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ประกาศคุณูปการ 
 
 งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลงไดเพราะไดรับความเมตตากรุณาอยางสูงจากรองศาสตราจารย             
สัตวแพทยหญิงนภาพร  มัธยมางกูร  ประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ และรองศาสตราจารย
ดร.ประพันธศิริ   สุเสารัจ   กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ที่กรุณาประสิทธิประสาทวิชาความรู ทั้งให
ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะตางๆ รวมทั้งติดตามเอาใจใสเปนอยางดี ตลอดจนตรวจแกไขขอบกพรอง
ของงานวิจัยตั้งแตเร่ิมตนจนสําเร็จเรียบรอย ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งและประทับใจในความกรุณาของทาน   
จึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง ไว ณ โอกาสนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญทุกทาน ที่ใหความอนุเคราะหในการตรวจสอบ และให
คําแนะนําในการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณในความอนุเคราะหของผูอํานวยการโรงเรียนพญาไท และคณะครู         
ทุกทานที่ใหความชวยเหลืออํานวยความสะดวกในการทดลอง และใหการสนับสนุนในการศึกษาครั้งนี้     
จนสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
 ขอกราบขอบพระคุณครอบครัว ที่เปนผูใหกําลังใจ กําลังกาย และเวลาในการศึกษาเลาเรียน 
ซ่ึงเปนพลังที่สําคัญที่สุดสําหรับความสําเร็จครั้งนี้ 
 นอกจากนี้ ผูวิจัยขอขอบพระคุณเพื่อนนิสิตปริญญาโท เอกสุขศึกษา ที่เปนกําลังใจในการ
ทํางานวิจัยคร้ังนี้มาโดยตลอด 
 คุณคาและประโยชนที่ไดรับจากงานวิจัยฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณของ          
คุณยายเสาวคนธ  ศุภกิจ  คุณแมอํานวยศรี  วิเศษชาติ ที่ทานเปนผูวางรากฐานการศึกษาใหแกผูวิจัย ทํา
ใหผูวิจัยประสบความสําเร็จในการศึกษา 
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 The study was a quasi – experimental research which aimed to study the achievement of the 
4 MAT Instruction in Sex Education toward prathomsuksa 5 students. 
 The samples were 60 students who study in Phayathai School selected by Simple 
Random Sampling and randomly divided into two programs : 30 of experimental group with the 4 
MAT instruction and 30 of control group with the formal instruction. The data were gathered by 
using  achievement test about Sex Education. The data analysed by t – test and ANCOVA 
method. 
 
 The results as follow : 
 1. The students with the 4 MAT Instruction had better  achievement than before 
treatment significantly at 0.5 level. 
 2. The students with the 4 MAT Instruction had better  achievement than the formal 
Instruction significantly at 0.5 level. 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
 สถานการณของประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ทั้งดาน เศรษฐกิจ สังคม
การเมือง และการใชเทคโนโลยี สงผลกระทบใหวิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะ
เปลี่ยนแปลงในดานพฤติกรรมมนุษย ที่นําไปสูปญหาสุขภาพไดโดยที่มนุษยคาดไมถึง นอกจากนี้
พบวา อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม และคานิยมทางเพศของวัยรุน ตามอารยธรรม
ตะวันตกที่หลั่งไหลเขามา ดวยการสื่อสารไรพรมแดน ทําใหการรับสื่อทางเพศเปนไปไดโดยงายจาก
การสํารวจของจุฬาโพล เรื่องเจตคติและแนวโนมพฤติกรรมทางเพศของเยาวชนไทย จํานวน3,283 
คน ระหวางวันที่ 29 ม.ค.-3 ก.พ. 2546  พบวา วัยรุนไดรับขอมูลเรื่องเพศมากที่สุดจากสื่อตาง ๆ 
ดังน้ี อันดับหน่ึงคือ อินเตอรเน็ต อันดับสอง คือ วิดีโอ อันดับสาม หนังสือโป (SexteenThailand. 
2546: 27-32 ) การที่เด็กและเยาวชนเติบโตในสิ่งแวดลอม ของสื่อยั่วยุทางเพศ อีกทั้งอิทธิพลของ
กลุมเพ่ือน ที่ชักจูงใหเด็กและวัยรุน ทําใหคานิยมในเรื่องเพศ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมและทําใหมี
การแสดงออกทางเพศที่ไมเหมาะสม มีจํานวนมากขึ้น จากการสํารวจของสํานักวิจัยเอแบคโพล 
เรื่อง “ประสบการณ และทรรศนะของวัยรุนตอปญหาพฤติกรรมทางเพศในปจจุบัน”: กรณีศึกษา
ตัวอยางประชาชนที่มีอายุ 15-25 ป ในกรุงเทพฯและปริมณฑล จากตัวอยางจํานวน1,627 คน มี
พฤติกรรมเชิงชูสาวกับบุคคลที่เพ่ิงรูจักตามหางสรรพสินคา ผับ และเธค โดย พบวาวัยรุน รอยละ 
40.2 ยอมรับใหการจับมือ และโอบเอวได รอยละ 13.9 ยอมรับไดหากจะมีเพศสัมพันธกับคนที่เพ่ิง
รูจัก (มติชนรายวัน: 20 ตุลาคม 2547) และจากการสํารวจกลุมตัวอยางวัยรุน อายุ 15-24 ป ของ
สํานักระบาดวิทยา จํานวน 4,797 คน ทั่วประเทศ พบวา วัยรุนจํานวน1,596 คนหรือ รอยละ 32 
เคยมีเพศสัมพันธมาแลว แตมีเพียง 458 คน หรือ รอยละ 28.7ที่ใชถุงยางอนามัย และขาดความรู 
ความเขาใจอยางถองแทในการดูแลปองกันตนเอง 
 นอกจากนี้ยังพบวาปจจุบัน ปญหาการถูกคุกคามและลวงละเมิดทางเพศมีความรุนแรง
และความถี่สูงขึ้น จึงทําใหคนไทยเริ่มใหความสําคัญ และความสนใจตอปญหานี้มากขึ้น จากผล
การศึกษาเรื่อง “คนกรุงกับปญหาการถูกคุกคามและลวงละเมิดทางเพศ” ศึกษาประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร วันที่ 8-9 มีนาคม 2545 พบวาการประสบปญหาการถูกคุกคามทางเพศ มาจาก
คนที่ไมรูจักถึงรอยละ 47.6 สถานที่ คือ บาน, ที่พัก รอยละ 34.4 รองลงมา คือบนรถประจําทาง, รถโดยสาร 
รอยละ 31.0 (Sexteen Thailand. 2546: 70 ) 
 กระทรวงศึกษาธิการไดตระหนักถึงปญหาน้ี จึงไดบรรจุเน้ือหาสาระความรูเกี่ยวกับ
เพศศึกษา ไวในกลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา สาระที่ ๒ ชีวิตและครอบครัว มาตรฐาน พ.๒.๑คือ 
เขาใจและเห็นคุณคาของชีวิต ครอบครัวที่อบอุน ความสําคัญของเพศหญิง - ชาย การสรางสัมพันธภาพ
กับเพ่ือน สุขอนามัยทางเพศ พฤติกรรมที่นําไปสูการมีเพศสัมพันธ รวมทั้งวิธีปองกันและหลีกเลี่ยง
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การมีเพศสัมพันธ ตลอดจนทักษะการตัดสินใจและคิดแกปญหา การสรางความตระหนักตอปญหา
ดังกลาวจึงถือเปนเรื่องสําคัญ รวมทั้งการปลูกฝงคานิยม เจตคติ และทักษะชีวิตที่จําเปน ตั้งแตเริ่ม
ยางเขาสูวัยรุน อันกอใหเกิดพฤติกรรมที่เหมาะสมสําหรับนักเรียน จึงนับเปนสิ่งจําเปน และเมื่อ
นักเรียน มีพฤติกรรมที่เหมาะสมแลว ปญหาที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ ก็จะลดนอยลงไปดวย อยางไรก็
ตาม การสอนเพศศึกษาในประเทศไทยพบวาปจจัยที่สําคัญตอการไมประสบผลสําเร็จ ไดแก 
หลักสูตรที่ไมทันสมัย ไมตอบสนองความอยากรูอยากเห็นของวัยรุน ทัศนคติของผูสอนเพศศึกษาที่
คิดวา เร่ืองเพศเปนเรื่องนาอาย ไมควรเปดเผย สื่อการเรียนการสอนไมทันสมัยและกระบวนการ
เรียนการสอนที่ผานมาสวนใหญใชวิธีบรรยาย เปนเหตุใหผูเรียนไมไดมีสวนรวมในการเรียนรู (ยุพา 
พูนขํา ; และกอบกาญจน มหัทธโน. 2544: 26-32) นอกจากนั้น ยังขาดครูที่มีประสบการณและ
ความพรอม ครูผูสอนเพศศึกษาควรเปนครูธรรมดาที่สอนวิชาตาง ๆ ภายในโรงเรียนนั้น เพราะมี
สวนเกี่ยวของกับการสอนเพศศึกษาอยูดวย ทั้งทางตรงและทางออมเปนผูที่มีความเขาใจและใกลชิด
กับเด็ก มีความสามารถในการใชวิธีการสอนและมีเทคนิคการสอนที่ดีเน่ืองจากความรูเร่ืองเพศมี
หลายลักษณะที่แตกตางไปจากความรูดานอ่ืน วิธีการสอนจึงนับวาเปนองคประกอบที่สําคัญมาก
ที่สุดในเรื่องความสําเร็จหรือความลมเหลว ในการสอนเพศศึกษาในโรงเรียน ปญหาสวนใหญที่
เกิดขึ้นมักเปนเพราะครูผูสอนไมใครจะคิดปรับปรุงวิธีการสอนใหดีเทาที่ควร (สุชาติ โสมประยูร ; 
และวรรณี โสมประยูร. 2531: 16 – 24) นอกจากนี้สกศ.ไดกลาวถึงขอบกพรองของวิธีการสอน 
ไดแก วิธีการเรียนการสอนไมเนนกระบวนการใหผูเรียนไดพัฒนาในดานการคิดวิเคราะห การแสดง
ความคิดเห็น และการแสวงหาความรูดวยตนเอง ทําใหผูเรียนขาดคุณลักษณะชางสงสัยและใฝหา
คําตอบ ยังเนนการสอนหนังสือมากกวาการสอนคน นอกจากนั้นยังขาดการเชื่อมโยงภูมิปญญา
ทองถิ่นกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยกระบวนการเรียนการสอนยังเปนพฤติกรรมจําเจ และพฤติกรรม
ถายทอด สัดสวนการฝกปฏิบัติ การฝกคิดและการอบรมบมนิสัยยังมีนอยกวาการทองบนเนื้อหา 
ผูเรียนเคยชินตอการทําตาม เชื่อฟง น่ังนิ่ง จึงขาดความคลองในการคิดแบบวิทยาศาสตร (สกศ. 
2543: 2 – 3) 
 จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มีระดับ
คุณภาพดี จําแนกตามมาตรฐานและที่ตั้ง (ในเมืองและนอกเมือง) จํานวน 13,031 แหง พบวาใน
เมือง 2,821 แหง ผูเรียนมีความรู และทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร เพียงรอยละ 23.9 มีทักษะในการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองรอยละ 40.5 และผูเรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดมีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรคคิดไตรตรอง 
และมีวิสัยทัศนเพียงรอยละ 20.7 (ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในสวนที่
เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ: สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 
2548) ทําใหเกิดกาวใหมสูการปฏิรูปการศึกษา ที่มุงแนวการจัดการศึกษา ที่ผูเรียนสําคัญที่สุด   
(สกศ. 2543: 2-3) และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตราที่ 24 กลาวถึงการจัด
กระบวนการเรียนรู โดยจัดเนื้อหาสาระ กิจกรรมตามความถนัดของผูเรียนตามความแตกตาง
ระหวางบุคคล จึงทําใหนักการศึกษาสนใจตอรูปแบบและวิธีการสอนใหม ๆ ขึ้นมาอีกหลายรูปแบบ 
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และวิธีการสอนหนึ่ง ในหลาย ๆ แบบ ที่ไดรับความสนใจ และถือไดวาเปนระบบการสอนที่คอนขาง
แปลกใหมสําหรับครู นักการศึกษาไทยโดยทั่วไป ที่ผูวิจัยสนใจนํามาใชในการสอนเพศศึกษาอีก 
แบบหนึ่ง คือ การสอนแบบ 4 MAT (ประพันธศิริ สุเสารัจ. 2545: 1) ที่เนนลีลาการสอนที่หลากหลาย 
นักเรียนมีกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย สอดคลองกับเรื่องเพศศึกษาที่ตองการการจัดกิจกรรมที่
หลากหลาย เพ่ือสงเสริมดานความรู เสริมสรางทัศนคติ ความเขาใจอันดีและมีความคิดวิพากษวิจารณ 
ซ่ึงจะเปนเครื่องชวยใหนักเรียนมีความรับผิดชอบ และรูจักเลือกตัดสินใจไดอยางฉลาด รวมทั้งรูจัก
ควบคุม หรือเหนี่ยวรั้งจิตใจ และไมตกเปนทาสของกามารมณ (สุชาติ โสมประยูร ; และวรรณี โสมประยูร. 
2531: 208) 
 การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT เปนแนวทางหนึ่งในหลาย ๆ แนวทางของการจัดการ
เรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลเปนสําคัญ เบอรนิซ แมคคาธีร ( ฺBernice Mccarthy)
เปนนักการศึกษา ไดทําการวิจัยพัฒนา 4 MAT Model (McCarthy. 1980) มาจากแนวคิดของ
เดวิดครอป (David Kolb) ซ่ึงกลาววา ผูเรียนมีการเรียนรูสองแบบ คือจากรูปธรรมและนามธรรม 
จากนั้นนํามาพัฒนาเปนรูปแบบการเรียน 4 แบบ (4 MAT Model) ในป ค.ศ.1980 (McCarthy) เพ่ือ
ตอบสนองพฤติกรรมการเรียนรูที่แตกตางกัน ของผูเรียน 4 แบบ คือ นักจินตนาการ นักคิดวิเคราะห 
นักคิดดวยสามัญสํานึก และนักเปลี่ยนแปลง นอกจากความแตกตางของผูเรียน 4 แบบ แมคคาธีร 
(McCarthy) ยังไดศึกษาถึงองคประกอบของสมองและรูปแบบการเรียนรูของเด็กที่แตกตางกัน         
สรุปเปนแนวคิดหลักได 3 ดาน คือ ดานผูเรียน ดานครูผูสอนและดานเทคนิคการสอน (ประพันธศิริ 
สุเสารัจ. 2544: 77-82) 
 การจัดการสอนแบบ 4 MAT ไดถูกนําไปใชทดลองจัดการสอน เพ่ือหาผลสัมฤทธิ์ทาง         
การเรียน ในหลายวิชา เชน วิชาสังคมศึกษา พบวากลุมทดลอง ที่ใชการสอนแบบ 4 MAT มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงกวาการใชชุดกิจกรรมตามวิธีการทางวิทยาศาสตร อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ ระดับ .01 (สิริวรรณ ตะรุสานนท. 2542: 93) วิชาคณิตศาสตร ศึกษา พบวากลุมทดลองที่ใช
การสอนแบบ 4 MAT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการสอนแบบ
ปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 (เสมอใจ จงเจริญคุณวุฒิ. 2545: 66) 
 ในการเรียนการสอนวิชาเพศศึกษา ยังไมมีรายงานการนําการสอนแบบ 4 MAT มาใชใน
การสอน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะทําการศึกษา และนําการสอนแบบ 4 MAT มาใชในการสอนเรื่อง
เพศศึกษา ตามสาระที่ 2 มาตรฐาน พ.๒.๑ เพ่ือใหผูเรียนมีโอกาสประสบความสําเร็จในการเรียนรู
อยางเทาเทียมกัน ตามความถนัดของตนเอง และเพื่อเปนแนวทางในการนําวิธีการสอนแบบ 4 MAT
ไปใชในสวนอ่ืนของวิชาสุขศึกษาตอไป 
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ความมุงหมายของการวิจัย 
 เพ่ือเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียน เรื่องเพศศึกษา ของนักเรียนที่ไดรับวธิีการสอน
แบบ 4 MAT กับ นักเรียนทีไ่ดรับวิธีการสอนแบบปกต ิ
 

ความสําคัญของการวิจัย 
 1.  ทําใหทราบถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเพศศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปที่ 5   โดยใชวิธีการสอนแบบ 4 MAT 
 2.  วิธีการสอนแบบ 4 MAT สามารถนําไปเปนแนวทางใหครู และผูเกี่ยวของดาน
การศึกษาพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ไดนําไปใชในการพัฒนาผูเรียนดาน
เพศศึกษา อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 3.  เปนแนวทางในการวิจัยครั้งตอไป แกผูศึกษาคนควา โดยศึกษาคนควาในแงมุมอ่ืน ๆ
เพ่ิมเติม กับตัวแปรที่สนใจ 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 ประชากร ที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนพญาไทสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1 สํานักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 
9 หองเรียน มีนักเรียนจํานวน 370 คน 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนพญาไท
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1 สํานักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 
2 หองเรียน โดยการสุมจับสลาก (Simple Random Sampling) และจับสลากซ้ํา เพ่ือกําหนดเปน
กลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 30 คน 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
 1.  ตัวแปรอิสระ  ไดแก วิธีการสอนแบบ 4 MAT 
 2.  ตัวแปรตาม  ไดแก  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเพศศึกษา 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 1.  วิธีการสอนแบบ 4 MAT หมายถึง การจัดกระบวนการการเรียนการสอน ที่คํานึงถึง
ความแตกตางระหวางบุคคลของนักเรียน และการพัฒนาสมองซีกซายและซีกขวา เปนแนวทางใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ใหนักเรียนเกิดการเรียนรู โดยเปนกิจกรรมที่คํานึงถึงความแตกตาง 
แบบการเรียนของนักเรียน 4 แบบ คือ ผูเรียนแบบที่ 1 (WHY) มีการเรียนรูจากประสบการณที่เปน
รูปธรรม ผูเรียนแบบที่ 2 (WHAT) มีการเรียนรูโดยใชการคิดวิเคราะห และเก็บรายละเอียดเปนหลัก 
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ผูเรียนแบบที่ 3 (HOW) มีการเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติทดลองทํา และผูเรียนแบบที่ 4 (IF) มีการ
เรียนรูจากการคนพบดวยตนเอง โดยมี 8 ลําดับขั้นตอน ไดแก 
  1.  ขั้นสรางคุณคาและประสบการณของสิ่งที่เรียน (เทคนิคสมองซีกขวา) 
  2.  ขั้นวิเคราะหประสบการณ (เทคนิคสมองซีกซาย) 
  3.  ขั้นปรับประสบการณเปนความคิดรวบยอด (เทคนิคสมองซีกขวา) 
  4.  ขั้นพัฒนาความคิดรวบยอด (เทคนิคสมองซีกซาย) 
  5.  ขั้นลงมือปฏิบัติจากกรอบความคิดที่กําหนด (เทคนิคสมองซีกซาย) 
  6.  ขั้นสรางชิ้นงานเพื่อความเปนตนเอง (เทคนิคสมองซีกขวา)  
  7.  ขั้นวิเคราะหคุณคาและการประยุกตใช (เทคนิคสมองซีกซาย) 
  8.  ขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณเรียนรูกับผูอ่ืน (เทคนิคสมองซีกขวา) 
 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรูความสามารถในการเรียนรูของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 เม่ือผานกระบวนการการเรียนรู เรื่องเพศศึกษา เปนเวลา 8 สัปดาหสัปดาหละ  
1 คาบ คาบละ 50 นาที โดยประเมินวัดผลจากแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองเพศศึกษา 
ที่ผูวิจัยสรางขึ้น ซ่ึงวัดจากความสามารถ 4 ดาน คือ ความรู ความจํา ความเขาใจ การนําไปใช และ
การวิเคราะห 
 3.  เพศศึกษา หมายถึง สาระการเรียนรูเกี่ยวกับเพศศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานสาระที่ 2 มาตรฐาน พ.๒.๑ เขาใจ และเห็นคุณคาของชีวิต ครอบครัว เพศศึกษา และมี
ทักษะในการดําเนินชีวิต ประกอบดวย ธรรมชาติของเพศชายเพศหญิง ความสําคัญของเพศหญิง
เพศชาย การสรางสัมพันธภาพกับเพ่ือน การดูแลรักษาอวัยวะเพศ และเครื่องใชที่เกี่ยวของ อาการ
ผิดปกติที่เกิดขึ้นกับอวัยวะเพศ วิธีปองกันและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่นําไปสูการมีเพศสัมพันธ การ
สรางทักษะการตัดสินใจ การแกปญหา การขอความชวยเหลือ และวิธีการขอความชวยเหลือใน
สถานการณที่ไมปลอดภัย 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยสนใจศึกษาผลการสอน โดยการใชวิธีการสอนแบบ 4 MAT กับวิธีการ 
สอนแบบปกติ เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเพศศึกษา ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 
 สําหรับกรอบแนวคิดในการวิจัย สามารถสรุปไดดังแสดงในภาพประกอบ 1 
 
   ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

สมมุติฐานในการวิจัย 
 1.  นักเรียนหลังไดรับการจัดกิจกรรมตามวิธีการสอนแบบ 4 MAT มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่องเพศศึกษา สูงกวากอนไดรับการสอน 
 2.  นักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการสอนตามวิธีการสอนแบบ 4 MAT มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่องเพศศึกษา สูงกวาการสอนแบบปกติ 

วิธีการสอนแบบ 4 MAT 8 ขั้นตอน 
  - ขั้นสรางประสบการณของสิ่งที่เรียน 
(สมองซีกขวา) 
  - ขั้นวิเคราะหประสบการณ (สมองซีกซาย) 
  - ขั้นปรับประสบการณเปนความคิดรวบยอด 
(สมองซีกขวา) 
  - ขั้นพัฒนาความคิดรวบยอด (สมองซีกซาย) 
  - ขั้นลงมือปฏิบัติจากกรอบความคิดที่กาํหนด 
(สมองซีกซาย) 
  - ขั้นสรางชิน้งานเพื่อสะทอนความเปนตนเอง 
(สมองซีกขวา) 
  - ขั้นวิเคราะหคุณคาและประยุกตใช 
(สมองซีกซาย) 
  - ขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณเรียนรูกับผูอ่ืน 
(สมองซีกขวา) 

 
 

ผลสัมฤทธิท์าง 
การเรียน 

เร่ือง เพศศึกษา 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และไดนําเสนอตามหัวขอ
ตอไปน้ี 
 แนวคิดเกี่ยวกับวิธีการสอนแบบ 4 MAT 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

แนวคิดเก่ียวกับการสอนแบบ 4 MAT 
 การจัดการสอนแบบ 4 MAT เปนรูปแบบการเรียนรู เกิดขึ้นจากการพัฒนา คนควาวิจัย
ของนักการศึกษาชาวอเมริกัน คือแมคคาธีร (McCarthy) ใหความสําคัญกับความแตกตางระหวาง
บุคคล และการใชการสอนที่คํานึงถึงการใชสมองซีกซาย และซีกขวาอยางสมดุล แมคคาธีรได
นําเสนอประเด็นหลักของแนวคิดของรูปแบบการเรียนรูแบบ 4 MAT สรุปไดเปน 3 ประเด็น คือ
(ประพันธศิริ สุเสารัจ. 2545: 1-3) 
 แบบฉบับ หรือลีลาการเรียนรูของผูเรียนตามความแตกตางของบุคคล 4 แบบ คือ 
  1.  แบบWHY เปนคนชางสงสัย อยากรูอยากเห็น 
  2.  แบบWHAT เปนผูสนใจขอเท็จจริง เรียนรูจากการรับขอมูลขาวสาร 
  3.  แบบHOW เปนผูสนใจในวิธีการตางๆ ชอบลงมือปฏิบัต ิ
  4.  แบบIF เปนผูชอบคนหาวาเปนไปไดหรือไม 
ลีลาการสอนหรือวิธีการสอนของครู 4 แบบ ที่สนองตามความแตกตางของแตละบุคคล 
 รูปแบบการสอนทั้ง 4 แบบ จะมี 8 เทคนิค เพ่ือพัฒนาสมองทั้ง 2 ซีก คือ เร่ิมจากเทคนิค
ขวา-ซาย ขวา-ซาย ซาย-ขวา ซาย-ขวา ตามลําดับตอเน่ืองกันไป 8 ขั้นตอน คือ 
  1.  ขั้นสรางคุณคาและประสบการณของสิ่งที่เรียน (เทคนิคสมองซีกขวา) 
  2.  ขั้นวิเคราะหประสบการณ (เทคนิคสมองซีกซาย) 
  3.  ขั้นปรับประสบการณเปนความคิดรวบยอด (เทคนิคสมองซีกขวา) 
  4.  ขั้นพัฒนาความคิดรวบยอด (เทคนิคสมองซีกซาย) 
  5.  ขั้นลงมือปฏิบัติจากกรอบความคิดที่กําหนด (เทคนิคสมองซีกซาย) 
  6.  ขั้นสรางชิ้นงานเพื่อความเปนตนเอง (เทคนิคสมองซีกขวา)  
  7.  ขั้นวิเคราะหคุณคาและการประยุกตใช (เทคนิคสมองซีกซาย) 
  8.  ขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณเรียนรูกับผูอ่ืน (เทคนคิสมองซีกขวา)
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 ดานผูเรียน: แบบฉบับหรือลีลาการเรียนรูของผูเรียน 
 การสอนแบบ 4 MAT เปนวิธีการสอนที่ใหความสําคัญกับความแตกตางระหวางบุคคล
 เน่ืองจากการสอนนักเรียนทุกคนใหเรียนรูตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ในทางปฏิบัติมักจะเปน
สิ่งที่ทําไดยาก เพราะในหองเรียนหนึ่งประกอบดวยนักเรียนหลายคนตอครูคนเดียว นักจิตวิทยาได
พยายามสรางทฤษฎีการสอน เพ่ือชวยใหครูเพ่ิมประสิทธิภาพในการสอน แตแมวาครูจะพยายามนํา
ทฤษฎีการสอนไปประยุกตในหองเรียนก็ไมสามารถจะชวยนักเรียนทุกคน ใหเรียนรูจนมีความรอบรู 
ในวิชาตาง ๆ ได ปญหาที่สําคัญก็คือ ความแตกตางระหวางบุคคลของนักเรียนทั้งทางดานระดับ
เชาวนปญญา ความสามารถ ความถนัด รวมทั้งความตองการ แรงจูงใจ และทัศนคติของนักเรียนที่มี
ตอการเรียน การใชวิธีการสอนเพื่อนักเรียนทั้งหองในเวลาที่เทากัน จึงเปนการสอนนักเรียนเพียง
จํานวนหนึ่งเทานั้น นักเรียนที่มีความสามารถสูงมักจะเบื่อและไมสนใจเพราะสิ่งที่ครูสอนนักเรียน
อาจจะรูแลว สวนนักเรียนที่มีความสามารถต่ําก็จะไมเขาใจ และไมเขาใจบทเรียน (สุรางค โควตระกูล. 
2541: 347) ฉะน้ัน จึงเห็นไดวาความแตกตางระหวางบุคคล จึงเปนสิ่งสําคัญที่จะตองคํานึงถึงในการ
จัดการเรียนการสอน มีผูศึกษาถึงความแตกตางระหวางบุคคลกับการศึกษาไว ซ่ึงพบวา จาก
การศึกษาของโรเบิรต ไซเวสเตอร (Robert Sylwester. 1995) ที่พบวานักเรียนมีสมองที่ออกแบบมา
แตกตางกัน สมองแตละคนแตกตางกัน เชนเดียวกับลายมือและใบหนา ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษา
จึงไดศึกษาเกี่ยวกับแบบการเรียน หรือวิธีการเรียนรูของนักเรียนแบบตาง ๆ วิธีประมวลผลขอมูล 
และสิ่งที่นักเรียนชอบ (อรจรีย ณ ตะกั่วทุง. 2545: 42-43) 
 ในประเทศไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ใหความสําคัญของความ
แตกตางระหวางบุคคลเชนเดียวกัน โดยกลาวไวในมาตรา ๒๔ ขอ 1 คือ จัดเนื้อหาสาระและ
กิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคล (กระทรวงศึกษาธิการ. 2542) หากเรารูวานักเรียนรับขอมูล จัดการกับขอมูลและอธิบายสิ่งที่
ตนเขาใจอยางไรขอมูลของนักเรียนเกี่ยวกับแบบการเรียน ประเภทของเชาวนปญญา และแบบของ
การคิดมากเทาไร ครูก็จะยิ่งออกแบบการเรียนการสอนไดตรงกับลักษณะและความสนใจของ
นักเรียนมากขึ้นเทานั้น ครูตองชวยนักเรียนพัฒนาทักษะการรูคิดเกี่ยวกับตนเอง สําหรับการ
ประเมินผลตนเอง และสําหรับการเรียนรูของชีวิต ผลงานวิจัยเกี่ยวกับกลยุทธการเรียนการสอนของ 
Maryland State Department of Education ชี้ใหเห็นวา “ครูที่ชวยนักเรียนพัฒนากลยุทธการรูคิด
ดวยวิธีการสอน การเปนตัวแบบ และการฝกฝน จะทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูที่ดี เพราะกลยุทธ
เหลานั้น จะเหมาะสมกับนักเรียนที่มีความแตกตางกัน” (Mc Tighe. 1990) 
 ดังนั้น วิธีการสอนแบบ 4 MAT จึงสามารถตอบสนองผูเรียนไดทุกแบบ โดยคํานึงถึง
พ้ืนฐานทางจิตวิทยา คือ เด็กในวัยเรียนเปนผูที่ชอบสังสรรค ติดตอสัมพันธ และสื่อสารกับผูอ่ืน
ตลอดจนเปนผูที่ชอบเคลื่อนไหวอยูเสมอ ไมอยูน่ิง การศึกษาควรจะใชพลังเหลานี้ในตัวเด็กใหเกิด
ประโยชนสูงสุด จึงนําไปสูวิธีการเรียนการสอนที่ไมใชสิ่งกําหนดตายตัว แตเปนวิธีการที่สามารถ
ปรับปรุง ขยาย หรือเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมกับสถานการณที่แตกตางกัน สิ่งที่ผูเรียนควรไดเรียนรู
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น้ัน ควรเปนความรูและกิจกรรมที่ผูเรียนสามารถนําไปใชประโยชนได หรือปฏิบัติไดจริง โดยยึด
หลัก 2 ประการ คือ หลักจิตวิทยาเพื่อเรียนรูความสนใจ และความสามารถของผูเรียน และหลักทาง
สังคมวิทยา เพ่ือกําหนดสิ่งที่มีความหมายทางสังคมแกผูเรียน (เพ็ญสิริ จีระเดชากุล. ม.ป.ป. : 12) 
 โดยแบงผูเรียนเปน 4 แบบ ดังน้ี 
 แบบที่ 1 WHY พฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียนแบบที่ 1 คือ เปนคนชางคิดชางสงสัย
อยากรูอยากเห็น ชอบเรียนรูดวยการสังเกตและสัมผัส ชอบเรียนรูจากการฟง การเฝาดูชอบ
จินตนาการแลวนําไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พูดคุยสนทนา ชอบทํางานรวมกับผูอ่ืน จึงมักชอบตั้ง
คําถามวา “ทําไม” เด็กกลุมน้ีจึงไมชอบฟงครูพูด แตชอบที่จะพูดและสังเกตความรูตาง ๆ ดวย
ตนเองนักเรียนแบบน้ีชอบสรางสรรคสิ่งใหม มักมีจินตนาการ ชอบเรียนรูดวยความรูสึก 
 แบบที่ 2 WHAT เปนผูสนใจขอเท็จจริง ชอบเรียนรูจากการรับขอมูลขาวสาร และสิ่งตาง ๆ 
จากครู หรือจากคนอื่น ๆ เปนคนชางวิเคราะห ชอบเรียนรูดวยวิธีการคิดไตรตรอง เรียนรูอยางมี
เหตุผล มีหลักเกณฑและเปนระบบ ไปสูการสรางประสบการณนามธรรมหรือความคิดรวบยอด ชื่น
ชอบกับขอมูล และการบรรยายของครู ผูเรียนในกลุมน้ีจะตั้งคําถามวา “อะไร” เราจะเรียนอะไรกัน 
ครูมักเห็นเด็กกลุมน้ีตั้งใจฟงเม่ือครูพูด 
 แบบที่ 3 HOW เปนผูสนใจในวิธีการตาง ๆ อยากรูวาสิ่งตาง ๆ น้ัน ทํางานอยางไร ชอบที่
จะไดลงมือปฏิบัติจริง เปนการเรียนรูจากสามัญสํานึกที่สัมผัสได เชน ทํา จับ ลูบ คลํา ทดลองทํา
ของจริง ฝกปฏิบัติ อยากเรียนรูวาสิ่งตาง ๆ น้ันทํางานอยางไร สิ่งน้ีใชการไดอยางไร เรียนรูจากการ
รับรูความคิดรวบยอดไปสูการลงมือปฏิบัติ ที่สะทอนระดับความเขาใจของตนเอง ผูเรียนในกลุมนี้ 
จะตั้งคําถามวา “อยางไร” เราจะเรียนเร่ืองน้ีอยางไร นักเรียนแบบนี้มักทดลองหรือลงมือกระทําจริง
ตามที่ตนเองคิด วิธีการเรียนที่เหมาะกับนักเรียนแบบนี้คือ การทดลองและการแกปญหา 
 แบบที่ 4 IF ชอบคนหาวาเปนไปไดหรือไม ถาไมเปนอยางนี้ จะเปนอยางอ่ืนไดหรือไม  
จึงสนใจในการคนหาสิ่งใหมดวยตนเอง ดวยการทดลองพิสูจน เรียนรูจากความรูสึกของตนเอง
เรียนรูดวยการลองผิดลองถูก ชอบที่จะลองทําดู และคนพบสิ่งใหมดวยตนเอง ถนัดการเรียนรูจาก
ประสบการณรูปธรรมไปสูการลงมือปฏิบัติ เปนผูเรียนที่เรียนรู และสนุกกับการไดคนพบดวยตนเอง 
โดยการลงมือปฏิบัติ ไมชอบทําตามกําหนดการหรือวิธีการที่เครงครัด ผูเรียนในกลุมน้ีจะตั้งคําถาม
วา “ถา…….” “ถา…....แลวจะนําไปใชอยางไร” ดังภาพประกอบ 2 
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แผนภูมิแสดงแบบของผูเรียนตามแนวความคิดของแมคคาธีร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 2  แผนภูมิแสดงแบบของผูเรียนตามแนวความคิดของแมคคาธีร 
       
 ที่มา : ศุภณี   ธรรมปต.ิ 2546 : น.21; อางอิงจาก Moris ; & Mc Carthy. 1990: p.199.   
 
 ดานครูผูสอน: ลีลาการสอนของครู หรือวิธีการของครู 
 บทบาทหนาที่ของครูโดยทั่วไป คือ การนําแนวคิดไปจัดการ จัดกระบวนการเรียนรูให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูไดสําเร็จจริง แมคคาธีร (McCarthy) ไดเสนอลีลาการสอนของครู สําหรับ
ผูเรียนทั้ง 4 แบบ ดังน้ี 
  บทบาทที่ 1  สําหรับผูเรียนแบบ WHY ครูคือผูกระตุน สรางแรงจูงใจ โดยใหเขาได
สังเกตคิดไตรตรอง สัมผัส ครูนําประสบการณจริงไปสูการคิดกระตุนใหเขาไดฟง ไดเห็น และอยาก
คิด อยากตั้งคําถาม ซ่ึงคําถามที่เกิดขึ้นมีหลากหลายมากมาย แตสิ่งที่ควรเกิดขึ้นกับผูเรียนมากที่สุด 
คือ คําวา “ทําไม” วิธีการสอนอาจใชสถานการณจําลอง การอภิปราย การใหสังเกตสิ่งตาง ๆ การตั้ง
คําถาม บทบาทนี้จะทําใหผูเรียนแบบที่ 1 มีความสุข ความสบายใจในการเรียนมากที่สุด 

WHY 
IF 

WHAT HOW 

การเรียนรูแบบพลวัตร 
วิธีการคนพบดวยตนเอง 

ใชการจินตนาการ
วิธีการอภิปรายโตตอบ 

มีการเรียนรูดวยประสาท 
สัมผัสและสามัญสํานึก 
วิธีการ ปฏบิัต ิ

ใชการคิดวเิคราะหและ 
เก็บรายละเอียด 
วิธีการ แสวงหาความรู 

ผูเรียน 
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  บทบาทที่ 2 สําหรับผูเรียนแบบ WHAT ครูคือผูสอน และบอกความรู บทบาทของครู
เปนผูปอนความรู ปอนความจริงใหกับนักเรียน เพ่ือใหเกิดความเขาใจลึกซึ้งยิ่งขึ้น ครูจะตองให
ความรูเน้ือหาที่ลึกซึ้งแกนักเรียน ครูเปนผูสอน ผูแจงใหทราบ บทบาทที่ 2 น้ี จะทําใหผูเรียนแบบที่ 
2 มีความสุข ความสบายใจในการเรียนมากที่สุด บทบาทนี้นับวาเปนบทบาทแบบเดิม ๆ ที่ครูสวน
ใหญเคยใชกันมาแลว 
  บทบาทที่ 3 สําหรับผูเรียนแบบ HOW ครูคือโคชหรือผูฝกสอน ครูจะปลอยใหนักเรียน
ลงมือทําจากของจริง และฝกปฏิบัติจากของจริงดวยตนเอง การเรียนการสอนเนนเนื้อหาทักษะที่
เปนชีวิตจริง ครูเพียงแตทําหนาที่อํานวยความสะดวก และจัดเตรียมสื่ออุปกรณใหนักเรียนครูจะเปน
เพียงผูชี้แนะ แนะนํา เพ่ือใหนักเรียนลงมือปฏิบัติงานใหสําเร็จ ครูจึงเปรียบเสมือนโคชหรือผูฝกสอน 
ครูจําเปนตองออกแบบกิจกรรมเพ่ือใหนักเรียนกระหายอยากลงมือปฏิบัติไปจนสําเร็จบทบาทนี้
ผูเรียนแบบที่ 3 จะมีความสุข ความสบายใจที่สุด 
 บทบาทที่ 4 สําหรับผูเรียนแบบ IF ครูคือ ผูประเมินผล ผูรวมเรียนรู ผูแกไข ครูจัดสถานการณ
ใหนักเรียนไดคนหา คิดคนและทดลองทําสิ่งใหม ๆ ดวยตัวของเขาเอง โดยการกระตุนและกําหนด
สถานการณตาง ๆ ใหเขาไดคิดคนหรือคนพบสิ่งใหม ๆ เชน ถาไมเปนอยางนี้แลวจะเปนอยางไรได
อีก มันจะเปนแบบอ่ืนไดหรือไม ถาไมเปนอยางนี้จะเกิดอะไรขึ้น หรือถาเปนอยางนี้แลวจะเกิดอะไร
ขึ้น หรือถามันเปนอยางนั้นแลวจะทําอยางไร ครูจะกระตุนใหนักเรียนลองผิดลองถูกและเรียนรูเอง
สอนกันเอง คนพบความรูดวยตนเอง ครูเพียงแตเปนผูรวมเรียนรูไปพรอมกับนักเรียนและทําหนาที่
เปนผูประเมินความรู และผลงานของนักเรียนวาเปนอยางไร และคอยแกไข แนะนําผลงานของนักเรียน
เทานั้น ดังภาพประกอบ 3 
 

แผนภูมิแสดงแบบของผูเรียนตามแนวความคิดของแมคคาธีร 
       รับรู/รูสึก 
 
 
 
 

ทํา         ดู 
 
 
 
 
          คิด 
ภาพประกอบ 3 แผนภูมิแสดงลีลาการสอนของครูตามแนวคิดของแมคคาธีร 

 ที่มา: ประพันธศิริ สุเสารัจ. 2545: 3 ; อางอิงจาก Moris ; & Mc Carthy. 1990: p. 199. 

ครูคือผูกระตุน 
สรางแรงจูงใจ 
แบบที่ 1 WHY 

ครูคือผู
ประเมินผล 

แบบที่ 4 IF 

ครูคือผูฝกสอน 

แบบที่ 3  
HOW 

ครูคือผูสอน
บอกความรูแบบ

ที่ 2 WHAT 
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 ดานรูปแบบการสอน: 8 เทคนิค 
 รูปแบบการสอนหรือวิธีการสอน คือ ขั้นตอนในการดําเนินการสอนใหสําเร็จดวยวิธีการ
ตาง ๆ ที่แตกตางกันไปตามองคประกอบและขั้นตอนสําคัญ อันเปนลักษณะเฉพาะหรือลักษณะเดน
ที่ขาดไมไดของวิธีน้ัน ๆ รูปแบบและวิธีการสอนแบบ 4 MAT เปนรูปแบบการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ คือ ใหผูเรียนทั้ง 4 รูปแบบไดคิดคนความรูและลงมือปฏิบัติหรือกระทําจริงทุกขั้นตอน
ตามลําดับความสัมพันธของสมองสองซีก จนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง รวมเปน 8 เทคนิค ซ่ึง   
แมคคาธีร (McCarthy) ไดเสนอเทคนิคการสอนที่มีความสัมพันธกับระบบการทํางานของสมองทั้ง
สองซีก (ซาย-ขวา) ที่แตกตางกัน คือ ซีรีบรัม จะแบงออกเปนสมองซีกซายและสมองซีกขวาซึ่ง
สมองซีกซายจะควบคุมการทํางานของรางกายซีกขวา และสมองซีกขวาจะควบคุมการทํางานของ
รางกายซีกซาย การเชื่อมการทํางานของสมองทั้งซีกซายและซีกขวานั้น จะมาจากกลุมเสนใย
ประสาท (The band of nerve fibers) สมองทั้งสองซีกนี้จะมีหนาที่และขนาดที่ตางกัน สมองซีกซาย
จะเกี่ยวกับความสามารถในการใชภาษาพูด การวิเคราะห การจัดลําดับกอน-หลัง ควบคุมพฤติกรรม
รูเวลาและสถานที่ การเรียนรูภาษา คณิตศาสตร สมองซีกขวาจะมีความสามารถเกี่ยวกับภาษา
ทาทาง ความสนุกสนานทางดนตรี เรื่องของภาพรวม จินตนาการ ไหวพริบ ความคิดริเริ่มสรางสรรค
การสังเคราะหและการคิดสิ่งใหม ๆ แปลก ๆ (กมลพรรณ ชีวพันธุศรี ; และโสภา เกริกไกรกุล. 
ม.ป.ป.: 34-35 ; อางอิงจาก Restak. 1995) การทํางานของสมองจะเปลี่ยนทุก ๆ 90 นาที โดยถา
ดานหนึ่งทํางานดี อีกดานหนึ่งจะทํางานลดลง ดังน้ัน ควรกระตุนใหนักเรียนใชสมองเรียนรูทั้งสอง
ซีกเพื่อความสมดุล แมคคาธีร (McCarthy) ไดเสนอเทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับการทํางานของ
สมองทั้งสองซีก สําหรับผูเรียนทั้ง 4 แบบ ไวดังน้ี 
  ผูเรียนแบบที่ 1  WHY 
  มีลักษณะชางสงสัย ชอบพูดคุยสนทนา เรียนรูดวยความรูสึกโดยใชเทคนิคของสมอง
สองซีก คือ 
  1.  เทคนิคสมองซีกขวา ขั้นตอนนี้เปนการแปลงแนวคิดใหเปนกิจกรรมโดยกระตุนเรา
ใหนักเรียนเรียนรูจากประสบการณจริง ครูผูสอนตองจูงใจใหนักเรียนเกิดความตื่นเตน มีความอยาก
ที่จะเรียนรูในสิ่งที่ครูสอน โดยการออกแบบกิจกรรมที่เปนประสบการณจริง หรือเปนกิจกรรมที่
เชื่อมโยงกับประสบการณด้ังเดิมสวนตัวของนักเรียน และควรเปนกิจกรรมที่สอดคลองกับแนวคิด
และเนื้อหาสาระที่ตองการจะสอน กิจกรรมที่ใชไดดีในขั้นนี้ เชนฝกทักษะการสังเกต ทักษะการตั้ง
คําถาม การสรางจินตนาการหรือมโนภาพ ทักษะการวินิจฉัย การจําแนกแยกแยะ ทักษะ
กระบวนการกลุม เชน การระดมสมอง การพูด การฟง การสนทนาโตตอบ เปนตน 
  2.  เทคนิคสมองซีกซาย เปนการใชสมองคิดวิเคราะห ไตรตรองประสบการณที่ไดทํา
มาอยางงาย ๆ สะดวกสบาย ไมใชเทคนิคการวิเคราะหที่ยุงยากมากเกินไป ไดแก การอภิปรายที่ครู
เปนผูนําการอภิปราย การจินตนาการ หรือสรางมโนภาพตาง ๆ ในสมอง เชน การคิดคํานึงถึงขอดี
ขอเสียของอาชีพตาง ๆ 
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  ผูเรียนแบบที่ 2  WHAT 
  มีลักษณะชอบรับขอมูลจากครู เรียนรูดวยวิธีการคิดไตรตรองโดยใชเทคนิคของสมอง
สองซีก คือ 
  1.  เทคนิคสมองซีกขวา เปนขั้นที่ผูเรียนนําเอาประสบการณสวนตัวโยงเขากับเน้ือหา
สาระที่เรียน โดยเมื่อนักเรียนไดรับรูเน้ือหาสาระที่ครูจัดให แลวนักเรียนไดนําเอาความรูเหลานั้นมา
เขียนหรือแสดงความรูสึกของตนเองออกมา เทคนิคสมองซีกซาย ขั้นที่ 4 นักเรียนไดรับความรูและ
สามารถสังเคราะหความรูได จากการที่ครูจัดกิจกรรมโดยการสาธิต หรือทําการสอน หรือเชิญ
วิทยากรมาบอกเนื้อหาสาระความรูแกผูเรียน 
  ผูเรียนแบบที่ 3  HOW 
  มีลักษณะชอบการลงมือปฏิบัติจริง สนใจในวิธีการตาง ๆ เรียนรูจากสามัญสํานึกที่
สัมผัสไดโดยใชเทคนิคของสมองสองซีก คือ 
  1.  เทคนิคสมองซีกซาย ขั้นตอนที่ 5 เปนการใหนักเรียนไดฝกทักษะในการลงมือทํา
โดยครูทําการฝกทักษะใหแกนักเรียน กิจกรรมที่ใหลงมือทําเปนแบบแผน เปนขั้นตอนตามที่ครู
กําหนด หากเปนการทดลองก็เปนการทดลอง ตามขั้นตอนที่ครูวางไว ครูคอยควบคุมดูแลอยาง
ใกลชิด ครูเปนผูวางแผนและจัดการใหเกิดการเรียนรู 
  2.  เทคนิคสมองซีกขวา เม่ือนักเรียนไดฝกทักษะตามที่ครูวางแผนมาแลว เร่ิมฝกฝน
จนเกิดความกาวหนา เกิดความชํานาญและมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น รูสึกวาม่ันคงปลอดภัย
ครูผูสอนควรกําหนดกิจกรรมที่มากพอที่นักเรียนซ่ึงมีความแตกตางกัน จะไดเลือกปฏิบัติกิจกรรม
ตามความสนใจและความเหมาะสม 
  ผูเรียนแบบที่ 4  IF 
  มีลักษณะชอบคนหาสิ่งใหมดวยตนเอง เรียนรูดวยการทดลองพิสูจน ลองผิดลองถูก
โดยใชเทคนิคของสมองสองซีก คือ 
  1.  เทคนิคสมองซีกซาย นักเรียนเร่ิมมีความกลาที่จะลองคนหาคนควาสิ่งใหม ๆ ดวย
ตนเอง นักเรียนจะหาวิธีการแบบใหม เริ่มลองผิดลองถูก มีความสุขที่จะคิดคนหรือคนพบสิ่งตาง ๆ
ดวยตนเอง นักเรียนเปนสุขใจถาครูใหคิดคน คนหาสิ่งตางๆดวยตัวเอง นอกจากนี้ นักเรียนควรไดมี
โอกาส ทั้งการทํางานเดี่ยวและการทํางานเปนทีมดวย 
  2.  เทคนิคสมองซีกขวา ขยายความรู และแบงปนความรูที่คนพบแกกันและกัน เชน
นักเรียนชวยกันตรวจสอบแกไขปรับปรุงงานของกันและกัน การรายงานผลหนาชั้น ติชม
วิพากษวิจารณงานของกันและกัน ตรวจและใหคะแนนผลงานของเพื่อน 
 จากเทคนิคการสอนที่สัมพันธกับการทํางานของสมองสองซีก นํามาแบงเปนลําดับในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู โดยการพัฒนาของสมองสองซีก อธิบายโดยใชแผนภาพ ดังน้ี 
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แผนภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามบทบาทและความตองการของสมองทั้งสองซีก 
 
 
 
IF           WHY 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOW           WHAT 
 
 
 
 
 
 
 
  หมายเหตุ: R  =  Right (กิจกรรมที่พัฒนาสมองซีกขวา) 
        L  =  Left (กิจกรรมที่พัฒนาสมองซีกซาย) 
 
ภาพประกอบ 4  แสดงการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามบทบาทและความตองการของสมองทั้งสองซีก     
 
 ที่มา: กิตติชัย สุธาสิโนบล. 2545: น.15 ; อางอิงจาก Mc Carthy. 1990: p.5. 
 
 
 
 
 
 
 

ประสบการณตรง 

การสังเกต การปฏิบัติ 

ความคิดรวบยอด 

ผูเรียนแบบท่ี 4 
ผูเรียนแบบท่ี 1 

ผูเรียนแบบท่ี 2 ผูเรียนแบบท่ี 3 

L 

L 

L 

R R 

R 

L 

R 
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การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT  
 การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT เปนการจัดการเรียนรูที่คํานึงถึงรูปแบบการเรียนรู
ของกลุมผูเรียน 4 กลุม กับพัฒนาการสมองซีกซายและซีกขวาอยางสมดุล ซ่ึงไดแก ผูเรียนแบบที่ 
1(Why) มีจินตนาการเปนหลัก ผูเรียนแบบที่ 2 (What) มีการเรียนรูดวยการวิเคราะหและการเก็บ
รายละเอียดเปนหลัก ผูเรียนแบบที่ 3 (How) มีการเรียนรูดวยสามัญสํานึกหรือประสาทสัมผัสผูเรียน
แบบที่ 4 (If) มีการเรียนรูดวยการรับรูจากประสบการณรูปธรรมไปสูการลงมือปฏิบัติ ซ่ึงเบอรนิซ ;
และ แมคคาธีร (Bernice ; & McCarthy) ไดกําหนดลําดับขั้นของการเรียนรู 4 MAT โดยแบงวงลอ
กระบวนการเรียนรูออกเปน 8 ขั้นตอน ดังภาพประกอบ 5 
 

แผนภาพแสดงขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 5  แสดงขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT 

 ที่มา: กิตติชัย สุธาสิโนบล. 2545: น. 16; อางอิงจาก Mc Carthy. 

ประสบการณตรง 

การสังเกต 

R R 

L 

R R 

L 

L L 

การปฏิบัติ 

ความคิดรวบยอด 

8.  ขั้นแลกเปลี่ยน 
ประสบการณ 
เรียนรูกับผูอื่น 

1.  ขั้นสรางคุณคา 
และ ประสบการณ
ของส่ิงที่เรียน 

2.  ขั้นวิเคราะห
ประสบการณ 

3.  ขั้นปรับ
ประสบการณเปน
ความคิดรวบยอด 

4.  ขั้นพัฒนา
ความคิดรวบยอด 

5.  ขั้นลงมอืปฏิบัติ
จากกรอบความคิด 

6.  ขั้นสราง
ช้ินงานเพื่อ
สะทอนความ
เปนตนเอง 

7.  ขั้นวิเคราะห
คุณคาและ
ประยุกตใช 
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 ลําดับขั้นของการเรียนรูแบบ 4 MAT ที่แสดงโดยลักษณะของวงลอกระบวนการเรียนรู          
8 ขั้นตอน นํามาแสดงเปนสวนยอย ๆ เพ่ือสะดวกในการจัดกิจกรรม ดังน้ี 
  สวนที่ 1  เปนการสรางประสบการณและการวิเคราะหประสบการณ (Imaginative 
Learners) สามารถแบงขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเปน 2 ขั้นตอนที่คํานึงถึงการทํางานของ
สมองซีกขวา และ ซีกซายของผูเรียน ไดแก 
  1.  ขั้นสรางประสบการณของสิ่งที่เรียนเปนขั้นพัฒนาสมองซีกขวา ครูเปนผูจัด
กิจกรรมใหกับนักเรียน เพ่ือสรางประสบการณที่มีความหมาย ทําใหนักเรียนเขาใจและสามารถ
เชื่อมโยงเขากับประสบการณภายในของตน ดังนั้นการจัดกิจกรรมที่มีความเปนจริงใกลเคียงกับวิถี
ชีวิตของนักเรียนจะทําใหสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตจริงไดงายขึ้น ดังภาพประกอบ 6 

 
รูปแบบการสอนแบบ 4 MAT ขั้นที ่1 

    ประสบการณตรง 
 

 
 
 
 
 

       การสังเกตอยางไตรตรอง 
 
ภาพประกอบ 6  รูปแบบการสอนแบบ 4 MAT ขั้นที ่1การสรางประสบการณ 
      (พัฒนาสมองซีกขวา) สวนที ่1  
 
 ที่มา: ศุภณี   ธรรมปต.ิ 2546 : น.23 ; อางอิงจาก Mc Carthy. 1990: p. 5.  
 
  2.  ขั้นวิเคราะหประสบการณเปนขั้นพัฒนาสมองซีกซาย นักเรียนจะทําการวิเคราะห
ขอมูล ตรวจสอบประสบการณจากการอภิปราย กิจกรรมที่จัดควรเสริมสรางประสบการณที่มี
ความหมาย เพ่ือใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นกิจกรรมตามขั้นตอนที่ 1 แบงเปน ขั้นยอย ๆ 2 ขั้นตอน
ดังภาพประกอบ 7 
 
 
 
 
 

ขั้นที่ 1 
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รูปแบบการสอนแบบ 4 MAT ขั้นที ่2 
    ประสบการณตรง 
 
 

 
 
 
       การสังเกตอยางไตรตรอง 
 
ภาพประกอบ 7  รูปแบบการสอนแบบ 4 MAT ขั้นที ่2 การวิเคราะหประสบการณ 
      (พัฒนาสมองซีกซาย) สวนที่ 1 
 

 ที่มา : ศุภณี   ธรรมปต.ิ 2546 : น.24 ; อางอิงจาก Mc Carthy.1990: p. 9.    
 
  สวนที่ 2  เปนการปรับประสบการณและพัฒนาความคิดรวบยอด (Analytic Learners) 
เปนการนําประสบการณที่ไดเรียนรูมาสรางแนวคิดของตนเอง จนเกิดเปนความคิดรวบยอดที่เปน
นามธรรม สามารถแบงขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเปน 2 ขั้นตอนที่คํานึงถึงการทํางานของ
สมองซีกขวา และ ซีกซายของผูเรียน ไดแก 
  1.  ขั้นปรับประสบการณเปนความคิดรวบยอด เปนขั้นพัฒนาสมองซีกขวา สราง
แนวคิดโดยการบูรณาการประสบการณเขาสูแนวคิดของนักเรียน กิจกรรมการเรียนรูเปนการ
ออกแบบการเรียนรู หรือใชวิธีที่จะทําใหนักเรียนสามารถมองเห็นแนวคิดที่สัมพันธ จาก
ประสบการณจริงไปสูการเรียนรูที่เปนนามธรรม ดังภาพประกอบ 8 
 

รูปแบบการสอนแบบ 4 MAT ข้ันที่ 3 
       การสังเกตอยางไตรตรอง 
 
 
 
 
    การสรางความคิดรวบยอด 
 
ภาพประกอบ 8  รูปแบบการสอนแบบ 4 MAT ขั้นที่ 3 การสรางประสบการณ 
      เปนความคิดรวบยอด สวนที่ 2  
 

 ที่มา: ศุภณี   ธรรมปต.ิ 2546 : น.25 ; อางอิงจาก Mc Carthy.1990: p. 11. 

ขั้นที่ 2 ซาย 

ขั้นที่ 3 ซาย 
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  2.  พัฒนาความคิดรวบยอดเปนขั้นพัฒนาสมองซีกซาย เปนขั้นที่นํานักเรียนเขาสู
สาระสําคัญของขอเท็จจริงตามแนวคิด การจัดกิจกรรมและเนื้อหาการเรียนรู สงเสริมใหนักเรียน
คนควาดวยตนเองจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ไมเนนการทองจํา และสามารถพิสูจนแนวคิดนั้นไดตรง
กับขอมูล ดังภาพประกอบ 9 
 

รูปแบบการสอนแบบ 4 MAT ขั้นที่ 4 
       การสังเกตอยางไตรตรอง 
 
 
 
 
 
    การสรางความคิดรวบยอด 
 
ภาพประกอบ 9  รูปแบบการสอนแบบ 4 MAT ขั้นที่ 4 การพัฒนาความคิดรวบยอด 
       (พัฒนาสมองซีกซาย) สวนที่ 2  
 

 ที่มา: ศุภณี   ธรรมปต.ิ 2546 : น.26 ; อางอิงจาก Mc Carthy.1990: p. 12.    
 
  สวนที่ 3  เปนการลงมือปฏิบัติและสรางชิ้นงานในลักษณะเฉพาะตัว (Commonsense 
Learners) เปนการนําประสบการณที่เปนนามธรรมไปทดลองปฏิบัติ เพ่ือหาขอเท็จจริงดวยการ
คนควาดวยตนเอง สิ่งสําคัญในการจัดกิจกรรมคือ การจัดระบบ การหาวัสดุอุปกรณที่จําเปนสําหรับ
การฝกและสรางบรรยากาศ ที่สงเสริมใหนักเรียนสามารถทดลองทําไดดวยตนเอง สามารถแบง
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเปน 2 ขั้นตอนที่คํานึงถึงการทํางานของสมองซีกขวา และซีกซาย
ของผูเรียน ไดแก 
  1.  ขั้นลงมือปฏิบัติจากกรอบความคิดที่กําหนด เปนขั้นพัฒนาสมองซีกซาย เปนขั้นที่
นักเรียนทํางานตามที่ครูกําหนดใหจากใบงานการทดลอง ทําแบบฝกหัด การสรุปผลการปฎิบัติ
กิจกรรม สรุปผลการทดลองที่ถูกตอง ควรใชวิธีการหลายๆอยางคละกันไปเพื่อใหเกิดการสรางสรรค
การพัฒนาความคิดหรือทักษะของตนเอง ดังภาพประกอบ 10 
 
 
 
 
 

ขั้นที่ 4 ซาย 
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รูปแบบการสอนแบบ 4 MAT ขั้นที่ 5 
     การลงมือปฏิบัต ิ
 
 
 
 
 
      การสรางความคิดรวบยอด 
 
ภาพประกอบ 10  รูปแบบการสอนแบบ 4 MAT ขั้นที่ 5 การลงมือปฏิบัติจากกรอบความคิด 
      ที่กําหนด (พัฒนาสมองซีกซาย) สวนที่ 3  
 

ที่มา: ศุภณี   ธรรมปต.ิ 2546 : น.27 ; อางอิงจาก Mc Carthy. 1990: p. 15.    
 
  2.  ขั้นสรางชิ้นงานเพื่อสะทอนความเปนตนเองเปนขั้นพัฒนาสมองซีกขวา เปนขั้นที่ 
นักเรียนมีการบูรณาการ กลาวคือ มีการนําสิ่งที่อยูรอบตัวมาประยุกตเขากับตนตามวิธีการของ
นักเรียนเอง โดยใชการสังเคราะหสวนตัว ซ่ึงจะชวยใหเขาถึงเนื้อหาไดอยางงายดาย นักเรียนได
แสดงความสามารถของตนเองตาม ความถนัด ความสนใจ เพ่ือสรางสรรคชิ้นงานตามจินตนาการ
ของตนเอง ที่แสดงถึงความเขาใจในเนื้อหาวิชาที่เรียน ใหเห็นเปน รูปธรรม ในรูปแบบตาง ๆ โดย
เลือกวิธีการนําเสนอผลงานในลักษณะเฉพาะตัว กิจกรรมการเรียนรูในขั้นนี้สงเสริมใหนักเรียน
คนพบดวยตนเอง การเรียนรูจากการกระทํา และการแกปญหา ดังภาพประกอบ 11 
 

รูปแบบการสอนแบบ 4 MAT ขั้นที่ 6 
    การลงมือปฏิบัต ิ
 
 
 
 
 
      การสรางความคิดรวบยอด 
 
ภาพประกอบ 11  รูปแบบการสอนแบบ 4 MAT ขั้นที่ 6 การลงมือปฏิบัติจากกรอบความคิด 
      ที่กําหนด (พัฒนาสมองซีกขวา) สวนที่ 3  
 

ที่มา: ศุภณี   ธรรมปต.ิ 2546 : น.28 ; อางอิงจาก Mc Carthy.1990: p. 20.    

ขั้นที่ 5 ซาย 

ขั้นที่ 6 ขวา 
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  สวนที่ 4  เปนการเรียนรูจากประสบการณรูปธรรมไปสูการลงมือปฏิบัติในชีวิตจริง
(Dynamic Learners) เปนชวงที่ผูเรียนไดเสนอผลงานของตนเองโดยสอดแทรกการอภิปรายถึง
ปญหาอุปสรรคในการปฎิบัติกิจกรรม วิธีการแกไขปญหา เพ่ือปรับปรุงชิ้นงานจนสําเร็จและเปน
ประโยชนตอตนเอง ซ่ึงสามารถบูรณาการประยุกตใช เชื่อมโยงกับชีวิตจริง/อนาคต สามารถแบง
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเปน 2 ขั้นตอนที่คํานึงถึงการทํางานของสมองซีกขวา และซีกซาย 
ของผูเรียน ไดแก 
  1.  ขั้นวิเคราะหคุณคาและประยุกตใช เปนการพัฒนาสมองซีกซาย นักเรียนจะ
วิเคราะหสิ่งที่ไดวางแผนไวแลว และทําการพิสูจนคนหาความนาจะเปนไปได ดวยกระบวนการคิด
เพ่ือนําไปประยุกตใชและดัดแปลงใหเขากับประสบการณจริง ดังภาพประกอบ 12 
 

รูปแบบการสอนแบบ 4 MAT ขั้นที่ 7 
      ประสบการณตรง 
 
 
 
 
 
 
    การลงมือปฏิบัต ิ
 
ภาพประกอบ 12  รูปแบบการสอนแบบ 4 MAT ขั้นที่ 7 การวิเคราะหคุณคาและประยุกตใช 
      (พัฒนาสมองซีกซาย) สวนที่ 4  
 

ที่มา: ศุภณี   ธรรมปต.ิ 2546 : น.29 ; อางอิงจาก Mc Carthy.1990: p. 20.    
 

2. ขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณเรียนรูกับผูอ่ืน เปนการพัฒนาสมองซีกขวา นักเรียนจะ
รวมแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่เรียนมากับผูอ่ืน นําสิ่งที่เรียนรูมาตั้งแตตนมาแลกเปลี่ยนกันเปนขั้น
สุดทายซึ่งครูผูสอนควรใหผูเรียน ไดนําผลงานของตนเองมาเสนอ หรือจัดแสดงในรูปแบบตาง ๆ ซ่ึง
ถือเปนการแบงปนโอกาสทางดานความรูและประสบการณ ใหผูอ่ืนไดซาบซึ้ง ในขั้นน้ีผูเรียนควรรับ
ฟงการวิพากษวิจารณอยางสรางสรรค และยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืนดังภาพประกอบ 13 
 
 
 
 

ขั้นที่ 7 ขวา 
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รูปแบบการสอนแบบ 4 MAT ขั้นที่ 8 
      ประสบการณตรง 
 
 
 
 
 
    การลงมือปฏิบัต ิ
 

ภาพประกอบ 13  รูปแบบการสอนแบบ 4 MAT ขั้นที่ 8 การวิเคราะหคุณคาและประยุกตใช 
      (พัฒนาสมองซีกขวา) สวนที่ 4  

ที่มา: ศุภณี   ธรรมปต.ิ 2546 : น.30 ; อางอิงจาก Mc Carthy. 1990: p. 21.    
 

 จากขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT ทั้ง 4 สวน รวม 8 ขั้นตอน สามารถ 
เขียนสรุปดังภาพประกอบ 14 ไดดังน้ี 
 

แผนภูมิแสดงขั้นตอนวธิีการสอนแบบ 4 MAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 14  แผนภูมิแสดงขั้นการสอนแบบ 4 MAT ตามแบบการเรียนรูและเทคนิค 
      การพัฒนาสมองซีกซายและซีกขวา 

รับรู/รูสึก 

บทบาท 
ดูครู 

คิด 

บทบาท 
นักเรียนทํา 

ขั้นที่ 8 ขวา 

ซีกขวา ขัน้ที่ 8 
แลกเปลี่ยนความรู 

ซีกขวา ขั้นที่ 1 
สรางประสบการณ 

ซีกซาย ขั้นที ่2
วิเคราะห 
ประสบการณ 

ซีกขวา ขัน้ที่ 3 
ปรับประสบการณ 
เปนความคิดรวบ

ซีกซาย ขั้นที่ 4
พัฒนาความคิด
รวบยอด 

ซีกซาย ขั้นที่ 5 
ลงมือปฏิบัติจาก
กรอบความคิด 

ซีกขวา ขัน้ที่ 6 สราง 
ช้ินงานเพื่อสะทอน 
ความเปนตนเอง 

ซีกซาย ขั้นที่ 7 
การวิเคราะหเพื่อ
นําไปประยุกตใช 

แบบที่ 1 
WHY 

แบบที่ 2 
WHAT 

แบบที่ 3 
WOW 

แบบที่ 4 
IF 
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       สรุปไดวา วิธีการสอนแบบ 4 MAT เปนวิธีการสอนที่คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
ในการเรียนรู โดยแบงผูเรียนออกเปน 4 แบบ ครูและนักเรียนจะดําเนินกิจกรรมรวมกันจนครบ 8 ขั้นตอน
ของกิจกรรมที่เนนการใชสมองทั้งสองซีกอยางสมดุล มีการจัดกิจกรรมอยางหลากหลายและยืดหยุน 
เหมาะสมกับนักเรียนทุกแบบ ทําใหการเรียนรูเปนไปอยางมีความสุข โดยไดเรียนรูจากประสบการณจริง 
มีการคิดวิเคราะห ไดลงมือปฏิบัติจริง คนพบความรูดวยตนเอง และประยุกตเปนแนวคิดที่สัมพันธ
เชื่อมโยงกับชีวิตจริง นําไปสูทักษะทางสังคมอันดีงามในตัวผูเรียน 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ไพศาล หวังพาณิช (2523: 137) ไดใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไววาหมายถึง 
คุณลักษณะ และความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอนเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
และประสบการณการเรียนรู ที่เกิดขึ้นจากการฝกอบรม หรือจากการสอบการวัดผลสัมฤทธิ์จึงเปน
การตรวจสอบความสามารถ หรือความสัมฤทธิ์ผล (Level of ccomplishment) ของบุคคล วาเรียนรู
แลวเทาไร ซ่ึงสามารถวัดได 2 แบบ ตามจุดมุงหมายและลักษณะวิชาที่สอน คือ 1. การวัดดานปฏิบัติ 
เปนการตรวจสอบระดับความสามารถในการปฏิบัติ หรือทักษะของผูเรียน โดยมุงเนนใหผูเรียน
แสดงความสามารถดังกลาว ในรูปของการกระทําจริง ใหออกเปนผลงาน เชน ศิลปศึกษา พลศึกษา 
การชาง เปนตน การวัดแบบนี้จึงตองใช”ขอสอบภาคปฏิบัติ”(Performance Test) 
 2.  การวัดดานเนื้อหา เปนการตรวจสอบความสามารถเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา อันเปนประสบการณ
การเรียนรูของผูเรียน รวมถึงพฤติกรรมความสามารถในดานตาง ๆ สามารถวัดไดโดยใช “ขอสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์” (Achievement Test) 
 พวงรัตน ทวีรัตน (2530: 29) ไดใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน ไววาหมายถึง
คุณลักษณะ รวมถึงความรู ความสามารถของบุคคลอันเปนผลจากการเรียนการสอน หรือมวล
ประสบการณทั้งปวงที่บุคคลไดรับจากการเรียนการสอน ทําใหบุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ในดานตาง ๆ ของสมรรถภาพของสมอง 
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 เชิดศักดิ์ โฆวาสินธ (2525: 86 – 105) ไดแบงแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
มุงวัดพฤติกรรมดานประชานวิสัย ซึ่งพฤติกรรมเหลานั้นยังจําแนกเปนพฤติกรรมยอย ๆ ดังรายละเอียด
และวิธีวัด ตอไปน้ี 
  1.  ความรู-ความจํา เปนความสามารถในอันที่จะรักษาไว ซ่ึงเรื่องราวตาง ๆ ที่บุคคล
ไดรับรูเอาไวในสมอง และสามารถระลึกเกี่ยวกับเรื่องราวเหลานั้นได เม่ือถูกกระตุนที่เหมาะสมโดย
ใหนิยามวา ความรู คือ บรรดาขอเท็จจริง รายละเอียด หรือมวลประสบการณทั้งหลายของรายวิชาที่
นํามาถายทอด หรืออบรมสั่งสอนใหกับผูเรียน 
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  ความจํา คือ ความสามารถทางสมองของผูเรียน ในการที่จะเก็บรักษาความรูเหลานั้น
ไว ไมวาจะเปนการเก็บไวชั่วคราว หรือถาวรก็ตาม 
  ในการวัดความรู-ความจํานั้น กระทําไดโดยการตั้งคําถามที่เกี่ยวเนื่องกับความรู
ความจํา แบงออกเปน 3 ลักษณะตามชนิดของความรู ดังน้ี 
   1.1  การวัดความรูเกี่ยวกับเน้ือเรื่อง เปนการถามรายละเอียดของเนื้อหา
ขอเท็จจริง ซ่ึงแบงลักษณะคําถามออกเปน 2 ประเภท คือ 
    1.1.1  ถามศัพทและนิยาม เปนคําถามที่เกี่ยวกับคําศัพท คําเทคนิคทางวิชาการ 
สัญลักษณตาง ๆ 
    1.1.2  ถามเกี่ยวกับสูตรและความจริง ลักษณะการถามความรูความจําใน
เรื่องนี้ จะเปนการถามขอเท็จจริงในเนื้อหา รายละเอียดของวิชา 
   1.2  การวัดความรูในวิธีดําเนินการ เปนการถามเกี่ยวกับหลัก และกฎเกณฑใน
การประพฤติปฏิบัติ หรือวิธีการปฏิบัติตาง ๆ ซ่ึงแบงลักษณะของคําถามออกเปน 5 ประเภท คือ 
    1.2.1 ถามเกี่ยวกับระเบียบแบบแผน เปนการถาม ถึงวิธีประพฤติปฏิบัติตาม
ระเบียบแบบแผน และธรรมเนียมประเพณีตาง ๆ ตามที่สังคมไดตกลงและกําหนดกันขึ้น 
    1.2.2  ถามเกี่ยวกับลําดับขั้นและแนวโนม เปนการถามเกี่ยวกับลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือของเร่ืองราวและเหตุการณตาง ๆ 
    1.2.3  ถามเกี่ยวกับการจัดประเภท เปนการถามความสามารถในการจําแนก
แจกแจงชนิดของวัตถุ สิ่งของ และเรื่องราวตาง ๆ ใหเปนหมวดหมูตามกฎเกณฑ 
    1.2.4  ถามเกี่ยวกับเกณฑ เปนการถามเกี่ยวกับการนําเอาคุณสมบัติสําคัญ
หนาที่ หรือเอกลักษณ ที่เปนขอกําหนด หรือเกณฑในการพิจารณาวินิจฉัยขอเท็จจริงตาง ๆ 
    1.2.5  ถามเกี่ยวกับวิธีการ เปนการถามวิธีปฏิบัติ หรือกรรมวิธีตาง ๆ ที่จะทํา
ใหไดมาซึ่งผลลัพธตามที่ตองการ 
   1.3  การวัดความรูรวบยอดในเนื้อเร่ือง เปนการถามความสามารถในการจดจํา
ขอสรุป หรือหลักการ แนวการถามความรูรวบยอดนี้ แบงเปน 2 ชนิด คือ 
    1.3.1  ถามเกี่ยวกับหลักวิชาและการขยายหลักวิชา ไดแก การถามสาระสําคัญ ๆ 
ของเรื่อง 
    1.3.2 ถามเกี่ยวกับทฤษฎีและโครงสราง เปนการถามใหเปรียบเทียบความ
เหมือน ความแตกตาง ความสัมพันธ 
  2.  ความเขาใจ เปนความสามารถในการเอาความรูความจําเกี่ยวกับเน้ือหา หรือ
รายละเอียดของเรื่อง ความสัมพันธระหวางรายละเอียดเหลานั้น ไปดัดแปลง ปรับปรุงใหมดวย
ภาษาของตนเอง ซ่ึงยังสามารถที่จะอธิบายและเปรียบเทียบสิ่งที่มีลักษณะใกลเคียงหรือคลายคลึง
กับของเดิมได การวัดความเขาใจ จึงเปนการวัดความสามารถ ในการที่จะอธิบายหรือแปล
ความหมายของสิ่งตาง ๆ ตลอดจนวัดความสามารถในการหาความสัมพันธระหวางรายละเอียดยอย  
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ของเรื่องนั้นมาอธิบายใหมได และสามารถขยายแนวคิดจากรายละเอียดที่มีอยูน้ันไดกวางไกลกวา
สภาพขอเท็จจริง ที่ปรากฏอยูได คําถามที่ใชวัดแบงออกเปน 3 ชนิด คือ 
   2.1  ถามการแปลความ เปนการถามความสามารถในการถอดความตามนัยสําคัญ
ของเรื่อง โดยสามารถอธิบายความหมายตามลักษณะดังกลาวดวยคําพูดใหมได 
   2.2  ถามเกี่ยวกับการขยายความ เปนการถามที่มุงวัดการขยายความคิดใหกวางไกล
ออกไป โดยอาศัย ขอเท็จจริงที่ปรากฏอยู เปนความสามารถในการจินตนาการอยางสมเหตุสมผล 
  3.  การนําไปใช สมรรถภาพดานนี้ เปนความสามารถในการแกปญหาที่พบเห็นใหม
ได โดยอาศัยความสามารถดานความจํา ความเขาใจเปนพ้ืนฐาน ในการแกปญหาใหมที่แปลกไป
จากบทเรียน 
  4.  การวิเคราะห หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะรายละเอียดของสิ่งสําเร็จรูป
ออกเปนสวนยอย ๆ อยางมีหลักเกณฑ เพ่ือหาขอความจริงที่แฝงอยูในเรื่องราวนั้น สิ่งที่ควรทํา
ความเขาใจ เพ่ือเปนแนวการถามการวิเคราะห มี 3 ลักษณะ คือ 
   4.1  ถามวิเคราะหความสําคัญ เปนคําถามที่ตองการใหคนหาองคประกอบ
คุณลักษณะที่สําคัญเดนชัด 
   4.2  ถามวิเคราะหความสัมพันธ เปนการถามใหผูตอบคนหาความสัมพันธของ
คุณลักษณะยอยตาง ๆ วามีความเกี่ยวของ ผูกพัน หรือเชื่อมโยงกันเชนไร มักถามในแง
ความสัมพันธ หรือ สอดคลองกัน ถามลักษณะการขัดแยง ถามสาเหตุและผลที่ตามมา 
   4.3  ถามวิเคราะหหลักการ เปนการถามเพื่อวัดความสามารถในการคนหาเคา
เง่ือน หลักที่ยึดถือ ความเชื่อ ระเบียบวิธีการ โครงสรางของเรื่องราวน้ันวา ความสัมพันธของ
องคประกอบยอยเหลานั้น ประกอบกันเปนโครงสรางเชนไร หรืออาศัยหลักการใดมาเชื่อมโยง
ความสัมพันธน้ัน 
 คุณลักษณะของแบบทดสอบที่ดี 
 ชวาล แพรัตกุล ไดชี้แนะวา คุณลักษณะของแบบทดสอบที่ดี มี 10 ประการ คือ 
  1.  แบบทดสอบที่ดีตองเที่ยงตรง ความเที่ยงตรง หมายถึง คุณสมบัติที่จะทําใหผูใช
บรรลุถึงวัตถุประสงค แบบทดสอบที่มีความเที่ยงตรงสูง คือ แบบทดสอบที่สามารถวัดสิ่งที่ตองการ
จะวัด ไดอยางถูกตองตามความมุงหมาย 
  2.  แบบทดสอบที่ดีตองยุติธรรม คือ คําถามที่ดีจะไมชี้แนะใหเด็กฉลาดเดาไดถูก หรือ
เด็กขี้เกียจแบบดูหนังสือลวก ๆ ก็ตอบได ขอสอบที่ดีจะตองไมลําเอียงตอเด็กกลุมใดกลุมหน่ึง
โดยเฉพาะ 
  3.  แบบทดสอบที่ดีตองถามลึก คือ คําถามจะไมถามแตเพียงความรูความจําแต
จะตองใหนักเรียนนําความรูจากตําราไปวิเคราะห ไปขยาย และนําไปใช คําถามที่ดีน้ัน นักเรียนจะ
ตอบได ตองใชสมองคิด 
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  4.  แบบทดสอบที่ดีตองยั่วยุเปนตัวอยาง คือ คําถามตองทาทายชวนใหนักเรียนคิด
และประพฤติปฏิบัติไปตามนั้น เม่ือสอบแลวเกิดรอยประทับใจที่ดี 
  5.  แบบทดสอบที่ดีตองเฉพาะเจาะจง คือ เม่ือนักเรียนอานคําถามก็จะเขาใจแจมชัด
วาครูถามอะไร ตองการใหคิด ใหทําอะไร คําถามจะตองไมคลุมเครือ 
  6.  แบบทดสอบที่ดีตองเปนปรนัย มีคุณลักษณะ 3 ประการ คือ 
   -  ความแจมชัดในความหมายของคําถาม 
   -  ความแจมชัดในวิธีการตรวจ หรือมาตรฐานการใหคะแนน 
   -  ความแจมชัดในการแปลความหมายของคะแนนนั้น ๆ 
  7.  แบบทดสอบที่ดีตองมีประสิทธิภาพ คือ ขอสอบจะตองสามารถใหคะแนนที่
เที่ยงตรง และเชื่อถือไดมากที่สุด ภายในเวลา แรงงาน และการลงทุนที่นอยที่สุด 
  8.  แบบทดสอบที่ดีตองมีความยากพอเหมาะ คือ ขอสอบที่ดีน้ันคะแนนเฉลี่ยของ
นักเรียนที่สอบได ควรจะเทากับหรือสูงกวา 50 % ของคะแนนเต็มเล็กนอย 
  9.  แบบทดสอบที่ดีตองมีคาอํานาจจําแนก คือ ขอสอบที่ดีจะสามารถแยกนักเรียน
ออกเปนประเภท ๆ ไดทุกขั้นทุกระดับ อํานาจจําแนก หมายความวา เด็กเกงจะตอบถูกมากกวาเด็ก
ออนเสมอ 
  10.  แบบทดสอบที่ดีตองเชื่อม่ันได  ขอสอบที่ดีน้ันจะสามารถใหคะแนนไดคงที่แนนอน
(วัญญา วิศาลาภรณ. 2530: 6 – 9) 
 หลักเกณฑเบื้องตนในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้น มีหลักเกณฑเบื้องตน ที่ควร
พิจารณาประกอบ ในการสรางแบบทดสอบ (วัญญา วิศาลาภรณ. 2530: 12 – 13) ดังตอไปน้ี 
  1.  วัดใหตรงกับวัตถุประสงค การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนควรจะ
วัดตามจุดมุงหมายทุกอยางของการสอน และจะตองม่ันใจวาไดวัดสิ่งที่ตองการวัดไดจริง ในปจจุบัน
กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดจุดประสงคการเรียนรูในทุกรายวิชา ดังนั้น จึงจําเปนตองวัดใหตรง
และครบตามจุดประสงค 
  2.  การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนการวัดความเจริญงอกงามของนักเรียนการ
เปลี่ยนแปลงและความกาวหนา ไปสูจุดหมายที่วางไว ดังน้ัน ครูควรจะทราบวา กอนเรียนนักเรียนมี
ความรูความสามารถเปนอยางไร เม่ือเรียนเสร็จแลว มีความรูความสามารถแตกตางไปจากเดิม
หรือไม วิธีที่อาจชวยได คือ การทดสอบกอนเรียนและการทดสอบหลังเรียน 
  3.  การวัดผลเปนการวัดทางออม เปนการยากที่จะใชขอสอบแบบเขียนตอบวัด
พฤติกรรมตรง ๆ ของบุคคลได สิ่งที่วัดไดคือ การตอบสนองตอขอสอบ ดังน้ัน การแปลงจุดมุงหมาย
ใหเปนพฤติกรรมที่จะสอบวัด จะตองทําอยางรอบคอบและถูกตอง 
  4.  การวัดผลการศึกษาเปนการวัดที่ไมสมบูรณ เปนการยากที่จะวัดทุกสิ่งทุกอยางที่
สอนไดภายในเวลาที่จํากัด สิ่งที่สอบได วัดได เปนเพียงตัวแทนของพฤติกรรมทั้งหมดเทานั้น  
ดังน้ัน จึงตองม่ันใจวา สิ่งที่สอบวัดนั้นเปนตัวแทนที่แทจริงได 
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  5.  การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษานั้น มิใชวัดเพียงเพ่ือจะไดเกรดเทานั้น การวัดผล
ยังเปนเครื่องชวยในการพัฒนาการสอนของครู เปนเครื่องชวยในการเรียนของนักเรียน ดังน้ันการ
สอบปลายภาคเพียงครั้งเดียว จึงไมพอที่จะวัดกระบวนการเจริญงอกงามของนักเรียนได 
  6.  ในการใหการศึกษาที่สมบูรณน้ัน สิ่งสําคัญไมไดอยูที่การทดสอบแตเพียงอยาง
เดียว กระบวนการสอนของครูก็เปนสิ่งสําคัญยิ่ง 
  7.  การวัดผลการศึกษามีความผิดพลาด ของที่ชั่งไดหนักเทากันโดยตาชั่งหยาบ ๆ
อาจมีนํ้าหนักตางกันถาชั่งโดยตาชั่งละเอียด ทฤษฎีการวัดผลเชื่อวา คะแนนที่สอบได = คะแนนจริง 
+ ความผิดพลาดในการวัด 
  8.  การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ควรจะเนนการวัดความสามารถในการใชความรูให
เปนประโยชน หรือการนําความรูไปใชในสถานการณใหม 
  9.  ควรคํานึงถึงขอจํากัดของเครื่องมือที่ใชในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเครื่องมือ
ที่ใชโดยมาก คือ ขอสอบ ขอจํากัดของขอสอบ ไดแก การเลือกตัวแทนของเน้ือหาเพื่อมาเขียน
ขอสอบ ความเชื่อถือไดของคะแนน และการตีความหมายของคะแนน เปนตน 
  10.  ควรจะใชชนิดของแบบทดสอบ หรือขอคําถามใหสอดคลองกับเน้ือหาวิชาที่จะ
สอบ และจุดประสงคที่ตองการจะสอบวัด 
  11.  ในสภาพแวดลอมที่ตางกัน คะแนนที่สอบไดอาจแตกตางกัน ดังน้ัน ในการวัดผล
การศึกษาจึงจะตองจัดสิ่งแวดลอมใหพอเหมาะ 
  12.  ใหขอสอบมรความเหมาะสมกับนักเรียนในดานตาง ๆ เชน มีความยากงาย
พอเหมาะ มีระดับความยากงายของภาษาที่พอเหมาะ มีเวลาสอบนานพอที่นักเรียนสวนใหญจะทํา
ขอสอบไดเสร็จ 
 แนวคิดทั่วไปในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ฮอพกินส ; และแสตนเลย (วัญญา วิศาลาภรณ. 2530: 20 – 21; อางอิงจาก Hopkins ; & 
Stanley. 1981: Educational and Psychological Measurement and Evaluation) ไดเสนอแนวทาง
ในการสรางขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังน้ี 
  1.  ขอสอบควรจะวัดจุดประสงคที่สําคัญของการสอน และจุดประสงคที่ควรจะวัด
ในทันที 
  2.  ขอสอบควรจะสะทอนเน้ือหาและกระบวนการ โดยมีสัดสวนสัมพันธกับ
ความสําคัญ – จุดมุงเนนวิชา 
  3.  ธรรมชาติของขอสอบควรจะสะทอนถึงจุดประสงคการวัด เชน วัดความแตกตาง
ระหวางบุคคล หรือวัดการเรียนรู 
  4.  ขอสอบควรจะมีความยาวที่พอเหมาะ และมีระดับความยากของภาษาที่ใชเหมาะ
กับผูสอน 
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 ในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้น มีขอเสนอแนะบางประการ
ดังตอไปน้ี 
  1.  การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ควรจะวัดตามจุดมุงหมายทุก
อยางในการสอน ซ่ึงการวางแผนการสอนนั้น ครูจะตองกําหนดเปาหมายใหญ และตั้งจุดมุงหมาย
เฉพาะใหชัดเจนวา ตองการใหนักเรียนมีความงอกงามไปในทางใด ตลอดจนตั้งจุดมุงหมายเชิง
พฤติกรรม ซ่ึงปจจุบันกระทรวงศึกษาธิการนิยมเรียกวา จุดประสงคเชิงพฤติกรรม จุดประสงคน้ัน ๆ
จะสามารถวัดและสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนได เม่ือทําการวัดผลการศึกษาแลว จึงทําการประเมินผล
สัมฤทธิ์ทางการศึกษา ในการทําการวัดผลควรจะวัดหลาย ๆ วิธี มิใชวัดแตความรูและทักษะเทานั้น 
ควรจะมีการวัดตามจุดมุงหมายอื่นๆ อีก เพ่ือจะศึกษาดูวา นักเรียนไดบรรลุจุดมุงหมายที่ตองการ
แลวหรือไม เชน ครูตั้งจุดมุงหมายจะดูความเจริญกาวหนาของวิธีการเรียนรูของนักเรียน ถาครูได
สอนวิธีนําความรูไปใช ครูก็จะตองสรางแบบทดสอบเพื่อวัดความสามารถในการนําไปใชน้ันๆ 
  2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนควรจะวัดความเจริญงอกงามของนักเรียนที่เรียนวา
กาวหนาไปสูจุดมุงหมายที่วางไว หมายความวา ครูควรจะทราบวานักเรียนมีความรูความสามารถ
อยางไรเม่ือสอนไปแลว นักเรียนมีความรูความสามารถตางไปจากเดิมหรือไม 
  3.  การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ควรจะเนนความสามารถที่ใชความรูน้ันใหเปน
ประโยชน หรือนําความรูไปใชในสถานการณใหมๆได 
  4.  การวัดผลควรจะเนนความรู ความจํา ความเขาใจของสิ่งที่เรียน เพ่ือที่จะนําไปใช
ในระยะเวลานานๆ เกี่ยวกับโครงสรางและแนวคิด และควรเนนความเขาใจมากกวาการจําขอเท็จจริง   
แตเพียงอยางเดียว 
  5.  การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ควรคํานึงถึงขีดจํากัดของเครื่องมือที่ใชวัด ถาครูใช
แบบทดสอบเปนเครื่องมือวัด ขีดจํากัดของแบบทดสอบก็คือ การเลือกตัวแทนของเนื้อหาที่เรียนมา
เขียนขอสอบ ความเชื่อถือไดของคะแนน การตีความหมายของคะแนน เปนตน 
  6.  การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูผูสอนไมสามารถวัดพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง
ทุก ๆ อยางของผูเรียนได สิ่งที่วัดเปนเพียงตัวแทนของพฤติกรรมเทานั้น จึงตองระวังในการเลือก
ตัวแทนใหดี ๆ 
 สรุปไดวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง การวัดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และ
ประสบการณการเรียนรู โดยใชแบบทดสอบในดานเนื้อหาวิชา และในดานปฏิบัติตามจุดประสงค
ของวิชา หรือเน้ือหาที่สอน 
 เพศศึกษา 
 ความหมายของเพศศึกษา 
 รูบิน ; และเคิรคเคนดัล (นภาพร มัธยมางกูร. 2529 : 3-4 ; อางอิงจาก Rubin ; & Kirkendall. 
1964: 18) ใหคํานิยามของคําวา “เพศศึกษา” ไววา เปนโครงการการศึกษา ที่ชวยใหผูเรียนสามารถ 
นําความรูเกี่ยวกับเรื่องเพศไปประสมประสานในการดําเนินชีวิตของตนเองในปจจุบันและอนาคต 
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และชวยใหผูเรียนไดมีความเขาใจพื้นฐาน อันมีความสําคัญในเรื่องเพศเม่ือเขาโตขึ้นและเปนผูใหญ
เพียงพอ ทั้งยังชวยใหเขาใจถึงบรรทัดฐานทางเพศ ในสังคมที่แตกตางกัน ซ่ึงจะชวยใหเขาไดปรับตัวให
เขากับบุคคลอื่นไดเปนอยางดี นอกจากนี้ ยังชวยปลูกฝงความสามารถในการตัดสินใจที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติทางดานศีลธรรมจรรยาอีกดวย เม่ือป ค.ศ.1969 สมาคมแพทยแหงสหรัฐอเมริกา (The American 
Medical Association หรือ AMA) ไดกลาวถึงความหมายของเพศศึกษา ในแถลงการณของสมาคม 
เร่ืองการสอนเพศศึกษาใหแกเยาวชน ไวอยางนาสนใจวา การสอนเพศศึกษา หมายถึง การสอน 
เพ่ือชวยเสริมสรางชีวิตครอบครัวใหม่ันคงถาวร เพ่ือใหเด็กเขาใจและยอมรับนับถือตนเองมากขึ้น 
เพ่ือพัฒนาความสามารถในการสรางเสริมมนุษยสัมพันธอันดี เพ่ือปลูกฝงความรับผิดชอบ ในการ
แสดงออกเกี่ยวกับเรื่องเพศ ที่มีตอสังคม และเพ่ือยกมาตรฐานความสามารถ ของการที่จะเปนบิดา
มารดาผูซ่ึงรูจักหนาที่ที่ดีในอนาคต (สุชาติ โสมประยูร ; และ วรรณี โสมประยูร. 2531: 164) 
 สวนในดานการศึกษาของประเทศไทย ไดใหความหมายไว ดังน้ี 
 ตามพจนานุกรมศัพทการศึกษา Sex Education เพศศึกษา คือ การศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง
เพศ การปฏิบัติตนใหถูกตองเก่ียวกับเรื่องเพศ เด็กที่ยางเขาสูวัยรุน ควรจะไดศึกษาถึงเรื่องเพศให
เขาใจ เพ่ือจะไดปฏิบัติตนไดถูกตอง ไมผิดศีลธรรม และถูกหลักสุขอนามัย ใหเด็กทราบวาเปนเรื่อง
ธรรมดา หรือเปนเรื่องธรรมชาติ ไมใชสิ่งแปลกมหัศจรรย หรือนาละอายอะไรที่คนจะเรียนรูไมได ซ่ึง
เปนการศึกษาถึงเรื่องการสัมพันธทางเพศ และวิธีปฏิบัติตอเพศตรงขาม วิชานี้เปนวิชาเกี่ยวของกับ
การปฏิบัติตนในชีวิตครอบครัว (family life education) การเขาใจตนเอง, แรงขับ (drivers) ของตนเอง,
จุดมุงหมายในการใชชีวิตของตนเอง ความรับผิดชอบตอบุคคลอื่นและสังคมนั่นเอง (ชนินทรชัย 
อินทิราภรณ ; และ สุวิทย หิรณยกาณฑ ; และ สิริวรรณ เมธีวิวัตน. ม.ป.ป.: 239) เพศศึกษาหมายถึง 
กระบวนการศึกษาที่จะชวยใหผูเรียน ไดเขาถึงความแตกตางทางดานกลไกของทํางาน การเปลี่ยนแปลง 
ความตองการ และผลสืบเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงและความตองการของทั้งสองเพศ ในทุกๆ ดาน 
เชน ทางดานกายวิภาค สรีรวิทยา สุขภาพจิตสถานภาพและบทบาททางเศรษฐกิจ สังคม ประเพณี 
วัฒนธรรม และการเมือง ทั้งน้ีเพ่ือนําไปใชในครอบครัว วางแผนชีวิต และการตัดสินใจปฏิบัติตอกัน
ระหวางเพศ และเพศเดียวกัน อยางมีประสิทธิภาพ อันจะมีผลทําใหเกิดความเปนระเบียบในสังคม 
และชีวิตครอบครัว (ชัยวัฒน ปญจพงษ, สุรีย กาญจนวงศ ; และจารุณี นะวิโรจน. 2523: 3-4) 
 สุชาติ โสมประยูร ; และวรรณี โสมประยูร (2523: 164) มีแนวคิดตอเพศศึกษาในดาน
การศึกษา ดังนี้ เพศศึกษา หมายถึง กระบวนการที่กอใหเกิดประสบการณ อันเปนผลทําใหบุคคลมี
พฤติกรรมที่ดีเกี่ยวกับเรื่องเพศ ทั้งดานความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติ เพ่ือใหสามารถแกปญหา
ชวีิตเกี่ยวกับเรื่องเพศได 
 ในทรรศนะของงานสังคมสงเคราะหของวันทนีย วาสิกะสิน ; และคนอ่ืน ๆ (2537: 2)
เพศศึกษาเปนกระบวนการศึกษา (Education process) เปนการศึกษาทั้งระบบในโรงเรียน และ
นอกโรงเรียน ที่เกี่ยวของกับชีวิตมนุษย ตั้งแตเกิดจนตาย เปนการเตรียมบุคคลแตละคน ในการ
เรียนรูความจริงของชีวิต สามารถปรับตัวไดตามขั้นตอนของชีวิตไดอยางไมลําบาก และจะตอง
ประกอบดวยสวนประกอบที่สําคัญ คือ การมีความรู มีทัศนคติ และมีพฤติกรรมที่ถูกตองในเร่ืองเพศ 



 29 

 สวนในทรรศนะของแพทยผูเชี่ยวชาญดานเพศศึกษา นายแพทยพันธศักดิ์ ศุกระฤกษ
(2545: 1) กลาววา เพศศึกษา คือ กระบวนการเรียนรูถึงความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ของรางกาย
ระบบการเจริญพันธุ อารมณเพศ และความรัก การครองชีวิตคู การวางแผนครอบครัวการคุมกําเนิด 
การตั้งครรภ และการมีบุตร ตลอดจนสุขอนามัยของอวัยวะเพศ และในสวนอ่ืน ๆที่เกี่ยวของ ให
เหมาะสมกับวัย และอยูไดอยางมีความสุขในสังคม นอกจากนี้ ยังรวมถึงการเรียนรูเกี่ยวกับการ
จัดการ หรือการตอบสนองตออารมณจากสิ่งเราตาง ๆ การจัดการกับอารมณปรารถนาและการหา
ทางออกที่เหมาะสม รวมทั้งเปนการสอนใหแกไขความเชื่อผิด ๆ และขาวลือทางเพศ และขจัดความ
วิตกกังวลในเรื่องเพศออกไป 
 วิชาเพศศึกษา เปนสวนหนึ่งของการใหการศึกษาทั่วไปแกเด็ก ผานทางหลักสูตร
การศึกษาในกลุมสาระตาง ๆ เชน วิชาสุขศึกษา วิทยาศาสตร และสังคมศึกษา แตจะเห็นไดวาไมมี
ชื่อวิชา “เพศศึกษา” ปรากฏอยู เน่ืองจากเปนการสอนแทรกผสมผสานบูรณาการ จึงไมมีชื่อวิชาให
เห็นอยางเดนชัด เหมือนวิชาอ่ืน ๆ เน้ือหาสาระที่สําคัญประกอบดวย 4 แขนงวิชาใหญ ๆ คือ
ชีววิทยา การแพทยและสุขวิทยา จิตวิทยา สังคมวิทยาและวัฒนธรรม จะเห็นวาเนื้อหาครอบคลมุทกุ
ดาน แทรกอยูในการศึกษาสามัญ โดยทั่วไป เพศศึกษาจึงมีลักษณะที่คลายคลึงกับวิชาอ่ืน ๆทั้งใน
ดานเนื้อหาและวิธีการสอน แตก็มีลักษณะเฉพาะซึ่งเปนเอกลักษณของตัวเอง (สุชาติ โสมประยูร ; 
และ วรรณี โสมประยูร. 2531: 174) คือ มีลักษณะที่สอดแทรกหรือผสมผสานเขาไปในวิชาอ่ืน ๆ ทุก
วิชาและทุกกิจกรรม มากบางนอยบางตามโอกาสที่เหมาะสม จนกระทั่งไมสามารถปรากฏเปนชื่อ
วิชาออกมาได เน่ืองจากเพศศึกษาหรือความรูเร่ืองเพศ จัดเปนหัวขอหน่ึงหรือหมวดหนึ่งในวิชา   
สุขศึกษา เพราะเรื่องเพศมีความสัมพันธกับสุขภาพของคนเราเปนอันมาก และเนื้อหาของเพศศึกษา 
หรือ ความรูเรื่องเพศ เปนทั้งวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร จึงมีลักษณะที่อาจเปลี่ยนแปลงได 
(Dynamic) ไมแนนอนหรือตายตัว (Static) เสมอไป 
 การสอนเพศศึกษาสําหรับนักเรียนชั้นประถมปลาย พัฒนาการของเด็กวัยน้ีอยูในวัยกอน
วัยรุนเปนระยะที่สําคัญมาก เน่ืองจากมีอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงทางเพศซึ่งกําลังเขาสูวัยรุน
หนุมสาว และเปนระยะที่บุคลิกภาพในดานตางๆ กําลังจะพัฒนาไปอยางรวดเร็ว เพ่ือใหการสอน
เพศศึกษาแกเด็กเปนไปอยางตอเน่ือง ครูควรจะเนนในการสงเสริมใหเด็กมีความรูความเขาใจให
ละเอียดยิ่งขึ้นเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเพศ ทั้งในดานกายวิภาคและสรีรวิทยา ซ่ึงเปนเรื่องสําคัญที่
จะเกิดขึ้นกับตัวเขาเอง เด็กๆ ในวัยน้ีมีความสนใจเรื่องเก่ียวกับชีววิทยา หรือสรีรวิทยาของรางกาย
โดยทั่วไปอยูแลว เพียงแตครูจะตองมีความรู ความเขาใจในเนื้อหา และวิธีการสอนเพศศึกษาดวย 
นอกจากนี้เด็กชั้นประถมศึกษาตอนปลายยังเริ่มมีความรูสึกนึกคิด มีอารมณและมีรอยพิมพใจหรือ
ความประทับใจเกิดขึ้นไดงาย จึงสมควรที่ครูจะใชโอกาสนี้ปลูกฝงหรือเสริมสรางทัศนคติที่ดีตาง ๆ 
รวมทั้งทัศนคติตอเรื่องเพศดวย 
 การสอนเพศศึกษาในระบบการศึกษาของไทยนั้น ไดมีบทบาทสําคัญในป พ.ศ.2521
กระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดใหโรงเรียนบรรจุเน้ือหาเพศศึกษา ในการเรียนการสอนของโรงเรียน
ซ่ึงในระดับประถมศึกษานั้นจะสอดแทรกอยูในวิชาตาง ๆ เชน สรางเสริมประสบการณชีวิตสราง
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เสริมลักษณะนิสัย ศิลปศึกษา พลศึกษา และสุขศึกษา โดยปูพ้ืนฐานความรูทั่ว ๆ ไปเพ่ือความดํารง
อยู การดําเนินชีวิตที่ดีและมีคุณภาพ ตอมาในหลักสูตร ป พ.ศ.2533 ไดปรับปรุงและกําหนด
ขอบขายสาระเพศศึกษาใหกวางขึ้นกวาเดิม ตอมาในป พ.ศ.2544 หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2544 ไดกําหนดเน้ือหา เร่ืองเพศศึกษา แทรกอยูในสาระที่ 2 ชีวิตและครอบครัว เปน
หลักสูตรแกนกลาง และกระทรวงศึกษาธิการไดเปดโอกาสใหครูมีสวนรวมในการวิเคราะหหลักสูตร 
และจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา รวมทั้งการกําหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรูเปนชวงชั้น ชวยให
ครูสามารถสอดแทรกและมีแนวทางในการจัดการเรียนรูสาระเพศศึกษาใหกับนักเรียน ไดครอบคลุม
และตอเน่ืองมากขึ้น จากมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 2 (ประถมปที่ 4-6) ของกลุมสาระการเรียนรู
สุขศึกษาและพลศึกษา นํามากําหนดเปนเนื้อหาสาระที่เหมาะสมประกอบดวยองคความรู ทักษะ 
หรือกระบวนการการเรียนรู และคุณลักษณะหรือคานิยม คุณธรรมจริยธรรมของผูเรียน ของชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 ไดแก 
  1.  ธรรมชาติของเพศหญิง เพศชาย 
  2.  ความสําคัญของความเปนเพศหญิง เพศชาย 
  3.  การสรางสัมพันธภาพกับเพ่ือน 
  4.  ความสําคัญของการรักษาความสะอาดอวัยวะเพศ จุดอับชื้น และเครื่องใชที่เกี่ยวของ 
  5.  วิธีดูแลรักษาความสะอาดอวัยวะเพศ จุดอับชื้น และเครื่องใชอยางถูกตอง 
  6.  ลักษณะและอาการผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นกับอวัยวะเพศ/การปองกันและการแกไข 
  7.  พฤติกรรมที่นําไปสูการมีเพศสัมพันธที่ไมคาดคิด 
  8.  วิธีปองกันหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่นําไปสูการมีเพศสัมพันธ 
  9.  กระบวนการสรางทักษะการตัดสินใจและแกปญหาในสถานการณเสี่ยงเร่ืองเพศ 
  10. การขอความชวยเหลือเม่ือประสบปญหาทางเพศ 
  11. วิธีการและทักษะที่เหมาะสมในการขอความชวยเหลือเม่ือประสบปญหาทางเพศ 
  12. แหลงที่ขอความชวยเหลือเม่ือประสบปญหาทางเพศ 
 สวนในการวัดและประเมินผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษามี
หลากหลายรูปแบบ ผูสอนควรพิจารณาเลือกใชใหเหมาะสมและสอดคลองกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนและกระบวนการเรียนรูของผูเรียน การวัดและประเมินผลการเรียนรู ใชวัดความรูเชิง
เน้ือหา ความรูเชิงกระบวนการ และความรูเชิงบริบท สวนเครื่องมือวัดและประเมินผลโดยทั่วไปและ
ยังจําเปนอยูคือ แบบทดสอบที่ครูสรางขึ้นเอง โดยเลือกใหสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูที่
ตองการใหเกิดแกผูเรียน 
 สรุปไดวา เพศศึกษา หมายถึง การศึกษาเนื้อหาในเรื่องธรรมชาติของเพศหญิง เพศชาย
ความสําคัญของความเปนเพศหญิง เพศชาย การสรางสัมพันธภาพกับเพ่ือน ความสําคัญของการ
รักษาความสะอาดอวัยวะเพศ จุดอับชื้น และเครื่องใชที่เกี่ยวของ วิธีดูแลรักษาความสะอาดอวัยวะ
เพศ จุดอับชื้น และเครื่องใชอยางถูกตอง ลักษณะและอาการผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นกับอวัยวะเพศ 
การปองกันและการแกไขพฤติกรรมที่นําไปสูการมีเพศสัมพันธที่ไมคาดคิด วิธีปองกันหลีกเลี่ยง
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พฤติกรรมที่นําไปสูการมีเพศสัมพันธ กระบวนการสรางทักษะการตัดสินใจและแกปญหาใน
สถานการณเสี่ยงเร่ืองเพศ การขอความชวยเหลือเม่ือประสบปญหาทางเพศ วิธีการและทักษะที่
เหมาะสมในการขอความชวยเหลือเม่ือประสบปญหาทางเพศและแหลงที่ขอความชวยเหลือเม่ือ
ประสบปญหาทางเพศ ซ่ึงเปนเนื้อหาสาระตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
 ดังน้ัน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเพศศึกษา คือ ผลรวมแหงประสบการณทั้งหมดที่
ผูเรียนไดรับ เม่ือผานกระบวนการการเรียนรู เร่ืองเพศศึกษา เปนเวลา 8 สัปดาห สัปดาหละ 1 คาบ
คาบละ 50 นาที โดยประเมินจากการวัดผล จากแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองเพศศึกษา
ที่ผูวิจัยสรางขึ้นใหสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู ในแตละแผนการสอน ตามการจําแนก
วัตถุประสงค ของบลูม (Bloom BS.) ขั้นที่ 1 - 4 คือ ความรูจํา ความเขาใจ การนําความรูไป
ประยุกต และการวิเคราะห ในเรื่อง ธรรมชาติของเพศหญิง เพศชาย ความสําคัญของความเปนเพศ
หญิง เพศชาย  การสรางสัมพันธภาพกับเพ่ือน ความสําคัญของการรักษาความสะอาดอวัยวะเพศ 
จุดอับชื้น และเครื่องใชที่เกี่ยวของ วิธีดูแลรักษาความสะอาดอวัยวะเพศ จุดอับชื้น และเครื่องใช
อยางถูกตอง ลักษณะและอาการผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นกับอวัยวะเพศ/การปองกันและการแกไข
พฤติกรรมที่นําไปสูการมีเพศสัมพันธที่ไมคาดคิด วิธีปองกันหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่นําไปสูการมี
เพศสัมพันธ กระบวนการสรางทักษะการตัดสินใจและแกปญหาในสถานการณเสี่ยงเร่ืองเพศการขอ
ความชวยเหลือเม่ือประสบปญหาทางเพศ วิธีการและทักษะที่เหมาะสมในการขอความชวยเหลือเม่ือ
ประสบปญหาทางเพศ และแหลงที่ขอความชวยเหลือเม่ือประสบปญหาทางเพศ 
 

งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 งานวิจัยในตางประเทศ 
 แมคคาธีร (เสมอใจ จงเจริญคุณวุฒิ. 2545 : 27 ; อางอิงจาก Mc Carthy. 1991: 17) ได
ศึกษาเรื่องการเรียนรูกับโรงเรียน ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นใหมเพ่ิมเติม การประเมินผลไดกระทําอยางตอเน่ือง
จากโรงเรียน 16 แหงในสหรัฐอเมริกา และแคนาดาเนนสวนที่แสดงความสําเร็จ คือ บุคลิกภาพ 
คาเฉลี่ยเนื้อหา และหลักสูตร ความมีประโยชนและความคิดสรางสรรค การฝกการประเมินสามารถ
เปลี่ยนนักเรียน ใหเปนผูที่ยอมรับความสําคัญของการเปนผูมีความรับผิดชอบ ซ่ึงเปนการประเมิน
ตนเองมีความเปนไปไดในการใชกระบวนการ 4 MAT เปนหลักการ 
 อารโนลด ; และคนอ่ืน ๆ (Arnold ; et al. 1999: 10-25) นําโปรแกรมเพศศึกษาไปทดลอง
ใชกับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 20 โรง ในรัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยกลุม
ทดลอง มีนักเรียนที่เขารวมโปรแกรม จํานวน 476 คน และกลุมควบคุม จํานวน 476 คน ผลการ
ทดสอบ พบวา กลุมทดลองที่เขารวมโปรแกรมมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนทั้งดาน
ความรู และความเชื่อเกี่ยวกบัการปองกันการตั้งครรภในวัยรุน โดยที่คะแนนของกลุมควบคุมที่ไมได
เขารวมโปรแกรมมีคะแนนเฉลี่ยกอนและหลังเรียนใกลเคียงกัน และคะแนนเฉลี่ยของกลุมทดลองสูง
กวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 โดเยล บีทที่ ; และชอว (Doyale, Beatty ; & Shaw. 1999 : 73-76) นําวิธีการเรียนแบบ
รวมมือมาใชในการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษา เร่ืองโรคเอดส สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (เกรด 
7-12) ในสหรัฐอเมริกา หลังการทดลองใชโปรแกรม พบวา การใชวิธีการเรียนแบบรวมมือสามารถ
พัฒนาความรู ความตระหนักในการรักษาสุขภาพ การชวยเหลือกันในกลุม การแลกเปลี่ยน
ประสบการณในกลุมเด็กที่มีวัฒนธรรมแตกตางกัน และพัฒนาความสามารถในการเขียนและการ
ทํางานของนักเรียนที่เขาโปรแกรมได 
 ชูอ้ี ; และคนอื่น ๆ (Shuey ; et al. 1999: 411-419) ศึกษาเกี่ยวกับผลของโปรแกรมสุขศึกษา
ในโรงเรียนประถมศึกษา ที่มีตอการงดเวนการมีเพศสัมพันธระหวางเรียนของวัยรุนในจังหวัดโซโรทิ 
ประเทศอูกันดา หลังจากเขาโปรแกรม 2 ป พบวา กลุมทดลองที่ไดรับโปรแกรมมีแนวโนมที่จะมี
เพศสัมพันธระหวางวัยเรียนลดลงจาก รอยละ 42.9 เปน รอยละ 11.1 สวนกลุมควบคุมที่ไมไดรับ
โปรแกรมไมพบความแตกตางกันทางสถิติ และผลการวิจัยไดแสดงถึงโปรแกรม สุขศึกษาในโรงเรียน
ประถมศึกษาจะมีผลตอเน่ืองไปถึงวัยรุน 
 เบนทรับ ; และเรนโซ (Bentrup ; & Reinzo. 1990: 107-111) ไดนําวิธีการเรียนแบบรวมมือ
ตอแบบจ๊ิกซอว มาใชในการจัดโปรแกรมสุขศึกษา เรื่องโรคเอดส สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่
เปนสมาชิกองคกรสุขภาพโรงเรียนอเมริกัน ในสหรัฐอเมริกา พบวา จากการทดสอบ นักเรียนที่เขา
รวมโปรแกรมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษา สูงกวานักเรียนที่ใชวิธีการสอนแบบปกติอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 โปรสกี (Proske. 1989 : 280) ไดศึกษาผลการประยุกตใชการจัดกิจกรรมการสอนแบบ   
4 MAT ในการศึกษาวิชาชีพแนะแนว ผลวิจัยพบวา การจัดกิจกรรมการสอนแบบ 4 MAT สามารถ
ใชในการเตรียมความพรอมแกนักเรียนในการฝกฝนเกี่ยวกับการใหคําปรึกษาและตอบปญหาตาง ๆ
 โบเวอร (Bower 1987: Abstract) ศึกษาผลการใชระบบ 4 MAT ในการวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และเจตคติทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร จากกลุมตัวอยางจํานวน 54 คน จาก 3
โรงเรียน จากรัฐแคโรไลนาเหนือ แบงเปน 2 กลุม คือกลุมใชระบบ 4 MAT และกลุมที่จํากัดให
นักเรียนไดใชสมองซีกซายเทานั้น ทั้งสองกลุมไดรับการสอนเรื่องการคนพบกฎแรงโนมถวงของ     
นิวตัน ใชเวลา 3 ชั่วโมง จากการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวา มีคาแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ และจากการตอบคําถามโดยใชการคิดวิเคราะห มีคาแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ทางดานเจตคติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนความรูไมแตกตางกัน 
 งานวิจัยภายในประเทศ 
 ผูวิจัยไดทําการศึกษาวิธีการสอนแบบ 4 MAT ซ่ึงคาดวาจะใหผลลัพธที่ดีในการเรียนการ
สอน เรื่องเพศศึกษา เพราะเปนวิธีการสอนที่มีการจัดกิจกรรมหลากหลาย ตอบสนองผูเรียนหลาย
รูปแบบ และมีผูนําไปใชในวิชาตาง ๆ ไดผลคลายคลึงและแตกตางกัน ดังตอไปน้ี 
 สุดาภรณ อรุณดี (2546: 41-43) ศึกษาผลของการใชการเรียนรูแบบ 4 MAT ที่มีผลตอ
พฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดราชผาติการาม
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เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พบวา นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตรดีขึ้น หลังจากไดรับ
การเรียนรูแบบ 4 MAT อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และดีกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตาม
คูมือครู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 อรวรรณ พลายละหาร (2545: 60-62) ศึกษาเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสนใจ
ในการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนโดยการจัดกิจกรรม
การสอนแบบ 4 MAT กับการสอนแบบปกติ พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยการจัดกิจกรรมการ
สอนแบบ 4 MAT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรสูงกวา นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบ
ปกติ อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 และมีความสนใจสูงกวา นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ .01 
 เสมอใจ จงเจริญคุณวุฒิ (2545 : 66-67) ศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการ
สอนโดยการจัดกิจกรรมการสอนแบบ 4 MAT กับการสอนแบบปกติ พบวา มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตรสูงกวา นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 และมี
ความสนใจสูงกวา นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 
 ดวงหทัย แสงวิริยะ (2543  : 74-76)  ศึกษาเรื่องผลของการใชแผนการสอนแบบ 4 MAT
ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความรับผิดชอบและเจตคติตอการเรียน ในหนวยการเรียนเร่ือง
ประชากรศึกษา และการทํามาหากิน ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม
แตกตางกัน แตมีคะแนนความรับผิดชอบตอการเรียน และคะแนนเจตคติ สูงกวานักเรียนที่ไดรับ
แผนการสอน ตามแนวการสอนของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 
 ศุภณี ธรรมปติ (2546: บทคัดยอ) ศึกษาผลของการใชแผนการสอนแบบ 4 MAT หนวย
การเรียนเร่ืองตัวเรา ที่มีตอพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดชนะ
สงคราม จํานวน 52 คน กลุมละ 60 คาบ คาบละ 20 นาที พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอน โดยใช
แผนการสอนแบบ 4 MAT มีพฤติกรรมสุขภาพดานความรูและการปฏิบัติ สูงกวานักเรียนที่ไดรับ
การสอนโดยใชแผนการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 นอกจากนี้ ไดมีการนํารูปแบบตางของการเรียนรูมาใชในการสอนเพศศึกษามากมายซึ่ง
ผูวิจัยไดรวบรวมไวพอสังเขป ดังน้ี 
 รัตนา เจริญสาธิต (2547: บทคัดยอ)ศึกษาผลของการสอนเพศศึกษาโดยการเรียนรูแบบมี
สวนรวมที่มีตอความรูและทักษะชีวิตเกี่ยวกับเพศศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายมัธยม) พบวา นักเรียนกลุมทดลองที่ไดรับ
การสอนเพศศึกษา โดยการเรียนรูแบบมีสวนรวม มีความรูและทักษะชีวิตเกี่ยวกับเพศศึกษาในดาน
ความภูมิใจในตนเอง ความรับผิดชอบตอสังคม ทักษะการตัดสินใจ และทักษะการปฏิเสธโดยไมเสีย
สัมพันธภาพ ดีกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 สวนในดานความภูมิใจในตนเองความ
รับผิดชอบตอสังคมไมแตกตางกัน 
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 สุวิมล ศิริพุทธดิลก (2547: 61) ศึกษาคนควาเพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการสอนเรื่อง
เพศศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชชุดการสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้น พบวา นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเพ่ิมขึ้น จากกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 สุภาภัค ผองนอย (2544: 105) ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกตใช
กระบวนการแนะแนวเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องเพศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
2 โรงเรียนกุนนทรีสุทธารามวิทยาคม พบวา กลุมทดลองมีความรู เจตคติ และการปฏิบัติดีกวากอน
ไดรับโปรแกรมสุขศึกษา และดีกวากลุมควบคุมที่ไดรับการสอนแบบปกติ ในทุกหัวขออยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 อังคสุมล เชื้อชัย (2543: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาโปรแกรมสงเสริมความรู 
เร่ืองเพศศึกษา สําหรับนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชการเรียนแบบรวมมือตอแบบจ๊ิกซอว 
เปนเวลา 7 สัปดาห วันละ 1 คาบ คาบละ 20 นาที จํานวน 30 ครั้ง พบวา คาเฉลี่ยของคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ เรื่องเพศศึกษา ของนักเรียนหลังเขารวมโปรแกรม สูงกวากอนเขารวมโปรแกรมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสูงกวาเกณฑที่กําหนด คือ รอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่
ระดับ .05 
 จริยา อภิรักษอาภา (2542: 75) ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษา โดยใชการ
เรียนรูแบบมีสวนรวมเพื่อปองกันเอดสสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จังหวัดราชบุรี พบวา 
ภายหลังการจัดโปรแกรมสุขศึกษา โดยใชการเรียนรูแบบมีสวนรวม พบวา กลุมทดลองมีคะแนนเจต
คติและคะแนนปฏิบัติ ดีกวากอนทดลอง และดีกวากลุมควบคุมที่ระดับ.01 
 จากการศึกษางานวิจัยในดานของวิธีการสอนแบบ 4 MAT ตอวิชาตาง ๆ พบวา กลุม
ทดลองทั้งหมดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสนใจในการเรียน และเจตคติทางการเรียนสูงขึ้น
นอกจากนี้ในดานรูปแบบของการเรียนรูที่นํามาใชใน เรื่อง เพศศึกษา คือ รูปแบบการเรียนรูแบบ
รวมมือ การใชชุดการสอน และรูปแบบการประยุกตใชกระบวนการทางแนะแนว ซ่ึงมีลักษณะเดียวกับ
วิธีการสอนแบบ 4 MAT คือ คํานึงถึงความตองการและความสนใจของผูเรียนเปนสําคัญพบวารูปแบบ
การเรียนรูดังกลาว มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความรู เจตคติและการปฏิบัติของกลุมทดลอง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ หลังจากการศึกษางานวิจัยตางๆแลว ผูวิจัยจึงสนใจนํารูปแบบ การสอน
แบบ 4 MAT มาทดลองใชในการสอนเพศศึกษา ตามสาระที่ 2 มาตรฐาน พ ๒.๑ ชั้นประถมศึกษา 
ปที่ 5 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การศึกษาครั้งน้ี เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi experiment research) โดยการนําวิธีการ
สอนแบบ 4 MAT มาจัดทําแผนการสอน เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองเพศศึกษา ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ซ่ึงมีขั้นตอนการดําเนินการศึกษาวิจัย ดังน้ี 
      1.   การกําหนดประชากร และการเลือกกลุมตัวอยาง 
      2.   แบบแผนการวิจัย 
      3.   เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
      4.   การเก็บรวบรวมขอมูล 
      5.   การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
      6.   สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนพญาไท  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1 สํานักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 
9 หองเรียน มีนักเรียนจํานวน 370 คน 
 กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนพญาไท 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1 สํานักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 
2 หองเรียน โดยการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) มา 2 หองเรียน เพ่ือกําหนดเปน
กลุมทดลอง และกลุมควบคุม โดยการจับสลาก กลุมละ 30 คน  
 แบบแผนการวิจัย  
 การวิจัยในครั้งน้ีเปนการวิจัยกึ่งทดลองผูวิจัยดําเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัยแบบ 
Randomized Control Group Pretest Posttest  Design ซ่ึงมีลักษณะของแบบแผนการวิจัย ดัง
ภาพประกอบ 15 
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กลุมทดลอง   
            O1                     X     O3 
 
    
แผนการสอนที่ 1     2       4    5      6      7     8 
 
   
 
กลุมควบคุม   
            O2                  ~  X     O4 
 
    
แผนการสอนที่ 1     2       4    5      6      7     8 
 

ภาพประกอบ 15  แบบแผนการวิจัย 
 
 O1,O2  หมายถึง การเก็บรวบรวมขอมูลกอนการทดลองโดยใชแบบสอบถาม 
      เกี่ยวกับขอมูลทั่วไป แบบทดสอบกอนเรียน เรื่องเพศศึกษา 
 O3,O4  หมายถึง การเก็บรวบรวมขอมูลภายหลังการทดลอง โดยใชแบบทดสอบ 
      ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 
 ~ X   หมายถึง วิธีการสอนแบบปกติ 
    X   หมายถึง วิธีการสอนแบบ 4 MAT ประกอบดวย 8 แผนการสอน  
      โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
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แบบแผนการทดลอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 16 แบบแผนการทดลอง 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

กลุมควบคุม กลุมทดลอง 

สอบกอนเรียนโดยใชแบบทดสอบ ชุด
เดียวกันทั้ง 2 กลุม 

 
ไดรับการสอนตามวิธีปกต ิ
จํานวน 1 คาบ /สัปดาห    
(คาบละ 50 นาที) 
 

 
 ไดรับการสอนดวยวิธีการ
สอนแบบ 4 MAT  
จํานวน 1คาบ/ สัปดาห 
 ( คาบละ 50 นาที) 

สอบหลังเรียน โดยใชแบบทดสอบชุดเดียวกันทั้ง  
2 กลุม 

ประเมินผลหลังการทดลอง 
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เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
       ลักษณะของเครื่องมือ 
       เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย    
       1.  แผนการสอนแบบ 4 MAT  จํานวน 8 แผน   คือ 
      แผนการสอนที่ 1    หญิงและชายตางกันอยางไร    
      แผนการสอนที่ 2    หญิงหรือชาย คุณคาอยูที่ไหน     
      แผนการสอนที่ 3    คบเพื่อนอยางไรใหสรางสรรค  
      แผนการสอนที่ 4    อนามัยดีที่ตองรักษา   
      แผนการสอนที่ 5    อนามัยไมดีเสี่ยงชีวกีับโรคภัย   
      แผนการสอนที่ 6    รูตัวไวปลอดภัยดี  
      แผนการสอนที่ 7    ตัดสินใจแบบไหนทีไ่มเสี่ยง   
      แผนการสอนที่ 8    จะบอกวา”ไม” อยางไรดี  
       2.  แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เร่ืองเพศศึกษา ประกอบดวย ธรรมชาติ และ
ความแตกตางของเพศชายและหญิง พัฒนาการทางเพศของเพศชายและหญิง คุณคาระหวาง 2 เพศ 
ที่ไมแตกตางกัน การดูแลสุขอนามัยของอวัยวะเพศชายและหญิง สาเหตุของโรคที่เกิดขึ้นกับอวัยวะ
สืบพันธุการปองกัน/การดูแลรักษาอวัยวะสืบพันธุ  รูตัวไวปลอดภัยดี เพศสัมพันธที่ไมคาดคิด
พฤติกรรม และการปองกันที่นําไปสูการมีเพศสัมพันธที่ไมคาดคิด การตัดสินใจแบบไหนที่ไมเสี่ยง
วิธีปองกันตนเองจากภัยที่ไมคาดคิด สถานการณที่ควรปฏิเสธ การหาทางออกจากสถานการณที่
เปนภัย  เรื่อง จะบอกวา”ไม” อยางไรดี หลักการและขั้นตอนการปฏิเสธ การหาทางออกเมื่อถูกเซาซี้ 
ลักษณะแบบทดสอบเปนแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว  เกณฑ
การใหคะแนน โดยขอที่ถูกตองให 1 คะแนน ขอที่ตอบผิด,ไมตอบ หรือเลือกเกิน 1 ตัวเลือก ให     
0 คะแนน 
  มีการแปลความหมายของคะแนน   ดังน้ี   (ไพฑูรย   โพธิสาร. ม.ป.ป : 193) 
   รอยละ   90 – 100 ดีเยี่ยม 
   รอยละ   80 – 89 ดี 
   รอยละ  70 – 79 พอใช 
   รอยละ  60 – 69 ปรับปรุง 
   ต่ํากวารอยละ    60  ควรปรบัปรุง 
 
       ข้ันตอนในการสรางเครื่องมือ 
            ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือ มีดังตอไปน้ี 
 1.   สรางแผนการสอนสุขศึกษา และเอกสารประกอบการสอน เรื่องเพศศึกษา โดยมี
ขั้นตอนดังตอไปน้ี 
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  1.1   ศึกษาหลักสูตร จุดมุงหมายของหลักสูตร จุดประสงครายวิชา จากหลักสูตรของ
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.๒๕๔๔)  
  1.2   วิเคราะหจุดประสงค เน้ือหา กิจกรรมการเรียนการสอน จากคําอธิบายรายวชิา  
  1.3   สรางผังการวิเคราะหเน้ือหาเรื่องชีวิตและครอบครัว  
  1.4   นํามาสรางเปนแผนการสอนในวิชาสุขศึกษาแบบ 4 MAT ซ่ึงผูวิจัยใชลําดับขั้น
การสอนแบบ 4 MAT ของแมคคาธีร 8 ขั้น จํานวน 8 แผนการสอน ชั้นประถมศึกษาปที่ 5   
  1.5   นําแผนการสอนที่สรางขึ้น ไปใหกรรมการควบคุมปริญญานิพนธพิจารณา
จากนั้นนําไปใหผูเชี่ยวชาญ 5 ทานตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมเกี่ยวกับเนื้อหา ความถูกตอง
ของขั้นตอนและการจัดกิจกรรม แลวจึงนํามาปรับปรุงแกไข กอนนําไปใชในการสอน 
 2.   สรางแบบทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรียน เรื่องเพศศึกษา  โดยมีขั้นตอนดังตอไปน้ี 
  2.1   ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกบัเรื่องเพศศึกษา รวมทั้งเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  2.2   ศึกษาหลักเกณฑ และวิธีการสรางเครื่องมือจากตําราการวัดผลการศึกษา 
  2.3   สรางแบบทดสอบเรื่องเพศศึกษา ใหครอบคลุมทุกหนวยการเรียนเปนแบบ 4 ตัวเลือก
 เม่ือสรางเครื่องมือเสร็จแลว นําไปใหกรรมการควบคุมปริญญานิพนธพิจารณา จากนั้น
นําไปใหผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน ตรวจสอบเพื่อปรับปรุงแกไข แลวจึงนําไปหาคุณภาพเครื่องมือ 
 

      การหาคุณภาพของเครื่องมือ   
          ผูวิจัยไดดําเนินการหาคุณภาพของเครื่องมือ ตามขั้นตอน  ดังน้ี 
             1.  การหาความเที่ยงตรง (Validity) 
    แผนการสอนแบบ 4 MAT 
  1.  นําแผนการสอนเรื่องเพศศึกษาที่ผูวิจัยสรางขึ้น ไปใหกรรมการควบคุมปริญญา
นิพนธพิจารณาตรวจสอบ ปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม 
  2.  นําแผนการสอนไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน โดยอาศัยดุลยพินิจของผูเชี่ยวชาญ
พิจารณาเพื่อตรวจสอบ และประเมินความสอดคลองกับจุดประสงค เน้ือหาและวิธีในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 
  3.  ปรับปรุงแกไขแผนการสอนตามคําแนะนําของผูเชีย่วชาญ 
  4.  นําแผนการสอนที่ปรับปรุงแลวไปใชกบันักเรียนกลุมทดลอง 
 

  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  1.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เร่ืองเพศศึกษาที่ผูวิจัยสรางขึ้นไปใหกรรมการ
ควบคุมปริญญานิพนธพิจารณาตรวจสอบ ปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม 
  2.  นําแบบทดสอบไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน พิจารณาเพื่อตรวจสอบคาความ
เที่ยงตรง โดยอาศัยดุลยพินิจของผูเชี่ยวชาญพิจารณาเปนรายขอวา แตละขอคําถามมีเน้ือหาที่จะ
ถามความสอดคลองกับวัตถุประสงค และลักษณะของกลุมตัวอยาง โดยใชเกณฑกําหนดคะแนน  
ดังน้ี  (พวงรัตน ทวีรัตน.  2538 : 117) 
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      +1 เม่ือแนใจวาขอคําถามนั้นมีความสอดคลองตามจุดประสงคที่ตองการ 
        0 เม่ือไมแนใจวาขอคําถามนั้นมีความสอดคลองตามจุดประสงคที่ตองการหรือไม 
       -1 เม่ือแนใจวาขอคําถามนั้นไมมีความสอดคลองตามจุดประสงคทีต่องการ 
  นําผลการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญทั้ง 5 ทาน ในแตละขอมาหาคาดัชนีความสอดคลอง 
(IC) โดยเลือกขอคําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.5 ขึ้นไป เปนแบบสอบถามที่นําไปทดลอง  
  3.  นําแบบทดสอบที่ผานการพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงแกไขใหม 
  4.  นําแบบทดสอบที่ไดปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try out) กับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5  ซ่ึงมีคุณสมบัติคลายคลึงกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน ที่โรงเรียนอนุบาลสามเสน   
  5.  นําแบบทดสอบที่ผานการทดลองใชมาตรวจใหคะแนนและทําการวิเคราะหหา
คุณภาพของเครื่องมือ 
 2.  การวิเคราะหหาคาความยากงาย 
  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเพศศึกษา มาหาคาความยากงายโดย
ใชโปรแกรมสําเร็จรูป แลวเลือกขอคําถามที่มีคาความยากงายระหวาง 0.20 ถึง 0.80 ไว โดยใหขอ
คําถามครอบคลุมเน้ือหาทั้งหมด จํานวน 8 แผนการสอน แผนการสอนละ 20 ขอ 
 3.  การหาคาอํานาจจําแนก 
  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองเพศศึกษา มาหาคาอํานาจจําแนกโดย
ใชโปรแกรมสําเร็จรูป คัดเลือกขอคําถามที่มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 ขึ้นไป จํานวน 8 แผนการสอน   
แผนการสอนละ 20 ขอ    
 4.  การหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ 
  นําแผนการสอนแบบ 4 MAT มาหาประสิทธิภาพ โดย กําหนดเกณฑ E1/E2 ไวที่
80/80 ของชัยยงค  พรหมวงศ (2532 : 495-496)    
      นําแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิท์างการเรียน เรื่องเพศศึกษา มาหาคาความเชือ่ม่ัน โดย
ใชโปรแกรมสาํเร็จรูป พบวา ขอทดสอบจํานวน 160 ขอ มีคาความเชื่อม่ัน 0.85 
 

วิธีดําเนินการทดลอง 
 ในการวิจัยครัง้น้ี ผูวิจัยไดดําเนินการรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนตอไปน้ี 
 1.  ผูวิจัยดําเนินการติดตอผูบริหารโรงเรียน และครูผูสอนกลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ของโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง เพ่ือขออนุญาตทําการศึกษาวิจัยและชี้แจง
ขั้นตอนของการวิจัย 
 2.  ผูวิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร   
ถึงโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง เพ่ือขออนุมัติการศึกษาวิจัย 
 3.  ผูวิจัยดําเนินการทดลองตามแผนการศึกษาวิจัย 
 4.  นําขอมูลมาจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 
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การดําเนินการทดลอง 
 การดําเนินการศึกษาวิจัยครั้งน้ี แบงออกเปน 5  ขั้น ดังน้ี 
 1.  เลือกกลุมตัวอยางโดยการสุม และเปนกลุมตัวอยางที่ผูบริหารของโรงเรียนใหความ
รวมมือในการศึกษาครั้งน้ี นํากลุมตัวอยางที่ไดมาคัดเลือกเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุมโดยการ
จับสลาก ตามหมายเลขของหองเรียน ไดนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1 จํานวน 30 คนเปนกลุม
ทดลอง และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/2  จํานวน 30 คน เปนกลุมควบคุม 
 2.  ทําการสอบกอนการทดลอง (Pre – test) ทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยทําการ
สอบกลุมทดลอง และกลุมควบคุม โดยใชแบบทดสอบเรื่องเพศศึกษา ที่ผูวิจัยสรางขึ้น และผานการ
พิจารณาจากผูเชี่ยวชาญ และผานการหาคุณภาพของเครื่องมือแลว วาเหมาะสมที่ใชในการศึกษา
ครั้งน้ี 
 3.  ทําการทดลอง โดยกลุมทดลองและกลุมควบคุมเขารับการสอน เรื่องเพศศึกษาจากผูวิจัย 
ตามกําหนดการสอน ดังตาราง 1 
 
ตาราง 1  การเก็บรวบรวมขอมูลและติดตามผลการทดลอง 
 

ลําดับที ่ ชื่อเรื่อง จํานวนคาบ หมายเหตุ 
แผนการสอน
ที่ 1 

หญิงและชายตางกันอยางไร 
     -   สอบกอนเรียน 
     -   พัฒนาการทางเพศของชายและหญิง      
         ความแตกตางของเพศชายและหญิง 
     -    สอบหลังเรียน 

1 คาบละ 50 
นาที 

แผนการสอน
ที่ 2 

หญิงหรือชายคุณคาอยูที่ไหน 
      -    สอบกอนเรียน 
      -    ธรรมชาติของเพศชายและหญงิ     
           คุณคาของเพศชายและหญิง 
      -    สอบหลังเรียน 

1  

แผนการสอน
ที่ 3 

คบเพื่อนอยางไรใหสรางสรรค 
      -   สอบกอนเรียน 
      -   กฎทองของการผูกมิตร  พฤติกรรมที่    
          ไมเหมาะสมสําหรับการคบเพื่อน 
      -   สอบหลังเรียน 

1  
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ตาราง 1 (ตอ) 
  
ลําดับที ่ ชื่อเรื่อง จํานวนคาบ หมายเหตุ 

แผนการสอน
ที่ 4 

อนามัยดีที่ตองรักษา 
      -   สอบกอนเรียน 
      -   การดูแลสุขอนามัยของอวัยวะเพศชาย 
          การดูแลสุขอนามัยของอวัยวะเพศหญิง 
      -   สอบหลังเรียน 

1  
 
 
 
 

แผนการสอน
ที่ 5 

อนามัยไมดีเสี่ยงชีวีกับโรคภัย 
      -   สอบกอนเรียน 
      -   โรคและสาเหตุของโรคที่เกิดขึ้นกับ  
          อวัยวะสืบพันธ   การปองกันโรคและ 
          การดูแลอวัยวะสืบพันธ 
      -   สอบหลังเรียน 

1  
 

แผนการสอน
ที่ 6 

รูตัวไวปลอดภัยดี 
       -   สอบกอนเรียน 
       -   เพศสัมพันธที่ไมคาดคิด พฤติกรรม   
           ที่นําไปสูการมีเพศสัมพันธที่ไม   
           คาดคิด  การปองกันพฤติกรรมที่ 
           นําไปสูการมีเพศสัมพันธที่ไมคาดคิด 
       -   สอบหลังเรียน 

1  

แผนการสอน
ที่ 7 

ตัดสินใจแบบไหนที่ไมเสี่ยง 
       -   สอบกอนเรียน 
       -   วิธีปองกันตูแลตนเองจากภัยที่ 
           ไมคาดคิด 

-  สถานการณที่ควรปฏิเสธ การหา 
    ทางออกจากสถานการณที่เปนภัย 

       -   สอบหลังเรียน 

1  

แผนการสอน
ที่ 8 

จะบอกวา”ไม” อยางไรดี 
       -   สอบกอนเรียน 
       -   หลัก,ขั้นตอนการปฏิเสธ 
       -   การหาทางออกเมื่อถูกเซาซี้ 
       -   สอบหลังเรียน 

1  
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 4.  ทําการทดสอบหลังการทดลอง (Post – test) ทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยทํา
การสอบกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยใชแบบทดสอบ เรื่องเพศศึกษา ที่ผูวิจัยสรางขึ้นชุดเดิมกับ
ที่ใชในการสอบกอนทดลอง (Pre test)  
 5.  ผูวิจัยรวบรวมขอมูลที่ไดไปลงรหัสขอมูล เพ่ือนําไปทําการวิเคราะห โดยวิธีการทาง
สถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐาน ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป  
 

การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 หลังจากการเก็บรวบรวมแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเพศศึกษา ทั้งกอน
การทดลอง (Pre-test) และหลังการทดลอง (Post-test) ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 
 1.   ตรวจแบบทดสอบแตละฉบับตรวจใหคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่องเพศศึกษา ตามเกณฑที่กําหนดไว 
 2.   คํานวณหาคาสถิติพ้ืนฐานที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และ 
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คํานวณสถิติที่ใชทดสอบเครื่องมือ และคํานวณสถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน   
ไดแก การวิเคราะหคาความแตกตางของตัวแปร โดยนําไปหาคาสถิติดวยเครื่องคอมพิวเตอรใช
โปรแกรมสําเร็จรูป 
 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ในการวิเคราะห
ขอมูล โดยใชคาสถิติ ดังน้ี 
 1.   สถิติพ้ืนฐาน 
  1.1   คารอยละ    เลือกคําสั่งจากMenu Bar   ดังน้ี 
     Analyze       Descriptive Statistics  Frequencies 
 
      1.2   หาคาเฉลี่ย (Mean)  เลือกคําสั่งจากMenu Bar   ดังน้ี 
     Analyze       Descriptive Statistics  Descriptives 
 
  1.3   หาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard divination) เลือกคําสั่งจาก Menu Bar   
ดังน้ี 
     Analyze       Descriptive Statistics  Descriptives 
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 2.   สถิติที่ใชทดสอบเครื่องมือ สถิติที่ใชทดสอบเครื่องมือแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่องเพศศึกษา 
     2.1  โดยวิธีของโรวิเนลลีและแฮมเบอรตัน(Rovinelli and Hambleton)    
(พวงรัตน   ทวีรัตน. 2531 : 124)   จากสูตร 
    

   IC    =  N
R∑

 
 
 เม่ือ  IC    =   ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดประสงคที่ตองการวัด 

  ∑R     =   ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเนื้อหาทั้งหมด 
   N  =   จํานวนผูเชี่ยวชาญ   
 
 ถาคา IC ที่คํานวณได มากกวาหรือเทากับ 0.5 แสดงวาขอทดสอบนั้นวัดไดจริงตาม
จุดประสงคของการวัด ก็จะเลือกขอสอบนั้นไว 
 ถาคา IC ที่คํานวณได นอยกวา 0.5 แสดงวาขอทดสอบนั้นไมวัด หรือไมเปนตัวแทนตาม
จุดประสงคของการวัด ก็จะตัดขอสอบนั้นทิ้งหรืออาจนําไปปรับปรุงแกไขใหม ตามคําแนะนําของ
ผูเชี่ยวชาญ 
  2.2   หาคาความยากงาย (P)  ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง
เพศศึกษา ใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหโดยเลือกคําสั่งจาก Menu Bar ดังน้ี 
 
     Analyze       Descriptive Statistics  Descriptives 
เลือกขอคําถามที่มีความยากงาย ตั้งแต 0.20 – 0.80 นําไปใช 
 
  2.3  หาคาอํานาจจําแนก ( r ) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง
เพศศึกษา โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหเลือกคําสั่งจากMenu Bar ดังน้ี 
 
  Analyze            Scale       Reliability Analysis  
 
เลือกขอคําถามที่มีคาอํานาจจําแนก ตั้งแต 0.20 ขึ้นไป นําไปใช หลังจากนั้นพิจารณาคา Corrected 
Item to Total Correlation คัดขอคําถามที่มีคาเปนลบออก ทําการวิเคราะหใหม หลังจากนั้นจึง
นําไปหาคาความเชื่อม่ัน 
  2.4  หาประสิทธิภาพของแผนการสอน  โดยกําหนดเกณฑประสิทธิภาพ ของ E1/E2 
ไวที่ 80/80 โดยใชสูตร 
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A
100N
X

E1 ×
∑

=  

   

     
B
100N
F

E2 ×
∑

=  
 

 E1    =   ประสิทธิภาพของกระบวนการที่จัดไวในชุดการเรียนการสอน คิดเปน 
    รอยละจากการทําแบบฝกหัด และ/หรือ ประกอบกิจกรรมการเรียน 
 E2    =   ประสิทธิภาพของผลลัพธ (พฤติกรรมที่เปลี่ยนในตัวผูเรียน หลังจากการ 
    เรียนชุดการเรียนการสอนนั้น) คิดเปนรอยละจากการทําแบบทดสอบ  
    หลังเรียน และ/หรือการประกอบกิจกรรมการเรียน 

 ∑ x   =   คะแนนรวมของผูเรียนจากการทําแบบฝกหัด  
    และ/หรือการประกอบกิจกรรมการเรียน 

 ∑F    =   คะแนนรวมของผูเรียนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน  
    และ/หรือการประกอบกิจกรรมการเรียน 
         

    N      =   จํานวนผูเรียน 
               A      =    คะแนนเต็มของแบบฝกหัด และ/หรือกิจกรรมการเรียน 
               B      =    คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน และ/หรือกิจกรรมหลังเรียน 
 
    หาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองเพศศึกษา โดยใช
ใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห   เลือกคําสั่งจากMenu Bar   ดังน้ี 
 
  Analyze            Scale       Reliability Analysis  
 

โดยพิจารณาที่คา  Alpha   ผลการทดสอบ พบวา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง
เพศศึกษาฉบับน้ี มีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.85 
 3. สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน   
  3.1   ทดสอบสมมติฐาน ขอที่ 1  โดยใชการทดสอบคาที (t – test) ที่ใชทดสอบคา
ความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย 2 คา  ซ่ึงไดจากกลุมตัวอยาง 2 กลุมที่ไมเปนอิสระจากกัน จากการ
ใชโปรแกรมสําเร็จรูป เลือกคําสั่งจาก Menu Bar ดังน้ี 
 

  Analyze             Compare Means  One – Sample T-test 
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  3.2   ทดสอบสมมติฐาน ขอที่ 2 โดยใชการวิเคราะหตัวแปรรวม (Analysis of covariance)   
นําขอมูลมาคํานวณหาคาสถิติดวยคอมพิวเตอร  โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปตามขั้นตอน ดังน้ี 
  ขั้นตอนที่ 1   การทดสอบปฏิสัมพันธ  (Interaction) ระหวางตวัแปรกลุมกับตัวแปรรวม 
  ขั้นตอนที่ 2   การทดสอบความสัมพันธเชิงสันตรง ระหวางตัวแปรกลุมกับตัวแปรตาม   
และการทดสอบอิทธิพลของตัวแปรอิสระ หรือตัวแปรแบงกลุม ซ่ึงจะกระทําไปพรอมกัน โดยเลือก
คําสั่งจาก Menu Bar ดังน้ี 
 
  Analyze              Generate Linear Model       Univariate 
 
โดยใชคะแนนทดสอบกอนเรียนเปนตัวแปรรวม  
   
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

ขอตกลงเกี่ยวกับการวิเคราะหและแปลผล 
 สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
    n      แทนจํานวนนกัเรียนในกลุมตัวอยาง 

        X         แทนคะแนนเฉลี่ย 
        S.D.  แทนสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
         t           แทนคาที่ใชพิจารณาในการแจกแจงแบบที (t – distribution) 
     p   แทนระดับนัยสําคัญทางสถติิจากผลการวเิคราะหขอมูล 
      ดวยเครื่องคอมพิวเตอร 
     F              แทนคาที่ใชพิจารณาในการแจกแจงแบบเอฟ 
      (F – distribution) 
     SS   แทนผลบวกกาํลังสองของคะแนน 
     MS  แทนคาเฉลี่ยของผลบวกกาํลังสองของคะแนน(Mean of square) 
     df   แทนความเปนอิสระที่คะแนนจะเปลี่ยนแปรไป (Degree of  
      freedom) 
     *   แทนการมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลในการศกึษาคนควาครั้งน้ี ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะหโดย 
ใชโปรแกรมสาํเร็จรูปตามลาํดับ ดังน้ี 
 ตอนที่ 1  วิเคราะหคารอยละขอมูลทัว่ไปของกลุมตัวอยาง เกี่ยวกับ เพศ อายุ 
 ตอนที่ 2  วิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน เรื่องเพศศึกษาของกลุมตัวอยาง กอน 
การทดลองและหลังการทดลอง 
 ตอนที่ 3  วิเคราะหคาเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองเพศศกึษา ของกลุม 
ตัวอยางกอนทดลองและหลังการทดลอง วิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียน เรื่องเพศศึกษา ของกลุมตัวอยางกอนการทดลองและหลังการทดลอง 
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ผลการศึกษาคนควา 
 ตอนที่ 1  วิเคราะหขอมูลทัว่ไปของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับ เพศ อายุ แสดงเปนรอยละ   
ปรากฏดังตาราง 2 
 
ตาราง 2  ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับ เพศ อายุ 
 

ขอมูลทั่วไป กลุมทดลอง กลุมควบคุม 

 คน รอยละ คน รอยละ 
    เพศ 

ชาย 
หญิง 

รวม 

15 
15 
30 

50 
50 
100 

15 
15 
30 

50 
50 
100 

อายุ (ป)     
11 
10 

รวม 

16 
14 
30 

52.38 
47.62 
100 

18 
12 
30 

59.52 
40.48 
100 

 
 จากตาราง 2  แสดงวา กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งน้ีกลุมทดลองเปนเพศหญิงเทาๆ กับ
เพศชาย คือเปนเพศหญิงรอยละ 50 และเพศชาย รอยละ 50 
 อายุ  ประชากรในกลุมตวัอยางทั้งสองกลุม มีอายุ 11 ป มากกวา 10 ป  คือ กลุมทดลอง          
มีอายุ 11 ป รอยละ  52.38 ,  10 ป รอยละ 47.62  และกลุมควบคุม มีอายุ  11 ป   รอยละ 59.52 
อายุ 10 ป รอยละ 40.48 
 
 
 ตอนที่ 2  วิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน เรื่องเพศศึกษา ของกลุมทดลอง กอนการ
ทดลอง และหลังการทดลอง เสนอเปนตาราง ดังตอไปน้ี 
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ตาราง 3  วิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน เรื่องเพศศึกษา ของกลุมตัวอยาง กอนการทดลอง  
  และหลังการทดลอง 
 

กลุมทดลอง กลุมควบคุม 
กอนทดลอง หลังทดลอง กอนทดลอง หลังทดลอง 

ผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียน 

คน รอยละ คน รอยละ คน รอยละ คน รอยละ 
ดีเยี่ยม  0 0.00  1 3.33  0 0.00  0 0.00 
ดี  0 0.00 19 63.34  0 0.00  0 0.00 
พอใช  0 0.00 10 33.33  1 3.33  1 3.33 
ปรับปรุง  3 10.00  0 0.00  3 10.00  6 20.00 
ควรปรบัปรุง 27 90.00  0 0.00 26 86.67 23 76.67 
รวม 30 100.00 30 100.00 30 100.00 30 100.00 

 
 จากตาราง 3  แสดงวากลุมทดลองมีคะแนนทดสอบกอนเรียนอยูในระดับปรับปรุง รอยละ 10 
และอยูในระดับ ควรปรับปรุง รอยละ 90 ภายหลังการทดลองพบวา กลุมทดลองมีคะแนนทดสอบ
หลังเรียนอยูในระดับดี รอยละ 63.34 อยูในระดับพอใช รอยละ 33.33 และอยูในระดับดีเยี่ยม รอยละ 
3.33 สําหรับกลุมควบคุม พบวา กอนการทดลองมีคะแนนสอบกอนเรียนอยูในระดับควรปรับปรุง 
รอยละ 86.67 อยูในระดับปรับปรุง รอยละ 10 และอยูในระดับพอใช รอยละ 3.33 ภายหลังการ
ทดลอง พบวา กลุมควบคุมมีคะแนนทดสอบหลังเรียนอยูในระดับควรปรับปรุง รอยละ 76.67 อยูใน
ระดับปรับปรุง รอยละ 20 และอยูในระดับพอใช รอยละ 3.33 
 ตอนที่ 3  วิเคราะหคาเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองเพศศึกษาของกลุมตัวอยาง
กอนทดลอง และหลังการทดลอง วิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง  เพศศึกษาของกลุมตัวอยางกอนการทดลอง และหลังการทดลอง 

3.1 การเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิท์างการเรียนเรื่องเพศศึกษาภายในกลุมเดียวกัน 
ของกลุมทดลอง และกลุมควบคุมกอนและหลังการทดลอง ดังปรากฏใน ตาราง 4 
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ตาราง 4 การเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเพศศึกษา ของกลุมทดลอง  
  และกลุมควบคุมกอนและหลังการทดลอง 
 

กลุม
ตัวอยาง 

การทดลอง n x
 S ระดับ t P 

กอนทดลอง 30 47.0208 10.02110 ควรปรบัปรุง 
กลุมทดลอง 

หลังทดลอง 30 82.1875 4.51813 ดี 
29.515 .000* 

กอนทดลอง 30 50.7083 8.28463 ควรปรบัปรุง 
กลุมควบคุม 

หลังทดลอง 30 54.0833 7.99672 ควรปรบัปรุง 
5.592 .000* 

* อยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 4 แสดงวา กลุมทดลองกอนการทดลอง นักเรียนที่มีคาเฉลี่ย ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเรื่องเพศศึกษา เทากับ 47.0208 ซ่ึงอยูในระดับควรปรับปรุง และหลังการทดลอง มี
คาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเทากับ 82.1875 ซ่ึงอยูในระดับดี เม่ือนําไปทดสอบความแตกตาง
ทางสถิติดวยคาสถิติที่ (t-test dependent) พบวานักเรียนในกลุมทดลองมีคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเรื่องเพศศึกษา หลังการทดลองดีกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐาน ขอที่ 1 กลุมควบคุมการการทดลองนักเรียนมีคาเฉลี่ย ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเรื่องเพศศึกษา เทากับ 50.7083 ซ่ึงอยูในระดับควรปรับปรุง และหลังการทดลอง มี
คาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เทากับ 54.0833 ซ่ึงอยูในระดับควรปรับปรุง เม่ือนําไปทดลอง
ความแตกตางทางสถิติดวยคาสถิติที่ (t-test dependent) พบวานักเรียนในกลุมควบคุมมีคาเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเพศศึกษาหลังทดลอง ดีกวากอนทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
 
ตาราง 5  การเปรียบเทียบคะแนนทดสอบกอนเรียนระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
 

กลุมตัวอยาง n x
 S t P 

กลุมทดลอง 30 47.0208 10.02110 1.71 .000* 
กลุมควบคุม 30 50.7083 8.28463   

 
 จากตาราง 5 แสดงวา คะแนนทดสอบกอนเรียนระหวางกลุมทดลอง และกลุมควบคุม มี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงใชการวิเคราะหความปรวนแปรรวม 
(ANCOVA) 1 ในการทดสอบความแตกตาง ดังตาราง 6 
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ตาราง 6  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนรวม (ANCOVA) ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  เรื่อง เพศศึกษา โดยใชคาเฉลี่ยทดสอบกอนเรียนเปนตวัแปรรวม (Covariate) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากตาราง 5 แสดงวา คะแนนสอบกอนเรียน มีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังทดลอง และสามารถใชพยากรณทางการเรียนหลังการทดลองไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
 และจากตาราง 5 แสดงวา คาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลองดีกวากลุม
ควบคุม  ซ่ึงสนับสนุนสมมติฐาน ขอที่ 2 ที่วา นักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการสอนตามวิธีการ
สอนแบบ 4 MAT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเพศศึกษาสูงกวาการสอนแบบปกติ 
 
 
 
 
 
 

Source SS df        MS F Sig. 

Corrected Model 

Intercept 

PERPRE 

GROUP 

Error 

13561.376 

3057.803 

1713.713 

13207.616 

732.758 

2 

1 

1 

1 

57 

6780.688 

3057.803 

1713.713 

13207.616 

12.855 

527.458 

237.861 

133.307 

1027.398 

.000* 

.00* 

.000* 

.000* 

Total 
Corrected Total 

292840.234 

14294.134 

60 

59 

a  R Squared = .949 (Adjusted R Squared = .947) 



บทที่ 5 
สรุป อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 

ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 
 เพ่ือศึกษาผลของวิธีการสอนแบบ 4 MAT ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองเพศศึกษา
เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเพศศึกษา ของนักเรียนที่ไดรับวิธีการสอนแบบ 4 MAT 
กับนักเรียนที่ไดรับวิธีการสอนแบบปกติ 
 

สมมติฐานในการวิจัย 
 1.  นักเรยีนหลังไดรับการจัดกิจกรรมตามวิธีการสอนแบบ 4 MAT มีผลสัมฤทธิท์างการเรียน
เรื่องเพศศึกษาสูงกวากอนไดรับการสอน 
 2.  นักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการสอนตามวิธีการสอนแบบ 4 MAT มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่องเพศศึกษา สูงกวาการสอนแบบปกติ 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 กลุมตัวอยาง เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ของโรงเรียนพญาไท สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ไดมาโดยการเลือกแบบสุมอยางงาย(Simple Random sampling) แลวนํามา
คัดเลือกเปนกลุมทดลอง ไดแก ป.5/1 จํานวน 30 คน และกลุมควบคุม ไดแก ป.5/2 จํานวน 30 คน 
โดยการจับฉลาก 
 การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi experimental research) แบงกลุม
ตัวอยางออกเปน 2 กลุม คือ กลุมทดลองที่ไดรับวิธีการสอนแบบ 4 MAT ที่ผูวิจัยสรางขึ้น และกลุม
ควบคุมที่ไดรับ วิธีการสอนแบบปกติ โดยทั้งสองกลุมจะไดรับการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน กอนการทดลอง และหลังการทดลอง จากนั้นนําผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ไดจากกลุมตัวอยาง
ไปวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
 

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 เครื่องมือที่ใชวัดผลการวิจัยเปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้นได
ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ และผานการตรวจคุณภาพของเครื่องมือตามหลักเกณฑแลว
เหมาะสมที่จะใชเปนเครื่องมือในการวิจัยครั้งน้ีได โดยใหกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุม เปนผูตอบแบบสอบถาม 
ซ่ึงแบงเปน 3 สวน ดังน้ี 
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 สวนที่ 1  แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางที่เกี่ยวกบั เพศ อายุ 
 สวนที่ 2  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเพศศึกษา ลักษณะคําถามเปนแบบ
เปนเลือกตอบ (Multiple choice) 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ ในแตละแผน ซึ่งมีคาความยากงาย 
0.20 – 0.80 มีคาความเชื่อม่ัน 0.80 – 0.88 
 เครื่องมือที่ใชในการจัดกิจกรรมแบบ 4 MAT ประกอบดวย แผนการสอนเรื่องเพศศึกษา  
ที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยแผนการสอนเรื่องเพศศึกษา และส่ือการสอนที่ใชประกอบการเรียนการสอน  
ไดผานการตรวจสอบจากกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ และผูเชี่ยวชาญแลววาเหมาะสมตอการ
นําไปใชในการจัดการเรียนการสอน 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลในการศึกษาครั้งน้ี ใชโปรแกรมสําเร็จรูป วิเคราะหขอมูล ตามขั้นตอน 
ดังน้ี 
 ตอนที่ 1  วิเคราะหคารอยละขอมูลทัว่ไปของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับ เพศ อายุ 
 ตอนที่ 2  วิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนเร่ืองเพศศกึษา ของกลุมทดลอง กอนการ
ทดลอง และหลังการทดลอง เพ่ือทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 
 ตอนที่ 3  วิเคราะหผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนเร่ืองเพศศกึษา เปรียบเทียบความแตกตาง
ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของกลุมตัวอยางกอนการทดลอง และหลังการทดลองเพื่อทดสอบ
สมมติฐานขอที่ 2 
 

สรุปผลการคนควา 
 จากผลการศึกษาขอมูลทั่วไป พบวา กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนพญาไท สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
กระทรวงศึกษาธิการ แบงออกเปน 2 กลุม ไดแก กลุมทดลองซึ่งเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
หอง 1 จํานวน 30 คน และกลุมควบคุม ซ่ึงเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 หอง 2 จํานวน 30 คน 
เปนเพศชาย และเพศหญิงเทา ๆ กัน คือ เพศชายรอยละ 50 และเพศหญิงรอยละ 50 สําหรับอายุ 
พบวา กลุมควบคุมมีอายุ 11 ป รอยละ 59.52 ซ่ึงมากกวากลุมทดลอง และอายุ 10 ป รอยละ 40.48 
สวนกลุมทดลองมีอายุ 11 ป รอยละ 52.38 และอายุ 10 ป รอยละ 47.62 
 
 ผลการศึกษาดานผลสัมฤทธิ์ของการเรียนภายในกลุมเดียวกนั 
 สรุปผลของการศึกษาดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนทดลอง และหลังการทดลองของ
กลุมทดลองผลการศึกษาดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภายในกลุมเดียวกันกอนการทดลอง พบวา 
กลุมทดลองสวนใหญมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองเพศศึกษาอยูในระดับควรปรับปรุง รอยละ 90 
อยูในระดับปรับปรุง รอยละ 10 และมีคาเฉลี่ยคะแนนทดสอบกอนเรียนอยูในระดับ ควรปรับปรุง คือ 

x 
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47.0208 เม่ือทําการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุม
ทดลอง พบวา กลุมทดลองมีคาเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองเพศศึกษา หลังการทดลองสูง
กวากอนทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 ดังน้ัน จึงสรุปไดวา ผลของการศึกษาสอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 1 ที่วา นักเรียนที่ไดรับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนไดรับการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบ  4 MAT 
 ผลการศึกษาดานผลสัมฤทธิ์ของการเรียนระหวางกลุม 
 เม่ือทําการวิเคราะหความแปรปรวนรวม (ANCOVA) ของผลสัมฤทธิ์ ทําการวัดโดยใช
คะแนนทดสอบกอนเรียนเปนตัวแปรรวม (Covariate) พบวา คะแนนทดสอบกอนเรียนมีความสัมพันธ
กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสามารถใชพยากรณผลสัมฤทธิ์ของการเรียน หลังการทดลองได
อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลองกับกลุมควบคุม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ดังน้ันจึงสรุปไดวา ผลของการศึกษาสอดคลองกับสมมติฐาน ขอที่ 2 ที่วานักเรียนที่ไดรับ
การจัด กิจกรรม การสอนตามวิธีสอนแบบ 4 MAT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองเพศศึกษาสูงกวา
การสอนแบบปกติ 
 

อภิปรายผล 
 การศึกษาวิธีการสอนแบบ 4 MAT ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเพศศึกษาของ
นักเรียนชั้นประถามศึกษาปที่ 5 อภิปรายผลการวิจัยได ดังน้ี 
 ผลการวิเคราะหความแตกตางของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลองที่ไดรับการ
สอนแบบ  4 MAT พบวา กลุมทดลองที่ไดรับวิธีการสอนแบบ 4 MAT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ตาราง 3) ซ่ึงพบวา 
ผลของการศึกษาที่ไดมีความสอดคลองกับการศึกษาของ อรวรรณ พลายละหาร (2546 : 60-62) ที่
ศึกษาเรื่องสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา วิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการ
สอนโดยการจัดกิจกรรมการสอนแบบ 4 MAT กับการสอนแบบปกติ พบวา ภายหลังการจัดกิจกรรม
การสอนแบบ 4 MAT กลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับการศึกษาของ เสมอใจ จงเจริญคุณวุฒิ (2545 : 66-67) ที่
ศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา คณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 3 ที่ไดรับการสอนโดยการจัดกิจกรรมการสอนแบบ 4 MAT กับการสอนแบบปกติ พบวา 
ภายหลังการทดลอง กลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และยังสอดคลองกับการศึกษาขอ ศุภณี ธรรมปติ (2546 : 69) ที่ศึกษาผลของ
การใชแผนการสอนแบบ 4 MAT หนวยการเรียน เร่ือง ตัวเราที่มีผลตอพฤติกรรมสุขภาพ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 พบวา ภายหลังการทดลองมีคาเฉลี่ยของคะแนน พฤติกรรมสุขภาพ
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ดานความรูของนักเรียน หลังไดรับการสอนโดยการใชแผนการสอนแบบ 4 MAT สูงกวากอนการทดลอง 
การศึกษาครั้งน้ีอภิปรายไดวา วิธีการสอนแบบ 4 MAT ที่มีลักษณะเปนกระบวนการตอเน่ือง                
8 ขั้นตอน โดยคํานึงถึงการทํางานของสมองทั้ง 2 ซีก เม่ือครูนํามาใชในหนวยการเรียน และกําหนด
กิจกรรมที่เหมาะสมกับพัฒนาการของผูเรียน สามารถกอใหเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงค 
โดยเฉพาะหนวยการเรียนเร่ืองเพศศึกษา ที่มีลักษณะวิชาใหผูเรียนไดเกิดการคิดในดานตางๆ เชน 
การคิดตัดสินใจ การคิดวิเคราะห การคิดวิจารณญาณ ตองใชกระบวนการเชนเดียวกัน เพ่ือ
กอใหเกิดประสบการณ ทําใหบุคคลมีความรู ทัศนคติ และมีพฤติกรรมที่ถูกตองในเร่ืองเพศได และ
ยังสอดคลองกับความสนใจของผูเรียนชั้นประถมปลาย ที่กําลังมีการเปลี่ยนแปลงทางเพศ และ
พัฒนาบุคลิกภาพ จึงทําใหนักเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังการทดลองสูงกวา
กอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 05 
 ผลการวิเคราะหความแตกตางของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ไดรับการสอน
แบบ 4 MAT กับนักเรียนที่ไมไดรับวิธีการสอนแบบ 4 MAT พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบ    
4 MAT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่ไมไดรับวิธีการสอนแบบ 4 MAT อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 (ตารางที่6) ซ่ึงพบวา ผลของการศึกษาที่ไดมีความสอดคลองกับการศึกษาของ 
อรวรรณ พลายละหาร (2545 : 60-62) ที่ศึกษาเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนโดยการจัดกิจกรรมการสอนแบบ 4 MAT กับการสอน
แบบปกติ พบวา ภายหลังการจัดกิจกรรมการสอนแบบ 4 MAT กลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับการศึกษาของ  
เสมอใจ จงเจริญคุณวุฒิ (2545 : 66-67) ที่ศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนโดยการจัดกิจกรรมการสอนแบบ  
4 MAT กับการสอนแบบปกติ พบวา ภายหลังการทดลอง กลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และยังสอดคลองกับการศึกษาขอ ศุภณี 
ธรรมปติ (2546 : 69) ที่ศึกษาผลของการใชแผนการสอนแบบ 4 MAT หนวยการเรียน เรื่อง ตัวเรา
ที่มีผลตอพฤติกรรมสุขภาพ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 พบวา ภายหลังการทดลองมีคาเฉลี่ย
ของคะแนน พฤติกรรมสุขภาพดานความรูของนักเรียน หลังไดรับการสอนโดยการใชแผนการสอน
แบบ 4 MAT สูงกวานักเรียนกลุมควบคุมที่ไดรับการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 การศึกษาครั้งนี้อภิปรายไดวา วิธีการสอนแบบ 4 MAT เปนวิธีการสอนที่ใหความสําคัญกับ
ความแตกตางระหวางบุคคลมากกวาการสอนแบบปกติ  เน่ืองจากมีกิจกรรมที่หลากหลายสามารถ
ตอบสนองผูเรียนแบบตางๆไดมากกวาการสอนแบบปกติที่มักอยูในรูปแบบของการบรรยาย และยัง
คํานึงถึงหลักจิตวิทยา เปดโอกาสใหผูเรียนไดใชศักยภาพในตัวใหเกิดประโยชนสูงสุดในการเรียนรู 
ดังน้ันนักเรียนทั้งสองกลุม เม่ือไดรับวิธีสอนที่แตกตางกัน จึงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่แตกตางกัน 
กลาวคือ กลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ . 05 
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 ผลการศึกษาครั้งน้ีจึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 2 ขอ และสรุปไดวาแผนการสอน
เรื่องเพศศึกษาที่ผูวิจัยสรางขึ้น สามารถใชเปนเครื่องมือทางสุขศึกษาวิธีหน่ึงที่นําไปใชกับนักเรียน
เพ่ือชวยใหบรรลุวัตถุประสงคทางการศึกษาได   ซ่ึงสุรีพร จันทรโผลี (2527 : 5) ไดเสนอแนะวาการ
เลือกวิธีการใหสุขศึกษา ควรเลือกวิธีการสอนใหเหมาะสมกับกลุมผูเรียน ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัย
เลือกวิธีการสอนแบบ 4 MAT เน่ืองจาก เปนวิธีการสอนที่คํานึงถึงผูเรียนเปนสําคัญ และกําหนด
กิจกรรมที่เหมาะสมกับพัฒนาการ และความสนใจของนักเรียน ที่สําคัญ คือเปนวิธีการสอนที่นักเรียน
ไดมีสวนรวมในทุกกระบวนการ อีกทั้งยังพัฒนาสมองทั้ง 2 ซีกตลอดการเรียนการสอนสอดคลองกับ
งานวิจัยดานวิธีการสอนอื่น ๆ ที่นํามาใชในเรื่องเพศศึกษา อาทิเชน รัตนา เจริญสาธิต (2547 : บทคัดยอ) 
ไดนําการเรียนรูแบบมีสวนรวมที่มีตอความรู และทักษะชีวิตเกี่ยวกับเพศศึกษาของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 พบวา กลุมทดลองมีความรูและทักษะชีวิตเกี่ยวกับเพศศึกษาดีกวา กลุมควบคุม
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 การศึกษาของ สุภาภัค ผองนอย (2544 : 105) ศึกษาประสิทธิผลของ
โปรแกรมสุขศึกษา โดยประยุกตใชกระบวนการแนะแนว เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเกี่ยวกับเรื่อง
เพศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 พบวา กลุมทดลองมีความรู เจตคติ และการปฏิบัติดีกวา
กลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และยังสอดคลองกับการศึกษาของ อังคสุมล เชื้อชัย 
(2543 : บทคัดยอ) ที่ทําการวิจัย เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมสงเสริมความรู เร่ือง เพศศึกษา สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชการเรียนแบบรวมมือตอแบบจิ๊กซอว พบวา คาเฉลี่ยของ
คะแนน ผลสัมฤทธิ์ เรื่องเพศศึกษาของนักเรียนสูงกวากอนเขารวมโปรแกรม อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และสูงกวาเกณฑที่กําหนด คือ รอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ฉะน้ัน สรุปไดวา วิธีการสอนแบบ 4 MAT สามารถนําไปใชเปนรูปแบบหนึ่งของการสอน
สุขศึกษา มีประสิทธิผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นของนักเรียน ดังนั้น การวิจัยในครั้งน้ี             
จึงบรรลุผลตามความมุงหมายของการศึกษาที่ตั้งไวทุกประการ 
 
 

ขอเสนอแนะ 
        จากการศึกษาวิจัย พบวา มีขอควรพิจารณาบางประการ ซ่ึงผูวิจัยขอเสนอแนะ ไดแก 
       1.   ครูควรสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแตละคนในการปฏิบัติกิจกรรม ทั้งกิจกรรมเดี่ยว
และกลุม เพ่ือดูความสามารถหรือความถนัดของแตละบุคคล และครูควรสงเสริมพฤติกรรมนั้น และ
แทรกคุณธรรม จริยธรรมในกิจกรรมการเรียนการสอน แบบ 4 MAT เพ่ือชวยใหนักเรียนไดแสดง
ความสามารถออกมาในทางที่เหมาะสม 
         2. การใชวิธีการสอนแบบ 4 MAT ในหนวยการเรียนแรกๆ ใหผลแตกตางไมมากนักเม่ือ
เปรียบเทียบกับการสอนแบบปกติ แตในหนวยการเรียนที่ 3 – 8 มีความแตกตางกันอยางชัดเจน   
อาจเนื่องมาจากนักเรียนยังไมคุนเคยกับวิธีการสอนแบบ 4 MATในระยะแรกๆ ดังนั้น จึงควรทําให
นักเรียนคุนเคยกับวิธีการสอนแบบ 4 MAT กอนสอนจริง ซ่ึงทําใหนักเรียนปรับตัวได สงผลตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่แตกตางกันอยางชัดเจนได             
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            3. ขอคิดเห็นของนักเรียนที่มีความแตกตางกัน เชน การแสดงความคิดเห็นของนักเรียน
ชายและนักเรียนหญิงที่ตางกัน สามารถกอใหเกิดองคความรูใหมๆ ที่ครูสามารถนําไปใชในการเขียน
แผนการสอนของหนวยการเรียนอ่ืนๆ ได                
 4. การเคลื่อนยายสถานที่เรียนควรกระทํานอยที่สุด เพ่ือลดปญหาการใชเวลาในการเรียน
การสอนของแตละคาบ    
 

     ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
 จากการศึกษาวิจัย พบวา มีขอควรพิจารณาบางประการ ซ่ึงผูวิจัยขอเสนอแนะในการทํา
วิจัยครั้งตอไป  ไดแก 
            1. ควรศึกษาตัวแปรตามอื่นๆ ของนักเรียนที่ไดรับการสอน โดยใชแผนการสอนแบบ 4 MAT 
เชน ความฉลาดทางอารมณ การตัดสินใจ  ความคงทนในการเรียน 
          2. การศึกษาผลการใชแผนการสอน 4 MAT ในหนวยการเรียนอ่ืนๆ ของวิชาสุขศึกษา 
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รายนามผูเชี่ยวชาญ 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
(แผนการสอนและแบบทดสอบ) ในปริญญานิพนธ 

 
 1.   อาจารยบุปผา   ปลึ้มสําราญ 
  ภาควิชาสขุศกึษา คณะพลศึกษา  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 
 2.    อาจารยชลอจิต   เล็กมณีโชติ 
  ครูคศ.3   ครมีูวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ  โรงเรยีนพญาไท 
 3.   ผูชวยศาสตราจารยกฤตกรณ   ประทุมวงษ 
  ภาควิชาสขุศกึษา คณะพลศึกษา  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 
 4.   อาจารยรุงทิวา   แยมรุง 
  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 
 5.   นางสาวนงจรส   ศุภกิจ 
  นักวิชาการสาธารณสุข 7   กรมอนามัย   กระทรวงสาธารณสุข 
 6.   ดอกเตอรศศธิร   เขียวกอ 
  ครูคศ.2   โรงเรียนพญาไท   
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ภาคผนวก   ข. 
เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูล 

คุณภาพของเครื่องมือ 
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ขอสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
แผนที่ 1 

เร่ืองหญิงและชาย ตางกันอยางไร 
 

คําสั่ง จงเลือกคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว 
 

1.  ความสนใจในเพื่อนตางเพศเมื่อยางเขาสูวัยรุน เปนการเปลี่ยนแปลงในดานใด 
 ก.   กาย  ข.   อารมณ  ค.   จิตใจ  ง.   สังคม 
 
2.  วัยอลวน   ใชเปนคํานิยามของวัยรุน เพราะเหตใุด 
 ก.   เปนวัยทีมี่ความวุนวายกับผูอ่ืน ข.   เปนวยัทีมี่ความสับสนในการปฏิบตัติัว 
 ค.   เปนวัยทีช่อบกอกวนสงัคม ง.    ง.   เปนวัยที่ชอบหลบหนาจากสังคม 
 
3.  เด็กผูหญิงเม่ือเขาสูชวงวัยรุน มีการเปลี่ยนแปลงของเสียงเปนอยางไร 
 ก.  แตกพรา ข.  ต่ําลงเล็กนอย  ค.   บางเบา  ง.   ดังกังวาน 
 
4.  เด็กผูชายและเด็กผูหญิง เม่ือเขาสูชวงวัยรุนมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกัน ในขอใด 
 ก.   เสียง  ข.   สายตา  ค.   ผม   ง.   ขน 
 
5.  เด็กผูชายและเด็กผูหญิง เม่ือเขาสูชวงวัยรุนมีการเปลี่ยนแปลงตางกัน ในขอใด 
 ก.   เสียง  ข.   สายตา  ค.   ผม   ง.   ขน 
 
6.  ลักษณะใดเปนสิ่งที่บงบอกวุฒิภาวะของเด็กผูชาย 
 ก.   อารมณแปรปรวน  ข.   ฝนเปยก 
 ค.   มีประจําเดือน  ง.   มีขนในทีล่ับ 
 
7.  วัยรุนถูกเรียกวาเปนวัยพายุบุแคม เพราะเหตุใด 
 ก.   มีการเปลี่ยนแปลงอยางมาก  ข.   มีความรนุแรงมาก 
 ค.   มีอํานาจการทําลายลางมาก  ง.   มีการทํานายไดยาก 
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8.  สาเหตุใดที่ทําใหวยัรุนในสังคมไทยแตกตางจากสังคมตะวันตก 
 ก.   ความกาวหนาทางเทคโนโลยีการสื่อสาร 
 ข.   ประเพณีและวัฒนธรรมแตกตางกัน 
 ค.   วัยรุนตะวันตกมีพัฒนาการทางเพศเร็วกวา 
 ง.   วัยรุนตะวนัตกมีการศึกษามากกวา 
 
9.  วัยรุนมีการเปลี่ยนแปลงดานใดมากที่สุด 
 ก.   สังคม ข.   อารมณ ค.   จิตใจ  ง.   รางกาย 
 
10.  ขอใดเปนประโยชนของการเรียนเพศศึกษา ที่สาํคัญที่สุด 
 ก.   ทราบถึงความผิดปกตทิางเพศ 
 ข.   ทราบถึงความแตกตางระหวางเพศ 
 ค.   ทราบถึงความสนใจในแตละเพศ 
 ง.   ทราบถึงการปรับตวัใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง 
 
11.  ผูที่เปนสาวกอนวัย  จะมีลักษณะอยางไร 
 ก.   มีการวางตัวเปนผูใหญ  ข.   สูงเร็วเทาผูใหญ 
 ค.   มีประจําเดือนครั้งแรกกอน 9 ป   ง.   มีความคิดนึกเหมือนผูใหญ 
 
12.  แปะชอบสังเกต และลอกเลียนแบบดาราเกาหลี จัดเปนการพัฒนาการทางดานใด 
 ก.   กาย  ข.   อารมณ ค.   จิตใจ  ง.   สังคม 
 
13.  วัยรุนมีการพัฒนาทางสติปญญาเปนอยางไร 
 ก.   ฉลาดมากขึ้น   ข.  ตั้งใจเรียนมากขึ้น 
 ค.   แกปญหาไดมากขึ้น  ง.  มีความคิดสรางสรรคเพ่ิมขึ้น 
 
14.  ขอใดไมใชความตองการของวัยเด็กตอนปลาย 
 ก.   ตองการใหมีผูบอกวาควรทําอะไร 
 ข.   ตองการเลยีนแบบบุคคลที่ตนชอบ 
 ค.   ตองการใหเพ่ือนๆยอมรับ 
 ง.   ตองการความคิดเห็นจากเพื่อน 
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15.  ถาเรากําลังมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ  เราควรปฏิบัติอยางไร 
 ก.   ระบายกับเพ่ือน เพ่ือนคงไมโกรธเรา 
 ข.   รูเทาทันอารมณน้ัน และระงับไวได 
 ค.   แสดงไดเทาที่ใจคิด ผูอ่ืนควรเขาใจเรา 
 ง.   บอกกับเพ่ือนๆใหอยูไกลๆเรา 
 
16.  นักเรียนมีความคิดเห็นอยางไรกับประโยคตอไปนี้   “ผูชายมีปญญามากกวาผูหญิง”  
 ก.   จริง   ที่บานก็คิดแบบนี้  ข.   จริง   หองเรียนของเราเปนแบบน้ี 
 ข.   ไมจริง  ผูหญิงนาจะฉลาดกวา ง.   ไมจริง ไมเปนเหตุเปนผลกันเลย 
 
17.      หมายถึงสิ่งใด 
 ก.   กระจกสองหนาของไซซี  ข.   กระจกสองหนาของวีนัส 
 ค.   โลหของเทพเจาเฮอรคิวลิส          ง.   โลหของเทพเจามารส 
 
18.  เราสามารถนําความรูเร่ืองเพศศึกษาไปใชในชีวติประจําวันไดมากที่สุดในขอใด 
 ก.   นําไปสํารวจเพื่อนๆ วาใครเขาสูวัยรุนแลวบาง 
 ข.   เปนที่ปรึกษาของเพื่อนๆในกลุมวัยรุน 
 ค.   รูจักพัฒนาการของตนเองและผูอ่ืน 
 ง.   เพ่ือเกิดความภาคภูมิใจที่รูมากกวาผูอ่ืน 
 
19.  ใครมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับพัฒนาการทางเพศของตน 
 ก.   สุดสาคร อายุ 11 ป ชอบเลนกบัเพ่ือนผูหญิง 
 ข.   สินสมุทร ยอมฟงความคิดเห็นของเพ่ือนผูหญิง  
 ค.   วันทองไมยอมพูดกับเพศตรงขาม 
 ง.   แกวหนามาลางหนาทั้งวันเพราะกลัวเปนสิว 
 
20.  ถาเพื่อนมีปญหาเกี่ยวกับการปรับตวัเม่ือเขาสูวัยรุน  ควรแนะนําอยางไร 
 ก.   ไมตองกังวลใครๆ ก็เปนแบบน้ี 
 ข.   เขาหองแช็ทกันดีกวา เพ่ือหาคําตอบ  
 ค.   เราไมแนใจ ถามคุณครูหรือพอแมดีไหม 
 ง.   อยาถามเลยเราเองก็ไมรูเหมือนกัน 
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ขอสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
แผนที่ 2 

เร่ือง หญิงและชาย คุณคาอยูที่ไหน 
 
คําสั่ง จงเลือกคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว 
 
1.  ขอใดไมใชชื่อของการหลุดลอกของเยื่อบุผนังมดลูกในแตละเดือน 
 ก.   ฤดู  ข.   รอบเดือน  ค.   เมนส ง.   ประจําเดือน 
 
2.  โดยปกติประจําเดือนมักมีกี่วัน/1 ครั้ง 
 ก.   10-12 วนั   ข.   8-10 วัน 
 ค.   5-8 วัน   ง.   3-5 วัน 
 
3.   ชายและหญิงมีคุณคาที่ไมแตกตางกันในขอใด 
 ก.   เพศ      ข.   คุณสมบัติที่ดี  ค.   สรีระรางกาย ง.   พละกําลัง 
 
4.  ลําดับขั้นของการเกิดประจําเดือน คือขอใด 
  1.   ไขสุกตกลงมา 
  2.   เยื่อบุผนังหลุดลอกออก 
  3.   ผนังมดลูกหนาขึ้น 
  4.   เลือดประจําเดือน 
 ก.   2  3   1   4  ข.   1   2   3   4 
 ค.   3   1   2   4  ง.   3   4   2   1 
 
5.  เด็กวัยรุนชายมีการฝนเปยก ถือวาผดิปกติหรือไม เพราะเหตุใด 
 ก.   ปกติ   การนอนหลับตองฝน ข.   ปกติ   เปนพัฒนาการทางเพศ 
 ค.   ผิดปกติ เปนเรื่องนาอาย  ง.   ผิดปกติ  เกิดจากการจินตนาการ 
 
6.  ขอใดแสดงวาผูหญิงมีบทบาทมากขึ้นในสังคมไทยปจจุบัน 
 ก.   ผูหญิงสามารถดูแลพอแมได 
 ข.   ผูหญิงสามารถเลี้ยงลูกเองได 
 ค.   ผูหญิงสามารถเลือกผูชายที่จะแตงงานดวยได 
 ง.   ผูหญิงสามารถลงรับสมัครเลือกตั้งเปน ส.ส.ได 
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7.  ขอใดเปนการเปลี่ยนแปลงบทบาทของเพศหญิง ในสังคมปจจุบัน 
 ก.   ผูหญิงสามารถเปนทหาร,ตํารวจไดเหมือนผูชาย 
 ข.   ผูหญิงสามารถบวชเปนภิกษุณีได 
 ค.   สาวประเภทสองเขารวมประกวดไดมากขึ้น 
 ง.   มีรถประจําทางสําหรับผูหญิงโดยเฉพาะ 
 
8.  การทํางานรวมกันระหวางชาย –หญิง ควรเปนไปอยางไร 
 ก.   ผูหญิงยิงเรือ ผูชายพายเรือ 
 ข.   ผูชายเปนชางเทาหนา ผูหญิงเปนชางเทาหลัง  
 ค.   หญิงและชายกาวไปพรอมกัน 
 ง.   ชายขาวเปลือก หญิงขาวสาร 
 
9.  เซลสืบพันธุของเพศชาย คือขอใด 
 ก.   อัณฑะ ข.   ตัวอสุจิ ค.   องคชาติ ง.   ตอมลูกหมาก 
 
10.  ขอใดกลาวถึง ประจําเดือน  ไดถูกตอง 
 ก.   เลือดเสียในรางกาย 
 ข.   มดลูกมีการเปลี่ยนถายเลือด 
 ค.   อาการสลายและหลุดลอกของเยื่อบมุดลูก 
 ง.   ความผิดปกติที่ยังไมทราบสาเหต ุ
 
11.  อวัยวะใดทําหนาที่ผลติตวัอสุจิ 
 ก.   ตอมลูกหมาก   ข.   องคชาติ ค.   ตอมเพศ ง.   อัณฑะ 
 
12.  เม่ือมีประจําเดือน ควรปฏิบัตตินอยางไร 
 ก.   เปลี่ยนผาอนามัยทุกชั่วโมง ข.   งดออกกําลังกายเด็ดขาด 
 ค.   หามดื่มนํ้าเย็น   ง.   หลีกเลี่ยงการวายน้ําในสระ 
 
13.  ขอใดเปนการปฏิบัตตินที่บงบอกถึงความพึงพอใจในเพศของตน 
 ก.   นุชอยากทํางานไดเชนเดียวกับเพศชาย จึงเลือกสอบเขาคณะวิศวกรรมศาสตร 
 ข.   สุรชัยรูสึกวาตนเองเปนเพศที่เขมแข็ง จึงสละที่น่ังบนรถเมลใหสตรีมีครรภ 
 ค.   สุชาติชอบเขากลุมเพ่ือนหญิงเพราะไมชอบความรนุแรง 
 ง.   ดวงใจเริ่มมีหนาอก รูสึกอายจึงเดินหลังงอๆ 
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14.  ขอใดคือการฝนเปยก 
 ก.   อสุจิเคลื่อนออกมาเองขณะหลับ 
 ข.   อสุจิเคลื่อนออกมาเองขณะอาบน้ํา 
 ค.   อสุจิเคลื่อนออกมาเองขณะใดก็ได 
 ง.   อสุจิเคลื่อนออกมาเองขณะรวมเพศ 
 
15.  คุณคาของตนเองในเรื่องใดที่ควรสราง 
 ก.   ความมีเสนหตอเพศตรงขาม 
 ข.   ดูดีดวยการใชของมีแบรนดราคาแพง 
 ค.   มุงม่ันอดทนเพื่อความสําเร็จ 
 ง.   ทันสมัย รูจักเกมคอมพิวเตอรใหมๆ  
 
16.   ถาเราไมรูจักคุณคาของตนเอง อาจสงผลตอขอใด 
 ก.   ไมรูวิธีการทํามาหากิน  ข.   ไมรูหนังสือ 
 ค.   ไมรูจักจุดดีจุดดอยของตน  ง.   ไมรูจักวิธกีารใชเงิน 
 
18.   การเปลี่ยนแปลงทางเพศของวัยรุนชาย   ขอใดเดนชัดที่สุด 
 ก.   มีขนรักแร    ข.   มีสิวขึ้นตามใบหนา 
 ค.   มีฝนเปยก   ง.   มีประจําเดือน 
 
19.   ถาเราไมพอใจในเพศที่ตนเองเปนอยู   ควรทําอยางไร 
 ก.   เก็บเงินเพ่ือแปลงเพศ  ข.   ปรับเปลีย่นความคิด 
 ค.   เลือกคบแตเพศที่เราชอบ  ง.   ปรึกษาแพทยศลัยกรรม 
 
20.   สวนปลายของอวัยวะ A จะมีหนังบางๆคลุมไว   สามารถรูดขึ้นลงเพื่อทําความสะอาดได    
อวัยวะ A   หมายถึงอวัยวะใด 
 ก.   ลูกอัณฑะ    ข.   ตอมลูกหมาก 
 ค.   ถุงอัณฑะ    ง.    องคชาติ 
 

........................................................................................................... 
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ขอสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
แผนที่ 3 

เร่ืองคบกับเพื่อนอยางไรใหสรางสรรค 
 
คําสั่ง จงเลือกคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว 
 
1.  เหตุใดคนเราจึงตองมีเพ่ือน 
 ก.   ไมชอบอยูคนเดียว  ข.   ไมสามารถอยูคนเดียวตามลําพังได 
 ค.   ไมสามารถไปไหนคนเดียวได ง.   ไมมีที่พ่ึงพิงทางการเงิน 
 
2.  เพ่ือนลักษณะใดที่ไมควรคบ 
 ก.   ไมใหลอกขอสอบ   ข.   ไมชวยทาํเวร  
 ค.   ไมใหยืมเงิน   ง.   ไมชวนไปเที่ยว 
 
3.  คบคนพาลพาลพาไปหาผิด   นักเรียนเห็นดวยกับประโยคนี้หรือไม 
 ก.   ไมเห็นดวย เพราะการคบเพื่อนไมใชเรื่องสําคัญ 
 ข.   เห็นดวย เพราะเด็กวัยรุนสวนใหญไมม่ันใจในตนเอง 
 ค.   เห็นดวย เพราะการคบเพื่อนมีความสําคัญมาก 
 ง.    ไมเห็นดวย เพราะไมมีใครสามารถชักจูงเราได 
 
4.  การวางตัวตอเพศตรงขาม มีความสําคญัมากที่สุดในวัยใด 
 ก.   วัยรุน ข.   วัยเด็ก ค.   วัยผูใหญ ง.   วัยเบญจเพส 
5.  ขอใดเปนการปรับตวัเขากับบุคคลอ่ืน 
 ก.   พูดเฉพาะความดีของผูอ่ืน   ข.   ปรับปรุงนิสัยของตนเองตามผูอ่ืน 
 ค.   มองขามความผิดพลาดเล็กๆ นอยๆ ง.   ยอมเสียเปรียบเพ่ือน 
 
6.  การวางตัวตอเพศตรงขาม ควรกังวลเรื่องใดมากที่สุด 
 ก.   การไมใหเกียรติซ่ึงกันและกัน  ข.   การที่ผูชายไมปกปองผูหญิง 
 ค.   ความสัมพันธที่เกินเลย   ง.   การแสดงซึ่งความอิจฉาริษยา 
7.  การเขาใจและเห็นใจผูอ่ืนตรงกับขอความในขอใดมากที่สุด 
 ก.  เขาเมืองตาหลิ่วตองหลิว่ตาตาม  ข.   ถอยทีถอยอาศัย 
 ค.   ใจเขาใจเรา    ง.   นํ้าพึ่งเรือเสือพ่ึงปา 
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8.  ขอใดเปนการปรับตวัใหเขากับผูอ่ืน 
 ก.   สุดายายไปเขาโรงเรียนใหมจึงทําความรูจักกับเพ่ือนใหมๆ 
 ข.   สุมาลีตองการใหเพ่ือนๆรักตน จึงซ้ือขนมมาแจกเพื่อน 
 ค.   สุนียตองการใหเพ่ือนๆสนใจ จึงพูดดวยเสียงอันดัง 
 ง.   สุรัตนตองการเปนประธานนักเรียน จึงใชเงินซ้ือเสียง 
 
9.  ความสามารถในการปรบัตวัใหเขากบัสถานการณทีเ่หมาะสม ตรงกับขอความใด 
 ก.   นํ้าพึ่งเรือเสือพ่ึงปา  ข.   ใจเขาใจเรา 
 ค.   ถอยทีถอยอาศัย   ง.   เขาเมืองตาหลิ่วตองหลิ่วตาตาม 
 
10.  การปรับตัวใหเขากับผูอ่ืน มีความสําคัญอยางไร 
 ก.   เปนที่สนใจตอเพศตรงขาม  ข.   ทําใหมีบุคลิกด ี
 ค.   อยูรวมกันอยางราบรื่น  ง.   เปนผูกวางขวางในกลุมเพ่ือน 
 
11.  ขอใดเปนการปรับตวัใหเขากับเพศตรงขามอยางไมถูกตอง 
 ก.   ควรแสดงน้ําใจตอกัน  ข.   อยูรวมกันในวัยเรียน 
 ค.   ใหเกียรติตอกัน   ง.   ทํางานรวมกันได 
 
12.   ในการผูกมิตรกับผูอ่ืน ควรมีพ้ืนฐานตอไปน้ียกเวนขอใด 
 ก.   สนใจ,เอาใจใสผูอ่ืน  ข.   จริงใจ 
 ค.   มีอารมณขัน   ง.   ทําตามใจตนเองทุกครั้ง 
 
20.   ขอใดมีความหมายเชนเดียวกับการผกูมิตร 
 ก.   มีมนุษยสัมพันธ   ข.   มีมรรยาท 
 ข.   มีศีลธรรม    ง.   มีความรับผิดชอบ 
 
21.   ขอใดเปนลักษณะที่ถกูตองของวัยรุนในการคบเพือ่นฝูง 
 ก.   ตางฝายตางชวยเหลือกัน  ข.   ตางฝายตางเอาใจกัน 
 ค.   ชายสามารถอาเปรียบหญิงได ง.   หญิงสามารถเอาเปรียบชายได 
 
13.  การคบเพื่อนตางเพศของวัยรุนควรยึดหลักใด 
 ก.   คอยตามใจอยูเสมอ  ข.   ไมถือตัว 
 ค.   ปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน ง.   เปนสุภาพบุรุษสุภาพสตร ี
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14.  พฤติกรรมใดไมเหมาะสมสําหรับการคบเพื่อน 
 ก.   ยอมรับความผิดพลาดของตนมากเกินไป 
 ข.   ใสใจผูอ่ืนมากเกินไป 
 ค.   ไมซํ้าเติมเพ่ือนมากเกินไป 
 ง.   อยากรูอยากเห็นเรื่องของเพื่อนมากเกินไป 
 
15.  พฤติกรรมทางเพศจากสื่อในขอใด ที่ไมควรเลียนแบบเปนอยางยิ่ง 
 ก.   ทาเดินของนางแบบ  ข.   แบบของชุดชั้นในตามโฆษณา 
 ค.   ฉากหึงหวงตบต ี   ง.   ฉากการมีเพศสัมพันธที่ไมเหมาะสม 
 
16.  การปรับอารมณของตนเองใหแจมใส   ทําไดอยางไร 
 ก.   เลนกีฬา,ดนตรี   ข.   ดูภาพยนตร 
 ค.   อยูเงียบๆคนเดียว   ง.   ออกเที่ยวกลางคืน 
 
17.  อารมณที่แจมใส สงผลตอการผูกมิตรไดอยางไร 
 ก.   หนาตาดีนาคบ   ข.   สุภาพเรียบรอย 
 ค.   นาคบหาสมาคม   ง.   เรียนหนังสือไดดี 
 
18.   ขอใดเปนเหตุผลของการยอมรับฟงความคิดเห็นของเพ่ือน 
 ก.   คนเราอาจมีความคิดเห็นดีๆแตกตางกันได 
 ข.   ถาไมฟง เพ่ือนอาจนําไปบอกครูได 
 ค.   การฟงเปนคุณสมบัตขิอหน่ึงของการเปนหัวหนากลุม 
 ง.   การรับฟงผูอ่ืนมากไปอาจทําใหงานไมสําเร็จได 
 
19.  เม่ือมีการโตเถียงกันขณะทํางานกลุม ควรใชแนวคิดในขอใด 
 ก.   แพเปนพระชนะเปนมาร  ข.   ปากเปนเอกเลขเปนโทโบราณวา 
 ค.   วันพระไมไดมีหนเดียว  ง.   ปากปราศรัยนํ้าใจเชือดคอ 
 
20.   ขอใดแสดงความหมายของคําวา มิตร ไดถูกตอง 
 ก.   ไทยประสิทธคือมิตรแท  ข.   หน่ึงมิตรชิดใกล 
 ค.   มิตรแทไมมีในโลก   ง.   มิตรแทคือเพ่ือนในยามยาก 
 

...................................................................................................... 
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ขอสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
แผนที่ 4 

อนามัยดี ที่ตองรักษา 
 
คําสั่ง จงเลือกคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว 
 
1.  ขอใดไมใชการปฏิบตัิตนเม่ือมีกลิ่นตวั 
 ก.   อาบนํ้า    ข.   เลิกกินกระเทียม 
 ค.   ไมใสเสื้อผาหมักหมม  ง.   ใชสารสมระงับกลิ่นกาย 
 
2.  ขอใดเปนวิธีการทําความสะอาดอวัยวะเพศที่ดีที่สุด 
 ก.   ใชนํ้าสะอาดลาง   ข.   ใชกระดาษชําระ 
 ค.   ใชนํ้ายาฆาเชื้อโรค  ง.   ใชนํ้าสบูลาง 
 
3.  การเลือกใชเครื่องสําอางในขอใด ไมถูกตอง 
 ก.   ใชนํ้ายาฆาเชื้อโรคทําความสะอาดอวัยวะเพศ 
 ข.   ใชโรลออนดับกลิ่นตวั 
 ค.   ใชสบูที่มีฤทธิเ์ปนกลางลางหนา 
 ง.   ใชแปงฝุนโรยตัวที่ใชกบัผิวเด็ก 
 
4.  วิธีการในขอใดคือหลักในการดูแลสุขอนามัยของอวัยวะเพศที่ถกูตอง 
 ก.   ทําความสะอาดทุกวันดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค หลังอาบน้ําวันละ 2 ครั้ง 
 ข.   ทําความสะอาดทุกวันดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค หลังขับถาย 
 ค.   ทําความสะอาดทุกวันดวยน้ํายาทําความสะอาดเฉพาะที่ หลังขับถาย 
 ง.   ทําความสะอาดทุกวันดวยน้ําสะอาด,ฟอกสบู หลังอาบน้ําวันละ 2 ครั้ง 
 
5.  การดูแลสุขอนามัยทางเพศมีความจําเปนอยางไร 
 ก.   เปนอวัยวะที่สกปรก จึงจําเปนตองดูแลเปนพิเศษ 
 ข.   ปองกันโรคที่อาจเกิดขึ้นและรักษาไดดวยตนเอง 
 ค.   เปนอวัยวะที่ดุแลยากจึงตองใหความสําคัญ 
 ง.   เพ่ือดูแลใหอยูในสภาพปกติ,ทําหนาที่ไดสมบูรณ 
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6.  กางเกงในควรทําจากผาชนิดใด เพราะเหตุใด 
 ก.   ไนลอน เพราะเบาสบาย  ข.   ฝาย เพราะซับเหงื่อไดดี 
 ค.   เรยอง เพราะราคาแพง  ง.   ใยสังเคราะห เพราะเปนที่นิยม 
 
7.  ขอใดเปนการดูแลอวัยวะเพศชายที่ถกูตอง 
 ก.   ใชนํ้ายาฆาเชื้อโรคโดยเฉพาะ  
 ข.   โรยแปงทุกครั้งหลังทาํความสะอาด 
 ค.   รูดหนังหุมปลายขึ้นเพ่ือทําความสะอาด 
 ง.   ดันหนังหุมปลายลงเพือ่ทําความสะอาด 
 
8.  การโรยแปงที่อวัยวะเพศหญิง เปนปจจัยใหเกิดโรคใด 
 ก.   มะเร็งรังไข   ข.   มะเร็งเตานม 
 ค.   มะเร็งชองคลอด   ง.   มะเร็งปากมดลูก 
 
9.  เพราะเหตุใดจึงไมควรใชนํ้ายาทําความสะอาดเฉพาะที ่
 ก.   ราคาแพง    ข.   หาซื้อยาก 
 ค.   ไมเหมาะกับเด็ก   ง.   ฆาเชื้อแบคทีเรียที่เปนมิตร 
 
คําสั่ง ใชขอเลือกตอไปน้ีเพ่ือตอบคําถามขอ 10 – 14   ตามความเปนจริง 
 ก.   ทําเปนประจํา   ข.   ทําเปนบางครั้ง 
 ค.   ควรทําแตไมไดทํา   ง.   ไมควรทําและไมไดทํา 
 
10.  ลางอวัยวะเพศทุกครั้งที่อาบนํ้า 
 ตอบขอ................ 
 
11.  ซับอวัยวะเพศทุกครั้งใหแหงทุกครั้งกอนใสกางเกงใน 
 ตอบขอ................ 
 
12.  ซักชุดชั้นในทุกวัน 
 ตอบขอ................ 
 
13.  ใชนํ้ายาฆาเชื้อโรคเฉพาะที่ ทําความสะอาดอวัยวะเพศ 
 ตอบขอ................ 
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14.  ใชผาเชด็ตัวปะปนรวมกับผูอ่ืน 
 ตอบขอ................ 
 
15.  นักเรียนมีความคิดเห็นตอการเรียนเร่ืองสุขอนามัยทางเพศอยางไร 
 ก.   จําเปน เพราะสามารถนําไปปฏิบตัิตวัไดถูกตอง 
 ข.   จําเปน เพราะจะไดชวยดูแลเพ่ือนๆในหอง 
 ค.   ไมจําเปน เพราะเปนเรือ่งไมควรเปดเผย 
 ง.   ไมจําเปน เพราะเปนเรือ่งที่รูอยูแลว 
16.  การสวมชุดชั้นในที่ไมแหงสนิท เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเชื้อโรคชนิดใด 
 ก.   เชื้อไวรัส   ข.   เชื้อแบคทีเรีย 
 ค.   เชื้อรา   ง.   เชื้อพยาธิ 
 
17.  กลิ่นตัวเกิดจากเหงื่อที่หมักหมมรวมตัวกบัเชื้อโรคใด 
 ก.   เชื้อไวรัส   ข.   เชื้อแบคทีเรีย 
 ค.   เชื้อรา   ง.   เชื้อพยาธิ 
 
18.  การเปลีย่นผาอนามัยบอยๆกอใหเกิดผลตอสุขภาพในขอใด 
 ก.   ความสิ้นเปลือง   ข.   ตองเขาหองน้ําบอยๆ 
 ค.   ไมเลอะเทอะเปรอะเปอน  ง.   ลดการติดเชื้อโรคภายใน 
 
19.  ผาอนามัยที่เลือกใชควรมีสวนประกอบของน้ําหอมหรือไม เพราะเหตุใด 
 ก.   ไมควร เพราะมีราคาแพง  ข.  ไมควร เพราะอาจเกิดอาการแพ 
 ค.   ควร เพราะชวยลดการเกิดกลิ่นได ง.  ควร เพราะมีโฆษณาใหเห็น 
 
20.   การทําความสะอาดองคชาติที่ไมถกูตอง ทําใหเกิดอาการในขอใดตามมา 
  ก.   ปสสาวะแสบขัด   ข.   กลั้นปสสาวะไมได 
 ค.   ปลายอวัยวะเพศบวมแดง,อักเสบ ง.   ปวดบริเวณอวัยวะเพศ 
 

....................................................................................................... 
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ขอสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
แผนที่ 5 

เร่ือง อนามัยไมดีเสี่ยงชีวติตอโรคภัย 
 
คําสั่ง จงเลือกคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว 
 
1.  การไมรักษาความสะอาดบริเวณขาหนีบ จะทําใหเกิดโรคใด 
 ก.   เริม  ข.   หูดหงอนไก  ค.   เชื้อรา ง.   งูสวัด 
 
2.  โรคไสเลื่อน เกิดจากสาเหตุใด 
 ก.   ลําไสใหญกวาปกต ิ   ข.   เยื่อบุชองทองออนแอกวาปกต ิ
 ค.   เยื่อบุชองทองใหญกวาปกต ิ  ง.    ลูกอัณฑะใหญกวาปกต ิ
 
3.  โรคไสเลื่อน จะพบอาการแสดงในลักษณะใด 
 ก.   พบกอนโตที่องคชาต ิ   ข.   พบกอนโตที่หนาทอง 
 ค.   พบกอนโตที่ลูกอัณฑะเวลานอนราบ ง.   พบกอนโตที่ลูกอัณฑะเวลายืน, ไอ 
 
4.  ผื่นแพจากการใชผาอนามัย สวนมากเกิดจากสารเคมีใดในผาอนามัย 
 ก.   นํ้ายาดับกลิ่น ข.   นํ้าหอม ค.   นํ้ายากันชื้น ง.   วัสดุที่ใชผลิต 
 
5.  การปองกันผื่นที่แพจากการใชผาอนามัย ทําไดโดย 
 ก.   เปลี่ยนผาอนามัยทุกๆ 8 ชั่วโมง  ข.   ใชผาอนามัยแบบสอด 
 ค.   ใชผาอนามัยแบบมีปก   ง.   หลีกเลี่ยงผาอนามัยที่มีนํ้าหอม 
 
6.  อาการของโรคถุงนํ้าที่ลกูอัณฑะคือขอใด 
 ก.   เปนกอนแข็ง เคลื่อนทีไ่ด   ข.   เปนกอนนุม ฉายไฟโปรงแสง 
 ค.   เปนกอนแข็งกดทับ   ง.   เปนกอนนุม กดเจ็บ 
 
7.  การปฏิบัติตนเพื่อปองกันโรคถุงนํ้าที่ลูกอัณฑะ คอืขอใด 
 ก.   กินยาแกอักเสบเปนประจํา ข.    ข.   ใชนํ้ายาทําความสะอาดเฉพาะที ่
 ค.   สังเกตความผิดปกติอยูเสมอ  ง.   โรยแปงทุกครั้งหลังอาบน้ํา 
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8.  สาเหตุของโรคทางเดินปสสาวะอักเสบ คือขอใด 
 ก.   เปนมาแตกําเนิด   ข.   ไมทราบสาเหต ุ
 ค.   เซลผิดปกต ิ   ง.   การติดเชื้อ 
 
9.  อาการแสดงของโรคทางเดินปสสาวะอักเสบ คือขอใด 
 ก.   ปสสาวะแสบขัด,ปวดทองนอย ข.   มีไข,อาเจียน 
 ค.   ปวดทองนอย,ปวดศีรษะ  ง.   ปวดทองตรงลิ้นป 
 
10.  การปฏิบัติตนเพื่อปองกันโรคทางเดินปสสาวะอักเสบ คอืขอใด 
 ก.   กินขาวใหตรงเวลา  ข.   ปองกันไมใหทองผูก 
 ค.   ด่ืมนํ้ามากๆ,ไมกลั้นปสสาวะ ง.   กินยาแกอักเสบ 
 
 ใชตวัเลือกตอไปน้ี   ตอบคาํถามขอ  20-25 
  ก.   การผาตัด   ข.   การใหยา 
  ค.   การฉายรังสี  ง.   การเอ็กซเรย 
 
11.  การรักษาโรคทางเดินปสสาวะอักเสบ คือขอใด 
 
12.  การรักษาโรคผื่นแพจากการสัมผัส คือขอใด 
 
13.  การรักษาโรคถุงนํ้าที่ถงุอัณฑะ คือขอใด 
 
14.  การรักษาโรคหนังหุมปลายอวัยวะเพศไมเปด คือขอใด 
 
15.  การรักษาโรคไสเลื่อน คือขอใด 
 
16.  เม่ือมีสิ่งผิดปกติเกิดขึน้กับอวัยวะเพศ ควรปรึกษาใครเปนอันดับแรก 
 ก.   เพ่ือน ข.   พอ,แม ค.   ครู  ง.   หองแช็ท 
 
17.  นอยไปพบแพทยดวยอาการปสสาวะแสบขัด,ปวดทองนอย นักเรียนคิดวานอยปวยดวยโรคใด 
 ก.   กระเพาะอาหารอักเสบ  ข.   ปวดประจําเดือน 
 ค.   ทางเดินปสสาวะอักเสบ  ง.   ผื่นแพจากการสัมผัส 
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18.  สุชาติไปพบแพทยดวยอาการ มีกอนนุมๆ ที่ลูกอัณฑะขางขวา ไมมีอาการเจ็บ เม่ือแพทย 
ฉายไฟดู พบวาโปรงแสง นักเรียนคิดวาสุชาติเปนโรคใด 
 ก.   หนังหุมปลายองคชาติไมเปด ข.   มะเร็งลูกอัณฑะ 
 ค.   ไสเลื่อน    ง.   ถุงนํ้าที่ลูกอัณฑะ 
 
19.  ดาวไปพบแพทย ดวยอาการคันบริเวณรอบเอว และขาหนีบทั้งสองขาง จะเปนมากในวันที่
อากาศรอน แพทยสันนิษฐานวา เปนผื่นแพจากสาเหตุใด 
 ก.   แพผาอนามัย   ข.   ใสเสื้อในที่รัดแนน 
 ค.   ใสเข็มขัดที่รัดแนน  ง.   ใสกางเกงในที่รัดแนน 
 
20.  วุฒิไปพบแพทยดวยอาการมีกอนโตบริเวณลูกอัณฑะเวลาไอ แตขณะนอนราบกอนจะหายไป 
คลําไมพบ นักเรียนคิดวาวฒิุเปนโรคอะไร 
 ก.   หนังหุมปลายองคชาติไมเปด ข.   มะเร็งลูกอัณฑะ 
 ค.   ไสเลื่อน    ง.   ถุงนํ้าที่ลูกอัณฑะ 
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ขอสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
แผนที่ 6 

เร่ือง รูตัวไวปลอดภัย 
 
คําสั่ง จงเลือกคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว 
 
1.  ขอใดไมใชผลกระทบจากการมีเพศสมัพันธกอนวัยอันควร 
 ก.   เรียนไมจบ  ข.   ขาดความรูในการเลี้ยงดูลูก 
 ค.   ไมมีเงินเลี้ยงดูลูก  ง.   มีทักษะชีวิตมากกวาเพือ่นในวัยเดียวกัน 
 
2.  ขอใดไมถูกตองเก่ียวกบัการเรียนเร่ืองรูตัวไวปลอดภัยดี 
 ก.   มีความรูเกี่ยวกับพัฒนาการทางเพศ 
 ข.   มีความรูในการปฏิบัตตินกับเพ่ือนตางเพศ 
 ค.   มีความรูในการบริหารเสนหทางเพศ 
 ง.   มีความรูในการรักษาสขุอนามัยทางเพศ 
 
3.  บุคคลใดเปนตัวอยางทีดี่ในการปองกันตัวใหปลอดภัยจากภัยทางเพศ 
 ก.   แอนอยากไปเที่ยวผับ จึงขอใหพ่ีชายพาไป 
 ข.   ออยนัดพบเพื่อนผูชายที่รูจักกันทางหองแช็ท 
 ค.   อ๊ีดสวมเสื้อคลุมทับเสือ้สายเดี่ยวและถอดออกเมื่อไปถึงจุดหมาย 
 ง.   ออมโทรศัพทใหคนทีบ่านมารับทุกครั้งที่ตองกลบับานค่ํา 
 
4.  ขอใดเปนพฤติกรรมการชิงสุกกอนหาม 
 ก.   การมีเพศสัมพันธกันกอนแตงงาน 
 ข.   การมีแฟนตั้งแตอายุยงันอย 
 ค.   การเปลี่ยนสถานภาพของเพื่อนมาเปนแฟน 
 ง.   ผูชายไมเปนสุภาพบุรุษ ผูหญิงไมเปนสุภาพสตร ี
 
5.  ขอใดชวยลดปญหาจากการมีเพศสัมพันธที่ไมคาดคิด 
 ก.   ไมออกจากบาน   ข.   เปนโรงเรียนประจํา 
 ค.   คบเพื่อนเพศเดียวกัน  ง.   แตงกายเรียบรอย 
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6.  การอยูในที่ลับตาคนสองตอสอง อาจกอใหเกิดพฤติกรรมใดตามมา 
 ก.   การตกหลุมรักซึ่งกันและกัน  ข.   การเรียนรูการอยูรวมกัน 
 ค.   การมีเพศสัมพันธที่ไมคาดคิด  ง.   การปรับตัวเขากับเพศตรงขาม 
 
7.  การแตงกายดวยเสื้อผาที่รัดรูปจนเกินไป กอใหเกิดปญหาทางเพศดวยสาเหตุใด 
 ก.   สะดุดตาตอเพศตรงขามมากเกินไป ข.   สะดุดตาตอเพศเดียวกนัมากเกินไป 
 ค.   นําแฟชั่นมากเกินไป   ง.   ไมคลองตัวเม่ือเกิดเหตุราย 
 
8.  “การที่ผูหญิงไมหวงตัว ปลอยใหผูชายแตะเนื้อตองตัวไดงายๆ” ดังน้ัน พฤติกรรมในขอใด 
พึงกระทํา 
 ก.   ปลอยตัวเหมือนเดิม เพราะผูหญิงไมไดคิดอะไร 
 ข.   ปลอยตัวเหมือนเดิม เพราะผูชายไมนาคิดเกินเลย 
 ค.   หวงตัวบาง เพราะจะทําใหผูชายสํานกึไดวาไมควรทําเชนน้ัน 
 ง.   หวงตัวบางเพราะจะทาํใหผูชายไมคดิวาเปนคนงาย 
 
9.  การปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงการมีเพสสัมพันธที่ไมคาดคิดสําหรับผูหญิง ขอใดดีที่สุด 
 ก.   เลิกคบเพื่อนตางเพศ 
 ข.   วางตัวในการคบเพื่อนตางเพศ 
 ค.   ศึกษาเรือ่งเพ่ือนตางเพศใหมากขึ้น 
 ง.   ใหความสนิทสนมกับเพ่ือนตางเพศอยางทั่วถึง 
 
10.  คําเปรียบเทียบใดที่เปนการดูหม่ินเพศหญิง 
 ก.   มารยาหญงิรอยเลมเกวียน  ข.   ผูหญิงยิงเรือ 
 ค.   ผูหญิงเหมือนดอกไมริมทาง ง.   ชายขาวเปลือกหญิงขาวสาร 
 
11.  จากขอ 17 ผูหญิงควรแกไขภาพพจนของตนอยางไร 
 ก.   รักนวลสงวนตวั   ข.   ไมกลับบานดึก 
 ค.   มีแฟนคนเดียว   ง.   ไมทําตามแฟชั่น 
 
12.  เพราะเหตุใด คนโบราณจึงกลาววา มีลูกสาวเหมอืนมีสวมอยูหนาบาน 
 ก.   สมัยกอนมักปลูกสวมไวหนาบาน 
 ข.   มีลูกสาวตองคอยหวง คอยดูแลอยาใหมีเรื่องไมดี 
 ค.   เปนทัศนคติจากการที่รักลูกชายมากกวาลูกสาว 
 ง.   ถาลูกสาวทําตัวไมเหมาะสม จะกอใหเกิดความอับอายมากกวาลกูผูชาย 
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13.  จากขอ  19  สาเหตุใดที่ทําใหผูหญิงเกิดความเสียหายมากกวาผูชาย 
 ก.   ผูหญิงออนแอกวาผูชาย  ข.   ผูหญิงตองพ่ึงพาผูชาย 
 ค.   ผูหญิงเปนฝายตั้งครรภได  ง.   ผูหญิงไมสามารถเลี้ยงตนเองได 
 
14.  การตั้งครรภในวัยเรียน เกิดผลกระทบตอตนเองในขอใด 
 ก.   เสียอนาคตทางการเรยีน  ข.   พอแมอับอาย 
 ค.   เปนภาระของพอแม  ง.   โรงเรียนเสียชื่อเสียง 
 
15.  อายุเฉลี่ยของการมีเพศสัมพันธครั้งแรกของไทยเปนอยางไร 
 ก.   เพ่ิมขึ้น    ข.   ลดลง 
 ค.   เทาเดิม    ง.   ไมแนนอน 
 
16.  จากขอ  22  เน่ืองจากสาเหตุใด 
 ก.   รับเอาวัฒนธรรมจากตางชาต ิ ข.   มีความยับยั้งชั่งใจมากขึ้น 
 ค.   สภาพสังคมไมแตกตางกัน  ง.   ผันผวนตามเศรษฐกิจ 
 
17.  พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของผูชาย ขอใดมีมากที่สุด 
 ก.   พอแมปลอยปละละเลย  ข.   เสพยาเสพติด 
 ค.   ใชเงินฟุมเฟอย   ง.   ชอบดูสื่อลามก 
 
18.  เพ่ือนคนใดควรถูกตักเตือนมากที่สุดเกี่ยวกับเรื่องเพศ 
 ก.   ไมรักนวลสงวนตัว   ข.   ปากหวาน 
 ค.   อยูหองเชาคนเดียว  ง.   ชอบอานนิยาย 
 
19.  องคประกอบสําคัญในการหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร คือขอใด 
 ก.   สติปญญา    ข.   ตัวบุคคล 
 ค.   อารมณ    ง.   การศึกษา 
20.  สื่อลามกกอใหเกิดการมีเพศสัมพันธที่ไมคาดคิดไดอยางไร 
 ก.   ตองการเงินไปซื้อสื่อลามก 
 ข.   ตองการเลียนแบบ 
 ค.   กระตุนอารมณเพศ จนควบคุมไมได 
 ง.   สามารถชวนเพื่อนไปดไูดงาย 
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ขอสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
แผนที่ 7 

เร่ือง ตัดสินใจแบบไหนทีไ่มเสี่ยง 
 
คําสั่ง จงเลือกคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว 
 
1.  การเกิดเหตุการณตางๆ ซ่ึงเปนภัยทางเพศของเด็กหญิงและผูหญิง มักเกิดจากบุคคลกลุมใด 
มากที่สุด 
 ก.   คนที่เสพยาเสพติดจนขาดสต ิ ข.   คนรูจักหรือญาติพ่ีนอง 
 ค.   มอเตอรไซครับจาง  ง.   กรรมกรแบกหาม 
 
2.  ความประพฤตใินขอใดไมถือวาเปนการลวงละเมิดทางเพศ 
 ก.   เพ่ือนชายสอนวายน้ําเพื่อนผูหญิง จะบอกลวงหนาเม่ือตองการสัมผัสตัว 
 ข.   ผูชายจับอวัยวะเพศเพือ่นผูชายดวยกัน 
 ค.   เพ่ือนผูชายใชคําพูดกบัเพ่ือนผูหญิงวา ขาขาว หนาอกโต สะโพก และกนใหญ 
 ง.   กลุมผูชายรุมจับเพ่ือนผูชายที่มีลักษณะคลายหญิงแกผา เพ่ือเปนการพิสูจน 
 
3.  สื่อลามกชนิดใด ที่มีอิทธิพลกระตุนอารมณทางเพศของวัยรุนมากที่สุด 
 ก.   หนังสือโป    ข.   วีซีดีลามก 
 ค.   อินเตอรเน็ต   ง.   หนังสือการตูน 
 
4.  ขอใดคือความหมาย ของการตั้งครรภไมพึงประสงค 
 ก.   ตั้งครรภเม่ืออายุ 18 ป 
 ข.   แตงงานไมนานแลวจึงตั้งครรภ 
 ค.   ตั้งครรภขึ้นมาทามกลางความไมอยากใหตั้งครรภ 
 ง.   การตั้งครรภผิดธรรมชาต ิ
 
5.  “แกวมักจะถูกคุณอา ซ่ึงเปนผูชายโอบกอดเปนการทักทายเสมอแมจะโตแลว” การกระทําของคุร
อาเหมาะสมหรือไมเพราะเหตุใด 
 ก.   เหมาะสม เพราะการโอบกอดทักทายเปนการแสดงความสนิทสนมกัน 
 ข.   เหมาะสม เพราะคุณอาเปนญาติกับแกว จึงสามารถโอบกอดได 
 ค.   ไมเหมาะสม เพราะคุณอาเปนผูชายไมควรโอบกอดแกวเม่ือแกวโตแลว 
 ง.   ไมเหมาะสม เพราะประเพณีไทยไมควรใชการโอบกอดเพื่อทักทายกัน 
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6.  บุคคลใดตอไปน้ี ถูกลวงละเมิดทางเพศ 
 ก.   แมโอบกอดดี   ข.   เอกกอดคอโอม 
 ค.   โจทักทายเจนโดยการจับมือ ง.   แอมหอมแกมอีฟ 
 
7.  การปองกันการถูกจ้ีจากโจรบนสะพานลอย คือขอใด 
 ก.   ไมขามสะพานลอย 
 ข.   ไมขามสะพานลอยยามค่ําคืน 
 ค.   ไมขามสะพานลอยในขณะที่มีคนเดนิไปมามากๆ 
 ง.   จัดตํารวจมาเฝาสะพานลอย 
 
8.  การปองกันตนเองมิใหตกอยูในสถานการณเสี่ยงตอภัยที่ไมคาดคิด ขอใดดีที่สุด 
 ก.   ปฏิเสธทกุเรื่องถาถูกชกัชวนไปในสถานการณเสี่ยง 
 ข.   อนุญาตใหเพ่ือนชายจับมือเทานั้น 
 ค.   ไมไปบานเพื่อนผูชายตามลําพัง แตใหเพ่ือนผูชายมาบานเราไดเม่ืออยูลําพัง 
 ง.   ด่ืมเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอลไดนิดหนอยเม่ือไปงานปารตี ้
 
9.  คุณสมบัติใดที่จําเปนตอการปองกันตนเองจากภัยที่ไมคาดคิด 
 ก.   มนุษยสัมพันธ    ข.   การตัดสินใจ 
 ค.   การเอื้อเฟอเผื่อแผ   ง.   การตอรอง 
 
10.  ถามีคนแปลกหนาชวนไปหลังโรงเรียน คําถามที่ควรถามตนเองคือขอใด 
 ก.   ชวนเราทําไม    ข.   ชวนเราไปเพื่ออะไร 
 ค.   คนคนนี้นาไวใจหรือไม   ง.   ถาเราไปแลวจะไดอะไรตอบแทน 
 
11.  ขอใดไมใชหลักที่ใชพิจารณาวาเปนสถานการณที่ควรปฏิเสธ 
 ก.   ไดรับผลตอบแทนหรือไม   ข.   เปนคนแปลกหนาหรือไม 
 ค.   เปนอันตรายตอสุขภาพ,รางกายหรือไม ง.   ผิดกฎโรงเรียนหรือไม 
 
12.  คําถาม 3 ขอ ที่ใชถามตนเองเพื่อวเิคราะหภัย คอืขอใด 
 ก.   ถามความตองการตนเอง – บอกเพื่อน – ใครจะชวยเรา 
 ข.   ถามความรูสึกตนเอง – บอกเพื่อน – ใครจะชวยเรา 
 ค.   ถามความตองการตนเอง – บอกผูใหญ – ใครจะชวยเรา 
 ง.   ถามความรูสึกตนเอง – บอกผูใหญ – ใครจะชวยเรา 
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13.  สถานการณใดตอไปน้ี ที่ควร ใชหลกัการปฏิเสธ 
 ก.   มะโหนกชวนเสริมทําเวรหลังเลิกเรยีน 
 ข.   แบงคชวนนอยไปรวมกิจกรรมวัน Math Day 
 ค.   อารทขออนุญาตหอมแกมตอยหนอยนะ 
 ง.   โหนกชวนมะเดื่อเขาชมรมทูบีนัมเบอรวัน 
 
14.  เม่ือตกอยูในสถานการณที่เปนภัย ควรปฏิบตัิดังตอไปน้ี 
 ก.   ไมปฏิเสธทันที – รอดูเหตุการณ – รีบขอความชวยเหลือ 
 ข.   ปฏิเสธทนัที – หนีจากเหตุการณ – รีบขอความชวยเหลือ 
 ค.   ปฏิเสธทนัที – รอดูเหตุการณ – รีบขอความชวยเหลือ 
 ง.   ไมปฏิเสธทันที – หนีจากเหตุการณ – รีบขอความชวยเหลือ 
 
15.  ขอใด คือ สถานการณเปนภัยทางเพศ 
 ก.   ถูกเพื่อนชักชวนไปสูบบุหร่ี 
 ข.   เพ่ือนชายชักชวนไปดูคอนเสิรตตอนกลางวัน 
 ค.   ถูกจับมือ,โอบกอดโดยคนแปลกหนา 
 ง.   เพ่ือนชักชวนไปเที่ยวผับ 
 
16.  สถานการณใดที่เสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธมากที่สุด 
 ก.   การสัมผัส โดอบกอดในที่ลับหูลับตา 
 ข.   การไปเที่ยวดวยกันในวันวาเลนไทน 
 ค.   การชักชวนกันไปดูสื่อที่ยั่วอารมณทางเพศ 
 ง.   การเสพสิ่งเสพติด หรือด่ืมเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล 
 
17.  การปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณที่ควรปฏเิสธ มีความจําเปนหรือไม อยางไร 
 ก.   ไมจําเปน เพราะใครๆกท็ําได 
 ข.   ไมจําเปน เพราะไมควรทําใหเพ่ือนเสยีใจ 
 ค.   จําเปน เพราะเปนสวนหนึ่งของบทเรยีน 
 ง.   จําเปน เพราะมีผลตอความปลอดภยัของชีวติ 
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ตัวเลือกตอไปน้ี เปนคําพูดโตตอบสําหรับสถานการณ ใชตอบคําถามขอ 18 – 20 
 ก.   ไปสิ เปนกิจกรรมที่ดีมากๆ ขอบคุณนะที่ชวน 
 ข.   อยากไป แตตองขออนุญาตคุณพอ คุณแมกอน ขอบคุณนะที่ชวน 
 ค.   ไมชอบไปเลยนะสถานที่แบบน้ัน ขอบคุณนะที่ชวน 
 ง.   ไมเคยไปเลย ลองไปดูก็ดีนะ ขอบคณุนะที่ชวน 
 
18.  “เปล คืนน้ีไปเที่ยวอารซีเอกันนะ ไปกันหลายคน” 
 
19.  “วันนี้ วันเกิดนนท ไปด่ืมกันนิดหนอยที่ผับเปดใหมใกลบานเรา กันเถอะนะ” 
 
20  วุฒิ มีอินเตอรเน็ตเปดใหมหลังโรงเรียน ลด 50% ตอนเย็นไปเลนเกมกันสักสี่ชั่วโมงนะ” 
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ขอสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
แผนที่ 8 

เร่ือง จะบอกวา “ไม” อยางไรดี 
 
คําสั่ง จงเลือกคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว 
 
1.  ขอใด  ไมใช  ความหมายของการปกปองสิทธ ิ
 ก.   การแสดงออกใหผูอ่ืนรูวาเราเปนเจาของ 
 ข.   การแสดงออกถึงความไมชอบ เม่ือถูกละเมิดสิทธ ิ
 ค.   การบอกใหรูวาเขาไมมีสิทธิ์ทําเชนน้ันกับเรา 
 ง.   การอางสิทธิในตัวของผูอ่ืน 
 
2.  การกระทาํขอใด  ไมใชการปกปองสิทธิในรางกายเรา 
 ก.   รอดูเหตุการณ   ข.   ปฏิเสธทนัที 
 ค.   หนีจากเหตุการณ   ง.   ขอความชวยเหลือ 
 
3.  ขอใดเปนองคประกอบสําคัญของการปฏิเสธ 
 ก.   ทาทีจริงใจ   ข.   ไมม่ันใจกลัวผิด 
 ค.   นํ้าเสียงที่หนักแนน  ง.   การมีเพ่ือนอยูดวย 
 
4.  คําพูดใด จัดวาเปนการปฏิเสธทันท ี
 ก.   ไมเปนไร    ข.   อยานะ ผมไมชอบ 
 ค.   เด๋ียวกอนแลวกัน   ง.   ออกไปเถอะนะ 
 
5.  ขอใด ไมถูกตอง เกี่ยวกับหลักการปฏิเสธ 
 ก.   มี  3  ขั้นตอน   ข.   กลาวปฏเิสธ และตัดสมัพันธภาพ 
 ค.   เปนสิทธพ้ืินฐานสวนบคุคล ง.   เพ่ือหลีกเลี่ยงการทําพฤติกรรมเสีย่งตางๆ 
 
6.  คําพูดใดเปนขั้นตอนการบอกความรูสึก 
 ก.   กลับบานมืดอันตราย  ข.   กลัวแมเปนหวง 
 ค.   ไมไปดีกวา   ง.   ไมวากันนะ 
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7.  คําพูดใดเปนขั้นตอนการบอกปฏิเสธ 
 ก.   กลับบานมืดอันตราย  ข.   กลัวแมเปนหวง 
 ค.   ไมไปดีกวา   ง.   ไมวากันนะ 
 
8.  คําพูดใดเปนขั้นตอนการถามความคดิเห็น 
 ก.   กลับบานมืดอันตราย  ข.   กลัวแมเปนหวง 
 ค.   ไมไปดีกวา   ง.   ไมวากันนะ 
 
9.  พฤติกรรมใดที่ควรทําหลังจากการปฏิเสธซ้ํา 
 ก.   เดินจากไปทันท ี   ข.   ตอรองอีกที 
 ค.   ยอมรับการตัดสินใจ  ง.   ยืนฟงคําตอบ 
 
10.  ขอใดคือความหมายของการตอรอง 
 ก.   การชวนไปสถานที่อ่ืนที่ชอบมากกวา 
 ข.   การชวนไปทําอยางอ่ืนที่กลุมยอมรับ 
 ค.   การชวนไปทําอยางอ่ืนที่เหมาะสมกวา 
 ง.   การยืดเวลาออกไปกอน 
 
11.  ขอใดคือความหมายของการผัดผอน 
 ก.   การใหสัญญาลวงหนา  ข.   การเปลี่ยนไปทําอยางอ่ืนที่เหมาะสมกวา 
 ค.   การยืดเวลาออกไปกอน  ง.   การเปลี่ยนไปทําอยางอ่ืนที่กลุมยอมรับ 
 
ใชเน้ือเรื่องตอไปน้ีตอบคําถามขอ 12 – 14 
เย็นวันหนึ่งขณะที่ฉันกําลังเดินกลับบาน ตั้มเปนนักเรียนชายที่อยูหองเดียวกัน พูดกับฉันวา 
“ไปที่บานตั้มนะ วันน้ีไมมีใครอยูเลย” 
 
12.  ตามขั้นตอนการปฏิเสธ ขั้นตอนการบอกความรูสกึควรใชคําพดูวาอยางไร 
 ก.   พรุงน้ีก็แลวกัน   ข.   ไมอยากไปเลย 
 ค.   เธอคงไมโกรธนะ   ง.   กลัวคุณครูวา 
 
13.  จากขอ 12 คําพูดปฏิเสธควรเปนอยางไร 
 ก.   พรุงน้ีก็แลวกัน   ข.   ไมอยากไปเลย 
 ค.   เธอคงไมโกรธนะ   ง.   กลัวคุณครูวา 
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14.  ประโยคใดเปนการถามความเห็นเพ่ือถนอมน้ําใจผูชวน 
 ก.   พรุงน้ีก็แลวกัน   ข.   ไมอยากไปเลย 
 ค.   เธอคงไมโกรธนะ   ง.   กลัวคุณครูวา 
 
ใชเน้ือเรื่องตอไปน้ีตอบคําถามขอ 15 – 18 
จากนั้นตั้มก็พูดวา “ไปเถอะนาแปบเดียวเอง ไมค่ําหรอก เรามีเกมคอมพิวเตอร เกมใหมใหเลนดวยนะ” 
 
15.  ถาตองการปฏิเสธซ้ํา ควรพูดวาอยางไร 
 ก.   อยาโกรธเราเลย 
 ข.   ไมเอา ไมไป กลับบานดีกวา 
 ค.   อาทิตยหนาคอยไปนะ 
 ง.   เด๋ียวเราเดินไปเปนเพ่ือน ถึงทางแยกหนาแลวแยกกันกลับบานนะ 
 
16.  ถาตองการตอรอง ควรใชคําพูดอยางไร 
 ก.   อยาโกรธเราเลย 
 ข.   ไมเอา ไมไป กลับบานดีกวา 
 ค.   อาทิตยหนาคอยไปนะ 
 ง.   เด๋ียวเราเดินไปเปนเพ่ือน ถึงทางแยกหนาแลวแยกกันกลับบานนะ 
 
17.  ถาตองการผัดผอน ควรใชคําพูดวาอยางไร 
 ก.   อยาโกรธเราเลย 
 ข.   ไมเอา ไมไป กลับบานดีกวา 
 ค.   อาทิตยหนาคอยไปนะ 
 ง.   เด๋ียวเราเดินไปเปนเพ่ือน ถึงทางแยกหนาแลวแยกกันกลับบานนะ 
 
18.  เม่ือเลือกใชวธิีการทั้ง 3 แบบแลว ควรกลาวคําพดูใด 
 ก.   ขอบคุณนะที่ชวน   ข.   ลากอน เพ่ือนยาก 
 ค.   อยาเสียใจ   ง.   วันหลังชวนเราใหมนะ 
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19.  นักเรียนคิดวา การพูดปฏิเสธ มีความจําเปนหรือไม อยางไร 
 ก.   เปนสิ่งจําเปน แตไมทราบวาจะทําไดหรือไม 
 ข.   เปนสิ่งจําเปน และเปนสิทธิทีท่ําได 
 ค.   ไมจําเปน เพราะเราไมควรทําเชนนัน้กับเพ่ือน 
 ง.   ไมจําเปน เพราะใครๆ ก็ทําได 
 
20.  นักเรียนคิดวา หลักการปฏิเสธสามารถนําไปใชไดจริงหรือไม 
 ก.   ไมนาใชได กลัวเพ่ือนจะเสียใจและไมเปนเพ่ือนกับเราอีก 
 ข.   ไมนาใชได เพราะเราตองคลอยตามเพื่อนอยูแลว 
 ค.   ใชไดจริง แตไมจําเปนตองฝกทักษะนี้ 
 ง.   ใชไดจริง แตตองฝกทักษะจนกระทําได 
 
 

************************************************************************ 
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ตาราง 7 การกําหนดวัตถุประสงคในการประเมิน และสัดสวนของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ ์
 ทางการเรียน เรื่องเพศศึกษา 
 

วัตถุประสงคการเรียนรู เร่ือง 

ความ
จํา 

ความ
เขาใจ 

การ
นําไปใช 

วิเคราะห 

ขอสอบที่
ตองการ 

ขอสอบที่
สรางไว 

1.  หญิงและชาย
ตางกันอยางไร 

 
4 

 
5 

 
6 

 
5 

 
20 

 
30 

2.   หญิงหรือชาย 
คุณคาอยูที่ไหน 

 
5 

 
6 

 
4 

 
5 

 
20 

 
30 

 3.   คบเพื่อน
อยางไรใหสรางสรรค   

 
4 

 
5 

 
5 

 
6 

 
20 

 
30 

4.   อนามัยดีที่ตอง
รักษา 

 
4 

 
6 

 
6 

 
4 

 
20 

 
30 

5.   อนามัยไมดีเสี่ยง
ชีวีกับโรคภยั 

 
8 

 
4 

 
3 

 
5 

 
20 

 
30 

6.   รูตัวไวปลอดภัย
ดี 

 
4 

 
4 

 
6 

 
6 

 
20 

 
30 

7.   ตัดสินใจแบบ
ไหนที่ไมเสี่ยง 

 
3 

 
5 

 
6 

 
6 

 
20 

 
30 

8.   จะบอกวา.ไม. 
อยางไรดี 

 
3 

 
6 

 
6 

 
5 

 
20 

 
30 

รวม 35 41 42 48 160 240 
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ตาราง 8   คาความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู (IOC) แผนการสอนที่ 1 
 

คะแนนความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ 

 
 
ระดับของการวัด 

 
 
ขอ คน

ที่1 
คน
ที่2 

คน
ที่3 

คน
ที่4 

คน
ที่ 5  

 

∑R  

 
IOC 
 

ความเขาใจ 1 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
การนําไปใช 2 0 +1 +1 +1 +1 +4 0.80 
ความเขาใจ 3 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
ความเขาใจ 4 0 +1 +1 +1 +1 +4 0.80 
ความเขาใจ 5 0 +1 +1 +1 +1 +4 0.80 
ความรูความจํา 6 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
การนําไปใช 7 0 +1 +1 +1 +1 +4 0.80 
การนําไปใช 8 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
ความรูความจํา 9 0 +1 +1 +1 +1 +4 0.80 
การนําไปใช 10 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
ความเขาใจ 11 +1 +1 0 +1 +1 +4 0.80 
การวิเคราะห 12 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
การวิเคราะห 13 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
การนําไปใช 14 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
การนําไปใช 15 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
การวิเคราะห 16 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
ความรูความจํา 17 +1 0 +1 +1 +1 +4 0.80 
การนําไปใช 18 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
การนําไปใช 19 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
การวิเคราะห 20 +1 +1 0 +1 +1 +4 0.80 
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ตาราง 9    คาความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู (IOC) แผนการสอนที่ 2 
 

คะแนนความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ 

 
 
ระดับของการวัด 

 
 
ขอ คน

ที่1 
คน
ที่2 

คน
ที่3 

คน
ที่4 

คน
ที่ 5  

 

∑R  

 
IOC 
 

ความเขาใจ 1 +1 0 +1 +1 +1 +4 0.80 
ความรูความจํา 2 0 +1 +1 +1 +1 +4 0.80 
ความเขาใจ 3 -1 +1 +1 0 +1 +3 0.60 
ความเขาใจ 4 +1 +1 +1 0 +1 +4 0.80 
การวิเคราะห 5 +1 +1 +1 0 +1 +4 0.80 
การวิเคราะห 6 0 +1 +1 +1 +1 +4 0.80 
การวิเคราะห 7 0 +1 +1 +1 +1 +4 0.80 
การนําไปใช 8 +1 +1 +1 0 +1 +4 0.80 
ความรูความจํา 9 +1 +1 +1 0 +1 +4 0.80 
ความเขาใจ 10 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
ความรูความจํา 11 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
การนําไปใช 12 +1 +1 +1 0 +1 +4 0.80 
ความรูความจํา 13 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
ความเขาใจ 14 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
การวิเคราะห 15 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
การวิเคราะห 16 0 +1 +1 +1 +1 +4 0.80 
ความเขาใจ 17 +1 +1 0 +1 +1 +4 0.80 
ความรูความจํา 18 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
ความรูความจํา 19 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
การนําไปใช 20 0 +1 +1 0 +1 +3 0.60 
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ตาราง 10  คาความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู (IOC) แผนการสอนที่ 3 
 

คะแนนความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ 

 
 
ระดับของการวัด 

 
 
ขอ คน

ที่1 
คน
ที่2 

คน
ที่3 

คน
ที่4 

คน
ที่ 5  

 

∑R  

 
IOC 
 

การวิเคราะห 1 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
การนําไปใช 2 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
การวิเคราะห 3 +1 0 +1 +1 +1 +4 0.80 
ความเขาใจ 4 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
การนําไปใช 5 0 +1 +1 +1 +1 +4 0.80 
การวิเคราะห 6 0 +1 +1 +1 +1 +4 0.80 
การวิเคราะห 7 +1 +1 +1 0 +1 +4 0.80 
การวิเคราะห 8 +1 +1 +1 0 +1 +4 0.80 
การวิเคราะห 9 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
ความรูความจํา 10 +1 +1 0 +1 +1 +4 0.80 
ความเขาใจ 11 +1 +1 +1 0 +1 +4 0.80 
ความรูความจํา 12 +1 +1 +1 0 +1 +4 0.80 
ความรูความจํา 13 +1 +1 0 +1 +1 +4 0.80 
การนําไปใช 14 0 +1 +1 +1 +1 +4 0.80 
การนําไปใช 15 0 +1 +1 +1 +1 +4 0.80 
ความเขาใจ 16 0 +1 0 +1 +1 +3 0.60 
ความเขาใจ 17 0 0 +1 +1 +1 +3 0.60 
ความรูความจํา 18 +1 +1 0 +1 +1 +4 0.80 
การนําไปใช 19 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
ความเขาใจ 20 0 +1 +1 +1 +1 +4 0.80 
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ตาราง 11  คาความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู (IOC) แผนการสอนที่ 4 
 

คะแนนความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ 

 
 
ระดับของการวัด 

 
 
ขอ คน

ที่1 
คน
ที่2 

คน
ที่3 

คน
ที่4 

คน
ที่ 5  

 

∑R  

 
IOC 
 

การนําไปใช 1 +1 0 +1 +1 +1 +4 0.80 
ความเขาใจ 2 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
การวิเคราะห 3 +1 0 +1 +1 +1 +4 0.80 
ความรูความจํา 4 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
ความเขาใจ 5 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
การวิเคราะห 6 +1 +1 0 +1 +1 +4 0.80 
ความเขาใจ 7 0 +1 0 +1 +1 +3 0.60 
ความรูความจํา 8 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
ความเขาใจ 9 0 +1 +1 +1 +1 +4 0.80 
การนําไปใช 10 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
การนําไปใช 11 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
การนําไปใช 12 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
การนําไปใช 13 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
การนําไปใช 14 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
การวิเคราะห 15 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
ความรูความจํา 16 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
ความรูความจํา 17 +1 0 +1 +1 +1 +4 0.80 
ความเขาใจ 18 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
การวิเคราะห 19 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
ความเขาใจ 20 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 

 
 
 
 
 
 
 



 104 

ตาราง 12  คาความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู (IOC) แผนการสอนที่ 5 
 

คะแนนความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ 

 
 
ระดับของการวัด 

 
 
ขอ คน

ที่1 
คน
ที่2 

คน
ที่3 

คน
ที่4 

คน
ที่ 5  

 

∑R  

 
IOC 
 

ความรูความจํา 1 +1 +1 +1 0 +1 +4 0.80 
ความรูความจํา 2 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
ความเขาใจ 3 +1 +1 +1 0 +1 +4 0.80 
ความเขาใจ 4 +1 +1 0 +1 +1 +4 0.80 
การนําไปใช 5 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
ความเขาใจ 6 +1 +1 0 +1 +1 +4 0.80 
การนําไปใช 7 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
ความรูความจํา 8 +1 +1 +1 0 +1 +4 0.80 
ความเขาใจ 9 +1 +1 0 +1 +1 +4 0.80 
การนําไปใช 10 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
ความรูความจํา 11 +1 0 +1 +1 +1 +4 0.80 
ความรูความจํา 12 +1 0 +1 +1 +1 +4 0.80 
ความรูความจํา 13 +1 0 +1 +1 +1 +4 0.80 
ความรูความจํา 14 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
ความรูความจํา 15 +1 0 +1 +1 +1 +4 0.80 
การวิเคราะห 16 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
การวิเคราะห 17 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
การวิเคราะห 18 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
การวิเคราะห 19 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
การวิเคราะห 20 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
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ตาราง 13  คาความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู (IOC) แผนการสอนที่ 6 
 

คะแนนความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ 

 
 
ระดับของการวัด 

 
 
ขอ คน

ที่1 
คน
ที่2 

คน
ที่3 

คน
ที่4 

คน
ที่ 5  

 

∑R  

 
IOC 
 

ความรูความจํา 1 +1 0 +1 +1 +1 +4 0.80 
ความรูความจํา 2 +1 0 +1 +1 +1 +4 0.80 
การวิเคราะห 3 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
การนําไปใช 4 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
การวิเคราะห 5 +1 0 0 +1 +1 +3 0.60 
การนําไปใช 6 +1 +1 0 +1 +1 +4 0.80 
ความเขาใจ 7 +1 +1 0 +1 +1 +4 0.80 
การนําไปใช 8 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
ความเขาใจ 9 +1 +1 0 +1 +1 +4 0.80 
การวิเคราะห 10 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
ความเขาใจ 11 +1 +1 0 +1 +1 +4 0.80 
การวิเคราะห 12 +1 0 +1 +1 +1 +4 0.80 
การวิเคราะห 13 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
ความเขาใจ 14 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
ความรูความจํา 15 +1 0 +1 +1 +1 +4 0.80 
การวิเคราะห 16 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
การนําไปใช 17 +1 +1 0 +1 +1 +4 0.80 
การนําไปใช 18 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
ความรูความจํา 19 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
การนําไปใช 20 0 +1 +1 +1 +1 +4 0.80 
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ตาราง 14  คาความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู (IOC) แผนการสอนที่ 7 
 

คะแนนความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ 

 
 
ระดับของการวัด 

 
 
ขอ คน

ที่1 
คน
ที่2 

คน
ที่3 

คน
ที่4 

คน
ที่ 5  

 

∑R  

 
IOC 
 

ความเขาใจ 1 +1 +1 +1 0 +1 +4 0.80 
ความเขาใจ 2 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
ความเขาใจ 3 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
ความรูความจํา 4 +1 0 +1 0 +1 +4 0.80 
การวิเคราะห 5 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
การวิเคราะห 6 +1 0 +1 +1 +1 +4 0.80 
การนําไปใช 7 +1 0 +1 +1 +1 +4 0.80 
การนําไปใช 8 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
ความรูความจํา 9 +1 +1 +1 +1 0 +4 0.80 
การวิเคราะห 10 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
การวิเคราะห 11 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
การวิเคราะห 12 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
ความรูความจํา 13 +1 +1 0 +1 +1 +4 0.80 
การนําไปใช 14 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
ความเขาใจ 15 +1 0 +1 +1 +1 +4 0.80 
การวิเคราะห 16 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
ความเขาใจ 17 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
การนําไปใช 18 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
การนําไปใช 19 +1 +1 +1 0 +1 +4 0.80 
การนําไปใช 20 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
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ตาราง 15  คาความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู (IOC) แผนการสอนที่ 8 
 

คะแนนความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ 

 
 
ระดับของการวัด 

 
 
ขอ คน

ที่1 
คน
ที่2 

คน
ที่3 

คน
ที่4 

คน
ที่ 5  

 

∑R  

 
IOC 
 

ความรูความจํา 1 +1 0 +1 +1 +1 +4 0.80 
ความเขาใจ 2 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
ความเขาใจ 3 +1 +1 +1 0 +1 +4 0.80 
ความรูความจํา 4 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
ความเขาใจ 5 +1 +1 0 +1 +1 +4 0.80 
ความเขาใจ 6 +1 +1 0 +1 +1 +4 0.80 
ความเขาใจ 7 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
ความเขาใจ 8 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
การนําไปใช 9 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
ความรูความจํา 10 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
การวิเคราะห 11 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
การวิเคราะห 12 +1 +1 0 +1 +1 +4 0.80 
การวิเคราะห 13 +1 +1 0 +1 +1 +4 0.80 
การวิเคราะห 14 +1 +1 0 +1 +1 +4 0.80 
การนําไปใช 15 +1 0 +1 +1 +1 +4 0.80 
การนําไปใช 16 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
การนําไปใช 17 +1 +1 +1 0 +1 +4 0.80 
การนําไปใช 18 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
การวิเคราะห 19 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
การนําไปใช 20 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
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ตาราง 16  แสดงผลการวิเคราะหคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r)  
 ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน  เรื่องเพศศึกษา  วชิาสขุศึกษา  
 แผนการสอนที่ 1 – 4   ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
 

แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 แผนที่ 4 ขอที่ 
p r p r p r p r 

1 0.40 0.2732 0.73 0.3654 0.47 0.3131 0.77 0.4049 
2 0.37 0.4093 0.47 0.3169 0.77 0.3299 0.50 0.5398 
3 0.30 0.2306 0.50 0.2490 0.63 0.4117 0.70 0.2458 
4 0.47 0.3544 0.37 0.3116 0.60 0.2538 0.70 0.3822 
5 0.63 0.3582 0.77 0.2756 0.33 0.4941 0.77 0.5561 
6 0.67 0.4941 0.50 0.6720 0.60 0.3561 0.37 0.4470 
7 0.67 0.2856 0.57 0.4858 0.60 0.4756 0.40 0.3606 
8 0.40 0.2499 0.57 0.3238 0.73 0.3713 0.30 0.5663 
9 0.70 0.5148 0.77 0.4992 0.50 0.6550 0.27 0.5976 
10 0.77 0.2671 0.40 0.4664 0.60 0.4304 0.70 0.4594 
11 0.67 0.4061 0.53 0.2771 0.63 0.3966 0.50 0.4100 
12 0.23 0.4093 0.43 0.2460 0.77 0.4662 0.40 0.3319 
13 0.63 0.7016 0.70 0.3327 0.60 0.4756 0.53 0.5675 
14 0.57 0.3092 0.70 0.4017 0.57 0.5725 0.60 0.4417 
15 0.73 0.2466 0.73 0.5283 0.60 0.6762 0.63 0.4936 
16 0.57 0.3419 0.47 0.4777 0.80 0.2891 0.70 0.4750 
17 0.43 0.3255 0.60 0.2304 0.37 0.4798 0.67 0.6137 
18 0.67 0.3540 0.47 0.5436 0.57 0.7593 0.53 0.4367 
19 0.33 0.6940 0.57 0.5023 0.43 0.5380 0.60 0.4857 
20 0.60 0.3820 0.43 0.3090 0.77 0.2464 0.60 0.5748 
คาความ
เชื่อม่ัน
ทั้ง
แผนการ
สอน 

 
 
0.8120 

 
 
0.8203 

 
 
0.8616 

 
 
0.8713 
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ตาราง 17  แสดงผลการวิเคราะหคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r)  
  ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน   เรื่องเพศศึกษา   วิชาสุขศึกษา  
  แผนการสอนที่ 5 – 8   ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
 

แผนที่ 5 แผนที่ 6 แผนที่ 7 แผนที่ 8 ขอที่ 
p r p r p r p r 

1 0.67 0.449 0.70 0.5379 0.37 0.3188 0.53 0.3649 
2 0.47 0.3764 0.63 0.2881 0.70 0.3622 0.53 0.3782 
3 0.57 0.4714 0.47 0.3489 0.63 0.3716 0.43 0.3124 
4 0.27 0.2999 0.67 0.5043 0.63 0.2788 0.73 0.3962 
5 0.50 0.4842 0.77 0.3325 0.73 0.4046 0.50 0.3815 
6 0.40 0.5587 0.60 0.6347 0.63 0.2180 0.63 0.7009 
7 0.63 0.3342 0.47 0.4511 0.73 0.2704 0.77 0.4335 
8 0.63 0.4867 0.53 0.2481 0.63 0.5789 0.67 0.5689 
9 0.70 0.3893 0.73 0.4242 0.53 0.2932 0.40 0.3805 
10 0.73 0.5671 0.47 0.5216 0.47 0.2694 0.30 0.5716 
11 0.50 0.3367 0.70 0.2141 0.43 0.4195 0.47 0.2923 
12 0.47 0.4059 0.67 0.3455 0.47 0.3742 0.30 0.3974 
13 0.43 0.3750 0.47 0.2650 0.40 0.5006 0.60 0.5899 
14 0.40 0.3912 0.70 0.6545 0.50 0.7550 0.73 0.5483 
15 0.63 0.4098 0.50 0.4721 0.53 0.7130 0.53 0.6957 
16 0.70 0.3287 0.70 0.4683 0.37 0.3034 0.53 0.5970 
17 0.53 0.5016 0.33 0.4075 0.40 0.3147 0.60 0.7335 
18 0.57 0.3456 0.57 0.2484 0.57 0.6431 0.53 0.7100 
19 0.43 0.6053 0.63 0.3930 0.47 0.2843 0.67 0.4389 
20 0.40 0.5836 0.67 0.3196 0.50 0.6098 0.47 0.3586 
คาความ
เชื่อม่ัน
ทั้ง
แผนการ
สอน 

 
 
0.8510 

 
 
0.8307 

 
 
0.8378 

 
 
0.8831 
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ตาราง 18  แสดงผลการประเมินแผนการสอน เรื่องเพศศึกษา ของผูเชี่ยวชาญ  แผนการสอนที่ 1 
 

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ขอที่ รายการประเมิน 
คน
ที่1 

คน
ที่2 

คน
ที่3 

คน
ที่4 

คน
ที่5 

 

∑R  

 
IOC 

1 สาระสําคัญความสอดคลองกับหลักสูตร -1 +1 +1 +1 +1 +3 0.60 
จุดประสงค 
-   มีความสอดคลองกับผลการเรียนทีค่าดหวัง 

 
0 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+4 

 
0.80 

2 
 
 
 

-   ครอบคลุมพฤติกรรมดานความรู เจตคติและ
การปฏิบัติ 

+1 +1 0 +1 0 +3 0.60 

เนื้อหา 
-   สอดคลองกบัจุดประสงคการเรียนรู 

 
0 

 
+1 

 
0 

 
+1 

 
+1 

 
+3 

 
0.60 

-   ครอบคลุมจดุประสงคการเรียนรู 0 +1 0 +1 +1 +3 0.60 

-   เนือ้หาถูกตอง +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
-   เรียงลําดับความยากงาย +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 

3 
 
 
 
 
 

-   มีความชัดเจน +1 +1 +1 +1 0 +4 0.80 

กิจกรรมการเรยีนการสอน 
-   สอดคลองกบัจุดประสงคการเรียนรู 

 
0 

 
+1 

 
0 

 
+1 

 
+1 

 
+3 

 
0.60 

-   สอดคลองกบัเนื้อหาในแผนการจัดการการ
เรียนรู 

 
0 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
0 

 
+3 

 
0.60 

-   สามารถปฏิบัติได +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 

-   เหมาะสมกับเวลา +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
-   นกัเรียนมีสวนรวม +1 +1 0 +1 +1 +4 0.80 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 

-   ขัน้ตอนการจัดกิจกรรมเปนไปตามรูปแบบ
วิธีการสอนแบบ 4 MAT  

 
-1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+3 

 
0.60 

สื่อการเรียนการสอน 
-   สอดคลองกบักิจกรรมการเรียนการสอน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
0 

 
+1 

 
+4 

 
0.80 

5 
 
 -   เหมาะสมกับวัยของผูเรียน +1 +1 0 0 +1 +3 0.60 

การวัดและการประเมินผล 
-   สอดคลองกบัเนื้อหา 

 
+1 

 
+1 

 
0 

 
+1 

 
+1 

 
+4 

 
0.80 

-   สอดคลองกบัจุดประสงคการเรียนรู 0 +1 +1 +1 0 +3 0.60 
-   สามารถวัดและประเมินผลสิ่งที่ระบุไวได +1 +1 0 +1 +1 +4 0.80 

6 

-   เครื่องมือเหมาะสมกับวัยของผูเรียน +1 +1 0 +1 0 +3 0.60 
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ตาราง 19  แสดงผลการประเมินแผนการสอน เรื่องเพศศึกษา ของผูเชี่ยวชาญ  แผนการสอนที่ 2 
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ขอที่ รายการประเมิน 
คนที่
1 

คน
ที่2 

คน
ที่3 

คน
ที่4 

คนที่
5 

 

∑R  

 
IOC 

1 สาระสําคัญความสอดคลองกับหลักสูตร +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
จุดประสงค 
-   มีความสอดคลองกับผลการเรียนที่คาดหวัง 

 
+1 

 
+1 

 
0 

 
+1 

 
+1 

 
+4 

 
0.80 

2 
 
 
 

-   ครอบคลุมพฤติกรรมดานความรู เจตคติและการ
ปฏิบัติ 

0 +1 0 +1 +1 +3 0.60 

เนื้อหา 
-   สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 

 
+1 

 
+1 

 
0 

 
+1 

 
+1 

 
+4 

 
0.80 

-   ครอบคลุมจุดประสงคการเรียนรู -1 +1 +1 +1 +1 +3 0.60 

-   เนื้อหาถูกตอง +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
-   เรียงลําดับความยากงาย +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 

3 
 
 
 
 
 

-   มีความชัดเจน +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
-   สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 

 
0 

 
+1 

 
0 

 
+1 

 
+1 

 
+3 

 
0.60 

-   สอดคลองกับเนื้อหาในแผนการจัดการการเรียนรู  
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+5 

 
1.00 

-   สามารถปฏิบัติได +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 

-   เหมาะสมกับเวลา +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
-   นักเรียนมีสวนรวม +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 

4 
 
 
 
 
 
 
 

-   ขั้นตอนการจัดกิจกรรมเปนไปตามรูปแบบวิธีการ
สอนแบบ 4 MAT  

 
-1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+3 

 
0.60 

5 
 
 

ส่ือการเรียนการสอน 
-   สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนการสอน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+5 

 
1.00 

 
 

-   เหมาะสมกับวัยของผูเรียน 0 +1 0 +1 +1 +3 0.60 

 
6 

การวัดและการประเมินผล 
-   สอดคลองกับเนื้อหา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
0 

 
+4 

 
0.80 

 -   สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 0 +1 0 +3 0.60 

 -   สามารถวัดและประเมินผลสิ่งที่ระบุไวได 0 +1 0 +1 +1 +3 0.60 
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ตาราง 20  แสดงผลการประเมินแผนการสอน เรื่องเพศศึกษา ของผูเชี่ยวชาญ  แผนการสอนที่ 3 
 

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ขอที่ รายการประเมิน 
คนที่
1 

คน
ที่2 

คน
ที่3 

คน
ที่4 

คน
ที่5 

 

∑R  

 
IOC 

1 สาระสําคัญความสอดคลองกับหลักสูตร 0 +1 +1 +1 +1 +4 0.80 
จุดประสงค 
-   มีความสอดคลองกับผลการเรียนที่คาดหวัง 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+5 

 
1.00 

2 
 
 
 
 

-   ครอบคลุมพฤติกรรมดานความรู เจตคติและ
การปฏิบัติ 

0 +1 +1 +1 +1 +4 0.80 

เนื้อหา 
-   สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+5 

 
1.00 

-   ครอบคลุมจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 

-   เนื้อหาถูกตอง +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
-   เรียงลําดับความยากงาย +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 

3 
 
 
 
 
 

-   มีความชัดเจน +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 

กิจกรรมการเรยีนการสอน 
-   สอดคลองกบัจุดประสงคการเรียนรู 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+5 

 
1.00 

-   สอดคลองกบัเนื้อหาในแผนการจัดการการ
เรียนรู 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+5 

 
1.00 

-   สามารถปฏิบัติได +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 

-   เหมาะสมกับเวลา +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
-   นกัเรียนมีสวนรวม +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 

-   ขัน้ตอนการจัดกิจกรรมเปนไปตามรูปแบบ
วิธีการสอนแบบ 4 MAT  

 
-1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+3 

 
0.60 

สื่อการเรียนการสอน 
-   สอดคลองกบักิจกรรมการเรียนการสอน 

 
-1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+3 

 
0.60 

5 
 
 -   เหมาะสมกับวัยของผูเรียน 0 +1 +1 +1 +1 +4 0.80 

การวัดและการประเมินผล 
-   สอดคลองกบัเนื้อหา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+5 

 
1.00 

-   สอดคลองกบัจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
-   สามารถวัดและประเมินผลสิ่งที่ระบุไวได +1 +1 0 +1 +1 +4 0.80 

6 

-   เครื่องมือเหมาะสมกับวัยของผูเรียน -1 +1 +1 +1 +1 +3 0.60 
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ตาราง 21  แสดงผลการประเมินแผนการสอน เรื่องเพศศึกษา ของผูเชี่ยวชาญ  แผนการสอนที่ 4 
 

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ขอที่ รายการประเมิน 
คนที่
1 

คน
ที่2 

คน
ที่3 

คน
ที่4 

คน
ที่5 

 

∑R  

 
IOC 

1 สาระสําคัญความสอดคลองกับหลักสูตร +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
จุดประสงค 
-   มีความสอดคลองกับผลการเรียนที่
คาดหวัง 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+5 

 
1.00 

2 
 
 
 
 

-   ครอบคลุมพฤติกรรมดานความรู เจตคติ
และการปฏิบัติ 

-1 +1 +1 +1 +1 +3 0.60 

เนื้อหา 
-   สอดคลองกบัจุดประสงคการเรียนรู 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+5 

 
1.00 

-   ครอบคลุมจดุประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 

-   เนือ้หาถูกตอง +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
-   เรียงลําดับความยากงาย +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 

3 
 
 
 
 
 

-   มีความชัดเจน +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 

กิจกรรมการเรยีนการสอน 
-   สอดคลองกบัจุดประสงคการเรียนรู 

 
0 

 
+1 

 
0 

 
+1 

 
+1 

 
+3 

 
0.60 

-   สอดคลองกบัเนื้อหาในแผนการจัดการการ
เรียนรู 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+5 

 
1.00 

-   สามารถปฏิบัติได +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 

-   เหมาะสมกับเวลา +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
-   นกัเรียนมีสวนรวม -1 +1 +1 +1 +1 +3 0.60 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 

-   ขัน้ตอนการจัดกิจกรรมเปนไปตามรูปแบบ
วิธีการสอนแบบ 4 MAT  

 
-1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+3 

 
0.60 

สื่อการเรียนการสอน 
-   สอดคลองกบักิจกรรมการเรียนการสอน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+5 

 
1.00 

5 
 
 -   เหมาะสมกับวัยของผูเรียน +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 

การวัดและการประเมินผล 
-   สอดคลองกบัเนื้อหา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+5 

 
1.00 

-   สอดคลองกบัจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 

-   สามารถวัดและประเมินผลสิ่งที่ระบุไวได +1 +1 0 +1 0 +3 0.60 

6 

-   เครื่องมือเหมาะสมกับวัยของผูเรียน -1 +1 +1 +1 +1 +3 0.60 
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ตาราง 22  แสดงผลการประเมินแผนการสอน เรื่องเพศศึกษา ของผูเชี่ยวชาญ  แผนการสอนที่ 5 
 

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ขอที่ รายการประเมิน 
คนที่
1 

คน
ที่2 

คน
ที่3 

คน
ที่4 

คน
ที่5 

 

∑R  

 
IOC 

1 สาระสําคัญความสอดคลองกับหลักสูตร +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
จุดประสงค 
-   มีความสอดคลองกับผลการเรียนที่
คาดหวัง 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+5 

 
1.00 

2 
 
 
 
 

-   ครอบคลุมพฤติกรรมดานความรู เจตคติ
และการปฏิบัติ 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 

เนื้อหา 
-   สอดคลองกบัจุดประสงคการเรียนรู 

 
-1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+3 

 
0.60 

-   ครอบคลุมจดุประสงคการเรียนรู -1 +1 +1 +1 +1 +3 0.60 

-   เนือ้หาถูกตอง +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
-   เรียงลําดับความยากงาย +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 

3 
 
 
 
 
 

-   มีความชัดเจน +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 

กิจกรรมการเรยีนการสอน 
-   สอดคลองกบัจุดประสงคการเรียนรู 

 
-1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+3 

 
0.60 

-   สอดคลองกบัเนื้อหาในแผนการจัดการการ
เรียนรู 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+5 

 
1.00 

-   สามารถปฏิบัติได +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 

-   เหมาะสมกับเวลา +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
-   นกัเรียนมีสวนรวม +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 

-   ขัน้ตอนการจัดกิจกรรมเปนไปตามรูปแบบ
วิธีการสอนแบบ 4 MAT  

 
-1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+3 

 
0.60 

สื่อการเรียนการสอน 
-   สอดคลองกบักิจกรรมการเรียนการสอน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
0 

 
+1 

 
+4 

 
0.80 

5 
 
 -   เหมาะสมกับวัยของผูเรียน +1 +1 0 +1 +1 +4 0.80 

การวัดและการประเมินผล 
-   สอดคลองกบัเนื้อหา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+5 

 
1.00 

-   สอดคลองกบัจุดประสงคการเรียนรู -1 +1 +1 +1 +1 +3 0.60 
-   สามารถวัดและประเมินผลสิ่งที่ระบุไวได +1 +1 0 +1 +1 +4 0.80 

6 

-   เครื่องมือเหมาะสมกับวัยของผูเรียน +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
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ตาราง 23  แสดงผลการประเมินแผนการสอน เรื่องเพศศึกษา ของผูเชี่ยวชาญ  แผนการสอนที่ 6 
 

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ขอที่ รายการประเมิน 
คนที่
1 

คน
ที่2 

คน
ที่3 

คน
ที่4 

คน
ที่5 

 

∑R  

 
IOC 

1 สาระสําคัญความสอดคลองกับหลักสูตร +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
จุดประสงค 
-   มีความสอดคลองกับผลการเรียนที่
คาดหวัง 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
0 

 
+1 

 
+4 

 
0.80 

2 
 
 
 
 

-   ครอบคลุมพฤติกรรมดานความรู เจตคติ
และการปฏิบัติ 

+1 +1 +1 0 +1 +4 0.80 

เนื้อหา 
-   สอดคลองกบัจุดประสงคการเรียนรู 

 
-1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+3 

 
0.60 

-   ครอบคลุมจดุประสงคการเรียนรู -1 +1 +1 +1 +1 +3 0.60 

-   เนือ้หาถูกตอง +1 +1 +1 0 +1 +4 0.60 
-   เรียงลําดับความยากงาย +1 +1 +1 0 +1 +4 0.60 

3 
 
 
 
 
 

-   มีความชัดเจน +1 +1 +1 0 +1 +4 0.80 

กิจกรรมการเรยีนการสอน 
-   สอดคลองกบัจุดประสงคการเรียนรู 

 
-1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+3 

 
0.60 

-   สอดคลองกบัเนื้อหาในแผนการจัดการการ
เรียนรู 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+5 

 
1.00 

-   สามารถปฏิบัติได +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 

-   เหมาะสมกับเวลา +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
-   นกัเรียนมีสวนรวม +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 

-   ขัน้ตอนการจัดกิจกรรมเปนไปตามรูปแบบ
วิธีการสอนแบบ 4 MAT  

 
-1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+3 

 
0.60 

สื่อการเรียนการสอน 
-   สอดคลองกบักิจกรรมการเรียนการสอน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
0 

 
+1 

 
+4 

 
0.80 

5 
 
 -   เหมาะสมกับวัยของผูเรียน +1 +1 +1 0 +1 +4 0.80 

การวัดและการประเมินผล 
-   สอดคลองกบัเนื้อหา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+5 

 
1.00 

-   สอดคลองกบัจุดประสงคการเรียนรู -1 +1 +1 +1 +1 +3 0.60 
-   สามารถวัดและประเมินผลสิ่งที่ระบุไวได +1 +1 0 +1 +1 +4 0.80 

6 

-   เครื่องมือเหมาะสมกับวัยของผูเรียน +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
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ตาราง 24  แสดงผลการประเมินแผนการสอน เรื่องเพศศึกษา ของผูเชี่ยวชาญ  แผนการสอนที่ 7 
 

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ขอที่ รายการประเมิน 
คนที่
1 

คน
ที่2 

คน
ที่3 

คน
ที่4 

คน
ที่5 

 

∑R  

 
IOC 

1 สาระสําคัญความสอดคลองกับหลักสูตร -1 +1 +1 +1 +1 +3 0.60 
จุดประสงค 
-   มีความสอดคลองกับผลการเรียนที่
คาดหวัง 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+5 

 
1.00 

2 
 
 
 
 

-   ครอบคลุมพฤติกรรมดานความรู เจตคติ
และการปฏิบัติ 

-1 +1 +1 +1 +1 +3 0.60 

เนื้อหา 
-   สอดคลองกบัจุดประสงคการเรียนรู 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+5 

 
1.00 

-   ครอบคลุมจดุประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 

-   เนือ้หาถูกตอง +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
-   เรียงลําดับความยากงาย +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 

3 
 
 
 
 
 

-   มีความชัดเจน +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 

กิจกรรมการเรยีนการสอน 
-   สอดคลองกบัจุดประสงคการเรียนรู 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+5 

 
1.00 

-   สอดคลองกบัเนื้อหาในแผนการจัดการการ
เรียนรู 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+5 

 
1.00 

-   สามารถปฏิบัติได +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 

-   เหมาะสมกับเวลา +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
-   นกัเรียนมีสวนรวม +1 +1 0 +1 +1 +4 0.80 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 

-   ขัน้ตอนการจัดกิจกรรมเปนไปตามรูปแบบ
วิธีการสอนแบบ 4 MAT  

 
-1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+3 

 
0.60 

สื่อการเรียนการสอน 
-   สอดคลองกบักิจกรรมการเรียนการสอน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+5 

 
1.00 

5 
 
 -   เหมาะสมกับวัยของผูเรียน +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 

การวัดและการประเมินผล 
-   สอดคลองกบัเนื้อหา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+5 

 
1.00 

-   สอดคลองกบัจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
-   สามารถวัดและประเมินผลสิ่งที่ระบุไวได +1 +1 0 +1 +1 +4 0.80 

6 

-   เครื่องมือเหมาะสมกับวัยของผูเรียน +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
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ตาราง 25  แสดงผลการประเมินแผนการสอน เรื่องเพศศึกษา ของผูเชี่ยวชาญ  แผนการสอนที่ 8 
 

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ขอที่ รายการประเมิน 
คนที่
1 

คน
ที่2 

คน
ที่3 

คน
ที่4 

คน
ที่5 

 

∑R  

 
IOC 

1 สาระสําคัญความสอดคลองกับหลักสูตร +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
จุดประสงค 
-   มีความสอดคลองกับผลการเรียนที่
คาดหวัง 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+5 

 
1.00 

2 
 
 
 
 

-   ครอบคลุมพฤติกรรมดานความรู เจตคติ
และการปฏิบัติ 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 

เนื้อหา 
-   สอดคลองกบัจุดประสงคการเรียนรู 

 
-1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+3 

 
0.60 

-   ครอบคลุมจดุประสงคการเรียนรู -1 +1 +1 +1 +1 +3 0.60 

-   เนือ้หาถูกตอง +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
-   เรียงลําดับความยากงาย +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 

3 
 
 
 
 
 

-   มีความชัดเจน +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 

กิจกรรมการเรยีนการสอน 
-   สอดคลองกบัจุดประสงคการเรียนรู 

 
-1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+3 

 
0.60 

-   สอดคลองกบัเนื้อหาในแผนการจัดการการ
เรียนรู 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+5 

 
1.00 

-   สามารถปฏิบัติได +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 

-   เหมาะสมกับเวลา +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
-   นกัเรียนมีสวนรวม +1 +1 0 +1 +1 +4 0.80 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 

-   ขัน้ตอนการจัดกิจกรรมเปนไปตามรูปแบบ
วิธีการสอนแบบ 4 MAT  

 
+1 

 
+1 

 
0 

 
+1 

 
+1 

 
+4 

 
0.80 

สื่อการเรียนการสอน 
-   สอดคลองกบักิจกรรมการเรียนการสอน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+5 

 
1.00 

5 
 
 -   เหมาะสมกับวัยของผูเรียน +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 

การวัดและการประเมินผล 
-   สอดคลองกบัเนื้อหา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+5 

 
1.00 

-   สอดคลองกบัจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
-   สามารถวัดและประเมินผลสิ่งที่ระบุไวได +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 

6 

-   เครื่องมือเหมาะสมกับวัยของผูเรียน +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
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ตาราง 26    ผลการหาประสิทธิภาพของแผนการสอน เรื่อง เพศศึกษาตามเกณฑความสัมพันธ 
  ระหวางกระบวนการและผลลัพธ โดยเฉลี่ย เทากบั 80/80 
 

แบบทดสอบ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได 

n X  SD ประสิทธิภาพ 

    แผนการ
สอนที่ 1-8 
รวม 

160 3945 30 82.19 4.52 E1 = 82.19 

ปลายภาค 30 723 30 80.33 4.47 E2 = 80.33 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค. 
แผนการสอน 

เอกสารประกอบการสอน 
ผลงานของนักเรียน 
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การวิเคราะหผังมโนทัศน  สาระที่ 2  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาระที่  2 
ชีวิตและครอบครัว 

ลักษณะของครอบครัว
ที่อบอุน 

ความสําคัญ 

องคประกอ

ความสําคัญของเพศ
หญิง-ชาย 

คณคา 

ความ

การดูแลรักษาความสะอาด
อวัยวะเพศและเครื่องใชที่

ความเชื่อ  
คานิยมที่ผิด 

วิธีการรักษา
ความสะอาด 

โครงสราง,หนาที่ 

ลักษณะและอาการ
ผิดปกติ ที่เกดิขึ้นกับ 
อวัยวะเพศ 

การแกไข 
การปองกัน 

หญิง 

ชาย 

พฤติกรรมที่นําไปสูการมี
เพศสัมพันธ 

การหลีกเลี่ยง 

การปองกัน 

ทักษะการตัดสินใจ
แกปญหาใน
สถานการณเสี่ยง 

กระบวนการสราง

การขอความ
ชวยเหลือ 

วิธีการขอความ
ชวยเหลือ 

การสราง
สัมพันธภาพกบั

คุณคา วิธีการ 
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แผนการสอนแบบ 4 MAT 
หนวยการเรยีนที่ 1 

 
กลุมสาระการเรียนรู   สุขศกึษาและพลศกึษา  ชั้น ประถมศกึษาปที่ 5 
เรื่อง  หญิงและชาย ตางกันอยางไร   มาตรฐานที่ พ ๒.๑ เวลา 1 คาบ 
..................................................................................................................................................... 
 
สาระสําคัญ 
 เม่ือเขาสูวัยรุนจะมีการเปลีย่นแปลงทางดานตางๆเกิดขึ้นหลายอยาง ที่สังเกตเหน็ได
ชัดเจน คือ การเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย การเปลีย่นแปลงเหลานี้ทําใหวัยรุนเกิดความวติก
กังวล การไดเรียนรูสิ่งที่จะเกิดขึ้น สามารถชวยลดความวิตกกังวล และชวยใหวัยรุนปรับตวัตอการ
เปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป 
 รูและเขาใจเรือ่งการเปลี่ยนแปลงดานตางๆเมื่อเขาสูวยัรุน สาเหตุ และฮอรโมนที่เกี่ยวของ 
เพ่ือชวยใหวัยรุนปรับตวัตอการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม 
 
จุดประสงคการเรียนรู 
 1.  บอกการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ เม่ือเขาสูวัยรุนได 
 2.  บอกประโยชนของการเรียนเร่ืองความเปลี่ยนแปลงดานตางๆ เม่ือเขาสูวัยรุนได 
 3.  บอกวธิีการปฏิบัตตินเพือ่รับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได 
 
สาระการเรียนรู 
 พัฒนาการทางเพศและความแตกตางระหวางเพศ 
 หญิงและชายมีพัฒนาการทางเพศเริ่มตนตั้งแตอายุ 1 – 2 ป จนกระทั่งอายุ 11 – 18 ป   
เปนชวงเขาสูวัยรุน จะมีการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอรโมนอยางมาก กอใหเกิดการพัฒนาการทาง
เพศ นําไปสูความเหมือน และแตกตางระหวางเพศในดานตางๆ คือ 
 1.  ทางรางกาย 
 2.  ทางจิตใจ 
 3.  ทางอารมณ 
 4.  ทางสติปญญา 
 5.  ทางสังคม 
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กิจกรรมการเรียนรู 
 1.  ข้ันสรางคุณคาและประสบการณของสิ่งที่เรียน 
  นักเรียนอาสาสมัครอานเรื่องนิยายวัยรุนใหเพ่ือนฟง 
 2.  ข้ันวิเคราะหประสบการณ 
  นักเรียนสนทนาเรื่องความแตกตางของชายและหญิง ในเรื่องที่เพ่ือนอาน 
 3.  ข้ันปรับประสบการณเปนความคิดรวบยอด 
  ครูอธิบายเพิม่เติมเรื่องการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆเมื่อเขาสูชวงวยัรุน   และความ
แตกตางระหวางเพศชายและหญิง 
 4.  ข้ันพัฒนาความคิดรวบยอด 
  นักเรียนอานใบความรู แผนที่ 1 เรื่องหญิงและชายตางกันอยางไร 
 5.  ข้ันลงมือปฏิบัติจากกรอบความคดิที่กําหนด 
  นักเรียนทําใบงานที่ 1   โดยเขียนเปนแผนภูมิตาราง 
 6.  ข้ันสรางชิ้นงานเพื่อความเปนตนเอง 
  นักเรียนระบายสีภาพชายและหญิง และเติมขอความอวัยวะ/การเปลีย่นแปลง 
 7.  ข้ันวิเคราะหคุณคาและการประยุกตใช 
  แบงนักเรียนออกเปน 4 กลุม อภิปรายถึงขอดี-ขอเสียของแตละเพศ 
 8.  ข้ันแลกเปลี่ยนประสบการณเรียนรูกับผูอ่ืน 
  ใหตัวแทนแตละกลุม รายงานขอสรุปของกลุม 
 
สื่อการเรียนการสอน 
 1.   ใบความรู 
 2.   ใบงาน 
 3.   บทความเรื่องนิยายวัยรุน 
การวัดและประเมินผล 
 

 
 
 

วิธีการ เครื่องมือ 
ผลคะแนนจากการปฏิบัติกจิกรรมในใบงาน ใบงาน 
ผลจากการสังเกตการปฏบิตัิกิจกรรมกลุม แบบสังเกตพฤติกรรม 
ผลจากการสังเกตการนําเสนอผลงาน แบบสังเกตพฤติกรรม 
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ใบความรู 
แผนที่ 1 

หญิงและชายตางกันอยางไร 
 
 พัฒนาการทางเพศเริ่มตนตัง้แตตอนอายุ 1 – 2 ขวบ เริม่รูจักวาใครรกัเรา ใครไมรักเรา
และเราจะไวใจใครได 
 3 – 5 ขวบ เริ่มรูจักเพศของตนเองวาเปนเพศใด มีความอยากรูอยากลอง เด็กผูชาย
หลายคนเริ่มชอบสํารวจ 
 6 – 10 ขวบ จะมีความรูสึกชัดวาตนเปนเพศใด และเริม่มีบทบาททีเ่หมาะสมกับเพศของ
ตน และรูจักปรับตวัใหเขากับเพ่ือนเพศเดยีวกัน โดยสนใจกิจกรรม รวมทั้งมีความคิดฝนกับเพ่ือน
เพศเดียวกันได 
 11-18 ป เปนชวงวัยรุนมีการเปลี่ยนแปลงระดับฮอรโมนอยางมาก 
 
การพัฒนาการทางเพศและความแตกตางของเพศชายและหญิง 
การพัฒนาการทางเพศของนักเรียนเม่ือยางเขาวัยรุน มีทั้งหมด 5 อยาง  คือ 
 1.   การพัฒนาทางรางกาย  ทั้งผูหญิงและผูชาย 
       ผูหญิงจะมีเตานม สะโพกผาย มีทรวดทรงอกเอว มีประจําเดือน ขนขึ้นตามอวัยวะ
เพศและรักแร 
       ผูชายจะมีนมขึ้นพาน เสียงแตก มีหนวดเครา  ขนขึ้นตามรักแรและอวัยวะเพศ และ
เริ่มมีฝนเปยก 
       ทั้งสองเพศจะมีสิวขึ้น มีกลิ่นตัว มีการเปลี่ยนแปลงในอวัยวะเพศ  ซ่ึงเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงทางฮอรโมนเพศ และฮอรโมนการเจริญเติบโตภายในรางกาย 
 2.   การพัฒนาทางดานจิตใจ มีความสนใจในเพศตรงขาม มีแฟน รักเพื่อน ตามใจเพื่อน   
ไมชอบใหใครมาบังคับเคี่ยวเข็ญ ขี้รําคาญและชอบวิตกกังวล 
 3.   การพัฒนาทางอารมณ  มีอารมณเปลี่ยนแปลงเร็ว ออนไหวงาย ทําอะไรตามใจตนเอง 
ยอมรับเพ่ือนและความแตกตางระหวางบุคคล 
 4.   การพัฒนาทางสติปญญา มีเหตุผล มีความคิดรอบคอบมากขึ้น เขาใจปญหา และ
สามารถแกไขปญหาอยางเหมาะสม 
 5.   การพัฒนาทางสังคม ตองการเปนที่ยอมรับจากสังคม มีพฤติกรรมเลียนแบบดารา  
คนโปรด ยอมรับความคิดเห็นจากเพื่อน 
 

ที่มา : อนุวัฒน   ชูสุวรรณประทีป.  วารสารเครือขายครอบครัว ปที ่2 ฉบับที่ 17  
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ใบความรู 
แผนที่ 1 

ความแตกตางของเพศชายและหญิง 
 
 คําวา ผูหญิงมาจากคําสองคําคือ  wif (ภรรยา) กับ man (มนุษย)  สวนคําวาเพศหญิง
(female) มาจากภาษาละตนิวา  femella  สัญญลักษณของเพศหญิง ♀มาจากกระจกสองหนา   
ของวีนัส เทพแหงความรัก 

ธรรมชาติ หรือลักษณะของเพศหญงิ 
 เด็กผูหญิงจะเขาสูชวงวัยรุนอายุประมาณ 9 – 14 ป    มีการเปลี่ยนแปลงของรางกายดังน้ี 
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ใบความรู 
แผนที่ 1 

ความแตกตางของเพศชายและหญิง 
 
 คําวาเพศชาย (male) มาจากภาษาละตินวา masculus สัญญลักษณของเพศชาย♂  มา
จากโล และหอกของเทพเจามารส เทพแหงสงคราม 
 

ธรรมชาติ หรือลักษณะของเพศชาย 
 เด็กผูชายจะเขาสูชวงวัยรุนอายุประมาณ10 – 14 ป    มีการเปลี่ยนแปลงของรางกายดังน้ี 
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แบบสงัเกตการเสนอผลงานกลุม 
หนวยการเรยีนเร่ือง หญงิและชายตางกันอยางไร 

 
ชั้น....................................................วันที่................................................................... 

 
กลุมที ่ เลขที ่ การนําเสนอผลงาน การบันทึกผลงาน 

  ขั้นนํา 
(10) 

ขั้น
เสนอ 
(10) 

ขั้น
สรุป 
(10) 

ถูกตอง 
(10) 

เรียบรอย 
(10) 

รวม 
คะแนน 

ระดับ 
คุณภาพ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
เกณฑการประเมิน 
9-10   ดีมาก  7-8   ดี   5-6   พอใช  0-4   ควรปรบัปรุง 
 
ระดับคุณภาพ 
35-50   =   3   มาก  17-34   =   2   มาก  1-16   =   1   นอย 
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แบบสงัเกตการปฏิบัติกิจกรรมกลุม 
เร่ือง   หญิงและชายตางกันอยางไร 

 
ชั้น.........................................  วันที่.................................................................................. 
 

 
 

กลุม
ที่ 

 
 

เลขที ่

การรับ 
ฟง
ความ
คิดเห็น

(5) 

การเสนอ
ความ
คิดเห็น 

(5) 

การ
ยอมรับ
คนอ่ืน 

(5) 

การสราง
บรรยากาศ
ในกลุม 

(5) 

รวม
คะแนน 
(20) 

ระดับ
คุณภาพ 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 
 

 
เกณฑการประเมินผล  

   5  =   มากที่สุด     4   =   คอนขางมาก        3   =   ปานกลาง 
   2  =   คอนขางนอย    1   =   นอยที่สุด 

 
ระดับคุณภาพ 
15-20   =   3   มาก  8-14   =    2   ปานกลาง  1-7   =   1   นอย 
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แผนการสอนแบบ 4 MAT 
หนวยการเรยีนที่ 2 

 
กลุมสาระการเรียนรู   สุขศกึษาและพลศกึษา  ชั้น ประถมศกึษาปที่ 5 
เรื่อง  หญิงและชาย คุณคาอยูที่ไหน   มาตรฐานที่ พ ๒.๑ เวลา 1 คาบ 
..................................................................................................................................................... 
 

สาระสําคัญ 
 วัยรุนมีความเปลี่ยนแปลงทางดานรางกายจากอิทธิพลของฮอรโมน   ถานักเรียนมีความรู
ความเขาใจเรือ่งการเปลี่ยนแปลงนั้น จะสามารถปรับตวั และดูแลสขุอนามัยของตนใหผานการ
เปลี่ยนแปลงนั้นไป 
ดวยดี   สวนความภูมิใจของชายหรือหญิงไมไดยึดติดกับสรีระภายนอก แตขึ้นอยูกับคุณคาของการ 
กระทํา ซ่ึงเปนสิ่งดีที่อยูภายในตวัตนของคนคนนั้น 
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป 
 รูและเขาใจการเปลี่ยนแปลงทางเพศในวัยแรกรุน (ธรรมชาตขิองเพศชาย,หญิง)  และมี
ความภาคภูมิใจในเพศของตน 
 
จุดประสงคการเรียนรู 
 1.   บอกความหมายของการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกายเมื่อเขาสูชวงวัยรุนได 
 2.   แยกแยะความเชื่อทีถ่กูตองและไมถกูตอง เกี่ยวกบัธรรมชาติของเพศได 
 3.   บอกวิธีปฏิบัตตินที่เหมาะสมกับเพศของตนได 
 
สาระการเรียนรู 
 ธรรมชาตขิองเพศชาย 
  -  สรีรวิทยาของอวัยวะสืบพันธเพศชาย 
  -.  การเปลี่ยนแปลงทางเพศเมื่อเขาสูชวงวัยรุน 
 ธรรมชาตขิองเพศหญิง 
  -  สรีรวิทยาของอวยัวะสืบพันธเพศหญิง 
  -  การเกิดประจําเดือน 
  -  การเปลี่ยนแปลงอ่ืนๆ 
 คุณคาของความเปนเพศชาย-หญิง 
  -  ความรูสึกพอใจในเพศของตน 
  -  การสรางคุณคาและคุณสมบัติที่ดี 
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กิจกรรมการเรียนรู 
 1.  ข้ันสรางคุณคาและประสบการณของสิ่งที่เรียน    
  ใหนักเรียนดูภาพผูหญิงอุมเด็กทารก  มีคําบรรยายภาพวา  “นองตุมกับความรูสึกที่ไม
อาจเปนแม” 
 2.  ข้ันวิเคราะหประสบการณ 
  ครูตั้งคําถามวา เหตุใดนองตุมจึงไมสามารถเปนแมได 
 3.  ข้ันปรับประสบการณเปนความคิดรวบยอด 
  ครูอธิบายธรรมชาติของเพศชายและหญงิ,อวัยวะที่เกีย่วของและหนาที่ของอวัยวะนั้น 
 4.  ข้ันพัฒนาความคิดรวบยอด 
  นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมจากใบความรูที่ 2 เรื่องหญิงหรือชายคุณคาอยูที่ไหน 
 5.  ข้ันลงมือปฏิบัติจากกรอบความคดิที่กําหนด 
  นักเรียนทําใบงานโดยเขียนเปนแผนภูมิความคิดMind Mapping  เรื่องการผูกมิตร 
 6.  ข้ันสรางชิ้นงานเพื่อความเปนตนเอง 
  วาดและระบายสีภาพของตนเองใหสวยงาม และเขียนขอดีของตนเอง 
 7.  ข้ันวิเคราะหคุณคาและการประยุกตใช 
  แบงนักเรียนออกเปน 4 กลุม (แยกชาย-หญิง)   อภิปรายเรื่อง บทบาทที่เหมาะสมกับ
เพศของตน 
 8.  ข้ันแลกเปลี่ยนประสบการณเรียนรูกับผูอ่ืน 
  สงตัวแทนกลุมนําเสนอรายงาน 
 
สื่อการเรียนการสอน 
 1.  ภาพของนองตุมอุมเด็กทารก 
 2.  ใบความรู 
 3.  ใบงาน 
 
การวัดและประเมินผล 

 

วิธีการ เครื่องมือ 
ผลคะแนนการปฏิบัติกิจกรรมในใบงาน ใบงาน 
ผลจากการสังเกตการปฏบิตัิกิจกรรมกลุม แบบสังเกตพฤติกรรม 
ผลจากการสังเกตการนําเสนอผลงาน แบบสังเกตพฤติกรรม 
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ใบความรู 
แผนที่ 2 

คุณคาของความเปนชาย-หญิง 
 
ธรรมชาติของเพศชาย 
 การเปลี่ยนแปลงทางรางกายของวัยรุนชาย  คือ มีขนในที่ลบั ขนรักแร  ผิวมีนํ้ามันมากขึ้น   
มีกลิ่นตัว  เหง่ือมากขึ้น  สูงขึ้นดูเกงกาง  เสียงทุมต่ํา,หาว  ไหลจะกวางขึ้น  อวยัวะเพศเพิ่มขนาด 
อาจแข็งตัวเม่ือถูกกระตุน 
 

อวัยวะเพศชาย(ภายนอกและภายใน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 อวัยวะเพศชายที่มองเห็นภายนอกมี 2 สวน  คือ องคชาติ  ปลายองคชาติจะมีหนังบางๆ
คลุมปลายองคชาติไว หนังบางๆ น้ีสามารถรูดขึ้นลงไดงาย  แตเด็กชายบางคนมีหนังหุมปลายยาว 
ทําใหรูดขึ้นไดยากและเจ็บ บางคนรูดขึ้นไมไดทําใหเจ็บขณะปสสาวะ  การที่หนังหุมปลายปดอยูทํา
ใหปลายองคชาติเปนที่หมักหมมของน้ําเมือก  นํ้าปสสาวะ ถาไมมีการรูดขึ้นทําความสะอาด จะมีการ
อักเสบ แดง และเจ็บปวดได 
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 ภายในองคชาติมีทอปสสาวะ(3)  ที่ตอออกมาจากกระเพาะปสสาวะและถุงนํ้าอสุจิ(5) 
โดยมีรูเปดที่ปลายองคชาติ ใหปสสาวะหรือนํ้าอสุจิออก  อสุจิผลิตจากอัณฑะ ซ่ึงอยูในถุงอัณฑะ   
อสุจิที่ผลิตจะออกไปทางทออสุจิ(4)  เพ่ือเก็บไวที่ถุงนํ้าอสุจิ(5)  อสุจิจะตองมีน้ําหลอเลี้ยง อวัยวะที่
ผลิตนํ้าหลอเลี้ยงอสุจิ  คือ ตอมลูกหมาก(6) ซ่ึงเม่ือผลิตนํ้าเลี้ยงอสุจิแลวจะสงไปรวมอยูที่ถุงนํ้าอสุจิ 
อวัยวะอีกอยางหน่ึงที่อยูใกลเคียงกับอวัยวะสืบพันธภายในของผูชาย คือ  กระเพาะปสสาวะ(7) ซ่ึง
เปนถุงสําหรับเก็บนํ้าปสสาวะที่มาจากไตทางทอไต   เม่ือเก็บไวจนเต็มกระเพาะปสสาวะ ก็จะถูก
ปลอยออกไปทางทอปสสาวะ 
 
ธรรมชาติของเพศหญงิ 
 การเปลี่ยนแปลงทางรางกายของวัยรุนหญิง  คือ มีขนในที่ลบั ขนรักแร ผิวมีนํ้ามันมากขึ้น 
มีกลิ่นตัว เหง่ือมากขึ้น สูงขึ้นดูเกงกาง เสียงต่ําลง (ไพเราะขึ้น) สะโพกขยายออก เตานมเพิ่มขนาด 
อาจสังเกตเห็นตกขาวจากชองคลอด มีประจําเดือน 

อวัยวะสืบพนัธภายในของผูหญิง 
อวัยวะสืบพนัธภายในของผูหญิง   ประกอบดวย 
 มดลูก  มีขนาดเทาผลชมพู มีความหนา และขยายออกไดมากเมื่อมีทารกเติบโตอยูภายใน 
 ชองคลอด   เปนชองทางตดิตอจากภายนอกรางกายผูหญิงกับมดลูก 
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ปากมดลูก   เปนชองเปดของมดลูก ปกติปากชองคลอดจะปด เพ่ือปองกันอันตรายให 
อวัยวะสบืพันธภายใน และจะเปดออกเล็กนอยขณะมีประจําเดือน เพ่ือใหประจําเดือนไหลออกมา 
 รังไข   เปนอวัยวะสําหรับผลิตไข รังไขมี 2 ขาง จะสลับกันผลิตไขที่สุก 
 ทอรังไข,ทอนําไข เปนทอทีย่ื่นจากมดลูกยาวไปถึงรังไขทั้ง 2 ขาง เปนทางเดินของไข 
 
การเกิดประจาํเดือน 
 ประจําเดือนเกิดจากการหลุดลอกของผนังมดลูกที่หนา และมีเลือดมาเลี้ยงมาก โดยมี
เลือดไหลออกจากผนังมดลูก ออกมาทางชองคลอด เลือดประจําเดือนจะออกนอยในวันแรก และ
มากขึ้นในวันที่ 2 หรือ3 จนหมดไปในที่สุด  เฉลี่ยแลวผูหญิงจะมีประจําเดือนนานประมาณ 3-5 วัน 
 ผูหญิงจะเริ่มมีประจําเดือนเม่ืออายุประมาณ 11-12 ป ในขณะที่มีประจําเดือนจะตองใช
แผนผาที่หนานุมใสไวเพ่ือรองรับเลือดประจําเดือน (ผาอนามัย) ถามีเลือดออกขณะอยูที่บานควร
ปรึกษาคุณแม ถาอยูที่โรงเรียนอาจปรึกษาครูผูหญิง 
 
คุณคาของความเปนเพศชาย-หญิง 
 ความรูสึกพอใจ    
 ทุกคนไมวาเปนหญิงหรือชาย ยอมมีสิ่งดีในชีวติทีต่นเองพอใจ ซ่ึงอาจเกี่ยวของหรือไม
เกี่ยวของกับการที่เกิดมาเปนหญิงหรือชายก็ได 
 ความไมพอใจที่เกิดเปนหญงิหรือชายนั้นบางเรื่องก็เปลี่ยนแปลงได แตบางเรื่องก็
เปลี่ยนแปลงไมได ถาเราปรับเปลี่ยนความคิด ความเชือ่จนเกิดการยอมรับตนเองตามที่เปนอยู ก็จะ
เกิดความพอใจไดในที่สุด 
 
การพิจารณาคุณคา และการสรางคุณคา 
 พิจารณาจากคุณสมบัติที่ดีๆ เชน ความเชื่อม่ันในตนเอง ความมุมานะพยายาม ความรูสึก
ที่ดีตอตนเองและผูอ่ืน ความรับผิดชอบ ความไมเห็นแกตัว การรูจักเสียสละ และการใหอภัย
คุณสมบัติดีๆ เหลานี้ เราทุกคนสามารถสรางขึ้นไดดวยตนเองการที่เรารูสึกวาตนเองจะทําใหเราเกิด
ความภาคภูมิใจ จะเปนพลังผลักดันใหเกิดความเชื่อม่ัน  และมานะพยายามในการทําตนใหมีคุณคา
มากยิ่งขึ้นไปอีก 
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ใบงานที่ 2 
เร่ือง   หญิงและชาย คุณคาอยูที่ไหน 

 
ชื่อ...................................................................................ชั้น................เลขที่...................... 
 
คําสั่ง   ใหนักเรียนเขียนคณุคาของชายและหญิงเปนแผนภูมิลําดับความคิด 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เกณฑการประเมินผล 
ระดับคะแนน         4   =  ถูกตองมากที่สุด    3    =   ถูกตองมาก 
              2   =   ถูกตองนอย     1   =   ถูกตองนอยทีสุ่ด 

 

คุณคาของคน 

ชาย 
หญิง 
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ใบงานที่ 2 
เร่ือง   หญิงและชาย คุณคาอยูที่ไหน 

 
ชื่อ...................................................................................ชั้น................เลขที่...................... 
 
น่ีคือภาพวาดของเจาของใบงานชิ้นนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สิ่งที่ฉันชอบในตัวเอง   คือ...................................................................................................... 
 
เพราะวา................................................................................................................................ 
 
เกณฑการประเมินผล 
 
  กลาแสดงออก   5   =   มากที่สุด 4   =   มาก 
   
  ความคิดสรางสรรค  3   =   ปานกลาง 2   =   นอย 
 
  สวยงาม   1   =   นอยที่สุด 
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แผนการสอนแบบ 4 MAT 
หนวยการเรยีนที่ 3 

 
กลุมสาระการเรียนรู   สุขศกึษาและพลศกึษา  ชั้น ประถมศกึษาปที่ 5 
เรื่อง    คบเพื่อนอยางไรใหสรางสรรค    มาตรฐานที่ พ.๒.๑ เวลา 1 คาบ 
..................................................................................................................................................... 
 
สาระสําคัญ 
 การเปลี่ยนแปลงดานจิตใจเม่ือเขาสูวัยรุน คือ   ความอยากรูอยากเห็น แตการแสดงออก
ควรเปนไปอยางเหมาะสม เพ่ือใหสัมพันธภาพเปนไปอยางราบรื่น กอใหเกิดความมั่นใจ 
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป 
 เห็นคุณคาของการสรางสัมพันธภาพกับเพ่ือน   เขาใจบทบาททางสงัคมที่เหมาะสมกับ
เพศและกาลเทศะ 
 
จุดประสงคการเรียนรู 
 1.  บอกความหมายของคําวาเพื่อนได 
 2.  บอกประโยชนของการผูกมิตรและการรักษามิตรได 
 3.  บอกพฤตกิรรมที่ไมเหมาะสมสําหรับการคบเพื่อนได 
 
สาระการเรียนรู 
 ความหมายของคําวา เพ่ือน 
 กฎทองของการผูกมิตร และการรักษามิตร 
 พฤติกรรมที่ไมเหมาะสมสําหรับการคบเพื่อน 
 
กิจกรรมการเรียนรู 
 1.  ข้ันสรางคุณคาและประสบการณของสิ่งที่เรียน 
  ใหนักเรียนเสนอประโยคทีมี่คําวาเพื่อน หรือมิตร ที่เคยไดยิน เชน ไทยประสิทธิ์   คือ
มิตรแท 
 2.  ข้ันวิเคราะหประสบการณ 
  นักเรียนสนทนาเรื่องความแตกตางของคําวาเพื่อนและมิตร 
 3.  ข้ันปรับประสบการณเปนความคิดรวบยอด 
  ครูอธิบายความหมายของคําวา เพ่ือน และมิตร/กฎทองของการผูกมิตร,รักษามิตร 
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 4.  ข้ันพัฒนาความคิดรวบยอด 
  ใหนักเรียนอานใบความรูที่ 3  เรื่องกฎทองของการผูกมิตร  
 5.  ข้ันลงมือปฏิบัติจากกรอบความคดิที่กําหนด 
  ใหนักเรียนทําใบงานที่ 3  เขียนแผนภูมิตาราง เรื่องพฤติกรรมทีเ่หมาะสม- 
ไมเหมาะสม สําหรับการคบเพื่อน  
 6.  ข้ันสรางชิ้นงานเพื่อความเปนตนเอง 
  ใหวาดภาพ และระบายสี สิง่ที่อยากใหเพ่ือนปฏิบัตติอเรา 
 7.  ข้ันวิเคราะหคุณคาและการประยุกตใช 
  นักเรียนนําผลงานของตนมารายงานหนาชั้น 
 8.  ข้ันแลกเปลี่ยนประสบการณเรียนรูกับผูอ่ืน 
  แลกเปลีย่นใบงานกับเพ่ือนเพ่ือประเมินผลงาน 
 
สื่อการเรียนการสอน 
 1.  ใบความรู 
 2.  ใบงาน 
 
การวัดและประเมินผล 
 
วิธีการ เครื่องมือ 
ผลคะแนนการปฏิบัติกิจกรรมในใบงาน ใบงาน 
ผลจากการสังเกตการนําเสนอผลงาน แบบสังเกตพฤติกรรม 
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ใบความรู 
แผนที่ 3 

เร่ือง   คบกับเพื่อนอยางไร ใหสรางสรรค 
 
กฎทองของการผูกมิตรและรักษามิตร 
 1.  สนใจ เอาใจใสผูอ่ืน 
 2.  จริงใจและพรอมที่จะเปนมิตรกับผูอ่ืน 
 3.  ใหอภัยตอความผิดพลาดของตนเองและผูอ่ืน ไมซํ้าเติมใคร 
 4.  ยืดหยุนและยินดีที่จะทาํตามความตองการของผูอ่ืนบาง แทนทีจ่ะทําตามใจตนเองทุก
ครั้ง 
 5.  มีอารมณขัน 
 6.  แตงกายสภุาพเรียบรอย 
 7.  เต็มใจที่จะทาํงานรวมกบัผูอ่ืนอยางสุดความสามารถ 
 8.  เปดใจรับฟงความคิดเห็นผูอ่ืนทั้งดานบวกและดานลบ 
 9.  ยินดีที่จะยอมรับความผดิพลาดของตนเอง 
 10.  เปนผูฟงที่ดี พอๆกับเปนผูพูดที่ดี 
 การพัฒนาเขาสูวัยรุนมีการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย จิตใจ และอารมณ อยากรู อยากเห็น
อยากลองเปนไปตามธรรมชาติ   แตควรมกีารแสดงออกอยางเหมาะสม เพ่ือเปนการใหเกียรตติน
และเพศตรงขาม 
 
พฤติกรรมทีไ่มเหมาะสมสําหรับการคบเพื่อน 
ความอยากรูอยากเห็น ที่นําไปสูพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมสําหรับการคบเพื่อน   ไดแก 
 ๏ แอบดูผูอ่ืนในหองแตงตัว 
 ๏ เปดกระโปรงผูหญิง 
 ๏ แอบดูผูอ่ืนอาบน้ํา 
 ๏ แอบเขาเวบ็โป 
 ๏ แอบอานหนังสือโป  
 ๏ ใชกระจกเงาวางใตโตะเด็กผูหญิง 
 ๏ แอบมองใตบันได 
 ๏ แอบซุบซิบนินทาตอหนาเพื่อใหเพ่ือนระแวง 
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ใบงานที่ 3 
หนวยการเรยีนเร่ือง   คบเพื่อนอยางไรใหสรางสรรค 

 
คําสั่ง   ใหนักเรียนเขียนพฤติกรรมที่เหมาะสม-ไมเหมาะสมลงในตารางดานลาง 
 

พฤติกรรมสําหรับการคบเพื่อน 
 

เหมาะสม ไมเหมาะสม 
 
1.   ............................................................... 
..................................................................... 
2.   ............................................................... 
…………………………………………………. 
3.   ……………………………………………. 
…………………………………………………. 
4.   ……………………………………………. 
…………………………………………………. 
5.   …………………………………………….. 
………………………………………………… 

 
1.   ................................................................. 
....................................................................... 
2.   ……………………………………………… 
…………………………………………………… 
3.   ……………………………………………… 
……………………………………………… 
4.   ……………………………………………… 

......................................................................... 
5. ……………………………………………… 
…………………………………………………. 
    

 
 
 
 
 
 

เกณฑการประเมินผล 
ระดับคะแนน         4   =  ถูกตองมากที่สุด    3    =   ถูกตองมาก 
             2   =   ถูกตองนอย     1   =   ถูกตองนอยทีสุ่ด 
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ใบงานที่   3 
หนวยการเรยีนเร่ือง   คบเพื่อนอยางไรใหสรางสรรค 

 
คําสั่ง   ใหนักเรียนวาดภาพสิ่งที่อยากใหเพ่ือนปฏิบัตติอเรา  เขียนคําบรรยายสั้นๆ  และระบายสีให    
 สวยงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
เกณฑการประเมินผล 
 
  กลาแสดงออก   5   =   มากที่สุด 4   =   มาก 
   
  ความคิดสรางสรรค  3   =   ปานกลาง 2   =   นอย 
 
  สวยงาม   1   =   นอยที่สุด 
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แบบสงัเกตการนําเสนอผลงานรายบุคคล 
หนวยการเรยีนเร่ือง คบเพื่อนอยางไรใหสรางสรรค 

 
ชั้น............................วันที่....................................................ผูประเมิน......................................... 

 
การนําเสนอผลงาน  

เลขที ่
 

ชื่อ - สกุล ขั้น
นํา 
(10) 

ขั้น
เสนอ 
(10) 

ขั้น
สรุป 
(10) 

รวม
คะแนน
(30) 

ระดับ
คุณภาพ 

 

       
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
เกณฑการประเมินผล 
9 – 10  ดีมาก 7 – 8 ดี 5 – 6    พอใช 0 – 4   ควรปรับปรุง 
ระดับคุณภาพ 
21 – 30 = 3  มาก   11 – 20 = 2  ปานกลาง 1 – 10 = 1   นอย 
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แผนการสอนแบบ 4 MAT 
หนวยการเรยีนที่ 4 

 
กลุมสาระการเรียนรู   สุขศกึษาและพลศกึษา  ชั้น ประถมศกึษาปที่ 5 
เรื่อง  อนามัยดีที่ตองรักษา       มาตรฐานที่ พ.๒.๑   เวลา 1 คาบ 
..................................................................................................................................................... 
 
สาระสําคัญ 
 อวัยวะเพศเปนอวัยวะสวนหนึ่งของรางกายที่ตองการการดูแลที่ถูกวิธี เพ่ือลดความเสี่ยง
ในการเกิดโรค นักเรียนควรมีความรู,ความเขาใจเรื่องสุขภาพทางเพศเพื่อนําไปปฏิบัติไดอยาง
ถูกตอง 
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป 
 ดูแลรักษาความสะอาดอวัยวะเพศและเครื่องใชที่เกี่ยวของ 
 
จุดประสงคการเรียนรู 
   1.  บอกความหมายของสุขอนามัยทางเพศได 
 2.  บอกความสําคัญของการรักษาสุขอนามัยทางเพศได 
 3.  บอกวิธีปฏิบัตตินเพื่อสขุอนามัยที่ดีได 
  
สาระการเรียนรู 
 -  ความหมายของคําวาสุขอนามัยทางเพศ 
 -  การดูแลสุขอนามัยของอวัยวะเพศชาย และความผิดปกติที่พบ 
 -  การดูแลสุขอนามัยของอวัยวะเพศหญงิ และความผดิปกติที่พบ 
 
กิจกรรมการเรียนรู 
 1.  ข้ันสรางคุณคาและประสบการณของสิ่งที่เรียน 
      ครูตั้งคําถามวา “นักเรียนเคยไดยินคําวา อนามัยดีมีสุขหรือไม” 
 2.  ข้ันวิเคราะหประสบการณ 
  ใหนักเรียนบอกเหตุผลวาอนามัยดี ทําใหมีสุขไดอยางไร 
 3.  ข้ันปรับประสบการณเปนความคิดรวบยอด 
  ครูอธิบายความหมายของคําวาสุขอนามัย และความสําคัญของสุขอนามัยทางเพศ 
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 4.  ข้ันพัฒนาความคิดรวบยอด 
  ครูอธิบายวิธกีารปฏิบัตตินเพ่ือสุขอนามัยที่ดีได 
 5.  ข้ันลงมือปฏิบัติจากกรอบความคดิที่กําหนด 
  นักเรียนทําใบงานที่ 4 เขียนแผนภูมิลําดับ เรื่องอนามัยดีมีสุข 
 6.  ข้ันสรางชิ้นงานเพื่อความเปนตนเอง 
  นักเรียนตกแตงผลงานของตน 
 7.  ข้ันวิเคราะหคุณคาและการประยุกตใช 
  นักเรียนนําผลงานของตนมารายงานหนาชั้น 
 8.  ข้ันแลกเปลี่ยนประสบการณเรียนรูกับผูอ่ืน 
  แลกเปลีย่นใบงานกับเพ่ือนเพ่ือประเมินผลงาน 
 
สื่อการเรียนการสอน 
 1.  ใบความรู 
 2.  ใบงาน 
 
การวัดและประเมินผล 
 
วิธีการ เครื่องมือ 
ผลคะแนนการปฏิบัติกิจกรรมในใบงาน ใบงาน 
ผลจากการสังเกตการนําเสนอผลงาน แบบสังเกตพฤติกรรม 
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ใบความรู 
แผนที่ 4 

อนามัยดีที่ตองรักษา 
การดูแลสุขอนามัยของอวัยวะเพศชาย 
 การทําความสะอาดประจาํวัน 
 1.  ทําความสะอาดโดยฟอกสบูบริเวณอวยัวะเพศ ขาหนีบ หัวเหนา ใหสะอาดแลวเช็ดใหแหง
ทุกครั้งที่อาบน้ํา เพราะบริเวณนี้เปนที่อับ ถาไมทําความสะอาดมักจะมีกลิ่น คัน เกิดเชื้อราไดงาย 
 2.  ดูแลความสะอาดปลายองคชาติเปนพิเศษทุกครั้งที่อาบนํ้า โดยคอยๆรูดหนังหุมปลาย
ขึ้น เพ่ือทําความสะอาดองคชาติ   เพ่ือชําระคราบไคลทีอ่ยูภายใตหนังหุมปลายออก 
 3.  ทุกครั้งทีถ่ายปสสาวะ ควรถายปสสาวะจนหมด อยาใหหลงเหลือมาหยดภายหลัง 
เพราะอาจทําใหเกิดการหมักหมมได และเชื้อแบคทีเรียเจริญเติบโตได 
 4.  สวมกางเกงในที่สะอาด แหง ไมเปยกชื้น และเปลีย่นกางเกงในทุกวัน 
สังเกตอาการผิดปกติ เชน ผื่นคัน ปวด บวมบรเิวณอวัยวะเพศ ปสสาวะแสบขัดมีหนองออกจากทอ
ปสสาวะ  ถามีอาการดังกลาวควรไปพบแพทย 
(โดยทั่วไปเดก็ชายที่ดูแลความสะอาดอวัยวะเพศไดดี มักจะไมมีอาการผิดปกติเหลานี้) 
 
การดูแลสุขอนามัยของอวัยวะเพศหญิง 
 1.  เด็กหญิงมักจะมองไมเห็นอวัยวะของตัวเองไดชัดเจน แตตองทําความสะอาดขณะ
อาบนํ้าดวยสบูใหทัว่ถึง ลางน้ําใหสะอาด ซับใหแหงดวยผาเช็ดตวัที่สะอาด ไมจําเปนตองลางถึงภายใน 
 2.  หลังปสสาวะทุกครั้งควรชําระดวยน้ําสะอาด และซับใหแหง การหมักหมม อับชื้น แม
เพียงเล็กนอยจะทําใหเกิดกลิ่นนารังเกียจ 
 3.  เน่ืองจากชองคลอดและทวารหนักอยูใกลกัน คือชองคลอดจะอยูดานหนาทวารหนัก 
การทําความสะอาดหลังถายอุจจาระจะตองระมัดระวังไมใหอุจจาระเปรอะเปอนบริเวณชองคลอด 
โดยการชําระลางไปขางหลงั เชน ใชกระดาษชําระเช็ด ก็ตองเช็ดไปทางขางหลัง  หรือใชมือชําระ
ปายไปทางขางหลัง เปนตน 
 4.  สวมกางเกงในที่สะอาดทําจากผาฝาย เพราะซับเหง่ือไดดี   เปนกางเกงในทีแ่หง ไม
เปยกชื้น และเปลี่ยนกางเกงในทุกวัน   และไมจําเปนตองสวมชุดชั้นในนอน 
 5.  ขณะมีประจําเดือน ควรเปลี่ยนผาอนามัยบอยๆ วันละ 2 – 3 ครั้ง   หรือตามความ
จําเปนเพ่ือไมใหหมักหมมจนเกิดกลิ่น และอาจทําใหเกิดการติดเชื้อโรคภายในได 
 6.  ไมควรสวนลางชองคลอดดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค เพราะจะไปฆาเชือ้แบคทีเรียทีเ่ปนมิตร
ภายในชองคลอด ซ่ึงทําหนาที่ตอตานเชื้อโรคจากภายนอก 
 7.  หามโรยแปงที่อวัยวะเพศ เพราะแปงถาผสมกับเหง่ือจะเกาะเปนกอนเกิดเชื้อราไดงาย 
นอกจากนี้แปงอาจผานชองคลอดเขาสูชองทอง และกระตุนใหเกิดมะเร็งรังไข 
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ใบงานที่ 4 
เร่ือง   อนามัยดีที่ตองรักษา 

 
ชื่อ...........................................................................ชั้น.........................เลขที่.................... 
 
คําสั่ง ใหนักเรียนเขยีนแผนผังลําดับ   ตอไปน้ี 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
เกณฑการประเมินผล 

ระดับคะแนน         4   =  ถูกตองมากที่สุด    3    =   ถูกตองมาก 
               2   =   ถูกตองนอย     1   =   ถูกตองนอยทีสุ่ด 
 
 
 

 

การทําความสะอาดประจําวนั 
1   ........................................................................................................... 
2   ……………………………………………………………………... 
3.  …………………………………………………………………….. 
4   …………………………………………………………………….. 
5   ……………………………………………………………………... 
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แบบสงัเกตการนําเสนอผลงานรายบุคคล 
หนวยการเรยีนเร่ือง อนามัยดีที่ตองรักษา 

 
ชั้น............................วันที่....................................................ผูประเมิน......................................... 

 
การนําเสนอผลงาน  

เลขที ่
 

ชื่อ - สกุล ขั้น
นํา 
(10) 

ขั้น
เสนอ 
(10) 

ขั้น
สรุป 
(10) 

รวม
คะแนน
(30) 

ระดับ
คุณภาพ 

 

       
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
เกณฑการประเมินผล 
9 – 10  ดีมาก 7 – 8 ดี 5 – 6    พอใช 0 – 4   ควรปรับปรุง 
ระดับคุณภาพ 
21 – 30 = 3  มาก   11 – 20 = 2  ปานกลาง 1 – 10 = 1   นอย 
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แผนการสอนแบบ 4 MAT 
หนวยการเรยีนที่ 5 

 
กลุมสาระการเรียนรู   สุขศกึษาและพลศกึษา  ชั้น ประถมศกึษาปที่ 5 
เรื่อง  อนามัยไมดีเสี่ยงชีวีกบัโรคภัย      มาตรฐานที่ พ.๒.๑   เวลา 1 คาบ 
..................................................................................................................................................... 
 
สาระสําคัญ 
 ลักษณะและอาการผิดปกตทิี่อาจเกิดขึ้นกับอวัยวะเพศ/การปองกันและการแกไข 
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป 
 รูและเขาใจลักษณะอาการผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นกับอวยัวะเพศ/การปองกันและการแกไข 
 
จุดประสงคการเรียนรู 
 1.  บอกอาการ สาเหตุ ของโรคที่เกิดขึ้นกบัอวัยวะเพศได 
 2.  บอกวธิีการที่ถูกตองเก่ียวกับการดูแลสุขภาพทางเพศได 
 3.  บอกการปฏิบัตตินเพื่อปองกันโรคเกี่ยวกับอวัยวะเพศได 
สาระการเรียนรู 

- สิ่งผิดปกติที่เกิดกับอวัยวะ 
- โรค หรือความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นกับอวัยวะเพศชาย 
- โรค หรือความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นกับอวัยวะเพศหญงิ 
- การปองกันและแกไขปญหาสิ่งผิดปกติทีเ่กิดกับอวัยวะเพศ 

 
กิจกรรมการเรียนรู 
 1.  ข้ันสรางคุณคาและประสบการณของสิ่งที่เรียน 
  ใหนักเรียนอาสาสมัครออกมาอานใบสถานการณสมมุติอาการของโรคที่เกี่ยวของกับ
อวัยวะเพศ 
 2.  ข้ันวิเคราะหประสบการณ 
  ใหนักเรียนในหองชวยกันวิเคราะหวา อาการดังกลาวเปนอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นกับ
อวัยวะเพศหรอืไม 
 3.  ข้ันปรับประสบการณเปนความคิดรวบยอด 
  ครูอธิบายเพิม่เติมเรื่องอาการผิดปกติทีอ่าจเกิดขึ้นกับอวัยวะเพศ 
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 4.  ข้ันพัฒนาความคิดรวบยอด 
  ครูอธิบายเรื่องการปองกัน,การแกไขปญหา สิ่งผิดปกติที่อาจเกิดขึน้กับอวัยวะเพศ 
 5.  ข้ันลงมือปฏิบัติจากกรอบความคดิที่กําหนด 
  ใหนักเรียนทําใบงานที่ 5   เขียนแผนภูมิลาํดับความคิด เรื่องอนามัยไมดีเสี่ยงชีวีกบั
โรคภัย 
 6.  ข้ันสรางชิ้นงานเพื่อความเปนตนเอง 
  นักเรียนตกแตงผลงานของตน 
 7.  ข้ันวิเคราะหคุณคาและการประยุกตใช 
  แบงนักเรียนออกเปน 4 กลุม   นําเสนอในหัวขอ การไมรักษาสุขภาพทางเพศ
กอใหเกิดปญหาใดตามมา 

8. ข้ันแลกเปลีย่นประสบการณเรียนรูกับผูอ่ืน 
 ใหเพ่ือนนักเรียนลงคะแนนใหกับกลุมที่นําเสนอดีที่สุด 

 
สื่อการเรียนการสอน 
 1.  ใบความรู 
 2.  ใบสถานการณ 
 3.  ใบงาน 
 
การวัดและประเมินผล 
 
วิธีการ เครื่องมือ 
ผลคะแนนการปฏิบัติกิจกรรมในใบงาน ใบงาน 
ผลคะแนนการปฏิบัติกิจกรรมกลุม แบบสังเกตพฤติกรรม 
ผลจากการสังเกตการนําเสนอผลงาน แบบสังเกตพฤติกรรม 
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ใบความรู 
แผนที่ 5 

อนามัยไมดี เสี่ยงชีวีกับโรคภัย 
 
สิ่งผิดปกติทีเ่กิดกับอวัยวะเพศ 
 นอกจากการดูแลรักษาความสะอาดอวัยวะเพศแลว เราควรหมั่นสังเกตอวัยวะเพศของ
ตนเองดวยวา มีอะไรผิดปกติ หรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบาง  และถาเกิดความผดิปกติขึ้น จะได
รักษาอยางทันทวงที ลักษณะและอาการผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นกับอวยัวะเพศ มีดังน้ี 
 1.  คัน หรือมีแผลบริเวณอวัยวะเพศ 
 2.  อวัยวะเพศอักเสบ มีลักษณะบวมแดง 
 3.  ปสสาวะแสบขัด มีอาการปสสาวะไมคอยออกหรือกระปริบกระปรอย 
 4.  ปวดทองนอยมาก ขณะมีประจําเดือนในเพศหญิง 
 
โรคหรือความผิดปกติที่อาจเกิดข้ึนกับอวัยวะเพศชาย 
 -  หนังหุมปลายอวัยวะเพศชายไมเปด (Phimosis) 
    มักเปนมาแตกําเนิด   บางรายอาจเกิดจากการอักเสบ แลวกลายเปนแผลดึงรั้งทําให
หนังหุมปลายอวัยวะเพศเปดไมได  คนไขจะมีอาการถายปสสาวะลําบากหรือไมออก บางครั้งปลาย
อวัยวะเพศเกดิการปวดบวมแดงหรือเปนหนองได 
 -   ไสเลื่อนบริเวณลูกอัณฑะ   (Hernia) 
 เกิดจากการที่ลําไสและเยื่อบุชองทองเลื่อนลงไปในถุงอัณฑะ   เน่ืองจากผนังในบริเวณนี้
ออนแอกวาปกติมาโดยกําเนิด   อาจเปนตั้งแตเด็กหรือตอนเปนหนุมหรือวัยกลางคนก็ได   จะพบ
เปนกอนโตทีลู่กอัณฑะเวลาลุกขึ้นยืน ไอหรือจาม เวลานอนลงกอนจะเลื่อนกลับเขาชองทองยุบ
หายไป 
 -   ถุงนํ้าที่ลูกอัณฑะ   (Hydrocele) 
 มีลักษณะเปนกอนนุมที่ลูกอัณฑะขางใดขางหนึ่ง เวลาสองไฟฉายจะมีลักษณะโปรงแสง   
ภายในถุงจะมีของเหลวใส สามารถเจาะดูดออกได แตก็โตขึ้นไดอีก สาเหตุอาจเกิดจากแตกําเนิด
หรือเกิดภายหลังไดรับบาดเจ็บหรือมีการอักเสบของลกูอัณฑะ ถุงนํ้านี้ไมมีอาการเจ็บปวดถาโต
มากๆ ทําใหเดินไมสะดวกและปสสาวะลาํบาก 
 
โรคหรือความผิดปกติที่อาจเกิดข้ึนกับอวัยวะเพศหญิง 
 -   ผื่นแพจากการสัมผัส (Contact Dermatitis) 
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 จากการสัมผัสสิ่งที่แพ เชน นํ้าหอมจากผาอนามัย  ชุดชั้นในที่รัดแนนหรือซักไมสะอาด   
จะขึ้นเปนผื่น มีตุมนํ้าหรือจุดแดงเล็กๆ  ซ่ึงจะคันมาก  มีรอยเกาเปนหนอง นํ้าเหลืองเย้ิม หรือเปน
สะเก็ด เปนขยุ  มักเปนเฉพาะตําแหนงที่สัมผัสสิ่งที่แพ 
 
 -   ปวดประจําเดือน   (Dysmenorrhea) 
 พบมากในเด็กสาว   สวนใหญจะทํางานไดเปนปกติ   สวนนอยจะมีอาการเจ็บปวดรุนแรง   
อาการปวดบดิในทองนอยเปนพักๆเวลามีประจําเดือน   บางคนมีอาการปวดศีรษะ คลื่นไส อาเจียน 
ใจคอหงุดหงิด   ถาปวดมากอาจตัวเย็น เหง่ือออก 
 -   ทางเดินปสสาวะอักเสบ   (Urinary Tract Infection) 
 เกิดจากการอักเสบติดเชื้อแบคทีเรีย  มีอาการปสสาวะขัดและปวดแสบปวดรอน   เวลา
ถายปสสาวะจะรูสึกปวดทองนอย ปสสาวะขุน  บางครั้งอาจถายเปนเลือดคลายนิ่ว  พบหลังการกลั้น
ปสสาวะนานๆและดื่มนํ้านอยเกินไป  ปองกันไดโดยการดื่มนํ้ามากๆ และอยากลั้นปสสาวะไวนานๆ 
 
การปองกันและแกไขปญหาสิ่งผิดปกติที่เกิดกับอวัยวะเพศ  
 1.  รักษาความสะอาดอวัยวะเพศอยางสม่าํเสมอ เพราะจะทําใหเรามสีุขอนามัยทางเพศที่
ดีปราศจากโรค 
 2.  ระมัดระวังไมใหอวัยวะเพศถูกกระทบกระแทกแรงๆ เพราะอาจทําใหอวัยวะเพศ
อักเสบได 
 3.  หม่ันสํารวจ และสังเกตอวัยวะเพศของตนเองอยูเสมอ โดยถามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น จะได
หาทางรักษาไดโดยงาย 
 4.  เม่ือมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับอวัยวะเพศ ควรรบีบอกพอแม และควรปรึกษาแพทย 
ไมควรปลอยทิ้งไวนาน 
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ใบงานที่ 5 
เร่ือง   อนามัยไมดีเสี่ยงชวีีกับโรคภัย 

 
ชื่อ...............................................................ชั้น.................................เลขที่ ....................... 
 
คําสั่ง ใหนักเรียนเขยีนแผนผังลําดับตอไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การรักษาสุขอนามัยทางเพศ ทําไดโดย 
 
..................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................... 
 
เกณฑการประเมินผล 
ระดับคะแนน         4   =  ถูกตองมากที่สุด    3    =   ถูกตองมาก 
              2   =   ถูกตองนอย     1   =   ถูกตองนอยทีสุ่ด 
 

การไมรักษาความสะอาด 



 153 

แบบสงัเกตการปฏิบัติกิจกรรมกลุม 
เร่ือง   อนามัยไมดีเสี่ยงชวีีกับโรคภัย 

 
ชั้น.........................................  วันที่.................................................................................. 
 

 
 

กลุม
ที่ 

 
 

เลขที ่

การรับ 
ฟง
ความ
คิดเห็น

(5) 

การเสนอ
ความ
คิดเห็น 

(5) 

การ
ยอมรับ
คนอ่ืน 

(5) 

การสราง
บรรยากาศ
ในกลุม 

(5) 

รวม
คะแนน 
(20) 

ระดับ
คุณภาพ 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 
 

 
เกณฑการประเมินผล  

   5  =   มากที่สุด     4   =   คอนขางมาก        3   =   ปานกลาง 
   2  =   คอนขางนอย    1   =   นอยที่สุด 

 
ระดับคุณภาพ 
15-20   =   3   มาก  8-14   =    2   ปานกลาง  1-7   =   1   นอย 
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แบบสงัเกตการเสนอผลงานกลุม 
หนวยการเรยีนเร่ือง อนามัยไมดีเสี่ยงชวีีกับโรคภยั 

 
ชั้น....................................................วันที่................................................................... 

 
กลุมที ่ เลขที ่ การนําเสนอผลงาน การบันทึกผลงาน 

  ขั้นนํา 
(10) 

ขั้น
เสนอ 
(10) 

ขั้น
สรุป 
(10) 

ถูกตอง 
(10) 

เรียบรอย 
(10) 

รวม 
คะแนน 

ระดับ 
คุณภาพ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
เกณฑการประเมิน 
9-10   ดีมาก  7-8   ดี   5-6   พอใช  0-4   ควรปรบัปรุง 
 
ระดับคุณภาพ 
35-50   =   3   มาก  17-34   =   2   มาก  1-16   =   1   นอย 
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แผนการสอนแบบ 4 MAT 
หนวยการเรยีนที่ 6 

 
กลุมสาระการเรียนรู   สุขศกึษาและพลศกึษา  ชั้น ประถมศกึษาปที่ 5 
เรื่อง  รูตัวไวปลอดภัยดี        มาตรฐานที่ พ.๒.๑ เวลา 1 คาบ 
..................................................................................................................................................... 
 
สาระสําคัญ 
 พฤติกรรมที่นําไปสูการมีเพศสัมพันธที่ไมคาดคิด 
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป 
 รูและเขาใจพฤติกรรมที่จะนําไปสูการมีเพศสัมพันธที่ไมคาดคิด,ยอมรับวาการลวงละเมิด
ทางเพศอาจเกิดขึ้นไดกับเด็กหญิงและเด็กชาย   สําหรับเด็กผูหญิงอาจเปนสาเหตุนําไปสูการ
ตั้งครรภที่ไมพึงประสงค 
 
จุดประสงคการเรียนรู 
รูและเขาใจพฤติกรรมที่จะนําไปสูการมีเพศสัมพันธที่ไมคาดคิดได 
มีทัศนคติทางเพศที่ถูกตอง 
ปฏิบัติการหลกีเลี่ยงพฤติกรรมที่จะนําไปสูการมีเพศสมัพันธที่ไมคาดคิดได 
 
สาระการเรียนรู 
-   ความหมายของคําวาเพศสัมพันธที่ไมคาดคิด 
-   ปญหาที่ตามมาหลังจากการมีเพศสัมพันธที่ไมคาดคิด 
-   พฤติกรรมที่นําไปสูการมีเพศสัมพันธที่ไมคาดคิด 
-   การปองกัน/การหลีกเลีย่งพฤติกรรมที่นําไปสูการมีเพศสัมพันธที่ไมคาดคิด 
 
กิจกรรมการเรียนรู 
 1.   ข้ันสรางคุณคาและประสบการณของสิ่งที่เรียน 
  นักเรียนนําขาวสารเรื่องการลวงละเมิดทางเพศที่หามาเลาหนาชั้นเรียน 
 2.   ข้ันวิเคราะหประสบการณ 
  ใหเพ่ือนในชัน้เรียนรวมกนัวเิคราะหวา ขาวทีเ่พ่ือนนํามาเปนการมีเพศสัมพันธทีไ่ม
คาดคิดหรือไม อยางไร 
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 3.   ข้ันปรับประสบการณเปนความคิดรวบยอด 
  ครูอธิบายเรื่องเพศสัมพันธที่ไมคาดคิด/พฤติกรรมที่นําไปสูการมีเพศสัมพันธที่ไม
คาดคิด 
 4.   ข้ันพัฒนาความคิดรวบยอด 
  ครูอธิบายเรื่องการปองกันพฤติกรรมที่นําไปสูการมีเพศสัมพันธที่ไมคาดคิด 
 5.   ข้ันลงมือปฏิบัติจากกรอบความคดิที่กําหนด 
  นักเรียนทําใบงานที่ 6   เขียนแผนผังลําดับเรื่องรูตัวไวปลอดภัยดี 
 6.   ข้ันสรางชิ้นงานเพื่อความเปนตนเอง 
  นักเรียนตกแตงผลงานของตนเอง 
 7.   ข้ันวิเคราะหคุณคาและการประยกุตใช 
  แบงนักเรียนออกเปน 4 กลุม นําเสนอในหัวขอเพศสัมพันธที่ไมคาดคิดกอใหเกิด
ปญหาทางสังคมไดอยางไร 

8. ข้ันแลกเปลีย่นประสบการณเรียนรูกับผูอ่ืน 
 ใหเพ่ือนนักเรียนลงคะแนนใหกับกลุมที่นําเสนอดีที่สุด 

 
สื่อการเรียนการสอน 
 1.  ใบความรู 
 2.  ใบงาน 
 3.  ขาวสารจากหนังสือพิมพ 
การวัดและประเมินผล 
 
วิธีการ เครื่องมือ 
ผลคะแนนการปฏิบัติกิจกรรมในใบงาน ใบงาน 
ผลคะแนนการปฏิบัติกิจกรรมกลุม แบบสังเกตพฤติกรรม 
ผลจากการสังเกตการนําเสนอผลงาน แบบสังเกตพฤติกรรม 
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ใบความรู 
แผนที่ 6 

รูตัวไวปลอดภัยดี 
เพศสัมพันธที่ไมคาดคิด 
 เพศสัมพันธเปนความตองการทางธรรมชาติของมนุษยเพ่ือการดํารงรักษาเผาพันธุ เราอยู
ในวัยที่กาวเขาสูวัยรุน มีการเปลี่ยนแปลงหลายอยางเกิดขึ้นทั้งรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม   
ในดานสังคมจากการที่เคยแบงกลุมคบแตเพ่ือนเพศเดยีวกันจะเร่ิมสนใจเพศตรงขาม มีการพบปะ
พูดคุย เกิดความพอใจ จนกลายเปนความรักแบบหนุมสาว จนบางครัง้มีเพศสัมพันธที่ไมคาดคิด
เกิดขึ้น  ปญหาที่ตามมาคือการตั้งครรภในวัยเรียน และปญหาอ่ืนๆ อีกมากมาย  ดังน้ัน เพ่ือไมให
เหตุการณดังกลาวเกิดขึ้น เราตองวางตวัในการคบเพือ่นตางเพศอยางเหมาะสม อยูในขอบเขต  
ตั้งใจศึกษาเลาเรียนซึ่งเปนหนาที่ที่สําคญั นอกจากนี้ ควรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสีย่งที่นําไปสูการมี
เพศสัมพันธทีไ่มคาดคิดดวย 
 พฤติกรรมที่นําไปสูการมีเพศสมัพันธที่ไมคาดคิด  พฤตกิรรมที่อาจนําไปสูการมี
เพศสัมพันธทีไ่มคาดคิด  มีดังน้ี 
 -   การอยูในที่ลับตาคนสองตอสอง เชน ในหอง หรือบานที่ไมมีใครอยู 
 -   การไปเที่ยวกับเพ่ือนตางเพศตามลําพังจนมืดค่ํา  นอกจากเสี่ยงตอการมีเพศ 
 สัมพันธที่ไมคาดคิดเเลวยังทําใหพอเเมเปนหวง เเละอาจเกิดอุบัติเหตุได 
 -   การดื่มสุรา เเละเสพยาเสพติด  หรือของมึนเมาตางๆ ทําใหเราไมมีสติอาจถูก 
 หลอกลวง และพลั้งเผลอทําในสิ่งที่ไมถูกตองได 
 -   การสัมผัสเนื้อตองตัว จับมือ แตะไหล ซ่ึงกันและกัน 
การปองกันพฤติกรรมทีนํ่าไปสูการมีเพศสัมพันธที่ไมคาดคิด 
 เราควรปองกนัไมใหมีพฤตกิรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธที่ไมคาดคิด  ดังน้ี 
 1.  วางตวัในการคบเพื่อนตางเพศอยางเหมาะสม เชน ผูชายควรใหเกียรติผูหญิง ไมฉก
ฉวยถูกเนื้อตองตัว สวนผูหญิงควรรักนวลสงวนตัว มีกริยาทาทางเรยีบรอย ไมเลนคลุกคลีกับผูชาย 
ไมกลับบานมดืค่ํา ควรกลบับานใหตรงเวลา  ถามีกิจกรรมที่ตองทํารวมกับเพ่ือนๆ ที่โรงเรียน 
ควรบอกพอแมใหทราบ 
 2.  แตงกายสุภาพ ไมใสกางเกงหรือกระโปรงสั้น เสื้อผาที่รัดรูปจนเกินไป เพราะเปนที่ 
สะดดุตาตอเพศตรงขาม 
 3.  ไมทดลองด่ืมสุราหรือเสพยาเสพติดทกุชนิด เพราะทําใหเราขาดสติ อาจทําใหเกิด  
เรื่องที่ไมถูกตองได 
 4.  หลีกเลี่ยงการอยูกับเพศตรงขามตามลําพังในที่ลบัตาคน เพราะเปนสาเหตขุอง 
การมีเพศสัมพันธที่ไมคาดคิด 
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ใบงานที่ 6 
เร่ือง   รูตัวไวปลอดภัยด ี

 
ชื่อ....................................................................ชั้น................................เลขที่....................... 
 
คําสั่ง จากขาวสารทีนั่กเรียนไดมาจากหนาหนังสือพิมพ ใหนํามาเขียนในรปูของแผนผังลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เกณฑการประเมินผล 
ระดับคะแนน         4   =  ถูกตองมากที่สุด    3    =   ถูกตองมาก 
               2   =   ถูกตองนอย     1   =   ถูกตองนอยทีสุ่ด 
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ใบงานที่ 6 
เร่ือง   รูตัวไวปลอดภัยด ี

 
คําสั่ง ใหนักเรียนวาดภาพในหัวขอ”สถานการณที่ไมปลอดภัย” และเขียนคําบรรยายสั้นๆใตภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถานการณทีไ่มปลอดภัย คือ 
..................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................... 
 
เกณฑการประเมินผล 
 
  กลาแสดงออก  5   =   มากที่สุด 4   =   มาก 
   
  ความคิดสรางสรรค 3   =   ปานกลาง 2   =   นอย 
 
  สวยงาม   1   =   นอยที่สุด 
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แบบสงัเกตการเสนอผลงานกลุม 
หนวยการเรยีนเร่ือง รูตวัไวปลอดภัยดี 

 
ชั้น....................................................วันที่................................................................... 

 
กลุมที ่ เลขที ่ การนําเสนอผลงาน การบันทึกผลงาน 

  ขั้นนํา 
(10) 

ขั้น
เสนอ 
(10) 

ขั้น
สรุป 
(10) 

ถูกตอง 
(10) 

เรียบรอย 
(10) 

รวม 
คะแนน 

ระดับ 
คุณภาพ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
เกณฑการประเมิน 
9-10   ดีมาก  7-8   ดี   5-6   พอใช  0-4   ควรปรบัปรุง 
 
ระดับคุณภาพ 
35-50   =   3   มาก  17-34   =   2   มาก  1-16   =   1   นอย 
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แผนการสอนแบบ 4 MAT 
หนวยการเรยีนที่ 7 

 
กลุมสาระการเรียนรู   สุขศกึษาและพลศกึษา  ชั้น ประถมศกึษาปที่ 5 
เรื่อง  ตัดสินใจแบบไหนที่ไมเสี่ยง       มาตรฐานที่ พ.๒.๑   เวลา 1 คาบ 
..................................................................................................................................................... 
 
สาระสําคัญ 
 สถานการณเสี่ยงคือสถานการณที่เปนอันตรายตอรางกาย ชีวิต สขุภาพ และทรพัยสิน   
การวิเคราะหสถานการณเสี่ยง และหลีกเลี่ยงไดจะกอใหเกดิความปลอดภัยตามมา 
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป 
 วิเคราะหและประเมินสถานการณเสี่ยงตางๆทางเพศไดอยางเหมาะสม 
 
จุดประสงคการเรียนรู 
รูและเขาใจความหมายของสถานการณเสี่ยงตางๆ 
วิเคราะหและประเมินความเสี่ยงของสถานการณได 
รูวิธีการหลีกเลี่ยงสถานการณเสี่ยงเหลานัน้ได 
 
สาระการเรียนรู 
-   ความหมายของคําวาสถานการณเสี่ยง 
-   องคประกอบของสถานการณเสี่ยง 
-   การหาทางออกจากสถานการณที่เปนภัย 
-   วิธีปองกันตนเองจากภัยที่ไมคาดคิด 
 
กิจกรรมการเรียนรู 
 1.   ข้ันสรางคุณคาและประสบการณของสิ่งที่เรียน 
  ตัวแทนนักเรยีนอานใบสถานการณเรื่องเกง กลา แตเกือบเอาตัวไมรอด หนาชั้นเรียน 
 2.   ข้ันวิเคราะหประสบการณ 
  เพ่ือนในชั้นรวมกันวิเคราะหวา ความเสี่ยงของเหตุการณน้ี มีปจจัยเสี่ยงอยูที่ เวลา 
บุคคล หรือสถานที ่
 3.   ข้ันปรับประสบการณเปนความคิดรวบยอด 
  ครูอธิบายเพิม่เติมเรื่องความเสี่ยง และวธิีปองกนัตนเองจากภัยที่ไมคาดคิด 
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 4.   ข้ันพัฒนาความคิดรวบยอด 
  ครูอธิบายเรื่องสถานการณที่ควรปฏิเสธ 
 5.   ข้ันลงมือปฏิบัติจากกรอบความคดิที่กําหนด 
  นักเรียนทําใบงานที่ 7   เขียนแผนผังลําดับความคิด เร่ืองตัดสินใจแบบไหนที่ไมเสี่ยง 
 6.   ข้ันสรางชิ้นงานเพื่อความเปนตนเอง 
  นักเรียนเขียนเรียงความสั้น ในหัวขอ “ถาฉันปนเมย” 
 7.   ข้ันวิเคราะหคุณคาและการประยกุตใช 
  แบงนักเรียนเปน 4 กลุมนําเสนอสถานการณเสี่ยงโดยตัวแทนกลุม   ใชเวลากลุมละ 5 
นาที 

8. ข้ันแลกเปลีย่นประสบการณเรียนรูกับผูอ่ืน 
 ใหเพ่ือนนักเรียนลงคะแนนใหกับกลุมที่นําเสนอดีที่สุด 

 
สื่อการเรียนการสอน 
 1.  ใบความรู 
 2.  ใบสถานการณ 
 3.  ใบงาน 
 
การวัดและประเมินผล 
 
วิธีการ เครื่องมือ 
ผลคะแนนการปฏิบัติกิจกรรมในใบงาน ใบงาน 
ผลคะแนนการปฏิบัติกิจกรรมกลุม แบบสังเกตพฤติกรรม 
ผลจากการสังเกตการนําเสนอผลงาน แบบสังเกตพฤติกรรม 
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ใบความรู 
แผนที่ 7 

ตัดสินใจแบบไหน ที่ไมเสี่ยง 
วิธีปองกันตนเองจากภัยที่ไมคาดคิด 
 ถามตัวเอง 3  ขอ กอนตัดสินใจ 
 หลายๆ ครั้งทีเ่ด็กๆ มักจะถูกชวนไปที่ตางๆ หรือเกลี้ยกลอมใหทําสงใดสิ่งหน่ึง กอนที่จะ
ตัดสินใจไป หรือยอมทําตามคําขอนั้น ขอใหเด็กๆ ตั้งคําถาม 3 ขอ ตอไปน้ี 
 เรารูสึกดีหรือไมดี ความรูสึกดี คือ ความรูสึกวาปลอดภัย ความรูสึกไมดี คือ ความรูสึกไม
แนใจ ไมนาไวใจ นากลวั 
 ถาเราทําตามคําขอนั้น ผูใหญที่เราไวใจจะรูหรือไม  ถาตัดสินใจวาจะทําตามคําชวนหรือ
การเกลี้ยกลอมน้ัน ควรบอกหรือขออนุญาต จากผูใหญที่ไวใจ เชน พอแม ญาติผูใหญ หรือครู 
เพ่ือใหผูใหญรับรูกอน หากมภัียจะไดชวยเหลือได 
 ถาเกิดเหตุรายขึ้น จะมีใครสามารถชวยเหลือเราไดหรือไม 
ถาตั้งคําถามตัวเราเองและมีคําตอบวา “ไม” เพียงขอเดียว นักเรียนไมควรทําตามคําชวน หรือคาํ
เกลี้ยกลอมน้ัน เพ่ือความปลอดภัยของตนเอง และใหหาทางหนีจากเหตุการณน้ันทันท ี  
 จําคําถาม 3 ขอใหข้ึนใจ เพื่อวิเคราะหภัยที่ใกลตวัวา 
 
 
  
 สถานการณทีค่วรปฏิเสธ มีดังน้ี 
 การชวนโดยคนแปลกหนาทกุกรณี 
 ชวนใหไปทําในสิ่งที่คิดวา จะเปนอันตรายตอรางกาย หรือสุขภาพ 
 การฝาฝนกฎเกณฑ ระเบียบ กฎหมาย 
 การหาทางออกจากสถานการณที่เปนภัย 
 เม่ือใดที่นักเรียนรูสึกวาอยูในสถานการณอยางหนึ่งอยางใดตอไปน้ี 
 * รูสึกไมดี/ไมปลอดภัย 
 * มีการสัมผัสที่ไมดี คือมีการจับตองรางกายทําใหรูสึกไมชอบ กลัว ตกใจ อึดอัดใจ 
 ขอใหเชื่อความรูสึกตัวเอง  โดยไมลังเล  และทําสิ่งตอไปน้ี 
 ปฎิเสธทันที ดวยคําพูดที่หนักแนน เสียงดังวา “อยานะ ผมไมชอบ” หรือ “ไมนะ” 
 หนีจากเหตุการณ โดยไมชักชา หรือพูดคุยใดๆ 
 รีบขอความชวยเหลือ โดยรีบไปเลาใหผูใหญที่ไวใจได เชน พอแม ครู ตํารวจ เพ่ือขอ
ความชวยเหลอื 
 จําใหขึ้นใจ เม่ือรูสึกวาภัยกําลังมาถึงวา 

          ถามความรูสึกตนเอง  Õ บอกผูใหญ Õ ใครจะชวยเรา 
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ใบงานที่ 7 
ตัดสินใจแบบไหนที่ไมเสี่ยง 

 
คําสั่ง จากเรื่องของเมยที่เพ่ือนอานใหฟง   ใหนํามาเขียนในรปูของแผนผังลําดับความคดิ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เกณฑการประเมินผล 

ระดับคะแนน         4   =  ถูกตองมากที่สุด    3    =   ถูกตองมาก 
             2   =   ถูกตองนอย     1   =   ถูกตองนอยทีสุ่ด 
 

สถานการณเสี่ยง เกดิจากปจจัย
เสี่ยง คือ....................................... 
…………………………………
……………………………….. 

การ
ตัดสินใจ 

ไป 
ไมไป 

ความเสี่ยง 

การปฏิบัติ 

ปฏิเสธทันที * หนีจากเหตุการณ * รีบขอความชวยเหลือ 
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ใบงานที่ 7 
เร่ืองตัดสินใจแบบไหนทีไ่มเสี่ยง 

 
คําสั่ง จากเรื่องเกง กลา แตเกือบเอาตัวไมรอด   ใหนักเรียนเขียนเรียงความสั้นเรื่อง 
 “ถาฉันเปนเมย” 
 
 
ถาฉันเปนเมย   
.................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................... 
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แบบสงัเกตการปฏิบัติกิจกรรมกลุม 
เร่ือง   ตัดสินใจแบบไหนที่ไมเสี่ยง 

 
ชั้น.........................................  วันที่.................................................................................. 
 

 
 

กลุม
ที่ 

 
 

เลขที ่

การรับ 
ฟง
ความ
คิดเห็น

(5) 

การเสนอ
ความ
คิดเห็น 

(5) 

การ
ยอมรับ
คนอ่ืน 

(5) 

การสราง
บรรยากาศ
ในกลุม 

(5) 

รวม
คะแนน 
(20) 

ระดับ
คุณภาพ 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 
 

 
เกณฑการประเมินผล  

   5  =   มากที่สุด     4   =   คอนขางมาก        3   =   ปานกลาง 
   2  =   คอนขางนอย    1   =   นอยที่สุด 

 
ระดับคุณภาพ 
15-20   =   3   มาก  8-14   =    2   ปานกลาง  1-7   =   1   นอย 
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แบบสงัเกตการเสนอผลงานกลุม 
หนวยการเรยีนเร่ือง ตัดสินใจแบบไหนที่ไมเสี่ยง 

 
ชั้น....................................................วันที่................................................................... 

 
กลุมที ่ เลขที ่ การนําเสนอผลงาน การบันทึกผลงาน 

  ขั้นนํา 
(10) 

ขั้น
เสนอ 
(10) 

ขั้น
สรุป 
(10) 

ถูกตอง 
(10) 

เรียบรอย 
(10) 

รวม 
คะแนน 

ระดับ 
คุณภาพ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
เกณฑการประเมิน 
9-10   ดีมาก  7-8   ดี   5-6   พอใช  0-4   ควรปรบัปรุง 
 
ระดับคุณภาพ 
35-50   =   3   มาก  17-34   =   2   มาก  1-16   =   1   นอย 
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ใบสถานการณ แผนที่ 7  
เกง กลา   แตเกือบเอาตัวไมรอด 

 
 ในยุคนี้หนังสือพิมพพาดหัวขาวการลวงละเมิดทางเพศแทบทุกวัน ไมวาจะเปนการลอลวง
ทางเพศหรือกระทําชําเรา ภัยผูหญิง ทุกครั้งที่อานเจอ ฉันก็ไดแตสลดใจ ใครจะไปนึกเลาวาเรื่อง
รายๆ ประเภทนี้จะเกิดขึ้นกับคนที่ฉันรักและสนิทที่สุด 
 เมยเปนเพ่ือนที่ฉันคบนานมาก รูจักกันตั้งแตมัธยมตน เมยเปนผูหญิงหาวๆ ม่ันใจใน
ตัวเองสูง บางครั้งก็ทําอะไรพิเรนทรๆ ซ่ึงผิดกับฉันโดยสิ้นเชิง 
 เย็นวันหนึ่งหลังเลิกเรียน เมยชวนฉันไปดูหนังเปนแนวสยองขวัญ ฉันไมคอยชอบเรื่อง
แนวนี้จึงปฏิเสธไป ตอนนั้นฉันรูแครอบที่เมยจะไปดูเปนหนังรอบดึก ไมนึกวาจะไปแคเพียงคนเดียว 
เร่ืองราวในหนังเรื่องน้ันก็ระทึกขวัญนากลัวดังหนังสยองขวัญทั่วไป เน่ืองจากหนังเรื่องน้ันใกลจะ
ออกโรงแลวจึงมีคนดูไมมากนัก เม่ือหนังจบเมยเดินรี่ไปหองน้ํา มีชายผูหน่ึงเดินรี่ตามมาตรงทางเขา 
ซ่ึงคอนขางเปลี่ยวและลับตา ตอนแรกเมยไมไดเอะใจอะไร แตชายคนนี้เดินตามเมยเขามาในหองนํ้า
หญิงดวย เมยเห็นทาไมดีจึงหันหลังกลับและจะเดินออก ชายผิวคล้ําตัวสูงใหญผูน้ันก็ผลักหลอนลม
ลง พยายามจะดึงเขาหองนํ้าหองในสุด ยายเมยก็ด้ินเอาทาเดียว ทั้งหยิกทั้งถีบ โชคดีที่ตอนนั้นมี
หญิงสาว 2 คนเดินเขามาพอดี ยายเมยก็รีบตะโกนใหชวย ชายผูน้ันเห็นทาไมดีเลยรีบวิ่งหนีไป 
 เมยรีบโทรหาฉันทันที นํ้าเสียงสั่นเครือ เธอตกใจกลัวมาก เราคุยกันไปเรื่อยๆ จนเมยขึ้น
รถประจําทางกลับ ระหวางนั้นเมยเลาเรื่องทั้งหมดใหฉันฟง ฉันก็ไดแตนึกวา ถาผูหญิงสองคนนั่นไม
เขามา เพ่ือนฉันจะเปนอยางไร เมยของฉันโชคดี แตฉันไมรูและไมอยากคิดเลยวามีหญิงสาวกี่คนที่
ตกเปนเหยื่อของผูชายประเภทหมอนั่น 
 ฉันกับเมยตัดสินใจโทรไปแจงเรื่องนี้กับทางหางสรรพสินคานั้น และบอกใหเขาอบรมยาม
รักษาความปลอดภัยใหตรวจตราใหรัดกุมมากยิ่งขึ้น เมยบอกรูปพรรณสัณฐานชายผูน้ันไป 
 ฉันคิดวานอกจากทางหางจะตองมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เขมงวดแลว ผูหญิง
อยางเราตองรูจักดูแลปองกันตัวเองดวย เสื้อสายเดี่ยวเกาะอกไมจําเปนก็อยาไปใสเลย หากมาคน
เดียวควรหลีกเลี่ยงไมไปยังที่เปลี่ยวมืด เวลาเดินก็สนใจรอบขางบาง สังเกตวามีใครตามมาหรือเปลา 
 นอกจากนี้ ฉันวาการอบรมเลี้ยงดูก็สําคัญ ผูปกครองควรอบรมลูกสาวใหรักนวลสงวนตัว 
รูจักดูแลตัวเอง สําหรับเด็กผูชายการอบรมเปนสิ่งที่จําเปนมาก ผูปกครองควรสอนใหเขามีความเปน
สุภาพบุรุษ ใหเกียรติสุภาพสตรี รูจักควบคุมอารมณตนเอง 
 ฉันวา พวกเราทุกคนตองชวยกันเปนหูเปนตาชวยเหลือกัน ฉันไมอยากใหเร่ืองสยองขวัญ
แบบน้ีเกิดกับเมยหรือหญิงเคราะหรายคนอื่น 
      น.ส.กฤตินี   พงษธนเลิศ 
      โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
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แผนการสอนแบบ 4 MAT 
หนวยการเรยีนที่ 8 

 
กลุมสาระการเรียนรู   สุขศกึษาและพลศกึษา  ชั้น ประถมศกึษาปที่ 5 
เรื่อง  จะบอกวา”ไม” อยางไรดี      มาตรฐานที่ พ.๒.๑   เวลา 1 คาบ 
..................................................................................................................................................... 
 
สาระสําคัญ 
 วิธีการตัดสินใจและแกปญหาในสถานการณที่เปนภัย 
 

ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป 
 เรียนรูวธิีการตัดสินใจและแกไขปญหาเพือ่ใหตนเองรอดพนจากสถานการณเสี่ยงนั้นๆ 
 

จุดประสงคการเรียนรู 
รูและเขาใจขัน้ตอนของการตัดสินใจแกปญหาในสถานการณเสี่ยงได 
2.   มีทัศนคตทิี่ถูกตองเก่ียวกับการปกปองสิทธิในรางกายของตน 
3.   ปฏิบัตติามขั้นตอนของการปฏิเสธไดถูกตอง   
 
สาระการเรียนรู 
-   ความหมาย,ความสําคญั ของการใชทักษะปฏิเสธ 
-   การปกปองสิทธิในรางกาย,ความสําคญั และ ขั้นตอนของการปกปองสิทธ ิ
-   ลําดับขั้นตอนของการปฏิเสธ 3 ขั้นตอน 
 

กิจกรรมการเรียนรู 
 1.   ข้ันสรางคุณคาและประสบการณของสิ่งที่เรียน 
  ตัวแทนนักเรยีนนําผลงานของตนในหนวยการเรียนที ่6 (สถานการณเสี่ยง) มาเขียน
เปนแผนภูมิลาํดับบนกระดาน 
 2.   ข้ันวิเคราะหประสบการณ 
  ใหเพ่ือนในชัน้เรียนรวมกนัวิเคราะหวาขั้นตอนใดที่เราสามารถตัดการเชื่อมตอของ
เหตุการณได 
 3.   ข้ันปรับประสบการณเปนความคิดรวบยอด 
  ครูอธิบายเรื่องการปกปองสิทธิในรางกาย 
 4.   ข้ันพัฒนาความคิดรวบยอด 
  ครูอธิบายเรื่องหลักการปฏิเสธ และยกตวัอยาง 
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 5.   ข้ันลงมือปฏิบัติจากกรอบความคดิที่กําหนด 
  นักเรียนทําใบงานที่ 8 เขียนแผนผังลําดับความคิดเรื่อง จะบอกวา”ไม” อยางไรดี 
 6.   ข้ันสรางชิ้นงานเพื่อความเปนตนเอง 
  นักเรียนทําใบงานที่ 8 วาดภาพเหตุการณที่ตองใชทักษะปฏิเสธ  
 7.   ข้ันวิเคราะหคุณคาและการประยกุตใช 
  แบงนักเรียนออกเปน 4 กลุม แตงบทสนทนาที่ตองใชทักษะปฏิเสธ 
 8.   ข้ันแลกเปลี่ยนประสบการณเรียนรูกับผูอ่ืน 
  ใหนักเรียนแสดงละครทีละกลุม ใชเวลากลุมละ 10 นาที 
 
สื่อการเรียนการสอน 
 1.  ใบความรู 
 2.  ใบงาน 
 
การวัดและประเมินผล 
 
วิธีการ เครื่องมือ 
ผลคะแนนการปฏิบัติกิจกรรมในใบงาน ใบงาน 
ผลจากการสังเกตการนําเสนอผลงาน แบบสังเกตพฤติกรรม 
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ใบความรู 
แผนที่ 8 

จะบอกวา “ไม” อยางไรดี 
การปกปองสิทธิในรางกายของเรา 
 หมายถึง  การแสดงออกใหผูที่ละเมิดเรารูในทันทวีา เราเปน”เจาของ” รางกายของเรา เรา
ไมชอบสิ่งที่เขาทํา และเขาไมมีสิทธิที่จะทาํเชนน้ันกับเรา โดยการทํา 3 ขอตอไปน้ี 
 ปฏิเสธทันที  ดวยคําพูดที่หนักแนน เสียงดังฟงชัดวา “อยานะ หนูไมชอบ” หรือ “อยานะ 
ผมไมชอบ” หรือ”ไมนะ” 
 หนีจากเหตุการณ เดินหรือวิ่งหนีออกไปทันที โดยไมพูดคุยใดๆ 
 รีบขอความชวยเหลือ โดยการเลาใหผูใหญที่ไวใจไดฟง เชน พอ แม ครู ตํารวจ เพ่ือขอ
ความชวยเหลอื  
หลักการปฏิเสธ 
 การปฏิเสธ หมายถึง   การพูดปฏิเสธผูอ่ืน เพ่ือหลีกเลีย่งการไปทํากจิกรรม หรือ
พฤติกรรมทีเ่สี่ยงตางๆ โดยไมเสียสัมพันธภาพ 
 การปฏิเสธ เปนสิทธิพ้ืนฐานสวนบุคคล ที่ควรไดรับการเคารพ   ผูปฏิเสธจึงไมควร 
รูสึกผิด ที่ไดปฏิเสธในสิ่งทีต่นเองไมตองการ 
 ข้ันตอนการปฏิเสธ มี 3 ข้ันตอน ดังน้ี 
 1.  บอกความรูสึก เปนการบอกใหรูถึงความกังวลใจ ความหวงใย ซ่ึงอาจมีเหตุผล
ประกอบดวยก็ได เพ่ือใหหนักแนน 
 2.  การบอกความรูสึกทําใหคูสนทนาไมสามารถหาขอโตแยงได แตการใชเหตุผลสามารถ
หาเหตุผลอ่ืนมาลบลางไดเสมอ 
 3.  บอกปฏิเสธ โดยพูดใหชัดเจน เชน “ผมไมไปนะครบั” หรือ”ฉันไมอยากไป” 
ถามความเหน็ เพ่ือถนอมนํ้าใจผูชวน เชน “เธอคงเขาใจนะ” “เธอคดิวาไง” หรือ “เธอคงไมโกรธนะ” 
เปนตน 
ตัวอยางประโยคปฏิเสธ 
 การปฏิเสธ ควรมีคําพูดที่ครบ 3 ขั้นตอน แตการเรียงคาํพูดอาจสลับไปสลับกันไปมาได 
ดังตัวอยาง 
สถานการณ : เพ่ือนชวนไปเที่ยวตอหลังเลิกเรียน 
คําพูด     : กลวัแมเปนหวง  ไมไปละนะ  ไมวากันนะ 
 กลัวแมเปนหวง – บอกความรูสึก 
 ไมไปละนะ       -- บอกปฏิเสธ 
 ไมไปละนะ       -- ถามความเห็น 
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 เม่ือปฏิเสธไดสําเร็จ คือ ผูชวนไมเซาซี้ตอ ใหผูปฏิเสธกลาวคํา “ขอบคุณ” ทุกครั้ง ซ่ึงถือ
เปนมารยาททางสังคม และจะรักษาสัมพันธภาพที่ดีเอาไวได 
 การหาทางออกเมื่อถูกเซาซี้ 
 บางครั้งผูชวนจะเซาซี้ใหไปใหได เราตองหาทางออก โดยเลือกวิธใีดวิธีหน่ึง ตอไปนี้ 
 ปฏิเสธซ้ํา แลวเดินจากไปทนัที 
 “บอกแลวไง วาไมไป กลับบานดีกวา(เดินไปทันท)ี 
 ตอรอง คือการชวนไปทําอยางอ่ืนที่เหมาะสมกวา 
 “เอางี้  ไปน่ังกินขนมคนละถวย แลวแยกกันกลับบาน” 
 ผัดผอน คือ การยืดเวลาออกไปกอน 
 “วันหลังแลวกนั”(เดินไปทันที) 
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ใบงานที่ 8 
เร่ือง   จะบอกวา “ไม” อยางไรดี 

 
คําสั่ง ใหนักเรียนเขยีนหลักการปฏิเสธดวยแผนภูมิลําดับความคิด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เกณฑการประเมินผล 
ระดับคะแนน         4   =  ถูกตองมากที่สุด    3    =   ถูกตองมาก 
             2   =   ถูกตองนอย     1   =   ถูกตองนอยทีสุ่ด 
 

หลักการปฏิเสธ 

ขั้นตอน ประโยชน 

เมื่อถูกเซาซี้ 
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ใบงานที่ 8 
เร่ือง   จะบอกวา”ไม”อยางไรดี 

 
คําสั่ง ใหนักเรียนวาดภาพเหตุการณที่บุคคลกําลังใชทักษะการปฏิเสธ และเขียนคําบรรยาย 
ใตภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น่ีคือภาพเหตุการณ...................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................... 
เกณฑการประเมินผล 
 
  กลาแสดงออก   5   =   มากที่สุด 4   =   มาก 
   
  ความคิดสรางสรรค  3   =   ปานกลาง 2   =   นอย 
 
  สวยงาม   1   =   นอยที่สุด 
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แบบสงัเกตการปฏิบัติกิจกรรมกลุม 
เร่ือง   จะบอกวา “ไม” อยางไรดี 

 
ชั้น.........................................  วันที่.................................................................................. 
 

 
 

กลุม
ที่ 

 
 

เลขที ่

การรับ 
ฟง
ความ
คิดเห็น

(5) 

การเสนอ
ความ
คิดเห็น 

(5) 

การ
ยอมรับ
คนอ่ืน 

(5) 

การสราง
บรรยากาศ
ในกลุม 

(5) 

รวม
คะแนน 
(20) 

ระดับ
คุณภาพ 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 
 
 
เกณฑการประเมินผล  

   5  =   มากที่สุด     4   =   คอนขางมาก        3   =   ปานกลาง 
   2  =   คอนขางนอย    1   =   นอยที่สุด 

 
ระดับคุณภาพ 
15-20   =   3   มาก  8-14   =    2   ปานกลาง 1-7   =   1   นอย 
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ประวัติยอผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 
 

ชื่อ  ชื่อสกุล   นางธัญมา   หลายพัฒน 
วันเดือนปเกิด   14  ธันวาคม   พุทธศักราช  2509 
สถานที่เกิด   โรงพยาบาลหญิง  กรุงเทพฯ 
สถานที่อยูปจจุบัน  2/3131 ซ.บางแค 16   แขวงบางแค   เขตบางแค   กทม. 
สถานที่ทํางานปจจุบัน  โรงเรียนพญาไท 
 
ประวตัิการศึกษา 

พ.ศ. 2527  มัธยมศึกษาปที่ 6  
   จากโรงเรียน พระโขนงพิทยาลัย 
 

พ.ศ. 2531  ประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร และผดงุครรภชั้นสูง 
จากวิทยาลัยพยาบาล ชลบุรี 
 

พ.ศ. 2546 ประกาศนียบตัร วิชาชีพคร ู
 จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

พ.ศ. 2550  การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา  
   จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
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