแมแบบ
และสามารถจะขยายชุดกิจกรรมไปไดอีก 
  กาญจนา   เกียรติประวัติ (2524 : 174) ไดกลาวถึงประโยชนของชุดการเรียนไวดังน้ี 

(1)  ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการสอนของครู ลดบทบาทในการบรรยายของครู 
(2)  ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรูของนักเรียน เพราะสื่อประสม  

(Multimedia) ที่ไดจัดไวในระบบเปนการแปรเปลี่ยนกิจกรรมและชวยรักษาระดับความสนใจของ
นักเรียนอยูตลอดเวลา 
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(3) เปดโอกาสใหนักเรียนศกึษาดวยตนเอง ทําใหมีทักษะในการแสวงหาความรู  
พิจารณาขอมูลและฝกความรับผิดชอบ การตัดสินใจ 

(4) เปนแหลงความรูที่ทันสมัย และคํานึงถึงหลักจิตวิทยาการเรียนรู 
(5) ชวยขจัดปญหาการขาดครู เพราะนักเรียนสามารถศึกษาดวยตนเอง 
(6) สงเสริมการศึกษานอกระบบ เพราะสามารถนําไปใชไดทุกเวลา และไม 

จําเปนตองใชเฉพาะในโรงเรียน 
  วาสนา ชาวหา (2525 : 138 – 140) ไดกลาวถึงคุณประโยชนของชดุการเรียนไววา 

(1) นักเรียนสามารถเรียนไดตามลําพังเปนกลุมหรือรายบุคคล โดยไมตองอาศัย 
ครูผูสอนและเปนไปตามความสามารถของผูเรียนในอัตราความเร็วของแตละคนโดยไมตองกังวลวา
จะตามเพื่อไมทันหรือตองเสียเวลาคอยเพื่อน 

(2) นักเรียนสามารถนําไปเรียนที่ใดก็ไดตามความสะดวก 
(3) แกปญหาการขาดแคลนครไูด เปนบางโอกาสอาจใชชุดการเรียนนี้กับนักเรียน 

เน่ืองจากครูไมเพียงพอ หรือมีความจําเปนมาสอนไมได 
(4) ฝกนักเรียนใหเรียนรูโดยการกระทําที่นอกเหนือไปจากสภาพการณในชั้น 

เรียนปกตทิี่ปฏิบัติอยูเปนประจําเปนการสรางประสบการณการเรียนรูใหแกผูเรียนอยางกวางขวาง 
และเปนการเนนกระบวนการการเรียนรู (Process) มากกวาเนื้อหา 

(5) มีการวัดผลของตนเองบอย ๆ ทําใหนักเรียนรูการกระทําของตนเอง และสราง 
แรงจูงใจ 
  จากคํากลาวของนักการศึกษาขางตน สรปุคุณคาและประโยชนของชดุกิจกรรมไดวา 
เปนการชวยเพิ่มประสิทธิภาพการสอนของครูและการเรียนรูของนักเรียน ชวยใหผูเรียนทุกคน
ประสบผลสําเร็จในการเรยีนรูดวยตนเอง ฝกความรับผดิชอบตอตนเองและสังคม แกปญหา 
การขาดแคลนครู และชุดกจิกรรมยังสงเสริมใหนักเรียนใชความสามารถตามตองการของตน ทาํให
ไมเกิดความเบื่อหนายในการเรียนอีกดวย 
 
 4.2 งานวิจัยที่เก่ียวของกับชุดกิจกรรม 
  4.2.1 งานวิจยัตางประเทศ 
  มอริเบอร (Moriber.  1969 : 214 – 216) ไดศึกษาเปรยีบเทียบการเรียนวิชา 
วิทยาศาสตรกายภาพ เรื่อง ทฤษฎีอะตอมและพันธเคมี ในระดับวทิยาลัยโดยใชบทเรียนสําเรจ็รูป
กับการสอนตามปกติ กลุมทดลองสอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูป กลุมควบคุมสอนแบบปกติ ผล 
การศึกษาพบวา กลุมทดลองมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
  สตริกแลนด (Strickland.  1971 : 2510  - A) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลการสอนโดย 
ใชบทเรียนสําเร็จรูปกับการสอนแบบปกตใินวิชา ชวีวิทยาทั่วไป โดยแบงนักศึกษาออกเปน 2 กลุม  
กลุมหน่ึงสอนโดยใชบทเรยีนสําเร็จรูป อีกกลุมหน่ึงสอนแบบปกติ ผลการศึกษาปรากฏวานักศกึษา 
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กลุมที่สอนโดยใชบทเรียนสาํเร็จรูปมีผลสมัฤทธิท์างการเรียนสูงกวากลุมที่สอนแบบปกติอยางมี 
นัยสําคัญทางสถิต ิ
  บรูซ (Bruce.  1972 : 429) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบวธิีสอนแบบใชชุดการเรียน
การสอนกับการสอนแบบธรรมดา ซ่ึงผลการวิจัยปรากฏวา การสอนโดยใชชุดการเรียนการสอน
ไดผลดีกวาการสอนแบบธรรมดา ซ่ึงผลการวิจัยลักษณะนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของอารมสตรอง 
(Armstrong.  1972 : 5669 – A) ซ่ึงทําการวิจัยศึกษาเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูภาษา
ฝรั่งเศสชนิดสือ่ประสม (Multimedia Self Instruction Package) ผลการวิจัยปรากฏวา นักเรียนที่
เรียนจากชุดการเรียนการสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมที่เรียนดวยการสอนวิธีบรรยาย
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .05 
  บรอวเลย (Brawley.  1975 : 4260) ไดทาํการศึกษาประสิทธิภาพการใชชุด 
การเรียนแบบสื่อประสม สอนเรื่อง การบอกเวลากับเด็กที่เรียนชา กลุมตัวอยางไดจากการสุมเด็กที่ 
เรียนชา โดยการทดสอบเรือ่ง Time Appreciation Test, Stanford Achievement Test Primary 
Level มาใช Pre-test และ Post-test ผลปรากฏวา กลุมทดลองที่ใชชุดการเรียนบอกเวลาตอเน่ือง
ของบรอวเลย (Brawley’s Experimental Sequence on Time Telling) ซ่ึงประกอบดวยชุดอุปกรณ
และสื่อการสอน 12 ชุด ใชเวลาสอน 15 วัน มีผลการเรียนดีกวากลุมควบคุมทีไ่มไดใชชุดการเรียน 
  เอดเวอรด (Edward.  1975 : 43) ไดกลาวถึงการวิจัยของมหาวิทยาลัยอิลลินอยสทํา
การเปรียบเทยีบผลการเรยีนในเรื่อง “ประสบการณในการสอนแบบจุลภาพ” โดยใชชุดการเรียนดวย
ตนเองและไดรับคําแนะนําจากครูกับการใชชุดการเรียนดวยตนเองโดยไมตองมีผูแนะนํา  
กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยจํานวน 50 คน แบงเปนกลุมละ 25 คน ผลการทดลอง
ปรากฏวาทั้ง 2 กลุม มีผลการเรียนแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ จากการวิจัยน้ีแสดงให
เห็นวาการเรยีนดวยตนเองไมจําเปนตองอาศัยผูแนะนําถาชุดการเรียนนั้นไดสรางขึ้นอยางถูกตอง
ตามกระบวนการแลวผูเรยีนจะสามารถเรียนดวยตนเองไดผลดีเชนกัน 
  เวบบ และ โฮวารด (Web and Howard.  1977 : 356) กลาวถึงผลการวิจัย 
การเรียนเปนรายบุคคลที่ทาํที่รัฐอริโซนา โดยสุมตัวอยางจากนักเรียนในระดับเกรด 6 ใน 52  
โรงเรียน และไดทําการ Pre-test วิชาคณิตศาสตรและความเขาใจภาษา หลังจากนั้นจึงใหเรียนเปน
รายบุคคล รวมเวลาครึ่งปการศึกษา ผลปรากฏวาการเรียนเปนรายบคุคลเปนที่นาพอใจของครู  
ผูปกครอง และนักเรียนเปนสวนมากและนักเรียนมีผลสัมฤทธิใ์นการเรียนรูสูงขึ้นทั้งวิชาคณติศาสตร
และความเขาใจภาษา 
  วิลสัน (Wilson.  1989 : 416) ไดทําการวจัิยเกี่ยวกับการวิเคราะหผลการใช 
ชุดการสอนครู เพ่ือแกปญหาในการเรียนของเด็กเรียนชาดานคณิตศาสตรเกี่ยวกบัการบวก การลบ 
ผลการวิจัยพบวาครูผูสอนยอมรับวาการใชชุดการสอนมีผลดีมากกวาการสอนตามปกติอันเปน 
วิธีการหนึ่งทีช่วยใหครูสามารถแกปญหาการสอนที่อยูในหลักสูตรคณิตศาสตรสําหรับเด็กเรียนชา 
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  4.2.2 งานวิจยัในประเทศ 
  สุนีย   เหมะประสิทธิ์ (2533 : 181 – 182) ไดทําการพัฒนาชุดการเรียนการสอน  
เพ่ือแกไขขอบกพรองในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  
ผลการวิจัยพบวา ในสภาพรวมชุดการเรยีนการสอนเพื่อแกไขขอบกพรองในการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตรมีประสิทธิภาพ คือ สอดคลองกับเกณฑพัฒนาการของผูเรียน และนกัเรียนที่ผานการ
ฝกดวยชุดการเรียนการสอนนี้มีความคงทนในการเรียนรู สวนชุดการเรียนยอยทั้ง 3 ชุด ตางมี 
ประสิทธิภาพตามเกณฑทีก่ําหนด 
  ไพฑูรย   ปลอดออน (2537 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยการสรางชุดการสอน เรื่อง 
ไฟฟา กลุมสรางเสริมประสบการณชีวติ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 6 ผลการศึกษาพบวา
ชุดการสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 93.83/91.77 ผลการทดสอบ 
หลังเรียนของกลุมทดลองสงูกวาการทดสอบกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 
  ประภาพรรณ   เกตุศร (2539 : 34) ไดทาํการศึกษาประสิทธิภาพของชุดการเรียนการ
สอนสําหรับเรียนดวยตนเองวิชาคณิตศาสตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เรื่อง รอยละ พบวา 
ชุดการเรียนการสอนสําหรับเรียนดวยตนเองมีประสิทธิภาพที่ระดับนัยสําคัญ .01 
  เสริมศรี  สงเนียม (2539 : 50 – 51) ไดพัฒนาชุดการสอน เรื่อง “การแกะสลัก” 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 6 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียน 
วัดสุทธสิะอาด เขตมีนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 30 คน ซ่ึงไดโดยวิธีการสุมอยางงาย  
ผลการทดลองพบวาชุดการสอนมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 90/90 
  นุชลดา  สองแสง (2540 : 73) ไดทําการวิจัยการสรางชุดการเรียนการสอนวิชา 
คณิตศาสตร เร่ือง การบวก การลบ ในระดับประถมศึกษาปที่ 1 ผลการวิจัยพบวา ชุดการเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 และผลสัมฤทธิท์างการเรียนของกลุมทดลองภายหลังไดรับ
การสอนดวยชุดการเรียนการสอนสูงกวากอนไดรับการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  สุภาพ   ศิลปวาที (2540 : 55) ไดพัฒนาชุดการสอน เรื่อง การตรวจซอม
เครื่องใชไฟฟาภายในบาน ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 ผลการทดลองพบวา ชุดการสอนทั้ง 3 
ชุดมีประสิทธภิาพตามเกณฑมาตรฐาน 90/90 ดังน้ี 93.79/92.43  92.40/92.10 และ 92.35/91.10  
รวมเฉลีย่ทั้ง 3 ชุด เทากับ 93/92 เปนไปตามเกณฑทีก่ําหนด 
  ฐิตทิร   ทองสุข (2541 : บทคัดยอ) ไดพัฒนาชุดการสอนกลุมสรางเสริมประสบการณ
ชีวติ เรื่อง ศิลปวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 5 ผลการวิจัยพบวา ชุดการสอนทั้ง 
3 ชุดมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด คือ 93.35/90.00  91.65/92.30 และ 92.50/90.70 รวม
เฉลี่ยทั้ง 3 ชดุ มีประสิทธภิาพ 92.50/91.10 และผลสมัฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนหลังการเรียน
จากชุดการสอนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  สุดารัตน   ไผพงศาวงศ (2543 : 97 – 98) ไดทําการวจัิยการพฒันาชุดกิจกรรม
คณิตศาสตรทีใ่ชการจัดการเรียนการอสนแบบ CIPPA MODEL เรื่อง เสนขนานและความคลาย  
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ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ผลการวิจัยพบวามีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 และผลสมัฤทธิท์าง 
การเรียนของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยชุดกิจกรรมคณิตศาสตรทีใ่ชการจัดการเรียนการสอนแบบ 
CIPPA MODEL สูงกวากอนไดรับการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 
  ปยะพงษ   สุริยะพรหม (2546 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยการพัฒนาชุดกิจกรรม 
การเรียนรูแบบ 4 MAT เรื่อง ปาชุมชน เพ่ือสงเสริมเจตคตติอการอนุรักษปาชมุชนและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 6 โดยเนนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ เพ่ือใหผูเรียนเกดิการเรียนรูแบบองครวม ผลการวิจัย พบวา ชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 
4MAT เรื่อง ปาชุมชุน มีประสิทธิภาพสงูกวาตามเกณฑที่กําหนด คือ 84.02/81.14  นักเรียนที่ไดรับ
การจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4MAT เรื่อง ปาชุมชน มีเจตคติตอการอนรัุกษ
ปาชุมชนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีผลสัมฤทธิท์าง 
การเรียน เรื่อง ปาชุมชน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
  จากผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับชุดการสอน ชุดการเรียนการสอน ชุดกิจกรรม ที่กลาว
มาแลวสรุปไดวา การเรียนการสอนที่ใชชดุกิจกรรมเปนการสงเสริมใหนักเรียนไดศกึษาคนควาดวย
ตนเอง ตามความสามารถของแตละบคุคล มีอิสระในการคิด ทําใหสามารถสรางองคความรูดวย
ตนเอง สามารถเพิ่มประสทิธิภาพการสอนของครูและเพิ่มประสิทธภิาพการเรียนรูของนักเรียน  ทํา
ใหนักเรียนมีความกระตือรือรน มีความสนใจและมีเจตคติที่ดีตอการเรียน สงผลทาํใหมีความรูดีขึ้น  
  ดวยเหตุดังกลาวทําใหผูวิจัยสนใจที่จะพัฒนาชุดกิจกรรมกลุมสุขศึกษาและพลศึกษา 
ที่เนนใหนักเรยีนมีสวนรวมในการดําเนินการเรียนการสอนครั้งน้ี 
 

5. เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับชาวเขา  
 5.1 เอกสารเก่ียวกับชาวเขา 
 ชาวเขาเปนชนกลุมนอยที่รวมตวัเปนกลุม ๆ ตามเชื้อสาย เผาพันธุ มีขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรม ตลอดจนภาษาของตนเอง ซ่ึงแตกตางไปจากชนสวนใหญในประเทศ อาศัย
กระจัดกระจายอยูตามพื้นทีสู่งบนภูเขาในภาคเหนือ และภาคตะวันตกของประเทศไทย มีทั้งหมด
ประมาณ 20 เผา แตจะมีเพียงเผาใหญ ๆ คือ กะเหรี่ยง แมวหรือมง มูเซอ ลีซอ อีกอ และเยา 
เทานั้น ที่มีความสําคัญ และกอใหเกิดปญหาตาง ๆ อันสงผลกระทบกระเทือนตอความมั่นคงของ
ชาติ จนกระทัง่รัฐไดเล็งเห็นความสําคัญในเรื่องชาวเขา จึงไดกําหนดนโยบายเพื่อพัฒนาชาวเขาไว
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบบัที่ 5 และตอเน่ืองมาโดยตลอด โดยมุงลดอัตราเพิ่ม
ของประชากรชาวเขาลง สงเสริมสนับสนนุใหเปนพลเมืองไทยที่ดีมีคุณภาพ ชวยเหลือตนเองได 
พัฒนารายได การประกอบอาชีพ การศึกษา สุขภาพอนามัยใหดีขึ้น ตลอดจนปลูกฝงทศันคติ  
คานิยม ความเปนไทยแกชาวเขา เพ่ือความมั่นคงของประเทศ (ชลดิา  เกษประดิษฐ.  2545 : 76) 
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  5.1.1 ความเปนมาของชาวเขา 
  ถาหากจะพิจารณาระยะเวลาของการอพยพเขามาอาศยัในประเทศไทยแลวก็อาจแบง 
ชาวเขาในภาคเหนือของประเทศไทยออกเปนสองพวกดวยกัน คือ ชนชาตทิี่เขามาอาศัยอยูใน 
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉยีงใตกอนชาติไทย ซ่ึงไดแกพวกเอเชียตะวันออก และชนชาติซ่ึงอพยพ
จากพมา จีน และลาว เขามาอาศัยในภาคเหนือของประเทศไทยในชัว่ระยะเวลาหนึง่ศตวรรษที่ผาน
มานี้ ซ่ึงไดแกชาวเขาในตระกูลธเิบต-พมา และจีนเดิม (ขจัดภัย  บุรุษพัฒน.  2518? : 3; อางอิงจาก 
มนัส  ขันธทัตบํารุง.  2508 : 29)  
  กอนที่ชนชาตไิทยนอย ไทยใหญ และลาว จะอพยพมาอาศัยอยูในเอเชียอาคเนย 
เจาของถิ่นเดิมของภูมิภาคนี้ไดแกชนชาติในตระกูล มอญ-เขมร หลังจากนั้นพวกเจาของถิ่นเดิม 
ดังกลาวไดถูกกลืนชาติไปบาง บางพวกไดอพยพไปทางตะวันออกเฉยีงใต และมีบางพวกไดอพยพ
หลบหนีเขาไปอาศัยอยูตามปาเขา ชนพวกหลังน้ีเองไดแกชาวเขาในตระกูลเอเชยีตะวันออก 
ชาวเขาในภาคเหนือซ่ึงสืบเชื้อสายจากตระกูลน้ีไดแก พวกละวา ขมุ ถิ่น ผีตองเหลอืง และขาฮอ 
กลาวอีกนัยหน่ึงชาวเขาในตระกูลเอเชียตะวันออกนี้ไดเขามาอาศัยอยูในบริเวณเอเชียตะวันออก
เฉียงใตกอนชนชาติไทย เม่ือประมาณ 2,000 ปลวงมาแลว 
  ชาวเขาพวกทีส่องซึ่งอพยพมาจากพมา จีน ลาว เขามาอาศัยอยูในภาคเหนือของ 
ประเทศไทยภายหลังพวกเอเชียตะวันออกไดแก ชาวเขาในตระกูลธิเบต-พมา และจีนเดิม พวกแรก
ไดรับอิทธิพลของชาวธเิบตเปนสวนมาก สวนพวกหลังมีคุณสมบัติโดยทั่วไปคลายคลึงกับชนชาติจีน
อยูมิใชนอย ถิ่นที่อยูด้ังเดิมของชาวเขาในตระกูลธิเบต-พมา ไดแก ดินแดนในตอนเหนือของพมา
และไทย สําหรับชาวเขาในตระกูลจีนด้ังเดิมน้ันเคยตั้งรกรากทํามาหากินอยูในมณฑลไกวเจา  
ยูนนาน ฮุนหนํา และกวางสีในประเทศจนี ชาวเขาเหลานี้ไดอพยพลงใตผานตังเกีย๋ ลาว พมา  
เขามาอาศัยอยูในภาคเหนอืของประเทศไทย เม่ือประมาณ 100 ปมานี้เอง (ขจัดภัย  บุรุษพัฒน.  
2518? : 4; อางอิงจาก ครุย  บุณยสิงห.  2509 : 2) 
  กลาวโดยสรุปแลวชาวเขาในประเทศไทยแบงออกเปนสองพวก คือ พวกที่อาศัยอยูใน 
อาณาบริเวณนี้มากอนชนชาติไทย กับพวกที่เพ่ิงอพยพเขามาสูประเทศไทยเมื่อประมาณ 100 ป ที่
ผานมานี้เอง การแบงชาวเขาเปนสองพวกเชนน้ีเปนการพิจารณาในแงระยะเวลาการอพยพเขาสู
ประเทศไทย 
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แผนภูมิการสืบเชื้อสายเผาพันธุของชาวเขาในภาคเหนอืของประเทศไทย 
 
 

        พวกจีน- ธิเบต มองโกลอยด     พวกไมโครนิเชียน-โพลินิเชียน นิกรอยด 
 
          อพยพลงใต                       อพยพขึ้นเหนือ 
 
  โลโล-โนสุ      จีนเดิม        ? 
  
  ธิเบต-พมา                      เยา   แมว  ปาเต็ง      วา 
 
     กะเหรี่ยง 
 
อีกอ      มูเซอดํา    พโว      สกอ     ตองสู    ฮอ    แมวดํา          เยา         ละวา      ขม ุ   ขาฮอ 
 
           มูเซอแดง                     บเว             แมวขาว             ถ่ิน     ผีตองเหลือง 
 
    ลีซอ           มูเซอชี    มูเซอเชเละ                         กวมบา 
  
 หมายเหตุ : ? หมายความวายังเปนที่สงสยัอยูวาเปนเชือ้สายเผาพันธุอะไร 
 

ภาพประกอบ 16 การสืบเชือ้สายเผาพันธุของชาวเขาในภาคเหนือของประเทศไทย 
 
ที่มา : ขจัดภัย  บุรุษพัฒน.  (2518?).  ชาวเขา.  หนา 5. (อางอิงจาก Gordon Young. 1962. p. 7.) 
 
  5.1.2 ลักษณะเฉพาะของชาวเขาแตละเผา (ธงชัย  สาระกูล.  2541 : 15 – 18) 
  กะเหรี่ยง เปนชาวเขาเผาที่ใหญที่สุดในประเทศไทย โดยรวมตัวกนัอยูหนาแนนใน
พ้ืนที่ปาเขาทางทิศตะวันตกของประเทศไทยตามบรเิวณชายแดนไทย-พมา นักมานุษยวทิยาไดจัด 
ชาวกะเหรี่ยงอยูในกลุมภาษาพมา-ธิเบต ชาวกะเหรี่ยงมักตั้งถิ่นฐานตามบริเวณหุบเขาในระดับสูง
ประมาณ 500 เมตร เหนือระดับนํ้าทะเล ดํารงชีพดวยการปลูกขาวและพืชผักตาง ๆ โดย 
การทํานาดํา และการทําไรแบบหมุนเวียน (กลับมาทําที่เดิมทุก 5 – 10 ป) นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยง
หมู ไก วัว ควายและชาง เพ่ือเปนอาหาร หรือทําพิธีกรรม หรือขาย และรับจางใชแรงงาน 
  ครอบครัวกะเหรี่ยง ยึดถือการสืบเชื้อสายถายทอดมาทางฝายหญิงเปนหลัก เม่ือมี 
การแตงงานเกิดขึ้น ฝายชายจะยายไปอาศัยอยูในครอบครัวของฝายหญิง ลักษณะครอบครัวเปน 
ครอบครัวเด่ียว และถือระบบผัว-เมียเดียว สวนใหญนับถือลัทธิบชูาผี นอกนั้นนับถือศาสนาพุทธและ 
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คริสต ขึ้นอยูกับสภาพความสัมพันธกับชุมชนพื้นราบ 
  แมว หรือมง  เปนชาวเขาเผาที่มีการกระจายตัวมากทีสุ่ด มีจํานวนประชากรมากเปน
อันดับสอง มีภูมิลําเนาอยูในภาคเหนือ นักมานุษยวิทยาไดจัดชาวแมวอยูในกลุมภาษาจีน 
ชาวแมวจะอาศัยอยูในเทือกเขาที่ระดับสูงประมาณ 1,000 – 1,200 เมตร เหนือระดับนํ้าทะเล ทาํให
ตองทําการเพาะปลูกแบบไรเลื่อนลอย โดยปลูกขาวเพื่อบริโภค ปลูกขาวโพดเพือ่เลี้ยงสัตว และแต
เดิมปลูกฝนเพ่ือเปนรายได 
  ลักษณะครอบครัวของชาวแมวเปนครอบครัวขยาย และยอมรับการที่สามีมีภรรยาได
หลายคน ครอบครัวของชาวแมวเปนหนวยทางสังคมทีมี่ความสําคัญมาก ทั้งในทางเศรษฐกิจและ
สังคม ชาวแมวมีการถือลําดับวงศตระกลู (แซ) และใหฝายชายเปนใหญในครอบครัว ตลอดจน 
การบูชาบรรพบุรุษเหมือนชาวจีน 
  เยาหรือเมี่ยน  มีถิ่นกําเนิดอยูตอนใตของจีน ซ่ึงสามารถพบเยาไดทั้งทางใตจีน  
เวียดนาม ลาว พมา และภาคเหนือของประเทศไทย ชาวเยาเปนชนชาติในกลุมภาษาจีน มักจะ
อาศัยอยูบนทีสู่งประมาณ 1,000 เมตร เหนือระดับนํ้าทะเล จึงทําใหมีการเพาะปลูกแบบไรเลื่อนลอย 
ปลูกขาว ขาวโพด พืชผักตาง ๆ และฝน เพ่ือบริโภคและทํารายได นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงสัตวดวย 
  ลักษณะครอบครัวของชาวเยาเปนครอบครัวขยาย และยอมรับการที่สามีภรรยาได 
หลายคน มีการนับถือลําดบัวงศตระกลู (แซ) บูชาบรรพบุรุษเชนเดียวกับชาวจีน นอกจากนั้น
เน่ืองจากในระบบการผลิตของชาวเยามีความตองการแรงงานมาก จึงมีการรับเอาลูกบุญธรรมมา
เลี้ยงไวในครอบครัว โดยทีเ่ด็กนั้นอาจเปนคนตางเผากไ็ด ชาวเยารับเอาวัฒนธรรมตาง ๆ ของชาว
จีนไว รวมถึงภาษาเขียน วรรณคดี ตลอดจนลัทธิความเชื่อถือ และวิธีปฏบิตัิตาง ๆ 
  อีกอหรืออาขา มีถิ่นฐานอยูในเขตพ้ืนทีจั่งหวัดเชียงใหม เชียงราย ลําปาง ตาก 
กําแพงเพชร และแพร และยังมีการอพยพเขามาจากประเทศพมาอยูเรื่อย ๆ ชาวอีกอจัดอยูในกลุม
ภาษาพมา-ธิเบต มักตั้งถิ่นฐานอยูในที่สูงประมาณ 1,000 เมตร เหนือระดับนํ้าทะเล ทําไรเลื่อนลอย
เชนเดียวกบัชาวเขาเผาอ่ืนที่อยูที่สูง ครอบครัวชาวอีกอเปนครอบครัวขยายสามมีีภรรยาไดหลายคน 
อํานาจในครอบครัวเปนของฝายชาย มีความเชื่อในลัทธบิูชาผีที่เขมงวดมาก มีระเบียบวิถีทางสงัคม
ซับซอน ประกอบกับวัฒนธรรมประเพณีของชาวอีกอยากที่จะสามารถเปลี่ยนแปลง และปรบัใหเขา
กับสภาพแวดลอมที่กําลังเปลี่ยนแปลงไป 
  มูเซอหรือลาฮู เชื่อวามีตนกําเนิดอยูบริเวณที่ราบสูงธเิบต และไดอพยพเขามาอยู
แถบประเทศจีน พมา ลาว และไทย ชาวมูเซอในประเทศไทยแบงออกเปนหลายกลุม เชน มูเซอแดง 
มูเซอเหลือง มูเซอดํา ฯลฯ ชาวมูเซอถูกจัดไวในกลุมภาษาพมา-ธิเบต หมูบานมเูซอมักตั้งอยูบนที่
สูงประมาณ 1,000 เมตร เหนือระดับนํ้าทะเล ดังน้ันจึงมีอาชีพเพาะปลูกแบบไรเลือ่นลอย นอกจาก
ขาวและขาวโพดแลว ชาวมูเซอบางสวนยงัปลูกฝนเปนพืชรายได ลักษณะครอบครวัของชาวมูเซอ
เปนแบบครอบครัวเด่ียวและถือระบบผัว-เมียเดียว การสืบสายสกุลน้ันไมถือระเบียบเครงครัด หากมี
การแตงงานเกิดขึ้น ฝายชายอาจตองไปอาศัยอยูกับครอบครัวฝายหญิงระยะเวลาหนึ่งเพ่ือเปน 
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การตอบแทนตอฝายหญิง การนับถือและความเชื่อของชาวมูเซอนั้น ถาเปนมูเซอแดงและมูเซอดํา
สวนใหญนับถอืการบูชาผี สวนมูเซอเหลืองนับถือศาสนาคริสต 
  ลีซอหรือลีซู มีถิ่นกําเนิดอยูในประเทศจนีตอนใต จึงมีความสัมพันธใกลชิดกับชาวจีน
มากในประเทศไทยแบงชาวลีซอออกเปน 2 กลุมใหญ ๆ คือ ลีซอจีนกับฮ่ันลีซอ และลีซอแท  
อยางไรก็ตามชาวลีซออยูในกลุมภาษาพมา-ธิเบต การตั้งถิ่นฐานของชาวลีซอมักมีลักษณะพิเศษ
กวาชาวเขาเผาอ่ืน ซ่ึงมักมองดูคลาย ๆ กับปอมปราการ และอยูในระดับสูง ตั้งแต 1,000 เมตร
เหนือระดับนํ้าทะเลขึ้นไป ทาํการเพาะปลกูแบบไรเลื่อนลอย เปนที่สังเกตวาถึงแมชาวลีซอจะนิยม
ปลูกฝนเพ่ือรายได แตพบวาชาวลีซอติดฝนนอยมาก นอกจากนี้ชาวลีซอยังไดชือ่วาเปนพอคาแหง
ขุนเขาอันเนื่องมาจากชาวลซีอนอกจากทําไรแลว ยังคาขายสินคาระหวางชุมชนชาวเขาตาง ๆดวย 
  ลัวะหรือละวา เปนชนชาตด้ัิงเดิมที่อาศัยอยูตามบริเวณลุมนํ้าสาละวิน และแมนํ้าโขง  
นักมานุษยวิทยาจัดชาวลวัะอยูในกลุมภาษามอญ-เขมร ชาวลวัะจะอาศัยอยูทั้งในที่สูงมาก ๆ และ
บริเวณหุบเขาที่ราบลุม ทําการเพาะปลูกขาวนาดํา และทําไรแบบหมุนเวียนเหมือนกับชาวกะเหรี่ยง 
ระบบครอบครัวของชาวลัวะ เปนระบบครัวเด่ียวถือระบบผัว-เมียเดียว และยึดถือการสืบสายตระกูล
ทางฝายทางฝายชายแบบไมเครงครัดนัก มีลัทธิความเชื่อบูชาผีและบรรพบุรุษผสมผสานไปกับ
ศาสนาพุทธ 
  ถ่ิน ชาวถิ่นคอื ชาวลัวะหรอืละวาที่อาศยัอยูในบริเวณชายแดนไทย-ลาว ในจังหวดั
นาน เชียงใหม และเพชรบรูณ ในปจจุบันไดมีการผสมผสานกลมกลืนกับชาวไทยและรับเอาระเบียบ
วิถีชวีิตของชาวไทยไปรวมกันจนยากที่จะสามารถแยกแยะความแตกตางของชนชาวไทยโดยทั่วไป
ได นอกจากสังเกตดูลักษณะบานเรือน รูปแบบการทําไรและภาษาพูดในหมูบานเทานั้น 
  ขมุ ชาวขมุมีถิ่นฐานอยูตามบริเวณลุมแมนํ้าโขงตลอดชายแดนไทย – ลาว ใน 
จังหวัดนาน เชียงราย ชาวขมุมีการยายถิ่นฐานและนยิมการไปรับจางเผาอ่ืน ๆ อยูเสมอมา
โดยเฉพาะชาวไทย จนปจจุบันมีวิถีชวีติคลายคนไทยมาก นอกจากภาษาและประเพณี และพิธีกรรม 
บางอยางที่แตกตางออกไป 
  ตองซู ชนเผาตองซู จัดเปนสาขายอยของเผากะเหรี่ยง มีวัฒนธรรม การแตงกาย 
สําเนียงภาษาที่มีลักษณะเฉพาะของชนเผา อาศัยอยูในสองจังหวัด คือ เชียงราย และแมฮองสอน 
  ผีตองเหลือง ผีตองเหลืองเรียกชื่อเชื้อชาติของตนเองวา “มาลาบรี” มีความหมายวา 
คนปา คําวา “ผีตองเหลือง” เปนชื่อเรียกของชาวบานทางภาคเหนือที่ใชเรียกชื่อชนกลุมน้ี เพราะชน
กลุมน้ีมีพฤตกิรรมเรรอนเสาะหาแหลงอาหารโดยการลาสัตวและเกบ็พืชผลตามทีต่าง ๆ  
การสรางที่พักอาศัยจะเปนทีพั่กอาศัยในระหวางพื้นที่หาอาหาร เม่ือแหลงที่อยูอาศัยน้ันมีอาหาร 
ไมเพียงพอก็จะยายไปอยูที่อ่ืน ชาวบานแถบนั้นเคยพบเห็นชนกลุมน้ีตั้งแตเริ่มสรางที่อยูอาศัยและ
สังเกตวาเม่ือใบตองเหลืองแหงชนกลุมน้ีก็จะยายหนีไป หากเจอคนกลุมอ่ืนไมนาไวใจก็จะหลบหนี
ทันที ชาวบานจึงตั้งชื่อวา ผีตองเหลือง ผีตองเหลืองจัดอยูในกลุมชาวมอญ-เขมร มักพบในเขต
อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร  
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  สรุปชาวเขามหีลายเผา เผาที่ใหญอันดับหน่ึงคือ กะเหรี่ยง รองลงมาเปนอันดับสองคือ 
มงหรือแมว และรองลงมา คือ เยา ชาวเขาอาศัยอยูในประเทศไทยในภาคเหนือ ชายแดนดาน 
ตะวันตกของภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดเลย) อยูในระดับความสูงตั้งแต 500 – 
1,200 เมตร เหนือระดับนํ้าทะเล นักมานษุยวทิยา แบงชาวเขาออกเปน 3 กลุม คือ กลุมภาษา 
พมา –ธิเบต กลุมภาษาจีน และกลุมภาษามอญ – เขมร ซ่ึงแตละเผาจะมีการแตงกาย ภาษาพูด 
และวัฒนธรรมแตกตางกันออกไป ครอบครัวของชาวเขามีอยูสองแบบ คือ แบบครอบครัวเด่ียว 
(Nucleus Family)  และครอบครัวผสม (Extended Family) ทั้งสองแบบนี้อาจจะเปนในรูปผัว-เมีย
เดียว (Monogamy) หรือผัวเดียวเมียหลายคน (Polygamy)ก็ได มีการทําเกษตรกรรมคือ ทําไร  
ทํานา ปลูกพชืผักและเลี้ยงสัตวไวเปนอาหารอีกดวย มีการนับถือศาสนาพุทธและคริสต มีลัทธ ิ
ความเชื่อเกี่ยวกับการบชูาผีและบรรพบรุุษ ปจจุบันมีบางเผาที่ไดมีการผสมผสานกลมกลืนกับ 
ชาวไทยและรบัเอาระเบียบวิถีชวีิตคลายคนไทยมาก นอกจากภาษา ประเพณี และพิธีกรรม 
บางอยางที่แตกตางออกไปเทานั้น 
  5.1.3 การสาธารณสุข 
  เพราะเหตทุี่ดําเนินชีวติอยูในทองถิ่นทุรกนัดาร ขาดแคลนอาหาร นํ้าและยารักษาโรค 
ตลอดจนความรูดานสาธารณสุข ชาวเขาโดยทั่วไปจึงมีอายุสั้นกวาพลเมืองไทยในที่ลุม นอกจากนั้น
หลายรายยังเสี่ยงภัยประกอบอาชีพปลูกและขนฝน และกลายเปนเหยื่อยาเสพติดอยางเลี่ยงไมได 
  จากการบรรยายของ วิชัย โปษยจินดา (สมบูรณ เกียรตนัินทน;และกมัมาล กุมารปา
วา.  2541 : 11; อางถึง วิชัย  โปรษยจินดา บรรยายพิเศษของชมรมวิชาการ สถาบันวิจัยชาวเขา 
เรื่อง ชาวเขากับปญหาสาธารณสุข เม่ือวันที่ 7 เมษายน 2529 จังหวัดเชียงใหม) พบวา โรคทัว่ไปที่
พบในชาวเขาคือ ปวดหัว ตวัรอน ทองเดิน ปวดเม่ือยตามตัว โรคพยาธิ โรคตดิเชื้อ เชน มาเลเรยี 
โรคไขสมองอักเสบ ปญหาโภชนาการ การขาดสารไอโอดีน โรคทางพันธุกรรม ปญหาสุขภาพจิต 
และกองสงเคราะหชาวเขา กรมประชาสงเคราะห (สมบรูณ  เกียรตินันทน; และกัมมาล  กุมารปาวา.  
2541 : 12; อางถึง กองสงเคราะหชาวเขา กรมประชาสงเคราะห สรปุผลการประชุมเชิงปฏิบตักิาร 
เรื่อง แนวทางการดําเนินงานพัฒนาชาวเขาดานสาธารณสุข โดยการสนับสนุนขององคการอนามัย
โลก เม่ือวันที ่7 – 9 สิงหาคม 2538 เชียงใหม) ไดสรุปโรคที่พบในชาวเขา คือ โรคระบบทางเดนิ
หายใจ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคกลามเนื้อและกระดูก และมาเลเรีย ซ่ึงสาเหตุมาจากชาวเขามี
พฤติกรรมสขุภาพที่ไมถูกตองนั่นเอง 
  เม่ือเจ็บไขไดปวยก็หาทางบําบัดรักษาเทาที่จะสามารถ ซ่ึงมีหลายแนวทางดังน้ี (พอล 
และอีเลน ลวูสิ.  2532? : 28) 
  (1)  ทางไสยศาสตร แตละเผาก็มีพิธีกรรมในการวินิจฉยัและรักษาโรคทั้งทางกายและ
ทางจิตตาง ๆ กันไป โดยอาศัยคนทรงหรือผูที่มีความชาํนาญในการประกอบพิธกีรรมนั้น ๆ เปนผู
ประกอบพิธ ี
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  (2)  แพทยแผนโบราณ แตละเผาก็มีตํานานยาและแพทยแผนโบราณซึ่งทําการรักษา
ผูคน จนเปนที่เชื่อถือ เครือ่งยาที่ใชกันแพรหลายที่สดุคือฝน และผูที่ติดฝนสวนใหญก็เริ่มดวยการใช
ยาเขาฝนรักษาเมื่อยามเจ็บไขไดปวย เพราะใชกันเปนยาสารพัดโรคทีเดียว 
  (3)  หมอฉีดยา หาไดไมยากนักทั้งหมอไทย หมอฮอที่หอบยาฉีดมหัศจรรย 
สําหรับสารพัดโรค ตระเวนออกไปชวยบาํบัดโรคใหชาวเขาอยางทันใจบางครั้งยาฉีดเหลานี้ก็ใหผลดี 
แตสวนใหญมักใหผลรายในระยะยาวเพราะ “หมอ” เหลานี้มิไดมีความรูความเขาใจในการแพทย
อยางแทจริง จึงมักจะใชยาแรงกับคนไขโดยไมถูกวิธทีาํใหเกิดปญหาการ “ด้ือยา” ใหหมอแทตอง
ปวดเศียรเวียนเกลาหากคนไขไดมีวาสนาตกมาถึงหมอแทเขาจริง ๆ 
  (4)  แพทยแผนปจจุบัน กําลังไดรับความนิยมนับถือจากชาวเขาเพิ่มขึ้นทุกที เห็น 
ไดจากความมานะอุตสาหะนําคนไขเขาตรวจรักษาที่สขุศาลา หรือโรงพยาบาลเพิม่ขึ้นและบอยขึ้น
กวาแตกอนมากเสียแตมักจะนํามาเมื่อไดพยายามรักษาดวยวธิีอ่ืน ๆ เสียจนรอแรจะไปไมรอดแลว
คอยถึงมือหมอ จึงมักไมคอยรอด ปจจุบันชาวเขาตระหนักในความจริงขอน้ีดีขึ้นจึงเขารับการรักษา
เสียแตเน่ิน ๆ ขณะที่พ่ึงพาพิธีไสยศาสตรเพียงเปนทีพ่ึ่งทางใจ  
  สรุปไดวาชาวเขามีพฤติกรรมสุขภาพที่ยังไมถูกตอง ทําใหเกิดปญหาสุขภาพตาง ๆ 
ตามมา ในการรักษายังใชการบําบัดแบบเดิม ๆ คือ ทางหมอผี, แพทยแผนโบราณ เปนตน แต
ปจจุบันเริ่มมีสาธารณสุขเขาไปในหมูบานชาวเขา มีการคมนาคมที่สะดวกมากยิง่ขึ้น ทําใหชาวขามี
การบําบัดรักษาแพทยแผนปจจุบันตามสาธารณสุขและโรงพยาบาลมากขึ้น  
  5.1.4 ชาวเขาในจังหวัดพะเยา 
  ชาวเขาในจังหวัดพะเยา มีจํานวนทั้งสิ้นประมาณ 11,158 คน เปนชาย 5,544 คน 
หญิง 5,614 คน อัตราสวนระหวางเพศคดิเปนประชากรชาย 99 คนตอประชากรหญิง 100 คน 
ประกอบดวยชาวเขาเผาหลัก ๆ คือ เยา แมว  ลีซอ และมีประชากรซึ่งไมใชชาวขาปนอยูบาง
เล็กนอย เชน คนไทย และลือ้ อําเภอที่มีชาวเขามากที่สดุ คือ อําเภอปง มีประชากรประมาณ 5,708 
คน (รอยละ 51.1 ของประชากรในกลุมบานชาวเขาทั้งจังหวัด) รองลงมา คือ อําเภอเชียงคํา มี
ประชากรประมาณ 3,570 (รอยละ 32.0) อําเภอเชียงมวน มีประชากรประมาณ 880 คน (รอยละ 
7.9) อําเภอแมใจ มีประชากรประมาณ 467 คน (รอยละ 4.2) อําเภอเมืองพะเยา มีประชากร
ประมาณ 302 คน (รอยละ 2.7) อําเภอที่มีประชากรชาวเขานอยที่สดุคืออําเภอดอกคําใต มี
ประชากรประมาณ 231 คน (รอยละ 2.1) สวนอําเภอจุน เปนอําเภอที่ไมมีประชากร ชาวเขาเลย ซ่ึง
มีกลุมบานชาวเขา 47 กลุมบาน  
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ตาราง 8  จํานวนประชากรในกลุมบานชาวเขา จํานวนครัวเรือนและจํานวนกลุมบาน เปนราย    
    อําเภอของจังหวัดพะเยา 
 

 

จํานวนประชากร 
 

อําเภอ 

 

จํานวนกลุม
บาน 

 

จํานวน
ครัวเรือน รวม ชาย หญิง 

รอยละของประชากร
ในกลุมบานชาวเขา
ของแตละอําเภอ 

 

จังหวัดพะเยา 
   อําเภอเมืองพะเยา 
   อําเภอเชียงคํา 
   อําเภอเชียงมวน 
   อําเภอดอกคําใต 
   อําเภอปง 
   อําเภอแมใจ 
 

 

47 
1 
16 
3 
1 
22 
4 

 

1,587 
47 
505 
138 
33 
796 
68 

 

11,158 
302 

3,570 
880 
231 

5,708 
467 

 

5,544 
154 

1,730 
431 
113 

2,859 
257 

 

5,614 
148 

1,840 
449 
118 

2,849 
210 

 

100.0 
2.7 
32.0 
7.9 
2.1 
51.1 
4.2 

 

 
ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ.  (2531?).  รายงานเบื้องตนขอมูลระดับหมูบาน การสํารวจประชากร 
  ชาวเขา พ.ศ. 2529 จังหวัดเชียงใหม เชียงราย พะเยา.  หนา 117. 

 
  เม่ือพิจารณาเปนรายเผาทั้งจังหวัดพะเยาพบวา เผาเยามีมากที่สุด มีประชากร 6,481 
คน คิดเปนรอยละ 58.1 ของชาวเขาทั้งหมดในจังหวัดพะเยา รองลงมาคือ เผาแมว มีประชากร 
4,255 คน (รอยละ 38.1) เผาลีซอ มีประชากร 176 คน (รอยละ 1.6) และมีประชากรที่ไมใชชาวเขา 
ไดแก ลื้อและคนไทย ปะปนอยูประมาณ 245 คน (รอยละ 2.2) มีจํานวนครวัเรือนในกลุมบาน 
ชาวเขาที่สํารวจไดมีทั้งสิ้นประมาณ 1,587 ครัวเรือน (สํานักงานสถิติแหงชาติ.  2531? : 117- 118)  
  สรุปไดวาชาวเขาในจังหวัดพะเยา มีเผาเยา แมวหรือมง ลีซอ ซ่ึงอําเภอปงมีประชากร
ชาวเขามากทีสุ่ด รองลงมาคือ อําเภอเชียงคํา ซ่ึงในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยใชกลุมประชากรเปน 
นักเรียนชาวเขา ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 2 
   5.1.4.1 ลักษณะทัว่ไปของกลุมบานชาวเขาในจังหวัดพะเยา 
   จากการสํารวจลักษณะทัว่ไปของกลุมบานชาวเขาพบวา รอยละ 53.2 ของกลุม
บานทั้งหมดมีหนวยบริการพัฒนาและสงเคราะหของกรมประชาสงเคราะหตั้งอยู และรอยละ 25.5 มี
หนวยบริการสาธารณสุข สวนกลุมบานทีมี่โรงเรียนในความรับผิดชอบของหนวยงานตาง ๆ ตัง้ 
อยูน้ันพบวา กลุมบานที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการมีอัตราสวนสูงที่สุด 
คือรอยละ 40.4 ของกลุมบานทั้งหมด รองลงมาคือโรงเรียนในความรบัผิดชอบของกรม
ประชาสงเคราะห และโรงเรียนในความรบัผิดชอบของตํารวจตระเวนชายแดน มีรอยละ 31.9 และ 
4.3 ตามลําดับ 
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   กลุมบานที่มีหมอสอนศาสนาเขามาในกลุมบานมีรอยละ 26.1 สวนใหญหมอสอน
ศาสนาเขามาในกลุมบานในชวงเวลาที่ไมแนนอน เม่ือพิจารณาระหวางกลุมบานของเผาเยาและแมว 
ซ่ึงเปนเผาหลกัของกลุมบานชาวเขาในจงัหวัดพะเยาพบวา กลุมบานของเผาแมวมีหนวยบริการ
พัฒนาและสงเคราะหของหนวยงานตาง ๆ ตั้งอยูเปนสดัสวนสูงกวากลุมบานของเผาเยา ใน 
กลุมบานเผาเยามีโรงเรียนตั้งอยูในหมูบานในหมูบานสูงกวากลุมบานเผาแมว สําหรับในกลุมบาน 
เผาแมวปรากฏวามีหมอสอนศาสนาเขามาในกลุมบานเปนสัดสวนสูงกวากลุมบานเผาเยา สําหรับ
การคมนาคมระหวากลุมบานนี้รอยละ 95.3 ของกลุมบานทั้งหมดในจังหวัดพะเยามีเสนทางเดินเทา
ติดตอระหวางกลุมบาน ซ่ึงสวนใหญใชเวลาเดินเทาไปยังกลุมบานทีใ่กลที่สุดประมาณนอยกวา  
1 ช.ม. ถึง 3 ช.ม. และกลุมบานรอยละ 91.1 มีเสนทางรถยนตเขาถึงกลุมบาน 
   สาํหรับแหลงนํ้าและที่ทํากนิของกลุมบานชาวเขา ปรากฏวารอยละ 74.5 ของ 
กลุมบานทั้งหมดมีบอนํ้า ลําธาร หนองบึง รอยละ 34 มีลํารางน้ํา รอยละ 23.4 มีฝายน้ําลน และ 
รอยละ 29.8 มีแหลงนํ้าอ่ืน ๆ และมีกลุมบานชาวเขาประมาณรอยละ 7 ที่รายงานวาไมมีนํ้าพอใชใน
ฤดูแลง ชาวเขาในจังหวัดพะเยา มีเน้ือที่ทํากินเฉลี่ยประมาณครัวเรือนละ 18.0 ไร เผาเยามีเน้ือที่ 
ทาํกินเฉลี่ยตอครัวเรือน 21.7 ไร และเผาแมวมีเน้ือที่ทํากินเฉลี่ย 13.5 ไรตอครัวเรือน พืชหลักที่
ปลูกของกลุมบานสวนใหญคือ ขาวโพด รองลงมาคือฝาย และมีขาวไร ถั่ว ขาวนาดํา ลิ้นจ่ี กาแฟ 
และฝนเล็กนอย (สํานักงานสถิติแหงชาติ.  2531? : 120) 
   สรุปไดวา หนวยงานที่ตั้งอยูในกลุมบาน คือ หนวยบรกิารพัฒนาและสงเคราะห
ของกรมประชาสงเคราะห หนวยบริการสาธารณสุข สวนโรงเรียนอยูในความรับผดิชอบของ
กระทรวงศึกษาธิการ กรมประชาสงเคราะห และตํารวจตระเวนชายแดน มีหมอสอนศาสนา และการ
คมนาคมระหวางหมูบานโดยเดินเทาและรถยนต มีแหลงนํ้าคือบอนํ้า ลําธาร หนองบึง  โดยมีอาชีพ
ทําไรและทํานา ทําสวน 

5.1.4.2 การรับการรักษาโรค 
   จากการสอบถามเกี่ยวกบัการรับการรักษาโรคของสมาชิกในครวัเรอืนชาวเขาเมือ่ 
เจ็บปวย พบวาสมาชิกในครวัเรือนสวนใหญเคยรักษาโรคจากหมอผี เปนอัตราสวนสูงที่สดุ คือ  
รอยละ 93.1 ของครัวเรือนในกลุมบานชาวเขาทั้งสิ้นในจังหวัดนี้ รองลงมาไดแก รับการรักษาโรค
โดยการซื้อยากินเอง หนวยเคลื่อนที่ของกรมประชาสงเคราะห หนวยเคลื่อนทีข่องสวนราชการอื่น
และเอกชน รอยละ 91. 2, 82.8 และ 73.2 ตามลําดับ นอกจากนี้สมาชิกในครวัเรอืนชาวเขาเคยรับ
การรักษาโรคจากหนวยบรกิารพัฒนาและสงเคราะหทีต่ั้งในหมูบาน หมอแผนโบราณ และหมอสอน
ศาสนา (รอยละ 70.6, 56.1 และ 21.4) ครัวเรือนรอยละ 13.0 ที่สมาชิกของครัวเรือนเคยรับ 
การรักษาโรคจากแหลงอ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่กลาวแลว(สํานักงานสถิติแหงชาติ.  2531? : 124) 
   สรุปไดวา ชาวเขาเมื่อเจ็บปวยก็เขารับการรักษาจากหมอผี การซื้อยากินเอง 
หนวยเคลื่อนที่ของกรมประชาสงเคราะห หนวยเคลื่อนที่ของสวนราชการอื่นและเอกชน  
หนวยบริการพัฒนาและสงเคราะหทีต่ั้งในหมูบาน หมอแผนโบราณ และหมอสอนศาสนา และจาก 
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แหลงอ่ืน ๆ 
   ซ่ึงสาเหตุของการเจ็บปวยนาจะมาจากพฤติกรรมสขุภาพที่ไมถูกตอง เชน  
การรับประทานอาหารที่ไมครบ 5 หมู การไมรักษาความสะอาดของรางกาย ยาเสพติด เปนตน  
และนอกจากนั้นพฤติกรรมของนักเรียนที่ไมถูกตอง ที่ทําใหเกิดปญหาสุขภาพ ซ่ึงจากประสบการณ
ของผูวิจัยที่ไดสังเกตนักเรยีน และจากการสัมภาษณครูผูสอนในโรงเรียนชาวเขา ในอําเภอปง 
พบวานักเรียนชาวเขามีพฤติกรรมสขุภาพไมเหมาะสมที่สําคัญไดแก ดานฟน ปาก พบวานักเรยีน 
แปรงฟนไมถูกวิธี แปรงฟนไมสะอาด ไมแปรงฟนกอนเขานอน  ไมบวนปากหลังรับประทานอาหาร 
บางวันไมแปรงฟน พฤติกรรมสุขภาพดานผิวหนัง พบวา นักเรียนไมอาบนํ้าทุกวนั บางครั้งอาบน้ํา
ไมถูสบู ทําความสะอาดไมทั่วถึง ลางตวัไมสะอาด พฤติกรรมสุขภาพดานผมและศีรษะ พบวา  
นักเรียนไมสระผม 1 – 2 ครั้งตอสัปดาห บางครั้งไมหวผีม พฤติกรรมสุขภาพดานมือและเล็บ พบวา 
ไมตัดเล็บ ไมทําความสะอาดเล็บ เขาหองนํ้าไมลางมือ ไมลางมือกอนรับประทานอาหาร และดาน
เครื่องแตงกาย พบวา นักเรียนใสเสื้อผาตัวเดิมหลาย ๆ วันโดยไมไดซัก ซักผาไมสะอาด  
   ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูทักษะชวีิตแบบมีสวนรวม เพ่ือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสขุภาพของนักเรียนชาวเขาใหดีขึ้นและมีประสิทธิภาพ 
 
 5.2 งานวิจัยที่เก่ียวของกับชาวเขา 
  5.2.1 งานวิจยัในประเทศ 
  รัตนาภรณ  อัตธรรมรตัน (2532 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา เรื่อง วิเคราะหนิทาน 
พ้ืนบานชาวเขาเผามง พบวา สภาพความเปนอยูที่ปรากฏในนิทาน ชาวมงมีลักษณะครอบครัว 
เล็ก ๆ ที่มีกฎเกณฑในการดําเนินชีวิตอยางมีระบบตั้งแตการเลือกคู ชาวมงนิยมการเลือกคูดวย 
ตนเองมากกวา นิยมการมีลูกชายมากกวาลูกสาว ผูที่รับภาระหนักในการทํางานและบรบิาล 
ครอบครัวคือภรรยา ชาวมงเชื่อถือในสิ่งเหนือธรรมชาติและใชสิ่งน้ีเปนเครื่องบังคบัพฤติกรรมของ
ชาวมงเอง เศรษฐกิจชาวมงไมเจริญ อาชีพหลักคือการทําไร ทํานา แตก็ปรากฏอาชีพอ่ืน อาทิ  
การตีเหล็ก คาขาย และการลาสัตว ในดานโลกทัศนชาวมงเชื่อวาพระเจาเปนสิ่งที่บันดาลใหเกิดโลก  
ดวงดาวและมนษุย พรอมทั้งสามารถดลบนัดาลใหเกิดเหตุการณตาง ๆ ขึ้นมาได ชาวมงมักเปน 
กลุมคนที่มีความอาฆาตพยาบาทคิดแกแคนอยูเสมอ ไมคอยมีความซื่อสัตย แตมีความกตัญแูละ
เชื่อถือในระบบอาวุโส ชาวมงอยูในที่หางไกลสังคมเมือง จึงทําใหสิ่งเหนือธรรมชาติมีอิทธิพลตอ 
ชาวมงอยางเห็นไดชัด 
  อัญชัญ  อินคํา (2536 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การศกึษาประสทิธภิาพของแบบฝก 
ซอมเสริมนักเรียนชาวเขาเผาแมว ชั้นประถมศึกษาปที ่2 ที่มีปญหาดานการอานออกเสียงตัวสะกด
ไมชัดเจน ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพของแบบฝกซอมเสริมการอานออกเสียงคําที่มีตวัสะกดมี
ประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว (80 / 80) คือ 91.83 / 98.00 แสดงวาแบบฝกซอมเสริมการอาน
ออกเสียงคําที่มีตัวสะกดมีประสิทธิภาพสงูเชื่อถือได 
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  ศรัณย  นักรบ (2541 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง ดนตรีชาวเขาเผาเยา 
กรณีศึกษาหมูบานผาเดื่อ อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย ความมุงหมายของการวิจัยน้ี เพ่ือ
ศึกษาดนตรใีนวัฒนธรรมทีย่ังคงอยู ซ่ึงเปนการถายทอดดวยวิธีปากเปลาตามแบบดั้งเดิมของ
ชาวเขาเผาเยา โดยใชขอมูลภาคสนามเปนขอมูลหลักและขอมูลจากเอกสาร ตํารา หนังสือทาง
วิชาการและหนังสือตาง ๆ เปนขอมูลสนับสนนุ ซ่ึงแยกประเด็นการศกึษาออกเปน 2 สวนคือ 
การศึกษาสภาพทั่วไปของชุมชนและการศึกษาดนตรใีนวัฒนธรรม ผลของการศกึษาวิจัยสรุปไดดังน้ี  
  (1) สภาพทั่วไปของชุมชน ปจจุบันเปนชมุชนใหญที่มีความเจริญในดานตาง ๆ เปน
อยางมาก อันเนื่องมาจากหนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของทั้งทางภาครัฐและเอกชนไดใหความ
ชวยเหลือพัฒนาหมูบานอยางตอเน่ืองเปนระยะเวลาหลายป  
  (2) วัฒนธรรมดนตรี ไดมีการสืบทอดกันมาชานาน ไมสามารถยืนยันไดวาเกิดขึน้ใน 
ยุคใดสมัยใด นอกจากตํานานที่เลาสบืตอกันมา ดนตรีเปนลักษณะการถายทอดดวยวธิีปากเปลา 
เครื่องดนตรีและสวนประกอบตาง ๆ เปนวัสดุที่หาไดจากธรรมชาต ิไดแก ไม และหนังสัตว มี  
4 ชนิด คือ หยัด เปนเครื่องดนตรีชนิดเดียวที่บรรเลงทํานอง โย ตงลอ และเฉาเจย เปนเครื่อง
ประกอบจังหวะ การผสมวงดนตรีมี 2 ลักษณะ คือ วงดนตรีที่มีเครือ่งดนตรีครบทั้ง 4 ชิ้น และ 
วงดนตรีที่มีเฉพาะเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ 3 ชิ้น นักดนตรีที่มีเครื่องดนตรีครบทั้ง 4 ชิ้นและ 
วงดนตรีประกอบอาชีพหลักทางดานการเกษตร การแตงกายของนักดนตรี เม่ือบรรเลงประกอบ 
พิธีกรรมจะแตงกายดวยชดุประจําเผา ดนตรีจะใชบรรเลงเฉพาะเพือ่ประกอบพิธกีรรมสําคัญ 3  
พิธีกรรมเทานัน้ คือ พิธีกรรมการแตงงานแบบใหญ พิธกีรรมงานศพ และพิธีกรรมงานขึ้นบานใหม  
  (3) บทเพลงทีบ่รรเลงประกอบพิธีกรรมทัง้หมดมี 11 เพลง โดยไดทําการวิเคราะหถึง
โครงสรางที่เปนลักษณะเฉพาะที่ปรากฏใหเห็นเดนชัด ซ่ึงพบวาบทเพลงเปนลักษณะที่มีแนวทํานอง
เดียว ไมปรากฏการใชเสียงในลักษณะดงัเบา โครงสรางของทํานองประกอบไปดวยโนตเสียงยาว
สลับกบักลุมโนตตกแตงทํานองที่เปนวลสีั้น ๆ ระบบเสียงมีเอกลักษณเฉพาะซึ่งใกลเคยีงกับระบบ
เสียงไมเนอร มิไดใกลเคียงกับระบบเสียงของดนตรีไทยแตประการใด ในการบรรเลงบทเพลงพบวา 
จะไมเปนไปตามกลุมเสียงไมเนอร ทั้งน้ีเน่ืองจากนักดนตรีมีอิสระในการสรางเสียงดนตรีที่บรรเลง
ประกอบจังหวะไมมีบทบาทมากนักเปนลักษณะการบรรเลงทํานองของหยัดเทานั้น 
  วีระวัฒน  เอ่ียมละออ (2543 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา เรื่อง ผลของการใชเทคนิค
แมแบบควบคูกับการใชหลกัพรีแมคเพื่อพัฒนาความสามารถในการอานของนักเรียนชาวเขาเผามง 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบานรองสาน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ผลการวิจัยพบวา  

(1) นักเรียนชาวเขาเผามงมีความสามารถในการอานดีขึ้น หลังจากไดรับการใช 
เทคนิคแมแบบโดยใชครูเปนแมแบบควบคูกับการใชหลักพรีแมคอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 
.01  

(2) นักเรียนชาวเขาเผามงมีความสามารถในการอานดีขึ้น หลังจากไดรับการใช 
เทคนิคแมแบบโดยใชเทปบนัทึกเสียงเปนแมแบบควบคูกับการใชหลกัพรีแมคอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 
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(3) นักเรียนชาวเขาเผามงมีความสามารถในการอานดีขึ้น หลังจากไดรับการใช 
เทคนิคแมแบบโดยใชครูรวมกับเทปบันทกึเสียงเปนแมแบบควบคูกบัการใชหลักพรีแมค อยางมี 
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

(4) นักเรียนชาวเขาเผามงที่ไดรับการใชเทคนิคแมแบบโดยใชครูเปนแมแบบควบคู 
กับการใชหลกัพรีแมคกับนักเรียนชาวเขาเผามงที่ไดรับการใชเทคนคิแมแบบโดยใชเทปบันทึกเสียง
เปนแมแบบควบคูกบัการใชหลักพรีแมค มีความสามารถในการอานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 

(5) นักเรียนชาวเขาเผามงที่ไดรับการใชเทคนิคแมแบบโดยใชครูเปนแมแบบควบคู 
กับการใชหลกัพรีแมคกับนักเรียนชาวเขาเผามงที่ไดรับการใชเทคนคิแมแบบโดยใชครูรวมกับเทป
บันทึกเสียงเปนแมแบบควบคูกับการใชหลักพรีแมค มีความสามารถในการอานแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

(6) นักเรียนชาวเขาเผามงที่ไดรับการใชเทคนิคแมแบบโดยใชเทปบันทกึเสียงเปน 
แมแบบควบคูกับการใชหลกัพรีแมคกับนักเรียนชาวเขาเผามงที่ไดรับการใชเทคนคิแมแบบโดยใชครู
รวมกับเทปบนัทึกเสียงเปนแมแบบควบคูกับการใชหลกัพรีแมค มีความสามารถในการอานแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 
  สุนันท  มาตรโคกสูง (2543 : บทคัดยอไทย) ไดศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของชาวไทย 
ภูเขาบนพื้นทีสู่งตอกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนในจังหวดัตาก ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี 

(1) ความคิดเห็นของชาวไทยภูเขาบนพื้นทีสู่งตอกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนใน 
จังหวัดตาก โดยรวมเห็นวามีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา 
ดานความรูพ้ืนฐานมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ดานขาวสารขอมูลและดานทักษะอาชีพมี 
ความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 

(2) การเปรียบเทยีบความคิดเห็นของชาวไทยภูเขาบนพืน้ที่สูงตอกิจกรรมการศึกษา 
นอกโรงเรียนในจังหวัดตาก โดยจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชพี และรายไดตอป 
ปรากฏดังน้ี  

(2.1) ชาวไทยภเูขาบนพื้นที่สูงทีมี่เพศตางกัน มีความคิดเห็นตอกิจกรรม 
การศึกษานอกโรงเรียนในจังหวัดตาก โดยรวมและดานขาวสารขอมูล ดานทักษะอาชีพแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถติิ สวนความคดิเห็นดานความรูพ้ืนฐานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 

(2.2) ชาวไทยภเูขาบนพื้นที่สูงทีมี่อายุตางกัน มีความคิดเห็นตอกิจกรรม 
การศึกษานอกโรงเรียนในจังหวัดตาก โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิ

(2.3) ชาวไทยภเูขาบนพื้นที่สูงทีมี่ระดับการศกึษาตางกัน มีความคิดเห็นตอ 
กิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน ในจังหวัดตาก โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิต ิ
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(2.4) ชาวไทยภเูขาบนพื้นที่สูงทีมี่อาชีพตางกัน มีความคิดเห็นตอกิจกรรม 
การศึกษานอกโรงเรียนในจังหวัดตาก โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิ

(2.5) ชาวไทยภเูขาบนพื้นที่สูงทีมี่รายไดตอปตางกัน มีความคิดเห็นตอ 
กิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนในจังหวัดตาก โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิต ิ
  (3)  ขอเสนอแนะของชาวไทยภูเขาบนพืน้ที่สูงตอกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนใน
จังหวัดตาก คือ ศูนยฯ ควรเพิ่มครูผูสอนในแตละหมูบานอยางนอย 2 คน และควรจัดการเรียน 
การสอนเพื่ออานออกเขียนไดใหครอบคลมุทุกพื้นที่ 
  จากงานวิจัยที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวามีการใหความสนใจที่จะศกึษาชาวเขามาก 
ยิ่งขึ้น อาทิ ดานภาษา วัฒนธรรม ดนตรี และดานการศึกษา เปนตน สําหรับการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยได 
สนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนชาวเขา สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาพะเยา 
เขต 2 เรื่อง สขุอนามัยสวนบุคคล โดยการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูทักษะชีวติแบบมีสวนรวม 
เพ่ือชุดกิจกรรมจะไดมีประสิทธิภาพ และนักเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนดานความรู เจตคติ และ
การปฏิบัตเิกีย่วกับสขุอนามัยสวนบุคคล หลังเรียนสูงขึ้นกวากอนเรียน 
  
  
  



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการวิจัยครัง้น้ี ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี 

1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตวัอยาง 
2. การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ 
3. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูทักษะชวีิตแบบมีสวนรวม 
4. การจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล 

 

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
 เปนนักเรียนชาวเขา ชั้นประถมศึกษาปที ่3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 โรงเรียน 
ขุนกําลัง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 2 จํานวน 2 หองเรียน รวมทั้งสิ้น 62 คน 
 กลุมตวัอยาง 
 เปนนักเรียนชาวเขา ชั้นประถมศึกษาปที ่3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 โรงเรียน 
ขุนกําลัง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 2 ซึ่งไดมาโดยวิธีการสุมอยางงาย (Simple 
Random Sampling) โดยการนํามาจับฉลากเปนกลุมทดลอง จํานวน 1 หองเรียน รวม 30 คน 
  

การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมีดังน้ี 

1. แบบทดสอบความรู 
2. แบบวัดเจตคต ิ
3. แบบวัดการปฏิบัต ิ

 
1. แบบทดสอบความรู 

เปนแบบวัดทีต่องการวัดพฤติกรรมที่เกีย่วของกับการรู การจํา ขอเท็จจริงตาง ๆ  
เปนกระบวนการทางดานสมองในเรื่อง สุขอนามัยสวนบุคคล เกี่ยวกบัการรักษาความสะอาดของตา 
หู จมูก ผม ผิวหนัง ปากและฟน มือ เทาและเล็บ และเสื้อผาเครื่องแตงกาย เปนขอคําถามแบบ 
ปรนัย ชนิดเลอืกตอบ 4 ตวัเลือก จํานวน 20 ขอ มีขั้นตอนการสรางแบบทดสอบความรู มีดังน้ี 

   ข้ันเตรียม 
  (1)  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วกบัการวัดและประเมินผล กลุมสาระ 

การเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชัน้ประถมศึกษา และการสรางแบบทดสอบความรู ในเรื่อง 
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สุขอนามัยสวนบุคคลใหสอดคลองกับเน้ือหา 
(2)  วิเคราะหจุดประสงคและเน้ือหากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและ 

พลศึกษา สาระที ่2 : ชีวิตและครอบครัว ในเรื่อง การดูแลรักษาความสะอาดรางกาย จากหนังสือ
การจัดสาระการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา และคูมือการจัดการเรียนรูกลุม
สาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ชวงชั้นที ่1 (ป.1 – ป.3) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2544 ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธกิาร 

(3)  สรางตารางวิเคราะหขอสอบ เรื่อง สขุอนามัยสวนบุคคล โดยวัด 
พฤติกรรมเกีย่วของกับการรู การจํา ขอเท็จจริงตาง ๆ เปนกระบวนการทางดานสมองเกี่ยวกบั 
การดูแลรักษาความสะอาดรางกาย สําหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 3 

(4)  นําตารางวิเคราะหขอสอบดานความรู ใหประธานและกรรมการ 
ผูควบคุมปรญิญานิพนธตรวจสอบความถูกตองและสอดคลองของเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรู 
กอนนําไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตอง 
         ข้ันสราง 
     สรางแบบทดสอบความรู เรื่อง สุขอนามัยสวนบุคคล ซ่ึงมีลักษณะคาํถาม
แบบปรนยั ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีตัวเลือกทีถู่กตองเหมาะสมที่สุดเพียง 1 ตัวเลือก จํานวน  
56 ขอ เกณฑการตรวจใหคะแนน คือ ตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผิด หรือไมตอบหรือตอบเกิน 1 ขอ 
ได 0 คะแนน 
         ข้ันการหาคุณภาพ 

(1)  นําแบบทดสอบความรูไปใหผูเชีย่วชาญจํานวน 3 คน เปน 
ศึกษานิเทศก ผูอํานวยการโรงเรียน และครูเชี่ยวชาญ ที่เชี่ยวชาญในดานวัดผลประเมินผลวิชา 
สุขศึกษาและพลศึกษา ตรวจสอบลักษณะการใชคําถาม ตัวเลือก ความสอดคลองกับเนื้อหาและ
พฤติกรรมที่ตองการวัด ความถูกตองดานภาษา และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
โดยพิจารณาหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับลักษณะพฤติกรรม (IOC) ซ่ึง
ผูเชี่ยวชาญแตละทานจะใหคะแนนตามเกณฑ ดังน้ี 

   ใหคะแนน +1  เม่ือผูเชี่ยวชาญแนใจวาขอคําถามนั้นเปนตัวแทน 
        ของพฤติกรรมที่ตองการวดั 
   ใหคะแนน  0  เม่ือผูเชี่ยวชาญไมแนใจวาขอคําถามนั้นเปน 
       ตัวแทนของพฤติกรรมที่ตองการวัด 
   ใหคะแนน –1 เม่ือผูเชี่ยวชาญแนใจวาขอคําถามนั้นไมเปน 
       ตัวแทนของพฤติกรรมที่ตองการวัด 

    

         ผลรวมของคะแนนความคดิเห็นของผูเชีย่วชาญในขอน้ัน ๆ 
     โดย IOC = 

          จํานวนผูเชีย่วชาญทั้งหมด 
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     ไดคา IOC ทีค่ํานวณได มากกวาหรือเทากับ 0.66  จํานวน 55 ขอ ตัดทิ้ง 
1 ขอ และไดนํามาปรับปรุงแกไขขอคําถามและตวัเลือกตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 

(2)  นําแบบทดสอบความรูที่ปรับปรุงแกไขแลวจํานวน 55 ขอ ไปทดลอง 
ใช (Try Out) กับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 3 ที่ไมใชประชากรและกลุมตวัอยาง ซ่ึงเปนโรงเรียน
ประถมศึกษาที่มีนักเรียนชาวเขาเผามง สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาพะเยา เขต 2  และผาน
การสอน เรื่อง สุขอนามัยสวนบุคคลมาแลว จํานวน 100 คน 

(3)  นํากระดาษคําตอบที่นักเรียนตอบ มาตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่ตั้ง 
ไว 

(4)  เม่ือตรวจใหคะแนนแลว นํามาวิเคราะหตามขั้นตอน ดังน้ี 
(4.1) วิเคราะหขอสอบรายขอ คือ หาคาความยากงาย (p) และหา 

คาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบเปนรายขอ (Item Analysis) โดยใชเทคนิค 27% 
(4.2) คัดเลือกขอสอบที่มีคาความยากงาย (p) ตั้งแต 0.41-0.67   

และคาอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต 0.30 - 0.81  จํานวน 20 ขอ ซ่ึงครอบคลุมเน้ือหาทุกจุดประสงค 
     (5)   นําแบบทดสอบความรูที่คัดเลือกและปรับปรุงแลว จํานวน 20 ขอ  
ไปทดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่3 ที่ไมใชประชากรและกลุมตวัอยาง ซ่ึงเปนโรงเรียน
ประถมศึกษาที่มีนักเรียนชาวเขาเผามง สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาพะเยา เขต 2 จํานวน 
100 คน เพ่ือหาคาความเชือ่ม่ัน (Reliability) ตามวธิีของคูเดอรริชารดสัน (Kuder Richardson) โดย
ใชสตูร KR – 20 ปรากฏวา แบบทดสอบความรู เรื่อง สุขอนามัยสวนบุคคล มีคาความเชื่อม่ัน 0.82 
     การหาคุณภาพรายขอและคุณภาพของแบบทดสอบความรูทั้งฉบับ 
กระทําโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป TESTQUAL ซ่ึงพัฒนาโดย ไพฑูรย  โพธิสาร สํานักทดสอบ 
ทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

  2. แบบวัดเจตคต ิ
  เปนแบบวัดทีป่ระกอบดวยประโยคบอกเลา เกี่ยวกบัความรูสึก ความเชื่อ 

เชิงประเมินคาที่มีตอพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง สุขอนามัยสวนบุคคล ความรูสึกเห็นดวย,ไมแนใจ หรือ 
ไมเห็นดวย ตอพฤติกรรมสขุภาพ เรื่อง สุขอนามัยสวนบุคคล ประกอบดวยขอคําถาม 20 ขอ เปน
ลักษณะแบบวัดที่เปนมาตราสวนประมาณคาชนิด 3 ระดับ คือ เห็นดวย ไมแนใจ และไมเห็นดวย 
ซ่ึงมีขั้นตอนการสรางแบบวดัเจตคต ิดังน้ี 
    ข้ันเตรียม 
     (1)  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วกบัเจตคต ิการวัดและประเมินผล 
การสรางแบบวัดเจตคต ิการวัดเชิงพฤตกิรรมศาสตร เพ่ือนํามาเปนแนวทางในการสรางแบบวัด 
เจตคต ิ
     (2)  กําหนดเปาหมายในการวัด โดยวัดเจตคติดานการรักษาความสะอาด
ของตา หู จมูก ปากและฟน ผม ผิวหนัง มือ เทา และเล็บ เสื้อผาและเครื่องแตงกาย 
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    ข้ันสราง 
   สรางแบบวัดเจตคต ิเรื่อง สุขอนามัยสวนบุคคล ในกลุมสาระการเรยีนรู 

สุขศึกษาและพลศึกษา ในสาระที ่2 : ชีวติและครอบครัว ชั้นประถมศึกษาปที ่3 จํานวน 25 ขอ โดย
ใชมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 3 ระดับ คือ เห็นดวย ไมแนใจ และไมเห็นดวย  
    ข้ันการหาคุณภาพ 

(1)  นําแบบวดัเจตคตไิปใหผูเชี่ยวชาญจาํนวน 3 คน เปนศึกษานิเทศก  
ผูอํานวยการโรงเรียน และครูเชี่ยวชาญ ทีเ่ชี่ยวชาญในวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา พิจารณาเพื่อ 
ตรวจสอบลักษณะขอความ ความสอดคลองกับพฤติกรรมที่ตองการวดั และความเหมาะสมของ
ถอยคําสํานวนที่ใช แลวนํามาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชีย่วชาญ 

(2)  นําแบบวดัเจตคตทิี่ปรับปรุงแลว จํานวน 25 ขอ ไปทดลองใช 
(Try Out) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่ไมใชประชากรและกลุมตวัอยาง ซ่ึงเปนโรงเรียน
ประถมศึกษาที่มีนักเรียนชาวเขาเผามง สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาพะเยา เขต 2  จํานวน 
100 คน เพ่ือตรวจสอบคุณภาพ 

(3)  นําผลการทําแบบวัดดานเจตคต ิมาตรวจใหคะแนนโดยมีเกณฑ 
การใหคะแนน ดังแสดงในตารางตอไปน้ี 
ตาราง 9  แสดงเกณฑการใหคะแนนแบบวัดเจตคต ิ
 
   ขอความทีก่ลาวในเชิงนิมาน (ทางบวก)     ขอความทีก่ลาวในเชิงนิเสธ (ทางลบ) 
 (Positive Statements)    ( Negative Statements) 
  เห็นดวย   3  คะแนน       เห็นดวย   1  คะแนน 
  ไมแนใจ    2  คะแนน   ไมแนใจ   2  คะแนน 
  ไมเห็นดวย   1  คะแนน       ไมเห็นดวย         3  คะแนน 

 
(4)  นําผลคะแนนที่ไดมาหาคาอํานาจจําแนก ความเชือ่ม่ันของแบบวัด 

เจตคติเปนรายขอ โดยแบงกลุมที่ไดคะแนนสูงตรงเปอรเซ็นตไทลที ่25  เปนกลุมสูง และที่ได
คะแนนต่ํากวาเปอรเซ็นตไทลที ่25 เปนกลุมต่ํา โดยใชวธิีการแจกแจงแบบ t – distribution คัดเลือก
ขอคําถามที่มีคา t ตั้งแต 2.35 – 5.80  จํานวน 20 ขอ 

(5)  นําแบบวดัเจตคตทิี่คัดเลือกไวและปรบัปรุงแลว จํานวน 20 ขอ ไป 
ทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่3 ที่ไมใชประชากรและกลุมตวัอยาง ซ่ึงเปนโรงเรียน
ประถมศึกษาที่มีนักเรียนชาวเขาเผามง สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาพะเยา เขต 2 จํานวน 
100 คน เพ่ือหาคาความเชือ่ม่ัน (Reliability) โดยหาคาสัมประสิทธิแ์อลฟา (α - coefficient) ตามวิธ ี
ของครอนบัค (Cronbach) ไดคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับ 0.70 
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   การหาคุณภาพรายขอและคุณภาพของแบบวัดเจตคตทิั้งฉบับ กระทําโดย 
ใชโปรแกรมสาํเร็จรูป TESTQUAL ซ่ึงพัฒนาโดย ไพฑูรย  โพธิสาร สํานักทดสอบทางการศึกษา
และจิตวิทยา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

  3. แบบวัดการปฏิบัต ิ
   เปนแบบวัดทีป่ระกอบดวยประโยคบอกเลา เกี่ยวกบัพฤติกรรมทางดานรางกาย  

ความประพฤติตาง ๆ การปฏิบตัิเชิงประเมินคาที่มีตอพฤติกรรมสขุภาพ เรื่อง สุขอนามัยสวนบุคคล  
เกี่ยวกบัการรกัษาความสะอาดของตา หู จมูก ผม ผิวหนัง ปากและฟน มือ เทาและเล็บ เสื้อผาและ
เครื่องแตงกาย ประกอบดวยขอคําถาม 20 ขอ เปนลักษณะแบบวัดที่เปนมาตราสวนประมาณคา
ชนิด 3 ระดับ คือ ปฏิบัติประจํา ปฏิบัตบิางครั้ง และไมเคยปฏิบตัิเลย ขั้นตอนการสรางแบบวัด 
การปฏิบตั ิมีดังน้ี 

    ข้ันเตรียม 
(1)  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับ การวัดผลและประเมินผล 

การเรียนดานการปฏิบตั ิและการสรางแบบวัดการปฏบิัต ิ
(2)  กําหนดเปาหมายในการวัด โดยวัดการปฏิบตัิในการรักษา 

ความสะอาดเกี่ยวกับสุขอนามัยสวนบคุคล ในเรื่องของ ตา หู จมูก ปากและฟน ผวิหนัง ผม มือ เทา
และเล็บ และเสื้อผาเครื่องแตงกาย  

    ข้ันสราง 
     สรางแบบวัดการปฏิบตั ิจากกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
สาระที ่2 : ชีวติและครอบครัว เรื่อง สุขอนามัยสวนบคุคล สําหรับนักเรียนชาวเขา ชั้นประถมศกึษา
ปที ่3 เปนแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับการปฏิบตัิ เรื่อง ตา หู จมูก ปากและฟน ผวิหนัง ผม มือ เทา
และเล็บ และเสื้อผาเครื่องแตงกาย จํานวน 24 ขอ ใชมาตราประมาณคา 3 ระดับ คือ ปฏิบัติประจํา  
ปฏิบตัิบางครัง้ และไมเคยปฏิบตัิเลย 
    ข้ันการหาคุณภาพ 

(1) นําแบบวัดการปฏิบตัิไปใหผูเชี่ยวชาญจาํนวน 3 คน เปน 
ศึกษานิเทศก  ผูอํานวยการโรงเรียน และครูเชี่ยวชาญ ที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับวิชาสขุศึกษาและ 
พลศึกษา พิจารณาเพื่อตรวจสอบลักษณะขอความ ความสอดคลองกับพฤติกรรมทีต่องการวัด และ
ความเหมาะสมของถอยคําสาํนวนทีใ่ช แลวนํามาปรบัปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 

(2)  นําแบบวดัการปฏิบัตทิีป่รับปรุงแลว จํานวน 24 ขอ ไปทดลองใช 
(Try Out) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่ไมใชประชากรและกลุมตวัอยาง เปนโรงเรียน
ประถมศึกษาที่มีนักเรียนชาวเขาเผามง สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาพะเยา เขต 2  จํานวน 
100 คน เพ่ือตรวจสอบคุณภาพ 

 (3)  นําผลการทําแบบวัดดานการปฏิบตั ิมาตรวจใหคะแนนโดยมีเกณฑ 
การใหคะแนน ดังแสดงในตารางตอไปน้ี 
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ตาราง 10  แสดงเกณฑการใหคะแนนแบบวัดการปฏบิัต ิ
 
   ขอความทีก่ลาวในเชิงนิมาน (ทางบวก)       ขอความที่กลาวในเชิงนิเสธ (ทางลบ) 
 (Positive Statements)     ( Negative Statements) 
  ปฏิบัติประจํา   3  คะแนน    ปฏิบตัิประจํา  1  คะแนน 
  ปฏิบัตบิางครั้ง   2  คะแนน  ปฏิบตัิบางครัง้  2  คะแนน 
  ไมเคยปฏิบตัิเลย  1  คะแนน     ไมเคยปฏบิัตเิลย    3  คะแนน 
 

(4)  นําผลคะแนนที่ไดมาหาคาอํานาจจาํแนก ความเชือ่ม่ันของแบบวัด 
การปฏิบตัิเปนรายขอ โดยแบงกลุมที่ไดคะแนนสูงตรงเปอรเซ็นตไทลที ่25  เปนกลุมสูง และที่ได
คะแนนต่ํากวาเปอรเซ็นตไทลที ่25 เปนกลุมต่ํา โดยใชวธิีการแจกแจงแบบ t – distribution คัดเลือก
ขอคําถามที่มีคา t ตั้งแต 2.08 – 5.65  จํานวน 20 ขอ 

(5)  นําแบบวดัการปฏิบัตทิีค่ัดเลือกไวและปรับปรุงแลว จํานวน 20 ขอ  
ไปทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่ไมใชประชากรและกลุมตวัอยาง ซ่ึงเปนโรงเรียน
ประถมศึกษาที่มีนักเรียนชาวเขาเผามง สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาพะเยา เขต 2  จํานวน 
100 คน เพ่ือหาคาความเชือ่ม่ัน (Reliability) โดยหาคาสัมประสิทธิแ์อลฟา (α - coefficient) ตามวิธี
ของครอนบัค (Cronbach) ไดคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับ  0.69 

     การหาคุณภาพรายขอและคุณภาพของแบบวัดการปฏบิัติทั้งฉบบั กระทํา
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป TESTQUAL ซ่ึงพัฒนาโดย ไพฑูรย  โพธิสาร สํานักทดสอบทาง
การศึกษาและจิตวทิยา มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
 

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูทักษะชีวิตแบบมีสวนรวม  
 กระบวนการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมทักษะชีวติแบบมีสวนรวม มี 
ขั้นตอนการดาํเนินการวิจัย ดังน้ี 

1. สรางชุดกิจกรรมการเรียนรูทักษะชีวติแบบมีสวนรวม เร่ือง สุขอนามัยสวนบุคคล  
เพ่ือสงเสริมพฤติกรรมสขุภาพของนักเรียนชาวเขา ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

2. สรางคูมือการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูทักษะชวีติแบบมีสวนรวม เรื่อง สุขอนามัย 
สวนบคุคล เพ่ือสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนชาวเขา ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
  3. การพัฒนาและหาประสทิธิภาพของชดุกิจกรรมการเรียนรูทักษะชวีิตแบบมี 
สวนรวม เรื่อง สุขอนามัยสวนบุคคล เพ่ือสงเสริมพฤตกิรรมสุขภาพของนักเรียนชาวเขา ชัน้
ประถมศึกษาปที่ 3 
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1. การสรางชุดกิจกรรมการเรียนรูทักษะชีวิตแบบมีสวนรวม เร่ือง สุขอนามัย 
สวนบุคคล เพื่อสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพ ของนักเรียนชาวเขา ชั้นประถมศกึษาปที่ 3 
   ข้ันเตรียม 
    (1)  สังเคราะหแนวคิด หลกัการ ที่ไดจากการศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน เพ่ือนํามา
สรางเปนกรอบแนวคิดในการพัฒนาชุดกิจกรรม 

  (2)  ศึกษาหลกัสูตร จุดมุงหมายของหลักสูตร จุดประสงครายวิชา และ 
ขอบขายของเนื้อหาและเวลา ในการสอนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา ในหนวยชีวติและครอบครัว 
ชั้นประถมศึกษาปที ่3 จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 ของกรมวิชาการและหลักสูตร
สถานศึกษา 
   (3)  ศึกษารายละเอียดของเนื้อหาที่จะนํามาสรางเปนชดุกิจกรรมจาก 
เอกสารตํารา วีดิทัศน ที่เกีย่วของกับการสอนเรื่องสุขอนามัยสวนบคุคล สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที ่3 
   (4)  กําหนดจุดประสงคการเรียนรูเรื่อง สุขอนามัยสวนบคุคล ใหสัมพันธกับ 
สาระและมาตรฐานการเรียนรูของหลักสตูรขั้นพ้ืนฐาน กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
ชวงชั้นที ่1 (ป.1 – ป.3) 
   (5)  สรางผังวเิคราะหเน้ือหา เรื่อง สุขอนามัยสวนบคุคล โดยใหสัมพันธกับ 
สาระและมาตรฐานการเรียนรูของหลักสตูรขั้นพ้ืนฐาน กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
ชวงชั้นที ่1 
    (6)  ศึกษาแนวคิด หลักการจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับรปูแบบ 
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูทักษะชีวติแบบมีสวนรวม เพ่ือ
เปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาความรู เจตคต ิและการปฏบิัต ิตอเรื่อง
สุขอนามัยสวนบุคคลของนกัเรียนชาวเขา 
   ข้ันสราง 

  (1)  สรางชุดกิจกรรมการเรียนรูทักษะชวีิตแบบมีสวนรวม เรื่อง สุขอนามัย 
สวนบคุคล โดยประกอบดวยชุดกิจกรรมยอย จํานวน 8 ชุด คือ ตา หู จมูก ปากและฟน ผมและ
ศีรษะ มือ เทาและเล็บ ผิวหนัง เสื้อผาและเครื่องแตงกาย เพ่ือสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพ ของ
นักเรียนชาวเขา ชั้นประถมศึกษาปที ่3 ในการสรางชุดกิจกรรมการเรียนรูทักษะชวีิตแบบมีสวนรวม
น้ีผูวิจัยไดปรับปรุงรูปแบบจากชุดกิจกรรมการเรียนรูทีเ่นนผูเรียนเปนศูนยกลาง ในโครงการสงเสริม
ศักยภาพของนักเรียนในโรงเรียนกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2543 และของกรมวชิาการ ประกอบดวย 

 1)  สวนนํา  
 2)  สาระสําคญั 
 3)  ผังวิเคราะหเน้ือหา 
 4)  สาระการเรียนรู 
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 5)  จุดประสงคการเรียนรู 
 6)  สื่อ/แหลงการเรียนรู 
 7)  กิจกรรมการเรียนรู มีขัน้ตอนการจัดกิจกรรม ดังน้ี 

7.1)  ประสบการณ  
7.2)  การสะทอนความคิดและอภิปราย 
7.3)   เขาใจและเกดิความคิดรวบยอด 
7.4)   การทดลองหรือประยุกตแนวคิด 

     8)   การประเมินผล 
     9)   กิจกรรมนอกเวลา 
     10)  ขอเสนอแนะ 
   การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดสรางชุดกิจกรรมการเรียนรูจากเนื้อหา การดูแลรักษาความ
สะอาดของรางกาย โดยใชชดุกิจกรรมการเรียนรูทักษะชีวติแบบมีสวนรวม  ซ่ึงมีทั้งหมด 8 ชุด
กิจกรรมยอย โดยใชเวลา 3 สัปดาห 15 คาบ สอนวันจันทร – วันศกุร ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 
ตาราง 11 แสดงเนื้อหาของชุดกิจกรรมทักษะชวีติแบบมีสวนรวม  เรือ่ง สุขอนามัยสวนบคุคล 
 
 เน้ือหา            ลําดับชุดกิจกรรม       จํานวนคาบ   

• ชุดกิจกรรมที่ 1 ตา            1 คาบ       

• ชุดกจิกรรมที่ 2 หู       1 คาบ       

• ชุดกิจกรรมที่ 3 จมูก        1 คาบ       

สุขอนามัยสวนบุคคล       •   ชุดกิจกรรมที่ 4 ผม    2 คาบ      

• ชุดกิจกรรมที่ 5 ผิวหนัง      2 คาบ      

• ชุดกิจกรรมที่ 6 ปากและฟน            2 คาบ       

• ชุดกิจกรรมที่ 7 มือ เทา และเลบ็          3 คาบ       

• ชุดกิจกรรมที่ 8 เสื้อผาเครื่องแตงกาย    3 คาบ       
                   รวม              15 คาบ        
 
 

   ข้ันการปรับปรุงคุณภาพชุดกิจกรรมทักษะชวีิตแบบมีสวนรวม 
  (1)  นําชุดกิจกรรมที่สรางขึน้ไปใหประธานและกรรมการผูควบคุม 

ปริญญานิพนธตรวจสอบความถูกตองของขั้นตอน และความเหมาะสมของกิจกรรมตาง ๆ 
    (2)  นําชุดกิจกรรมที่สรางขึน้ไปใหผูเชีย่วชาญในการสอนโดยใชชุดกิจกรรม
การเรียนรูทักษะชวีติแบบมีสวนรวม และผูเชี่ยวชาญทางดานสื่อ นวตักรรมทางการศึกษา จํานวน  
3 คน พิจารณาความถูกตองเหมาะสม ความสอดคลองกับจุดประสงค เน้ือหา วิธกีารสรางและ 
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การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
    (3)  ปรับปรุงแกไขชุดกิจกรรม เชน คําทีเ่ขียนผิด แกคาํวาเนื้อหาเปนสาระ
การเรียนรู ตวับงชี้ความสําเร็จเปนจุดประสงคการเรียนรู และเพิ่มคําวาแหลงเรียนรู ตามคําแนะนํา
ของผูเชี่ยวชาญ 
 
  2. สรางคูมือการใชชุดกิจกรรมการเรยีนรูทักษะชวีิตแบบมีสวนรวม เร่ือง 
สุขอนามัยสวนบุคคล เพือ่สงเสริมพฤติกรรมสุขภาพ ของนักเรียนชาวเขา  ชั้นประถมศกึษา
ปที่ 3 
   ข้ันเตรียม 

  (1)  ศึกษาเอกสาร ตํารา วารสาร และงานวิจัยที่เกีย่วของกับการเรยีน 
การสอนที่ใชชุดกิจกรรมการเรียนรูทักษะชีวติแบบมีสวนรวม พฤตกิรรมสุขภาพ สุขอนามัย 
สวนบคุคล ตลอดจนการสรางคูมือการใช 
    (2)  กําหนดรายละเอียดของคูมือการใชชดุกิจกรรม โดยลักษณะสําคญั 
ของคูมือการใชชุดกิจกรรมมีดังน้ี 

  คูมือการใชชุดกิจกรรม เปนเอกสารแนะนาํเกี่ยวกบัชุดกิจกรรมการเรียนรู 
ทักษะชีวติแบบมีสวนรวมทีส่รางขึ้น เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกครูในการใชชดุกิจกรรม  
สาระสําคัญประกอบดวย 
    สวนที ่1 การแนะนําชุดกิจกรรม 
    สวนที ่2 การจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมทักษะชวีติแบบมีสวนรวม 
     สวนที ่3 เน้ือหาที่ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อง สุขอนามัย 
สวนบคุคล 
    สวนที ่4 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
    สวนที ่5 การประเมินผลและเครื่องมือการประเมินผลชุดกิจกรรม 
    สวนที ่6 แหลงขอมูลเพ่ิมเตมิ ในการเรียนรูเรื่อง สุขอนามัยสวนบคุคล 
   ข้ันสรางและการหาคุณภาพ 

   (1)  สรางคูมือการใชชุดกิจกรรมตามรายละเอียดที่กําหนด 
   (2)  นําคูมือการใชชุดกิจกรรมเสนอใหประธาน กรรมการผูควบคุม 

ปริญญานิพนธ และผูทรงคณุวุฒิจํานวน 3 คน ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม ปรากฏวาในขัน้นี้
คูมือการใชชุดกิจกรรมถูกตองเหมาะสมไมไดปรับปรุงอะไร 

    (3)  นําคูมือการใชชุดกิจกรรม จัดทํารูปเลมสมบูรณสามารถนํามาใชได 
 
 
 
 



 116 

  3.  การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรูทกัษะชีวติแบบมี
สวนรวม เร่ือง สุขอนามัยสวนบุคคล เพื่อสงเสริมพฤติกรรมสขุภาพของนักเรียนชาวเขา  
ชั้นประถมศกึษาปที่ 3  
   หลังจากที่ผูวจัิยไดสรางชุดกิจกรรมการเรียนรูทักษะชวีิตแบบมีสวนรวม เรียบรอย
แลว ก็จะดําเนินการพัฒนาและหาประสทิธิภาพของชดุกิจกรรมการเรียนรูทักษะชวีิตแบบมีสวนรวม 
เรื่อง สุขอนามัยสวนบคุคล ตามเกณฑความสัมพันธระหวางกระบวนการและผลลพัธโดยเฉลีย่รอย
ละ 80/80 และเปรียบเทียบดูเกณฑจากพัฒนาการทางการเรียนของผูเรียนในดานความรู เจตคต ิ
และการปฏบิตั ิในเรื่อง สุขอนามัยสวนบคุคล กอนและหลังการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูทักษะชวีิต
แบบมีสวนรวม  ตามขั้นตอนดังน้ี 
   3.1 การหาประสิทธิภาพของกระบวนการและประสิทธิภาพของผลลัพธ 
( 1Ε / 2Ε ) ซ่ึงมีขั้นตอนการดําเนินการหาประสิทธภิาพ ดังน้ี 
    การทดลองครัง้ที่ 1 หาประสิทธิภาพเปนรายกลุมยอย 1: 5 
     ผูวิจัยไดนําชดุกิจกรรมที่สรางขึ้นทั้งหมด 8 ชุดยอย ไปทดลองสอนกับ
นักเรียนชาวเขา ชั้นประถมศึกษาปที ่3 จํานวน 5 คน เปนนักเรียนทีค่ละความสามารถ เน่ืองจาก
เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูทักษะชวีิตแบบมีสวนรวมจึงทดลองรายบุคคลไมไดตองใช 1 กลุมยอย 
นําไปทดลองสอนกับนักเรยีนชาวเขาเผามง โรงเรียนสันติสุข สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พะเยาเขต 2  เพ่ือพิจารณาเกี่ยวกบัภาษา เน้ือหา เวลาที่ใช และกิจกรรมที่ใชในชดุกิจกรรม โดย
การสังเกตพฤติกรรมอยางใกลชิด การสัมภาษณ ตรวจดูผลงานจากการทําแบบฝกหัด ใบงาน  
การรวมกิจกรรม แลวนําผลไปประมวล จากการทดลองครั้งที่ 1  พบวา เน้ือหาและใบงานมากไป 
เวลาที่ใชบางชุดกิจกรรมนอยไป ภาษาที่ใชเชนคําวา ฮองกงฟตุ เด็กไมรูจัก จึงปรับแกเปน โรคน้ํา
กัดเทาเพิ่มเตมิเขาไป แลวนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงแกไขชุดกิจกรรม 
    การทดลองครัง้ที่ 2 หาประสิทธิภาพเปนรายกลุมใหญ 1 : 15 
     หลังจากการปรับปรุงแกไขชดุกิจกรรมจากการทดลองเปนรายกลุมยอย 
แลวก็จะนําชดุกิจกรรมมาทําการทดลองเปนรายกลุมใหญกับนักเรยีนชาวเขา ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
จํานวน 15 คน ซ่ึงเปนนักเรียนชาวเขาเผามง โรงเรยีนสันติสขุ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา
พะเยา เขต 2  นักเรียนกลุมน้ีจะเปนนักเรียนที่คละความสามารถ การทดลองครั้งน้ีจะสังเกต
พฤติกรรมอยางใกลชิดเพื่อดูขอบกพรองเก่ียวกบักิจกรรมการเรียน เวลาทีใ่ช สถานการณ ลักษณะ
กิจกรรม การทํางานกลุมรวมกัน เน้ือหา การมีสวนรวม จากการทดลองครั้งที่ 2 พบวา การออกแบบ
กลุมยังไมเหมาะสม เน่ืองจาก ถาจํานวนนกัเรียนมากไป ทําใหนักเรียนไมไดทํากิจกรรมทุกคน 
นักเรียนวางงาน หรือ ถาจํานวนนักเรียนนอยไปก็ทํากิจกรรมไมเสร็จทันเวลา จึงตองปรับเปลีย่น
จํานวนคนในกลุมแตละชุดกิจกรรมใหสอดคลองกับกิจกรรมที่จัดให และปรบัเวลาใหสอดคลองกับ
ความยากงายของกิจกรรมแตละชุด แลวนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงแกไขชุดกิจกรรม  
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    การทดลองครัง้ที่ 3 ดําเนินการทดลองเพื่อหาประสิทธภิาพภาคสนาม 
     ผูวิจัยนําชุดกจิกรรมที่ไดรับการปรับปรงุแกไขเรียบรอยแลวจาก 
การทดลองทัง้ 2 ครั้ง ไปใชทดลองกับนักเรียนที่เปนกลุมตวัอยาง จํานวน 30 คน ซ่ึงเปนนักเรยีน
ชาวเขา ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนขุนกําลัง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 2 
เพ่ือหาประสทิธิภาพของชดุกิจกรรมการเรยีนรูทักษะชวีิตแบบมีสวนรวม ตามเกณฑ 80/80 หาคา 
ความสัมพันธของประสิทธภิาพของกระบวนการกบัประสิทธิภาพของผลลัพธ ( 1Ε / 2Ε ) ใชสูตร 
ของเสาวณีย  สิกขาบัณฑติ ผลการทดลองครั้งที่ 3 พบวา ชุดกิจกรรมทักษะชีวติแบบมีสวนรวม 
เรื่อง สุขอนามัยสวนบคุคล มีประสิทธิภาพของกระบวนการกับประสิทธิภาพของผลลัพธ เทากบั 
83.61/ 81.66 
   3.2  การตรวจสอบประสทิธิภาพของชุดกิจกรรมโดยการเปรียบเทียบ
พัฒนาการทางการเรียนของนักเรียนชาวเขา ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เร่ือง สุขอนามัย 
สวนบุคคล ดานความรู เจตคต ิและการปฏิบตั ิกอนและหลังการใชชุดกิจกรรม  
 (Pretest- Posttest)  

   ในการเปรียบเทียบพัฒนาการทางการเรียนของนักเรียนชาวเขา ชั้นประถมศึกษา
ปที ่3 กอนใชและหลังใชชุดกิจกรรมการเรียนรูทักษะชวีิตแบบมีสวนรวม โดยใชสถิติทดสอบ  
t – test Dependent Sample  โดยใชแบบแผนการทดลอง ดังน้ี 

3.2.1  แบบแผนการทดลอง 
   การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลองผูวจัิยไดใชแบบแผนการทดลองแบบ  

One Group Pretest – Posttest Design (ลวน และอังคณา สายยศ.  2538 : 198 – 199) โดยมี
แบบแผนการวิจัยดังน้ี 
 
ตาราง 12 แสดงแบบแผนการทดลอง 
 

สอบกอน      ทดลอง   สอบหลัง 
     

1Τ            Χ    2Τ  
  

    
   เม่ือกําหนดให 

        Χ   แทน การทดลอง 

         1Τ   แทน การทดสอบกอนการทดลอง 

         2Τ   แทน การทดสอบหลังเรียน 
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3.2.2 วิธีการดําเนินการทดลอง 
   ผูวิจัยเปนผูดําเนินการทดลองดวยตนเอง ในการดําเนินการทดลองไดทําตาม 

ขั้นตอน ดังน้ี 
  2.2.1  ทําการทดสอบความรู เจตคต ิและการปฏิบตัิของผูเรียน กอน 

การใชชุดกิจกรรม (Pretest) โดยใชแบบทดสอบความรู แบบวัดเจตคต ิและแบบวัดการปฏิบตัิ
เกี่ยวกบัสุขอนามัยสวนบคุคลที่ผูวิจัยสรางขึ้น เม่ือเสร็จสิ้นการทดสอบแลวตรวจใหคะแนนและเก็บ
รวบรวมผลไว 

2.2.2 ดําเนนิการสอนตามกิจกรรมที่กําหนดไวในชุดกิจกรรมการเรียนรู 
ทักษะชีวติแบบมีสวนรวม ในเร่ือง สุขอนามัยสวนบคุคลที่ผูวิจัยสรางขึ้น จนครบทกุชุดกิจกรรม 

2.2.3 เม่ือเสร็จสิ้นการสอนจากชุดกิจกรรมการเรียนรูทักษะชวีิตแบบมี 
สวนรวมทุกชดุแลว ทําการทดสอบความรู เจตคต ิและการปฏิบตัิเกีย่วกับสขุอนามัยสวนบคุคล ของ
ผูเรียนอีกครั้งหนึ่ง (Posttest) เม่ือเสรจ็สิ้นการทดลองแลวตรวจใหคะแนนและเก็บรวบรวมผลไว 
แลวนําผลที่ไดมาวิเคราะหขอมูล 
   ผลการวเิคราะหขอมูลพัฒนาการทางการเรียนของนักเรียนชาวเขา ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 เรื่อง สุขอนามัยสวนบุคคล ดานความรู เจตคติ และการปฏบิตัิ หลังใช 
ชุดกิจกรรมสูงกวากอนการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูทักษะชวีติแบบมีสวนรวม อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิตทิี่ระดับ .01 
 

การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
1. ทดสอบหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรูทักษะชวีติแบบมีสวนรวม โดย 

การเทียบหาคาความสัมพันธของประสทิธภิาพของกระบวนการ ( 1Ε ) กับประสทิธิภาพของผลลัพธ 
( 2Ε )  

2. เปรียบเทียบพัฒนาการทางการเรียนของนักเรียนชาวเขา ชั้นประถมศึกษาปที ่3  
เกี่ยวกบัพฤตกิรรมสุขภาพ เรื่อง สุขอนามัยสวนบคุคล ดานความรู เจตคต ิและการปฏิบตั ิหลังจาก
การใชชุดกิจกรรมการเรียนรูทักษะชีวติแบบมีสวนรวมแลว ดวยการทดสอบกอนเรียน (Pretest) 
และการทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยใชสถติทิดสอบ t – test Dependent Sample 
 การวิเคราะหขอมูลในครั้งน้ีไดใชโปรแกรมวิเคราะหขอมูลโดยใชคอมพิวเตอร SPSS for 
WINDOW   
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

1. สถิติพ้ืนฐาน 
1.1  คาเฉลี่ย (Mean)  
1.2  คาสวนเบี่ยงเบนมาตราฐาน (Standard Deviation) 
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2. สถิติทีใ่ชทดสอบสมมติฐาน 
   ใชการวเิคราะหความแตกตางของคะแนนความรู คะแนนเจตคต ิและคะแนน 
การปฏิบตั ิกอนและหลังการทดลอง โดยใชสถติ ิt – test แบบ Dependent Sample 

   สําหรับการคํานวณหาประสทิธิภาพของชดุกิจกรรมการเรียนรูทักษะชวีิตแบบมี 
สวนรวม เรื่อง สุขอนามัยสวนบุคคล หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม 1Ε / 2Ε  โดยใชวธิกีาร
คํานวณหาคารอยละ ซ่ึงใชสูตรของเสาวณีย  สิกขาบณัฑิต  (2528 : 295) 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถปุระสงคเพ่ือพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูทักษะชวีิตแบบมีสวนรวม 
เรื่อง สุขอนามัยสวนบคุคล เพ่ือสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนชาวเขา ชั้นประถมศึกษา 
ปที่ 3 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไว คือ 80/80 และเพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการทาง 
การเรียนของผูเรียน ดานความรู เจตคติ และการปฏบิตัิ กอนและหลังจากการใชชุดกิจกรรม 
การเรียนรูทักษะชวีติแบบมีสวนรวม เรื่อง สุขอนามัยสวนบุคคล   
 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1Ε  แทน  ประสิทธิภาพของกระบวนการที่จัดไวในชุดกิจกรรมคิดเปนรอยละ จาก 

การทําใบงานแบบฝกหัดหรอืกิจกรรมประกอบการเรียนระหวางเรียน 
 2Ε  แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ (พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในตวัผูเรียนหลังจาก 

การเรียนดวยชุดกิจกรรม) คิดเปนรอยละจากการทําแบบทดสอบ 
ความรูหลังเรยีน 

 ∑Χ  แทน คะแนนรวมจากการทําแบบฝกหัดหรือประกอบกิจกรรมระหวางเรียน 
 ∑F  แทน  คะแนนรวมจากการทําแบบทดสอบความรูหลังเรียนของผูเรียน 
 Ν   แทน จํานวนผูเรียนในกลุมตัวอยาง 
 A  แทน คะแนนเต็มของแบบฝกหัด และ/หรือกิจกรรมการเรียน 
 B  แทน คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียน และ/หรือกิจกรรมหลังเรียน 
 Χ   แทน คาเฉลีย่ของคะแนน 
 ..DS  แทน ความเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 t  แทน คาทีใชในการพิจารณา t-test Dependent Sample 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล และการแปลผลการวิเคราะหในการทดลองนี้ ผูวิจัยขอ
เสนอตามลําดบั ดังน้ี 
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 ตอนที่ 1   ผลการวเิคราะหหาประสิทธิภาพของชดุกิจกรรมการเรียนรูทักษะชวีิต
แบบมีสวนรวม เร่ือง สุขอนามัยสวนบุคคล 
ตาราง 13  แสดงผลการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของกระบวนการที่จัดไวในชุดกิจกรรมคิดเปน 
     รอยละจากการทําใบงาน แบบฝกหัดและกิจกรรมระหวางเรียน ( 1Ε ) กับประสทิธภิาพ ของ 
     ผลลัพธ คดิเปนรอยละจากการทําแบบทดสอบความรูหลังเรียน ( 2Ε ) ตามเกณฑ 80/80 
 
               ชุดกิจกรรม   N A       ∑Χ        1Ε           B    ∑F   2Ε  

      
ชุดกิจกรรมที่ 1  ตา    30 49       1180 80.27 
ชุดกิจกรรมที่ 2  หู    30 33 817 82.52 
ชุดกิจกรรมที่ 3  จมูก    30 34 879 86.17 
ชุดกิจกรรมที่ 4  ผม    30 35 914 87.04   20   490   81.66  
ชุดกิจกรรมที่ 5  ผิวหนัง   30 35 916 87.23    
ชุดกิจกรรมที่ 6  ปากและฟน  30 35 876 83.42 
ชุดกิจกรรมที่ 7  มือ เทา และเล็บ 30 60       1490 82.77 
ชุดกิจกรรมที่ 8  เสื้อผาเครือ่งแตงกาย 30 30 729 81.00 
รวมชุดกิจกรรม สุขอนามัยสวนบคุคล 30        311       7801  83.61    20   490   81.66 
 
 จากตาราง 13 แสดงใหเห็นประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรูทกัษะชวีติแบบมี 
สวนรวม เรื่อง สุขอนามัยสวนบุคคล มีประสิทธิภาพของกระบวนการที่จัดไวในชุดกิจกรรม ( 1Ε ) 
และประสิทธภิาพของผลลพัธ ( 2Ε ) เทากับ 83.61/81.66  เทากับเกณฑประสิทธิภาพที่ตั้งไว 80/80 
ซ่ึงเปนไปตามสมมุติฐานขอที่ 1 
 
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบพฒันาการทางการเรียนของผูเรียน ที่
ไดรับการเรยีนรูจากชุดกิจกรรมการเรียนรูทักษะชีวิตแบบมีสวนรวม เร่ือง สุขอนามัย 
สวนบุคคล  

2.1 ผลการเปรียบเทียบพัฒนาการทางการเรียนดานความรู เร่ือง สขุอนามัย 
สวนบุคคล ของนักเรียนชาวเขา ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 กอนและหลังไดรับการเรียนรูโดยใช
ชุดกิจกรรมการเรียนรูทกัษะชีวติแบบมีสวนรวม 
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ตาราง 14   ผลการเปรียบเทียบพัฒนาการทางการเรียนดานความรู เรื่อง สุขอนามัยสวนบคุคล ของ 
     กลุมตัวอยาง กอนและหลังการทดลอง 
  
     Ν     Χ   S.D.  t 
Pretest     30   7.40  2.06 
                   23.86**  
Posttest     30      16.33  0.80 
 
  ** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01  , t (α = .01,df = 29) = 2.462 
   
 ผลการวเิคราะหขอมูลจากตาราง 14 ปรากฏวา พัฒนาการทางการเรียนดานความรู เรื่อง 
สุขอนามัยสวนบุคคล ของนักเรียนชาวเขา ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 หลังใชชุดกิจกรรมสูงกวากอน 
การใชชุดกิจกรรมการเรียนรูทักษะชีวติแบบมีสวนรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01   
ซ่ึงเปนไปตามสมมุติฐาน ขอ 2 

 
  2.2   ผลการเปรียบเทียบพัฒนาการทางการเรียนดานเจตคติ เร่ือง สุขอนามัย
สวนบุคคล ของนักเรียนชาวเขา ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 กอนและหลังไดรับการเรียนรูโดยใช
ชุดกิจกรรมการเรียนรูทกัษะชีวติแบบมีสวนรวม 
ตาราง 15  ผลการเปรียบเทียบพัฒนาการทางการเรียนดานเจตคติ เรื่อง สุขอนามัยสวนบคุคล  
     ของกลุมตัวอยาง กอนและหลังการทดลอง 
  
     Ν      Χ   S.D.  t 
Pretest     30   46.70  4.50   
                    9.14** 
Posttest     30      52.00  3.77   
 
  ** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01  , t (α = .01,df = 29) = 2.462 
 
  ผลการวเิคราะหขอมูลจากตาราง 15  ปรากฏวา พัฒนาการทางการเรียนดานเจตคติ 
เรื่อง สุขอนามัยสวนบคุคล ของนักเรียนชาวเขา ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 หลังใชชดุกิจกรรมสูงกวา
กอนการใชชดุกิจกรรมการเรียนรูทักษะชวีิตแบบมีสวนรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
ซ่ึงเปนไปตามสมมุติฐาน ขอ 2 
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  2.3  ผลการเปรียบเทียบพัฒนาการทางการเรียนดานการปฏิบัติ เร่ือง 
สุขอนามัยสวนบุคคล ของนักเรียนชาวเขา ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 กอนและหลังไดรับ 
การเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเรยีนรูทักษะชวีิตแบบมีสวนรวม 
ตาราง 16  ผลการเปรียบเทียบพัฒนาการทางการเรียนดานการปฏิบัติ เรื่อง สุขอนามัยสวนบคุคล  
     ของกลุมตัวอยาง กอนและหลังการทดลอง 
  
     Ν    Χ   S.D.  t 
Pretest     30   43.40  4.97   
                            8.09** 
Posttest     30      47.67  5.18 
 
  ** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01  , t (α = .01,df = 29) = 2.462 
 
  ผลการวเิคราะหขอมูลจากตาราง 16  ปรากฏวา พัฒนาการทางการเรียนดาน 
การปฏิบตัิ เรือ่ง สุขอนามัยสวนบคุคล ของนักเรียนชาวเขา ชัน้ประถมศึกษาปที่ 3 หลังใช 
ชุดกิจกรรมสูงกวากอนการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูทักษะชวีติแบบมีสวนรวม อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิตทิี่ระดับ .01  ซ่ึงเปนไปตามสมมุติฐาน ขอ 2 



บทที่ 5 
สรุป อภิปราย และขอเสนอแนะ 

  
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีเพ่ือพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูทักษะชีวติแบบมีสวนรวม เรื่อง 
สุขอนามัยสวนบุคคล เพ่ือสงเสริมพฤตกิรรมสุขภาพของนักเรียนชาวเขา ชั้นประถมศึกษาปที ่3 
จังหวัดพะเยา ซ่ึงสรุปสาระสําคัญและผลการศึกษาคนควาไดดังน้ี 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 เพ่ือพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูทักษะชวีิตแบบมีสวนรวม เรื่อง สุขอนามัยสวนบคุคล 
เพ่ือสงเสริมพฤติกรรมสขุภาพของนักเรียนชาวเขา ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จังหวัดพะเยา ใหมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ ดังน้ี 

1. ประสิทธิภาพของกระบวนการกับประสทิธิภาพของผลลัพธ ( 1Ε / 2Ε ) ที่ระดับ 80/80 
2. พัฒนาการทางการเรียนของผูเรียน เรื่อง สุขอนามัยสวนบุคคล ดานความรู เจตคติ  

และการปฏบิตัิ หลังใชชุดกิจกรรมการเรียนรูทักษะชีวติแบบมีสวนรวมสูงกวากอนการใชชุดกิจกรรม
การเรียนรูทักษะชวีิตแบบมีสวนรวม  
 

สมมุติฐานทางการวิจัย 
 ชุดกิจกรรมการเรียนรูทักษะชีวติแบบมีสวนรวม เรื่อง สุขอนามัยสวนบุคคล ของนักเรียน
ชาวเขา ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ คือ 

1. มีประสิทธิภาพของกระบวนการกับประสิทธิภาพของผลลัพธ ที่ระดับ 80/80 
2. พัฒนาการทางการเรียนของนักเรียนชาวเขา ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ดานความรู  

เจตคติ และการปฏิบัติ เรื่อง สุขอนามัยสวนบุคคล หลงัใชชุดกิจกรรมการเรียนรูทกัษะชวีิตแบบมี 
สวนรวมสูงกวากอนใชชุดกิจกรรมการเรียนรูทักษะชีวติแบบมีสวนรวม 
 

วิธีดําเนินการวิจัย  
 ประชากร 
  เปนนักเรียนชาวเขา ชั้นประถมศึกษาปที ่3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548  
โรงเรียนขุนกําลัง สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาพะเยา เขต 2 จํานวน 2 หองเรียน รวมทั้งสิ้น 
62 คน 
 กลุมตวัอยาง 
  เปนนักเรียนชาวเขา ชั้นประถมศึกษาปที ่3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 โรงเรียน 
ขุนกําลัง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 2 ซึ่งไดมาโดยวิธีการสุมอยางงาย (Simple  
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Random Sampling) โดยการนํามาจับฉลากเปนกลุมทดลอง จํานวน 1 หองเรียน รวม 30 คน 
  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

1. แบบทดสอบความรู เรื่อง สุขอนามัยสวนบุคคล เปนขอสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ  
4 ตัวเลือก จํานวน 1 ฉบับ  จํานวน 20 ขอ มีคาความยากงายตั้งแต 0.41 – 0.67 คาอํานาจจําแนก
ตั้งแต 0.30 – 0.81 มีคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบความรูทั้งฉบบั 0.82 

2. แบบวัดเจตคต ิเรื่อง สุขอนามัยสวนบุคคล กอนและหลงัใชชุดกิจกรรมการเรียนรู 
ทักษะชีวติแบบมีสวนรวม ลกัษณะของแบบสอบถามเปนแบบลเิกิตสเกล (Likert Scale)   ชนิด 3 
ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ ทีมี่คา t-distribution ตั้งแต 2.35 – 5.80 มีคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับ 0.70 

3. แบบวัดการปฏิบัต ิเรื่อง สขุอนามัยสวนบุคคล กอนและหลังใชชุดกจิกรรม 
การเรียนรูทักษะชวีิตแบบมีสวนรวม ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบลเิกิตสเกล (Likert Scale) 
ชนิด 3 ตัวเลอืก จํานวน 20 ขอ ที่มีคา t-distribution ตั้งแต 2.08 – 5.65  มีคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับ 
0.69 
 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูทักษะชวีิตแบบมสีวนรวม  
  1. ชุดกิจกรรมการเรียนรูทกัษะชวีิตแบบมีสวนรวม เรื่อง สุขอนามัยสวนบุคคล เพ่ือ 
สงเสริมพฤตกิรรมสุขภาพของนักเรียนชาวเขา ชั้นประถมศึกษาปที ่3 จํานวน 8 ชุดกิจกรรมยอย 
คือ ตา หู จมูก ผม ผิวหนัง ปากและฟน มือ เทาและเลบ็ เสื้อผาเครื่องแตงกาย ชุดกิจกรรมนี้ได
ปรับปรุงรูปแบบมาจากชุดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ในโครงการสงเสริม
ศักยภาพของนักเรียนในโรงเรียนกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2543  ประกอบดวย  
   (1)  สวนนํา 
   (2)  สาระสําคญั 
   (3)  ผังวิเคราะหเน้ือหา 
   (4)  สาระการเรียนรู 
   (5)  จุดประสงคการเรียนรู 
   (6)  สื่อ/แหลงการเรียนรู 
   (7)  กิจกรรมการเรียนรู มีขั้นตอนการจัดกิจกรรม ดังน้ี 
    (7.1)  ประสบการณ 
    (7.2)  การสะทอนความคิดและอภิปราย 
    (7.3)  เขาใจและเกิดความคดิรวบยอด 
    (7.4)  การทดลองหรือประยุกตแนวคิด 
   (8)  การประเมินผล 
   (9)  กิจกรรมนอกเวลา 
   (10)  ขอเสนอแนะ 
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  2.  คูมือการใชชุดกิจกรรมทักษะชีวติแบบมีสวนรวม เรื่อง สุขอนามัยสวนบคุคล เพ่ือ 
สงเสริมพฤตกิรรมสุขภาพของนักเรียนชาวเขา ชั้นประถมศึกษาปที ่3  เปนเอกสารแนะนําเกี่ยวกับ
ชุดกิจกรรมที่สรางขึ้น เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกครูในการใชชดุกิจกรรม สาระสําคัญ
ประกอบดวย 

  สวนที ่1  การแนะนําชุดกิจกรรม 
  สวนที ่2  การจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมทักษะชวีิตแบบมีสวนรวม 
  สวนที ่3  เน้ือหาที่ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง สุขอนามัยสวนบุคคล 
  สวนที ่4  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  สวนที ่5  การประเมินผลและเครื่องมือการประเมินผลชดุกิจกรรม 
  สวนที ่6  แหลงขอมูลเพ่ิมเติมในการเรียนรู เรื่อง สุขอนามัยสวนบุคคล  
 
  3.  การพัฒนาและหาประสทิธิภาพของชดุกิจกรรมการเรียนรูทักษะชวีิตแบบมี 

สวนรวม เรื่อง สุขอนามัยสวนบุคคล เพ่ือสงเสริมพฤตกิรรมสุขภาพของนักเรียนชาวเขา ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 โดยดําเนินการพัฒนาและหาประสทิธิภาพดังน้ี 
   (3.1) การทดลองครั้งที่ 1 หาประสิทธิภาพเปนรายกลุมยอย 1 : 5   
   โดยนํากิจกรรมที่สรางขึ้นทัง้ 8 ชุด ไปทดลองสอนกับนักเรียนชาวเขาเผามง 
โรงเรียนสันตสิุข สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 2 จํานวน 5 คน เพ่ือพิจารณา
เกี่ยวกับภาษา เน้ือหา เวลา และกิจกรรมที่ใชในชุดกจิกรรม โดยการสังเกตพฤตกิรรมอยางใกลชิด 
การสัมภาษณ ตรวจผลงานจากการทําแบบฝกหัด ใบงาน การรวมกิจกรรม แลวนําผลไปประมวล 
พบวา เน้ือหาและใบงานมากไป เวลาที่ใชบางชุดกิจกรรมนอยไป ภาษาที่ใช เชนคําวา ฮองกงฟุต 
เด็กไมรูจัก จึงปรับแกเปน โรคน้ํากัดเทาเพิ่มเติมเขาไป แกไขตามที่พบขอบกพรองดังกลาว 
   (3.2)  การทดลองครั้งที่ 2 หาประสิทธิภาพเปนรายกลุมใหญ 1 : 15  
   หลังจากการปรับปรุงแกไขชดุกิจกรรมจากการทดลองเปนรายกลุมยอย แลวก็จะ
นําชุดกิจกรรมมาทําการทดลองเปนรายกลุมใหญกับนักเรียนชาวเขา ชั้นประถมศึกษาปที ่3 จํานวน 

15 คน ซ่ึงเปนนักเรียนชาวเขาเผามง โรงเรียนสันติสุข สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาพะเยา 
เขต 2  นักเรียนกลุมน้ีจะเปนนักเรียนทีค่ละความสามารถ การทดลองครั้งน้ีจะสังเกตพฤติกรรมอยาง
ใกลชิดเพื่อดูขอบกพรองเก่ียวกับกิจกรรมการเรียน เวลาทีใ่ช สถานการณ ลักษณะกิจกรรม การ
ทํางานกลุมรวมกัน เน้ือหา การมีสวนรวม จากการทดลองครั้งที่ 2 พบวา การออกแบบกลุมยังไม
เหมาะสม เน่ืองจาก ถาจํานวนนักเรียนมากไป ทําใหนักเรียนไมไดทํากิจกรรมทุกคน นักเรียน
วางงาน หรือ ถาจํานวนนักเรียนนอยไปก็ทํากิจกรรมไมเสร็จทันเวลา จึงตองปรับเปลี่ยนจํานวนคน
ในกลุมแตละชุดกิจกรรมใหสอดคลองกับกิจกรรมที่จัดให และปรับเวลาใหสอดคลองกับความยาก
งายของกิจกรรมแตละชุด แลวนําขอมูลทีไ่ดมาปรับปรุงแกไขขอบกพรองดังกลาว  
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   (3.3) การทดลองครั้งที ่3 ดําเนินการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพภาคสนาม 

   ผูวิจัยนําชุดกจิกรรมที่ไดรับการปรับปรงุแกไขเรียบรอยแลวจากการทดลองทั้ง  
2 ครั้ง ไปใชทดลองกับนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน ซ่ึงเปนนักเรียนชาวเขา ชั้น
ประถมศึกษาปที ่3 โรงเรียนขุนกําลัง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาพะเยา เขต 2  ซ่ึงเปน 

กลุมตัวอยาง เพ่ือหาประสิทธิภาพของชดุกิจกรรมการเรียนรูทักษะชวีิตแบบมีสวนรวม ตามเกณฑ 
80/80 ผลการทดลองครั้งที่ 3 พบวา ชุดกจิกรรมทักษะชีวติแบบมีสวนรวม เรื่อง สุขอนามัยสวน
บุคคล มีประสทิธิภาพของกระบวนการที่จัดไวในชุดกิจกรรม ( 1Ε )  ดังน้ี ชุดที่ 1 เทากับ 80.27 ชุดที ่
2 เทากับ 82.52  ชุดที่ 3 เทากับ 86.17  ชุดที่ 4 เทากับ 87.04 ชุดที ่5 เทากับ 87.23 ชุดที่ 6 
เทากับ 83.42 ชุดที่ 7 เทากับ 82.77 ชุดที ่8 เทากับ 81.00  มีประสิทธิภาพรวมทั้ง 8 ชุดกิจกรรม 
เรื่อง สุขอนามัยสวนบุคคล เทากับ 83.61 และมีประสทิธิภาพของผลลัพธจากการทําแบบทดสอบ
ความรูหลังเรยีน ( 2Ε ) เทากับ 81.66  ดังน้ัน ชุดกิจกรรมการเรียนรูทักษะชวีิตแบบมีสวนรวม เรื่อง 
สุขอนามัยสวนบุคคล เพ่ือสงเสริมพฤตกิรรมสุขภาพของนักเรียนชาวเขา ชั้นประถมศึกษาปที ่3 มี
ประสิทธิภาพของกระบวนการกับประสทิธิภาพของผลลัพธ ( 1Ε / 2Ε ) เทากับ 83.61/81.66 เทากับ
เกณฑประสิทธิภาพที่ตั้งไว 80/80 
 วิธีการดําเนินการทดลอง 

  ผูวิจัยเปนผูดําเนินการทดลองดวยตนเอง  ในการดําเนินการทดลองไดทําตาม 
ขั้นตอน ดังน้ี 

1. ทําการทดสอบความรู เจตคติ และการปฏิบัติ กอนการใชชุดกิจกรรม (Pretest)  
โดยใชแบบทดสอบความรู แบบวัดเจตคติ และแบบวัดการปฏิบัติ เกีย่วกับสขุอนามัยสวนบุคคลที่
ผูวิจัยไดสรางขึ้น เม่ือเสร็จสิ้นการทดสอบแลวตรวจใหคะแนนและเกบ็รวบรวมผลไว 

2. ดําเนินการสอนตามกิจกรรมตาง ๆ ที่จัดไวในชุดกิจกรรมการเรียนรูทักษะชีวติ 
แบบมีสวนรวม ที่ผูวิจัยสรางขึ้น จนครบทุกชุดกิจกรรม 

3. เม่ือเสร็จสิ้นการสอนตามชุดกิจกรรมการเรียนรูทุกชุดแลวทําการทดสอบความรู  
เจตคติ และการปฏิบัตขิองผูเรียนอีกครั้ง (Posttest) ดวยแบบทดสอบชุดเดียวกันกับแบบทดสอบ
กอนเรียน เม่ือเสร็จสิ้นการทดสอบแลวตรวจใหคะแนนและเก็บรวบรวมผลไว  
 การวิเคราะหขอมูล 

1. ทดสอบหาประสทิธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรูทักษะชวีิตแบบมีสวนรวม โดย 
การเทียบหาคาความสัมพันธของประสิทธภิาพของกระบวนการกับประสิทธิภาพของผลลัพธ 
( 1Ε / 2Ε ) 

2. เปรียบเทียบพัฒนาการทางการเรียนของนักเรียนชาวเขา ชั้นประถมศึกษาปที่ 3  
ดานความรู เจตคติ และการปฏิบัติ เรื่อง สุขอนามัยสวนบุคคล หลังจากการใชชุดกิจกรรมการเรียนรู
ทักษะชีวติแบบมีสวนรวม ดวยการทดสอบกอนเรียน (Pretest) และการทดสอบหลังเรียน (Posttest)  
โดยใชสถิตทิดสอบ t-test Dependent Sample 
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สรุปผลการศึกษาคนควา 
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรูทักษะชีวติแบบมีสวนรวม เรื่อง สุขอนามัยสวนบุคคล เพ่ือ 

สงเสริมพฤตกิรรมสุขภาพ ของนักเรียนชาวเขา ชั้นประถมศึกษาปที ่3  จังหวัดพะเยา มี
ประสิทธิภาพเทากับ 83.61 / 81.66  ซ่ึงเทากับเกณฑประสิทธิภาพที่ตั้งไว คือ 80 / 80 

2. พัฒนาการทางการเรียนของนักเรียนชาวเขา ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ดานความรู 
เจตคติ และการปฏิบัติ เรื่อง สุขอนามัยสวนบคุคล ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรม 
การเรียนรูทักษะชวีิตแบบมีสวนรวม หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
อภิปรายผล 
 จากการทดลองโดยการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูทักษะชีวติแบบมีสวนรวม เรื่อง  
สุขอนามัยสวนบุคคล เพ่ือสงเสริมพฤตกิรรมสุขภาพ ของนักเรียนชาวเขา ชั้นประถมศึกษาปที ่3 
น้ันสามารถอภิปรายผลได ดังน้ี 

1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรูทกัษะชวีิตแบบมีสวนรวม เรือ่ง สุขอนามัย 
สวนบุคคล ของนักเรียนชาวเขา ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 หลังจากการทําวิจัยเสร็จสิ้นแลวพบวา  
ชุดกิจกรรมการเรียนรูทักษะชีวติแบบมีสวนรวม เรื่อง สุขอนามัยสวนบุคคล ของนักเรียนชาวเขา มี
ประสิทธิภาพเทากับ 83.61 / 81.66  เปนเทากับเกณฑที่กําหนดไว คือ 80 / 80 ซ่ึงเปนไปตาม
สมมุติฐานขอที่ 1 ซ่ึงสามารถอภิปรายผลที่ชุดกิจกรรมการเรียนรูทกัษะชวีิตแบบมีสวนรวมมี
ประสิทธิภาพเนื่องจากชุดกิจกรรมการเรียนรูทักษะชีวติแบบมีสวนรวม เรื่อง สุขอนามัยสวนบุคคล 
ไดมุงเนนการฝกทักษะและสรางเจตคติจากประสบการณของผูเรียน เปนการเรียนรูที่เนนการปฏิบัติ 
อาศัยหลักการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคญั โดยพื้นฐานสําคัญประการแรก คือ การเรียนรูเชิง
ประสบการณ คือ การจัดกิจกรรมที่มุงเนนใหผูเรียนเปนผูสรางความรูจากประสบการณของผูเรียน 
เกิดความรูใหม ๆ อยางตอเน่ือง และประการที่ 2 คือ การเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ คอื การจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม มีหลกัสําคัญ คือ ตองการใหเกิดการเรียนรูสูงสุด โดยการแบงปน
ประสบการณ การไดสะทอนความคิดและถกเถียง การสรุปความคดิรวบยอด ตลอดจนไดทดลอง
หรือประยุกตแนวคิด เพ่ือใหเกิดการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงที่นําไปสูการเรียนรูใหม ๆ อยาง
ตอเน่ือง มีการเรียนรูที่เกิดจากการปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียน และระหวางผูเรียนกับ
ครูผูสอน ทําใหเกิดการถายทอดทางภาษา การแลกเปลี่ยนประสบการณ การคิดวิเคราะห  
การสังเคราะห การสรุปผลและการนําเอาความรู ทักษะตาง ๆ รวมทั้งเจตคติและคานิยมอัน 
พึงประสงคไปประยุกตใชในชีวติไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงกระบวนการเหลานี้จะนาํไปสูการพัฒนา
ดานความรู เจตคติ และการปฏิบัตขิองนักเรียนใหดียิ่งขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของประกายแกว  
แปรโคกสูง (2541 : บทคัดยอ) วีภาพรรณ ผลผลา (2541: บทคัดยอ) จริยา อภิรักษอาภา (2542 : 
บทคัดยอ) สุขฤดี  ธัชศฤงคารสกุล (2543: บทคัดยอ) กฤษณา  ตรียมณีรัตน (2544: บทคัดยอ) 
และวชิรา  บตุรวัยวุฒิ (2545 : บทคัดยอ) ที่ใชโปรแกรมทักษะชวีติดวยการเรยีนรูแบบมีสวนรวม 



 129 

ทําใหนักเรียนหลังจากทดลองมีความรู เจตคต ิการปฏิบัติหลังทดลองดีกวากอนทดลองและเปนไป
ตามทฤษฎีการเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติ (Leaning by Doing)ของจอหน ดิวอ้ี (สุรางค โควตระกูล. 
2537 : 203 ; อางอิงจาก John Dewey. 1910. How We Think.) ที่กลาววา การเรยีนรูจะเกิดขึ้นได
ก็ตอเม่ือผูเรียนไดลงมือกระทํา และประสบการณมีความสําคัญอยางมาก นอกจากนี้ชุดกิจกรรมที่
ผูวิจัยสรางขึ้นน้ีเปนสื่อประสมที่ไดบูรณาการระหวางนวัตกรรมทางการศึกษาหลากหลายชนิด
ประกอบดวย สื่อ อุปกรณ รูปภาพ โมเด็ม เกม เพลง ใบความรู ใบงาน แบบฝกหัด แบบทดสอบ 
และกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ซ่ึงเนนการมีสวนรวมของผูเรียนใหมากที่สุด ซ่ึงสอดคลอง
เหมาะสมกับพัฒนาการของวัยน้ี ที่ตองการการลงมือปฏิบัติ การไดมีสวนรวม การไดรับการยอมรับ 
การไดแสดงความคิดเห็น โดยการโตแยง ถกเถียง การระดมสมอง คิดวิเคราะห สังเคราะหงาน
ออกมา โดยกระบวนการกลุมที่คละความสามารถทําใหเด็กเกงตองชวยเด็กออน และเด็กออนก็ได
เรียนรูทั้งจากครูและเพ่ือน ทําใหนักเรียนมีความสนใจ กระตือรือรน โดยเฉพาะการปฏิบัตใิน
กิจกรรมการเรียนทุกอยางที่จัดขึ้น ทําใหเกิดการพัฒนาความคิด เจตคติ และสงผลตอการปฏบิัติ
เกี่ยวกับสุขอนามัยสวนบุคคลที่ดีขึ้น สอดคลองกับศรไกร  รุงรอด (2533 : 63; อางอิงจาก Young. 
1872 : 603) กลาววา นักเรียนจะเรียนรูอะไรตาง ๆ ไดจากกันและกันมากมาย และการเรียนรูจาก
กันและกันของนักเรียนจะทาํใหเกิดความเขาใจไดดีกวาการเรียนรูจากครู เพราะภาษาที่นักเรยีนใช
พูดจาสื่อสารกันนั้น สื่อความเขาใจไดดีและเหมาะสม เน่ืองจากวัยของนักเรียนดวยกันน้ันใกลเคียง
กันมากกวาวยัของนักเรียนกับคร ูและสอดคลองกับการวิจัยของบรูซ ( Bruce.  1972 : 429) ไดทํา
การเปรียบเทยีบวธิีสอนแบบใชชุดการเรยีนการสอนกับการสอนแบบธรรมดา ซ่ึงการวิจัยผลปรากฏ
วา การสอนโดยใชชุดการเรยีนการสอนไดผลดีกวาการสอนแบบธรรมดา  

2. การเปรียบเทยีบพัฒนาการทางการเรียนของนักเรียนชาวเขา ชั้นประถมศึกษาปที ่3  
ดานความรู เจตคติ และการปฏิบัติ เรื่อง สุขอนามัยสวนบุคคล ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใช 
ชุดกิจกรรมการเรียนรูทักษะชีวติแบบมีสวนรวม เรื่อง สุขอนามัยสวนบุคคล หลังเรียนสูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ซ่ึงเปนไปตามสมมุติฐานขอที่ 2 ผลการวิจัยครั้งน้ี
สามารถอภิปรายเหตุผล คอื การจัดการเรียนรูโดยใชชดุกิจกรรมการเรียนรูทักษะชวีิตแบบมี 
สวนรวมมีกระบวนการสอนทั้งดานความรู เจตคติ และการปฏิบัติ โดยการตั้งคําถาม การแลกเปลี่ยน
ความรู การระดมสมอง การอภิปราย การแสดงความรูสึก การใชจินตนาการ การใชความคิด
สรางสรรค การเลาความรูสึกหรือประสบการณ  การไดลงมือกระทํา ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ
ประกายแกว แปรโคกสูง (2541 : บทคัดยอ)ที่ศึกษาประสิทธิผลของวิธีสอนโดยการเรยีนแบบ
รวมมือ เรื่อง โรคขาดสารอาหาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย ผลการศึกษาพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยการเรียนแบบรวมมือ 
เรื่อง โรคขาดสารอาหาร นักเรียนมีความรู เจตคติ และการปฏิบัติดีกวากอนไดรับการสอนโดย 
การเรียนแบบรวมมือ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวน พรรณี  ทิพยธราดล (2542 : 
บทคัดยอ) ไดทาํการศึกษา เรื่อง ประสิทธผิลของโปรแกรมสุขศึกษาทีป่ระยุกตใชทฤษฎี
ความสามารถตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสขุภาพตามสุขบญัญัติแหงชาติของนักเรียนชั้น
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ประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสุเหราปากคลองลํารี จังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษา คะแนนเฉลี่ยความรู 
เจตคตขิองกลุมทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนคะแนน
เฉลี่ยการปฏบิัติของกลุมทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางไมมีนัยสําคัญทางสถติิ และภายหลงั
การทดลองคะแนนเฉลี่ยความรู เจตคติ และการปฏบิัติเกี่ยวกับสขุภาพสวนบุคคลของกลุมทดลอง 
สูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงจากที่วธิีสอนโดยการเรียนแบบรวมมือ
กับประสิทธิผลของโปรแกรม มาใชพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนในดานความรู เจตคติ และ 
การปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพนักเรยีนไดเรียนรูทาํใหเกิดความรู มีเจตคติทีถ่กูตอง และนํามาซึ่ง
การปฏิบัตทิี่ถกูตอง  
 

ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะทั่วไป 
 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูทักษะชีวติแบบมีสวนรวม เรื่อง 
สุขอนามัยสวนบุคคล เพ่ือสงเสริมพฤตกิรรมสุขภาพของนักเรียนชาวเขา ชั้นประถมศึกษาปที ่3 ให
มีประสิทธิภาพและประสทิธิผลนั้น ครูผูสอนควรปฏิบตัิ ดังน้ี 
  1. ครูอธิบายถึงหลักการ ความสําเร็จและความสามัคคีของการทํางานรวมกัน และ
นักเรียนทุกคนไดมีสวนรวมมากที่สุด ถึงจะทําใหการทํางานกลุมประสบความสําเร็จได 
  2.  ในการทําการทดสอบแตละครั้ง ครูบอกคะแนนใหทราบในทุกชดุกิจกรรม 
ทุกครั้ง เพ่ือสรางความกระตือรือรนในการทํากิจกรรมในครั้งตอไป 
  3.  ในการทํากิจกรรมใหนักเรียนไดแสดงออก ไดสรางสรรคผลงาน ไดลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมไมวาจะเปนการแปรงฟน การลางมือ การซักผา การอาบน้ํา สระผม  โดยเฉพาะการออกไป
ทํากิจกรรมนอกหองเรียน นักเรียนจะมีความกระตือรือรนและใหความสนใจเปนพิเศษ 
  4.  ในการทํากิจกรรมครูมีการเสริมแรงทั้งการบวกและลบ สําหรับนักเรียนหรือ 
กลุมที่ทํางานดวยความตั้งใจ ผลงานนําเสนอออกมาไดดี ครูยกยองชมเชย และกลุมที่ไมชวยกนั
ทํางาน และขาดความรับผดิชอบ ครูจะตกัเตือนและคอยดูแลแนะนําอยางใกลชิด 
  5.  ในการทําชุดกิจกรรมการเรียนรูใหนักเรียนทุกคนมีสวนรวมมากที่สุด ซ่ึงเกิดจาก
การออกแบบกลุมที่เหมาะสม ซ่ึงกลุมแตละประเภทจะมีขอดีและขอจํากัดที่ตางกัน และใหมี 
การบรรลุความสําเร็จของงานที่ไดรับมอบหมายตามระยะเวลาที่กําหนดไวดวย 
 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจยัครั้งตอไป 

1. ควรศึกษารูปแบบวธิีสอนโดยใชชุดกิจกรรมทักษะชวีติแบบมีสวนรวมกับเนื้อหาใน 
กลุมสาระการเรียนรูอ่ืน ๆ เชน ภาษาไทย คณิตศาสตร สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

2. ควรศึกษาวิจัยในตวัแปรอ่ืน ๆ จากการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูทักษะชวีิตแบบมี 
สวนรวม เชน ความคิดสรางสรรค การคิดแกปญหา ความฉลาดทางอารมณ (EQ)  
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ภาคผนวก ก. 
รายนามผูเชีย่วชาญ 
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รายนามผูเชี่ยวชาญ 
 

นางศิวพร   จตุกุล   ศึกษานิเทศก ระดับ 8 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาพะเยา เขต 2  
                                สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
นายสาคร   วงศเพ่ิม   ผูอํานวยการโรงเรียนบานเลี้ยว ผูบริหารระดับ 8  

  สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาพะเยา เขต 2  
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

นางวิลัยภรณ   ซ่ือสัตย   ครูเชี่ยวชาญ หัวหนาฝายวิชาการ โรงเรียนชุมชนบานบอน  
  สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาพะเยา เขต 2  
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ภาคผนวก ข. 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

-แบบทดสอบความรู (คาความยาก(p), คาอํานาจจําแนก(r), คาความเชื่อม่ัน ) 
- แบบวัดเจตคติ ( คาอํานาจจําแนก(t-distribution), คาความเชื่อม่ัน) 

-แบบวัดการปฏิบัติ ( คาอํานาจจําแนก(t-distribution), คาความเชื่อม่ัน) 
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ตาราง  17  คาความยาก (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของ 
     แบบทดสอบความรู เรือ่ง สุขอนามัยสวนบุคคล 
 

 
         ขอที่           คาความยาก (p)   คาอํานาจจําแนก (r) 
 1        0.67    0.30 
 2        0.43    0.48 
 3        0.44    0.37 
 4        0.57    0.56 
 5        0.52    0.59 
 6        0.41    0.37 
 7        0.59    0.37 
 8        0.52    0.59 
 9        0.56    0.52 
 10        0.41    0.37 
 11        0.54    0.33 
 12        0.56    0.59 
 13        0.50    0.56 
 14        0.56    0.81 
 15        0.41    0.52 
 16        0.41    0.52 
 17        0.56    0.59 
 18        0.50    0.78 
 19        0.46    0.48 
 20        0.54    0.48 

 
 คาความเชื่อม่ัน (Reliability) สูตร KR – 20 ของแบบทดสอบความรู เรื่อง สุขอนามัย 
สวนบุคคล เทากับ 0.82 
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ตาราง 18   คาอํานาจจําแนก t-distribution และคาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบวัดเจตคติ  
     เรื่อง สุขอนามัยสวนบุคคล  
 

 
         ขอที่            คาอํานาจจําแนก  t - distribution 
 1         2.60 
 2          3.35 
 3     5.06 
 4          2.50 
 5          2.35 
 6          4.14 
 7          5.76 
 8     2.43 
 9     2.35 
 10     2.44 
 11          4.03 
 12     4.97 
 13          5.54 
 14          4.55 
 15          2.82 
 16          5.80 
 17          5.36 
 18          3.44 
 19          4.37 
 20          4.43 

 
 คาความเชื่อม่ัน (Reliability)ของคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - coefficient) ตามวิธี
ของครอนบัค (Cronbach) ของแบบวัดเจตคติ เรื่อง สุขอนามัยสวนบคุคล เทากบั 0.70 
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ตาราง 19  คาอํานาจจําแนก t-distribution และคาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของ 
     แบบวัดการปฏิบัติ เรื่อง สุขอนามัยสวนบุคคล  
 

 
         ขอที่            คาอํานาจจําแนก  t - distribution 
 1         2.91   
 2          3.93 
 3     2.08 
 4          4.03 
 5          2.80 
 6          3.60 
 7          3.53 
 8     5.65 
 9     2.64 
 10     3.53 
 11          3.07 
 12     4.80 
 13          4.62 
 14          4.78 
 15          4.91 
 16          3.78 
 17          3.68 
 18          4.11 
 19          3.64 
 20          3.35 

 
 คาความเชื่อม่ัน (Reliability)ของคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - coefficient) ตามวิธี
ของครอนบัค (Cronbach) ของแบบวัดการปฏิบัติ เรื่อง สุขอนามัยสวนบุคคล เทากับ 0.69 
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ภาคผนวก ค. 
ตัวอยางเครือ่งมือ 

- แบบทดสอบความรู เร่ือง สุขอนามัยสวนบุคคล 
- แบบวัดเจตคติ เร่ือง สุขอนามัยสวนบุคคล 

- แบบวัดการปฏิบัติ เร่ือง สุขอนามัยสวนบุคคล 
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แบบทดสอบความรู เร่ือง สุขอนามัยสวนบคุคล 
 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนเขียนเครื่องหมายกากบาท (×) ทับ ขอ ก. ข. ค. ง. ในกระดาษตอบที่เห็นวา 
       ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว 
 

1. ถามีวัตถุหรือเศษผงเขาตา ควรทําอยางไร 
ก.   ลืมตาในน้ําสะอาด 
ข.   ใชผาทีส่ะอาดเขี่ยออก 
ค.   อยาขยี้ตา ควรใชน้ิวมือเขี่ยออก 
ง.   ใชสําลีสะอาดชุบนํ้ายาลางตา เช็ดตา 

2. การปฏิบัตติามขอใดปองกันการเกิดความผิดปกติเกี่ยวกับหูมากที่สุด 
ก. ใชไมแคะหูรวมกัน 
ข. ใชยาหยอดหูทุกวัน 
ค. ไมฟงวิทยุเสียงดังมาก ๆ 
ง. ใหชางทําผมทําความสะอาดหู 

3.  ถาตองการกัดหรือตัดอาหารเปนชิ้นเล็ก ๆ ควรใชฟนอะไร 
ก. ฟนหนา 
ข. ฟนเขี้ยว 
ค. ฟนกราม 
ง. ฟนกรามนอย 

4. ขอใดเปนการดูแลสุขภาพปากและฟนที่ถูกตอง 
ก. มานีปวดฟนแลวซ้ือยาแกปวดมารับประทานเอง 
ข. มานะไปใหทนัตแพทยตรวจฟนอยางนอยปละครั้ง 
ค. สมใจแปรงฟนวันละครั้งตอนตื่นนอนเวลาเชาเทานั้น 
ง. หลังจากรับประทานอาหารเสร็จทุกครั้ง ปติจะอมลูกอมแทนการบวนปาก 

5. ขอใดที่นักเรียนไมควรทาํเมื่อเปนหวัด 
ก. สั่งนํ้ามูกแรง ๆ 
ข. อาบนํ้าอุนขณะเปนหวดั 
ค. ออกไปวิ่งเลนกับเพ่ือน ๆ 
ง. นอนหลับพักผอนใหเพียงพอ 
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6. การระวังรักษาจมูกควรปฏิบัติอยางไร 
ก. สั่งนํ้ามูกเบา ๆ 
ข. ถอนขนจมูกบอย ๆ 
ค. หม่ันแคะขี้มูกบอย ๆ 
ง. ดมยาดมทุกครั้งที่เปนหวัด 

7. เม่ือมีเลือดกําเดาไหลจะปฐมพยาบาลอยางไร 
ก. ใหนอนพักนิ่ง ๆ 
ข. ใหใชมือบีบจมูกไวนาน ๆ 
ค. ใหใชนํ้าอุนเชด็รอบจมูกเบา ๆ 
ง. น่ังเงยหนาใชนํ้าแข็งประคบที่ด้ังจมูก 

8. การสระผมมีประโยชนตอเสนผมและหนังศีรษะอยางไร 
ก. ปองกันการเกิดรังแคบนหนังศีรษะ 
ข. ทําใหเสนผมเงางาม ไมแตกปลาย 
ค. ทําใหเสนผมและหนังศีรษะมีกลิ่นหอม 
ง. ชวยกําจัดคราบฝุนละอองและสิ่งสกปรกที่ติดกับเสนผมใหหมดไป 

9. ถานักเรียนเปนเหาจะมีผลเสียตอสุขภาพอยางไร 
ก. ทําใหผมรวงมากผิดปกต ิ
ข. เหาจะดูดเลือดบนหนังศีรษะ 
ค. เปนสาเหตขุองโรคเชื้อราบนหนังศีรษะ 
ง. เกิดความรําคาญ ตองเกาศรีษะบอย ๆ 

10. การใชเครื่องเปาผม เปาเสนผมทุกวนัดีหรือไม 
ก. ดี เพราะเสนผมจะแหงเร็ว 
ข. ดี เพราะเสนผมจะเรียบจัดทรงงาย 
ค. ไมดี เพราะเสนผมจะยาวชากวาปกต ิ
ง. ไมดี เพราะเสนผมจะกรอบและรวงงาย 

11. กลากเปนโรคผิวหนังชนิดหนึ่งที่เกิดจากอะไร 
ก. ไวรัส 
ข. เชื้อรา 
ค. แบคทีเรีย 
ง. เชื้อจุลินทรีย 
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12. ขอใดไมใชวธิีการรักษาอนามัยของมือ 
ก. กอนรับประทานอาหารตองลางมือทุกครั้ง 
ข. หม่ันลางมือดวยน้ําสะอาดหรือฟอกสบูใหสะอาดอยูเสมอ 
ค. ตัดเลบ็มือใหสั้นอยูเสมอ เพ่ือไมใหเปนแหลงสะสมของเชื้อโรค 
ง. ควรแชมือในน้ําอุนและหักขอน้ิวมือทุกวนั เพ่ือใหน้ิวมือแข็งแรง 

13. การทําความสะอาดมือที่ดีที่สุด ควรทําอยางไร 
ก. ลางมือดวยผงซักฟอก 
ข. ลางดวยน้ําสบูหรือนํ้าสะอาด 
ค. ลางดวยน้ําเกลืออุน ๆ ทุกครั้ง 
ง. ลางดวยเปลือกมะนาวหรือเปลือกมะกรูดถูมือทุกครั้ง 

14. นักเรียนควรทําความสะอาดเล็บมืออยางไร จึงจะทําใหเล็บสะอาดที่สุด 
ก. ใชสําลชีุบนํ้าสะอาดถูเล็บ 
ข. แชมือในน้ําอุน 5 นาที แลวเช็ดใหแหง 
ค. ใชไมแคะขีเ้ลบ็ แลวลางออกดวยน้ําสะอาด 
ง. ฟอกสบูใชแปรงนิ่ม ๆ ขัดซอกเล็บ แลวลางดวยน้ําสะอาด 

15. นักเรียนควรตัดเล็บดวยวิธีใดจึงจะปองกันไมใหสิ่งสกปรกตกคางอยูในเล็บมือ 
ก. ตัดโคงตามรูปเล็บ 
ข. ตัดเวาตามรูปเล็บ 
ค. ตัดตรงตามปลายนิ้วมือ 
ง. ตัดใหหูเลบ็ทีแ่ข็งออกมาดวย 

16. นักเรียนที่มีเทาที่เปยกชื้นอยูเสมอ จะทําใหเกิดโรคอะไร 
ก. โรคพยาธ ิ
ข. โรคตาปลา 
ค. โรคเทาชาง 
ง. โรคน้ํากัดเทา 

17. ขอใดเปนการรักษาอนามัยของเทาทีถู่กตอง 
ก. เวลาเดินควรลงน้ําหนักที่สนเทา 
ข. ควรวิ่งดวยความเร็วสูงสุดทกุวันโดยไมสวมรองเทา 
ค. ควรยืนหรือเดินดวยเทาเปลา และวางเทาใหขนานกัน 
ง. ลางเทาและเชด็ใหสะอาดทุกครั้งโดยเฉพาะซอกเล็บและงามเทา 
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18. การสวมรองเทาใหประโยชนตอรางกายอยางไร 
ก. ชวยใหเทาเรยีวเลก็ 
ข. ปองกันเล็บเทาฉีกขาด 
ค. ชวยใหเทาสะอาดและเล็บแข็งแรง 
ง. ชวยใหเทาสะอาดและปองกันพยาธิไซเทา 

19. นักเรียนควรสวมใสเสื้อผาที่มีลักษณะอยางไรจึงจะมีผลดีตอรางกาย 
ก. สวมเสื้อผาบาง ๆ ไมระคายเคืองผิวหนัง 
ข. สวมเสื้อผาที่เน้ือผานิ่ม ไมระคายเคืองผิวหนัง 
ค. สวมเสื้อผาที่แหง สะอาด รัดรูป เพ่ือใหรางกายอบอุน 
ง. สวมเสื้อที่เหมาะสมกับรางกายตามสภาพอากาศ ไมระคายเคืองผิวหนัง 

20. การดูแลรักษาเสื้อผาใหสะอาดตองปฏิบัติอยางไร 
ก. สวมใสชุดเดิมจนกวาจะสกปรกแลวจึงนําไปซัก 
ข. ซักเสื้อผาที่ใชแลวทุกวันใหสะอาด แลวนําไปตากใหถกูแสงแดด 
ค. ซักเสื้อผาที่ใชแลวทุกวันดวยน้ําเปลาเทานั้น เพ่ือเปนการถนอมผา 
ง. เสื้อผาที่สวมใสแลว นําไปแขวนไวใหแหงแลวนํามาสวมใสใหมอีกครั้ง 
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แบบวัดเจตคติ เร่ือง สุขอนามัยสวนบุคคล 
 
คําชี้แจง   ใหนักเรียนอานขอความแตละขอ พิจารณาดูวานักเรียนมีความคิดเห็นตอขอความนัน้     
     อยางไร แลวทําเครื่องหมาย / ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของนักเรียนเพียงขอเดียว 
 

ท่ี ขอความ เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็น
ดวย 

1 
2 
3 
 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

การอาบน้ําถูสบูทําใหรูสึกสะอาด สดชื่น  
การแปรงฟนทําใหลมหายใจหอมสะอาดสดชื่น 
ใชชอนรับประทานอาหารอยูแลว ไมตองลางมือกอนรับประทาน
อาหารก็ได 
การลางมือใหสะอาดและตัดเล็บใหสั้นจะชวยปองกันเชือ้โรคได 
การสระผมสัปดาหละ 2 ครั้งทําใหผมหอมสะอาดเงางาม 
การสระผมและดูแลเสนผมชวยปองกันการเปนเหาได 
เม่ือมีฝุนละอองเขาตา ควรใชมือขยี้ตา เพ่ือใหฝุนละอองหลุดออก 
เวลาอานหนังสือตองมีแสงสวางเพียงพอ เพ่ือใหสบายตา 
การแปรงฟน ทําใหฟนแข็งแรงและชวยปองกันฟนผุได 
อาบนํ้าทุกครัง้ไมจําเปนตองใชสบูก็ได 
การอานหนังสือบนยานพาหนะที่เคลื่อนไหวไมทําใหเสียสายตา 
การกินลูกอมไมทําใหฟนผุ 
เราสามารถใชฟนกัดแทะของแข็งได 
การสวมเสื้อผาที่เปยกชื้นจะทําใหเราเปนหวัดได 
การตัดเลบ็ใหสั้นเปนสิ่งที่ลาสมัย 
การใชน้ิวมือหรือเลบ็แคะรจูมูกจะทําใหรูจมูกสะอาดได 
เวลาที่เราเปนหวัดควรสั่งนํ้ามูกแรง ๆ เพ่ือใหหายใจสะดวกขึ้น 
การเลนกับคนที่เปนโรคตาแดงทําใหติดโรคได 
เวลาฟงเพลงควรเปดเครื่องเสียงใหดังไมเปนอันตรายกับหู 
คนที่ใสเสื้อผาสะอาดเรียบรอยเปนคนที่มีบุคลิกภาพทีดี่นามอง 
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แบบวัดการปฏิบัติ เร่ือง สุขอนามัยสวนบคุคล 
 
คําชี้แจง   โปรดทําเครื่องหมายถูก ( / )ลงในชองทางขวามือของขอความตามความเปนจริงที่ 
      นักเรียนไดปฏิบัติเพียงขอละ 1 ชอง 
 
ลําดับที ่ ขอความ ปฏิบัติ

ประจํา 
ปฏิบัติ
บางครั้ง 

ไมเคย
ปฏิบัติเลย 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

 

อาบนํ้าถูสบูทัว่รางกายทุกครั้ง 
เวลาเปนหวัดสั่งนํ้ามูกแรงๆ 
สระผมอยางนอยสัปดาหละ 2 ครั้ง 
เม่ือมีผงเขาตาใชมือขยี้ตา 
บวนปากหลังรับประทานอาหารทุกครั้ง 
ใชฟนกัดขบเคี้ยวของแข็ง 
กัดแทะเลบ็มือเม่ือมีโอกาส 
แคะหูดวยของแข็ง 
ดูแลเล็บมือและเลบ็เทาใหสะอาด 
ตัดเลบ็มือและเล็บเทาอาทติยละครั้ง 
ลางมือดวยสบูใหสะอาดหลังใชหองน้ําหองสวม 
ลางมือใหสะอาดกอนรับประทานอาหาร 
ใชมือที่สกปรกจับอาหารเขาปาก 
ลางมือทุกครั้งที่จับตองสิ่งสกปรก 
อมหรือดูดนิ้วมือเลน 
ใสเสื้อผาซ้ําเม่ือเห็นวาไมสกปรก 
ไมอาบนํ้าเมื่อมีอากาศหนาวเย็น 
ใชเสื้อผารวมกับผูอ่ืน 
สวมรองเทาทกุครั้งเม่ือออกนอกบานหรืออาคาร 
เวลาไอหรือจามไมปดปากและจมูก 
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ภาคผนวก ง. 
- คะแนนของชุดกิจกรรม  เร่ือง สุขอนามัยสวนบุคคล ทั้ง 8 ชุด 

- คะแนนพัฒนาการทางการเรียน ดานความรู 
- คะแนนพัฒนาการทางการเรียน ดานเจตคต ิ

- คะแนนพัฒนาการทางการเรียน ดานการปฏิบัต ิ
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ตาราง 20 คะแนนของชุดกิจกรรมการเรียนรูทักษะชีวติแบบมีสวนรวม เรื่อง สุขอนามัยสวนบุคคล  
 

คนที่   ชุดที่ 1  ชุดที่ 2   ชุดที่ 3  ชุดที่ 4  ชุดที่ 5  ชุดที่ 6   ชุดที่ 7  ชุดที่ 8 คะแนนหลังเรียน 
เต็ม 49 33         34  35 35 35 60 30    ( 20 คะแนน ) 

1. 34 27 27 26 27 26 47 23  16 
2. 38 21 31 28 30 29 49 23  16 
3. 41 28 28 30 33 31 48 25  16 
4. 39 29 30 27 29 29 49 26  16 
5. 33.5 23 30 31 30 28 50 26  16 
6. 40 24 32 32 28 29 50 28  16 
7. 44 29 32 29 31 30 51 23  16 
8. 42 29 32 31 31 28 48 26  16 
9. 35 28 22 28 29 26 48 23  16 
10 40 29 32 29 31 27 51 21  16 
11. 36 20 31 28 32 28 47 20  16 
12. 40 24 31 32 30 31 50 26  16 
13. 38 29 30 29 29 30 50 21  17 
14. 42 28 32 31 31 28 50 27  18 
15. 41 26 30 30 33 30 50 24  19 
16. 38 24 31 31 32 31 51 27  16 
17. 41 29 29 35 30 29 52 26  16 
18. 48 30 29 34 33 32 54 27  17 
19. 40 32 28 31 31 28 50 24  16 
20. 36 23 24 27 27 26 48 23  16 
21. 36 24 29 32 30 31 49 24  16 
22. 37 26 26 27 30 26 49 24  16 
23. 42.5 31 30 32 34 32 50 23  15 
24. 41 31 30 31 31 30 51 25  16 
25. 45 30 29 34 33 32 52 27  16 
26. 44 28 31 35 30 28 51 24  17 
27. 41 32 31 32 32 29 51 24  16 
28. 30 24 25 32 28 30 45 23  16 
29. 39 30 29 30 29       30 52 24  17 
30. 38 29 28 30 32 32 47 22  18 

ΣΧ     1180     817      879      914     916      876    1490      729     FΣ      490 

1Ε      80.27   82.52   86.17    87.04   87.23   83.42   82.77    81.00      2Ε       81.66 
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ตาราง 21  คะแนนพัฒนาการทางการเรียนดานความรู เรื่อง สุขอนามัยสวนบุคคล ของ 
     นักเรียนชาวเขา ชั้นประถมศึกษาปที ่3 ระหวางกอนเรียนและหลงัเรียน โดยใช 
     ชุดกิจกรรมการเรียนรูทกัษะชวีิตแบบมีสวนรวม 
 
คนที ่       กอนเรียน        หลังเรียน  คนที ่      กอนเรียน        หลังเรียน 
     (20 คะแนน)      (20 คะแนน)     (20 คะแนน)       (20 คะแนน) 
  1  7  16   16  10  16 
  2  7  16   17  9  16 
  3  8  16   18  10  17 
  4  9  16   19  6  16 
  5  3  16   20  4  16 
  6  4  16   21  8  16 
  7  7  16   22  5  16 
  8  9  16   23  8  15 
  9  7  16   24  9  16 
 10  6  16   25  10  16 
 11  7  16   26  9  17 
 12  5  16   27  9  16 
 13  10  17   28  7  16 
 14  7  18   29  6  17 
 15  11  19   30  5  18 
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ตาราง 22  คะแนนพัฒนาการทางการเรียนดานเจตคติ เรื่อง สุขอนามัยสวนบุคคล ของ 
     นักเรียนชาวเขา ชั้นประถมศึกษาปที ่3 ระหวางกอนเรียนและหลงัเรียน โดยใช 
     ชุดกิจกรรมการเรียนรูทกัษะชวีิตแบบมีสวนรวม 
 
คนที ่       กอนเรียน        หลังเรียน  คนที ่      กอนเรียน        หลังเรียน 
     (20 คะแนน)      (20 คะแนน)     (20 คะแนน)       (20 คะแนน) 
  1  43  49   16  48  50 
  2  53  55   17  50  54 
  3  48  51   18  50  55 
  4  49  52   19  47  48 
  5  44  50   20  37  44 
  6  44  47   21  50  54 
  7  54  56   22  48  54 
  8  40  50   23  45  55 
  9  47  53   24  50  55 
 10  49  54   25  52  56 
 11  40  44   26  51  54 
 12  47  49   27  51  53 
 13  38  52   28  43  47 
 14  51  58   29  45  55 
 15  47  58   30  40  48 
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ตาราง 23  คะแนนพัฒนาการทางการเรียนดานการปฏิบัติ เรื่อง สขุอนามัยสวนบุคคล ของ    
     นักเรียนชาวเขา ชั้นประถมศึกษาปที ่3 ระหวางกอนเรียนและหลงัเรียน โดยใชชุดกิจกรรม 
     การเรียนรูทักษะชีวติแบบมีสวนรวม 
 
คนที ่       กอนเรียน        หลังเรียน  คนที ่      กอนเรียน        หลังเรียน 
     (20 คะแนน)      (20 คะแนน)     (20 คะแนน)       (20 คะแนน) 
  1  30  36   16  45  48 
  2  51  53   17  50  55 
  3  48  50   18  44  47 
  4  43  51   19  49  57 
  5  43  46   20  31  37 
  6  36  41   21  43  45 
  7  47  48   22  37  40 
  8  45  47   23  45  49 
  9  44  50   24  40  44 
 10  47  49   25  43  45 
 11  42  43   26  47  51 
 12  41  47   27  45  48 
 13  45  47   28  41  56 
 14  47  50   29  44  47 
 15  49  57   30  40  46 
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ภาคผนวก จ. 
ตัวอยางชุดกิจกรรม 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรูทักษะชีวิตแบบมีสวนรวม 
 

ชั้นประถมศกึษาปที่ 3      เร่ือง  สุขอนามัยสวนบุคคล  
ชุดกิจกรรมที่ 4 ผม       เวลา   2  คาบ  
 
 

สาระสําคัญ 
 เสนผมเปนอวยัวะทีป่กคลุมศีรษะ ปองกันอันตรายที่อาจเกิดกับหนังศีรษะ นอกจากจะทําให
ชวยสงเสริมความสวยงามใหแกใบหนาแลวยังชวยใหรางกายอบอุน ปองกันแสงแดด ความรอนหรือ
ความเย็นได เราควรดูแลรักษาความสะอาดของเสนผมอยูเสมอ 
 
ผังการวิเคราะหเน้ือหา 
 

    ความสําคัญและหนาที่ของผม 
 

 
ความผิดปกตขิองเสนผม   ผม   การระวังรักษาเสนผม 

 
 
 

     ขั้นตอนการปฏิบัตตินใน 
การรักษาความสะอาดผม 

 

สาระการเรียนรู 
1. ความสําคัญและหนาที่ของผม 
2. ความผิดปกตขิองเสนผม 
3. การระวังรักษาเสนผม 
4. ขั้นตอนการปฏิบัตตินในการรักษาความสะอาดผม 
 

จุดประสงคการเรียนรู 
1. นักเรียนสามารถอธิบายความสําคัญและหนาที่ของผมได 
2. นักเรียนสามารถบอกความผิดปกติเกี่ยวกับเสนผมได 
3. นักเรียนสามารถอธิบายวิธกีารระวังรักษาเสนผมได 
4.  นักเรียนสามารถบอกขัน้ตอนในการปฏิบัตตินในการรักษาความสะอาดของผมได 
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สื่อ/แหลงการเรียนรู 
1. ใบงาน,ใบความรู 
2. อุปกรณดูแลรักษาความสะอาดเสนผม (แชมพู ,หว,ี ผาเช็ดตัว) 
3. ภาพเกี่ยวกับเสนผม (ผมที่มีสุขภาพดี, ผมเสีย) 
4. แบบตรวจสุขภาพผม 

 
กิจกรรมการเรียนรู 
 
 

องคประกอบ PL              กลุม  กิจกรรมการเรียนการสอน       สื่อ/เน้ือหา 
 

ประสบการณ  ใหญ ครูเลนเกม “ย่ีสิบคําถาม” วาครูนําภาพอะไรมา เมื่อครบ   -ภาพคนผมยาว 
    คําถาม นําภาพมาเฉลย ถามวา นักเรียนมีความรูสึกหรือ   - ประเด็นคําถาม 
    มีความคิดเห็นอยางไรกับภาพ หากเราไมมีเสนผมจะเปน 

อยางไร และถาอยากใหผมสวยควรทําอยางไร 
       

การสะทอนความคิด 2 คน จับคูตรวจสุขภาพของเสนผมเพ่ือน     -แบบตรวจ 
และอภิปราย  ใหญ ใหนักเรียนอธิบายหลังจากตรวจสุขภาพเสนผมของเพื่อน   สุขภาพผม 

วา  คนที่มีสุขภาพเสนผมที่ดีเปนอยางไร และคนที่มี   - ประเด็นคําถาม 
สุขภาพเสนผมที่ไมดีเปนอยางไร 

    

ความคิดรวบยอด 2 คน นักเรียนจับคูศึกษาใบความรู และทําใบงาน    - ใบความรู 
   ใหญ ใหอาสาสมัครออกมาอธิบายถึงหนาที่ของผม ความผิด     - ใบงาน 

ปกติของเสนผม การดูแลและการปฏิบัติตนในการรักษา 
ความสะอาดของผม 

 

การทดลองหรือ  ใหญ ครูอธิบายขั้นตอนในการรักษาความสะอาดของผม  
ประยุกตแนวคิด   (การสระผม) 
   ใหญ ใหนักเรียนลงมือปฏิบัติการสระผม      -อุปกรณใน 
   2 คน จับคูตรวจสุขภาพเสนผมหลังสระ ครูถามถึงความรูสึก    การทําความ 
    กล่ิน ลักษณะของเสนผมกอนและหลังจากที่สระผม   สะอาดผม 

แลว วามีความแตกตางกันอยางไร      (แชมพู,หวี, 
   ผาเช็ดตัว) 
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การวัดและประเมินผล 
1. การทําใบงาน 

 2. การตอบคาํถาม 
 3. การรวมกิจกรรม 
 4. การแสดงความคิดเห็น 
 5. การทําแบบฝกหัดทายบท 
 
กิจกรรมนอกเวลา 
 ใหนักเรียนจดบันทึกขั้นตอนการสระผมตามขางขวดแชมพูลงในสมุด 
 
ขอเสนอแนะ 
 ในขั้นตอนการสระผมควรแนะนําในการสระผม เพ่ือไมใหแชมพูเขาตาได 
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ใบความรู 
เร่ือง ผม 

 

 เสนผมหรือขน นอกจากจะทําใหชวยสงเสริมความสวยงามใหแกใบหนาของเราแลว ยัง
ชวยใหรางกายอบอุน ปองกันแสงแดด ความรอนหรือความเย็นได บุคคลที่ไดชือ่วาสุขภาพอนามัยดี 
ไมไดอยูที่รูปราง และผิวพรรณเทานั้น แตผมก็มีสวนแสดงใหเห็นถึงความมีสุขภาพดีดวยเชนกนั 
คนที่มีผมสวยมักขึ้นอยูกับกรรมพันธุ และการรูจักบํารุงรักษาเชนเดียวกับอวัยวะสวนอ่ืน ๆ 
 ผมหรือขน เกิดจากผิวหนังชั้นกําพรา สวนของผมหรือขนที่โผลขึ้นมาอยูเหนือผิหนังสวนที่
อยูในผิวหนังหรือรากผม ที่บริเวณรอบรากผมจะมีตอมไขมันเกาะอยูเปนกลุม ซ่ึงทอดลงไปจนถึงชั้น
ลางของผิวหนังชั้นหนังแท ใกล ๆ รากผมแตละเสนจะมีทอของตอมไขมันเปดอยู บริเวณโคนผมที่
หนังศีรษะมีตอมนํ้ามัน นํ้ามันน้ีจะทําใหผมออนน่ิมและทําใหผมมีนํ้ามันมาหลอเลี้ยง นอกจากนั้นยัง
ทําใหผมไมเปราะงายดวย นํ้ามันที่รากผมของแตละบคุคลนี้แตกตางกัน คนที่มีนํ้ามันนอยก็จะทําให
หนังศีรษะแหง เสนผมแตละเสนมีโคนเปนตุมเล็ก ๆ ตุมหรือรากนี้ฝงลึกลงไปในผวิหนังชั้นใน ตุมน้ี
จะทําหนาที่สรางขนใหยาวออกมา จะพบวาทีป่ลายตุมน้ีแตละตุมจะมีเสนเลือดมาเลี้ยงทําใหผมงอก
งามออกมา ผมจะงอกยาวประมาณครึ่งน้ิวในระยะ 1 เดือน ที่โคนผมแตละเสนมีกลามเนื้อเล็ก ๆ ยึด
เสนผมหรือขนอยู ถาเกิดความตกใจหรือไดรับความเยน็กลามเนื้อน้ีจะหดตัว จึงทําใหเสนผมหรือขน
ตั้งขึ้น เรียกวา “ขนลุก” 
  
หนาที่ของผม  ผมทําหนาที่ตาง ๆ ดังน้ี 

1. ชวยใหเกิดความรมเย็นแกศีรษะเม่ือเวลาถูกแดด  และชวยใหเกิดความอบอุนในขณะที่ 
มีอากาศหนาวเย็น 

2. ชวยปองกันการกระทบกระเทือน หรือภัยอันตรายอื่น ๆ ที่อาจมีตอศีรษะ เพราะภายใน 
กะโหลกศีรษะมีมันสมอง ซ่ึงเปนศูนยรวมของประสาทที่สําคัญที่สดุของรางกายบรรจุอยู 

3. ชวยปองกันการเสียดสีของรางกาย เชน ขนบริเวณรักแร 
4. ชวยกรองกักฝุนละออง เปนการปองกันโรคทางออม เชน ขนจมูก 
5. ชวยดูดซับเหง่ือ เชน ขนรักแร หรือขนคิ้ว 

 
ความผิดปกติของเสนผม  อาจสังเกตไดจากลักษณะ ตอไปน้ี 

1. ผมรวงมากผิดปกต ิปกตเิสนผมหรือขนจะรวงไปตามกาลเวลา และจะมีเสนผมหรือ 
ขนใหมขึ้นมาแทน แตบางคนอาจมีผมรวงมากผิดปกต ิเน่ืองมาจากตอมนํ้ามันโคนผมไมผลิตนํ้ามัน
มาหลอเลี้ยงผม ความแข็งแรงและทนทานของเสนผมแตละคน มักเปนผลเนื่องมาจากการที่มีโลหิต
มาเลี้ยงผมไมเพียงพอ เปนผลเนื่องมาจากการเจ็บปวยดวยโรคบางโรคที่ทําใหมีไขสูง ตองใชโลหิต
ไปเลี้ยงสวนทีไ่ดรับบาดเจ็บ จึงทําใหโลหิตมาเลี้ยงเสนผมไมเพียงพอ ทําใหผมรวงได การที่มีรังแค 
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มาก ก็อาจทําใหผมรวงได 
2.โรคเชื้อรา มีโรคเชื้อราหลายชนิดที่เกดิกับหนังศีรษะผม หรือขน และเปนเหตุใหผมรวงได 
3. ผมมีขี้รังแค รังแคเกิดจากเซลลตามผวิหนังที่ตายและรวงหลุดจากหนังศีรษะ ตามปกต ิ

รังแคจะแหง และหลุดออกเปนแผนเล็ก ๆ หนังศีรษะนี้จะมีการขับนํ้ามันออกมาดวย นํ้ามันจะทําให
รังแคเกาะติดกันเปนกอนและยึดติดกบัเสนผมไว ทําใหเห็นรังแคชดัเจน เสียบุคลิกภาพและทาํความ
สะอาดไดยาก 

4. มีเหาอยูบนศีรษะ เหาจะอาศัยอยูบนหนังศีรษะ เกาะฟกและวางไขอยูบนเสนผม เหา 
เกิดขึ้นเนื่องจากการดูแลรักษาความสะอาดหนังศีรษะและเสนผมไมเพียงพอ 
 
การปฏิบัติตนในการดูแลรักษาเสนผม 

1. ควรสระผมบอย ๆ อยางนอยสัปดาหละ 2 ครั้ง เพราะการสระผมเปนวิธีทีช่วยรักษาผม 
และหนังศีรษะใหสะอาด โดยขจัดความสกปรกที่ติดอยูตามเสนผมใหหมดไป การสระผมไมไดทําให
ผมแหง เพราะการสระผมไมสามารถเขาไปถึงโคนผมที่ใตผวิหนังได หมายความวาตอมนํ้ามันที่โคน
ผมไมไดถูกแชมพูสระผมชาํระใหหมดไป แตยังคงผลตินํ้ามันอยูเรื่อย ๆ ไป 

2. การสระผมควรสระดวยแชมพูสําหรับสระผม แลวลางดวยน้ําใหสะอาด การใช 
ผงซักฟอกมาสระผมนั้นเปนสิ่งที่ไมควรทํา เพราะอาจเกิดอันตรายตอหนังศีรษะได การสระผมควร
สระดวยแชมพูอยางนอย 2 ครั้ง แลวลางออกดวยน้ําสะอาดหรือนํ้าอุน เพราะครั้งแรกจะไดชะลาง
เอาสิ่งสกปรกออก ครั้งที ่2 เปนการนวดหนังศีรษะ ควรนวดหนังศีรษะไปดวยในขณะที่สระผม เพ่ือ
กระตุนใหการไหลเวียนของโลหิตที่รากผมดีขึ้น หลังจากสระผมเสร็จแลวควรเช็ดผมใหแหงดวยผา
สะอาด 

3. ควรแปรงผมหรือหวีผมบอย ๆ และแปรงใหทั่วศีรษะทุกคืนกอนนอน เพ่ือขจัดเอาผงฝุน 
ละอองและรังแคออกจากผม การแปรงผมเปนการกระตุนตอมนํ้ามัน ใหขับนํ้ามันออกมาเลี้ยงเสนผม
และชวยใหการไหลเวียนโลหิตที่รากผมดีขึ้น ชวยใหโลหิตมาเลี้ยงหนังศีรษะไดโดยทั่วถึง 

4. ไมควรใชแปรงแปรงผมหรือหวีรวมกับคนอ่ืน เพ่ือปองกันการติดโรคทางหนังศีรษะ เชน  
กลาก เกลื้อน เหา เปนตน แปรงแปรงผมหรือหวีควรลางและทําความสะอาดบอย ๆ อยางนอยที่สุด
ควรลางทุกครัง้ที่สระผม 

5. การใชนํ้ามันหรือครีมใสผม คนที่ผมหรือหนังศีรษะแหงอาจใชนํ้ามันหรือครีมชวยได แต 
บางครั้งเราก็ใชนํ้ามันหรือครีมใสผมเพ่ือจะไดหวีใหอยูในรูปทรงที่เราตองการ 

6. การดัดผม การยอมผม การอบผม เปนสิ่งที่เปนอันตรายตอเสนผมได เพราะสารเคมี 
และความรอนที่ใช จะทําใหเสนผมแตกปลายและเปลี่ยนสีไดงาย ถาไมจําเปนควรหลีกเลี่ยง 

7. การรับประทานอาหาร ผมก็เชนเดียวกบัอวัยวะอ่ืน ๆ คือตองการอาหารที่มีประโยชน 
มาหลอเลี้ยงผิวหนัง ถาสุขภาพโดยทั่ว ๆ ไปของรางกายดี ผมและหนังศีรษะก็จะมีสุขภาพดีดวย 
ดังน้ันควรรับประทานอาหารที่มีประโยชนเพ่ือบํารุงใหเสนผมเงางาม และมีเสนห 
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8. การตรวจรักษาโรคของเสนผม ผูที่เปนโรคเกี่ยวกบัเสนผม เชนโรคเชือ้รา ผมรวงมาก 
หรือมีรังแคมาก ควรรีบปรึกษาแพทยตรวจรักษา อยาปลอยทิ้งไวจนเกิดเปนโรคเรือ้รังจะทําใหรักษา
หายยาก 
 
ข้ันตอนในการปฏิบัติตนในการรักษาความสะอาดผม 

1. ราดน้ําใหเปยกทั่วทั้งศีรษะ 
2. เทแชมพูใสฝามือเล็กนอย 
3. ชะโลมแชมพบูนผมแลวใชน้ิวมือขยี้ผมใหทั่วศีรษะและนวดศีรษะเบา ๆ 
4. เทน้ําสะอาดลางแชมพูออกใหหมด 
5. เทแชมพูใสฝามืออีกครั้ง 
6. ชะโลมแชมพบูนผมแลวใชน้ิวมือขยี้ผมใหทั่วศีรษะและนวดศีรษะเบา ๆ 
7. เทน้ําสะอาดลางแชมพูออกใหสะอาด 
8. ใชผาสะอาดเช็ดผมใหแหง 
 
การดูแลรักษาเสนผมเปนสิง่ที่ทําไดไมยาก ถาหากเด็กวัยเรียนมีความใสใจในการดูแลและ 

รักษาความสะอาดของเสนผม โดยสระผมใหสะอาดอยางนอยสัปดาหละ 2 ครั้ง จะเปนการสงเสรมิ
บุคลิกภาพ เพ่ิมเสนหใหกับตนเองและผูที่พบเห็น นอกจากนั้นยังเปนการปองกันการแพรกระจาย
ของเชื้อโรคไปสูผูอ่ืน โดยเฉพาะเหาบนหนังศีรษะซึ่งสามารถติดตอไปยังเพ่ือนรวมหองที่โรงเรียน 
ผูปกครอง พ่ีนอง และบคุคลอ่ืน ๆ นับวาเปนการปองกันการติดตอของโรคไดทางออม 
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ใบงาน 1 
 

สมาชิกกลุม...................... 
1. ชื่อ................................................................................. ชั้น......................เลขที.่.............. 
2. ชื่อ..................................................................................ชั้น......................เลขที.่.............. 

 
 
 

คําชี้แจง ใหนักเรียนเตมิขอความลงในชองวางใหถกูตองและสัมพันธกัน 
 
 
 
 
 
 

 
      ถานักเรียนไมดูแลรักษาผมจะเกิดผลอยางไร 

 

 

   ผม 
 
 
 

      ถานักเรียนดูแลรักษาความสะอาดผมจะเกดิผลอยางไร 
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ใบงาน 2 
 
 

สมาชิกกลุม...................... 
1. ชื่อ................................................................................ ชั้น.....................เลขที.่................ 
2. ชื่อ................................................................................ ชั้น.....................เลขที.่................ 

 
 
คําชี้แจง ใหนักเรียนเตมิขอความใหถูกตองสมบูรณ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

ความผิดปกติ
ของเสนผม 

 

การดูแลรักษา
เสนผม 

 

อุปกรณดูแล
เสนผม 

 

หนาท่ี 
ของผม 

 

ผม 
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ใบงาน 3 
 
 

สมาชิกกลุม...................... 
1. ชื่อ.................................................................................. ชั้น......................เลขที.่............ 
2. ชื่อ...................................................................................ชั้น......................เลขที.่............. 

 
 
 
คําชี้แจง   ใหนักเรียนเขียนขั้นตอนในการดูแลรักษาความสะอาดผมมาใหถูกตองสมบูรณ 
 
 
  

 1…………………..    2………………….   3……………….  
 ……………………     ……………………   ………………   
 
 
 
 
  6. …………………………       5. …………………      4…………….. 
   …………………………..      …………………….      ……………..   
 
 

 
 

 7. …………………          8. ………………                สงผลให  ผมสะอาด  

 .............................      ...............................                             มีกล่ินหอม 
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แบบฝกหัดหลังเรียน 
 

ชื่อ.........................................................................ชั้น.......................เลขที่................... 
 
คําชี้แจง   ใหนักเรียนจับคูขอความใหถูกตองสัมพันธกัน 
 
 
 

 ผมรวง  ๏   ๏ เกิดจากเซลลตามผิวหนังที่ตาย 
และรวงหลุดจากหนังศีรษะ  

  
 
    เหา  ๏   ๏ อุปกรณที่ใชในการดูแลผม  

เพื่อขจัดผงฝุนรังแคออกจากผม  
 
 
 แปรงหวีผม  ๏   ๏ โรคที่เกิดจากโลหิตมาเลี้ยงผมไม 

เพียงพอหรอืการมีรังแคมาก 
 
 
   แชมพ ู ๏   ๏ สัตวที่อาศัยเกาะฟกและวางไขอยูบน 

เสนผม ทําใหเกิดอาการคันศีรษะ 
 
 
   รังแค  ๏   ๏ สิ่งที่ใชในการทําความสะอาดผมให 
       สะอาดและมกีล่ินหอม 
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ภาคผนวก ฉ. 
ตัวอยางภาพประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรูทักษะชีวติแบบมสีวนรวม 
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รูปภาพจากการทํากิจกรรมการเรียนรูทักษะชีวิตแบบมีสวนรวม 
 
ข้ันที่ 1 ประสบการณ 
 ครูสรางประสบการณที่มีความหมายเพื่อสรางความรู เจตคติ และทกัษะ โดยครูตัง้คําถาม
เพ่ือรวบรวมประสบการณ ความรูสึก เหตกุารณที่เกี่ยวของกับชีวติประจําวันของนกัเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

☺ ครูตั้งประเด็นคําถาม โดยเลนเกม ยี่สิบคําถาม เพ่ือกระตุนความคิด สรางความรูสึก
อยากรูอยากเห็น และสรางประสบการณเชื่อมโยงความคิดเกากับใหมใหเกิดขึ้นกับผูเรียน นักเรียนมี
สวนรวมในการตอบคําถามและตั้งคําถาม 
 

ข้ันที่ 2  การสะทอนความคิดและอภิปราย 
 การจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดมีสวนรวมในแลกเปลีย่นความรู แสดงความคิดเห็น โตแยง 
วิเคราะหประเด็นปญหา มีการระดมสมองระหวางเพื่อนในกลุม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☺นักเรียนรวมกันทํางานกลุม มีสวนรวมในกิจกรรม ไดแสดงความคิด จินตนาการ ใชทักษะใน  
 การทํางานรวมกัน ตามงานที่ไดรับมอบหมาย 
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ข้ันที่ 3  ความคิดรวบยอด 
 ครูสรางความคิดรวบยอดใหผูเรียน โดยการบรรยาย สาธิต การใชสื่อการสอน และใหผูเรียน
รายงานผลงานที่ไดรับมอบหมายในกลุมยอยมาอภิปรายใหเพ่ือนทั้งชั้นฟง ครูชวยสรุปและเพิ่มเติม
ใหครบประเด็น เพ่ือใหผูเรียนเกิดความคิดรวบยอดในเรื่องนั้น ๆ 
 
 
 
 
 
 
       ☺ ครูบรรยายโดยใชสื่อการสอน 
            เชน ภาพพลิก, แผนพับ, โมเด็ม 
            รูปภาพ ฯลฯ ในการประกอบ 

     การสอน เพ่ือสรางความคิด 
     รวบยอดใหแกผูเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
☺ ครูอธิบาย บรรยายความรูใหผูเรียน 
 ทําใหผูเรียนเกิดความคิดรวบยอดจาก 
 สิ่งที่ไดรับฟง 
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ข้ันที่ 4 ทดลองหรือประยุกตแนวคิด(การปฏิบัติ) 
 ครูใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัตกิิจกรรม โดยประยุกตแนวคิดที่ไดเรียนรูจากเพื่อนและครู นํามา
ทดลองปฏิบัตเิพ่ือใหเกิดการปฏิบัตทิี่ถูกตอง เจตคตทิีดี่ และนําความรูที่ไดมาใชในชีวติประจําวนั
ของผูเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

☺การปฏิบตัิตนในการรักษาความสะอาดเสื้อผา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☺การปฏิบตัิตนในการรักษาความสะอาดผิวหนัง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 
 
ชื่อ ชื่อสกุล    นางสาวสมจิตร     สุใจยา 
วันเดือนปเกิด    20 พฤศจิกายน 2518 
สถานที่เกิด    อําเภอจุน  จังหวัดพะเยา 
สถานที่อยูปจจุบัน   371 หมู 6 บานดอนไชย ตําบลจุน อําเภอจุน  

จังหวัดพะเยา  56150 
ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน  ครู (คศ. 1) 
สถานที่ทํางานปจจุบัน  โรงเรียนบานดอนไชยปาแขม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาพะเยา เขต 2 ตําบลออย  อําเภอปง  
จังหวัดพะเยา 56140  

 
ประวตัิการศึกษา 
 
 พ.ศ. 2530   ประกาศนียบตัรประถมศึกษา (ป.6) 
     จาก โรงเรียนบานดอนมูล จังหวัดพะเยา 
 พ.ศ. 2536   ประกาศนียบตัรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
     จาก โรงเรียนจุนวิทยาคม จังหวัดพะเยา 
 พ.ศ. 2540   ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) การศึกษาปฐมวยั 
     จาก สถาบันราชภัฏเชียงใหม (เกียรตินิยม อันดับ 2) 

พ.ศ. 2549   การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) การประถมศึกษา 
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
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