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 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1)เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของ
นักเรียนระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพ ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันและวิธีสอนตามคูมือครู 2) ศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุม 
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกัน 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่มีตอวิธีสอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันและวิธีสอนตามคูมือครู กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ นักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม สังกดัสํานักบริหารงาน
คณะกรรมการ สงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร จํานวน 2 หองเรียน กลุมตัวอยาง ประกอบดวยนักเรียนระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปที่ 2 จํานวน 80 คน แบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 40 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ประกอบดวย 1) แผนการสอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเทคนิค TGT จํานวน 2 แผน และเทคนิค STAD จํานวน 2 แผน รวม 4 
แผน  2) แผนการสอนดวยวิธีสอนตามคูมือครู 4 แผน   3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  4) แบบประเมินพฤติกรรมการ
ทํางานกลุม  5) แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอวิธีสอนแบบรวมมือกันและวิธีสอนตามคูมือครู  การวิเคราะหขอมูลใชคาเฉลี่ย 

(
−
X )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)   การทดสอบคาที (t-test)  แบบ Independent  และการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 

 ผลการวิจัยพบวา 
 1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่สอน
ดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันกับวิธีสอนตามคูมือครูแตกตางกัน อยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนที่ไดรับการสอน
ดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนดวยวิธีสอนตามคูมือครู 
 2. พฤติกรรมการทํางานกลุม ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกัน พบวา
นักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันมีพฤติกรรม การทํางานกลุมอยูในระดับมาก โดยมีพฤติกรรม การใหกําลังใจเพื่อน มีการ
ปฏิบัติมากที่สุด สวนพฤติกรรมการรวมกันสรุปประเด็นสําคัญ มีการปฏิบัตินอยที่สุด 
 3. ความคิดเห็นของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มีตอวิธีสอนแบบรวมมือกัน โดยภาพรวมพบวาอยูใน
ระดับเห็นดวยมาก  โดยเห็นดวยมากเปนลําดับที่ 1 คือ ดานบรรยากาศในการเรียนรู  รองลงมา คือ ดานกิจกรรมการจัดการเรียนรู 
และดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู นักเรียนเห็นดวยมากเปนลําดับสุดทาย และความคิดเห็นของนักเรียนทีม่ีตอ วิธีสอนตาม
คูมือครูโดยภาพรวมพบวาอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง โดยเห็นดวยปานกลางลําดับที่ 1 คือ ดานบรรยากาศในการเรียนรู 
รองลงมา คือ ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู และดานกิจกรรมการจัดการเรียนรู นักเรียนเห็นดวยปานกลางเปนลําดับสุดทาย 
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 The purposes of this research were to: 1) compare the learning achievements of the vocational 
certificate students in Occupational Health and Safety taught by cooperative learning methods and teacher’s 
manual 2) study the group working behaviors of the students taught by cooperative learning methods 3) 
investigate the opinions of the students towards the cooperative learning methods and the teacher’s manual.   
 The samples in this research consisted of 2 classes of 80 students of second year vocational 
certificate level from Siam Institute of Technology School, under the Office of the Private Education 
Commission (OPEC), Bangkok, academic year 2006. The two groups of students were classified as 
experimental group and controlled group. Each group was composed of 40 students. The instruments used 
for gathering the data were: 1) 4 lesson plans of cooperative methods consisted of 2 plans of TGT technique 
and 2 plans of STAD technique 2) 4 lesson plans of the teacher’s manual 3) achievement tests 4) group 
working behaviors evaluation form and 5) questionnaires. The statistical analyses employed were mean, 
standard deviation, t-test independent, and content analysis. 
 The results of the research were as follow: 
 1. The learning achievement on Occupational Health and Safety of the students taught by 
cooperative learning methods and by teacher’s manual were statistically significant different at .05 level.  
 2. The group working behaviors of the students taught by cooperative learning methods indicated 
that the students performed the group working behaviors at a high level by performing the encouragement of 
friends was at the highest level and helping to summarize the key points was performed at the lowest level. 
 3. The opinions of the students’ towards the cooperative learning methods were at a much 
agreement level. On the learning environment aspect was perceived at the most agreement level; whereas 
on the learning management activity aspect was perceived at a moderate agreement level and on the 
learning usefulness aspect was perceived at the least agreement level. The opinions of the students’ towards 
the teacher’s manual were only at a moderate agreement level in all the three aspects which included the 
learning environment, the learning usefulness, and the learning management activity aspect respectively. 
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 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยความกรุณาในการใหคําปรึกษาแนะนําอยางดียิ่ง 
จากผูชวยศาสตราจารย ดร.วัชรา เลาเรียนดี อาจารย ดร.ประเสริฐ มงคล และผูชวยศาสตราจารย 
ดร.มาเรียม นลิพันธุ ซึ่งเปนผูควบคุมวทิยานพินธ อาจารยมนตชยั พงศกรนฤวงษ ผูทรงคุณวฒุิ
และผูชวยศาสตราจารย ดร.สุเทพ อวมเจริญ ประธานกรรมการสอบ และคณาจารยทุกทานที ่ 
ประสิทธิประสาทวิชา ชี้แนะแนวทาง ที่เปนประโยชนอยางยิ่งตอการทําวิทยานิพนธ ผูวิจยัรูสึก
ซาบซึ้งในความกรุณาเอาใจใสของทานและขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสงู ไว ณ โอกาสนี ้
 ขอกราบขอบพระคุณ อาจารยฤกษชัย ศรีสมบัติ อาจารยวทัญู อุทุมพร และ
อาจารยมาลี แจมจํารัส ที่ไดกรุณาเปนผูเชี่ยวชาญ ในการพิจารณาตรวจแกไขเครื่องมือการวิจยัให
ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 
 ขอขอบพระคุณ อาจารยพรศรี กตัญูทวทีิพย รองประธานกรรมการบริหาร โรงเรียน
เทคโนโลยีสยาม อาจารยพรสวรรค พานชิชีวะ ผูอํานวยการ โรงเรยีนเทคโนโลยีสยาม และคณะครู 
โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม ที่ใหความอนุเคราะหชวยเหลือสนับสนนุและอํานวยความสะดวกตลอด
ระยะเวลาในการเก็บขอมูลรวมทัง้นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี ชัน้ปที ่ 2 ที่ใหความ
รวมมือในการทดลองใชเครือ่งมือ และเกบ็รวบรวมขอมลู เพื่อการวิจยัเปนอยางด ี
 ขอขอบคุณคุณเอื้อมพร  พรพนารัตน     ภรรยาที่เปนกาํลังใจ      และชวยจัดพิมพ
วิทยานิพนธในครั้งนี้เปนอยางด ี
 ขอขอบคุณ เพื่อน ๆ พี ่ๆ นอง ๆ รวมรุน ชาวหลักสตูรและการนิเทศ โครงการพิเศษ  
รุน 6 ที่คอยใหกําลังใจและใหความชวยเหลือในการทําวทิยานพินธตลอดมา 
 ทายที่สุด ขอนอมระลึกถึงพระคุณของคุณพอ ยูซวั คุณแม ใจงึ้น แซล้ิม ซึ่งเปนผู
วางรากฐานในการศึกษา และขอขอบคุณ พี ่ นองและลูก ที่เปนกําลังใจและใหการสนับสนนุทกุ
ดาน ทําใหผูวจิัยสามารถกาวมาสูความสาํเร็จ 
 
 
 
 
 
 
 

 
ฉ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



สารบัญ 
 
             หนา 
บทคัดยอภาษาไทย................................................................................................ ง 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ.......................................................................................... จ 
กิตติกรรมประกาศ……………………………………………………………………… ฉ 
สารบัญตาราง………………………………………………………………………….. ฌ 
สารบัญแผนภูมิ…………………………………………………………………………. ฏ 
บทที ่  
1 บทนํา…………………………………………………………………………………. 1 
 ความเปนมาและความสาํคญัของปญหา............................................... 1 
 กรอบแนวคิดของการวิจยั..................................................................... 9 
 วัตถุประสงคของการวิจัย...................................................................... 9 
 คําถามการวจิยั.................................................................................... 10 
 สมมติฐานการวิจัย............................................................................... 10 
 ขอบเขตการวจิัย................................................................................... 10 
 นิยามศัพทเฉพาะ................................................................................. 11 
2 วรรณกรรมที่เกีย่วของ…………………………………………….…………………. 13 
 หลักสูตรประกาศนยีบัตรวชิาชีพ พทุธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)   

ประเภทวิชาอตุสาหกรรม.................................................................... 
 
13 

                 รายวิชา วชิาอาชีวอนามัย และความปลอดภัย...................... 19 
 สภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทคโนโลยีสยาม.................. 

วิธีสอนแบบรวมมือกนั........................................................................ 
21 
22 

                เทคนิคดานการรวมมือกันเรียนรูเทคนิคSTADและ TGT......... 41 
                พฤติกรรมการทาํงานกลุมและการประเมนิผลการทาํงานกลุม.. 59 
 วิธีสอนตามคูมือครูของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ……………….. 

งานวิจยัที่เกี่ยวของ............................................................................... 
64 
65 

   
   
 

ช 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที ่ หนา 
  
3 วิธีดําเนนิการวิจัย............................................................................................... 69 
  แบบแผนการวิจัย................................................................................ 71 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย........................................................................ 72 
 ข้ันตอนการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย............................................... 73 
 วิธีการดําเนนิการทดลอง....................................................................... 85 
 การวิเคราะหขอมูล............................................................................... 90 
4 การวิเคราะหขอมูล............................................................................................. 92 
 ตอนที่ 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับ  

            ประกาศนียบัตรวิชาชีพที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกนัและวิธี  
             สอนตามคูมือครู..................................................................... 

 
 
92 

 ตอนที่ 2 พฤติกรรมการทาํงานกลุม สังเกตโดยครู ของนักเรียนระดับ 
             ประกาศนยีบัตรวชิาชีพที่สอนดวยวธิีสอนแบบรวมมือกนั........... 

 
93 

 ตอนที่ 3 ความคิดเห็นของนักเรียนระดับประกาศนยีบตัรวิชาชีพที่มตีอวิธ ี
             สอนแบบรวมมือกนัและวิธีสอนตามคูมือครู............................... 

 
95 

5. สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ................................................................. 102 
 สรุปผลการวิจยั.................................................................................... 103 
 อภิปรายผล.......................................................................................... 104 
 ขอเสนอแนะการวิจัย............................................................................. 110 
  ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใช.................................................... 110 
  ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป.............................................. 110 
บรรณานุกรม........................................................................................................ 112 
ภาคผนวก............................................................................................................. 122 
 ภาคผนวก ก รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจยั.......................... 122 
 ภาคผนวก ข การตรวจสอบคุณภาพ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย.................. 124 
 ภาคผนวก ค ผลการวิเคราะหขอมูล................................................ 133 
 ภาคผนวก ง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย..................................................... 156 
ประวัติผูวิจัย.......................................................................................................... 321 

 ซ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
สารบัญตาราง 

 
ตารางที่      หนา 

 
    1 การเปรียบเทยีบลักษณะการเรียนในกลุมเดิมกับการเรียนแบบรวมมือ  

         กนั……………………………………………………………… 
 
26 

    2 การกําหนดนกัเรียนเขากลุมตามรูปแบบวิธีสอนแบบรวมมือกนั.......... 44 
    3 การคิดคะแนนความกาวหนาตามรูปแบบวิธีสอนแบบรวมมือกนั........ 46 
    4 เกณฑการทีก่ลุมไดรับการยกยองตามรูปแบบการสอนแบบรวมมือกนั 47 
    5 แบบแผนการวิจัย........................................................................... 71 
    6 วิเคราะหจุดประสงคเชิงพฤติกรรมการออกขอสอบ     วดัผลสัมฤทธิ ์

        ทางการเรียนวิชาอาชวีอนามยัและความปลอดภัย      เร่ืองการ  
        ปองกนัและระงับอัคคีภัย ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟา     การ  
        ปองกนัและการเฝาระวงัโรคจากการทํางานและเครื่องหมายและ  
        สัญลกัษณความปลอดภัย....................................................... 

 
 
 
 
77 

    7 เกณฑการกําหนดคาระดับการปฏิบัติพฤติกรรมการทาํงานกลุม......... 81 
    8 เกณฑการแปลความหมายของคาการปฏบิัติ.................................... 81 
    9 เกณฑการกําหนดคาระดับความคิดเหน็........................................... 83 
   10 เกณฑการแปลความหมายของคาความคดิเห็นของนักเรียน.............. 83            
   11 การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียนหลังเรียนของนักเรียนระดับ 

         ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกนัและ 
         วธิีสอนตามคูมือครู............................................................... 

 
 
93 

   12 
 
   13 
 

ผลการประเมนิพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนระดับ 
         ประกาศนียบัตรวิชาชีพที่จัดการเรยีนรูแบบรวมมือกัน............. 
 ความคิดเห็นโดยภาพรวมของนักเรียนระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพีที ่
         มีตอวธิสีอนแบบรวมมือกัน................................................. 

 
94 
 
95 

   14 
 
 

ความคิดเหน็ของนักเรียนระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพีที่มีตอวิธีสอน 
         แบบรวมมือกันและวธิีสอนตามคูมอืครู................................... 
 

 
97 
 

  ฌ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
 ตารางที ่     หนา 

 
    15 สรุปความกาวหนาของนักเรยีนที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกนั 

         เทคนิค TGT และ STAD…………………………..………… 
 
100 

    16 คาดัชนีความสอดคลองที่ไดจากการประเมินความเหมาะสมและ 
         ความสอดคลองเทคนคิ TGT และ STAD…………..……….. 

 
125 

    17 คาดัชนีความสอดคลองที่ไดจากการประเมินความเหมาะสมและ   
         ความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูดวยวิธสีอนตามคู 
         มือครู................................................................................. 

 
 
127 

    18 คาดัชนีความสอดคลองของแบบสังเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุม 
         ประเมนิโดยครู .................................................................. 

 
129 

    19 คาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามความคิดเหน็ของนักเรียนที่  
         มีตอวธิสีอนแบบรวมมือกัน และวิธสีอนตามคูมือครู................ 

 
130 

    20 คาดัชนีความสอดคลองที่ไดจากการประเมินความเหมาะสมและ 
         ความสอดคลองของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน..... 

 
131 

    21 คาความยาก (p) คาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลการ  
         เรียนรู ................................................................................ 

 
132 

    22 
    23 

การประเมนิพฤติกรรมการทาํงานกลุม............................................ 
สรุปความกาวหนาของนักเรยีนตามวิธีสอนแบบรวมมือกัน .............. 

134 
136 

    24 คาความตางของคะแนนทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนที่สอนดวยวธิ ี
         สอนแบบรวมมือกนั............................................................. 

 
147 

    25 
 
    26 
 
    27 
 
     
 

คาความตางของคะแนนทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนที่สอนดวยวธิ ี
         สอนตามคูมือครู.................................................................. 
คะแนนกอนเรยีนที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกนัเทคนิค TGT กับ 
         เทคนิค STAD และวิธสีอนตามคูมือครู................................... 
คะแนนหลังเรยีนที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกนั เทคนิค (TGT) กับ 
         เทคนิค (STAD) และวธิีสอนตามคูมอืครู................................. 
 
 

 
148 
 
149 
 
150 
 
 

ญ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
ตารางที่      
 
     28 

 
 
 
การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียน กอนเรียนและหลังเรียน 
         ของกลุมทดลองที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกนัและกลุม  
         ควบคุมที่สอนดวยวธิสีอนตามคูมือครู............................. 

 
หนา 
 
 
 
151 

     29 
 
 
     30 
 
 
    31 
 
 
    32 
 
    33 

การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียนกอนเรียนของกลุมทดลองที ่
        สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกนัและกลุมควบคุมที่สอนดวยวธิี     
        สอนตามคูมือครู.................................................................... 
การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียนกอนเรียนของกลุมทดลองที ่
        สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกนั และกลุมควบคุมที่สอนดวยวธิ ี
        สอนตามคูมือครู......................................................... 
การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียนหลังเรียนของกลุมทดลองที ่
        สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกนัและกลุมควบคุมที่สอนดวยวธิี  
        สอนตามคูมือครู................................................................ 
การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียนกอนเรียน-หลังเรียนของ 
         กลุมควบคุมที่สอนดวยวิธีสอนตามคูมือครู................. 
การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียนกอนเรียน-หลังเรียนของ 
         กลุมทดลองที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกนั......................... 

 
 
151 
 
 
151 
 
 
153 
 
154 
 
155 

   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ฎ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
สารบัญแผนภูมิ 

 
แผนภูมิที ่    หนา 
 1  กรอบแนวคิดของการวิจยั..........................................................................       9  
 2  การเรียนรูแบบรวมมือกนัทาํใหมีความภมูิใจในตนเองเพิ่มข้ึน…..……………      27  
 3   ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยั....................................................    70 
 4  ข้ันตอนการทาํแผนการสอนแบบรวมมือกนั เทคนิค STAD กับ เทคนคิ TGT      
                         และแบบคูมือครู ……….……………………………………………….    75   

5       ข้ันตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการปองกนั     
                    และระงับอัคคีภัย ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟา การปองกันและ 
                    การเฝาระวัง โรคจากการทํางานและเครื่องหมาย และสัญลักษณ 
                    ความปลอดภยั…………………………………………………………     80 

 6   ข้ันตอนการสรางแบบประเมนิพฤติกรรมการทํางานกลุมประเมินโดยครู…….      82     
 7  ข้ันตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเหน็ตอการจัดการเรียนการสอน….      84  
 8  ข้ันตอนวธิีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู โดยใชเทคนิค STAD……………………    87 
 9  ข้ันตอนวธิีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูโดยใชเทคนิค TGT………………………   88 
 10  ข้ันตอนวธิีสอนตามแนวคูมอืครู...................................................................   90 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ฏ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



1 
 

 
 

บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
    ในปจจุบนันีเ้ทคโนโลยีตาง ๆ มีความเจริญกาวหนาไปอยางมาก โลกก็มีการ
เปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ อยางรวดเร็ว ซึ่งทาํใหทุกคนในโลก เกิดการปรับตัวเพือ่ใหกาวทนักบั
เทคโนโลยีสมยัใหม ส่ิงที่จะทําใหมนษุยเราพัฒนาไดดีทีสุ่ด ก็คือ การศึกษาซึง่มนุษยทกุคนจะเปน
ผูที่มีความรู กาวทันเทคโนโลยีก็ตองศึกษาหาความรู อยูตลอดเวลา  การศึกษาจึงเปนกระบวนการ
ที่สําคัญที่สุดที่จะพัฒนาทรัพยากรมนษุย ใหเปนคนที่มีประสิทธิภาพ เปนผูทีม่ีความรู 
ความสามารถ มีสติปญญา ใหรูจักคิด วิเคราะห หรือประยุกตส่ิงตาง ๆ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสดุ 
และรูจักแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น อีกทัง้การศึกษายงัชวยทําใหคนแตละคนมีคุณธรรม จริยธรรม 
การศึกษายังเปนการเตรียมบุคคลเพื่อประกอบอาชพี ตามที่ตนเองถนัด ตามที่ตนเองศึกษามา 
การศึกษาจึงเปนการสรางคนใหเปนคนทีส่มบูรณ การผลิตคนเขาสูหนวยงานตาง ๆ ตลอดมา 
ประเทศชาติจะกาวไปขางหนาไดมากนอยเพียงใด ก็ข้ึนอยูกับคนในชาติ ถาคนในชาติมีการศึกษา
เปนสวนใหญในระดับสูง โอกาสที่คนในชาติจะพฒันาบานเมืองใหกาวไปขางหนาก็มีมากขึ้น ซึง่
ทั่วโลกในปจจุบันนีทุ้กประเทศใหความสาํคัญตอการศึกษามากเปนอันดับหนึ่ง ประเทศไทยก็
เชนเดียวกนั มีการปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนไปของเทคโนโลยสีมัยใหม เพื่อให
ประเทศชาติกาวทันตอเทคโนโลยี สังคม เศรษฐกจิ และการสือ่สารที่ไรพรมแดน จึงมกีาร
ประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพทุธศักราช 2542 ซึ่งในหมวดที่ 4 มาตรา 22 
กลาวถึง แนวการจัดการศึกษาโดยการจดัการศึกษาตองยึดหลกัวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรูและพฒันาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสาํคัญที่สุด กระบวนการการจัดการศึกษา ตอง
สงเสริมใหผูเรียน  สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ  และเต็มตาม  ศักยภาพ และจากหลักสตูร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2544 การงานอาชพีและเทคโนโลยี สาระที่ 1 : การดํารงชวีิต
และครอบครัว มาตรฐาน ง 1.1 กลาวถงึ ความเขาใจ มคีวามคิดสรางสรรค มีทักษะ มีคุณธรรม มี
จิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในการทํางาน เพื่อการดํารงชีวิตและ
ครอบครัวที่เกีย่วของกับงานบาน งานเกษตร งานชาง งานประดิษฐและงานธุรกิจ สวนมาตรฐาน ง 
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1.2 กลาวถึง มีทักษะ กระบวนการทาํงาน และการจัดการ การทํางานเปนกลุม การแสวงหาความรู 
สามารถแกปญหาในการทาํงาน รักการทํางาน และมเีจตคติที่ดีตองาน และสาระที่ 2 : การอาชีพ 
มาตรฐาน ง 2.1 กลาวถงึ ความเขาใจ มีทักษะ มีประสบการณในงานอาชพีสุจริต มีคุณธรรม มี
เจตคติที่ดี ตองานอาชพี และเหน็แนวทางในการประกอบอาชีพสุจริต 
                 การจัดการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน นอกจากจะมุงปลกูฝงดานปญญา
พัฒนาการคิดของผูเรียนใหมีความสามารถในการคิดสรางสรรค คิดอยางมีวิจารณญาณแลว ยงั
มุงพฒันาความสามารถทางอารมณโดยการปลูกฝงใหผูเรียนเห็นคุณคาของตนเอง เขาใจตนเอง 
เห็นอกเหน็ใจผูอ่ืน สามารถแกปญหาขอขัดแยงทางอารมณไดอยางถกูตองเหมาะสม การเรียนรูใน
สาระการเรียนรูตาง ๆ มกีระบวนการและวิธีการทีห่ลากหลาย ผูสอนตองคํานงึถึงพัฒนาการ
ทางดานรางกาย และสติปญญา วธิีการเรียนรู ความสนใจ และความสามารถของผูเรียนเปนระยะ 
ๆ อยางตอเนือ่ง ดังนัน้ การจัดการเรียนรูในแตละชวงชัน้ ควรใชรูปแบบ/วิธกีารที่หลากหลาย เนน
การจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูรวมกนั การเรียนรูจาก
ธรรมชาติ การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง การเรียนรูคูคุณธรรมและการเรียนรูแบบบูรณาการ ใชการ
วิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู  
   สําหรับแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2559) ไดระบุไวอยาง
ชัดเจน ในแนวนโยบายเพื่อดําเนนิการ 2 :  การปฏิรูปการเรียนรูเพือ่พัฒนาผูเรียนตามธรรมชาติ 
และเต็มตามศกัยภาพ วาโลกในอนาคตเปนโลกของสงัคมแหงความรูทีเ่นนคุณภาพของการบริการ 
ในปจจุบนัคุณภาพของผลผลิตจากระบบการศึกษา อยูในระดับยงัไมเปนที่พอใจ เหตุที่เปนเชนนี้
เพราะระบบการศึกษาของไทยยงัไมอยูในฐานะที่จะสรางคนที่มีคุณภาพได หากประเทศไทยจะ
พัฒนาคนใหมีปญญา คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน ใหกระบวนการเรียนรูสัมพนัธกับวิถชีีวิตจริง 
เพื่อแกปญหาความยากจน และปญหาอื่น ๆ และอยูไดอยางมีศกัดิ์ศรีในสังคมโลก จําเปนตอง
สรางพืน้ฐานดวยการพัฒนาคุณภาพของการศึกษา 
 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษาทางดาน
สายอาชพีตั้งแตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จนถึงปริญญาตรี จะตองจัดการศึกษาและการ
ฝกอบรมวิชาชพีที่มุงใหผูเรียนมีความรูทางทฤษฎีควบคูกบัการปฏิบัติ โดยมีสมรรถนะทางเทคนิค 
และสมรรถนะทั่วไปตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด เพื่อเตรียมบุคคลเขาสูระบบเศรษฐกิจยุคใหม 
ในการนี้สถานศึกษาอาชีวศกึษา จะตองมีการวิจยัและพัฒนา เพื่อจับกระแสความเปลี่ยนแปลง
เกี่ยวกับโลกของการทํางานในอนาคต และนําความรูและการเรียนรูที่ไดมาปรับหลักสูตรและการ
เรียนการสอนใหทนัสมัยอยูเสมอ นอกจากนี้ สถานศึกษาอาชวีศึกษาจะตองใหบริการดานการฝก
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อาชีพใหกับชุมชน  โดยเปดโอกาสใหกบัผูที่สนใจยกระดับความสามารถเพื่อการประกอบอาชพี 
เขารับการศึกษา อบรม เพิม่เติมไดอยางตอเนื่อง การจัดการศึกษาและฝกอบรมดังกลาว จะตอง
ดําเนนิการควบคูไปดวยกัน ระหวางความรูและคุณธรรมโดยนําวิชาศาสนา คุณธรรม จริยธรรม 
และคานิยมทีด่ีงามเขามาสูกระบวนการเรยีนการสอน หลักสูตรอาชีวศกึษา อยางจรงิจังเพื่อกลอม
เกลาจิตใจเยาวชน 
 การจัดกระบวนการเรียนรูทีม่ีความยืดหยุน ใหผูเรียนมีโอกาสไดเลือกเรียนในสิ่งที่
สอดคลองกับความสนใจ ความถนัด สามารถแสวงหาความรู และฝกการปฏิบัติในสภาพที่เปนจริง 
รูจักคิดวิเคราะห และแกปญหาดวยตนเองได เกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง และสามารถนาํความรูไป
ใชประโยชนไดจริงในชีวิตประจําวนั โดยครูทําหนาที่เปนผูแนะนํา จดับรรยากาศใชส่ือและแหลง
การเรียนรูที่หลากหลายเพื่อสงเสริมความรูและการเรียนรูของผูเรียน 
 ในดานการจัดการอาชวีศึกษาและการฝกอบรมวิชาชพี ทัง้การศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตามแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 9
(พ.ศ.2545-2559) ระบุวาเปนการจัดดาํเนนิการอยางกวางขวางทัง้ภาครัฐและเอกชน แตยงัคง
ขาดศักยภาพในการดําเนนิงาน มีการซ้ําซอนในการใหบริการ สวนใหญเปนการจดัการศึกษาตาม
ความพรอมของผูจัดดําเนนิการ ยงัไมสามารถจัดการศึกษาและอบรมความรูและทกัษะหลายดาน
ใหแกผูเรียน เพื่อสรางความสามารถในการทํางานไดหลายอยาง หรือปรับเปลี่ยนไปตามความ
ตองการของตลาดแรงงานและเทคโนโลยทีี่มีการเปลี่ยนแปลงใหทนัสมัยขึ้นอยูตลอด นอกจากนัน้ 
การจัดฝกอบรมทักษะแรงงานใหกับแรงงานระดับตาง ๆ ก็ยังดาํเนนิการไดไมมากนกั นอกจากนี้
การจัดการเรียนการสอนในปจจุบันที่มุงเนนใหผูเรียนเกิดการแขงขัน ทางการเรียนเปนรายบุคคล
เปนสวนใหญ ซึ่งการจัดการเรียนรูในลกัษณะดังกลาว ไมเอื้ออํานวยตอการทํางานกลุม และ
รวมมือกนัเรียนรู เพื่อการพัฒนาทักษะทางสังคม รวมมือรวมใจกนัและชวยเหลอืพึ่งพาอาศยักัน
ตอไปได  โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาสายอาชพี 
ซึ่งเปดสอนระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพีและ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสงู ซึ่งประกอบดวย
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม   เกษตรกรรม  คหกรรม   ศิลปกรรม   และบริหารธุรกจิ   ซึ่งเปดสอน
ทั้งภาครัฐบาล และภาคเอกชน ในภาครัฐบาลสังกดัสํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ สวนภาคเอกชน สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการ การศึกษาเอกชน 
กระทรวงศึกษาธิการ หลักสตูรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ผูที่จะเขาศึกษาได จะตองจบระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 3 จึงจะมีสิทธเิขาศึกษาตอ เปนระยะเวลา 3 ป จบแลวจะไดรับวฒุิ
ประกาศนยีบตัรวิชาชาชพี สวนในระดับประกาศนยีบตัรวิชาชีพชัน้สูง ผูที่จะเขาศึกษาไดจะตองจบ
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ระดับช้ันประกาศนยีบัตรวชิาชีพ จงึจะมสิีทธิเขาศึกษาตอเปนระยะเวลา 2 ป จบแลวจะไดรับวุฒิ
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพชัน้สูง การศึกษาในระดับอาชีวศึกษา เนนใหผูเรียนฝกภาคปฏิบัติทางสาย
อาชีพ เมื่อสําเร็จการศึกษา สามารถไปประกอบอาชีพได โครงสรางหลกัสูตรประกาศนยีบตัร
วิชาชพี พทุธศกัราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล 
ผูสําเร็จการศกึษา จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ และเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
รวมไมนอยกวา 104 หนวยกิต มี 3 หมวดวิชา 1)หมวดวิชาสามัญ 2) หมวดวิชาชีพ 3) หมวดวิชา
เลือกเสรี ในหมวด 2 คือ หมวดวิชาชีพ (วิชาชพีพืน้ฐาน) ประกอบดวย วชิาคอมพวิเตอรเพื่องาน
อาชีพ วิชาการจัดการธุรกิจเบื้องตน วิชาการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต วิชาการจัดการ
ส่ิงแวดลอมเบือ้งตน วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิชาเขยีนแบบเทคนิคเบือ้งตน วิชาวัสดุ
ชางอุตสาหกรรม วิชางานไฟฟาและงานอิเล็กทรอนกิสเบื้องตน วิชางานฝกฝมือ วิชางานเชื่อมและ
โลหะแผนเบื้องตน วิชางานเครื่องยนตเบื้องตน วิชางานเครื่องมือกลเบือ้งตน 
 การเรียนการสอนวิชาอาชวีอนามยั และความปลอดภยั ซึ่งเปนวชิาทฤษฎี ผูเรียน
จะตองเรียนสปัดาหละ 3 คาบ คาบละ 1 ชั่วโมง รวมทัง้สิ้น 18 สัปดาห โดยมีจุดประสงคคือ 
 1.  เพื่อใหมีความเขาใจหลกัการจัดการอาชีวอนามยั       และความปลอดภัยเบื้องตน 
กฎหมายพระราชบัญญัติและสารสนเทศ  ทางดานความปลอดภัย เทคโนโลยีและวศิวกรรมความ
ปลอดภัย หลกัการยศาสตรเพื่ออาชวีอนามัย และเพิ่มผลผลิต และมาตรฐานการจัดการอาชวีอนา
มัยและความปลอดภัย 
 2. เพื่อใหสามารถดําเนินงานดานความปลอดภัยในการทํางาน ปองกันและควบคุม
อันตรายจากสภาพแวดลอมในการทํางาน ดําเนินงานดานเทคโนโลยี และวิศวกรรมความ
ปลอดภัย สงเสริมสุขภาพอนามยัพนักงาน ปรับปรุงสภาพการทํางาน และจัดการอาชีวอนามัย 
และความปลอดภัยเบื้องตน 
 3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ หยั่งรูอันตราย มีความตระหนกัใน
อาชีวอนามยัและความปลอดภัย ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชพีที่ 4 ในเรื่องอาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยัเกี่ยวกับ ดาํเนินงานจัดการธุรกิจขนาดยอม บริหารงานคุณภาพ เพิม่ผลผลิตของ
องคกร ส่ิงแวดลอม อาชวีอนามยัและความปลอดภัยในองคกรและชมุชน 
 วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเปนวิชาใหม แตเปนวิชาที่สําคญัในปจจุบัน ที่เปน
วิชาที่เนนใหผูเรียนนาํไปปฏิบัติงานในโรงงานอยางถูกตองและปลอดภัย เนื่องจากจะเหน็ไดวา 
ปจจุบัน อุบัติเหตุเกิดขึ้นจากการทาํงานมากมายและมีแนวโนมที่จะเกดิอุบัติเหตุในปริมาณที่สูงขึ้น 
จึงมีการบรรจุวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในหลักสูตรแตเปนวิชาทีย่าก เนื่องจากมี
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เนื้อหาสาระสาํคัญมากมาย การเรียนการสอน ถาใชการสอนแบบบรรยาย หรือตามคูมือครู จะทาํ
ใหผูเรียนเบื่อหนาย จากประสบการณสอนของตนเองพบวา การสอนวิชาอาชวีอนามยัและความ
ปลอดภัย ผูเรียนขาดการฝกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห การทาํงานรวมกนั การแกปญหา
รวมกัน และครูขาดเทคนิคการสอนทีห่ลากหลาย การเรียนการสอนยงัเนนการแขงขนัเปน
รายบุคคล จึงทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ต่าํกวาเกณฑที่กาํหนดโดยภาพรวม วิธีแกไขปญหา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา มีหลายวธิีเชน การสอนเพิ่มเติมนอกเวลา การมอบหมายงานเพือ่
ศึกษาคนควาเพิ่มเติม การสอนเปนรายบุคคล และการเรยีนรูแบบรวมมือกัน วิธีแกไขที่ดีที่สุด คือ
การเรียนรูแบบรวมมือกนั 

 การเรียนรูแบบรวมมือกนั (Cooperative Learning) เปนวิธหีนึ่งที่จดักิจกรรมการเรียน
การสอนแบบมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ เปนกระบวนการเรียนรูจากการที่สมาชิกกลุมมีปฏิสัมพนัธ
กัน มกีารถายทอดและแลกเปลี่ยนความรู วัฒนธรรม อารมณและสังคมรวมกนั ทาํใหมีการ
แลกเปลี่ยนความรู ความคดิ เกิดการเรยีนรูทีห่ลากหลายชวยเหลือเกื้อกูลกนั เปนการปลกูฝง
คุณธรรมที่ดีงาม การทํางานรวมกนั ทําใหพัฒนาทักษะทางสงัคม และทักษะการทํางานที่ดีดวย 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2543 : 38) ซึ่งสอดคลองกับ ทิศนา  แขมมณี (2528: 
155) การสอนแบบรวมมอืกันเรียนรู เปนวธิีสอนที่เชื่อวาจะชวยเพิ่มประสทิธิภาพการเรียนรูได
อยางมาก และเปนการสอนที่เนนทักษะของการทํางานกลุมที่จะเปนการเปดโอกาสใหนักเรียนมี
ปฏิสัมพันธภายในกลุม ซึ่งจะชวยสงเสรมิการพฒันาทางดานความคดิ โดยนักเรียนมีโอกาสทีจ่ะ
เปนครูและผูเรียนเทา ๆ กนั ในเวลาเดยีวกัน หรือกลาวอีกนยัหนึง่ ผูเรียนแตละคนจะมีโอกาสที่จะ
เปนทัง้ผูแสวงหาความรู เปนผูสอนและผูรับการสอน แตเหตุผลการจัดการเรียนรูแบบรวมมือนั้น 
สามารถประยกุตใชไดอยางเหมาะสม ตามสาระและวัตถุประสงคการเรียนรูที่จะสอนแบบรวมมือ
กันเรียนรู ประกอบดวยหลายเทคนิควิธ ีเชน STAD, TGT, JIGSAW II 
 สรุปไดวา การเรียนแบบรวมมือกัน หรือวิธีสอนแบบรวมมือกนัทําใหนกัเรียน มีผลการ
เรียนสูงขึน้ และยังชวยสงเสริมใหนักเรียนมีพฤติกรรมการทาํงานกลุม มีความสามัคคี ชวยเหลือ
เกื้อกูลกนั ดังผลการวิจยัของอภิญญา  สิงหสมบัติ (2545 :76) การสอนแบบรวมมอืกันเรียนรู เปน
การจัดการเรียนการสอน ที่ไดมีการพัฒนาขึ้นมาเปนเวลานาน และใชทักษะการทํางานกลุมใหการ
ทํางานรวมกัน สามารถพัฒนาผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น โดยสมาชกิทกุคน
รับผิดชอบตอตนเอง และตอกลุมรวมกัน ชวยกนัทํางานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จ โดยมี
จุดมุงหมายรวมกัน สมาชิกกลุมมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึง่กนัและกัน มีการคิดรวมกัน มี
มนุษยสัมพนัธที่ดีตอกัน และรวมกนัชวยเหลือพึง่พากนัใหงานบรรลุผลสําเร็จ โดยมีผลงานของทุก
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คนคือ ผลงานของกลุม และผลงานของกลุมคือผลสําเร็จ สอดคลองกับ อารยา  กลาหาญ(2545 : 
35) วิธีสอนแบบรวมมือกนัเรียนรูเปนแนวคิดที่นาสนใจ และกาํลังไดรับความนยิมอยางแพรหลาย 
ทั้งในประเทศและตางประเทศ เพราะสามารถชวยใหนกัเรียนมกีารพฒันาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน
ที่ไดผลอยางแทจริง และสมาชิกทุกคนจะมีความรักใครสามัคคีกัน ชวยเหลือกนัในการเรียนมาก
ข้ึน เพื่อใหบรรลุเปาหมาย ในการจัดการเรยีนการสอนทีก่ําหนด สวนจนิตนา  กิจบํารุง (2545 : 33) 
วิธีสอนแบบรวมมือกนัเรียนรู เปนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ใหนักเรียนทาํงานรวมกนัใน
กลุมยอย วิธกีารเรียนรูนี้จะชวยพัฒนาและแกปญหาหลาย ๆ ดานที่เกี่ยวของกบัการเรียนรูของ
ผูเรียนโดยเฉพาะอยางยิ่ง ในเรื่องของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสมัพนัธภายในกลุม การ
ยอมรับความออนดอยทางวิชาการของเพื่อน และความภูมิใจในตนเอง (Self-esteem) นักเรียนจะ
มีการชวยซึ่งกนัและกนัในการเรียน 
 จากการศึกษาความสาํคัญของปญหา ปญหาเกีย่วกับการจัดการเรียนการสอนทาํให
ผูวิจัยสนใจทีจ่ะนํารูปแบบการสอนแบบรวมมือกนัเรียนรูมาใชในการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาอาชวีอนามยัและความปลอดภัย     โดยเปรยีบเทียบผลสมัฤทธิท์างการเรียนวิชาอาชวีอ
นามยัและความปลอดภัย ของนกัเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ที่สอนแบบวิธีสอนแบบ
รวมมือกนัโดยใชเทคนิค STAD ในเรื่องการปองกนัและระงับอัคคีภัย และความปลอดภัยเกี่ยวกบั
ไฟฟา สวนวิธีสอนแบบรวมมือกนัเทคนิค TGT ใชกับเร่ืองเครื่องหมายและสัญลักษณความ
ปลอดภัย ซึ่งวธิีสอนแบบรวมมือกัน เทคนคิ STAD เหมาะสมกับเร่ืองการปองกนัและระงับอัคคีภัย
และความปลอดภัยเกี่ยวกบัไฟฟาเนื่องจากทัง้ 2 เร่ืองนี้ เปนเรื่องทีสํ่าคัญและเขาใจยาก จําเปนที่
ผูเรียนตองรวมกันคิด วเิคราะห และแกปญหารวมกันเพื่อใหงานบรรลุผลสําเร็จ วิธีสอนแบบ
รวมมือกนัเทคนิค TGT เหมาะสมกับเร่ืองเครื่องหมายและสัญลักษณความปลอดภัยเนื่องจากเปน
เร่ืองเกี่ยวกับสัญลักษณ เครื่องหมายความปลอดภัยซึง่มีรูปภาพมากมายเหมาะสมกับการนํามา
สอนโดยการใชเกมเพื่อใหผูเรียนเกิดความสุขตอการเรียนและมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอกันและวธิี
สอนตามคูมือครู  
 
กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 การจัดการเรียนการสอน แบบรวมมือกนัมุงเนนเพื่อใหนักเรียนรวมมอืกันชวยเหลือซ่ึง
กันและกนัในการเรียนรูและในการปฏิบัติงาน ซึง่แนวคิดในการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันมาจาก
นักการศึกษาตาง ๆ เชน โรเบิรท สลาวนิ, จอหนสนัและจอหนสัน และคาเกน (Slavin, Johnson 
and Johnson, Kagan) เปนตน นอกจากนี ้ยังมีนกัการศกึษาอีกหลายทานไดศึกษา ทดลอง เสนอ
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เทคนิควธิีการตาง ๆ เหลานัน้ ตางมีแนวคิดหลกัการพื้นฐาน ในการปฏิบัติที่คลายคลึงกัน จะ
แตกตางกนัทีก่ระบวนการ ข้ันตอนการดําเนนิการและกิจกรรมการเรียนรู รายละเอียดปลีกยอย
เทานั้น ที่สําคญั การนําวิธกีารจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือกนัไปใช ครูจะตองศึกษาทาํความ
เขาใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด สาระสําคัญที่เกี่ยวของ รวมทัง้เทคนิควิธีการดําเนนิการเพื่อจะให
การนาํไปใชประสบผลสําเร็จ ตามวัตถุประสงค ซึง่ก็คอื การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผูเรียน ทกัษะทางสังคม การทํางานรวมกนั การยอมรับเพื่อนรวมงาน และลดการแขงขันกันเปน
รายบุคคล     (วัชรา  เลาเรียนดี 2547 : 1)  
 การเรียนแบบรวมมือกนัจะชวยใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะการทํางานรวมกันชวยเหลือ
กันและกนั และฝกการทํางานกลุม การแกปญหา การตัดสินใจ การแสวงหาความรูใหม และการ
ยอมรับซ่ึงกนัและกัน ส่ิงเหลานี้จะชวยใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุข สลาวนิและคณะ (Slavin 
and other 1995 : 319) ไดใหแนวคิดเกีย่วกับการเรียนแบบรวมมือกันไววา การเรียนแบบรวมมือ
กัน จะประสบผลสําเร็จได กลุมจะตองมีลักษณะดังนี้คือ เปาหมายเดียวกนัหรือวัตถุประสงค
เดียวกนั การเรียนรูหรือการปฏิบัติตนเพื่อเปาหมายของกลุมหรือวัตถุประสงคของกลุมทีทุ่กคนใน
กลุมจะตองรบัผิดชอบรวมกัน (Group Goal) สมาชิกกลุมทกุคนตองรับผิดชอบรวมกนัหรือ
ผลสําเร็จ คือ ผลงานของทกุคน (All for one และ  One for all) ดังนัน้ การจัดกลุมเพื่อการรวมมอื
กันเรียนรูจะตองสรางความเขาใจในเรื่องตาง ๆ ใหผูเรียนกอน ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนดวย
วิธีการเรียนแบบรวมมือกนั (Cooperative Learning) ของนักเรียนนั้นวัชรา  เลาเรียนดี (2547 : 8) 
ไดกลาวถงึการจัดการเรียนการสอนดวยเทคนิคการรวมมือกันวา ทุกเทคนิควธิ ี เชน STAD, TGT, 
GI, NH หรือ CIRC ฯลฯ จะตองเริ่มตนดวยการสอนของครูเสมอ ดงันั้นครูตองสอน หรือใหความรู
แกผูเรียน ซึ่งอาจจะนาํกระบวนการสอนที่มปีระสิทธภิาพของนักการศึกษาหรือจากผลการวิจัย
เกี่ยวกับวิธีสอนแบบตาง ๆ มาปรับใชในขัน้สอนของครหูรือข้ันใหความรูได เชนกระบวนการสอนที่
มีประสิทธิภาพของโรเซนไซน และคณะ  กระบวนการสอนของ เมเดลิน ฮนัเตอร หรือรูปแบบวธิี
สอนอ่ืน ๆ ทีเ่หมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี ้ ไดนําหลักการดําเนินการสอนแบบรวมมือกนัมาใช โดยจดั
กิจกรรมใหนักเรียน เกง ชวยเหลือเพื่อนในกลุมที่เรียนออน ที่จัดกลุมละ 4 คน  โดยคละควา
สามารถ นักเรียนเกง 1 : ปานกลาง 2 : ออน 1 รวมกันเรียนรูและปฏิบัติงานอยางมคีวามสุขเพื่อ
พัฒนาการเรียนรูและทักษะในการปฏิบัติงานรวมกนั และความรับผิดชอบตอตนเอง ตอเพื่อนและ
ตอกลุมเปนหลัก โดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือกนัเทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์(STAD) และเทคนคิ
ทีมเกมแขงขันTGT ที่ประกอบดวยขั้นตอนการจัดการเรยีนรูเกีย่วกับเทคนิควธิีข้ันตอนหลงัรวมกัน
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เรียนรูดวยการทดสอบ สําหรับเทคนิค กลุมผลสัมฤทธิ์ (STAD) และมีการแขงขันเกมวิชาการ
สําหรับเทคนิคทีมเกมแขงขัน(TGT) ซึ่งมีความเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาอาชวีอนามัยและความ
ปลอดภัย ในเร่ืองการปองกนัและระงับอัคคีภัย ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟา ใชการเรียนแบบ
รวมมือกนั เทคนิค STAD เร่ืองการเฝาระวงัโรคจากการทาํงานและเรื่องเครื่องหมายและ
สัญลักษณความปลอดภัย ใชการเรียนรูแบบรวมมือกัน เทคนิค TGT ซึ่งเทคนิคการเรียนแบบ
รวมมือกนัทัง้ 2 เทคนิคมีจุดประสงคเดียวกันคือ เพิม่และพัฒนาผลสมัฤทธิท์างการเรียนและสงผล
การพัฒนาพฤติกรรมการทาํงานกลุมของนักเรียน 
 ข้ันตอนการจัดการเรียนการสอนโดยใชวธิีการเรียนแบบรวมมือกนัสาํหรับการวิจัยครั้ง
นี้ผูวิจยัไดศึกษาแนวคิดและงานวจิัยทีเ่กีย่วกับการสอนโดยใชเทคนคิการเรียนแบบรวมมือกนัของ
บุคคลตาง ๆ ตอไปนี้ วัชรา  เลาเรียนดี (2547 : 9-10) ไดนําเสนอขัน้ตอนการจัดการเรียนรูดวย
เทคนิค STAD มีดังนี ้1) ข้ันนําหรือเตรียมความพรอมใหผูเรียน 2) ข้ันสอน 3) ข้ันฝกปฏิบัติ 4) ข้ัน
กิจกรรมกลุม กนกพร แสงสวาง (2540 : 21) ศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนโดยใชเทคนิคการเรียน
แบบรวมมือกนัไดกําหนดขัน้ตอนการสอนโดยใชเทคนคิการเรียนแบบรวมมือกนัดงันี ้ 1) ชี้แจง
วัตถุประสงค ของการเรียนการสอนโดยการเรียนแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิกซอร 2) สอนหรือให
ขอมูลเกี่ยวกับเนื้อหาที่ตองการสอน 3) จดักลุมผูเรียนมอบหมายงาน 4) ผูเรียนเรียนรูการทํางาน
รวมกัน โดยตองใชทักษะการทํางานรวมกนัตามที่ครูกําหนด 5) ตรวจสอบผลงานและทดสอบ 6) 
สรุปผลงานผลการทดสอบของกลุมและเสริมแรง 7) สรุปบทเรียน และวรรณวิศา  หนูเจริญ (2544 
: 11-12) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือกนัไดกําหนดขั้นตอน
การสอนโดยใชเทคนิคการเรยีนแบบรวมมอืกันดังนี ้ 1) ข้ันเตรียม 2) ข้ันกอนทํากิจกรรม 3) ข้ันทาํ
กิจกรรมกลุม 4)ข้ันติดตาม 5) ข้ันประเมนิผลการเรียนรู 6) ข้ันสรุปผลการเรียนรู และศรีสุวรรณ  
วิวิธเทศ (2545 : 12) ไดศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียน โดยการใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือกนั
ดังนี ้ 1) เตรียมผูเรียน 2) การสอนเนื้อหาสาระ 3) กิจกรรมกลุมยอย 4) การแขงขันเกม 5) การ
ประเมินผลและมอบรางวัล สําหรับการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนการสอนดวยเทคนคิ 
STAD และ TGT และวิธีสอนตามคูมือครู  จากแนวคิดและผลการวิจยัดังกลาวขางตนไดดังนี ้
 1) ขั้นนํา ครูบอกจุดประสงคการเรียนรูและความสาํคัญของการเรียนรูในเรื่องนัน้ ๆ 
เราความสนใจดวยการตั้งคําถาม  หรือสาธิต    ทบทวนความรูเดิม     หรือทักษะเดมิที่เรียนไปแลว  
 2) ขั้นการสอน ครูเสนอเนื้อหาสาระตอช้ันเรียน วิธีสอน จัดกิจกรรมการสอนและการ
เรียนรู โดยการสาธิต   ทักษะ     กระบวนการ   อธิบายสาระความรู ใหกระจาง       พรอม
ยกตัวอยางที่ชดัเจน  
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 3) ขั้นแบงกลุมทํากิจกรรม มอบหมายใบงานกิจกรรม ใบประเมนิผล  
 4) ขั้นทดสอบยอย ทดสอบความรู ความเขาใจของสมาชิกทุกคน แตละคนจะไมมี
การชวยเหลือกัน ใชเวลาประมาณ 30 นาทีสําหรับเทคนคิ TGT ใชการแขงขันตอบปญหาพรอมกับ
เตรียมที่จะแขงขันกับสมาชกิในกลุมอ่ืน ๆ  
 5)ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลกลุม ครูตรวจคําตอบหรือนักเรยีนแลกกนัตรวจ
คําตอบ รวมคะแนนพัฒนาเฉลี่ยของกลุมและตัดสินใหรางวัลกลุมที่ไดคะแนนพัฒนาเฉลี่ยสงูสุด  
 วิธีการสอนตามคูมือครู เปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามแนวการสอนของ
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีข้ันตอนดังนี ้ 1) ข้ันนําเขาสูบทเรียน 2) ข้ันกิจกรรมการ
เรียนการสอน 3) ข้ันสรุปผล 4) ข้ันวัดและประเมินผล 
 จากการศึกษางานวิจยั เกี่ยวกับการสอนโดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือกนั และ
การสอนตามคูมือครู ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยดงัแผนภูมิที่ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 1  กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
วัตถุประสงคของการวิจยั 
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีที่
สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมอืกัน และวิธีสอนตามคูมือครู 

วิธีสอนแบบรวมมือกันโดย
ใชเทคนิค   STAD    และ 
เทคนิค TGT  
1. ขั้นนํา 
2. ขั้นการสอน 
 -ขั้นแบงกลุมทํากิจกรรม 
- ขั้นทดสอบยอยและแขง  
    ขันเกมวิชาการ 
3. ขั้นสรุปบทเรียน   
4. ประเมินผลกลุม 
 

1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   วิชาอาชีวอนามัยและ 
   ความปลอดภัย วิธีสอนตาม 

คูมือครู (ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
1. ขั้นนํา 
2. ขั้นการสอน  
3. ขั้นสรุปบทเรียน 
4. ขั้นวัดและประเมินผล 
 
 

กลุมทดลอง กลุมควบคุม 

2.พฤติกรรมการทํางาน  
  กลุม 
3.ความคิดเห็นของ    
   นักเรียนที่มีตอวิธีสอน 
   แบบรวมมือกันและวิธี 
   สอนตามคูมือครู 
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 2.   เพื่อศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุม ของนักเรียน ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพีที่
สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมอืกัน 
 3. เพื่อศึกษาความคิดเหน็ของนักเรียนระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพีที่มีตอวิธีสอนแบบ
รวมมือกนัและวิธีสอนตามคูมือครู  
 
ขอคําถามของการวิจัย 
              1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาอาชวีอนามยัและความปลอดภัย ของนักเรียนระดับ
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพ ทีส่อนดวยวิธีสอนแบบรวมมอืกัน และวิธสีอนตามคูมือครู แตกตางกัน
หรือไม 
 2. พฤติกรรมการทาํงานกลุมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี ที่สอนดวยวิธี
สอนแบบรวมมือกัน อยูในระดับใด และเปนอยางไร 

 3. ความคิดเห็นของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทีม่ีตอวิธสีอนแบบรวมมือ
กันและวธิีสอนตามคูมือครอูยูในระดับใด 
 
สมมติฐานการวิจยั 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาอาชวีอนามัยและความปลอดภัย ของนักเรียนระดับ
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพ    ทีส่อนดวยวิธีสอนแบบรวมมอืกัน และวิธีสอนตามคูมือครู มีความ
แตกตางกนั 
 
ขอบเขตการวิจัย 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้นี ้ไดแกนักเรยีนระดับประกาศนยีบัตร 

วิชาชพีชัน้ป     ที่ 2  โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม จังหวัดกรุงเทพ ฯ จํานวน 10 หองเรียน รวม 400 คน
ซึ่งประกอบดวยสาขาชางยนต ชางไฟฟา และชางอเิล็กทรอนิกส  

1.2 ตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดแก นกัเรียนระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพชัน้ปที ่2    
โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม จงัหวัดกรุงเทพกรุงเทพมหานคร จํานวน 2 กลุม กลุมละ 40 คน รวม
ทั้งสิน้ 80 คน 

 2. ตัวแปรทีศ่กึษา 
    2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแกวิธีสอน 2 วิธีประกอบดวย 

2.1.1 วิธีสอนแบบรวมมือกนั เทคนิค STAD และ เทคนิค TGT 
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2.1.2 วิธีสอนตามคูมือครู 
 2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดแก 

            2.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาอาชีวอนามยัและความปลอดภัย 
            2.2.2 พฤติกรรมการทํางานกลุม 

                             2.2.3 ความคิดเห็นของนักเรียน ทีม่ตีอการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือกนั
และวิธีสอนตามคูมือครู 
 3. ระยะเวลาในการทดลอง 

 ใชระยะเวลาในการทดลองกลุมละ 12 คาบ คาบละ 1 ชั่วโมง โดยสอนสัปดาหละ 3 
คาบ เปนเวลา 4 สัปดาห รวมเวลาสอนทั้งหมด 12 คาบ  

 4. เนื้อหาทีใ่ชในการทดลอง 
       เนื้อหาทีใ่ชในการทดลอง   เปนเนื้อหาวิชาอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี 4 เร่ืองไดแก การปองกันและระงับอัคคีภัย ความปลอดภัยเกี่ยวกบั
ไฟฟา การปองกันและการเฝาระวงัโรคจากการทํางาน และเครือ่งหมายและสัญลักษณความ
ปลอดภัย ซึง่ตองเรียนรูหลักการใชอุปกรณปองกันรางกายและการปฏิบัติงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน ผูวิจยัจึงไดกําหนดนิยามศัพทเฉพาะในการวิจัยครั้งนี้ 
ไวดังนี ้
 1. วิธสีอนแบบรวมมือกนั หมายถงึ การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค STADและ
เทคนิค TGT เปนการจัดการเรียนการสอน ที่แบงนักเรียน เปนกลุมยอย ประมาณ 4-6 คน คละ
ความสามารถโดยมีเด็กเกง 1 คน ปานกลาง 2 คน และออน 1 คน โดยทีน่ักเรียนในกลุมรวมมือกนั
เรียนรู หรือปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายเดียวกนั โดยมีความรับผิดชอบรวมกนัตอตนเองและตอ
ผลงานกลุม ซึ่งผลสาํเร็จของกลุมจะมาจากผลสําเร็จของสมาชิกแตละคนโดยมีข้ันตอนการสอน
ดังนี้    คือ  1) ข้ันนํา  2) ข้ันสอน  โดยการแบงกลุมทํากิจกรรม    เทคนิค STAD โดยการทดสอบ
ยอย สําหรับเทคนิคทมีเกมแขงขันเกมวิชาการเปนการแขงขันตอบคําถาม   3) ข้ันการสรุปบทเรยีน  
4)ประเมินผลกลุม  
 2. วธิสีอนตามคูมือครู หมายถงึ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดําเนนิไปตาม
แนวการสอนของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธกิาร มีข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
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ดังนี้ 1) ข้ันนาํเขาสูบทเรียน 2) ข้ันการสอนโดยวธิีการบรรยาย 3) ข้ันสรุปผล  และ 4) ข้ันวัดและ
ประเมินผล 
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน หมายถงึ คะแนนของนักเรียนระดบัประกาศนยีบัตร
วิชาชพีชัน้ปที ่ 2 ที่ไดจากการทาํแบบทดสอบ วิชาอาชีวอนามยัและความปลอดภัย เร่ือง การ
ปองกันและระงับอัคคีภัย ความปลอดภัยเกี่ยวกบัไฟฟา การปองกันและการเฝาระวังโรคจากการ
ทํางาน และเครื่องหมายและสัญลักษณความปลอดภัย  
 4.ความคิดเหน็ของนักเรียน หมายถึงความรูสึกนกึคิดของนักเรยีนที่มีตอวิธีสอน
แบบรวมมือกนัและวิธีสอนตามคูมือครู ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ซึ่งไดจากการทํา
แบบสอบถามความคิดเหน็ในดานกิจกรรมการจัดการเรียนรู ดานบรรยากาศในการเรียนรู และ
ประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู 
 5. พฤติกรรมการทาํงานกลุม หมายถงึการแสดงออกดวยคําพูด การปฏิบัติ สีหนา
ทาทางของสมาชิกกลุมในดานตาง ๆ คือ การแสดงความคิดเห็น การถามตอบ การรับฟงความ
คิดเห็น การใหกําลังใจเพื่อน การรวมกันสรุปประเด็นสําคัญเพื่อใหงานหรือกิจกรรมบรรลุเปาหมาย 
และประสบผลสําเร็จตามวตัถุประสงคภายในกลุม โดยวัดจากแบบประเมินพฤติกรรมการทาํงาน
กลุม 
 6. นักเรยีน หมายถึง ผูเรียนทีก่ําลงัศึกษาระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพีชัน้ปที ่ 2 
โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม สังกัดสํานกับริหารงานคณะกรรมการสงเสิรมการศึกษาเอกชน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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บทที่ 2 
 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 

 การวิจยัเรื่องการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอาชวีอนามัยและความ
ปลอดภัย ของนักเรียนระดับประกาศนยีบตัรวิชาชีพ ชัน้ปที่ 2 ที่สอนดวยวธิีสอนแบบรวมมือกนักับ
วิธีสอนตามคูมือครู การวิจัยในครัง้นี้ผูวิจัยไดศึกษาวรรณกรรมและผลการวิจยัที่เกี่ยวของ
ดังตอไปนี้ 

 1.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพี พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง 2546) ประเภท 
วิชาอุตสาหกรรม และรายวิชาวิชาอาชวีอนามัยและความปลอดภัย  
 2. สภาพการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียนเทคโนโลยีสยาม 

 3. วิธีสอนแบบรวมมือกนั  
         3.1  เทคนิค STAD และ TGT 
         3.2  พฤติกรรมการทาํงานกลุมและการประเมนิผลการทาํงานกลุม 
 4.  วิธีสอนตามคูมือครูของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 
 5.  งานวิจยัที่เกี่ยวของกับวธิสีอนแบบรวมมือกัน 

 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพีพุทธศักราช2545 (ปรับปรุง 2546) 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
 
หลักการ 
 1.เปนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหลงัมัธยมศึกษาตอนตน เพื่อพฒันา
กําลังคนระดับฝมือใหมีความชํานาญเฉพาะดาน มีคุณธรรม บุคลิกภาพ และเจตคติที่เหมาะสม 
สามารถประกอบอาชีพไดตรงตามความตองการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ
สอดคลองกับภาวะเศรษฐกจิและสังคม ทัง้ในระดับทองถิ่นและระดับชาติ 
 2. เปนหลักสตูรที่เปดโอกาสใหเลือกเรียนไดอยางกวางขวาง     เพื่อเนนความชํานาญ
เฉพาะดานดวยการปฏิบัติจริง สามารถเลอืกวิธีการเรียนตามศักยภาพและโอกาสของผูเรียน ถาย

13 
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โอนผลการเรียน สะสมผลการเรียน เทียบความรูและประสบการณจากแหลงวทิยาการ สถาน
ประกอบการ และสถานประกอบอาชีพอิสระได 
 3.  เปนหลักสตูร ที่สนับสนนุการประสานความรวมมือ  ในการจัดการศึกษารวมกัน 
ระหวางหนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของ ทัง้ภาครัฐและเอกชน 
 4. เปนหลักสตูรที่เปดโอกาสใหสถานศึกษา ชุมชนและทองถิน่ มีสวนรวมในการพฒันา
หลักสูตรใหตรงตามความตองการและสอดคลองกับสภาพของชมุชนและทองถิน่ 
 
จุดมุงหมายของหลกัสูตร 
 1. เพื่อใหมคีวามรู ทักษะและประสบการณในงานอาชพีตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ 
นําไปปฏิบัติงานอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถเลือกวิถกีารดํารงชีวิตและการประกอบ
อาชีพไดอยางเหมาะสมกับตน สรางสรรคความเจริญตอชุมชน ทองถิน่และประเทศชาติ 
 2. เพื่อใหเปนผูมีปญญา มคีวามคิดริเร่ิมสรางสรรค ใฝเรียนรู เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต
และการประกอบอาชีพ สามารถสรางอาชพี มีทักษะในการจัดการและพัฒนาอาชพีใหกาวหนาอยู
เสมอ 
 3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตออาชีพ มีความมัน่ใจและภาคภูมิใจในวิชาชพีที่เรียน รักงาน รัก
หนวยงาน สามารถทํางานเปนหมูคณะไดดี โดยมีความเคารพในสทิธิและหนาทีข่องตนเองและ
ผูอ่ืน 
 4. เพื่อใหเปนผูมีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม ทัง้ในการทํางาน การอยูรวมกนั มีความ
รับผิดชอบตอครอบครัว หนวยงาน ทองถิ่นและประเทศชาติ อุทิศตนเพื่อสังคม  เขาใจและเห็น
คุณคาของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิน่ รูจกัใชและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสราง
ส่ิงแวดลอมทีด่ี 
 5. เพื่อใหมีบคุลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพนัธ มีคุณธรรม จริยธรรม และวินยัในตนเอง มี
สุขภาพ อนามยัที่สมบูรณทั้งรางกายและจติใจเหมาะสมกับงานอาชีพนั้น ๆ  
 6. เพื่อใหตระหนกัและมีสวนรวม  ในการแกไขปญหาเศรษฐกิจสังคมการเมืองของ
ประเทศและโลกปจจุบันมีความรักชาติสํานึกในความเปนไทยเสยีสละเพื่อสวนรวมดาํรงรักษาไวซึ่ง
ความมัน่คงของชาติศาสนาพระมหากษัตริย และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข 
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หลักเกณฑการใชหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545  
(ปรับปรุง พ.ศ. 2546) 
 1. การเรยีนการสอน 
             1.1 การเรียนการสอนตามหลกัสูตรนี้ ผูเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนไดทุกวิธีเรียนที่
กําหนด และนาํผลการเรียนแตละวิธีมาประเมินผลรวมกนัได สามารถโอนผลการเรียน และขอ
เทียบความรูและประสบการณได 
              1.2 การจัดการเรียนการสอนเนนการปฏิบัติจริง  โดยสามารถนาํรายวิชาไปจัดฝกใน
สถานประกอบการ ไมนอยกวา 1 ภาคเรยีน 
  2. เวลาเรยีน 
          2.1 ในปการศึกษาหนึ่ง ๆ ใหแบงภาคเรียนออกเปน 2 ภาคเรยีนปกต ิภาคเรียนละ 
20 สัปดาห โดยมีเวลาเรียนและจํานวนหนวยกิตตามที่กําหนด และสถานศึกษาอาจเปดสอนภาค
เรียนฤดูรอนไดอีกตามที่เหน็สมควร ประมาณ 5 สัปดาห 
          2.2 การเรียนในระบบชั้นเรียน ใหสถานศกึษาเปดทําการสอนไมนอยกวาสัปดาหละ 
5 วัน คาบละ 60 นาที (1 ชัว่โมง) 
  3. หนวยกิต 
          ใหมีจาํนวนหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 120 หนวยกติ การคิดหนวยกิตถือ
เกณฑดังนี ้
           3.1 รายวิชาภาคทฤษฎี 1 ชั่วโมง ตอสัปดาห ตลอดภาคเรียนไมนอยกวา 20 ชั่วโมง 
มีคา 1 หนวยกิต 
           3.2 รายวิชาที่ประกอบดวยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใหบูรณาการการเรียนการ
สอน กาํหนด 2-3 ชั่วโมงตอสัปดาห ตลอดภาคเรียนไมนอยกวา 40-60 ชั่วโมง มีคา 1 หนวยกิต 
           3.3 รายวิชาทีน่ําไปฝกงานในสถานประกอบการ กําหนดเวลาในการฝกปฏิบัติงาน
ไมนอยกวา 40 ชั่วโมง มีคา 1 หนวยกิต 
           3.4 การฝกอาชีพในระบบทวิภาคี ใชเวลาฝกไมนอยกวา 40 ชัว่โมง มีคา 1 หนวย
กิต 
           3.5 การทําโครงการใหเปนไปตามที่กําหนดไวในหลักสูตร 
 4. โครงสรางหลักสูตร 
      โครงสรางของหลักสูตรประกาศนยีบตัรวิชาชีพ พทุธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 
2546) แบงเปน 3 หมวดวิชา ฝกงาน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังนี ้
          4.1 หมวดวิชาสามัญ แบงเปน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 16

      4.1.1 วิชาสามัญทัว่ไป เปนวิชาทีเ่ปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต 
      4.1.2 วิชาสามัญพืน้ฐานวิชาชีพ เปนวิชาที่เปนพืน้ฐานสมัพนัธกบัวิชาชพี 
            4.2 หมวดวิชาชีพ แบงเปน 
       4.2.1 วิชาชีพพืน้ฐาน เปนกลุมวิชาชพีสัมพันธที่เปนพื้นฐานที่จาํเปนใน
ประเภทวิชานัน้ ๆ  
        4.2.2 วิชาชีพสาขาวิชา เปนกลุมวิชาชพีหลักในสาขาวิชานัน้ ๆ  
        4.2.3 วชิาชีพสาขางาน เปนกลุมวิชาชพีทีมุ่งใหผูเรียนมีความรูและทักษะ
เฉพาะดานในงานอาชพีตามความถนัดและความสนใจ 
        4.2.4 โครงการ 
           4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 
           4.4 ฝกงาน 
           4.5 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
 จํานวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชาตลอดหลักสูตร ใหเปนไปตามกาํหนดไวใน
โครงสรางของแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา สวนรายวิชาแตละหมวดวิชา สถานศึกษาสามารถ
จัดตามที่กาํหนดไวในหลักสตูรหรือจัดตามความเหมาะสมของสภาพทองถิน่ ทั้งนี้ สถานศึกษา
ตองกําหนดรหัสวิชา จาํนวนคาบเรียนและจํานวนหนวยกิตตามระเบยีบที่กาํหนดไวในหลักสูตร 
 5. โครงการ 
          5.1 สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนจดัทําโครงการในภาคเรียนที่ 6 ไมนอยกวา 160 
ชั่วโมง กาํหนดมีคา 4 หนวยกิต 
          5.2 การตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรยีน ใหปฏิบัตเิชนเดียวกับรายวิชา
อ่ืน ๆ  
 6. ฝกงาน 
          6.1 ใหสถานศึกษานํารายวิชาในหมวดวิชาชพีไปจัดฝกงานในสถานประกอบการ 
อยางนอย 1 ภาคเรียน 
          6.2 การตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรยีน ใหปฏิบัตเิชนเดียวกับรายวิชา
อ่ืน ๆ  
 7. การเขาเรยีน 
   พืน้ความรูและคุณสมบัติของผูเขาเรียน ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศกึษาธิการ 
วาดวยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพี พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 
2546) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 17

 8. การประเมินผลการเรยีน 
  ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศกึษาธิการ วาดวยการประเมนิผลการเรียนตาม
หลักสูตรประกาศนยีบัตรวชิาชีพ พทุธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) 
 9. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
   สถานศกึษาตองจัดใหมีกจิกรรมเพื่อปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม คานิยม ระเบยีบ
วินัยของตนเอง และสงเสริมการทาํงาน ใชกระบวนการกลุมในการทําประโยชนตอชุมชน 
ทะนบํุารุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม โดยการวางแผน ลงมอืปฏิบัติ ประเมินผล และ
ปรับปรุงการทาํงาน 
 10. การสําเรจ็การศึกษาตามหลกัสูตร 
           10.1 ประเมินผานรายวิชาในหมวดวิชาสามัญ หมวดวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือก
เสรี ตามที่กําหนดไวในหลกัสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา 
           10.2 ไดจํานวนหนวยกิตสะสม  ครบตามโครงสรางของหลักสตูรแตละประเภทวิชา
และสาขาวิชา  
           10.3 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00 
           10.4 เขารวมกิจกรรมและผานการประเมินทุกภาคเรียน 
           10.5 ประเมินผานมาตรฐานวิชาชพีสาขาวิชา 
  11. การแกไขและเปลี่ยนแปลงหลักสตูร 
            11.1 ใหอธิบดีกรมอาชีวศึกษาเปนผูมีอํานาจในการเพิ่มเติม ปรับปรุง หรือยกเลิก
ประเภทวิชาสาขาวิชา สาขางาน รายวิชา และโครงสรางหลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพี 
พุทธศกัราช 2545 ในหลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พทุธศักราช 2545 
            11.2 ใหผูบริหารสถานศึกษาเปนผูมีอํานาจเพิ่มเติม แกไข  เปลี่ยนแปลงรายวิชา
ตาง ๆ ในหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชพี พุทธศกัราช 2545 โดยตองรายงานใหตนสงักัดทราบ 
 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพี พทุธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ประเภทวชิา
อุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล 
 
จุดประสงคของหลักสูตรประกอบดวย 

1. เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับภาษา สังคม วทิยาศาสตร คณิตศาสตร สุขศึกษา
พลานามยั นํามาใชในการพฒันาตนเอง และวิชาชีพใหมคีวามเจริญกาวหนา 
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 2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการในงานอาชีพสัมพนัธที่เกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชพี
เครื่องกล ใหทนัตอเทคโนโลยีและมีความเจริญกาวหนาในอาชพี 
 3.เพื่อใหมีความเขาใจในหลักการและกระบวนการทํางาน ในกลุมงานพืน้ฐาน
อุตสาหกรรม การอานแบบเขียนแบบ การเลือกใชวัสดุ งานปรับและใชเครื่องมือกล 
 4.เพื่อใหสามารถบริการเครือ่งยนต ระบบสงกําลงัรถยนต เครื่องลางรถยนต และไฟฟา
รถยนต 
 5. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานในสาขางานยานยนต หรือสาขางานเครือ่งกล
อุตสาหกรรมหรือสาขางานเครื่องกล หรือสาขางานเครือ่งกลเกษตร 
 6.เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานเครื่องกลในสถานประกอบการ และประกอบอาชพีอิสระ 
ใชความรู และทักษะพืน้ฐานในการศึกษาตอในระดับสูงขึน้ได 
 7. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานอาชพี มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค ซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบ
วินัยเปนผูมีความรับผิดชอบตอสังคม 
 
มาตรฐานวชิาชีพของหลกัสูตร ไดแก 

1. ส่ือสาร แสวงหาความรูเสริมสรางความสัมพนัธระหวางภาษากับเทคนิคในงาน
อาชีพ 

2. ใชหลักธรรมทางศาสนา วัฒนธรรม คานิยม คณุธรรมจริยธรรมทางสังคม 
ตลอดจนการสรางเสริมสุขภาพพลานามยั และการปองกันโรคกับตนเอง และครอบครัว 

3. แกปญหาโดยใชคณิตศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและกระบวนการแกปญหา 
4. ดําเนนิงานจัดการธุรกิจขนาดยอม บริหารงานคุณภาพ เพิม่ผลผลิต ขององคกร 

ส่ิงแวดลอม อาชีวอนามยัและความปลอดภัยในองคกร และชุมชน 
5. ใชคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 
6. อานแบบ เขียนแบบเทคนิคและเลือกใชวสัดุอุตสาหกรรม 
7. ประกอบ ทดสอบวงจรและอปุกรณไฟฟา อิเล็กทรอนกิสเบื้องตน 
8. เชื่อมโลหะ และประกอบขึ้นรูปผลิตภัณฑโลหะแผนเบื้องตน 
9. ถอด ตรวจสอบและประกอบชิ้นสวนเครื่องยนต 
10. ปรับ แปรรูป และข้ึนรูปงานดวยเครื่องมือกล 
11. บํารุงรักษาเครื่องยนตแกสโซลีนและดีเซลตามคูมือ 
12. ถอดประกอบเครื่องยนตแกสโซลีนและดีเซลตามคูมือ 
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13. บํารุงรักษาคลตัช เกียร และเพลาขับตามคูมือ 
14. ถอดประกอบคลัตช เกียร และเพลาขับตามคูมือ 
15. บํารุงรักษาระบบรองรับ บังคับเลี้ยวและเบรกตามคูมือ 
16. ถอดประกอบระบบรองรับ บังคับเลี้ยวและเบรกตามคูมอื 
17. บํารุงรักษา แบตเตอรี่ ระบบสตารต ระบบประจุไฟฟา ระบบแสงสวาง ระบบไฟ

เตือนและสัญญาณตามคูมอื 
 

โครงสรางหลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ.2546) 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวชิาเครื่องกล 
 ผูสําเร็จการศกึษาหลักสูตรประกาศนีบัตรวิชาชพี พุทธศักราช 2545(ปรับปรุง พ.ศ. 
2546) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล จะตองศึกษารายวชิาจากหมวดวิชาตาง ๆ 
และเขารวมกจิกรรมเสริมหลักสูตร รวมไมนอยกวา 104 หนวยกิต ดงัโครงสรางตอไปนี้ 

1. หมวดวชิาสามัญ ไมนอยกวา  28 หนวยกิต 
      1.1 วิชาสามัญทัว่ไป   18 หนวยกิต 
      1.2 วิชาสามัญพืน้ฐานวชิาชีพ  10 หนวยกิต 

2. หมวดวชิาชพี ไมนอยกวา   66 หนวยกิต 
      2.1 วิชาชพีพืน้ฐาน   25 หนวยกิต 
      2.2 วิชาชพีสาขาวิชา   12 หนวยกิต 
      2.3 วิชาชพีสาขางาน   25 หนวยกิต 
      2.4 โครงการ       4 หนวยกิต 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา  10 หนวยกิต 
 4. ฝกงาน (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน) 
 5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไมนอยกวา 200 ชั่วโมง 
          รวมไมนอยกวา  104 หนวยกิต 
 
รายวชิา วิชาอาชีวอนามยัและความปลอดภัย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 
 
จุดประสงครายวชิาไดแก 
 1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องตน 
กฎหมาย พระราชบัญญัติและสารสนเทศทางดานความปลอดภัย เทคโนโลยีและวิศวกรรมความ
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ปลอดภัย หลกัการยศาสตรเพื่ออาชวีอนามัยและเพิม่ผลผลิต และมาตรฐานการจัดการ อาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย 
 2. เพื่อใหสามารถดําเนินงานดานความปลอดภัยในการทํางาน ปองกนัและควบคุม
อันตรายจากสภาพแวดลอมในการทํางาน ดําเนนิงานดานเทคโนโลยีและวิศวกรรมความปลอดภัย 
สงเสริมสุขภาพอนามัยพนกังานปรับปรุงสภาพการทํางานและจัดการอาชีวอนามยัและความ
ปลอดภัยบื้องตน 
 3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ หยั่งรูอันตราย มีความตระหนกัใน
อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
 
มาตรฐานรายวิชาประกอบดวย 
 1. เขาใจหลักการจัดการและมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามยัและความปลอดภัย 
 2. ดําเนินงานดานความปลอดภัยในการทาํงาน 
 3. ดําเนินงานปองกันและควบคุมอันตรายจากสภาพแวดลอมในการทํางาน 
 4. ดําเนินงานดานเทคโนโลยีและวิศวกรรมความปลอดภัย 
 5. สงเสริมสุขภาพอนามัยพนักงาน 
 6. ปรับปรุงสภาพการทาํงานตามหลกัการยศาสตร 
 7. การจัดการอาชีวอนามยัและความปลอดภัย 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบิัติกิจกรรมความปลอดภัยในการทํางาน การจัดทีมงานสงเสริมความ
ปลอดภัยภายในและภายนอกสํานกังานการปองกนั และควบคุมมลพิษ จากสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน ทางดานชวีภาพ กายภาพ และทางเคมี เทคโนโลยีและวิศวกรรมความปลอดภัยเบื้องตน 
ความปลอดภยัในบริเวณพืน้ทีท่ํางาน การใชเครื่องมือ เครื่องจักรและยานพาหนะ การเคลื่อนยาย
วัสดุและเก็บรักษาวัสดุ ความปลอดภัยเกี่ยวกบัไฟฟาและในงานกอสราง การปองกันและระงบั
อัคคีภัย การสงเสริมสุขภาพอนามยัพนักงาน การปองกนัและเฝาระวงัโรคจากการทํางาน การปฐม
พยาบาล การวิเคราะหและปรับปรุงสภาพการทํางานตามหลกัการยศาสตร การจัดอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยเบื้องตน การตรวจความปลอดภัย การสอบสวนและวิเคราะหอุบัติเหตุในการ
ทํางาน การวิเคราะหงานเพือ่ความปลอดภัยและการฝกการหยัง่รูอันตราย 
 ซึ่งในวิชาอาชวีอนามัย และความปลอดภัยมีทั้งหมด 12 หนวย และหนวยทีน่ํามาทาํ
การวิจยั คือ หนวยที ่3, 6, 9 และ 10 ดังนี ้
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หนวยที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอาชีวอนามัย 
หนวยที่ 2 การปองกนัและควบคุมมลพษิ 
หนวยที่ 3 เครื่องหมายและสัญลักษณความปลอดภยั 
หนวยที่ 4 การเคลื่อนยายวัสดุและการเก็บรักษา 
หนวยที่ 5 การใชเครื่องมอื เครื่องจักร และยานพาหนะ 
หนวยที่ 6 การปองกนัและการเฝาระวังโรคจากการทาํงาน 
หนวยที่ 7 การปฐมพยาบาล 
หนวยที่ 8 การวิเคราะหและปรับปรุงสภาพการทํางานตามหลักการการยศาสตร 
หนวยที่ 9 การปองกนัและระงับอัคคีภัย 
หนวยที่ 10 ความปลอดภยัเกี่ยวกับไฟฟา 
หนวยที่ 11 การสอบสวนและวิเคราะหอุบัติเหตุในการทํางาน 
หนวยที่ 12 กฏหมายที่เกีย่วกับอาชีวอนามยัและความปลอดภัยในการทํางาน 
  

สภาพการจัดการเรยีนการสอนของโรงเรียนเทคโนโลยสียาม 
 
 โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม เปนโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแหงแรกของประเทศไทย ซึ่ง
เดิมมีชื่อวาโรงเรียนชางกลสยาม กอต้ังโดย อาจารย ดร.ณรงค  มงคลวณิช ตั้งแตป พ.ศ. 2508  
โดยผูกอต้ังมวีตัถุประสงคเพือ่ผลิตชางฝมอืออกสูตลาดแรงงานทีย่ังขาดแคลนเปนอยางมากใน
ขณะนั้น สาขาที่เปดสอนมี 3 สาขา คือ ชางยนต ชางไฟฟากาํลงั และชางอเิล็กทรอนิกส รับเฉพาะ
นักเรียนชาย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี ระดับ ปวช.1 ปวช.2 และ ปวช.3 ตอมา ป พ.ศ. 2524 
โรงเรียนไดเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนชางกลสยาม เปนโรงเรียนเทคโนโลยีสยามซึ่งในป พ.ศ. 2534 
โรงเรียนไดขยาย ทาํการสอนเพิม่ในระดับประกาศนยีบตัรวิชาชีพชัน้สูง ระดับ ปวส.1 และ ปวส.2 
สาขาวิชาชางยนต ชางไฟฟา ชางอิเลก็ทรอนิกส  ในป พ.ศ. 2539 มกีารเปดสอนเพิ่มในสาขาวชิา 
บัญชี การตลาด คอมพวิเตอรธุรกิจ การโรงแรม และธุรกิจสถานพยาบาล ในปจจุบนัมีนกัเรียนทัง้
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสงู ทัง้สายชางอุตสาหกรรม และสาย
บริหารธุรกิจ รวมทัง้ป นกัเรียนทั้งสิน้ 7,000 คน และในป 2549 โรงเรียนเทคโนโลยีสยามไดขยาย
โรงเรียนเปน วทิยาลัยเทคโนโลยีสยาม เปดสอนระดับ ปริญญาตรี ดานอุตสาหกรรม และ
บริหารธุรกิจ ปรัชญาของโรงเรียนคือ “วิทยาการนํา ลํ้าเลิศวินัย ใฝคณุธรรม” ในปจจุบันมนีักเรียน-
นักศึกษาทั้งสิน้ประมาณ 7,000 คน คณาจารย 347 คน 
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วิธสีอนแบบรวมมือกัน  
 
ความเปนมาของวธิีสอนแบบรวมมือกนั 
 วิธีสอนแบบรวมมือกนั (Cooperative Learning) เปนการจัดการเรียนการสอนที่แตกตาง
จากการจัดการสอนแบบกลุมปกติ ซึง่การสอนเปนกลุมในช้ันเรียนทีผ่านมานัน้ ครูจะเปนผูบอก
หรือบรรยาย แลวอาจใหนักเรียนตอบคําถามทัง้หองหรือตอบทีละคนเมื่อครูเรียก ถาคนใดตอบถกู
ก็จะไดรับคําชมเชย เดก็คนนั้นก็จะดีใจ สวนเด็กที่ไมมีโอกาสตอบ หรือตอบไมถูกกจ็ะมีความรูสึกที่
แตกตางออกไป บางก็เสยีใจ หรือผิดหวงัที่ไมมีโอกาสตอบ เด็ก ๆ จงึมักจะเฉยเสยีเพราะเชื่อวา
อยางไรก็สูเดก็เกงไมได  หลังจากนัน้ครูกจ็ะใหนกัเรียนทําแบบฝกหัด ซึ่งบางคนก็อาจจะทําที่หอง
หรือกลับไปทาํเปนการบาน ถาใครไมเขาใจใหถามคร ู การถามกนัเองหรือการพูดคุยในหองเรียน
เปนสิ่งที่ไมพงึปรารถนาของครู นักเรียนจะพยายามทาํงานที่ไดรับมอบหมายใหเสร็จภายใน
หองเรียน เพือ่จะไดไมตองนํากลับไปทําเปนการบาน ดังนัน้งานที่ตองใชความคิด คนควา จึงเปน
งานทีน่าเบื่อหนายสาํหรับนกัเรียน โดยเฉพาะงานที่ตองใชเวลามาก ๆ  วิธีสอนแบบรวมมือ
กัน มีการพัฒนาขึ้นมาเปนเวลานาน ไดแก 
 1. การเรียนแบบรวมมือกนั (Cooperative Learning Medthods) เทคนคิกลุมผลสัมฤทธิ์ 
(Student Teams-Achievement Divisions หรือ STAD) 
 2. การเรียนแบบรวมมือกนั เทคนิคทีมการแขงขัน (Teams-Games-Tournament หรือ 
TGT)  
 3.     การเรียนแบบรวมมือกนัเทคนิคจิกซอร (Jigsaw II) 
  4.  การเรียนแบบรวมมือกนัเทคนิคกลุมชวยสอนรายบุคคล (Team Assisted 
Individualization หรือ TAI) 
 5.  การเรียนแบบรวมมือกนั เทคนิคกลุมผสมผสานการอานและการเขียน (Cooperative 
Integrated Reading and Composition หรือ CIRC) 
 
ความหมายของวิธสีอนแบบรวมมือกนั 
 การเรยีนแบบรวมมือกนั (Cooperative Learning) เปนกระบวนการเรียนการสอนที่
ผสมผสานกันระหวาง ทกัษะการอยูรวมกนัในสงัคม (Social Skill) และการรวมกนัเรียนรูในดาน
เนื้อหาวิชาตาง ๆ ใชในการเสริมการเรียนการสอนใหดีข้ึน โดยครูจะเปนผูริเร่ิมฝกใหนกัเรียนไดใช 
ตองใชความรูในการฝกใหนกัเรียนที่มีความรูความสามารถตางกนัมาทาํงานรวมกนัไดเปนกลุม 
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(Mixed Ability Group) โดยมีจุดมุงหมายในการชวยเหลือกันภายในกลุม ผูที่เรียนเกงกวาตอง
ชวยเหลือผูที่เรียนออนกวา และตองยอมรับซ่ึงกนัและกันเสมอ ความสาํเรจ็ของกลุมข้ึนอยูกับ
สมาชิกทุกคนภายในกลุม การเรียนแบบรวมมือกนัเปนที่นยิมมากในสหรัฐอเมริกา และประเทศใน
แถบอาเซียน เชน สิงคโปร มาเลเซีย บรูไน เปนตน 
 มีนักการศึกษาหลายทานไดใหคํานยิามของการเรียนแบบรวมมือกนั ไวในลักษณะที่
คลาย ๆ กัน ดงันี ้
 นักการศึกษาตางประเทศเชน อาโจส และ จอยเนอร (Ajose and Joyner 1990 : 198) 
กลาววา การเรียนแบบรวมมือกันเปนกระบวนการ ซึ่งนกัเรียนที่มคีวามสามารถแตกตางกนัอยู
รวมกันเปนกลุมเล็ก ๆ ทํางานรวมกนั เพือ่บรรลุเปาหมายเดียวกนั ซึง่การเรียนแบบรวมมือกนัมี
ลักษณะที่สําคัญ 5 ประการ คือ 1) ใชการพึง่พาอาศัยซึ่งกนัและกัน 2) ใชปฏิสัมพันธกนัอยาง
ใกลชิด 3)ใชความรับผิดชอบในตัวเองตองานที่ไดรับมอบหมาย 4) ใชทักษะทางสงัคม 5) ใชทักษะ
ในกระบวนการกลุม สวน อาทซทและนวิแมน (Artzt and Newman 1990 : 448-449) กลาววาการ
เรียนแบบรวมมือกัน เปนแนวทางที่เกีย่วกบัการที่ผูเรียนทําการแกปญหารวมกนัเปนกลุมเล็ก ๆ ซึง่
ผลแหงความสําเร็จหรือความลมเหลวของทุกคนในกลุมจะเปนความสําเร็จหรือความลมเหลวของ
ทุกคนในกลุมดวย ดังนั้นเพือ่ใหบรรลุเปาหมาย สมาชิกทุกคนในกลุมตองพูด อธบิายแนวคิดและ
ใหความชวยเหลือกันเพื่อใหเกิดการเรียนรูและการแกปญหา ครูไมใชเปนแหลงความรูที่คอยปอน
แกนักเรียน แตมีบทบาทเปนผูคอยใหความชวยเหลือจัดหาและชี้แนะแหลงขอมูลในการเรียนรู
นักเรียนเองจะเปนแหลงความรูซึ่งกนัและกนัในกระบวนการเรียนรู และสลาวนิ (Slavin 1995 : 4) 
กลาววา การเรียนแบบรวมมือกัน หมายถึงวธิีการเรียนที่ทาํใหนักเรียนทาํงานดวยกันเปนกลุม โดย
ปกติจะม ี 4 คน ประกอบดวยนกัเรียนเกง และนกัเรยีนออน นักเรยีนทุกคนในกลุมจะตองชวยกัน 
รับผิดชอบชวยเหลือการเรียนซึ่งกันและกนั 
 นักการศึกษาของไทยหลายทานไดศึกษาวิจัยเกีย่วกับการเรียนแบบรวมมือกนั และได
ใหความหมายไปในทาํนองเดียวกนั ดังนี ้สมเดช  บุญประจักษ (2540 : 54) ไดสรุปความหมาย
ของการเรียนแบบรวมมือกนัไววา เปนรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบหนึง่ที่
กําหนดใหนักเรียนทีม่ีระดับความสามารถในการเรียนแตกตางกนั ทาํงานรวมกนัเปนกลุมเลก็ ๆ 
กลุมละประมาณ 4 คน แบบคละความสามารถ เปนนกัเรียนเกง 1 คน ปานกลาง 2 คน และเรยีน
ออน 1 คน โดยที่สมาชกิทุกคนมีเปาหมายในการเรียนรวมกัน คือเกิดการเรียนรูหรือประสบ
ความสาํเร็จรวมกัน เมื่อกลุมไดรับปญหา ทุกคนในกลุมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แสดง
เหตุผลโตตอบกัน หรือ สนับสนนุความเหน็กนั และใหเปนหนาที่ของสมาชิกในกลุมที่จะชวย
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สมาชิกใหเขาใจในงาน ใหทกุคนสามารถอธิบายสิง่ทีท่ํา และใหเหตุผลไดอยางชัดเจน มีการ
มอบหมายหนาที่ของสมาชกิในกลุม เชน ประธานกลุมเปนผูจดบนัทึก ผูคอยดูแลใหสมาชิกใน
กลุมมีสวนรวมในการแสดงความคิดเหน็ ผูตรวจสอบผลงาน ขณะเดยีวกนัก็ตองชวยกันรับผิดชอบ 
การเรียนรูในงานทุกขั้นตอนของสมาชิกกลุม โดยการนําผลงานของแตละคนมาอธิบาย อภิปราย
และสรุปรวมกนั เพื่อใหมัน่ใจวาสมาชิกกลุมทุกคนเกิดการเรียนรูสามารถทีจ่ะตอบคําถาม หรือ
อธิบายของกลุมไดทุกขั้นตอน ไมเฉพาะในสวนที่ตนเองรับผิดชอบเทานั้น ทั้งนีใ้หทุกคนอยูใน
สภาพพรอมทีจ่ะเสนอผลงานเมื่อถกูสุมใหนําเสนอ ความสําเร็จของกลุมสวนหนึ่งจะประเมนิจาก
คาเฉลี่ยของคะแนนหรือผลงานของทกุคนในกลุม ฉะนั้นสมาชิกแตละคนในกลุมจะตองรับผิดชอบ
การเรียนรูของตนเอง ปฏิบตัิงานที่ไดรับมอบหมายอยางดีที่สุด และเปนหนาทีท่ี่จะตองใหความ
ชวยเหลือสมาชิกในกลุมใหเกิดการเรียนรูเชนเดียวกัน เพราะคะแนนของแตละคนสงผลตอ 
คาเฉลี่ยของกลุม พูลศรี  กจิเฉลา (2544 : 14) ไดใหความหมายวา การเรียนแบบรวมมือกนัเปน
วิธีการสอนทีเ่นนผูเรียนเปนศูนยกลาง และจัดประสบการณการเรยีนรูโดยแบงกลุมนักเรียนเปน
กลุมเล็ก ๆ ประมาณ 4-6 คน โดยที่ผูเรียนในกลุมมีระดับความสามารถตางกนั มีการแลกเปลีย่น
ความคิดเหน็ซึง่กันและกัน มีความชวยเหลือซ่ึงกนัและกัน ทาํงานทีม่อบหมายดวยกัน มีความ
รับผิดชอบรวมกันและขจรศักดิ์  สุนล ี (2545 : 27-28) กลาววา การเรียนแบบรวมมือกัน หมายถึง 
การจัดการเรียนการสอนที่ใหนกัเรียนทํางานรวมกนัเปนกลุมยอยที่ประกอบดวยนักเรียนทีม่ี
ความสามารถในการเรียนแตกตางกนั มกีารชวยเหลือซ่ึงกนัและกนั รับฟงความคิดเห็นของคนอื่น 
มีปฏิสัมพันธตอกันและกนั และทุกคนมีสวนรวมรับผิดชอบตอการทํางานกลุม  
 สรุปไดวาการเรียนแบบรวมมือกัน หมายถึง วิธีการเรียนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางและ
จัดประสบการณการเรียนรู  โดยจัดใหนกัเรียนทํางานรวมกันเปนกลุมยอย ประมาณ 4-6 คน  
ผูเรียนในกลุมมีระดับความสามารถตางกนั มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึง่กนัและกัน มีความ
ชวยเหลือซ่ึงกนัและกนั รับฟงความคิดเหน็ของคนอืน่ มีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน และทุกคนมีสวนรวม
รับผิดชอบตอการทาํงานใหบรรลุผลสําเร็จ 
 นอกจากนี ้ จอหนสนั และคณะ(Johnson and others 1984 : 38) ไดแยกใหเหน็ความ
แตกตางระหวางการเรียนดวยการแบงกลุมกิจกรรมที่ใชกนัแบบเดิม ๆ กับการเรียนแบบรวมมือกัน
ไวดังนี ้
 1.  การเรียนแบบรวมมือกนั   มพีื้นฐานอยูบนความสัมพนัธแบบ   พึ่งพาอาศยักนั
ทางบวก (Positive Interdependence) สมาชิกทั้งกลุมมเีปาหมายรวมกัน และทุกคนตองพรอมใจกนั
ที่จะทําใหสมาชิกทุกคนของกลุมไดแสดงความสามารถอยางเทาเทยีมกัน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 25

 2. การเรียนแบบรวมมือกัน สมาชิกตองมีความชดัเจนในเรื่องความรับผิดชอบตอ
ผลงานของแตละบุคคล (Individual Accountability) ผูเรียนแตละคนตองแสดงขอมูลถึง
ความกาวหนาใหกลุมทราบ และกลุมก็ตองชวยกันแนะนําหรือชวยเหลือใหแตละคนกาวหนาไปถงึ
ระดับสูงสุด แตสําหรับกลุมแบบเกา ผูเรียนเปนสมาชกิกลุมบางคนอาจจะคอยแอบแฝงมีชื่อรวมใน
งานกลุม โดยไมมีบทบาทใดก็ได 
 3. การเรียนแบบรวมมือกนั สมาชิกของกลุมจะมีลักษณะหลากหลายแตกตางกนัในแง
ความรู ความสามารถและบุคลิก ขณะที่กลุมแบบเดิมจะมีลักษณะใกลเคียงกนัหรือสนใจเรื่อง
เดียวกนัเปนสวนใหญ 
 4. การเรียนรูแบบรวมมือกนั สมาชิกแตละคนจะมีสวนรวมแสดงความเปนผูนาํในกลุม 
ขณะที่แบบเดิมผูที่เปนหวัหนากลุมมักทําหนาที่เปนผูนาํเพียงคนเดียว 
 5. การเรียนแบบรวมมือกนั ทกุคนรวมรับผิดชอบผลการเรียนของสมาชิกแตละคน ทุก
คนตองมุงมั่นและกระตุนใหแตละคนทําชิน้งานตามทีก่าํหนดในขณะที่กลุมแบบเดมิสมาชกิกลุม
ไมจําเปนตองรับผิดชอบซึ่งกันและกนั 
 6. การเรียนแบบรวมมือกนั มีเปาหมายที่จะพัฒนาผลการเรียนของแตละคนใหข้ึนถึง
จุดสูงสุดของเขา พรอมกบัการรักษาความสัมพนัธในการทํางานที่ดีไว สวนกลุมแบบเดิม สมาชิก
มุงเพยีงทํางานทีก่ลุมไดรับมอบหมายใหเสร็จ 
 7. การเรียนแบบรวมมือกนั    ผูเรียนจะไดรับการพัฒนาทักษะทางสังคมหลาย ๆ ดาน 
เชนความเปนผูนํา ความสามารถในการสือ่สาร การรวมมือกับผูอ่ืน และการจัดการปญหาขัดแยง
ในกลุมแบบเดมิทักษะเหลานี้มักถูกคาดหวังวาจะเกิดแตมักจะถกูละเลยเสียเปนสวนใหญ 
 8. การเรียนแบบรวมมือกนั ครูจะเปนผูคอยสังเกต วิเคราะหการทาํงานรวมกนั และให
ขอมูลยอนกลบัเพื่อใหกลุมทาํงานไดดีข้ึน แตในกลุมแบบเดิม มกัไมเนนกระบวนการ แตเนนที่
ผลงาน 
 จากลักษณะทัง้ 8 ประการ สามารถเขียนเปนแผนภูมิเปรียบเทียบการเรียนรูแบบเดิม
กับการเรียนรูแบบรวมมือกนั ดังปรากฏในตารางที ่1 
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ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบลักษณะการเรียนในกลุมแบบเดิมกับการเรียนแบบรวมมือกัน 
ลักษณะการเรียนแบบรวมมือกัน ลักษณะการเรียนในกลุมแบบเดิม 
-มีความสัมพนัธแบบพึง่พาอาศัย 
-แตละบุคคลรับผิดชอบผลงานของกลุมและของ
ตนเอง 
-สมาชิกมีความหลากหลาย 
-มีสวนรวมในความเปนผูนาํ 
-รวมรับผิดชอบ 
-เนนงานและความสัมพันธ 
-เนนพัฒนาทกัษะทางสังคม 
-เนนกระบวนการทาํงานของกลุม 
-ครูสังเกตการณและแนะนาํการปฏิบัติงานของ
สมาชิกกลุมในแตละบทบาท 

-ไมมีการพึง่พาอาศัยกนั 
-แตละบุคคลไมตองรับผิดชอบผลงานกลุม 
-สมาชิกมีลักษณะคลายกนั 
-มีผูนําคนเดียว 
-รับผิดชอบเฉพาะตน 
-เนนตวังาน 
-ทักษะทางสงัคมถูกละเลย 
-ไมเนนกระบวนการทํางานกลุม 
-ครูละเลยบทบาทของกลุม 

 
ที่มา : พรรณรัศมิ์  เงาธรรมสาร, “การเรียนแบบทาํงานรับผิดชอบรวมกนั,” สารพัฒนาหลักสตูร 
10, 95 (กุมภาพนัธ 2533) : 36. 
 
 สลาวนิ (Slavin 1987 : 20-21, อางถงึใน วัสริน  ประเสริฐศรี 2544 : 33) เชื่อวาการ
เรียนแบบรวมมือกันจะชวยใหผูเรียนไดพฒันาความภาคภูมิใจในตนเอง (Self – esteem) กลาวคอื 
ผูเรียนจะเรียนดวยความสุข และพัฒนาสตปิญญาของตนเองอยางเต็มที่ พรอมกันเกิดความรูสึกที่
ดีงามในทางสงัคม    จากกระบวนการทํางานกลุม ดงัปรากฏในแผนภมูิที่ 2 
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แผนภูมิที่ 2 แสดงการเรียนรูแบบรวมมือกนัทาํใหมีความภูมิใจในตนเองเพิ่มข้ึน 
ที่มา : กระทรวงศึกษาธกิาร, กรมวิชาการ,  แนวการจัดกจิกรรมเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะ   
ดี เกงมีความสุข (กรุงเทพมหานคร : โรงพมิพการศาสนา, 2542), 39. 
 
 คาแกน (Kagan 1994: 1-4, อางถงึใน พมิพพนัธ  เดชะคุปต 2542 : 80-81) ไดกลาววา
การเรียนแบบรวมมือกนัแตกตางจากการเรียนโดยกระบวนการกลุมปกติ ซึง่การเรียนแบบรวมมือ
กันเรียนรู ตองมีโครงสรางการเรียนที่ชัดเจน โดยมีแนวคิดที่สําคัญ  6 ประการคือ 
 1. เปนกลุม/เปนทมี (Team) ซึ่งเปนกลุมขนาดเล็ก ประมาณ  2-6 คน และขนาดที่
เหมาะสมที่สุดคือ 4 คน ที่จะเปดโอกาสใหทุกคนรวมมืออยางเทาเทียมกัน รวมทั้งสามารถที่จะ
ทํางานแบบคูสะดวก สมาชกิภายในกลุมจะมีความสามารถแตกตางกัน 
 2. มีความเต็มใจ (Willing) เปนการเต็มใจที่รวมมอืในการเรียนและทํางาน โดย
ชวยเหลือกนัและกัน และมีการยอมรับกนัและกัน อันจะทาํใหงานราบรืน่ 
 3. มกีารจัดการ (Management) การจัดการเพื่อใหการทาํงานเปนกลุมแบบรวมมือ
เปนไปอยางราบรื่น และไดผลอยางมีประสิทธิภาพ 
 4. มทีักษะ (Skills) เปนทักษะทางสงัคมรวมทัง้ทักษะการสื่อความหมาย การชวยสอน
และการแกปญหาความขัดแยง เปนตน ทักษะเหลานี้จะชวยใหความสามารถทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 5. มหีลักการพื้นฐาน 4 ประการ (Basic Principles) เปนตัวบงชี้วาเปนการเรียนเปน
กลุมหรือการเรียนแบบรวมมือกัน ตองมหีลักการ 4 ประการ ดังนี ้
          5.1 มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกนัและกนั ชวยเหลือกนัเพื่อนาํไปสูความสําเร็จ และเขาใจ
วาความสําเร็จของแตละคน คือความสําเร็จของกลุม 

ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการเพิ่มขึ้น 

การเรยีนแบบ
รวมมือกัน 

ความภาคภมูิใจ
ในตนเอง
เพิ่มขึ้น 

 ความสมัพันธ
ระหวางบุคคลดี

ขึ้น 
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          5.2 มคีวามรับผิดชอบเปนรายบุคคล ทุก ๆ คนในกลุมมีบทบาทหนาที ่ ความ
รับผิดชอบในการคนควาการทํางาน สมาชิกทุกคนตองเรียนรูในสิ่งทีเ่รียนเหมือนกนั จงึถือวาเปน
ความสาํเร็จของกลุม 
           5.3 มสีวนรวมเทาเทียมกัน ทกุ ๆ คนตองมีสวนรวมในการคนควา การอาน การ
ทํางานเทา ๆ กัน โดยกําหนดบทบาทของแตละคน กําหนดบทบาทกอน หลงั เชน ใหใครพูด ใหใคร
ฟง ใหใครบันทึก ใหใครนําเสนอ 
           5.4 มีการปฏิสัมพันธไปพรอม ๆ กนั คือ สมาชิกทุกคนจะทาํงาน คิด อาน ฟง ฯลฯ 
ไปพรอม ๆ กนั 
 6. มีเทคนิคหรอืรูปแบบการจัดกิจกรรม (Structures) รูปแบบการจัดกิจกรรมหรือเทคนิค
การเรียนแบบรวมมือกนั เปนสิ่งที่ใชเปนคําสั่งใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกนั   เทคนิคตาง ๆ จะตอง
เลือกใชใหตรงกับเปาหมายที่ตองการ แตละเทคนิคไดออกแบบเหมาะสมกับเปาหมายที่ตางกัน 
 สรุปไดวาวิธีสอนแบบรวมมอืกัน ตองจัดผูเรียนเปนกลุมเล็ก ประมาณ 4-6  คน 
ความสามารถของสมาชิกภายในกลุมแตกตางกนั เต็มใจชวยเหลือกนั ยอมรับกันและกัน มกีาร
พึ่งพา อาศยัซึ่งกนัและกนั ทุกคนในกลุมมีบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ รูปแบบหรือเทคนิควิธี
สอนแบบรวมมือกันมหีลายเทคนิค การเลอืกใชตองใหตรงกับเปาหมายที่ตองการ 
 
ลักษณะและองคประกอบพื้นฐานของวธิีสอนแบบรวมมือกัน 
 วิธีสอนแบบรวมมือกนัเปนการเรียนที่แบงนักเรียนออกเปนกลุมยอย ประกอบดวย
สมาชิกที่มีความสามารถในการเรียนแตกตางกนั สมาชิกในกลุมจะมีเปาหมายในการทํางาน
รวมกัน ชวยกนักําหนดวิธกีาร เอกสาร ส่ือ มีการประเมินเปนระบบ มีการชวยเหลอืซ่ึงกนัและกนั 
เพื่อใหงานบรรลุเปาหมาย (Johnson and others 1984 : 2) องคประกอบที่สําคัญของการเรียนแบบ
รวมมือกนั ที่จะทําใหการจัดการเรียนประสบผลสําเร็จมอียู 5 ประการ (Johnson and others 1984 : 
7-8) ดังนี ้

1. ความเกี่ยวของสัมพนัธกันในทางบวก  (Positive Interdependent)  คือ การพึ่งพา
อาศัยกนัของสมาชิกในกลุมในการทํางานที่มเีปาหมายรวมกนั มกีารทํางานรวมกัน โดยที่สมาชิก
ในกลุมทุกคนตองมีสวนรวมในการทํางานนั้น ๆ มีการแบงปนวัสดุ อุปกรณในการทํางาน ทกุคนมี
บทบาทและประสบความสาํเร็จรวมกัน สมาชิกในกลุมจะมีความรูสึกวาตนเองจะประสบ
ความสาํเร็จได ตอเมื่อสมาชิกทุกคนในกลุมประสบความสําเร็จดวย 

2. การปรึกษาหารือกันอยางใกลชิดระหวางสมาชิกในกลุม (Face – To – Face  
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Interaction) ไดแก การที่สมาชิกตองใหความสนใจ เอาใจใส รับฟง และเสนอความคดิเห็นตอกลุม 
3. ความรับผิดชอบของสมาชกิแตละบุคคล ที่จะชวยใหกลุมมีสัมฤทธิ์ผลสูงสุดใน 

การทาํงาน (Individual Accountability) ซึ่งสัมฤทธิ์ผลของกลุมก็ข้ึนอยูกับสัมฤทธิ์ผลของสมาชิกแต
ละคน และอาจประเมนิไดจากผลการทดสอบของสมาชิก การสุมเลอืกสมาชกิในกลุมเปนตวัแทน
รายงานผลงานของกลุม 

4. การใชทกัษะระหวางบุคคล        และทักษะการทาํงานเปนกลุมหรือทกัษะทาง 
สังคม (Interpersonal and Small Group Skill) เปนทกัษะที่สําคัญที่จะทําใหการทํางานของกลุม
ประสบความสําเร็จ นักเรียนควรไดรับการฝกและสงเสริมใหใชทักษะนี้เสียกอน 

5. กระบวนการกลุม (Group Processes)   หรือกระบวนการทํางานเปนกลุมที่ม ี
 
ขั้นตอนในการทํางานเพือ่ใหบรรลุเปาหมายของกลุมทีว่างไว 
 จอหนสนัและจอหนสนั (Johnson and Johnson 1987 : 23-24, อางถึงใน พิมพพันธ  
เดชะคุปต 2542 : 81) ไดกําหนดลักษณะสําคัญของการเรียนแบบรวมมือกันไวดังนี ้
 1. สมาชิกกลุมมีความรับผิดชอบรวมกัน “อยูดวยกนั ไปไหนไปดวยกนั” ชวยทํางานที่
ไดรับมอบหมายใหสําเร็จ โดยมีจุดมุงหมายรวมกัน แบงขอมูลและอุปกรณระหวางสมาชกิของ
กลุม 
 2. สมาชิกกลุมมีปฏิสัมพนัธ (Interaction) ตอกัน อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ซึ่ง
กันและกนั 
 3. สมาชิกกลุมแตละคนมีความรับผิดชอบในตัวเอง และตองานที่ไดรับมอบหมาย  
จุดมุงหมายทีสํ่าคัญคือ การที่แตละคนทาํงานอยางเต็มความสามารถ 
 4. สมาชิกกลุมมีทักษะในการทํางานกลุมและมีมนษุยสมัพันธที่ด ี ผูสอนมีการประเมิน
การทาํงานกลุมของผูเรียน  
 5. สมาชิกกลุมใชกระบวนการกลุมในการเรียนรูและทาํงาน ซึ่งประกอบดวยการรูจัก
เปนผูนาํ ความเปนสมาชิกที่ดี มีกระบวนการทํางาน รูวาจะทําไปทาํไม ทาํอะไร ทําที่ไหน ใครทํา
บาง ทาํอยางไร รวมทัง้การประเมินผลงาน และประเมินสมาชิก และกระบวนการทํางานของกลุม 
 จากลักษณะสาํคัญของการเรียนแบบรวมมือกัน ดังกลาวสรุปไดวา การเรียนแบบ
รวมมือกนั มิใชการจัดนกัเรียนมานัง่รวมกนัทาํงานกลุมแตเพียงอยางเดียว แตจะตองมีความ
รับผิดชอบตอตนเองและกลุม มีการแลกเปลี่ยนความคดิเหน็ซึง่กนัและกัน มทีักษะการทาํงานกลุม
มีมนุษยสัมพนัธที่ดีในการทาํงานเพื่อใหงานบรรลุถงึเปาหมายที่วางไว 
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องคประกอบของวธิีสอนแบบรวมมือกนั 
 การเรียนแบบรวมมือดวยวิธสีอนแบบรวมมือกันเปนการเรียน การสอน ที่แบงนักเรียน
ออกเปนกลุมยอย ประกอบดวย สมาชิกทีม่ีความสามารถแตกตางกนั สมาชิกในกลุมจะมี
เปาหมายในการทํางานรวมกัน มีการชวยเหลือซ่ึงกันและกันเพื่อใหงานบรรลุเปาหมาย จอหนสัน 
(Johnson) ไดเสนอแนวคิดเกีย่วกับ    องคประกอบสําคญัที่จะทําใหการจัดการเรียน    การสอน
ประสบความสําเร็จมี 4 ประการ ไดแก 

 1. การสาํนกึวาความสําเร็จของแตละคนขึ้นอยูกับความสําเร็จของสมาชิก 
คนอื่นในกลุม โดยครูสามารถสรางความสํานึกนี้ใหเกิดกับผูเรียนได โดยการวางโครงสรางกิจกรรม
การเรียนรูใหเหมาะสม เชนการแบงงานหรือหนาที่รับผิดชอบในการเรียนแกสมาชิกในกลุมอยาง
เหมาะสม มอบหมายภาระหนาที่ที่แตกตางกนัใหแกผูเรียน ใหผูเรียนไดคนควาเนือ้หาคนละสวน
แลวนํามาเรียนรูรวมกนั 

 2. การปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุม รูปแบบการปฏิสัมพันธไดแกการ 
ชวยกนัคิดคนควา แลกเปลีย่นความคิดเห็น นกัเรียนทีเ่รียนเกงกวาตองชวยเหลือเพื่อนที่เรียนออน
กวา ทัง้นี้ครูตองคอยกระตุนใหผูเรียนไดรวมมือกันทาํงานอยางแทจริง 

 3. สมาชิกในกลุมแตละคนตองมีความรูความเขาใจ ในเนื้อหาสาระที่ไดรับ 
มอบหมายและครูตองคอยสอดสองดูแลใหสมาชิกคนอื่น ๆ มีสวนรวมในการเรยีนและเขาใจ
เนื้อหาอยางแทจริง เพื่อใหนกัเรียนแตละคนไดมีโอกาสบรรลุถึงทักษะและความรูใหไดมากที่สุด 
โดยมีความเชือ่วาการเรียนรูแบบรวมมือกนัจะสามารถพัฒนาทักษะความรูไดดีกวาการเรียนแบบ
ตางคนตางเรยีน 

 4. สมาชิกทกุคนในกลุม ตองสามารถแสดงทักษะการทาํงานรวมกบัผูอ่ืนได  
อยางเหมาะสม ครูไมควรทึกทักวานกัเรียนทุกคนมีทกัษะทางสงัคมในการทํางานรวมกับผูอ่ืนติด
ตัวมากอน ครูควรสอนทกัษะพืน้ฐานการทํางานรวมกับผูอ่ืนใหนักเรียนไดรูจักแสดงความคิดและ
รับฟงความคดิเห็นของผูอ่ืน รวมทั้งคอยกระตุนเตือนใหนกัเรียนพยายามใชทักษะเหลานี้ขณะอยู
ในกลุมทุกครั้ง 
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 จอหนสนัและจอหนสนั  (Johnson and Johnson 1990 : 105-107 อางถึงใน จินตนา กิจ
บํารุง 2545 : 11)  ซึ่งเปนผูรู และผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเรียนแบบรวมมือกัน ไดสรุปองคประกอบ
ของกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกนัไว 5 ประการ ดังนี ้ 
 1. การพึง่พาอาศัยกนัและกันทางบวก (Positive Interdependence)นักเรียนตอง
ตระหนักวางานทีท่ําดวยกนัเปนงานกลุม การทีง่านจะบรรลุ จุดประสงค หรือประสบความสาํเร็จ
หรือไมนั้น ข้ึนอยูกบัสมาชิกทุกคนในกลุมตองชวยเหลือกนัและตองระลึกอยูเสมอวาทุกคนตอง
พึ่งพาอาศัยซึง่กันและกัน เพื่อใหบรรลุจุดประสงคของกลุม ดังนั้นผลงานของกลุมคือผลสําเร็จของ
นักเรียนแตละคน และผลงานของนักเรียนแตละคนก็เปนผลสําเร็จของกลุมดวย ซึ่งความสําเรจ็นี้
จะขึ้นอยูกับความรวมมือรวมใจของสมาชกิทุกคน 
 2. การติดตอปฏิสัมพันธโดยตรง (Face-to-Face Interaction) การปฏิสัมพันธจะเกดิขึ้น
เมื่อสมาชกิทกุคนในกลุมชวยเหลือกนัและใหกําลังใจซึง่กันและกนั มีการสนบัสนุนผลงานของ
สมาชิก การอธิบายขยายบทความในบทเรียนที่เรียนมาใหแกเพื่อนในกลุมเขาใจรวมกัน มกีารสรปุ
เร่ืองการใหเหตุผลตาง ๆ ตลอดจนมีการอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ซึ่งกนัและกนั เปด
โอกาสใหสมาชิกไดเสนอแนวคิดใหม ๆ เพือ่เลือกสิ่งที่ถูกตองและเหมาะสมที่สุด 
 3.การรับผิดชอบตอตนเอง (Individual Accountability and Personal Responsibility) 
การเรียนแบบรวมมือกนันัน้ใหความสําคญัเกี่ยวกับความสามารถ และความรูที่แตละคนจะไดรับ 
กลาวคือ การเรียนแบบรวมมือกัน ถือวาการเรียนจะประสบความสาํเร็จเมื่อสมาชกิทกุคนในกลุม
เขาใจบทเรียนตรงกันหรือไดรับความชวยเหลือจากเพื่อนในกลุม ดงันัน้ จงึเปนหนาที่ของแตละ
กลุมที่จะตองคอยตรวจสอบดูวาสมาชิกทุกคนเขาใจบทเรียน หรือไม และครูจะทาํการทดสอบโดย
ใชวิธสุีมตัวแทนจากแตละกลุม 
 4. ทกัษะในการสัมพนัธกับทักษะการทํารวมงานรวมกนัในกลุมขนาดเล็ก 
(Interpersonal and Small Group Skill)นักเรียนทกุคนตองสามารถทีจ่ะทํางานรวมกันเขากันไดทกุ
คน และสามารถทํางานรวมกันเปนกลุมยอยได เพื่อใหงานของกลุมบรรลุจุดมุงหมายและมี
ประสิทธิภาพ ครูตองฝกใหนกัเรียนทําความรูจักและไววางใจกนั พูดสือ่ความหมายกันไดชัดเจน
ยอมรับความคิดเห็นและใหการสนับสนุนซึ่งกนัและกนั 
 5. กระบวนการกลุม (Group Processing) ทุกคนในกลุมตองรูจักชวยกนัทาํงาน 
อภิปราย ออกความคิดเหน็ เมื่องานเสร็จแลว นักเรียนในกลุมสามารถบอกที่มาของผลลัพธได 
สามารถวิเคราะหการทํางานของกลุม และหาวิธีปรับปรุงการทํางานของกลุมใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
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 นอกจากองคประกอบของวธิีสอนแบบรวมมือกัน  ที่กลาวขางตนแลว ยังมี
สวนประกอบของกระบวนการเรียนรูเพื่อใหเกิดความรวมมือ ซึง่ประกอบดวยสิ่งตอไปนี ้
 1. การจัดนกัเรียนเขากลุม การจัดนักเรียนเขากลุมยอยทําไดหลายวธิ ี เชนการจัดกลุม
แบบสุม การจดักลุมตามความสนใจ คือนกัเรียนที่สนใจศึกษาหัวขอเดยีวกนัมาทาํงานรวมกนั หรือ 
จัดกลุมแบบคละความสามารถ วิธีจัดกลุมแบบนี้เปนวิธีทีน่ักวิจัยและนักการศึกษานยิมใชกนัมาก
ซึ่งประกอบดวยสมาชกิจํานวน 4-6 คน เมื่อจัดนักเรียนเขากลุมแลวควรใหนักเรียนเกิดทกัษะการ
เรียนรูรวมกนั การจัดกลุมแบบคละความสามารถประกอบดวยนกัเรียนที่มีความสามารถสูง 1 คน 
โดยในกลุม 4 คนนี้ ควรจะตองมีการกระจายในเรื่องเพศและเชื้อชาติ การจัดกลุมแบบนี้เปนทีน่ิยม
เนื่องจากเหตผุลตอไปนี้ 1) เปดโอกาสใหเกิดการสนับสนนุชวยเหลือกันระหวางสมาชิกในกลุม 
(Peer Tutoring) ไดเต็มที่ 2) สงเสริมใหเกดิความรูสึกและความเขาใจที่ดีตอกัน ระหวางสมาชิกทีม่ี
เพศ หรือเชื้อชาติตางกนั 3) งายตอการสรางบรรยากาศใหนักเรียนเกดิความรูสึกวาตนเองเปนสวน
หนึง่ของทีม และทมีเปนสวนหนึ่งของกลุมทั้งชัน้ การสรางความรูสึกพึ่งพากันใหเกิดขึ้นในกลุม 
ความรูสึกพึ่งพากนัจะเกิดขึ้นเมื่อนักเรียนทุกคนมีหนาทีแ่ละตระหนักถึงหนาที่ของตนวาตองทาํ
อะไรบางในการเรียนครั้งนัน้ ๆ อีกทัง้ยอมรับในความแตกตางระหวางเพื่อนสมาชกิและรับรูวาทกุ
คนเทาเทยีมกนั ความสาํเรจ็ของกลุมข้ึนอยูกับสมาชิกทุกคนภายในกลุม ดงันัน้สมาชิกทุกคนตอง
มีความรับผิดชอบตอหนาทีท่ี่ไดรับมอบหมาย การสรางความรูสึกพึง่พากนัใหเกิดขึ้นได ข้ึนอยูกบั
ส่ิงตอไปนี ้  
  1.1 เปาหมาย ถาเปาหมายของสมาชิกและเปาหมายของกลุมสอดคลองกันการ
พึ่งพากนัทางบวกยอมเกิดขึ้นไดงาย กลยุทธในการทาํใหสมาชิกมเีปาหมายเดยีวกัน เพื่อไปสู
ความสาํเร็จรวมกัน เชนการแจกเอกสาร แบบฝกปฏิบัติ หรือส่ือการเรยีนอื่น ๆ ใหกลุมละ 1 ชุด 
เทานั้น เพื่อใหเกิดการวางแผนใชเครื่องมือ การใชส่ือการเรียนรวมกนั โดยใหสงผลงานเปนงาน
กลุม กลุมละ 1 ชิ้น หรือใหนักเรียนในกลุมศึกษาเอกสารที่ไดรับและตรวจสอบกันและกันวาทุกคน
มีความเขาใจเนื้อหาเหมือนกัน 
 1.2 โครงสรางของการทํากจิกรรม โดยครูแจกแบบฝกปฏิบัติหรือมอบหมาย งานที่
ตองทํารวมกนัภายในกลุม หรือใหสงงานที่เปนผลงานของกลุม นําเสนอผลงานของกลุมตอช้ัน
เรียน หรือมกีารแบงงานระหวางสมาชิกซึง่ตองนาํชิน้งานแตละสวนมารวมกนัเพื่อทาํใหเปนผลงาน
ของกลุมที่สมบูรณโครงสรางของรางวัล การใหรางวัลหรือคะแนนกลุม การกาํหนดคะแนนกลุม ทํา
ไดหลายวธิี เชน 

- การนาํคะแนนของสมาชิกทกุคนมารวมกนัเปนคะแนนกลุม 
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-    การนับจํานวนสมาชิกที่คะแนนถึงเกณฑ ใชผลรวมของจํานวนสมาชิก
เปนคะแนนกลุม 

- การสุมเลือกคะแนนของสมาชิกคนใดคนหนึง่เปนคะแนนกลุม 
- การใชคะแนนของสมาชิกที่ไดคะแนนต่ําสดุเปนคะแนนกลุม 

        นอกจากนี้ อาจใชระบบการใหคะแนนรวม (Joint Reward) เชนถาสมาชิกทุก
คนของกลุมใดไดคะแนนคิดเปนรอยละ 90 ข้ึนไปของคะแนนเต็ม สมาชิกของกลุมนั้นจะไดคะแนน
พิเศษ (bonus point) อีกคนละ 5 คะแนน เปนตน 
    1.3 บทบาทของสมาชิก สมาชิกทุกคนตองมหีนาที่และรับผิดชอบในหนาที่ทีไ่ดรับ
มอบหมาย และชวยเหลือกนัและกนั โดยแตละคนควรมีหนาที่ดังตอไปนี้ 

      - ผูตรวจสอบ (Checker) เชนตรวจสอบความเขาใจ ความเหน็ที่สอดคลองกัน 
       - ผูสนับสนุน (Encourager) เชนสนับสนุนความพยายาม ความคดิเห็น ความ
ชวยเหลือกนั เปนตน 
       - ผูจดบันทึก (Recorder) เชนบนัทกึความคิดเห็น การตัดสินใจ การดําเนนิงาน
และผลผลิตหรือผลลัพธ 
 - ผูติดตามการทํางาน (Taskmaster) เชนกระตุนใหทุกคนในกลุม เอาใจใสกับ
การทาํงานใหเสร็จทันเวลา 
       - ผูรักษากติกาของกลุม (Gatekeeper) เชนการปฏิบัติหนาที ่ที่ไดรับมอบหมาย
อยางเตม็ใจ ไมผลักภาระใหเพื่อน 
 2. การใหความรูเกี่ยวกับทกัษะทางสงัคม ถานกัเรียนไมมีทักษะทางสงัคมเปนการยาก
ที่กลุมการเรียนแบบรวมมือกันจะประสบความสาํเร็จ ครูอาจตองสอนทกัษะทางสงัคมที่จาํเปนใน
การทาํงานรวมกันใหแกนกัเรียน และเตือนใหนักเรียนใชทักษะดังกลาว เชนความเปนผูนาํ การ
ตัดสินใจ การสรางความไวเนื้อเชื่อใจ การสื่อสาร และทักษะการจดัการ ทกัษะทางสังคมที่เปน
พื้นฐานในการทํางานกลุมมดีังนี ้
 2.1 ทักษะการจัดกลุม (Forming Skills) นักเรียนตองมีทักษะในการจัดกลุมอยาง
รวดเร็ว ไมสงเสียงรบกวนผูอ่ืน นัง่ทํางานในกลุมของตน  ซกัถามและอธิบายใหไดยินเฉพาะภายใน
กลุม ผลัดเปลี่ยนกนัทําหนาที่ตาง ๆ เชน ผูบันทึก ผูตรวจสอบ ผูรายงาน ยอมรับ และให
ความสาํคัญแกสมาชิกทกุคนเทาเทียมกัน 
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 2.2 ทกัษะการปฏิบัติงานกลุม (Functioning Skills) เปนทกัษะในการทํางานรวมกนั
เพื่อใหเกิดความสําเร็จ รักษาความสัมพนัธที่ดีระหวางสมาชิกภายในกลุม ซึ่งเปนทกัษะเกี่ยวกับ
เร่ืองตอไปนี้ 
 - การแลกเปลี่ยนความคิด การแสดงความคิดเห็น การอธิบาย และการใช
อุปกรณรวม 
      - การถามคําถาม เพื่อตองการทราบเหตุผล และขอเท็จจริง ตอบคําถาม 
อภิปราย และแกไขความเขาใจที่คลาดเคลื่อนที่อาจเกดิขึ้นได ยอมรับฟงความคิดเห็นของสมาชกิ
ทุกคน มิใชฟงแตความคิดเหน็ของคนเกงเทานั้น 
 - โตเถียงกันดวยเหตุผล ไมมีอคติตอตัวบุคคล ใชคําพูดที่สุภาพและไมทําตวั
เปนเผด็จการ 
       -  สรางบรรยากาศที่ดีในการทาํงานกลุม มีอารมณขันและรักษาน้าํใจซึ่งกัน
และกัน 
  2.3 ทักษะในการสรุปความคิดเห็น (Formulation Skills) เปนทักษะที่จําเปนตอ
การพัฒนาการเรียนรู ใหคิดตามลําดับข้ันอยางมีเหตุผลไดแก 
          -  การสรปุความคิดเหน็หรือขอเท็จจริงดวยการพูดปากเปลา โดยไมตองดู
จากการบันทกึ 
          -   การตรวจสอบความถูกตองของผลงานกลุม โดยการแกไขปรับปรุง
ขอคิดเห็น ที่ยงัไมถูกตองของเพื่อนสมาชิก เพื่อเติมใจความสําคัญที่ขาดหายไป สํารวจและแสดง
ความคิดเหน็ของตนเองในประเด็นทีย่ังไมเขาใจ หรือมีความคิดเห็นเปนอยางอื่น 
         - สมาชิกทุกคนรวมกนัตรวจสอบผลงาน และคําตอบของกลุม กอนนาํสงครู 
และสมาชิกทกุคนมีมติเปนเอกฉันทยอมรับผลงานของกลุมเสมือนเปนผลงานของตนเอง 
 จากองคประกอบของการเรยีนแบบรวมมอืกัน จะเหน็ไดวา กจิกรรมการเรียนแบบ
รวมมือกนัจะชวยใหผูเรียนไดฝกฝนและพฒันาทักษะในดานทกัษะทางสังคม การทํางานรวมกับ
ผูอ่ืนการยอมรับซ่ึงกนัและกนัและการสื่อความหมายโดยมีข้ันตอนวธิีการสอนแบบรวมมือกัน 7 
ข้ันตอน ดงันี ้

1. ชี้แจงวัตถุประสงคของการเรยีนและการทาํงานรวมกนั 
2. สอนหรือใหขอมูลเกี่ยวกับเนือ้หาที่ตองการ 
3. จัดกลุมผูเรียน มอบหมายงาน 
4. ผูเรียนเรียนรู ทํางานรวมกันโดยตองใชทกัษะการทํางานกลุมและทกัษะทางสังคม 
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5. ตรวจสอบผลงานและทดสอบ 
6. สรุปผลงานผลการทดสอบของกลุมและเสริมแรง 
7. สรุปการเรียน 

 
เทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือกัน 
    วัชรา เลาเรียนดี (2548 : 109) กลาวไววา วธิีสอนแบบรวมมือกัน (Cooperative 
Learning Methods) ประกอบดวยเทคนิควิธีสอนหลาย ๆ แบบ ที่ใชกนัอยูอยางแพรหลาย ซึง่เปน
แนวคิดของนกัการศึกษาหลายทาน   เชน สลาวนิ (Slavin), คาแกน (Kagan), จอหนสนัและจอหน
สัน (Johnson and Johnson) เปนตน ไดพฒันารูปแบบการสอนโดยจาํแนกเปน 2 รูปแบบ ดังนี ้
 1. รูปแบบวธิีสอนแบบรวมมือกันตามแนวคิดของ โรเบิรต สลาวิน (Robert 
Slavin) และคณะ 
      สลาวนิ (Slavin) แหงมหาวทิยาลยัจอหน ฮอบกนิส (John Hopkins University) ได
พัฒนาเทคนิคการสอนแบบรวมมือกนัตาง ๆ โดยยึดหลัก 3 ประการดวยกนัคือ รางวัล และ
เปาหมายของกลุม ความรับผิดชอบตอตนเอง และตอกลุมของแตละบุคคล และโอกาส ในการชวย
ใหกลุมประสบผลเทาเทียมกัน รูปแบบการสอนแบบรวมมือกันของสลาวนิ (Slavin) เปนที่ยอมรับ
กันอยางแพรหลาย มีดงันี ้
  1.1 เทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์ (Student Teams-Achievement Division หรือ 
STAD) เปนวิธีการสอนแบบกลุมผลสัมฤทธิ์ เปนการจัดสมาชิกกลุมละ 4-5 คน แบบคละ
ความสามารถดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพศ โดยครูจะทําการเสนอบทเรียนใหนักเรียนทัง้ชัน้ 
แลวใหแตละกลุมทํางานตามที่กาํหนดไวในแผนการสอน เมื่อสมาชกิในกลุมชวยกันทําแบบฝกหัด
และทบทวน บทเรียนที่เรียนจบแลว ครูจะใหนกัเรียนทกุคนทาํแบบทดสอบประมาณ 15-20 นาท ี
คะแนนที่ไดจากการทดสอบจะถูกแปลงเปนคะแนนของแตละกลุม ที่เรียกวา “กลุมผลสัมฤทธิ์” 
(Achievement Division) ซึ่งการสอนแบบรวมมอืกันโดยใชกิจกรรมการเรียนแบบแบงกลุม
ผลสัมฤทธิ์มีข้ันตอนดังนี ้
         ขั้นที ่ 1 ครูเสนอบทเรยีนตอช้ันเรียน โดยการทบทวนความรูเดิมที่มีมากอน
และเสนอเนื้อหาใหม มีการยกตัวอยางและจัดกิจกรรมทีห่ลากหลาย มีการสรุปบทเรียนโดยการตั้ง
คําถามและตอบขอสงสัยของนักเรียน 
        ขั้นที ่ 2 ครูจัดนักเรียนเขากลุมยอยแบบคละความสามารถ กลุมละ 4-5 คน 
ครูแจกใบงานหรือแบบฝกหดั 
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          ขั้นที่ 3 ใหแตละกลุมยอยศึกษาหวัขอที่เรียนจากใบงานหรือแบบฝกหัด แต
ละกลุมชวยกนัปฏิบัติตามใบงานและแบงหนาที่ตามบทบาทของการเรียนแบบรวมมือ 
         ขัน้ที่ 4 เมื่อแกปญหาครบทุกขอแลวสมาชกิทกุคนในกลุมยอย จะรวมกัน
อภิปรายปญหาจนแนใจวาสมาชิกทุกคนมคีวามเขาใจเนือ้หาไดถูกตอง 
        ขั้นที่ 5 ครูทําการทดสอบวัดความรู ความเขาใจประมาณ 15-20 นาที และ
คะแนนที่ไดจากการทดสอบจะถูกแบงเปนคะแนนของแตละกลุมที่เรียกวา “กลุมผลสัมฤทธิ”์ 
 1.2 เทคนิคทีมการแขงขนั (Team-Games-Tournament หรือ TGT) วิธีสอนแบบ
รวมมือกนัแบบ TGT เปนวธิีสอนแบบรวมมือกันแบบแรกที่สรางขึน้ ณ มหาวิทยาลัย จอหน  ฮอบ
กินส (Johns Hopkins University) โดยที่รูปแบบนี้มีวธิีการเชนเดียวกบั STAD แตมีการแตงเติมการ
ทดสอบดวยการแขงขันประจําสัปดาห โดยใหนักเรียนเลนเกมทางวชิาการกับสมาชิกของทมีอ่ืน 
เพื่อเปนการเพิ่มคะแนนใหกับทีมของตัวเอง  ผูทีไ่ดคะแนนสูงสดุในแตละตารางแขงขันจะได
คะแนนมาเพิม่กับทมีของตนเสมอ ไมวาตารางแขงขันจะเปนแบบไหน ซึ่งในทีน่ี ้หมายความวาผูที่
มีผลสัมฤทธิ์ต่าํ เลนกับผูทีม่ีผลสัมฤทธิ์ต่าํในทีมอ่ืน และผูที่มีผลสัมฤทธิ์สูงเลนกับผูที่มีผลสัมฤทธิ์
สูงในทีมอ่ืน กจ็ะมีโอกาสพบความสาํเร็จไดเทา ๆ กัน เชนเดียวกับ STAD ซึ่งทมีที่ไดรับคะแนนสงู
จะไดรับการประกาศชมเชย หรือรางวัลในลักษณะอืน่ ๆ สําหรับข้ันตอนของวธิสีอนตามแบบ
รวมมือกนัแบบทีมการแขงขัน (TGT) มี 4 ข้ันตอน คือ 
         ขัน้ที่ 1 ครูเสนอเนื้อหา 
         ขัน้ที่ 2 นักเรียนเขากลุม 
          ขัน้ที่ 3 การแขงขันเกมวิชาการ 
          ขัน้ที่ 4 การใหรางวัลกลุมที่ไดคะแนนสงูสุด (คะแนนเฉลี่ยของกลุม) 
          การแขงขันของวิธีสอนแบบรวมมือกนัแบบทีมการแขงขัน (TGT) นี้ จัดนักเรยีนที่
มีระดับความสามารถเทากนัจากทีมตาง ๆ แขงขันกนั จากนั้นกลุมจะหยิบบัตรหมายเลข นกัเรียน
แตละคนจะตอบคําถามตามบัตรหมายเลขที่ได และคะแนนของกลุมจะไดจากคะแนนของแตละ
คน รวมกันสวนการใหรางวัล อาจเปนการประกาศความสามารถในหนังสือของโรงเรียนหรือใน
รูปแบบอื่น ๆ  
 1.3 เทคนิคกลุมชวยสอนรายบุคคล (Team Assisted Individualization หรือ TAI) 
เปนรูปแบบการสอนแบบรวมมือกันที่ผสมผสานความคดิระหวางการรวมมือกนัเรียนรูและการสอน
เปนรายบุคคล (Individual Instruction) รูปแบบการสอนแบบกลุมชวยสอนรายบุคคลหรือ TAI จะ
เปนการประยกุตใชกับการสอนคณิตศาสตร จะมีการทดสอบความสามารถในวิชาคณิตศาสตร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 37

โดยผูเรียนแตละคนจะเริ่มบทเรียนไมเหมอืนกันแตทํางานรวมกนัเปนทีม ผูเรียนทุกคนจะไดรับการ
สอนเปนรายบคุคล ในกลุมทีม่ีความสามารถเทากนั เมื่อจบบทเรียนแลวผูเรียนทกุคนจะกลับมานัง่
รวมกลุมกนั ผูเรียนทีเ่รียนไดเร็วจะชวยเหลือผูเรียนที่ออนกวา และชวยตรวจแบบฝกหัด เมื่อจบ
การเรียนของแตละหนวยยอย แลวครูจะทําการทดสอบผูเรียนโดยใชแบบทดสอบที่แตกตางกัน 
และแตละสัปดาหครูจะนบัจํานวนบทเรียนที่ผูเรียนแตละกลุมทาํไดสําเร็จ ถากลุมใดทําไดมากกวา
เกณฑที่ครูกําหนดให กลุมนัน้จะไดรับรางวัล 
 1.4 เทคนิคกลุมผสมผสานการอานและการเขยีน (Cooperative Integrated 
Reading and Composition หรือ CIRC) เปนรูปแบบการสอนที่พฒันาขึน้เพื่อการสอนอานและ
การเขียนสาํหรับนักเรียนชั้นประถมตน ประถมปลาย และมัธยมศกึษาตอนตน ตามวิธ ี CIRC ครู
มักจะใชนวนยิายหรือหนังสืออานเบื้องตน อาจจะใชหรือไมใชการอานเปนกลุม โดยครูจะจัด
นักเรียนเปนทมี ๆ แตละทมีมีนักเรียน 2 คน ซึ่งคัดมาจากระดับการอานที่ตางกัน 2 ระดับ หรือ
มากกวานัน้ นักเรียนจะทํางานกนัเปนคูภายในทีมของตนเอง ตามชุดกิจกรรมทีก่ําหนดขึ้น เชน 
การอานใหกนัฟง การสรุปเรื่องที่บรรยายใหฟง การเขียนวจิารณเร่ืองที่ไดยนิไดฟงมา และการทาํ
แบบฝกหัด สะกดคํา การถอดรหัสและประมวลคําตาง ๆ นอกจากนี้นกัเรียนยังไดทาํงานในทีมของ
ตนเอง เพื่อจะไดศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดหลกั และทักษะแบบผสมตาง ๆ อีกดวย ในชวงเวลาที่เรียน
ทางดานภาษา นักเรียนกจ็ะไดเขาหองฝกปฏิบัติการเขียน การเขียนโครงราง การอาน ตรวจทาน
และแกไขของกันและกนั และเตรียมจัดการพิมพหนังสอืของทีมของหองเรียนนั้น ๆ อีกดวย โดยมี
ข้ันตอนดังนี ้
    1.4.1 ครูจัดนักเรียนเขากลุมแบบคละความสามารถดานผลสัมฤทธิท์างการ
เรียน โดยแตละกลุมมนีักเรียนที่มีความสามารถสูง ปานกลาง และต่ํา 
    1.4.2 กิจกรรมการเรียน ประกอบดวยการเรียนทัง้ชัน้ และการฝกกับคูของตน 
(Partner) ซึ่งมรีายละเอียดดงันี ้
       - การเรียนรวมในชัน้เรียน ข้ันตอนนี้ครูจะแจงวัตถุประสงคในการเรียนให
นักเรียนทราบ และทบทวนเนื้อหาที่เรียนไปแลว อธิบายและนําเสนอเนื้อหาใหม 
   -  กิจกรรมการฝกกับคูของตน จะเปนการเรียนกลุมยอย แบบจับคู เพื่อ
ฝกทักษะ การฟง การพูด การอาน และการเขียน 
   - การทดสอบ นกัเรียนทุกคนจะไดรับการทดสอบ คะแนนที่ไดจากการ
ทดสอบของนกัเรียนทุกคนจะนํามารวมเปนคะแนนของกลุม และประกาศคะแนนกลุมที่ไดคะแนน
สูงสุดใหนกัเรยีนทราบทกุคน 
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  1.5 เทคนิคจิกซอร (JIGSAW) และเทคนิคจิกซอว 2 (JIGSAW II) มี
ลักษณะการเรียนโดยนักเรียนจะถกูแบงเปนกลุมยอยเชนเดียวกับ 3 รูปแบบ ทีก่ลาวมาขางตน 
นักเรียนทกุคนจะไดรับมอบหมายใหทํากจิกรรมเดียวกนั ครูจะแบงเนื้อหาออกเปนหวัขอยอย ๆ 
เทากับจํานวนของสมาชิกแตละกลุมและแบงเนื้อหาใหนักเรียนแตละกลุมไปศึกษาคนควา สมาชิก
แตละกลุมที่ไดรับมอบหมายใหศึกษาคนควาในหัวขอเดียวกนั จะมารวมกนัและศึกษาหวัขอ
รวมกัน จากนั้นก็จะกลับเขากลุมของตนเพื่ออธิบายหวัขอของตนใหสมาชิกในกลุมฟง สมาชิกทกุ
คนจะรับรูเนื้อหาทุกหัวขอ แลวครูจะทําการทดสอบเพื่อวัดความเขาใจ การสอนวิธนีี้แตกตางจาก
การสอนขางตน คือ การใหคะแนนเปนรายบุคคล ตอมา สลาวิน (Slavin) ไดพัฒนาการสอนแบบ
รวมมือกนัเรียนรูแบบจิกซอวข้ึนใหม เรียกวา แบบจกิซอว 2 (JIGSAW II) โดยใหนักเรียนคนควา
ทั้งบทเรียนและทําความเขาใจในหวัขอตาง ๆ และสมาชิกตางกลุมที่ไดรับมอบหมายใหทาํความ
เขาใจเปนพิเศษกับบทเรียน ในหวัขอเดียวกัน หลังจากนัน้ก็กลับไปอธบิายใหสมาชกิในกลุมฟงเมือ่
เขาใจกันทุกคนแลว ทุกคนจะทําแบบทดสอบคะแนนที่ไดจะแปลงเปนคะแนนกลุม 
 2. รูปแบบการสอนแบบรวมมือกันของกรมวิชาการ 
        กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธกิาร (2543 : 40-42) ไดรวบรวมเทคนิควธิีการสอน
แบบใหนักเรยีนรวมมือกัน เพื่อเปนแนวใหครูเลือกนาํไปใชประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรูตาม
ความเหมาะสม ดังนี ้
  1. การเลาเรือ่งรอบวง (Roundrobin) เปนการเปดโอกาส ใหนักเรยีนทุกคนใน
กลุม เลาประสบการณ ความรู ส่ิงที่ตนกาํลังศึกษา และส่ิงที่ตนประทับใจใหเพื่อในกลุมฟงทีละคน
เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อความหมายของผูเรียน 
  2. มุมสนทนา (Corners) เปนการจัดนักเรียนเปนกลุมยอยเขาไปนัง่ตามมุมหรือ
จุดตาง ๆ ของหองเรียน ใหนกัเรียนแตละกลุมชวยกนัหาคําตอบสาํหรับโจทยปญหาตาง ๆ ทีค่รู
หยิบยกมาแลว ใหสมาชกิกลุมใดกลุมหนึง่อธิบายเรื่องราวที่ตนไดศึกษาใหเพื่อนกลุมอ่ืนฟง 
  3. คูตรวจสอบ (Pairs Check) เปนการแบงนกัเรียนเปนกลุมยอย กลุมละ 4 หรือ 
6 คน ใหสมาชิกในกลุมจบัคูกันทาํงาน เมื่อไดรับโจทยปญหาหรือแบบฝกหัดจากครู นักเรียนคน
หนึง่จะเปนคนแกโจทยหรือตอบปญหา อีกคนหนึง่ทาํหนาที่เสนอแนะวิธีการแกปญหา หลังจากที่
ทําขอ 1 เสร็จแลว นักเรยีนคูนัน้จะสลบัหนาที่ เมื่อทําครบทกุขอแลว แตละคูจะนําคาํตอบมา
แลกเปลี่ยนตรวจสอบกับคําตอบของผูอ่ืนในกลุม  
  4. เพื่อนคูคิด (Think-Pair Share) ครูจะเปนผูตั้งคาํถามใหนักเรยีนตอบ แต
กอนตอบ ผูเรียนจะตองหาคําตอบของตนเองกอนแลวนาํคําตอบของตนไปอภิปรายกับเพื่อนอีก
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คนหนึ่งที่นัง่ตดิกับตน เมือ่มั่นใจวาคําตอบของตนถูกตองหรือดีที่สุด จึงนําคาํตอบนั้นมาเลาให
เพื่อนในชั้นฟง 
  5. เพื่อนเรยีน (Partners) นักเรียนจบัคูชวยเหลือกันในการเรียนและทําความ
เขาใจเนื้อหาทีเ่ปนความคิดรวบยอดที่สําคญั ในบางครั้ง คูหนึง่อาจจะไปขอคําแนะนําหรือ
คําอธิบายจากคูอ่ืน ๆ ที่คาดวาจะมีความเขาใจเกี่ยวกับเร่ืองดงักลาวดี เมื่อมีความเขาใจที่แจมชดั
แลวก็นาํไปถายทอดความรูใหนกัเรียนคูอ่ืน ๆ  
  6. เทคนิคการประสานความรูหรือจิกซอว (Jigsaw) ครูมอบหมายใหสมาชิก
แตละกลุมศึกษาเนื้อหาในบทเรียนหรือเอกสารทีก่ําหนดให โดยทุกกลุมศึกษาเหมือนกนั สมาชิก
แตละคนในกลุมจะถูกกําหนดใหศึกษาเนือ้หาคนละตอนที่แตกตางกนั นักเรยีนที่ศึกษาหวัขอ
เดียวกนัจากทกุกลุมจะรวมกันเปนกลุมผูเชี่ยวชาญ หลงัจากทีทุ่กคนศึกษาเนื้อหาจนเขาใจแลว จะ
รวมกันคิดหาวิธีอธิบายใหเพื่อนนักเรียนในกลุมประจาํของตนฟง และจะกลับมาที่กลุมประจาํของ
ตน สมาชิกทีไ่ดรับมอบหมายใหศึกษาเรือ่งตน ๆ หรือโจทยขอแรก ๆ จะเลาใหสมาชิกของตนฟง
กอน ทําเชนนี้จนครบขอสุดทายสมาชิกในกลุมคนใดคนหนึ่งจะสรุปเนื้อหาของสมาชิกคนในกลุม
เขาดวยกนั และครูควรทดสอบความเขาใจเนื้อหาที่เรียนในชวงสุดทายของการเรียน และใหรางวลั 
 นอกจากนี ้ วชัรา  เลาเรยีนดี (2544 : 8-9) ไดสรุปและเสนอเทคนิคการเรียนแบบ
รวมมือกนั อีกเทคนิคหนึง่ที่เรียกวา เทคนคิการสงตอคําถาม (Send-A-Problem) ซึ่งเปนเทคนิคการ
สรางคําถามหรือต้ังปญหาและสงตอคําถาม มีวธิีการ คอื ใหนกัเรียนเขากลุมกนัเพือ่อภิปรายและ
ทบทวนสาระความรูทีเ่รียนไปแลว หรือแนวทางแกปญหาที่เกีย่วของกับขอมูล สาระความรูทีเ่รียน
ไปแลว มีวิธกีารดังนี ้

1. ใหสมาชิกกลุมแตละคนเขียนคําถาม, ปญหาลงในแผนการด แลวใหแตละคน
ถามคําถาม สมาชิกในกลุมทุกคน 

2. ถาคําถามใด ทุกคนตอบได และตอบเหมือนกนัทกุคน จะเขียนคําตอบดานหลัง
ของคําถาม ถาหากคําตอบหลากหลาย ตองพยายามถามใหม เพื่อใหไดคําตอบทาํนองเดียวกัน 

3. แตละกลุมเขียนคําถาม ในดานทีเ่ปนคาํถาม และเขียนคําตอบ ในดานที่เปน
คําตอบและมีคําตอบอยู 

4. แตละกลุมรวบรวมสงแผนคําถามใหกลุมถัดไป 
5. แตละกลุมนาํคําถามจากแผนคําถามแตละแผนมาถามเพื่อนสมาชกิทีละคาํถาม 

คําถามทุกคาํถามตองมีการอภิปรายเกี่ยวกับคําตอบ ใหสอดคลองกันและควรดูวาสอดคลองกบั
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คําตอบเดิมหรือไม ถาคําตอบสอดคลองกัน ก็ถามคําถามตอไป ถาไมสอดคลองกับคําตอบกลุม
แรก ก็ใหเขียนคําตอบตอจากคําตอบเดิม 

6. กลุมที ่2 ทบทวนคําตอบของคําถามแตละคําถาม และดาํเนนิการแบบเดียวกนั 
7. แผนคําถาม สามารถจะสงตอไปใหกลุมอ่ืน ๆ ได เชน กลุม 3, 4, 5  
8. แผนคําถามจะถูกรวบรวมสงกลุมเดิมที่เปนเจาของ ซึ่งอาจจะมีการอภิปราย

เพิ่มเติมถาไมชัดเจนในคาํตอบบางคําถาม 
 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมกจิกรรมในลักษณะนี ้ สามารถใชเพื่อใหกลุมนักเรียนอภิปราย
ปญหา  จริง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยที่ไมมีคําตอบที่ถูกตองตายตัวเพียงคําตอบเดียว (สงเสริมความคดิ) 
ซึ่งทางเลือกในการปฏิบัติกจิกรรมอ่ืน ๆ ตอไป เกี่ยวกับการอภิปรายรวมกนัเพื่อหาคําตอบ คือ 
 1.ใหกลุมตัดสนิใจเลือกปญหาที่พวกเขาสนใจ ถาหากแตละกลุมเลือกปญหาที่
แตกตางกนั จะเปนการเหมาะสมที่สุด 

2. ใชกิจกรรมเดมิกับกลุมแรก คือใหจัดลําดับความคิดหาทางแกปญหา 1 ปญหาให
เสียบติดกับแฟม โดยที่คาํตอบหรือวิธีการแกปญหาจะอยูในแฟม 

3. สงแผน (คาํถามและคําตอบ) ใหกลุมตอไป แตละกลุมใชเวลา 3-5 นาท ี ตอบ
ปญหาใหฝายสรุป และเก็บคําตอบในแฟม 

4. สงตอไปใหกลุมอ่ืน โดยดําเนินการแบบเดียวกนั และกลุมสุดทายจะเปนกลุมที่
ทบทวน จัดเรยีงลําดับคําตอบ วิธีการแกปญหาที่เปนไปไดตามลําดับ และนําเสนอ ขอสรุปใหทกุ
กลุมไดเรียนรู 
 
 สรุปไดวากิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือกนั แตละเทคนิควิธจีะตองเหมาะสม
สอดคลองกับเนื้อหาสาระ และจุดประสงคการเรียนรู หรือผลการเรยีนรูที่คาดหวงัที่แตกตางกัน 
ครูผูสอนจะตองใชวิจารณญาณการเลือกใชแตละเทคนิคอยางเหมาะสม เพื่อชวยใหการเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพ ความสําเร็จของการเรียนรูแบบรวมมือกนัของนักเรียนนั้นไมไดเกิดขึ้นหรือ
เปนไปโดยอัตโนมัติดวยตนเองของนกัเรียน แตอยูที่ผลของการวางแผนการจัดการเรียนรูและการ
เตรียมการสอนเปนอยางดีของครู เพราะการเรียนแบบรวมมือกนัเปนยุทธวิธีการสอนที่ตัวนักเรียน
เองมีประสบการณนอยมาก ครูจึงควรมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับกจิกรรมการสอนและกิจกรรม
การเรียนรู และดําเนนิการเกี่ยวกับกิจกรรมการสอนและการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อให
ผูเรียนไดเกิดการเรียนรูอยางแทจริง 
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เทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์ (Student Team-Achievement Division: STAD) 
 การจัดการเรียนการสอนดวยการเรียนแบบเทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์ STAD ซึ่งเปนอีก
เทคนิคหนึง่ของวิธีสอนแบบรวมมือกนัมวีิธกีารคือ ใหกลุมนักเรียนทีม่ีสมาชกิ 4-6 เรียนรูเนื้อหา
สาระที่กาํหนด โดยเฉพาะอยางยิ่ง วธิีนี้เหมาะที่จะเรียนสาระความรู โดยมวีิธีการงาย ๆ คือครูสอน
เนื้อหาสาระใหทัง้กลุมใหญ อาจจะมีการสาธิตหรอืทาํแบบใหดูประกอบการสอนและการบรรยาย 
ตอจากนัน้ใหนักเรียนเขากลุมกันศึกษาจากสื่อการเรียนที่มอบให ครูเดินดูนักเรียนแตละกลุม คอย
แนะนาํ เมื่อนกัเรียนมปีญหา นอกจากนัน้ใหนักเรียนทาํแบบทดสอบทุกคน แจกเฉลยใหนกัเรียน
ตรวจสอบ 
 เทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์ STAD มีลักษณะสําคัญ คือ เปนวิธทีี่ชวยสรางแรงจงูใจให
นักเรียนชวยเหลือเพื่อนสมาชิกในกลุมใหเกิดการเรียนรู ถานกัเรยีนอยากใหกลุมของตนไดรับ
รางวัล นกัเรียนจะตองชวยเหลือเพื่อนสมาชิกใหเกิดการเรียนรู เห็นความสาํคัญของการเรียน และ
เกิดความสนุกสนานในการเรียนรู หลังจากครูนําเสนอบทเรียน นักเรยีนจะทํางานรวมกนั อาจจะ
ทํางานเปนคูแลวเปรียบเทียบคําตอบกัน อภิปรายเมือ่มีความเหน็ไมตรงกัน และชวยอธบิายเมื่อ
เพื่อนไมเขาใจ หากนักเรียนไมชวยเหลือกนั เมื่อถึงเวลาทดสอบ ความรบัผิดชอบของแตละบุคคลที่
มีตอเพื่อนสมาชิก (Individual Accountability) จะเปนแรงจูงใจใหนักเรียนอธิบายใหเพื่อนเขาใจ 
เนื่องจากกลุมจะประสบผลสําเร็จตอเมื่อสมาชิกทุกคนเกิดการเรียนรู สรุปข้ันตอนการสอนได 5 
ข้ันตอน ดงันี้คอื 
 ขั้นที ่1 ครูเสนอบทเรียน เนื้อหาสาระ ทัง้ชั้นเรยีน โดยทบทวนความรูเดิม สอนอธบิาย
เนื้อหาใหม ยกตัวอยางอธิบายประกอบ จดักิจกรรมการเรียนรู สรุปบทเรียน ถามและตอบขอสงสัย
ของนักเรียน 
 ขั้นที่ 2 ครูจัดนักเรียนเขากลุม แบบคละความสามารถ กลุมละ 4-6 คน พรอมแจกใบ
งาน หรือแบบฝกหัด 
 ขั้นที่ 3 ใหแตละกลุม ศึกษาหวัขอ จากใบงาน หรือแบบฝกหัดใหชวยกนัปฏิบัตติาม
คําสั่งใบงาน สมาชิกกลุมแบงหนาที่ปฏิบตัิตามบทบาท 
 ขั้นที่ 4 เมื่อสมาชิกปฏิบัติหรือแกปญหาครบทกุขอ ใหทุกคนรวมกันอภิปรายทุก
ประเด็นที่ไดรับมอบหมาย จนกวาจะแนใจวาสมาชิกทกุคนรู และเขาใจทุกเรื่องถูกตองตรงกัน 
 ขั้นที่ 5 ทดสอบความรู ความเขาใจของสมาชิกทุกคน แตละคนจะไมมีการชวยเหลือ
กัน ทัง้ทําแบบทดสอบ ประมาณ 15-20 นาที ครูตรวจคําตอบ หรือนักเรียนแลกกันตรวจคําตอบ 
(ถามีเวลา) รวมคะแนนเฉลีย่ของกลุม โดยนําคะแนนของสมาชกิทกุคนในแตละกลุมมารวมกันหาร
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ดวยจํานวนสมาชิก ซึง่จะไดคะแนนเฉลีย่ของกลุม ซึ่งเปนคะแนนของทุกคนในแตละกลุมเทยีบ
เกณฑที่กําหนดวากลุมใดเปนกลุมที่เยีย่มที่สุด ดีมาก และดี เปนตน 
 กลาวโดยสรปุการสอนแบบรวมมือกนัเทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ ์ (Student Team-
Achievement Division หรือ STAD) มีเทคนิคกระบวนการเรียนการสอนประกอบดวยกิจกรรมตาง 
ๆ ดังนี้ 1) การสอนของครู (Teach) 2) การรวมมือกนัเรียนรู (Team Study) ของนกัเรียน 3) การ
ทดสอบความรูความเขาใจ (Test) 4) การใหรางวัลกลุม (Team Recognition) จากคะแนนรวมของ
กลุม หมายถงึคะแนนพัฒนาการของแตละคนรวมกันหารดวยจํานวนสมาชิก (วัชรา เลาเรียนดี  
2548: 111) 
 
เทคนิคทีมเกมแขงขนั (Teams-Games-Tournament: TGT) 
 เทคนิคการสอนแบบทีมเกมการแขงขัน TGT มีวิธีดําเนนิการเชนเดียวกับเทคนิค  
STAD แตจะมีการเพิ่มการทดสอบดวยการแขงขันกนัเปนรายสัปดาห โดยใหสมาชิกกลุมเลนเกม
ทางวิชาการ แขงขันกับสมาชิกกลุมอ่ืน เพื่อเพิม่คะแนนใหกับทีมของตนเอง โดยที่ผูที่ไดคะแนน
สูงสุดในแตละครั้งจะไดคะแนนมาเพิ่มใหกับกลุมของตนเอง นั่นก็คือ ผูมีผลสัมฤทธิ์สูงและ
ผลสัมฤทธิ์ต่ําของแตละกลุมจะแขงขันกนั กลุมที่มีคะแนนจากการแขงขันสูงที่สุด จัดอยูในกลุมดี
เยี่ยม จะไดรับรางวัลตามทีต่กลงกนัไว ทีสํ่าคัญสมาชิกกลุมแตละกลุมจะตองชวยเหลือกันและกนั
เพื่อเตรียมพรอมที่จะเลนเกมแขงขันกับสมาชิกกลุมอ่ืน ๆ และขณะเลนเกม สมาชกิไมสามารถจะ
ชวยเหลือสมาชิกกลุมของตนเองได ดงันัน้นกัเรียนทุกคนมีโอกาสเทาเทียมกันในการทําคะแนน จงึ
ทําใหมีความภาคภูมิใจ มัน่ใจในความพยายามและความสามารถของตน และเปนการกระตุนให
นักเรียนกระตอืรือรนในการคนควาหาความรูและชวยเหลือกัน 
 ขั้นตอนการสอบแบบ TGT มี 4 ข้ันตอนดังนี ้
  ขั้นที่ 1 ครูสอนเนื้อหาสาระในแตละหนวยตามแผนการสอน 
  ขั้นที่ 2 จัดนักเรียนเขากลุมเชนเดียวกับเทคนิค STAD 
  ขั้นที ่ 3 ใหศึกษาและปฏิบตัิตามคําสั่งในใบงาน ใหทุกคนเรียนรูและปฏิบัติ และ
ทําความเขาใจทุกเรื่อง ทกุกิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย พรอมกับเตรียมที่จะแขงขนักับสมาชิกใน
กลุมอ่ืน ๆ  
  ขั้นที่ 4 จดักลุมแขงขันใหม เพื่อตอบปญหา หาคําตอบ จากใบงานและ
แบบทดสอบทีค่รูมอบหมายให โดยใหหมายเลขแกสมาชิกกลุมทุกคน ครูตรวจคําตอบ ใหคะแนน 
นําคะแนนที่ไดไปรวมกับสมาชิกกลุมของตน ครูจะใหรางวัลกลุมที่ไดคะแนนสงูสุด 
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 หมายเหต ุ ในการจัดใหมีการแขงขันกนันัน้ ครูจะจัดนกัเรียนที่มีระดบัความสามารถ
เทาเทียมกนัจากทมีตาง ๆ แขงขันกัน (5-6 คน) อาจจะใหหมายเลขนกัเรียนแตละคน และเมื่อถูก
เรียกจะตองตอบคําถามที่กาํหนดให คะแนนกลุมจะไดจากคะแนนแตละคนรวมกัน หารดวย
จํานวนนักเรียน รางวัลของครูแลวแตความเหมาะสม แตความเหมาะสมและชวยเสริมกําลังใจให 
เชน การประกาศความสามารถที่บอรด หรือวิทยุโรงเรียน หรือหนังสือโรงเรียน เปนตน 
 โดยสรุปแลว เทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ ์ (STAD) และเทคนคิเกมแขงขัน (TGT) ในการจัด
กิจกรรมการเรยีนการสอนทัง้สองเทคนิคนี ้ ผูวิจัยมีความเหน็สอดคลองกับความคดิเห็นในเอกสาร
อัดสําเนา ประกอบการสอนของ วัชรา  เลาเรียนด ี (2547) ที่กลาววา การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน จะตองเริ่มตนดวยการสอนของครูเสมอ ดังนั้นครูตองสอนหรือใหความรูแกผูเรียนอยาง
ชัดเจนที่สุด ซึง่อาจจะนาํกระบวนการสอนที่มปีระสิทธภิาพของนักการศึกษา หรือจากผลการวิจยั
เกี่ยวกับวิธีสอนแบบตาง ๆ มาปรับใชก็ได เชน กระบวนการสอนทีม่ปีระสิทธิภาพของ โรเซนไซน  
และคณะ  กระบวนการสอนของเมเดลนิ ฮันเตอร หรือรูปแบบวิธีสอนอ่ืน ๆ ที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ    กลาวคือ    การจัดการเรียนการสอนดวยเทคนิคการรวมมือกนัจะตอง
ประกอบดวย 1)ข้ันเตรียมความพรอมผูเรียน ประกอบดวย การทบทวนความรูเดิมใหความรูใหม
และใหหรือปฏิบัติโดยครูคอยแนะนํา ทบทวนบทบาทหนาทีข่องสมาชิกกลุม แนวทางการ
ปฏิบัติงาน กลุมที่ประสบผลสําเร็จ  (ผลงานกลุมคือ ผลงานของทกุคน) การคํานวณคะแนนสอบ
ยอย คะแนนพัฒนาและคะแนนรวมของกลุม 2) ข้ันการพฒันาความรูโดยกิจกรรมกลุม 
ประกอบดวย การรวมกนัเรยีนรูและฝกปฏิบัติ การอธิบาย และชวยเหลือเพื่อนสมาชิกในการเรียนรู 
3) ข้ันการวัดประเมินผล การเรียนรูและการปฏิบัติงานกลุม ประกอบดวย ครู และนักเรียนชวยกัน
สรุปสาระและความรู นกัเรียนทาํแบบทดสอบยอยเปนรายบุคคล ตรวจใหคะแนนการสอบยอย 
คํานวณคะแนนพัฒนาและตัดสินผลสัมฤทธิ์ของกลุม การประเมนิผลการทํางานกลุมของสมาชิก
แตละกลุม ขอแนะนาํในการพัฒนา ปรับปรุงการทาํงานกลุม และการใหรางวัลกลุมที่มีการเรียนรูดี
เลิศ 
 
ขอแนะนําเพิม่เติมเกี่ยวกบัการสงเสริมทักษะการทํางานกลุม  
 1. ครูควรจะใหนักเรียนมีแฟมบันทึกคะแนนของกลุม คะแนนฐานแตละครั้ง และ
คะแนนสอบของตนเองแตละครั้ง รวมทั้งมีสวนในการคํานวณคะแนนพัฒนาของตนเองและของ
สมาชิกทุกคนในกลุม 
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 2. สําหรับกจิกรรมกลุมแบบรวมมือกนั ครูควรแจกใบงานหรือใบความรู และใบ
กิจกรรม(กลุมละ 4-5 คน) ไดรวมมือกันอยางจรงิจัง (วัชรา เลาเรียนดี 2548:110) 
 การจัดกล ุ มรวมมือกันเรียนรู      เพื่อคละความสามารถ   ประกอบดวยนักเรียน  เกง:
ปานกลาง:ออน (1:2:1) ดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 การกําหนดนกัเรียนเขากลุมตามรูปแบบวิธีสอนรวมมือกัน 
ระดับผลการเรียน อันดับ ชื่อกลุม ระดับผลการเรียน อันดับ ชื่อกลุม 

 
 
 
 

นักเรียนเกง 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 

นักเรียนปานกลาง 21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 

 
 
 
 

นักเรียนปานกลาง 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

J 
I 
H 
G 
F 
E 
D 
C 
B 
A 

 
 
 
 

นักเรียนออน 

31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

J 
I 
H 
G 
F 
E 
D 
C 
B 
A 

 
หมายเหต ุนกัเรียนทั้งหมด 40 คน ถาแบงกลุมละ 4 คน จะได 10 กลุม 
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 จากตารางที ่ 2 เปนการจัดกลุมตามระดบัความสามารถในการเรียนรู โดยยึดคะแนน
จากการทดสอบคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรียน(GPA) ปการศึกษา 2548 ของนักเรียนระดบั
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพชัน้ปที ่ 1 แลวเรียงลําดับนักเรียนเขากลุมทัง้หมด 10 กลุม ซึ่งประกอบดวย
สมาชิก ดังนี ้
 กลุม A ประกอบดวยสมาชกิลําดับที ่1,20,21,40 
 กลุม B ประกอบดวยสมาชกิลําดับที ่2,19,22,39 
 กลุม C ประกอบดวยสมาชกิลําดับที ่3,18,23,38 
 กลุม D ประกอบดวยสมาชกิลําดับที ่4,17,24,37 
 กลุม E ประกอบดวยสมาชกิลําดับที ่5,16,25,36 
 กลุม F ประกอบดวยสมาชกิลําดับที ่6,15,26,35 
 กลุม G ประกอบดวยสมาชกิลําดับที ่7,14,27,34 
 กลุม H ประกอบดวยสมาชกิลําดับที ่8,13,28,33 
 กลุม I ประกอบดวยสมาชิกลําดับที่ 9,12,29,32 
 กลุม J ประกอบดวยสมาชิกลําดับที่ 10,11,30,31 
 การหาคะแนนฐานของนกัเรียน ในการเรียนแบบรวมมือกนั ครูผูสอนและนกัเรียน
ตองทราบคะแนนฐานของนกัเรียนแตละคน เพื่อการพัฒนาปรับปรุงการเรียนใหมปีระสิทธิภาพ 
เพื่อทราบผลการเรียนวามีความกาวหนาขึน้หรือไม เพียงใดและเพื่อเปนฐานในการคาํนวณคะแนน
ความกาวหนาตอไป 
 คะแนนฐานของนักเรียนแตละคน อาจไดจากผลการเรียนในภาคเรยีนที่ผานมาในชวง
นั้น ๆ หรือจากคะแนนในกลุมวิชานัน้ ๆ ในปการศึกษาที่ผานมา แตถาเปนคะแนนตลอดป 
การศึกษาควรเฉลี่ยคะแนนกอน ดังตวัอยาง 
 เด็กหญิงกุกไก สอบวิชาภาษาอังกฤษเมื่อปการศึกษาที่ผานมา 2 ภาคเรียน ไดคะแนน
ดังนี ้
  คะแนนภาคเรียนที ่1 ได  73 คะแนน 
  คะแนนภาคเรียนที ่2 ได 75 คะแนน 
   รวม           148 คะแนน 
  คะแนนเฉลี่ยคือ 148/2 คือ   74 คะแนน 
  ดังนัน้คะแนนฐานของ กุกไก คือ 74 คะแนน 
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 คะแนนฐานสามารถเปลี่ยนแปลงไดทุกครั้งทีท่ําการทดสอบยอย โดยการนาํคะแนน
คร้ังลาสุดเปนคะแนนฐานในครั้งตอไป 
 
การคิดคะแนนความกาวหนา  
 คะแนนความกาวหนานับวาเปนคะแนนที่สําคัญทีเ่ปนพื้นฐานในการคิดคะแนนเฉลี่ย
ของกลุม ซึง่คะแนนความกาวหนาเปนของผูเรียนแตละคนที่ไดจากการทาํแบบทดสอบในแตละ
คร้ัง เมื่อเทียบกับคะแนนฐาน ดังตัวอยาง 
 
ตัวอยางที ่1 คะแนนฐานของเอื้อมพร ได 75 คะแนน 
 ในการสอบครัง้ที ่ 1 คะแนนเต็ม 10 เอื้อมพร ได 9 คิดเปนรอยละเทากับ 90 คะแนน
นํามาเทียบกบัคะแนนฐานเทากับ 90-75 = 15 เอื้อมพรไดคะแนนสูงกวาคะแนนฐาน 15 คะแนน 
คะแนนพัฒนาเทากับ 30 และคะแนนฐานครั้งที ่2 ของเอื้อมพรเทากบั 90 
 
ตัวอยางที ่2 คะแนนฐานของศรนารายณได 51 คะแนน  
 ในการสอบครัง้ที ่1 คะแนนเต็ม 10 ศรนารายณได 2 คิดเปนรอยละเทากับ 20 คะแนน
นํามาเทียบกบัคะแนนฐานเทากับ 20-51 = -31 ศรนารายณไดคะแนนต่าํกวาคะแนนฐาน 31 
คะแนน คะแนนพัฒนาเทากบั 0 และคะแนนฐานครัง้ที ่2 ของศรนารายณ เทากับ 20 
 
ตารางที่ 3 การคิดคะแนนความกาวหนาตามรูปแบบวธิีสอนแบบรวมมือกัน 

คะแนนจากการทดสอบ/แตละคน คะแนนพัฒนา 
ไดต่ํากวาคะแนนฐาน มากกวา 10 คะแนน 
ไดต่ํากวาคะแนนฐาน 1-10 คะแนน 
ไดเทากับคะแนนฐานหรือมากกวา 1-10 คะแนน 
ไดสูงกวาคะแนนฐานมากกวา 10 คะแนน 

0 
10 
20 
30 

ที่มา : วัชรา เลาเรียนดี, เทคนิคการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศ (นครปฐม : คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2545),196. 
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 เมื่อไดคะแนนความกาวหนาของสมาชิกแตละคน แลวนาํคะแนนมารวมกันทั้งกลุม 
จากนั้นนํามาหาคาเฉลี่ยเปนคะแนนความกาวหนาของกลุม ซึง่มีเกณฑในการเปรียบเทียบระดับ
คะแนนของกลุมและการใหรางวัลของกลุม ดังตารางที่ 4 ตอไปนี้ 
ตารางที่ 4 เกณฑการที่กลุมไดรับการยกยอง ตามรูปแบบการสอนแบบรวมมือกนั 

คะแนนพัฒนาเฉลี่ยของกลุม ระดับของกลุม 
ไดคะแนนเฉลีย่ 0-15 คะแนน 
ไดคะแนนเฉลีย่ 16-25 คะแนน 
ไดคะแนนเฉลีย่ 26-30 คะแนน 

ทีมเกง (Good Team) 
ทีมเกงมาก (Great Team) 
ทีมยอดเยีย่ม (Super Team) 

ที่มา : วัชรา  เลาเรียนด,ี เทคนิคการจัดการเรียนรูสําหรบัครูมืออาชีพ  (นครปฐม: คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2547), 29. 
 
ขอเสนอเพิม่เติม การเรียนแบบรวมมือกันนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงกลุมในการเรยีนรูเมื่อทําการ
สอนไดครบ 1 หรือ 2 เร่ือง เพื่อใหนักเรียนไดรวมกันแกปญหาตาง ๆ กบัเพื่อนในชัน้ไดครบทุกคน 
 
ประโยชนและความสําคัญของการเรยีนแบบรวมมือกัน 
 สุรศักดิ์  หลาบมาลา (2531 : 5) ไดกลาวถึงความสาํคญัของการเรียนแบบรวมมือกัน
ไวดังนี ้
 1) เด็กเกงที่เขาใจคําสอนของครูไดดีจะเปลี่ยนคําพูดของครู เปนภาษาของเด็กอธบิาย
ใหเพื่อนไดฟง ทําใหเพื่อนเขาใจไดดียิ่งขึ้น 
 2) เด็กทาํหนาที่อธิบายบทเรียนใหเพื่อนฟงจะเขาใจบทเรียนไดดีข้ึน คือ ยิง่สอนยิ่ง
เขาใจบทเรียนไดดียิ่งขึ้น 
 3) การสอนเพือ่นเปนการสอนแบบตัวตอตัว ทาํใหเด็กไดรับความเอาใจใส และมีความ
สนใจมากขึ้น 
 4) เด็กทุกคนตางกพ็ยายามชวยเหลือซ่ึงกันและกนั เพราะครูจะคิดคะแนนเฉลีย่ของทัง้
กลุมดวย 
 5) เด็กทุกคนเขาใจดีวาคะแนนของตนมสีวนชวยเพิ่มหรือลดคาเฉลี่ยของกลุม ดังนั้น 
ทุกคนตองพยายามอยางเตม็ที่ จะคอยอาศัยเพื่อนอยางเดียวไมได 
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 6) เด็กทุกคนมีโอกาสฝกทกัษะทางสังคม มีหวัหนากลุม มีผูชวย มีเพื่อนรวมกลุมเปน
การเรียนรูวิธีการทํางานเปนกลุมหรือเปนทีมงานซึ่งจะเปนประโยชนมากเมื่อเขาสูวงงานอันแทจริง 
เมื่อโตเปนผูใหญแลว 
 7) เด็กไดมีโอกาสเรียนรูกระบวนการกลุม เพราะในการปฏิบัติงานรวมกนันัน้ ก็ตองมี
การทบทวนกระบวนการทํางานของกลุม เพื่อใหมปีระสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หรือคะแนนของ
กลุมดีข้ึน 
 8) เด็กเกงจะมีบทบาททางสังคมมากขึน้ เขาจะรูสึกวาไดเรียน หรือไมไปหลบทอง
หนงัสือเฉพาะตนเองมหีนาทีต่อสังคมดวย 
 9) ในการตอบคําถามในหองเรียน ถาหากคนตอบผิด เพื่อนจะหัวเราะ เมื่อทํางานเปน
ทีม เด็กจะชวยเหลือซ่ึงกนัและกัน ถาหากตอบผิดถือวาผิดทั้งทีม คนอื่น ๆ อาจจะชวยเหลือบางทํา
ใหเด็กมีความผูกพันธกนัมากขึ้น 
 ชูศรี  สนิทประชากร (2534 : 46-47) ไดกลาวถงึประโยชนและความสําคัญของการ
เรียนแบบรวมมือกันไวดงันี ้
 1) สงเสริมใหเกิดการเรียนรูที่ดีข้ึน และความรูนัน้จะคงทนกวา 
 2)รูจักการใชเหตุผลมากขึ้น มีความเขาใจในเรื่องนัน้ลึกซึ้งและมีความคิดสรางสรรค
มากกวา 
 3) มีแรงจูงใจทั้งภายในและภายนอกที่จะเรียนรูมากขึ้น 
 4)สนใจในการทํางานและลดความไมเปนระเบียบวนิยัของหองเรียนลงไดมาก   เพราะ
ทุกคนทํางานรวมกัน 
 5) ไดรับแนวความคิด ความสามารถมากขึน้จากเพื่อน 
 6) มีการยอมรับในความแตกตางระหวางเพื่อนในดานตาง ๆ เชน ลักษณะนิสัย เพศ 
ความสามารถ ระดับของสังคม และลักษณะแตกตาง อ่ืน ๆ ของเพื่อน แมกระทั่งสีผิวใน
สหรัฐอเมริกา ซึ่งเมื่อใชวิธีการนี้จะชวยใหเกิดความเขาใจกันดียิง่ขึ้น 
 7) มีการชวยเหลอืสนับสนุนกันในดานตาง ๆ  
 8) มีสุขภาพจติ การปรับตัว และการทาํงานในสถานที่เปนธรรมชาต ิไมตึงเครียด 
 9) ใชความสามารถของตนเองอยางเต็มที่ ที่จะใหกับเพื่อน 
 10) มีทักษะทางดานสังคมมากขึ้น 
 บุญชม  ศรีสะอาด (2537 : 122) ไดกลาวถงึขอดีของการเรียนแบบรวมมือกนัไววา
ผูเรียนไดรวมกันเรียนเกิดการเรียนรูไดดี การซักถามทําใหเกิดความกลา และไดทราบคําตอบใน
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เร่ืองที่ตนสนใจหรือยังไมกระจาง การอธบิายใหเพื่อนฟงจะทาํใหผูอธิบายมีความแมนยําในเรื่องที่
เรียนมากขึ้น เพื่อน ๆ ที่ฟงเกิดความเขาใจอยางชัดแจง ผูเรียนไดพฒันาการทํางานเปนกลุมใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น คนออนไดเรียนรูจากคนที่เกงกวา ซึ่งจะมีความตั้งใจชวยเพื่อน ๆ  เพื่อ
ยกระดับผลงานของกลุมใหสูงขึ้น ซึ่งจะสงผลกับสมาชกิทุกคนในกลุม 
 ประโยชนและความสาํคัญของการเรียนแบบรวมมือกนั (กุลยา  เบญจกาญจน 2538 : 
18 อางถงึใน จินตนา กจิบํารุง 2545 : 44) 
 1) การเรียนแบบรวมมือกัน ชวยใหนักเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับทัศนคติพื้นฐานและ
คุณคาในการรูจักคิดอยางอสิระทั้งในและนอกหองเรียน 
 2) ในกรณีที่เดก็เหนิหางจากทางบาน หองเรียนจงึเปนแหลงทดแทน หากครูวางแผนให
นักเรียนปฏิบตัิงานรวมกนัเปนอยางดี ก็จะเปนแหลงที่สรางสรรคพฤตกิรรมทางสังคม 
 3) ชวยใหผูเรียนรูจักสรางสรรคความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ยอมรับและ
ปรับเปลี่ยนความคิดเห็นของตนเองกับสมาชิกในกลุม การทาํงานรวมกันอาจจะประสบสิ่งที่ชอบ
และไมชอบผูเรียนจะไดปรับตัวเขาหากนั 
 4) ปฏิสัมพันธในสงัคมชวยใหมองเหน็ตวัเอง รูจักทศันคติคุณคาและความสามารถ
ของตนเองในสถานการณตาง ๆ สรางบุคลิกภาพความเชื่อมั่นและรูจกัตนเองมากยิง่ขึ้น 
 5) การเรียนแบบรวมมือกนั ชวยสรางกระบวนการเรียนรูและความคดิสรางสรรค รูจัก
คิดอยางมีเหตผุลและการเรียนรูทกัษะการแกปญหา เปนกระบวนการทางความคดิระดับสูง ซึ่งจะ
นําผูเรียนไปสูการสรางภาระงานแบบยิง่ใหญ 
 เอปสเธียน (Epstein 1991 : 13 อางถงึใน จนิตนากิจบํารุง 2545 : 44) ไดกลาวถึง
ประโยชนและความสาํคัญของการเรียนแบบรวมมือกนั โดยใชเทคนิคจิกซอรไวดังนี ้
 1) สงเสริมความเปนอิสระของนักเรียน 
 2) สงเสริมการเรียนเปนกลุม 
 3) สามารถนําไปใชสอนไดหลายระดับ 
 4) สามารถนําไปใชสอนในวชิาในการสอนนักเรียนไดหลายกลุมอาย ุ
 5) สามารถนํามาปรับปรุงใชในการสอนนกัเรียนไดหลายกลุมอาย ุ
 6) สงเสริมความรับผิดชอบตอตนเองและความรับผิดชอบตอกลุม 
 7) หลีกเลีย่งการครอบงําของสมาชกิคนใดคนหนึง่ในกลุม ทําใหเกดิการยอมรับและ
ความเขาใจจากสมาชิกในกลุม 
 8) ชวยพัฒนาทักษะทางสงัคม และชวยการประเมินผล 
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 ดังนัน้ การเรียนแบบรวมมอืกันชวยใหผูเรียนสามารถพฒันาตนเองในดานตาง ๆ ได
ดังนี ้

1. การพัฒนาดานกระบวนการเรียนรู 
2. การพัฒนาดานบุคลิกภาพ 
3. การพัฒนาดานสังคม 
4. การพัฒนาดานอารมณ ความเชื่อและทัศนคติตอตนเอง บุคคลอื่น และตอสังคม

ในเชิงสรางสรรค 
 จอหนสนัและจอหนสนั (Johnson and Johnson 1994, อางถึงใน จนิตนา กิจบํารุง   

2545 : 45) ไดสรุปไววา การเรียนแบบรวมมือกัน   จะชวยใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายตาง ๆ 
ดังนี้คือ 

 1.พัฒนาการของผลสัมฤทธิท์างการเรียนของสมาชิกกลุมทุกคน 
 2.พัฒนาการความสัมพันธที่ดีตอกันระหวางนักเรียนในชั้น 
 3.เปนการฝกประสบการณการอยูรวมกันในสังคมอยางสรางสรรคและปรกติสุข 

 
บทบาทของครู และนักเรยีนในการเรยีนแบบรวมมือกัน 
 บทบาทที่สําคญัของครู ในการสอนแบบรวมมือกนั  (ชูศรี สนิทประชากร 2534,      
อางถงึใน อนสุรณ  สุชาตานนท 2536) คือ ครูจะตองตั้งจุดมุงหมายในการสอนทัง้ในดานวชิาการ
และทักษะความรวมมืออ่ืน ๆ (Academic and Collaborative Skill Objective) ซึ่งจุดมุงหมายหลักนี้ 
จะเปนลกัษณะของการทํางานรวมกนัวา ตองการใหมลัีกษณะอยางไร อาจเปนทกัษะการทาํงาน
กลุม หรือการอยูรวมกนัในสงัคม (Social Objective) นอกจากการตั้งจดุมุงหมายของการสอนให
ชัดเจนแลว ครูควรเอาใจใสในเรื่องของการจัดกลุมดวย ซึง่การจัดกลุมนี้นบัวาเปนสิ่งสําคัญอยาง
ยิ่งในการเรียนรู แบบรวมมือกันเพราะการจัดกลุมไมเหมาะสมนั้น จากการวจิัยพบวา จะสงผลตอ
การเรียนรูอยางยิ่ง ครูควรพจิารณาองคประกอบ ของการจัดกลุมลักษณะใดลักษณะหนึง่ กลุม
อาจจัดเปนลกัษณะเดียวกัน (Homogeneous) หรือลักษณะคละกนั (Heterogeneous) ลักษณะ
ดังกลาวไดแก เพศ อายุ เชือ้ชาติ สีผิว ความสามารถ ความสนใจ หรืออ่ืน ๆ จะจดัแบบใด อยางไร 
ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของครูวาตองการจุดมุงหมายอื่น ๆ อะไรอีกบาง นอกเหนือจากจดุมุงหมายทาง
วิชาการ 
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หลักเกณฑในการสรางแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรยีน 
 ในการสรางแบบทดสอบ วดัผลสัมฤทธิท์างการเรียน (เยาวดี  วิบูลยศรี (2528 : 82) 
และวัญญา วศิาลาภรณ (2533 : 67, อางถงึใน อภิญญา สิงหสมบัติ 2545 : 46) กลาวถึง
หลักเกณฑไวสอดคลองกันดังนี ้
 1. เนื้อหาหรือทักษะที่ครอบคลุมในแบบทดสอบนั้น จะตองเปนพฤตกิรรมที่สามารถวัด
ผลสัมฤทธิ์ได 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ใชแบบทดสอบวัดนัน้ ถานําไปเปรียบเทียบกนัจะตองให
ทุกคนมีโอกาสเรียนรูในสิง่ตาง ๆ เหลานัน้ ไดครอบคลุมและเทาเทยีมกัน 
 3. วัดใหตรงกับจุดประสงค การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ควรจะ
วัดตามวัตถปุระสงคทุกอยางของการสอน และจะตองมัน่ใจวาไดวัดสิ่งที่ตองการจะวัดไดจริง 
 4. การวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน เปนการวัดความเจริญงอกงามของนักเรียน การ
เปลี่ยนแปลงและความกาวหนาไปสูวัตถปุระสงคทีว่างไว ดังนั้นครูควรจะทราบวากอนเรียน 
นักเรียนมีความรูความสามารถอยางไร เมื่อเรียนเสร็จแลวมีความรูแตกตางจากเดิมหรือไม โดย
การทดสอบกอนเรียนและทดสอบหลังเรียน 
 5. การวัดผลเปนการวัดผลทางออม เปนการยากทีจ่ะใชขอสอบแบบเขียนตอบวัด
พฤติกรรมตรง ๆ ของบุคคลได ส่ิงที่วัดไดคือการตอบสนองตอขอสอบ ดังนัน้การแปลงวัตถุประสงค
ใหเปนพฤติกรรมที่จะสอบวดั จะตองทําอยางรอบคอบและถูกตอง 
 6. การวัดการเรียนรู เปนการยากที่จะวัดทกุสิ่งทกุอยางทีส่อนไดภายในเวลาจาํกัด ส่ิงที่
วัดไดเพียงตวัแทนของพฤตกิรรมทั้งหมดเทานั้น ดังนั้นตองมั่นใจวาสิง่ที่วัดนัน้เปนตวัแทนแทจริงได 
 7. การวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนเปนเครื่องชวยพัฒนาการสอนของคร ูและเปน
เครื่องชวยในการเรียนของนักเรียน 
 8. ในการศึกษาที่สมบูรณนั้น ส่ิงสําคัญไมไดอยูที่การทดสอบแตเพยีงอยางเดียว การ
ทบทวนการสอนของครูก็เปนสิ่งสาํคัญยิ่ง 
 9. การวัดผลสมัฤทธิท์างการเรียน ควรจะเนนการวัดความสามารถในการใชความรู ให
ประโยชน หรือการนาํความรูไปใชในสถานการณใหม ๆ  
 10. ควรใชคําถามใหสอดคลองกับเนื้อหา วิชา และวัตถปุระสงคที่จะวดั 
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 11. ใหขอสอบมีความเหมาะสมกับนกัเรียนในดานตาง ๆ เชน ความยากงาย 
พอเหมาะ มีเวลาพอสําหรับนักเรียนในการทําขอสอบ 
 ในการสรางแบบทดสอบใหมีคุณภาพ วิธกีารสรางแบบทดสอบที่เปนคาํถามเพื่อวัด
เนื้อหาและพฤติกรรมที่สอนไปแลว ตองตั้งคําถามทีส่ามารถวัดพฤติกรรมการเรยีนการสอนได
อยางครอบคลมุและตรงตามจุดประสงคการเรียนรู พวงรตัน  ทวีรัตน (2543 : 97) ไดกลาวถงึ
วิธีการสรางแบบทดสอบทีม่ีคุณภาพ ดังนี ้

1) วัดดานความรูความจาํ 
2) วัดดานความเขาใจ 
3) วัดดานการนาํไปใช 
4) วัดดานการวิเคราะห 
5) วัดดานการสังเคราะห 
6) วัดดานการประเมินคา 

 จึงสรุปไดวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคือ ผลอันเกดิจากการใชแบบทดสอบไปวัดผล
สัมฤทธทางการเรียนตามจดุประสงค แลวนาํผลนั้นมาใชเพื่อประเมินผลการเรียนวานักเรียนมี
ความรูความสามารถ ความกาวหนาตามจุดประสงคทีก่ําหนดไวหรือไม รวมทัง้ความรูและทักษะที่
อาจเกิดขึ้นในอนาคต สามารถนําไปประยกุตใชในชีวิตประจําวนัได 
 
พฤติกรรมการทํางานกลุม 
  สุรพงษ  วิชิต (2539 : 6) กลาวถงึ การทาํงานกลุมวา หมายถงึ พฤติกรรมการทาํงาน
กลุมตามบทบาทหนาที ่ ที่สมาชิกแตละคนไดรับมอบหมาย จากกลุมในการเรียนครั้งนั้น บทบาท
ของสมาชิกไดแก บทบาทหัวหนา เลขานุการ และบทบาทของสมาชิก 
  กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2540 : 19) ไดใหความหมายของการทํางานกลุม 
ไววา การทาํงานกลุม หมายถงึ การทํากิจกรรมรวมกนัของกลุมบุคคล โดยมวีัตถุประสงค และ
เปาหมาย ที่สอดคลองตอเนือ่งกัน มีกระบวนการทาํงานกลุมอยางเปนระบบ และมปีฏิสัมพันธที่ดี
ตอกัน สงผลใหงานประสบความสาํเร็จอยางมีประสิทธภิาพ 
  อารยา  กลาหาญ (2545 : 58) ไดใหความหมายของการทาํงานกลุมไววา หมายถึง
ความชาํนาญในการทํางานของบุคคลภายในกลุม ทุกคนภายในกลุมมีวัตถุประสงคและเปาหมาย
รวมกัน โดยปฏิบัติหนาที่ของตนเองในการทํางานกลุม ซึง่ประกอบดวย การสรางความคุนเคย การ
ส่ือสารความหมาย การยกยองใหกาํลังใจ และการขจัดความขัดแยง 
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  นอกจากนี ้วัชรา  เลาเรียนดี (2547 : 13)  ไดใหความหมายของพฤติกรรมการทาํงาน
กลุมไววา พฤติกรรมการทาํงานกลุม (Group Working Behaviors) หมายถงึ การแสดงออกดวย
คําพูดและปฏิบัติ เพื่อใหงานกลุมประสบผลสําเร็จสูงสุด ซึง่ในการจัดการเรียนการสอนแบบ
รวมมือกนันัน้ สมาชิกกลุมทุกคนตองยอมรับวาผลงานกลุมหรือผลสําเร็จของงานกลุมทกุครั้งนัน้
เปนผลงานของทุกคน ทกุคนในกลุมมีความรับผิดชอบเทาเทียมกันตอผลงานกลุม ทุกคนในกลุม
จึงตองมีสวนรวมในการคิด ปฏิบัติ ยอมรับความคิดเหน็ของเพื่อน รวมเสนอและปฏิบัติดวยความ
เต็มใจ ครูตองคอยติดตามดูแลการปฏิบัติงานของกลุม คอยชวยเหลือ ปรับและแกไขพฤติกรรมไม
เหมาะสม และกระตุนเสรมิกําลงัใจใหทกุคนรวมกันคดิและปฏิบัติอยางสนุกสนาน พฤติกรรมที่
นักเรียนฝกและสังเกตได มดีังนี้ การแสดงความคิดเหน็ การใหกาํลังใจเพื่อน การรับฟงความ
คิดเห็น การรวมมือกับกลุม และความตั้งใจในการทํางานกลุม 
  จากความหมายทีก่ลาวมา ผูวิจัยไดใหความหมายของพฤติกรรมการทํางานกลุม ดังนี้ 
ความหมายของการทํางานกลุม หมายถึง การทํากจิกรรมรวมกันของกลุมบุคคล โดยมี
วัตถุประสงค และเปาหมายที่สอดคลองตอเนื่องกัน มีกระบวนการทํางานตามบทบาทหนาทีใ่น
กลุมอยางเปนระบบ และมปีฏิสัมพันธที่ดตีอกัน อันประกอบดวย การแสดงความคิดเห็น การให
กําลังใจเพื่อน การรับฟงความคิดเห็น การรวมมือกับกลุม และการเอาใจใสในการทาํงานกลุม 
 
หลักและแนวคิดในการทาํงานกลุม 
 การทาํงานกลุม ควรคํานึงถงึหลักที่สําคัญ 3 ประการดังนี ้
 1. การนําศักยภาพของแตละคนมาใชใหเกิดประโยชนตอการทํางานกลุม 
           จากคํากลาวที่วา “หลายหวัดีกวาหัวเดียว” เปนแนวคิดที่ชี้ใหเหน็ไดชัดเจนวา การ
นําความสามารถหรือศักยภาพของนักเรียนแตละคนมาผสมผสานกัน โดยนําความสามารถของแต
ละคนมาชวยกันปฏิบัติงานของกลุมใหบรรลุเปาหมายของการทํางานกลุมใหไดผลสําเร็จสูงสุด ซึง่
หมายถงึความสําเร็จของทกุคนดวย 
     ดงันัน้ในการจัดกลุมเพื่อใหนกัเรียนทํางานรวมกนัจึงเปนวิธกีารหนึง่ที่กระตุนให
นักเรียนแตละคนไดนําศักยภาพของตนมาใชในการปฏิบัติงานกลุมใหบรรลุเปาหมาย ทั้งยงัเปน
การสรางการยอมรับนับถือซ่ึงกนัและกนั 
  2. การมีสวนรวมในกระบวนการทํางานกลุม 
   การมีสวนรวมในกระบวนการทํางานกลุมของนักเรียน จะเริ่มตนจากการที่
นักเรียนเขามามีบทบาทหรอืมีสวนรวมในกิจกรรมการเรยีนรู/การทาํงานในฐานะสมาชิกกลุมและ
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เปนผูลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู/การทํางานดวยตนเอง และการมีสวนรวมของนักเรียน จะ
เนนการมีสวนรวมในทุก ๆ ดานทั้ง 3 ดาน ดังนี ้
   1) รวมใจ (Heart) ไดแก การที่นกัเรียนมีความรูสึกตั้งใจ เต็มใจ มุงมั่นในการ
ปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ในกระบวนการเรียนรู/การทํางานกลุม 
   2) รวมคิด (Head) ไดแก การทีน่ักเรียนมีแนวคิดเกีย่วกับกิจกรรมตาง ๆ ใน
กระบวนการเรยีนรู/การทาํงานของกลุม มกีารคิด วิเคราะห ตัดสนิใจ และสรุปส่ิงที่เรียนรูดวย
ตนเอง 
   3) รวมมือ (Hand) ไดแก การที่นกัเรียนลงมือปฏิบัติ หรือกระทํากจิกรรม ตาง ๆ 
ดวยตนเองหรอืมีการอภิปรายการแสดงความคิดเหน็ของตนเองใหสมาชิกในกลุมไดรับรูการทํางาน
รวมกันเปนกลุม จงึจาํเปนตองมีการกาํหนดบทบาทหนาที่ของสมาชกิในกลุม เชน มีผูนาํกลุม 
เลขากลุมและสมาชิกกลุม ซึง่บทบาทตาง ๆ เหลานี้ควรใหนกัเรียนสลบับทบาทกนั เพื่อเปดโอกาส
ใหนักเรียนไดฝกฝนทักษะตาง ๆ ในการทาํงานกลุม รวมทั้งฝกฝนทักษะการทํางานกลุมอ่ืน ๆ อัน
ไดแก การกําหนดเปาหมายของกลุม การวางแผน และการกาํหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การ
แลกเปลี่ยนความรูความคิดเห็น และประสบการณ การวเิคราะหขอมูล การแกปญหาความขัดแยง 
การตัดสินใจ การรวมมือกันปฏิบัติงานและการประเมินผล ซึง่ทกัษะตาง ๆ เหลานี้ลวนเปนสิ่ง
สําคัญในการปฏิบัติงานกลุมไดอยางราบรื่น 
  3. การมีปฏสิมัพันธที่ดีกับเพื่อนรวมงาน 
   บรรยากาศในการทาํงานกลุมนับเปนปจจัยสําคัญประการหนึง่ ที่จะชวยใหการ
ทํางานในกลุมบรรลุเปาหมาย และสมาชกิกลุมมีความพอใจ มีความสุขในการปฏิบัติงานรวมกัน 
ดังนัน้ สมาชิกกลุมทุกคนจะตองชวยกันสรางบรรยากาศที่ดีในการทาํงาน อันไดแกการมีเจตคติ
ทางบวกตอเพือ่นในกลุมและตองานของกลุม มทีักษะในการสื่อสาร มีการยอมรับซึ่งกนัและกนั ให
กําลังใจกัน มนี้ําใจตอกนั เอื้อเฟอชวยเหลือซ่ึงกนัและกัน ใหอภัยกนั ซึ่งทักษะทางสังคมเหลานีจ้ะ
สามารถ “รวมใจ” ในระหวางสมาชิกอนัจะเปนปจจัยสําคัญที่จะนาํไปสูการ “รวมคิด” และ 
“รวมมือ” เพือ่ชวยใหงานบรรลุเปาหมายของกลุมดวยความพอใจในผลงานของกลุม มีความสุข
ในขณะปฏิบัติงาน และมีปฏิสัมพันธที่ดีตอสมาชิกกลุมทุกคน ซึง่อาจกลาวไดวาการทํางานกลุมมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอยางแทจริง 
 
องคประกอบของการทํางานกลุม 
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  นิพนธ  จิตภักดี (2528 : 3-7, อางถงึใน อัญชลี  เครือคําขาว 2540 : 78-79) ได
กลาวถึงองคประกอบของการทํางานรวมกนัเปนกลุม และปจจัยในการสรางกลุมทาํงานที่มี
ประสิทธิภาพดังนี ้
  องคประกอบของการทาํงานรวมกนัเปนกลุม มี 3 ลักษณะคือ 
        1.  องคประกอบดานสมาชิกในกลุม สมาชิกในกลุมตองมีคุณสมบัติอยางนอย 4 อยาง 
คือ 
   1.1 มีเจตคติทีด่ีและตั้งใจเรียน 
   1.2 มีทกัษะในการทํางานนัน้ ๆ  
   1.3 มีความรวมมือและประสานงานกนัเปนอยางด ี
   1.4 มีมนษุยสมัพันธที่ด ี
  2.  องคประกอบดานผูนํากลุม ประกอบดวย 
   2.1 มีคุณสมบัติของผูนําที่ด ี
   2.2 มีความสามารถในการขจัดความขัดแยงของกลุม 
   2.3 มีเทคนิคในการจงูใจสมาชิกกลุม 
   2.4 เอาใจใสกลุม 
   2.5 มีความเขาใจในสมาชกิแตละคน 
   2.6 มีความรอบรูและความรูในการวางแผนปฏิบัติ การติดตามการประเมินผล 
  3.  องคประกอบดานการจดักลุมประกอบดวย 
   3.1 มีเปาหมายของกลุมชัดเจน 
   3.2 มีกลไกยอนกลับเพื่อปรับปรุงผลงาน 
   3.3 มีวิธกีารทาํงานของกลุม อยางมีระบบซึ่งสมาชิกเขาใจดี 
   3.4 มีรูปแบบการประสานงานอยางด ี
   3.5 มีการแสดงหาวิธกีารที่เหมาะสมอยูเสมอ 
   3.6 มีการจัดเงื่อนไขในการเสริมพลังกลุม 
  ทิศนา  แขมมณี  และคณะ (2531 : 36-37) ไดกลาวถงึพฤตกิรรมทีจ่าํเปนในการ
ทํางานกลุมไว 8 ประการ ไดแก 
  1. ทกัษะการวางแผนทัง้ผูนาํและสมาชิก ตองรวมกนัวางแผนภายใตการนําและ
ควบคุมของผูนํา 
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  2. ทกัษะการสื่อความหมาย การสื่อความหมายที่สมบูรณมีองคประกอบ 3 ประการ 
คือ ผูพูด ผูฟง และส่ือ ดังนัน้สมาชิกทุกคนจึงตองมทีักษะที่สําคัญ คือ ทักษะการพูด ทักษะการฟง 
ทักษะการเขียน และทักษะการอาน สําหรบัทักษะการพดูและการฟงมคีวามสาํคัญและจําเปนมาก
ในการทํางานกลุม 
  3. ทกัษะการจงูใจ ระหวางการทํางานหรืออภิปรายกลุม บรรยากาศของการทํางาน
กลุมเปนปจจัยสําคัญ เชน ยิ้มแยมแจมใสตอกัน ยอมรับซ่ึงกนัและกนั กลาวชมเชย และติเพื่อกอ 
แกกันและกนั ส่ิงเหลานี้ลวนเปนแรงจงูใจในการทํางานกลุม 
  4. ทกัษะการตัดสินใจ กระบวนการตัดสินใจเปนทักษะสําคัญที่มีผลตอการดําเนนิงาน
เพื่อเปนกลุมเปาหมาย มี 7 ข้ันตอน ดงันี ้
          4.1 พยายามศกึษาเรื่องที่จะตัดสินใจ ที่สามารถเปนไปไดอยางละเอียด 
          4.2 พยายามสาํรวจเปาหมายและคณุคาที่เกิดจากการตัดสินใจเรื่องนัน้ ๆ 
          4.3 พยายามชัง่น้าํหนกัระหวางคุณคา และขอเสีย่งที่อาจเกิดขึ้น เมื่อมีการตัดสินใจ
เลือกเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
          4.4 พยายามคนควาเรือ่งราวขอมูลใหมทีเ่กี่ยวของเพื่อประเมนิผลของการเลือก 
          4.5 พยายามทําความเขาใจอยางถูกตอง เกีย่วกับขอมูลใหมที่ไดมาเพื่อสามารถ
ตัดสินใจ 
          4.6 สํารวจขอดี ขอบกพรองเปนครั้งสุดทายกอนทาํการตัดสินใจ 
          4.7 จัดทาํรายละเอยีดสําหรับการนาํเรื่องที่ไดรับการตัดสินใจไปใช และใหความ
สนใจเปนพิเศษ ในการวางแผนการทํางาน เพราะอาจมีขอเสี่ยงตาง ๆ มากมายเกิดขึ้นได 
  5. ทกัษะที่แกปญหาความขดัแยง ทิศนา  แขมมณี (2528 : 47) ไดใหความหมายของ
ความขัดแยงวา หมายถงึ สภาพการณที่เกิดขึ้นในตัวเอง เมื่อบุคคลจําเปนตองตัดสินใจเลือก
ระหวางสิง่ี่มีคณุสมบัติแตกตางกนั โดยทีคู่กรณีไมสามารถจะตัดสินใจหรือหาขอยตุิอันเปนที่พอใจ
ของทั้ง 2 ฝายได สาเหตุขอขัดแยงระหวางบุคคล ซึ่งมีสาเหตุเกิดจากวธิีคิดที่แตกตางกนั ความ
คิดเห็นที่แตกตางกนั การรับรูตางกนั คานิยมตางกนั ความมอีคติตอกัน ผลประโยชนขัดกันเปนตน 
ซึ่งพืน้ฐานของการแกปญหาความขัดแยงมี 3 วธิี คือ 
           5.1 ยุทธวิธีแบบแพ-ชนะ คือ การแกปญหาแบบนีม้ักจะยุติตรงที่วาฝายหนึ่งเปน
ฝายชนะหรืออีกฝายหนึง่แพ 
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           5.2 ยุทธวิธีแบบแพ-แพ คือ การแกปญหาแบบนีม้ักจะยุติตรงที่วา ทั้งสองฝายตางก็
ไดตามที่ตองการ มักจะใชวิธกีารแบบออมชอมหรืออาจหาคนกลางชวยตัดสินใจ ซึง่อาจเปนแพ-
แพ หรือ ชนะ-แพ ก็ได 
           5.3 ยุทธวิธีแบบชนะ-ชนะ คือ การที่ทัง้สองฝายตางก็ไดตามทีต่นเองตองการ โดย
วิธีการรวมมือกันแกปญหาและพยายามหาวิธกีารทีจ่ะสามารถชวยใหทั้งสองฝายไมมีฝายใดแพ 
ฝายใดชนะ 
  6. ทักษะการแกปญหาเปนที่ยอมรับโดยทั่วไปวา การรวมกนัแกปญหาเปนกลุมนัน้ตอง
ประสบความสําเร็จมากกวาการแกปญหาเพียงคนเดียว วิธกีารแกปญหามหีลายวธิีหลายแนวทาง 
แตการแกปญหานั้น ตองอาศัยวิธกีารทีม่ีระบบระเบียบ ซึง่การแกปญหาสาํหรับผูที่จะสามารถ
แกปญหาไดอยางมีประสิทธภิาพนัน้ จะตองรูและเขาใจปญหาอยางถองแท มีการรวบรวมความรู
ขอมูล ขอเท็จจริง หลักการตาง ๆ เพื่อประกอบการวางแผนแนวทางการแกปญหาแลวประเมินผล
การแกปญหานั้น  
  7. ทกัษะการประเมินผลการทํางานกลุม การประเมนิผลงานนัน้พจิารณาไดทั้ง
คุณภาพของงานที่ปรากฏ และคุณภาพของผูรวมงาน ซึง่ทั้งสองสวนนีม้ีอิทธพิลตอกนั ถา
ผูรวมงานคุณภาพด ีจะไดงานที่มีคุณภาพดี ถาผูรวมงานไมดีก็จะสงผลตอคุณภาพของงานใหไมดี 
  8. ทักษะการนําเสนอผลงาน การนําเสนอผลงานเปนขัน้ตอนสุดทาย เปนการถายทอด
เร่ืองราวตลอดจนวิธกีารตาง ๆ ไปยงัผูฟง ซึง่ตองอาศัยเทคนิคและกรรมวิธีที่สามารถโนมนาวให
ผูฟงเขาใจอยางชัดเจนและรวดเร็ว 
  วัชรา  เลาเรียนดี (2547 : 13) กลาวถงึพฤติกรรมการทํางานกลุมทีสํ่าคัญสําหรับวิธี
สอนแบบรวมมือกันที่ครูจะตองใหนกัเรียนฝกปฏิบัติจนชํานาญติดเปนนิสัย ดังนี ้
 1.การแสดงความคิดเห็น เชน การถาม-ตอบ แสดงความเหน็และใหขอเสนอแนะ ฯลฯ  

2. การใหกําลังใจเพื่อน เชน การพูดสนับสนุนความคิดเห็นการตอบของเพื่อน การชม 
การพูดกระตุนใหเพื่อนถามหรือตอบ หรือแสดงความคิดเห็น 

  3.การรับฟงความคิดเห็น ตั้งใจฟง พยักหนารับ ตอบสนอง และสนับสนุน 
  4.การรวมมือกับกลุม รวมแสดงความคิดเห็น รวมปฏิบตัิ ตองคอยชวยเหลือกนัและกัน 
กระตือรือรนในการปฏิบัติรวมกับเพื่อน และการแสดงออกดวยสหีนาแจมใส ยิ้มแยม 
 5.ความตัง้ใจในการทํางานกลุม สังเกตการเอาใจใสตองานที่ไดรับมอบหมาย การ
รวมมือคนหาคําตอบ การรวมอภิปรายกบัเพื่อน (สังเกตไดจากสภาพการทํางานกลุม) 

 จากทฤษฎีและหลักการเกีย่วกับการทาํงานกลุมที่กลาวมาแลวขางตน จะเห็นไดวา 
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มีปจจัยมากมายทีจ่ะทาํใหการทํางานกลุมมีประสิทธิภาพ โดยตองนาํมาปรับปรุงประยุกตให
เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุวัตถุประสงคในแตละสาระความรู 
 
ทักษะการทาํงานกลุมและพฤติกรรมการทํางานกลุม 
 อภิญญา สิงหสมบัติ (2545 : 49) กลาวสรุปไววา การทาํงานกลุม เกดิจากการรวมตัว
ของบุคคลเปนกลุมที่มีการวางแผนและกาํหนดเปาหมายรวมกนั ยอมรับความคดิเห็นซึง่กนัและ
กัน สมาชกิทุกคนใชความรูความสามารถและปฏิบัติตามบทบาทหนาทีท่ี่ไดรับมอบหมายอยาง
เต็มที่ดวยความชํานาญ สามารถนาํไปประยุกตใชกับประสบการณใหมเพื่อแกปญหาตาง ๆ ได
อยางมีประสิทธิภาพ จนกลายเปนทกัษะการทาํงานกลุม ซึง่เปนสิง่ที่บุคคลจะตองเรียนรูและฝก
ปฏิบัติจนเกิดความชาํนาญ สามารถปฏิบตัิไดอยางคลองแคลว ถกูตองและมีประสิทธิภาพ 
 อารีย  พนัธมณี (2538 : 15) กลาววาพฤติกรรมหมายถึงกิจกรรมหรือการกระทาํของ
รางกายที่บุคคลสามารถสงัเกตเห็นได รูได หรือใชเครื่องมือตาง ๆ ตรวจสอบได 
 สรุปไดวา ทักษะการทํางานกลุมและพฤติกรรมการทาํงานกลุมมีความสัมพนัธกนัดงัที่ 
ทิศนา  แขมมณี และคณะ (2531 : 75) กลาววาการทาํงานกลุมจะประสบผลสําเร็จหรือลมเหลว
นั้น สวนหนึ่งขึน้อยูกับทักษะตาง ๆ ในการทํางานกลุม หากสมาชิกไดเรียนรูและฝกฝนทกัษะตาง ๆ 
จนชํานาญก็จะสามารถพัฒนาพฤติกรรมการทาํงานกลุมของตนเองได ซึ่งจะสงผลทําใหงานของ
กลุมประสบความสาํเร็จได ทักษะการทํางานกลุมที่จาํเปนในการพัฒนาพฤติกรรมการทํางานกลุม
ไดแกทักษะการสื่อความหมาย การจงูใจ การแกปญหาทักษะ การคิด การอาน และทกัษะการ
ประเมินผลการทํางานกลุม ซันดา  ฮิเบล (Sunda Hibell and others 1979, อางถงึใน ทิศนา  แขม
มณี และคณะ 2531) สวนทกัษะที่บุคคลควรฝกปฏิบัติจนเปนความชํานาญเชนทกัษะการเปนผูนาํ
กลุม ทักษะการตัดสินใจ ทกัษะการวางแผนการทํางาน ทักษะการสื่อความหมาย ทักษะการ
แกปญหา ลดความขัดแยง และทักษะทางสังคม เอวิส  จอหนสนั (Davis Johnson and others1982,  
อางถงึใน ทศินา แขมมณี และคณะ 2531) ไดกลาววา การจัดการเรียนการสอนโดยใช
กระบวนการกลุมหรือ การทํางานเปนกลุม จําเปนตองฝกใหสมาชกิของกลุมมทีักษะตอไปนี้เปน
พื้นฐาน 8 ประการ คือ 
 1. ทักษะการวางแผนทั้งผูนําและสมาชิก ตองรวมกันวางแผนภายใตการนาํและ
ควบคุมของผูนํากลุม 
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 2. ทกัษะการสื่อความหมาย สมาชิกทุกคนจะตองมทีกัษะที่สําคัญ คือ ทักษะการพูด 
ทักษะการฟง ทักษะการเขียน และทกัษะการอาน สําหรบัทักษะในการพูดและการฟงเปนสิง่สําคญั
และจําเปนมากในการทํางานกลุม 
 3. ทกัษะการจูงใจ ระหวางการทํางานหรืออภิปรายกลุม บรรยากาศของการทาํงาน
กลุมเปนปจจัยสําคัญ เชนการยิ้มแยมแจมใสตอกัน ยอมรับซ่ึงกนัและกัน กลาวชมเชย และติเพื่อ
กอ ส่ิงเหลานีล้วนเปนแรงจงูใจในการทาํงานกลุม 
 4. ทักษะการตัดสินใจ กระบวนการตัดสินใจเปนทกัษะที่สําคัญที่มีผลตอการ
ดําเนนิงาน 
 5. ทักษะการแกไขปญหาความขัดแยง เปนทกัษะที่สามารถแกไขปญหาความขัดแยงที่
เกิดขึ้นไดเมื่อจําเปนตองตัดสินใจเลือกระหวางสิง่ทีม่ีคุณสมบัติแตกตางกนั หรือสภาพการณที่มี
ความคิดหรือความตองการแตกตางกนั มีวิธีคิดที่แตกตางกนั คานยิมตางกัน มีคติตอกันหรอื
ผลประโยชนทีขั่ดกัน 
 6. ทกัษะการแกปญหาเปนกลุม ตองอาศัยวิธกีารทีม่ีระบบระเบียบการแกปญหาได
อยางมีประสิทธิภาพนั้น จะตองรูและเขาใจปญหาอยางถองแท มกีารรวบรวมความรู ขอมลู 
ขอเท็จจริง หลกัการตาง ๆ เพื่อประกอบการวางแผน หาแนวทางการแกปญหา และประเมินผลการ
แกปญหา 
 7. ทกัษะการประเมินผลการทํางานกลุมโดยการพจิารณาไดจาก คณุภาพของงานที่
ปรากฏ และคณุภาพของผูรวมงาน ซึ่งทัง้สองสวนนี้มีอิทธิพลตอกัน ถาผูรวมงานคณุภาพดี ก็จะได
งานทีม่ีคุณภาพดี ถาผูรวมงานไมดี ก็จะสงผลตอคุณภาพของงานใหไมดี 
 8. ทกัษะการนําเสนอผลงาน ในการนาํเสนอผลงานเปนขั้นตอนสดุทาย เปนการ
ถายทอดเรื่องราวตลอดจนวธิีการตาง ๆ ไปยังผูฟง ซึ่งตองอาศัยเทคนิคและกรรมวิธีเพื่อจะ
สามารถโนมนาวใหเหน็ถงึความสาํคัญของการนําเสนอผลงาน 
 
พฤติกรรมการทํางานกลุมและการประเมินผลการทํางานกลุม 
  พฤติกรรมการทํางานกลุม เปนการทํากิจกรรมรวมกนัของกลุมบุคคล โดยมี
วัตถุประสงคและเปาหมายทีส่อดคลองตอเนื่องกนั มีกระบวนการทาํงานกลุมอยางเปนระบบ และ
มีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน ดังนั้นการทาํงานกลุม จึงมีความจําเปนและมีสวนสาํคัญในการสอนแบบ
รวมมือกนั เพือ่จะใหการทํางานกลุมประสบผลสําเร็จ จึงตองมีความเขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
ทํางานกลุมอันเปนพืน้ฐานหลัก ซึ่งพฤตกิรรมการทาํงานกลุมนัน้เกดิจากการรวมตัวของบุคคลเปน
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กลุม มีเปาหมายเดียวกนัในการรวมงานกัน โดยจะตองรูจักบทบาทหนาที่ของตน และกระทาํ
ตามนัน้ไดอยางคลองแคลว ชํานาญเต็มความสามารถ 
 
วิธีการพัฒนาพฤติกรรมการทาํงานกลุม 
  ในการทํางานกลุมนัน้มีลักษณะของการปฏิบัติกิจกรรมรวมกับกลุมหรือหมูคณะ ซึ่ง
ตองอาศัยการเรียนรูและประสบการณ ทัง้นี้สมาชิกของกลุมจะตองมพีฤติกรรม บทบาทหนาที่และ
ความรับผิดชอบทั้งใน ดานตัวบคุคลและสวนรวมรวมกันอยางชัดเจน ซึ่งตองอาศัยเทคนิคและ
วิธีการในการพัฒนาทักษะการทาํงานกลุมดังนี ้
 1. การแบงกลุม เปนหวัใจสาํคัญของการพัฒนาทักษะการทาํงานเปนกลุม 
เพราะฉะนัน้ จําเปนที่ครูจะตองหาวิธีการแบงกลุมเพื่อเรา ใหเกิดความสนใจ พอใจ ที่จะกระทํา
กิจกรรมอ่ืน ๆ ตอไป เพราะถาผูเรียนสนใจตั้งแตตนแลวการเรียนรูยอมเปนไปไดงาย วธิีการที่จะ
พัฒนาทักษะการทาํงานเปนกลุมดวยวธิกีารแบงกลุมหลายวิธ ีเชน การใชเกม การนับเลข การ
รวมกลุมดวยการสมัครใจ การแบงกลุมตามเลขที ่การแบงกลุมตามแถว ฯลฯ จากที่ ผูเรียนจับกลุม 
แลวใหผูเรียนทํากจิกรรมทีค่รูกําหนด 
  2. การอภิปรายกลุม เปนการแบงกลุมอภิปรายตามหัวขอที่ไดรับมอบหมาย 
เพราะฉะนัน้ขอที่ไปสูการอภิปรายตองเราใจใหผูเรียนอยากทีจ่ะคนหาคําตอบและหลังจากที่ได
คําตอบแลว ผูเรียนจําคาํตอบมาเสนอใหสมาชิกไดทราบดวยการรายงาน 
  3. การใชเกมเปนการฝกทกัษะการทํางานกลุมชนิดหนึง่      ดวยการทีค่รูสราง
สถานการณสมมติข้ึนมาใหผูเรียนแบงกลุมเลนดวยตนเอง ภายใตกตกิาทีก่ําหนดขึน้ ผูเรียนตอง
อาศัยการตัดสินใจอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งจะมีผลออกมาในรูปของการแพชนะ ชวยใหผูเรียนได
วิเคราะหผลของการทํากจิกรรมตาง ๆ และเนื้อหาที่เกี่ยวของ 
  4. การฝกใหผูเรียนแสดงบทบาทสมมติ ละคร และสถานการณจาํลองดวยการจัดกลุม
มอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ ในการแสดงตามบทบาททีก่ําหนด สําหรับบทบาทสมมติใหใช
ประสบการณความรูสึกนึกคิดของตน สวนละครตองไมเอาบุคลิกภาพ ความรูสึกของตนเขาไป
เกี่ยวของ แตสถานการณจาํลอง เปนการสรางสถานการณใหใกลเคยีงกับความเปนจริง แลวให
ผูเรียนลงไปอยูในสถานการณนั้น ๆ กิจกรรมที่กลาวมานี้ เมื่อผูเรียนไดแสดงพฤติกรรมที่กําหนด
แลวใชการวิเคราะห เพื่อสรุปประเด็นสูเนือ้หา และพฤติกรรมที่ตองการของทักษะ เชน ความ
รวมมือ ความรับผิดชอบ 
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  5. การใชกรณตีัวอยาง จะชวยพฒันาทกัษะการทํางานเปนกลุมไดดีเชนกนั ดวยการใช
กรณีเร่ืองราว ใหผูเรียนแตละกลุมไดศึกษา วิเคราะห อภิปรายประเด็นปญหา ซึ่งถาครนูํากรณี
ตัวอยางที่คลายคลึงกับชีวิตจริงเขามาดวยแลว จะทาํใหผลของการเรียนรูและมคีวามหมายมาก
ข้ึน (จินตนา กจิบํารุง 2545 : 65) 
  จะเหน็วาวิธกีารพัฒนาทักษะการทาํงานกลุมมีหลายประการดวยกัน และสอดคลอง
กับวิธีสอนแบบรวมมือกนัเรยีนรูในการใหผูเรียนแบงกลุมมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเหน็
ซึ่งกนัและกนั ซึ่งถือวาเปนการพัฒนาทักษะการทาํงานกลุม 
 
 
ประโยชนของการทาํงานกลุม 
 ในการทํางานนั้น ตองอาศัยกลุม เพราะงานบางอยางไมสามารถที่จะทําสาํเร็จไดดวย
บุคคลเพียงคนเดียว งานสวนใหญมักถกูกาํหนดโดยองคการที่มีโครงสรางมัน่คงมกีารรวบรวมเอา
คนหลายคนมาทาํงานรวมกนั ดวยโครงสรางของงานและการรวมกลุมกัน ซึง่การทาํงานกลุมนัน้มี
ประโยชนอยางมาก 
  หฤทัย  อภิชาติพงษ (2526, อางถงึใน สายฝน  เพ็งเภา 2542 : 59) ไดกลาวถึง
ประโยชนของการทาํงานกลุมไวดังนี ้
 1. ชวยใหเขาใจบทบาทการทํางานกลุมรวมกัน แลวนําไปประยุกตใชกบัเพื่อนรวมงาน 
 2. ชวยใหรูจกัเลือก รูจักวางจุดมุงหมายและการเสนอแนะ  ตลอดจนการประเมนิผลใน
การแกปญหาในโครงการทีก่ระทําและสามารถดําเนินการตามโครงการตอไปไดดี 
  3. ชวยใหสมาชิก เกิดความรูสึกไวตอปฏิกิริยาโตตอบภายในกลุม   เพื่อเขาจะไดรับรู
ในเรื่องความรบัผิดชอบของหัวหนาของสมาชิกดีข้ึน การโตตอบอยางดีจะชวยใหกลุมพัฒนาอยาง
กวางขวาง และไดรับแหลงความรูของแตละคนในกลุมทีแ่สดงออกมา    
 4. ชวยใหคนไดพัฒนาทัง้ความรูและทักษะในเรื่องของประชาธิปไตย 
 ยัง (Young 1972 : 634, อางถงึใน สามารถ  สุขาวงษ 2537 : 59) ไดอธิบายถงึขอ
ไดเปรียบของการเรียนโดยการทาํงานเปนกลุมไววา 
 1. ครูมีโอกาสนําพลังกลุมของนักเรียนออกมาใชใหเปนประโยชน ตอการเรียนการสอน 
ทําใหครูมีเวลามากขึ้นในการใหความชวยเหลือนกัเรียนแตละคน เพราะนักเรียนจะเปนผูอธบิาย
กระบวนการเรยีนรูซึ่งกันและกันในกลุมของตนเอง ในขณะที่ครูอธิบายปญหาทีน่ักเรียนในกลุมอ่ืน
สงสัยและแกปญหาไมได 
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 2. การทาํงานกลุมของครูมีความคลองตัวมากขึน้ เพราะเมื่อแบงกลุมนกัเรียนแลว
แทนที่ครูจะตองตอบปญหานักเรียน 25-40 คน ทั้งชัน้ ก็จะกลายเปนวา ครูตอบปญหาของกลุม
เพียง 4-5 กลุมเทานัน้ ปญหาที่จะมาถงึครูหรือส่ิงที่ครูตองอธิบายใหฟงมักจะเปนปญหาทีก่ลุม
ชวยกนัตอบแลวตอบไมไดเทานั้น 
 3. บรรยากาศในการเรียนจะมีความเปนกนัเองมากขึน้   นักเรียนจะรูสึกสบายใจ  และ
ไมเครงเครียดเมื่อรวมกนัทาํงานเปนกลุม 
 4. ชวยกนัแกนิสัยไมกลาแสดงออกของนกัเรียนบางคน  เพราะการทาํงานรวมกนัจะทํา
ใหทุกคนมีความรูสึกวาตนมีความสาํคัญตอกลุมเทากนั ความเชื่อมั่นในตนเองจะถูกกระตุนมาก
ข้ึน ความเชื่อมั่นในตนเองนี ้ เร่ิมข้ึนภายในกลุมกอน เพราะนักเรียนสวนใหญจะมคีวามประหมา
นอย หรือไมมีเลย เมื่อเสนอปญหาของใจของเขาตอกลุม แตจะเกิดความประหมาถาเสนอขอของ
ใจตอนักเรียนทั้งชัน้ 
 5. การเรียนเปนกลุมจะชวยลดปญหาเกีย่วกับระเบียบวนิัยของนักเรียน 
 6. การเรียนเปนกลุมเสริมสรางความสามัคคี การรูจักรับผิดชอบหนาที่ของตนตอกลุม
      (1) ฝกใหนกัเรียนเปนผูกวางขวางในการคนควาหาความรูจากแหลงขอมูล 
ตาง ๆ  
          (2) ฝกใหนกัเรียนรูจกัการเสนอแนะ และการซักถามตลอดจนสงเสริมความ 
ริเร่ิมสรางสรรคใหแกนักเรยีนดวย 

 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนนักเรียนเปนศูนยกลางโดยใหนกัเรียนทํางาน
กลุมรวมกนัจะเปนประโยชนตอนักเรยีนอยางมาก ทั้งในดานการปฏิสัมพันธ ความคิดริเร่ิม
สรางสรรค ระเบียบวนิัย การจัดการ และความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย ตลอดจน
สงเสริมความเปนประชาธิปไตยใหกับผูเรียน 
 
บทบาทของสมาชกิภายในกลุม 
 ในการรวมกันเปนกลุมจะตองมีการกําหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ เพื่อใหการ
เรียนการทํางานภายในกลุมไปสูเปาหมาย ซึ่งอดัมส และแฮมม (Adams and Hamm, 1990 : 26-27) 
ไดกําหนดบทบาทของสมาชิกกลุมไวดงันี ้
 1. ผูอํานวยความสะดวก (Facilitator) มีหนาที่จัดสรรงานใหกับกลุม ทําใหทกุคนเขาใจ
ในงานของกลุม นาํคําตอบของกลุมไปหาครู หลังจากระดมความคิดไปแลว 
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 2. ผูตรวจสอบ (Checker) มีหนาที่ตรวจสอบสมาชิกของกลุมวาเขาใจในงานของตน
มากนอยอยางไร และดูวาทุกคนเหน็ดวยกับขอเสนอแนะและขออธิบายของกลุมหรือไมและ
อธิบายไดหรือไม 
 3. ผูอาน (Reader) มีหนาที่อานปญหาหรือคําชี้แจงและแนะนาํใหแกกลุม 
 4. ผูบันทึก (Recorder) มีหนาที่บนัทกึเรื่องราวตาง ๆ ของกลุม 
 5. ผูกระตุน (Encourager) มีหนาที่ใหกาํลังใจ แรงเสรมิแกสมาชิกในกลุมเพื่อกอใหเกิด
ความรูสึกที่ดีในการทํางานรวมกนั 
 นอกจากนี ้ทศินา  แขมมณี (2541 : 22-23) ไดกลาวถึงบทบาทของสมาชกิกลุม ควรมี
หนาที่ดงัตอไปนี ้
 1. ผูสนับสนุน ผูกระตุน (Supporting, Encouraging) เปนผูที่พยายามกระตุนใหใคร ๆ มี
สวนรวมในการใหขอเสนอแนะ ยอมรับฟงความคิดเหน็ เปนผูใหคาํชมเชยในเวลาอนัเหมาะสม 
แสดงความชืน่ชมในสิ่งที่ผูเสนอใหความอบอุนและยอมรับสมาชิกทกุคนในกลุม 
 2. ผูควบคุมการสนทนา (Gate-Keeping) เปนผูที่พยายามจะควบคุมการสนทนาให
เปนไปดวยดี ไมใหออกนอกทาง พยายามควบคุมกลุมใหดําเนินไปสูเปาหมาย  
 3. ผูประนีประนอม (Harmonizing, Compromising) เปนผูที่คอยตะลอมไกลเกลี่ย และ
หาทางแกปญหา เมื่อสมาชกิกลุมเกิดคิดเห็นขัดแยงกัน 
 4. ผูสังเกตการณ และใหคําติชม (Observing and Providing Feedback) เปนผูคอย
สังเกตกระบวนการของกลุม และบอกใหกลุมทราบเพื่อประเมนิประสิทธิภาพของการทาํงาน
รวมกัน 
 5. ผูผอนคลายความตงึเครียด (Tension Reducing) เปนผูที่ชวยใหกลุมเกิดบรรยากาศ
ที่ดีดวยวิธีการตาง ๆ เชน สรางอารมณขันในเวลาที่ทกุคนกําลงัตึงเครียด และมีอารมณขัดแยงกัน 
เปนผูชวยรักษาบรรยากาศในการทํางานของกลุม 
 
การประเมินผลพฤติกรรมการทาํงานกลุม 
 การที่ผูเรียนจะมีทักษะการทํางานกลุมไดดีนั้นจะตองพจิารณาที่ผลงานของกลุม 
พฤติกรรมการทํางานกลุมในเร่ืองของความรวมมือ การมสีวนรวมของความรวมมือ การมีสวนรวม
ของสมาชิกโดยอาศัยเทคนคิและวิธีการดงัที ่วัชรา เลาเรียนดี (2548:131) ไดเสนอแนวทางในการ
ประเมินผล ในการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมอืกันเรียนรู นอกจากจะมุงเนนการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทกุคนแลวจะตองเนนการพัฒนาทกัษะการทาํงานกลุม และ
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กระบวนการกลุมดวย การพัฒนาทักษะการทาํงานกลุมนั้น ครูจะตองคอยชวยเหลือสนับสนนุใน
การปฏิบัติหนาที่ของแตละคนอยางถกูตองครบถวน โดยจะสังเกตพฤตกิรรมความรวมมือกัน การ
มีสวนรวมของสมาชิก และการแสดงบทบาทของตนอยางถูกตองเหมาะสม ดังนัน้ ควรประเมินผล
การเรียนรูและทักษะทางสงัคมดวยวิธกีารดังนี ้
 1. การสงัเกตพฤติกรรม การทํางานกลุม ทั้งนอกเวลาและในเวลาปฏิบัติงานกลุม 
สังกตพฤติกกรรมในการปฏบิัติงาน บทบาทสมาชิก วธิกีารทาํงานกลุม การจัดการตั้งสมาชกิกลุม
เปนตน 
 2. การสอบถาม ซักถาม ครูผูสอนคนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของจะชวยใหรูขอมูลของนักเรียน
มากขึ้น 
 3. การใหผูเรียนประเมนิผลตนเอง และประเมินผลการทํางานของกลุม ซึง่ควรจะเปน
การประเมนิดานเนื้อหา และการรวมมือกนั การแสดงบทบาทมีสวนรวมของแตละคน เปนตน ซึ่ง
การประเมนิผลดังกลาวควรทําถกูตองในขณะที่มีการปฏิบัติงานกลุมตามแบบฟอรมการ
ประเมินผลงานกลุมที่ไดเสนอไวเปนตัวอยาง 
 4. การประเมนิดานผลงาน ในการตรวจผลงานของแตละคน จากการปฏิบัติงานกลุม 
ผลงานที่ควรตรวจใหคะแนน เชนสมุดจดงาน การรายงานกลุม และชิ้นงานจากการปฏิบัติจริง 
 จะเหน็ไดวา การพัฒนาทักษะการทํางานกลุม ซึ่งพื้นฐานการทาํงานกลุมจะตองอาศัย
ความรวมมือรวมใจ ความรบัผิดชอบ ความเสียสละ การยอมรับซ่ึงกนัและกนั ของสมาชิกภายใน
กลุมเปนสาํคญั ครูจึงควรฝกใหเกิดขึ้นกับผูเรียนอยางตอเนื่อง 
 

วิธสีอนตามคูมือครูของกรมวชิาการ กระทรวงศกึษาธกิาร 
 
 วิธีสอนตามคูมือครูของกรมวิชาการ กระทรวงศกึษาธิการ (จินตนา กิจบํารุง 2545 : 
58)  ตามหลกัสูตรมัธยมศกึษาตอนตน พุทธศกัราช 2521 (ฉบับปรบปรุง พ.ศ. 2533) มีข้ันตอน
การสอนดังนี ้

1. ขั้นนํา ครูใชคําถามหรือกิจกรรมตาง ๆ เพือ่เตรียมความพรอมของนกัเรียนและ 
ดึงดูดความสนใจของนกัเรยีนใหมาอยูทีก่ารสอนและพรอมที่จะเร่ิมเรียน 

2. ขั้นสอน ครูดําเนนิการสอนเพื่อใหนักเรียนไดรับความรูในเนื้อหาโดยเนน  
นักเรียนเปนศูนยกลางในการสอนนัน้อาจใชกิจกรรมตาง ๆ เชน การอภิปราย บทบาทสมมติ 
สถานการณจาํลอง การแสดงละคร เพื่อชวยใหการสอนนาสนใจและเราความสนใจของนกัเรียน
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มากยิง่ขึ้น สงผลใหนักเรยีนมีความกระตือรืนรนตลอดเวลา และทําใหนกัเรียนมีบทบาทในการ
เรียนการสอนรวมทัง้ ทําใหการสอนนั้นมปีระสิทธิภาพ 

3. ขั้นสรุป นักเรยีนรวมกันสรุปเนื้อหา เพื่อทําใหนกัเรียนเกิดความเขาใจเนื้อหาที ่
เรียนมากยิง่ขึน้และเหน็ความสัมพนัธของสวนประกอบตาง ๆ ของเนื้อหาที่ไดเรียนมาแลว 
นอกจากนีย้ังเปนการย้ําใหผูเรียน ไดเกิดการเรียนรูไดดียิ่งขึ้น ซึง่อาจใชวิธีการใหนักเรียนรวมกนั
สรุป การอภิปรายการใชส่ือ ฯลฯ 

4. ขั้นวัดผล เปนขั้นตอนทีท่ําใหครูทราบวานักเรียนไดเรียนไปมากนอยเพียงใด  
โดยการทดสอบและการทาํแบบฝกหัด 
 

งานวจิัยที่เกีย่วของกับวธิสีอนแบบรวมมือกัน 
 
 อนุสรณ  สุชาตานนท (2536 : 65) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสงัคมศึกษา 

และบุคลิกภาพประชาธิปไตยของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่สอนโดยการเรียนแบบรวมมือกนั
โดยใชเทคนิค TGT โดยมีข้ันตอนดังนี ้1) ข้ันนาํ 2) ข้ันสอน 3) ข้ันแบงกลุมทาํกิจกรรมยอย 4) ข้ัน
แขงขันตอบปญหา 5) ข้ันสรุปบทเรียนและประเมินผลกลุม กับการสอนตามแนวคูมือครู 
ผลการวิจยัพบวา นักเรียนที่เรียนวิชาสงัคมที่สอนโดยการเรียนแบบรวมมือและการสอนตามคูมือ
ครูมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แตกตางกนัอยางมีนยัสําคญั ทางสถิตทิีร่ะดับ .05 และมีบุคลิกภาพ
ประชาธิปไตยหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 สุรพงษ วิชิต (2539 : 121) ไดทําการศกึษาพัฒนากจิกรรมการเรียนการสอนในกลุม 
สรางเสริม ประสบการณชีวติ ระดับช้ันประถมศึกษาปที ่6 โดยใชรูปแบบการสอนแบบรวมกนั โดย
ใชเทคนิค STAD  JIGSAW II และ GROUP INVESTIGATION  รูปแบบการจัดกจิกรรมการเรียน
การสอน    ที่ไดจากการใชรูปแบบการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู โดยการผสมผสานระหวางวธิี
เรียนแบบ STAD JIGSAW II และ GROUP INVESTIGATION ซึ่งมีข้ันตอนการสอน 5 ข้ันตอน 
คือ ข้ันนําเปนการทบทวนความรูเดิม และการแจงจุดประสงคการเรยีนรู ข้ันดําเนนิการสอน ข้ัน
ศึกษากลุมยอย ข้ันสรุป ข้ันวัดผล ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนมากกวารอยละ 80 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑ ความรอบรูทีก่ําหนดคือรอยละ 70 ของคะแนนเตม็
 นักเรียนทกุคนไดเกิดการพัฒนาทักษะการทํางานกลุม 
 อารมณ  ชอบศิลประกอบ (2542 : 56)     ไดศึกษาผลของการใชวิธีการเรียนแบบ
รวมมือที่ใชเทคนิคสแตด (STAD) ในการเรียนการสอนเรื่องหลักธรรมในรายวิชา ส 018 
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พระพทุธศาสนาสาํหรับนักเรียนแบบรวมมือที่ใชเทคนิคสแตด มีข้ันตอนการสอนดังนี้ 1) ข้ันนํา 2) 
ข้ันการสอน 3) ข้ันแบงกลุม 4) ข้ันทดสอบยอย 5) ข้ันสรุปและประเมินผล ผลการวิจยัพบวามี
ผลสัมฤทธิ์พฤติกรรมการทาํงานกลุม และเจตคติสูงกวากอนเรียนอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  
 วราภรณ  บรรติ (2543 : บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมใน
การทาํงานกลุม ในกลุมวิชาสรางเสริมประสบการณชีวติของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที ่ 5 โดย
การสอนแบบรวมมือกนั โดยใชเทคนิค STAD รวมกับ เทคนิค TGT ข้ันตอนการสอน 1) ข้ันนํา 2)
ข้ันการสอน 3) ข้ันแบงกลุม 4)ข้ันทดสอบยอย ถาเปน TGT เปนการแขงขันกันตอบปญหา 5) ข้ัน
สรุปและประเมินผล กับการสอนตามคูมือครู ข้ันตอนการสอนดังนี ้1) ข้ันนํา 2) ข้ันกจิกรรม 3) ข้ัน
สรุป 4) ข้ันวัดและประเมนิผล ผลการวิจัยพบวา นกัเรียนที่เรียนโดยการสอนแบบรวมมือกนัมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคะแนนพฤติกรรมการทํางานกลุมสูงกวานักเรียนทีเ่รียนโดยการสอน
ตามคูมือครูอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 วัสริน  ประเสริฐศรี (2544 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสมัฤทธิท์างการเรียน 
วิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 6 ที่สอนดวยการเรียนแบบรวมมือกัน โดยใช
กิจกรรมการเรยีนแบบกลุมการแขงขัน (TGT) และแบบกลุมผลสัมฤทธิ์ (STAD) ข้ันตอนการสอน
แบบ TGT และ STADมีดังนี้ 1) ข้ันนาํ 2) ข้ันการสอน 3) ข้ันแบงกลุมทาํกิจกรรม 4) ข้ันทดสอบ
ยอย ถาเปน TGT จะแขงขันตอบปญหา 5) ข้ันสรุปและประเมินผล กบัการสอนตามแนวคูมือครู มี
ข้ันตอนดังนี้ 1) ข้ันนํา 2) ข้ันกิจกรรมการเรียนการสอน 3) ข้ันสรุปผล 4) ข้ันวัดและประเมินผล 
ผลการวิจยัพบวานักเรียนทีเ่รียนโดยการสอนแบบรวมมือกัน มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนและคะแนน
พฤติกรรมการทํางานกลุม สูงกวานกัเรียนที่เรียนโดยการสอนตามแนวคูมือครูอยางมนีัยสาํคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ .01 
 เซทตี (Zetty 1994: abstract)  ไดทําการศึกษาวจิัยวธิกีารสอนเทคนคิกลุมผลสัมฤทธิ์
(STAD) และวิธีการเรียนแบบรวมมือ ดวยเทคนิคจิกซอร (Jigsaw II) ในการศึกษาโปรแกรม
คอมพิวเตอร ระดับวิทยาลยั โดยผูวิจัย ไดทําการศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียน และระดับความ
วิตกกังวล ในการศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร ดวยการแบงนักศึกษาออกเปน 2 กลุม ใหนกัศึกษา
กลุมที ่ 1 ใชวิธี เทคนิคกลุมสัมฤทธิ์(STAD) และนักศึกษากลุมที ่ 2 ใชวธิีการเรียนแบบจิกซอร 
(Jigsaw) โดยใชเวลาในการศึกษา 1 ภาคเรียน (15  สัปดาห) ซึง่มีครูผูสอนเปนบุคคลเดียวกัน 
ผลการวิจยัปรากกวา ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรยีนทั้ง 2 กลุม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น แตนกัศกึษาที่ใชวธิีการเรียนแบบจิกซอร (Jigsaw) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสงูกวานักศึกษา
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กลุมที่ใชการ เทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์(STAD) อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.04 และจาก
การศึกษาระดับความวิตกกงัวลของนักศึกษาทัง้สองกลุม พบวา นักศึกษาทั้ง 2 กลุมมีความวิตก
กังวลสงูขึ้นอยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 สลาวนิ (Slavin 1980) ไดทําการทดลองเพื่อศึกษาปฏิสัมพันธในกลุมเพื่อนที่เปนชาย
ผิวขาว ผิวดาํ กลุมที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสงูและกลุมที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนต่ํา โดย
แบงกลุมทดลอง เปน 2 กลุม กลุมที่ 1 เรียนตามรูปแบบกลุมผลสัมฤทธิ์ (STAD) กลุมที ่ 2 เรียน
ตามรูปแบบ กลุมแขงขัน (TGT) ผลการทดลองพบวาปฏิสัมพันธในกลุมเพื่อนในกลุมผลสัมฤทธิ์ 
(STAD)มีความแนนแฟนมาก กวาในกลุมแขงขัน (TGT) ซึ่งในกลุมผลสัมฤทธิ ์ (STAD) จะมีความ
หวงใยในกลุมเพื่อนเปนอยางดี 
 วิลเลียมส (Williams 1998) ไดทําการวิจยัเกี่ยวกับการใชยุทธวิธีการเรียนแบบรวมมือ
กันวา ใหประสิทธิภาพในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพีชคณิต ทัศนคติที่มีตอตนเอง และ
ผูอ่ืน ตอวิชาพีชคณิต กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน และ
ตอนปลาย ที่เรียนวิชาพีชคณิต จํานวน 165 คน โดยแบงนกัเรียน ชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย เปน
กลุมควบคุม 1 กลุม และกลุมทดลอง 1 กลุม สวนนักเรียน มัธยมศึกษาตอนตน แบงเปนกลุม
ควบคุม 2 กลุม และกลุมทดลอง 2 กลุม ทําการทดลองโดยใชวธิีสอนผสมผสาน ระหวางกิจกรรม
แบบกลุมผลสัมฤทธิ ์ (STAD) กับกลุมแขงขัน (TGT) ผลการทดลองพบวาคะแนนเฉลีย่ระหวาง
กลุมทดลองและกลุมควบคมุ แตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 
 

สรุป 
 
 จากการศึกษาวรรณกรรม และงานวจิัยทีเ่กี่ยวของ กับการจัดกิจกรรมการเรียนมือกัน
และศึกษาทักษะการทํางานกลุม สรุปไดวา หลกัสูตรประกาศนยีบตัรวิชาชีพ พทุธศักราช 2545 
(ปรับปรุง พ.ศ.2546) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมและรายวิชา อาชีวอนามยั และความปลอดภัย มุง
ใหผูเรียนมีความรู ทักษะและประสบการณในงานอาชีพ ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ นําไป
ปฏิบัติงานอาชีพไดอยางมปีระสิทธิภาพ สามารถเลือกวิถีการดํารงชีวิต และการประกอบอาชพีได
อยางเหมาะสมกับงาน สรางสรรคความเจริญตอชุมชน ทองถิ่นและประเทศชาติ การจัดการเรียน
การสอนเนนผูเรียนเปนสําคญั เนนทักษะการทํางานกลุม เพื่อใหเปนผูมีปญญา มีความคิด
สรางสรรค ใฝเรียนรู เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต และการประกอบอาชพี สามารถทาํงานเปนหมูคณะ
ไดดี โดยมคีวามเคารพในสิทธิและหนาที่ของตนเองและผูอ่ืน มคีวามรับผิดชอบตอครอบครัว 
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หนวยงาน ทองถิ่นและประเทศชาต ิ มีความรักชาต ิ สํานึกในความเปนไทย เสียสละเพื่อสวนรวม 
ดํารงรักษาไวซึ่งความมัน่คงของชาต ิ ศาสนา พระมหากษัตริยและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข ซึ่งสอดคลองกับวิธีสอนแบบรวมมอืกัน 
(Cooperative Learning)ทีเ่ปนการจัดการเรียนการสอนที่ไดมีการพฒันาขึน้มาเปนเวลานาน โดย
เนนการมีจุดมุงหมายของการเรียนรวมกนัของกลุม ความสาํเร็จของกลุม ข้ึนอยูกบัความรวมมอื
ของสมาชิกภายในกลุม โดยมีเทคนิคที่สําคัญไดแก เทคนิคการสอนแบบกลุมผลสัมฤทธิ ์ (STAD) 
และเทคนิคการสอนแบบทีมการแขงขัน (TGT) เทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ ์(STAD) และเทคนิคทีมเกม
แขงขัน (TGT) โดยมีข้ันตอนการสอนดังนี้ 1.ข้ันนํา 2. ข้ันสอน 3. ข้ันกิจกรรมกลุมยอย 4.ข้ันการ
ทดสอบเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนจบ ถาเทคนิคทีมการแขงขันเปนขัน้แขงขันเกมวิชาการ 5.ข้ันสรุป
บทเรียนและประเมินผลการทํางานกลุม   จากผลการวจิัยสวนใหญพบวาการสอนแบบรวมมือกัน
และใชทักษะการทาํงานกลุม สามารถพัฒนาผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ศึกษา
ข้ันตอนการสอนของวธิีสอนตามคูมือคร ู มีข้ันตอนการสอนดังนี ้ 1. ข้ันนาํเขาสูบทเรียน 2. ข้ัน
กิจกรรมการเรยีนการสอน 3.ข้ันสรุปข้ันตอนวิธีสอน 4.ข้ันวัดและประเมินผล อีกทัง้ยังมีการศึกษา
พฤติกรรมการทํางานกลุม และการประเมินผลการทาํงานกลุม ไดแกความรวมมอืกันปฏิบัติงาน 
การพูดอธิบายใหเพื่อนไดเขาใจ การยอมรับความคิดเห็นและการพดูสงเสริมใหกาํลังใจกนัและกัน 
การถามตอบแสดงความคดิเห็น 
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บทที่ 3 
 

วิธีการดําเนนิการวิจัย 
 

 การวิจยัเรื่องเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอาชีวอนามยัและความปลอดภัย 
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี ชัน้ปที ่ 2 ทีส่อนดวยวิธีสอนแบบรวมมอืกัน และวิธีสอน
ตามคูมือครู เปนการวิจัยเชงิทดลอง (Experimental Research) แบบแผนการวจิัย ประเภทกึ่ง
ทดลอง (Quasi Experimental Research)รูปแบบการวิจยัโดยใชกลุมควบคุมและกลุมทดลอง
แบบ Non Randomized Control Group Pretest Posttest Design โดยมีนักเรียนระดบั
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม เปนหนวยวิเคราะห (Unit of Analysis) 
ซึ่งมีรายละเอยีดและขั้นตอนในการดําเนนิการวิจัยดังนี ้

 
วิธีการดําเนนิการวิจัย 
 เพื่อเปนแนวทางในการวิจัยตามวัตถุประสงคที่กาํหนดไว จึงกาํหนดรายละเอียดของ
การดําเนินการวิจัย ไว 2 ข้ันตอน ดังนี ้
 ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจยั เปนการศึกษาเอกสาร ตาํรา ขอมูล สถิติ 
ปญหาวรรณกรรมที่เกี่ยวของและการสัมภาษณ รวมถงึงานวิจัยที่เกีย่วของ การสรางเครื่องมือ 
ไดแก แผนการสอน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ และแบบสอบถามความคิดเหน็ การตรวจสอบ
คุณภาพและปรับปรุงคุณภาพของเครื่องมือ เสนอขอความเห็นชอบโครงการวิจยัจาก
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานพินธ 
 ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินตามโครงการวิจยั เปนขัน้ตอนที่ผูวิจยัใชเครื่องมือทีพ่ัฒนาขึ้น
จากขั้นตอนที ่ 1 แลวนําไปทดลองสอน และเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง นํามาตรวจสอบ
ความถกูตอง จัดพิมพรายงานผลการวิจยัฉบับรางเพื่อเสนอขออนุมตัิโครงการวิจยั ปรับปรุงแกไข
ตามที่คณะกรรมการผูควบคมุวิทยานิพนธเสนอแนะและสงรายงานผลการวิจยัฉบับสมบูรณ 
 
ระเบียบวิธวีจิัย 
 เพื่อใหงานวิจยัครั้งนี้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย 
ผูวิจัยจงึไดกําหนดรายละเอยีดตาง ๆ เกี่ยวกับวธิีวิจยัประกอบดวย ประชากรและตัวอยาง ตัวแปร
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ที่ศึกษา เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การ
วิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใช ดังรายละเอยีดตอไปนี้ 
 
 ประชากรและกลุมตวัอยาง 
  ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้นี ้ ไดแกนักเรียนระดับประกาศนยีบัตรวชิาชีพชัน้ปที่ 
2  โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม กรุงเทพมหานคร  จํานวน 10 หองเรียน หองละ 40 คน รวม 400 คน
ซึ่งประกอบดวยสาขาชางยนต  6 หอง จํานวน 240 คน ชางไฟฟา 2 หอง จํานวน 80 คน และชาง
อิเล็กทรอนกิส 2 หอง จาํนวน 80 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่  3  ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยั 
 

นักเรียนระดับประกาศนยีบตัรวิชาชีพ 
   โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม 10 หองเรียน จํานวน 400 คน 

ชางไฟฟาหอง 2/7-2/8 
2 หองเรียน จํานวน  
80  คน 

 ชางยนตหอง 2/1-2/6 
6 หองเรียน จํานวน 
240 คน  

ชางอิเล็กทรอนิกส 
หอง 2/9-2/10 2  
2 หองเรียน จํานวน 80 

กลุมควบคุม 
ชางยนตหอง 2/1 
จํานวน 40 คน 

กลุมทดลอง 
ชางยนต 2/4 
จํานวน 40 คน 

   ชางยนต 6 หอง 
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 กลุมตวัอยาง 
 ตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดแก นกัเรียนระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพชัน้ปที ่2    
โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม จงัหวัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 2 หอง การสุมตัวอยางดังนี้ โดยการ
เขียน 3 สาขาวิชา คือ ชางยนต ชางไฟฟา และ ชางอิเลก็ทรอนกิส ทําการสุมจับข้ึนมาไดสาขาวชิา
ชางยนต จากนั้นเขียนเลขหอง 1-6 สุมจับคร้ังที่ 1 ได หอง 2/1 กําหนดใหเปนหองควบคุม และสุม
จับอีก 1 คร้ัง ไดหอง 2/4 กําหนดใหเปน หองทดลอง จํานวนนกัเรียนกลุมละ 40 คน   
 
 ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแกวิธีสอน 2 วิธี ประกอบดวย 

1. วิธีสอนแบบรวมมือกนั เทคนิค STAD และเทคนิค TGT 
2. วิธีสอนตามคูมือครู 

 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดแก 
    1.     ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาอาชีวอนามยัและความปลอดภัย  

      2.     พฤตกิรรมการทาํงานกลุม 
      3. ความคิดเห็นของนักเรียน ทีม่ีตอการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือกนัและวิธี
สอนตามคูมือครู 
 
แบบแผนการวิจัย(Research Design) 
 การวิจยัครั้งนีเ้ปนการวิจัยเชงิทดลอง (Experimental Research) ประเภทกึ่งทดลอง 
(Quasi Experimental Research) รูปแบบการวิจยัโดยใชกลุมควบคมุและกลุมทดลองแบบ Non 
Randomized Control Group Pretest Posttest Design (Tuckman 1999 : 162-163) ดังตาราง
ที่ 5 
 
ตารางที่ 5 แสดงแบบแผนการวิจัย 

กลุม ทดสอบกอนเรียน ทดลอง ทดสอบหลงัเรียน 
E T1E X T2E 
C T1C ~X T2C 

 
ความหมายของสัญลกัษณ 
  E  แทน  กลุมทดลอง (Experimental Group) 
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 C     แทน   กลุมควบคุม (Control Group) 
 T1       แทน   การทดสอบกอนทดลองสอน (Pretest) 
 T2    แทน   การทดสอบหลังการทดลองสอน (Posttest) 
 X     แทน   การสอนดวยวธิีสอนแบบรวมมอืกันเรียนรู 
 ~X  แทน    การสอนดวยวิธสีอนตามคูมือครู 
 
เครื่องมือที่ใชในการวจิัย 
 การวิจยัครั้งนี ้ผูวิจัยไดกําหนดเครื่องมือที่ใชในการวิจัยคอื 
 1. แผนการสอนวิชาอาชวีอนามัยและความปลอดภัย ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพี ชั้น
ปที่ 2 ที่จัดการเรียนการสอนแบบรวมมือกันเทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์ STAD จํานวน 2 แผน คือเร่ือง 
1)การปองกนัและระงับอัคคีภัย 2)ความปลอดภัยเกี่ยวกบัไฟฟา และใชเทคนิคทีมการแขงขัน TGT 
จํานวน 2 แผน คือเร่ือง1)เครื่องหมายและสัญลักษณความปลอดภยั 2)เร่ืองการปองกันและการ
เฝาระวงัโรคจากการทํางาน แผนละ 3 ชัว่โมง รวม 12 ชั่วโมง แผนการสอนวิชาอาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั ระดับประกาศนยีบัตรวชิาชีพ เร่ืองการปองกนัและระงับอัคคีภัย ความปลอดภัย
เกี่ยวกับไฟฟา การปองกนัและการเฝาระวังโรคจากการทํางาน และเครื่องหมายและสัญลักษณ
ความปลอดภยั สําหรับกลุมควบคุมเปนแผนการสอนที่ใชวิธีสอนตามคูมือครู จํานวน 4 แผน แผน
ละ 3 ชัว่โมง จาํนวน 12 ชั่วโมง(ภาคผนวก ข หนา 125-126) 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิเ์ร่ืองการปองกันและระงับอัคคีภัย ความปลอดภัย
เกี่ยวกับไฟฟา การปองกนัและการเฝาระวังโรคจากการทํางาน และเครื่องหมายและสัญลักษณ
ความปลอดภยั จํานวน 1 ฉบับ โดยเปนขอสอบปรนัย ชนิด 4 ตวัเลือก กําหนดการใหคาคะแนนคอื 
ตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน จาํนวน 30 ขอ (ภาคผนวก ง  หนา  160) 
 3. แบบประเมินพฤติกรรมการทาํงานกลุมซึ่งประเมนิโดยครู ประเมินในดานความ
รวมมือกนัปฏิบัติงาน การแสดงความคิดเห็น การถามตอบ การรับฟงความคิดเหน็ การใหกาํลังใจ
เพื่อนและการรวมกันสรุปประเดน็สําคัญ มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 
Scale) มี    3   ระดับ คือ   ปฏิบัติบอยคร้ัง/มากกวา 3 คร้ัง ได 3 คะแนน  ปฏิบัติบางครั้ง (2-3 
คร้ัง) ได 2 คะแนน ปฏิบัต ิ1 คร้ัง/ไมปฏิบัต ิได 1 คะแนน (ภาคผนวก ค หนา 134) 
 4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนแบบรวมมือกัน และวิธีสอน
ตามคูมือครูมีลักษณะ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 3 ระดับ ระดับความ
คิดเห็นดวย มาก ปานกลาง นอย จาํนวน 15 ขอ (ภาคผนวก ง หนา 157-159) 
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ขั้นตอนการสรางเครื่องมอืที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือตาง ๆ ที่ใชในการวจิัยเปนเครื่องมือที่ผูวิจยัสรางขึ้น มวีิธีการและขั้นตอนใน
การสรางและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือดังนี ้
 1. แผนการสอน แบบรวมมือกัน แบบกลุมผลสัมฤทธิ์ (STAD) แบบกลุมแขงขัน (TGT) 
และ แบบคูมือครู มีข้ันตอนการสรางเหมือน ๆ กันดงันี ้
         1.1 ศึกษารายละเอียดหลักสูตร จุดประสงค คาํอธิบายรายวิชา      เนื้อหาวิชา  
อาชีวอนามยัและความปลอดภัย ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพี จํานวน 4 แผน ประกอบดวย  
 

แผนที่/เรื่อง เทคนิค 
1. เครื่องหมายและสัญลักษณความปลอดภัย TGT 
2. การปองกนัและการเฝาระวังโรคจากการทํางาน TGT 
3. การปองกนัและระงับอัคคีภัย STAD 
4. ความปลอดภัยเกี่ยวกบัไฟฟา STAD 
 
        1.2 ศึกษาแนวทาง/วิธกีาร การสรางแผนการสอน 4 แผน แบบรวมมือกนั เทคนิคกลุม
ผลสัมฤทธิ์ (STAD) เทคนิคกลุมแขงขัน (TGT) และวิธีสอนตามคูมือครู จากหนงัสอื เอกสารทาง
วิชาการ งานวจิัย ตลอดจนผูรู 
         1.3 สรางแผนการสอน แบบรวมมือกนั เทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์ (STAD) จํานวน 2 
แผน เทคนิคกลุมแขงขัน (TGT) จํานวน 2 แผน และวิธีสอนตามคูมือครู จํานวน 4 แผน 
         1.4 นําแผนการสอนเสนอตอกรรมการที่ปรึกษาวิทยานพินธ เพื่อตรวจสอบความ
ถูกตอง และปรับปรุงแกไข 
        1.5 นาํแผนการสอนทีป่รับปรุงแลวใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา ดานการจัดการเรียนรู  
และดานการวดัผล จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความถกูตองและความเที่ยงตรงของเนื้อหา 
(Content Validity) และนําขอมูลความคิดเห็นมาหาคาดชันีความสอดคลองของเครื่องมือ (Index 
of Item Objective Congruence: IOC) ทัง้นี้ไดคาดัชนีความสอดคลอง เทากับ 1.00 โดยกาํหนด
เกณฑการใหคะแนนดังนี ้
         +1 หมายถงึ เห็นวาสอดคลอง 
            0 หมายถงึ ไมแนใจ 
          -1 หมายถงึ เห็นวาไมสอดคลอง 
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        IOC    =     ΣR 
  
        IOC   แทน   ดัชนีความสอดคลองของแผนการสอนที่สรางขึ้น 
      ΣR แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
        N          แทน  จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 1.6 นําแผนการสอน 4 แผน คือแผนที ่ 1 ถึง 4 ไปทดลองสอน กับนกัเรียนระดับ
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพชัน้ปที ่ 3 ที่เคยเรียนวิชาอาชีวอนามัย และความปลอดภัย โรงเรยีน
เทคโนโลยีสยาม จํานวน 40 คน และทําการทดสอบ  เก็บขอมูล แลวนํามาปรับปรุงแกไข
ขอบกพรอง ดานเนื้อหาและเครื่องมือใหสมบูรณ 
 1.7 นําแผนการสอน  ไปทดลองสอนกับกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย (ดังรายละเอยีด
แผนภูมิที่ 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 N 
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ข้ันที่ 1 
 

ศึกษารายละเอียดของหลักสูตร  จุดประสงคและคําอธิบายรายวิชา   
เนื้อหาวิชา       อาชวีอนามยัและความปลอดภัย ระดับประกาศนยีบัตร
วิชาชพี  

 

ข้ันที่ 2 

ศึกษาการสรางแผนการสอนแบบรวมมือกนั เทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์ 
(STAD) แผนที่ 3 และ 4 เร่ือง การปองกนัและระงับอัคคีภัยและเรื่อง
ความปลอดภยัเกี่ยวกับไฟฟา เทคนิคกลุมแขงขัน (TGT) แผนที ่1 และ 
2 เร่ืองเครื่องหมายและสัญลกัษณควาปลอดภัยและเรื่องการปองกนั
และการเฝาระวังโรคจากการทํางาน และวธิีสอนตามคูมอืครู 

 
ข้ันที่ 3 สรางแผนการสอนแบบรวมมือกัน เทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์ (STAD) 

เทคนิคกลุมแขงขัน (TGT) และวิธีสอนตามคูมือครู 
 

ข้ันที่ 4 นําแผนการสอนเสนอตอคณะกรรมการที่ปรึกษาวทิยานพินธ 
 

ข้ันที่ 5 นําแผนการสอนที่ปรับปรุงแลวใหผูเชีย่วชาญตรวจสอบความถกูตอง 
และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 

 

ข้ันที่ 6 นําแผนการสอน ไปทดลองสอน เพื่อหาขอบกพรอง แลวนํามาปรับปรุง
แกไขขอบกพรองใหสมบูรณ 

 
ข้ันที่ 7 นําแผนการสอน ไปทดลองสอนกับกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

 
แผนภูมิที่ 4  ข้ันตอนการทาํแผนการสอนแบบรวมมือกนั เทคนิค STAD เทคนิค TGT และวิธีสอน               
                   ตามคูมือครู 
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 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองการปองกันและระงบัอัคคีภัย ความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟา การปองกนัและการเฝาระวังโรคจากการทาํงาน และเครื่องหมายและ
สัญลักษณความปลอดภัย โดยใชเปนแบบทดสอบใชฉบับเดียวทัง้กอนการเรียนและหลังเรียน เปน
ขอสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก กาํหนดใหคาคะแนนคือ ตอบถูกตองได 1 คะแนน และตอบผิดได 0 
คะแนน จํานวน 1 ฉบับ มีประมาณ 30 ขอมีข้ันตอนการสรางดังตอไปนี ้
         2.1   ศึกษาหลกัสูตรวชิาอาชวีอนามยัและความปลอดภัยของนกัเรียนระดับ
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพ 
         2.2 ศึกษาทฤษฎี หลกัการ และวิธกีารสรางแบบทดสอบชนิดปรนัยเลือกตอบ 
         2.3 วิเคราะหเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรูใหครอบคลุมเนื้อหาเรื่องการปองกัน
และระงับอัคคีภัย ความปลอดภัยเกี่ยวกบัไฟฟา การปองกันและการเฝาระวังโรคจากการทาํงาน 
และเครื่องหมายและสัญลักษณความปลอดภัย 
 สําหรับรายละเอียดของแบบทดสอบ จาํแนกตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรม ไดดัง
ตารางที่ 6 
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ตารางที่ 6 วิเคราะหจุดประสงคเชิงพฤติกรรมการออกขอสอบ วัดผลสมัฤทธิท์างการเรียน  วิชาอา 
                ชีวอนามยัและความปลอดภัย เร่ือง การปองกันและระงับอัคคีภัย ความปลอดภัย 
                เกีย่วกับไฟฟา การปองกนัและการเฝาระวังโรคจากการทํางาน และเครื่องหมายและ 
                สัญลักษณความปลอดภัย 

เน้ือหา จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอ ความรู
ความจํา 

ความ
เขาใจ 

การ
นําไปใช 

การ
วิเคราะห 

การ
สังเคราะห 

ประเมิน
ผล 

รวม 

1   /    1 
2   /    1 
3   /    1 
4   /    1 

1. 
เครื่องหมาย
และ
สัญลักษณ
ความ
ปลอดภัย 
 

1. บอกสัญลักษณท่ีเกี่ยวของ
กับความปลอดภัยในการ
ทํางานได 
2. บอกประเภทของเครื่อง
หมายความปลอดภัยได 
 5   /    1 

6    /   1 
7    /   1 
8    /   1 
9    /   1 
10    /   1 

2. การ
ปองกันและ
การเฝาระวัง
โรคจากการ
ทํางาน 
 

1. วิเคราะหปจจัยท่ีทําใหเกิด
โรคจากการทํางานและบอก
อาการที่เกิดข้ึนได 
2. บอกอาชีพท่ีทําใหเกิดโรค
จากการประกอบอาชีพได 
 

11    /   1 
12    /   1 
13    /   1 
14 /      1 
15   /    1 
16   /    1 
17 /      1 
18 /      1 
19 /      1 
20   /    1 
21    /   1 
22    /   1 
23   /    1 
24    /   1 

3.  การ
ปองกันและ
ระงับอัคคีภัย 
 

1. วิเคราะหสาเหตุของการเกิด
อัคคีภัยได 
2. แยกแยะประเภทของเพลิง
ไหมได 
3. บอกสารที่ใชในการดับเพลิง
แตละประเภทได 
 

25    /   1 
26   /    1 
27    /   1 
28   /    1 
29    /   1 

4. ความ
ปลอดภัย
เกี่ยวกับ
ไฟฟา 

บอกอันตรายที่เกิดจากไฟฟา
ได 

30    /   1 
 รวม 30 4 - 11 15 - - 30 
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 2.4 เสนอแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองการปองกนัและระงับอัคคีภัย 
ความปลอดภยัเกี่ยวกับไฟฟา การปองกนัและการเฝาระวังโรคจากการทํางาน และเครื่องหมาย
และสัญลักษณความปลอดภัย ตอคณะกรรมการที่ปรึกษาวทิยานพินธเพื่อตรวจสอบความถกูตอง
และปรับปรุงแกไข 
 2.5 นาํแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนและตารางวิเคราะหแบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน ตรวจสอบดานภาษา ดานเนื้อหาและการวัดผล เพื่อ
นําไปหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC ของแบบทดสอบแลวเลอืกขอสอบที่มคีาดัชนีความ
สอดคลองตั้งแต 0.5 ข้ึนไปซึ่งได คาดชันีความสอดคลอง ของแบบทดสอบเทากับ 1.00 (ดัง
รายละเอียด ภาคผนวก ข หนา  131) โดยใชเกณฑประเมินผลดงันี ้
  +1  หมายถงึ แนใจวาขอสอบวดัตรงกับจุดประสงคขอนั้น 
    0 หมายถงึ ไมแนใจวาขอสอบวัดตรงกับจุดประสงคขอนัน้หรือไม 
  -1  หมายถงึ แนใจวาขอสอบวดัไมตรงกับจุดประสงคขอนัน้ 
 2.6 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน ไปทดลอง (Tryout) ใชกับนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี จาํนวน 1 หอง 40 คน สาขาชางยนต ปที่ 3 โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม 
แขวงทาพระ เขตบางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร สังกัดสาํนักบริหารงานคณะกรรมการการสงเสริม
การศึกษาเอกชน  
 2.7 นําผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน มาวิเคราะหทั้งฉบบั เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพของแบบทดสอบ 
  2.7.1 คาความยากงาย (P) คือสัดสวนระหวางจํานวนผูตอบแบบทดสอบถูกใน
แตละขอ ตอจํานวนผูเขาสอบทั้งหมด โดยใชเกณฑความยากงายระหวาง 0.20-0.80 (พวงรัตน  
ทวีรัตน  2543: 129) มีคาความยากงายอยูระหวาง 0.25-0.75 (ดังรายละเอียด ภาคผนวก ข หนา 
132) 

    
N
RP=  

                                  
  เมื่อ  P หมายถึง  คาความยากของคําถามในแตละขอ 
   R หมายถงึ จํานวนผูตอบถูกในแตละขอ 
   N หมายถงึ จํานวนผูเขาสอบทั้งหมด 
เกณฑความยากของขอสอบ กําหนดอยูระหวาง 0.20 ถงึ 0.80  
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 ขอสอบที่มีคา  P เทากับ 0.50 แสดงวา ขอสอบขอนั้นมีความยากปานกลาง 
พอดี 
 ขอสอบที่มีคา  P ตํ่ากวา 0.50 แสดงวา ขอสอบขอนั้นคอนไปทางยาก 
 ขอสอบที่มีคา P สูงกวา 0.50 แสดงวา ขอสอบขอนั้นคอนไปทางงาย 
 ขอสอบที่มีคา  P ตํ่ากวา 0.20 แสดงวา ขอสอบขอนั้นยากเกินไป 
 ขอสอบที่มีคา P สูงกวา 0.80 แสดงวาขอสอบนั้นงายเกนิไป  
   2.7.2 คาอํานาจจําแนก (Discrimination) คือการตรวจสอบวา
แบบทดสอบสามารถจาํแนกนักเรียนเกงและนักเรียนออนไดดีเพียงใด โดยใชเกณฑคาอํานาจ
จําแนกตัง้แต 0.20-0.80 (พวงรัตน ทวรัีตน 2543:130) ซึง่แบบทดสอบมีคาอํานาจจําแนกอยู
ระหวาง 0.20 – 0.80 (ดังรายละเอียด ภาคผนวก ข  หนา 132) ซึ่งขอสอบชุดนี้ มีคาอํานาจจาํแนก
ระหวาง .20 ถงึ .80 
   

2
N

Re - Rur =  

 เมื่อ  r  หมายถงึ คาอํานาจจําแนกเปนรายขอ 
  Ru  หมายถงึ จาํนวนผูที่ตอบถูกในขอนั้นในกลุมเกง 
  Re หมายถงึจํานวนผูที่ตอบถกูในขอนัน้ ในกลุมออน 
  N หมายถงึจํานวนคนในกลุมตัวอยางทัง้หมด 
 คาจําแนก จะมีคาอยูระหวาง -1 ถึง +1 
  2.7.3 คาความเชื่อมัน่ (Reliability) คือการตรวจสอบการวัดคาความเชื่อมัน่ที่
สม่ําเสมอและคงที่ นํามาหาคาความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบ    โดยใชวิธีการของ คูเดอร  ริชารด
สัน จากสูตร KR-21 โดยใชเกณฑความเชื่อมั่นตั้งแต 0.70 ข้ึนไป (พวงรัตน ทวีรัตน 2543:131) ได
คาความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบเทากับ 0.75 (ภาคผนวก ค หนา 146 )  

   
⎪
⎭

⎪
⎬

⎫

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧ ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ −−

−
=

−−

t.n

XnX1

1n
n

Sr 2tt  

 เมื่อ  rtt  หมายถงึ คาความเชื่อมั่น 
   n  หมายถงึ จาํนวนขอ 
  S2t  หมายถงึ ความแปรปรวนของคะแนนทัง้ฉบับ 

  
−
X   หมายถงึ คะแนนเฉลีย่ 
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ขั้นที่ 1 ศึกษาหลักสูตร 
 

ขั้นที่ 2 ศึกษาทฤษฎี หลักสูตร และวิธีการสรางเครื่องมือวัดผลทางการศึกษา 
 

ขั้นที่ 3 วิเคราะหเนื้อหาและจุดประสงคและสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

ขั้นที่ 4 
สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการปองกันและระงับอัคคีภัย 
 ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟาการปองกันและการเฝาระวังโรคจากการทํางาน  
 และเครื่องหมายและสัญลักษณความปลอดภัย จํานวน 30 ขอ 

 

ขั้นที่ 5 
เสนอแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตอคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ ตรวจสอบความถูกตองและปรับปรุงแกไข 

 

ขั้นที่ 6 
นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแลวใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบ ดานภาษา 
ดานเนื้อหา และการประเมินผลเพื่อนําไปหาคาดัชนีความสอดคลองของ
เครื่องมือ IOC 

 

ขั้นที่ 7 

นําแบบทดสอบไปใชทดสอบนักเรียนระดับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 40 คน 
ที่ไมใชกลุมตัวอยางและเคยเรียนเรื่องการปองกันและระงับอัคคีภัย ความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟา การปองกันและการเฝาระวังโรคจากการทํางาน  และ
เครื่องหมายและสัญลักษณความปลอดภัย มาแลวเพื่อวิเคราะหหาความยากงาย
และคาอํานาจจําแนก คัดเลือกขอสอบที่ผานเกณฑ นําไปหาคาความเชื่อม่ัน KR-
21 

 
แผนภูมิที่ 5 ข้ันตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนเรื่องการปองกนัและระงับ 
      อัคคีภัย ความปลอดภัยเกี่ยวกบัไฟฟา การปองกนัและการเฝาระวังโรคจากการทาํงาน  
      และเครื่องหมายและสัญลักษณความปลอดภัย  
 
 3. แบบประเมินพฤติกรรมการทาํงานกลุม (ประเมินโดยคร ู ) เปนแบบมาตรา
สวนประมาณคา 3 ระดับ โดยมีข้ันตอนการสอนดังตอไปนี ้
            3.1 ศึกษาเอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วของกับพฤติกรรมการทาํงานกลุมแลวนํามา
สรางแบบวัดทกัษะการทาํงานกลุม 
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            3.2 สรางแบบประเมนิพฤตกิรรมการทํางานกลุม ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นใหครอบคลุม
องคประกอบของทักษะการทํางานกลุม ตามแนวคิดของจอหนสันและจอหนสันที่กลาวถงึ
พฤติกรรมการทํางานกลุมทีสํ่าคัญ 4 พฤติกรรมไดแก  ดานการแสดงความคิดเห็น การถาม-ตอบ   
การรับฟงความคิดเห็น   การใหกําลังใจเพือ่น   การรวมกันสรุปประเดน็สําคัญ ใชประเมินระหวาง
สอน เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 3 ระดับคือบอยครั้ง (มากกวา 3 คร้ัง) 
บางครั้ง (2-3 คร้ัง)  1 คร้ัง/ไมเคย   
   สําหรับเกณฑ การกําหนดคาระดับการปฏิบัติพฤติกรรมการทาํงานกลุม 
และเกณฑการแปลความหมายของคาการปฏิบัติพฤติกรรม การทาํงานกลุม เสนอไดดังตารางที่ 7 
และ 8 
 
ตารางที่ 7 เกณฑการกาํหนดคาระดับ การปฏิบัติพฤติกรรมการทํางานกลุม 

ระดับการปฏบิัติ เชิงนิมาน (Positive) คะแนน 
บอยครั้ง (มากกวา 3 คร้ัง) 3 
บางครั้ง (2-3 คร้ัง) 2 
1 คร้ัง/ไมเคย 1 
ที่มา : วัชรา เลาเรียนด,ี เทคนิคและยุทธวิธีพฒันาทกัษะการคิด การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ (นครปฐม : คณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2548), 139. 
 
ตารางที่  8  เกณฑการแปลความหมายของคาการปฏิบัติพฤติกรรมการทาํงานกลุม 

คาเฉลี่ย ระดับการปฏิบัติ 
2.50-3.00 มาก 
1.50-2.49 ปานกลาง 
1.00-1.49 นอย 

  3.3  เสนอแบบประเมินพฤติกรรม  การทาํงานกลุม ดานพฤตกิรรมทีสั่งเกต   ตอ
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานพินธเพื่อตรวจสอบความถูกตองและปรับปรุงแกไข 
  3.4 นําแบบประเมินพฤติกรรมการทาํงานกลุมที่ปรับปรุงแลวใหผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 3 ทานตรวจสอบดานภาษา ดานเนื้อหา  และดานการวัดผล  เพื่อนาํไปหาคาดัชนีความ
สอดคลองของเครื่องมือ IOC โดยใชเกณฑคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือต้ังแต 0.5 ข้ึนไป 
ไดคาดัชนีความสอดคลอง 1.00 (ดังรายละเอียดภาคผนวก ข หนา 129) 
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  3.5 นําแบบประเมินพฤติกรรมการทาํงานกลุมไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย (ดัง
รายละเอียดภาคผนวก ค หนา 134) 
 

ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม 
 

ขั้นที่ 2 
สรางแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมตามองคประกอบ การแสดงความ
คิดเห็น การถาม-ตอบ การรับฟงความคิดเห็น การใหกําลังใจเพื่อน และการ
รวมกันสรุปประเด็นสําคัญ 

 
ขั้นที่ 3 เสนอแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมตอคณะกรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบความถูกตองและปรับปรุงแกไข 
 

ขั้นที่ 4 
นําแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมที่ปรับปรุงแลวใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 
ทาน ตรวจสอบ ดานภาษา ดานเนื้อหาและดานการประเมินผล เพื่อนําไปหาคาดัชนี
ความสอดคลองของเครื่องมือ IOC 

 
ขั้นที่ 5 นําแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม ไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย 

 
แผนภูมิที่ 6  ขั้นตอนการสรางแบบประเมินพฤติกรรม การทํางานกลุม (ประเมินโดยครู) 
  

 4. แบบสอบถามความคิดเหน็เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ที่สอนดวยวิธีสอนแบบ
รวมมือกนัและวิธีสอนตามคูมือครู แบบสอบถามความคิดเห็นเกีย่วกับการจัดการเรียนการสอน 
เร่ืองการปองกนัและระงับอัคคีภัย      ความปลอดภัยเกีย่วกับไฟฟา   การปองกนัและการเฝาระวัง
โรคจากการทาํงาน    และเครื่องหมายและสัญลักษณความปลอดภัย ทีน่ักเรียนมีตอการจัดการ
เรียนการสอนแบบรวมมือกนัและการสอนตามแนวคูมอืครูเปนแบบมาตราสวน ประมาณคา 
(Rating Scale) 3 ระดับจํานวน 1 ฉบับ มีจํานวน  ขอ ซึ่งถามใน 3 ประเด็น คือ 1) การจัดกิจกรรม
การเรียนรู 2) บรรยากาศในการเรียนรู 3)ประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู ประเดน็ละ 5 ขอ เปน
คําถามเชิงนิมาน (Positive) การแปลความหมายของคําถามที่มีลักษะเปนเชิงนิมาน (Positive) 
กําหนดคาระดับความเห็น 3 ระดับ ซึง่ผูวจิัยไดปรับมาจากแบบสอบถามความคิดเหน็ ของนักเรียน
ที่มีตอการเรียน วิชาอาชีวอนามยัและความปลอดภัย ดังตารางที่ 9 
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ตารางที่ 9 เกณฑการกาํหนดคาระดับความคิดเห็น 
ระดับความคดิเห็น คะแนน 
เห็นดวยมาก 3 

เห็นดวยปานกลาง 2 
เห็นดวยนอย 1 

 
จากตารางที่ 9 เกณฑการกําหนดคาระดับความคิดเห็นสาํหรับการใหความหมายของ

คาที่วัดได ผูวิจัย กําหนดเกณฑที่ใชในการใหความหมาย จากแนวคิดของ วัชรา เลาเรยีนดี 
(2548:139) โดยมีคาระดับเฉล่ียความคิดเห็นเชงินิมานดงัตารางที ่10  

 
ตารางที่ 10 เกณฑการแปลความหมายของคาความคดิเห็นของนักเรียน 

คาเฉลี่ย ระดับความคดิเห็นเชงินิมาน 
2.50-3.00 เห็นดวยมาก 
1.50-2.49 เห็นดวยปานกลาง 
1.00-1.49 เห็นดวยนอย 

 
ข้ันตอนในการพัฒนาแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนเปนดังนี ้

               4.1 ศึกษารูปแบบการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทีม่ีตอวิธีสอน
แบบรวมมือกนัและวิธีสอนตามแนวคูมือครู 
               4.2 สรางแบบสอบถามความคดิเห็นของนักเรียนทีม่ีตอวิธสีอนแบบรวมมือกัน
และวิธีสอนตามแนวคูมือคร ู
              4.3 นําแบบสอบถามความคิดเหน็ของนกัเรียนเสนอตอคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ ตรวจสอบความถูกตองและปรบัปรุงแกไขขอความ ดานกิจกรรมการจัดการเรียนรู 
ดานบรรยากาศในการเรียนรู และดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู ใหสอดคลองกับ
แบบสอบถาม 
              4.4 นําแบบสอบถามความคิดเหน็ของนกัเรียนที่ปรับปรุงแลวใหผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 3 ทานตรวจสอบ ดานภาษา ดานเนื้อหาและดานการวัดผล เพื่อนาํไปหาคาดัชนีความ
สอดคลองของเครื่องมือ (IOC) โดยใชเกณฑคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือต้ังแต 0.50 ข้ึน
ไป ไดคาดัชนคีวามสอดคลอง เทากับ 1.00 (ดังรายละเอียด ภาคผนวก ข หนา 130) 
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  IOC = ΣR 
                                       N 
  IOC  หมายถงึ ดัชนคีวามสอดคลองระหวางขอคําถามกับลักษณะพฤตกิรรม 
            ΣR หมายถงึ ผลรวมของคะแนนความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญเนื้อหาทั้งหมด 
  N หมายถงึ จาํนวนผูเชีย่วชาญ 
              4.5 นําแบบสอบถามความคิดเหน็เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เร่ืองการ
ปองกันและระงับอัคคีภัย    ความปลอดภยัเกี่ยวกับไฟฟา   การปองกนัและการเฝาระวังโรคจาก
การทาํงาน     และเครื่องหมายและสัญลักษณความปลอดภัย ซึ่งถามใน 3 ประเดน็คือ 1) ดาน
กิจกรรมการจดัการเรียนรู 2) ดานบรรยากาศในการเรียนรู 3. ประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู ไปใช
เปนเครื่องมือในการวิจัย (ดังรายละเอียดภาคผนวก ง หนา  157-159)  ดังรายละเอยีดแผนภูมิที ่7 
 

 
ขั้นที่ 1 

ศึกษารูปแบบการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนแบบรวมมือกัน
และวิธีสอนตามแนวคูมือครู 

 

ขั้นที่ 2 
สรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนแบบรวมมือกันและวิธีสอนตาม
คูมือครูเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  3 ระดับ  

 

ขั้นที่ 3 
นําแบบสอบถามความคิดเห็นเสนอตอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบ
ความถูกตองและปรับปรุงแกไข 

 

ขั้นที่ 4 
นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่ปรับปรุงแลวใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน 
ตรวจสอบ ดานภาษา ดานเนื้อหา และดานการวัดผลเพื่อนําไปหาคาดัชนีความสอดคลอง
ของเครื่องมือ (IOC) 

 

ขั้นที่ 5 
นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนแบบรวมมือกันและวิธีสอนตามคูมือ
ครู ไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย 

 
 แผนภูมิที่  7  ข้ันตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเหน็ที่มีตอการจดัการเรียนการสอน 
วิธีการดําเนนิการทดลอง 
 วิธีดําเนินการทดลอง ผูวิจัยแบงออกเปน 3 ข้ันตอนดังนี ้
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 1. ขั้นกอนการทดลอง เปนขั้นที่ผูวิจยั เตรียมความพรอมในดานตาง ๆ ดงัตอไปนี ้
  1.1 ทําการสรางเครื่องมือซ่ึงประกอบดวย 1) แผนการสอน จากแผน 4 แผน ใช
เทคนิค STAD และ เทคนคิ TGT   2) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียน 3) แบบสอบถาม
ความคิดเหน็ของนักเรียนตอวิธีสอนแบบรวมมือกนัเรียนรูและวิธีสอนตามแนวคูมือครู 4) แบบ
ประเมินพฤตกิรรม    การทํางานกลุม ประเมินโดยครู ผูสอน ผูวิจยันํามาปรับใหเหมาะสม (วชัรา 
เลาเรียนด ี 2545:204)  

 1.2 ผูวิจัยแนะนําวิธีการเรียนรูใหกับนักเรยีนกับกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
 1.3 ใหนกัเรียนในกลุมทดลองและกลุมควบคุมทาํแบบทดสอบกอนเรยีน 

(Pretest) วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองการปองกนัและระงับอัคคีภัย ความปลอดภัยเกี่ยวกับ
ไฟฟา การปองกันและการเฝาระวงัโรคจากการทาํงาน และเครื่องหมายและสัญลักษณความ
ปลอดภัย เพื่อทดสอบความรูพื้นฐานกอนการเรียนของทั้งสองกลุม 
 2. ขั้นการทดลอง ผูวิจัยดําเนินการทดลองสอนดวยตนเองทัง้ 2 กลุมโดยกลุมทดลอง
ใชวิธีสอนแบบรวมมือกนั และกลุมควบคมุใชวิธีสอนตามคูมือครู ตามแผนการสอนที่สรางไว เพื่อ
ปองกันมิใหเกดิตัวแปรแทรกซอน อันเนื่องมาจากตัวครูเชน ประสบการณในการสอนและได
ดําเนนิการทดลองสอนโดยครูจัดสมาชิกในกลุม กลุมละ 4 คน ประกอบดวยนกัเรียน เกง 1 คน 
ปานกลาง 2 คน และออน 1 คน ผูวจิัยดําเนินการจัดกลุมดังนี ้
 นักเรียนในชัน้เรียนมีจาํนวน 40 คน จัดเขากลุม กลุมละ 4 คน รวม 10 กลุม นาํคะแนน
จาก เกรดเฉลีย่ (GPA) ของชั้น ปวช.1 มาจัดโดยเรียงลาํดับคะแนนจากสูงไปต่ํา 
 
รูปแบบขั้นตอนวิธสีอนแบบรวมมือกนัเทคนิค STAD 
 ขั้นที่ 1 การเตรียมผูเรียน 

1.1 แจงจุดประสงคการเรียนรูของบทเรียนในแตละเรื่อง 
1.2 ชี้แจงบทบาทหนาที่ของสมาชิกแตละคนภายในกลุมและวัตถุประสงค  

ของการทาํงานกลุม 
ขั้นที่ 2 การสอนเนื้อหาสาระ 

      2.1 ทบทวนความรูเดิมทีม่ีมากอน 
      2.2 ทาํความเขาใจใหถองแท 
      2.3 อธิบายเนื้อหาใหมและยกตัวอยางใหเขาใจชัดเจน 
      2.4 ตรวจสอบความเขาใจโดยการถาม-ตอบ 
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ขั้นที่ 3 กิจกรรมกลุมยอย 
3.1 ครูจัดนักเรียนเขากลุมยอยแบบคละความสามารถดานผลสัมฤทธิ ์

ทางการเรียนกลุมละ 4 คน ประกอบดวยนักเรียนทีม่ีความสามารถสงู ปานกลาง และต่ําในสัดสวน 
1:2:1 โดยจัดกิจกรรมดังนี้ 1. ครูจัดนักเรียนเขากลุมยอยแบบคละความสามารถกลุมละ 4 คน ครู
แจกใบงานและแบบฝกหัดเสริม 2. ใหแตละกลุมยอยศึกษาหัวขอที่เรียนจากใบงานหรือแบบฝกหดั 
แตละกลุมชวยกันปฏิบัติตามใบงานและแบงหนาที่ตามบทบาทของการเรียนแบบรวมมือกนั 3. 
เมื่อแกปญหาครบทุกขอแลวสมาชกิทกุคนในกลุมจะรวมกันอภิปรายปญหาจนแนใจวาสมาชิกทกุ
คนมีความเขาใจเนื้อหาไดถกูตอง 4. ครูทําการทดสอบวัดความเขาใจประมาณ 10 นาท ี และ
คะแนนที่ไดจากการทดสอบ จะถูกแปลงเปนคะแนนของแตละกลุมที่เรียกวา “คะแนนกลุม
สัมพันธ” และใหรางวัลกลุมที่ไดคะแนนสงูสุด 
      3.2   ครูแจกใบงานแบบฝกหัดและกระดาษคําตอบใหนักเรียน             โดยมี
วัตถุประสงคใหแตละกลุมทาํกิจกรรมรวมกัน      สมาชิกในกลุมชวยกันศกึษาจนแนใจวาทกุคนมี
ความเขาใจเนือ้หาอยางชัดเจน 
 ขั้นที่ 4 ทาํการทดสอบยอย 
 ทําการทดสอบยอยเปนรายบุคคล ประมาณ 10 นาท ีและคะแนนที่ไดจากการทดสอบ
จะนําไปเปรยีบเทียบกับคะแนนฐาน (Base Score) ของนักเรียนแตละคน การคิดคะแนนฐานทาํ
ไดโดยการนําคะแนนจากผลการสอบวิชา อาชวีอนามัยและความปลอดภัย ระดับประกาศนยีบตัร
วิชาชพีชัน้ปที ่ 2 ปการศึกษา 2549 แลวนํามาปรับใหเปนคะแนนเตม็ 100 คะแนน โดยมีเกณฑ 
(ดังตารางที ่3 หนา  46) 
 ขั้นที่ 5 การประเมินผลและมอบรางวลั 
 ครูและนักเรียนชวยกนัสรุปบทเรียน ประเมินผลการทาํงานกลุม และมอบรางวัลใหแก
กลุมทีท่ําคะแนนไดตามเกณฑที่ครูตั้งไว ในการทดสอบแตละครั้งนักเรียนทกุคนจะตองรูคะแนน
ฐานของตนเองกอน ซึง่คะแนนพัฒนาของแตละคนขึ้นอยูกับความพยายามที่จะทําคะแนนการ
ทดสอบใหมากกวาคะแนนฐาน เพื่อประโยชนของตนเองและของกลุม กลุมจะไดรับรางวัลเมื่อทาํ
คะแนนเฉลีย่ถงึเกณฑที่ครูตั้งไว โดยกาํหนดรางวัลได 3 รางวัล  ไดแก กลุมยอดเยีย่ม กลุมเกงมาก 
และกลุมเกง โดยใชเกณฑการคิดคะแนนพัฒนาเฉลี่ยของกลุม      
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ข้ันตอนการสอนแบบรวมมอืกัน โดยใชเทคนิค STAD ดังแผนภูมิที ่8 
ขั้นที่ 1 การเตรียมผูเรียนและแจงจุดประสงคการเรียนรูและวัตถุประสงคของการทํางานกลุม 

 
ขั้นที่ 2 การสอนเนื้อหาสาระ อธิบายเนื้อหาใหมและยกตัวอยางใหเขาใจชัดเจน 

 

ขั้นที่ 3 
กิจกรรมกลุมยอย จัดนักเรียนเขากลุมยอยแบบคละความสามารถดานผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน กลุมละ 4 คน ประกอบดวยนักเรียนที่มีความสามารถสูง ปานกลาง และต่ํา ในสัดสวน 
1:2:1 

 
ขั้นที่ 4 การทดสอบยอย ทําแบบทดสอบ 10 ขอ  

 
ขั้นที่ 5 สรุปการประเมินผล และมอบรางวัลใหกลุมที่ทําคะแนนพัฒนาเฉล่ียไดตามเกณฑที่ครูตั้งไว 

 
แผนภูมิที่ 8  ข้ันตอนวธิีสอนแบบรวมมือกนัเทคนิค STAD 
 
ขั้นตอนวธิีสอนแบบรวมมือกันเทคนคิทีมการแขงขัน (TGT)  
 1. ขั้นครูเสนอบทเรียนตอทั้งชั้น 
      เพื่อใหผูเรียนเขาใจความคิดรวบยอดหรือพัฒนาความคิด และหลักการของการ
เรียนโดยใชเกม การแขงขันเปนทมี ภาพประกอบ การบรรยาย อภิปราย สาธิต ฯลฯ 
          1.1 ข้ันนําเขาสูบทเรยีน บอกจุดประสงคการเรียนรู ทบทวนความรูเดิมเพื่อเชือ่มโยง
ใหเขากับเนื้อหาใหม 
          1.2 ข้ันเสนอเนื้อหาเสนอเนื้อหาบริบทของบทเรยีนตอนกัเรียนทั้งชัน้โดยครูอธิบาย 
ยกตัวอยางประกอบ และการทําแบบทดสอบยอย 
           1.3  ข้ันสรุปบทเรียน เพื่อใหนกัเรียนไดทําความเขาใจเนื้อหาที่เรียน และสรุป 
เนื้อหารวมกัน ทัง้รายบุคคล และรายกลุม โดยครูคอยชวยเหลือ 
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 2. ขั้นแบงกลุมทํากิจกรรม 
          ผูเรียนจะเขากลุมยอยตามที่ครูกาํหนดให จากนัน้สมาชิกภายในกลุมจะชวยกันทํา
กิจกรรมกลุม ชวยกนัศึกษากิจกรรมตามที่กําหนดให และนักเรียนที่เกงจะชวยเหลอืนักเรียนที่ออน
ใหเขาใจเนื้อหา 
 3. ขั้นการแขงขันเกมวิชาการ 
          เกมเปนการแขงขันตอบคําถามเกี่ยวกับเนื้อหาของบทเรียน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อ
ทดสอบความรู ความเขาใจในบทเรียน เกมประกอบดวยผูเลน 4 คน ซึ่งแตละคนจะเปนตัวแทน
ของกลุมยอยแตละกลุม การกําหนดนกัเรียนเขากลุม เลนเกมจะยึดหลักนักเรยีนที่มคีวามสามารถ
ทัดเทียมกนัแขงขันกนั กลาวคือ นกัเรียนเกงของแตละกลุมแขงขันกนั นักเรียนปานกลางแขงขันกัน 
การทีน่ักเรียนมีความสามารถทัดเทยีมกนัจากแตละกลุมมาทําการแขงขันกนัเพื่อใหนักเรียน
แขงขันกับตนเอง และนักเรียนแตละคนมีโอกาสไดชวยเหลือกลุมประสบผลสําเร็จเทาเทียมกัน 
 4. ขั้นยกยองกลุมทีป่ระสบความสําเรจ็ 
          ในขั้นนีจ้ะประเมนิผลจากการสังเกตการมีสวนรวมในการทํางานเปนกลุม จํานวน
บัตรที่ไดจากการเลนเกมในแตละชั่วโมง และจะมีคะแนนของสมาชิกในกลุมที่ไดรับจากการ
ทดสอบยอย หาคะแนนความกาวหนาของนักเรียนรายบุคคลและของกลุม แลวนาํคะแนน
ความกาวหนาของกลุมมาเทียบกับเกณฑที่กําหนดไว 3 ระดับ เพื่อยกยองใหเปนกลุมยอดเยี่ยม 
กลุมเกงมาก และกลุมเกง 
 
ขั้นตอนวธิีสอนแบบรวมมือกันเทคนคิทีมการแขงขัน (TGT)  
 

ขั้นที่ 1 ครูเสนอบทเรียนตอนักเรียนทั้งชั้น ทบทวนความรูเดิมเพื่อเชื่อมโยงเนื้อหาใหม 
 

ขั้นที่ 2 แบงกลุมกันทํากิจกรรม นักเรียนเขากลุมคละความสามารถ เกง ปานกลาง ออน อัตราสวน 
1:2:1 

 

ขั้นที่ 3 
แขงขันกันเปนทีม โดยนักเรียนที่มีความสามารถใกลเคียงกันแขงกัน ไดแก นักเรียนเกง แขง

กับนักเรียนเกง นักเรียนออนแขงกับนักเรียนออน เปนตน 
 

ขั้นที่ 4 
ประเมินผลยกยองกลุมที่ประสบความสําเร็จ 

-กลุมเกง –กลุมเกงมาก -กลุมยอดเยี่ยม 
แผนภูมิที่  9   ข้ันตอนวิธีสอนแบบรวมมือกันเทคนิค TGT 
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ขั้นตอนวธิีสอนตามคูมือครู 
 วิธีสอนตามคูมือครูของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ตามหลกัสูตรมัธยมศึกษา
ตอนตน พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง 2533) มีข้ันตอนการสอนดังนี ้
 1. ขั้นนาํเขาสูบทเรยีน ครูใชคําถาม เพือ่เตรียมความพรอมของนกัเรียนเปนการ
ทบทวนความรูเดิม แจงจุดประสงคการเรยีนรูและดึงดูดความสนใจของนักเรียนใหมาอยูทีก่ารสอน
และนําเขาสูเนื้อหาใหม  
 2. ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน ครูดําเนินการสอนเพื่อใหนักเรียนไดรับความรูโดย
เนนนักเรยีนเปนสําคัญ โดยใหนกัเรียนใชวิธีการตาง ๆ เชน การสนทนาซกัถาม ตอบปากเปลา การ
ทําแบบฝกหัด การทํากจิกรรมตามใบงาน ประกอบกับใชส่ือการสอน รูปภาพ ใบงาน ประกอบการ
เรียนการสอน 
 3. ขั้นสรุปบทเรียน ครูและนักเรียนรวมกันสรุปหลกัการและสาระรวมกนั เพื่อทาํให
นักเรียนเกิดความเขาใจเนื้อหาที่เรียนยิ่งขึน้ และเห็นความสัมพันธของเนื้อหาที่เรียนมาแลว เปน
การย้ําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดียิ่งข้ึน อาจใชวิธีการใหนักเรียนรวมกนัสรุปและรวมกันอภิปราย 
 4. ขั้นวัดผลและประเมนิผล เปนการตรวจสอบเพื่อวนิิจฉัยวา นักเรียนบรรลุ
จุดประสงคการเรียนรูที่กาํหนดไวหรือไม ทําใหครูทราบวานักเรียนไดเรียนไปมากนอยเพียงใด ถา
นักเรียนยงัไมบรรลุตามจุดประสงคก็จะไดรับการสอนซอมเสริม กอนเรียนเนื้อหาตอไป การทาํ
แบบฝกหัดและการทดสอบยอย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 90

 
ขั้นตอนวธิีสอนตามคูมือครู ดังรายละเอียดแผนภูมิที่ 10 
 

ขั้นตอนวธิีสอนตามคูมือครู 
 

ข้ันนํา  แจงจุดประสงคการเรียนรู 
 

ข้ันสอน  ครูเสนอเนื้อหา  ทํากิจกรรม  แบบฝกหัด 
 

ข้ันสรุป  ครูและนักเรียนรวมกนัสรุปเนื้อหา 
 
ข้ันวัดผล  ทําแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

 
แผนภูมิที่  10 ข้ันตอนวิธีสอนตามแนวคูมอืครู 
 
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1. การวิเคราะหเพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมอื มีรายละเอยีดดังนี ้
          1.1 การตรวจสอบความตรงโดยการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ใช
ตรวจสอบเครื่องมือตอไปนี ้
    1.1.1 แผนการสอนกลุมทดลองที่สอนดวยวธิีสอนแบบรวมมือกนัโดยใชเทคนิค 
STAD และเทคนิค TGT  
     1.1.2 แผนการสอนกลุมควบคุม ที่สอนดวยวิธีสอนตามแนวคูมือครูโดยการ
บรรยายรวมกบัการอภิปรายกลุมยอย 
      1.1.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนเรื่องการปองกนัและระงับ
อัคคีภัย      ความปลอดภัยเกี่ยวกบัไฟฟา   การปองกนัและการเฝาระวงัโรคจากการทํางาน    และ
เครื่องหมายและสัญลักษณความปลอดภยั    

1.1.4 แบบประเมินพฤติกรรมการทาํงานกลุม ประเมนิโดยครู 
       1.1.5 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทีม่ีตอการจัดการเรียนการสอน 
            1.2 การตรวจสอบคาอํานาจจาํแนก (r)  
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            1.3 การตรวจสอบคาความยากงาย (P)  
            1.4 การตรวจสอบคาความเชื่อมัน่ (Rtt) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนทัง้ฉบับโดยใชสูตร KR-21 (Kuder Richardson 21)  
 
 2. การวิเคราะหเพื่อตรวจสอบสมมตฐิานของการวจิัย 
           2.1 การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียน เร่ืองการปองกันและระงบัอัคคีภัย 
ความปลอดภยัเกี่ยวกับไฟฟา การปองกนัและการเฝาระวังโรคจากการทํางาน และเครื่องหมาย
และสัญลักษณความปลอดภัย ที่สอนดวยวธิีสอนแบบรวมมือกนั และวิธีสอนตามแนวคูมอืครู 
ทดสอบความแตกตาง คาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม ใช
การทดสอบคาท ี(t-test) แบบ Independent 
          2.2 การประเมินพฤตกิรรมการทาํงานกลุม ประเมินโดยครู  วเิคราะหขอมูลโดยใช  
−
X , S.D. 
          2.3 การสอบถามความคิดเหน็ทีม่ตีอวิธีสอนแบบรวมมือกนั และวิธีสอนตามแนว

คูมือครู ใชการวิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย (
−
X ) และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D) และ การ

วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 92

 
 

บทที่ 4 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 

 การวิจยัครั้งนีเ้ปนการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาอาชีวอนามยัและความ
ปลอดภัย ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี ที่สอนดวยวธิีสอนแบบรวมมือกนัโดยใช
เทคนิค STADและTGT และวิธีสอนตามคูมือครู ผูวิจัย เก็บรวบรวมขอมูล โดยนําเครื่องมือที่ใชใน
การวิจยั ไดแก แผนการสอน แบบทดสอบ แบบสังเกต และแบบสอบถาม ความคดิเห็น ที่ผานการ
ตรวจสอบของผูเชี่ยวชาญ จาํนวน 3 คน นําไปทดลองใช กับนักเรยีนระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี 
ชั้นปที ่ 3 ทีเ่รียนไปแลว จํานวน 4 แผนการเรียนรู แลวจึงนาํไปทดลองใชกบันักเรียนระดบั
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพ ชัน้ปที่ 2 โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม สังกัดสํานักบริหารงาน คณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน จาํนวน 2 กลุม กลุมละ 40 คน รวมทั้งหมด 80 คน ดวยการทดสอบกอน
เรียน จากนัน้ดําเนนิการจัดกิจกรรมการเรยีนรู ตามแผนการสอน แลวจึงทดสอบหลังเรียน และ
สอบถามความคิดเห็น ของนักเรียนกลุมควบคุม และกลุมทดลอง โดยใชแบบสอบถามความ
คิดเห็น มีรายละเอียด การวิเคราะหขอมลูตามขั้นตอน การดําเนินการวิจัย เพื่อตอบคําถาม การ
วิจัย โดยแบงเปน 3 ตอน ดังนี ้
 ตอนที่ 1 การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชพี ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกนั และวิธีสอนตามคูมือครู 
 ตอนที่ 2 พฤตกิรรมการทาํงานกลุม ของนกัเรียนระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพี ที่สอนดวย
วิธีสอนแบบรวมมือกนั 
 ตอนที ่ 3 ความคิดเหน็ของนักเรียนระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพี ที่มีตอวิธีสอนแบบ
รวมมือกนั และวธิีสอนตามคูมือครู 
 
ตอนที่ 1 การเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชพีทีส่อนดวยวิธีอนแบบรวมมือกัน และวธิีสอนตามคูมือครู 
 การวิเคราะหขอมูล  เพื่อตอบคําถามการวจิัย ขอที่ 1   คือ   ผลสัมฤทธิท์างการเรียน ของ
นักเรียนระดับประกาศนยีบตัรวิชาชีพ ทีส่อนดวยวิธีสอนแบบรวมมอืกัน และวิธสีอนตามคูมือครู 
แตกตางกนัหรอืไม ดังตารางที่ 11 
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ตารางที่ 11 การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนกัเรียนระดับประกาศนยีบัตร 
       วิชาชีพทีส่อนดวยวิธีสอนแบบรวมมอืกันและวธิีสอนตามคูมือครู 
 

วิธีสอน N คะแนนเต็ม −
X  S.D. t-test Sig 

แบบรวมมือกัน 40 30 18.05 3.32 
ตามคูมือครู 40 30 10.40 2.91 

12.66 0.00 

ที่นยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  (.05 df 78   )         = 12.66 
 
                 จากตารางที่ 11 พบวาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรยีน เร่ือง การ
ปองกนัและระงับอัคคีภัย ความปลอดภัยเกี่ยวกบัไฟฟา เครื่องหมายและสัญลักษณความ
ปลอดภัย และการปองกันและการเฝาระวงัโรคจากการทํางาน ของนกัเรียนระดับประกาศนยีบัตร
วิชาชพี ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกนัและวิธีสอนตามคูมือครูแตกตางกนัอยางมนีัยสาํคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งยอมรบัสมมติฐานการวิจยัทีก่าํหนดไว โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนระดับประกาศนยีบตัรวิชาชีพที่สอนดวย วิธีสอนแบบรวมมือกัน (
−
X = 18.05, S.D. = 3.32) 

สูงกวาที่สอนดวยวิธีสอนตามคูมือครู (
−
X  = 10.40, S.D. = 1.89) 

 
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการทํางานกลุม   ของนกัเรยีนระดับประกาศนียบัตรที่สอนดวยวธิี
สอนแบบรวมมือกัน 
                การวิเคราะหขอมูล เพื่อตอบคําถาม การวจิัยขอที ่ 2 พฤติกรรมการทาํงานกลุม ของ
นักเรียนระดับประกาศนยีบตัรวิชาชีพ  ทีส่อนดวยวิธีสอนแบบรวมมอืกัน อยูในระดับใด และเปน
อยางไร 
    จากผลการประเมิน พฤติกรรมการทาํงานกลุม ทกุครั้งที่จัดกจิกรรมการเรียนรู (ดัง
ภาคผนวก ค หนา  132) มีรายละเอยีดดังตารางที่  12 
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ตารางที่ 12 ผลการประเมนิพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพี ที ่
      จัดการเรียนรูแบบรวมมอืกัน สังเกตโดยครู 
 

พฤติกรรม คะแนนเต็ม −
X  S.D. 

ระดับการ
ปฏิบัติ 

ลําดับที่ 

การแสดงความคิดเห็น ถาม-
ตอบ 

3 2.55 0.56 มาก 3 

การรับฟงความคิดเห็น 3 2.57 0.57 มาก 2 
การใหกําลังใจเพื่อน 3 2.62 0.54 มาก 1 
การรวมกันสรุปประเด็นสําคัญ 3 2.52 0.68 มาก 4 

เฉล่ีย  2.56 0.59 มาก  
 
                 จากตารางที ่ 12 ผลการประเมิน พฤติกรรมการทาํงานกลุมของนักเรียนระดับ
ประกาศนยีบตัร ที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือกันซึ่งสงัเกตโดยครู พบวาโดยภาพรวม นักเรียนมี

พฤติกรรมการทํางานกลุมอยูในระดับมาก(
−
X =2.56, S.D.=0.59)เมื่อพิจารณาตามประเด็นพบวา 

นักเรียนมพีฤติกรรม การใหกําลังใจเพื่อน มากที่สุด (
−
X =2.62, S.D.=0.54) รองลงมาคือ 

พฤติกรรม การรับฟงความคิดเห็น (
−
X = 2.57, S.D. = 0.57) พฤติกรรมการแสดงความคิดเหน็ 

ถาม-ตอบ (
−
X =2.55,S.D.=0.56) และพฤติกรรมการรวมสรุป ประเด็นสําคัญ 

(
−
X =2.52,S.D.=0.68) ตามลําดับ 

 นอกจากนี้ จากแบบสังเกตพฤติกรรม การทํางานกลุมของนักเรียน ทีจ่ัดการเรียนรูแบบ
รวมมือกนัยงัพบวา นกัเรียนมีพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น ถาม-ตอบ โดยหวัหนากลุมเปนผู
เร่ิมอภิปราย ประเด็นคําถาม แลวใหสมาชิกภายในกลุม แสดงความคิดเห็น พูดคุยกันภายในกลุม 
โดยนักเรียน ยกมือแลวแสดงความคิดเห็นของตนเอง การรบัฟงความคิดเห็นโดยนกัเรียน
แสดงออกดวยการ พยักหนา พูดสนับสนุน พูดโตแยง และจองหนาเพื่อน แสดงความสนใจใน
ขณะที่ฟงเพื่อนแสดงความคิดเห็น การใหกําลังใจ เพือ่น โดยนกัเรยีนยิม้ หัวเราะ ปรบมือแสดง
ความดีใจ และชมเชย และการรวมกันสรุปประเด็นสําคัญ โดยนักเรียนสรุปประเด็นสําคัญตาม
ความคิดเหน็ของเสียงสวนมากในกลุม 
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นของนกัเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีที่มีตอวิธีสอนแบบ
รวมมือกันและวธิีสอนตามคูมือครู 
 การวิเคราะหขอมูล เพื่อตอบคําถามการวจิัยขอที่ 3 ความคิดเหน็ของนักเรียน ระดบั
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพ ทีม่ีตอวิธีสอนแบบรวมมือกนั และวธิีสอนตามคูมือครู อยูในระดับใด 
รายละเอียดดงัตารางที ่13 
 
ตารางที่ 13 ความคดิเห็นโดยภาพรวมของนักเรียนระดับประกาศนยีบตัรวิชาชีพที่มตีอวิธีสอนแบบ 
       รวมมือกัน และวิธีสอนตามคูมือครู 

วิธีสอน แบบ 
รวมมือกนั 

วิธีสอน ตาม
คูมือครู 

ความคิดเหน็ตอ
วิธีสอน 
ในดาน −

X  S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ลําดับ
ที ่ −

X  S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ลําดับ
ที ่

ดานกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู 

2.76 0.38 เห็นดวย
มาก 

2 1.69 0.47 เห็นดวย
ปาน
กลาง 

3 

ดานบรรยากาศ
ในการเรียนรู 

2.82 0.38 เห็นดวย
มาก 

1 2.21 0.53 เห็นดวย
ปาน
กลาง 

1 

ดานประโยชนที่
ไดรับจากการ
เรียนรู 

2.52 0.53 เห็นดวย
มาก 

3 2.12 0.51 เห็นดวย
ปาน
กลาง 

2 

รวม 2.70 0.43 เห็นดวย
มาก 

 2.01 0.50 เห็นดวย
ปาน
กลาง 

 

 
 จากตารางที่ 13 พบวา โดยภาพรวม นักเรียนมีความคดิเห็นตอการจดัการเรียนรูดวย 
วิธีสอนแบบรวมมือกนั อยูในระดับเหน็ดวยมาก (

−
X  = 2.70, S.D. = 0.43) เมื่อพิจารณาเปนราย

ดาน พบวานกัเรียนเหน็ดวยอยูในระดับมากทั้ง 3 ดาน ไดแกบรรยากาศในการเรยีนรู (
−
X  = 2.82, 

S.D. = 0.38) รองลงมาคือดานกจิกรรมการจัดการเรียนรู (
−
X  = 2.76, S.D. = 0.38) และดานประ

โยชนที่ไดรับจากการเรียนรู (
−
X =2.52, S.D. = 0.53) ตามลําดับ 
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  สวนการจัดการเรียนรูดวยวธิีสอนตามคูมอืครู โดยภาพรวมพบวานักเรียนมีความ
คิดเห็นอยูในระดับเหน็ดวยปานกลาง (

−
X = 2.01, S.D. = 0.50) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา

นักเรียนเห็นดวยอยูในระดับปานกลางทัง้ 3 ดาน เรียงตามลําดับคือบรรยากาศในการเรียนรู (
−
X  = 

2.21, S.D. = 0.53) เห็นดวยปานกลาง เปนลําดับที่ 1 รองลงมาคือ ดานประโยชนที่ไดรับจากการ
เรียนรู (

−
X = 2.12, S.D.= 0.51) และดานกจิกรรมการจัดการเรียนรู (

−
X =1.69, S.D.0.47) 

ตามลําดับ 
   สวนความคดิเห็นของนักเรียนระด ับประกาศนยีบัตรวชิาชีพที่มีตอ วิธีสอนแบบรวมมือ
กันและวิธีสอนตามคูมือคร ูแตละประเดน็คําถาม เชน ดานการจัดกจิกรรม การจดัการเรียนรู ดาน
บรรยากาศในการเรียนรู และประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรูนักเรียนไดใหความคิดเหน็ มี
รายละเอียดดงัตารางที ่14  
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   จากตารางที ่  14  พบวาความคิดเห็นของนกัเรียน ที่มตีอวิธีสอนแบบรวมมือกนั ในแต
ละดาน นักเรยีนเห็นดวยในระดับมากทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานบรรยากาศในการเรียนรู (

−
X  = 2.82, 

S.D. = 0.38) ดานกิจกรรมการจัดการเรียนรู (
−
X  = 2.76, S.D. = 0.38) และดานประโยชนที่ไดรับ

จากการเรียนรู (
−
X  = 2.52, S.D.= 0.53) ตามลําดับ 

   เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาดานบรรยากาศในการเรยีนรู นักเรียนเหน็ดวยในระดับ
มาก เรียงตามลําดับดังนี ้ วิธีสอนแบบนี้มีบรรยากาศในการเรียนมีความเปนกันเองและนาสนใจ 
(
−
X = 2.95, S.D.=0.22) วิธสีอนแบบนีน้ักเรียนสามารถเรียนดวยความสนุกสนาน และไมเครียด 

(
−
X  =2.90, S.D. = 0.30) วธิีสอนแบบนี ้ นักเรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนแสดงความคดิเห็นมากขึ้น 

(
−
X  = 2.75, S.D.= 0.44) และวิธีสอนแบบนีน้ักเรียนสนทิสนมคุนเคยกับเพื่อนมากขึน้ (

−
X  = 2.70, 

S.D. = 0.56) 
    ดานกิจกรรมการจัดการเรียนรู นักเรียนเห็นดวยในระดบัมาก เรียงตามลําดับ ดงันี ้วิธี
สอนแบบนีน้ักเรียนมีสวนรวมกิจกรรมการเรียนรูมาก (

−
X  = 2.95, S.D. = 0.22) รองลงมาไดแก วธิี

สอนแบบนีท้ําใหนักเรียนไดชวยเหลือกนัในกลุม (
−
X =2.90, S.D. = 0.30) วิธีสอนแบบนี้นกัเรียน

สามารถใหและรับความชวยเหลือเพื่อนได (
−
X  = 2.80, S.D. = 0.40) วิธีสอนแบบนี้นกัเรียน

ทํางานไดดี และเสร็จตามเวลา โดยการรวมมือของนกัเรยีนทุกคน (
−
X  = 2.65, S.D. = 0.48) และ

วิธีสอนแบบนีน้ักเรียนกลาถามเกีย่วกบับทเรียนมากขึ้น (
−
X =2.50, S.D. =0.51) 

 ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรูนักเรยีนเหน็ดวยอยูในระดับมาก เรียงตามลาํดบั
ดังนี้ วิธีสอนแบบนี้ชวยใหนกัเรียนไดรูจักเพื่อนมากขึน้ และรูจักการทาํงานรวมกับผูอ่ืน (

−
X  = 2.70, 

S.D. =0.52) วิธีสอนแบบนีน้ักเรียนสามารถ สรุปความสําคัญของเนือ้หาได (
−
X  = 2.60, S.D.= 

0.54) วิธีสอนแบบนี้ชวยใหนักเรียนเขากบัเพื่อนไดดีและรวมกนัทาํงานไดสําเร็จ (
−
X  = 2.55, S.D. 

= 0.50) วิธีสอนแบบนี้ชวยใหนักเรียนมีความรูสึกที่ดีตอเพื่อนและมเีพื่อนในการเรยีนมากขึ้น (
−
X = 

2.50, S.D. = 0.51) วิธสีอนแบบนี้ชวยใหนกัเรียนมคีวามรูสึกที่ดตีอวิชาอาชวีอนามยัและความ
ปลอดภัย (

−
X =2.45, S.D. = 0.55) และวธิีสอนแบบนี้ชวยใหนักเรยีนทํางานไดอยางมีระบบและ

รอบคอบ (
−
X =2.30, S.D.= 0.56)  

 นอกจากนีน้ักเรียนไดใหขอเสนอแนะจากคําถามปลายเปดในการตอบแบบสอบถาม 
ภายหลงัการจัดการเรียนรู พอสรุปได ดังนี้ นักเรียนชอบการแขงขันมาก ตองการใหมีการแขงขัน
ทุกครั้งที่สอนเพราะวาสนุกสนานมาก และใหความรู พรอมกันดวย และอยากใหวิชาอื่น ๆ มี
กิจกรรมการแขงขันบางจะไดชวยกนัทาํงานสนกุและเขาใจบทเรียนมากขึ้น 
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  จากตารางที่ 14 พบวาความคิดเห็นของนักเรียนทีม่ีตอวิธีสอนตามคูมือครูในแตละดาน
นักเรียนเห็นดวยอยูในระดับปานกลางเรียงตามลาํดับคือดานบรรยากาศในการเรียนรู (

−
X  = 2.21, 

S.D. 0.53) ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู (
−
X =2.12, S.D.= 0.51)และดานกิจกรรมการ

จัดการเรียนรู (
−
X = 1.69,S.D. = 0.47) 

      เมื่อพิจารณาเปนรายขอในแตละดาน พบวาดานบรรยากาศในการเรียนรู (
−
X =2.21, 

S.D. 0.53) นักเรียนเห็นดวยในระดับปานกลางทุกขอ เรียงตามลาํดบัดังนี้ วิธีสอนแบบนีน้ักเรยีน
สามารถเรยีนดวยความสนกุสนาน และไมเครียด (

−
X  = 2.45, S.D. = 0.50) วิธีสอนแบบนีม้ี

บรรยากาศในการเรียนมีความเปนกนัเองและนาสนใจ (
−
X  = 2.40, S.D. =0.50) วธิีสอนแบบนี้

นักเรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนแสดงความคดิเห็นมากขึน้ (
−
X =2.35, S.D. = 0.48) และวิธีสอนแบบ

นี้นกัเรียนสนทิสนมคุนเคยกับเพื่อนมากขึ้น (
−
X =1.65, S.D.=0.66)  

      ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู (
−
X  = 2.12, S.D. 0.51) นักเรียนเหน็ดวยในระดับ

ปานกลางทกุขอเรียงตามลาํดับดังนี ้ วธิีสอน แบบนี้ชวยใหนักเรยีนทํางานไดอยางมีระบบและ
รอบคอบ (

−
X =2.40, S.D.=0.50) วิธีสอนแบบนี้ชวยใหนักเรียนมีความรูสึกที่ดีตอเพื่อนและมีเพื่อน

ในการเรียนมากขึ้น (
−
X = 2.40, S.D. 0.50) วิธีสอนแบบนี้นกัเรียนสามารถสรุปความสําคัญของ

เนื้อหาได (
−
X  = 2.30, S.D.0.46) วิธีสอนแบบนี้ชวยใหนักเรียนมีความรูสึกที่ดีตอวิชาอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย (
−
X  = 2.25, S.D. 0.44) วิธีสอนแบบนี้ชวยใหนักเรียนเขากบัเพือ่นไดดี และ

รวมกันทาํงานไดสําเร็จ (
−
X  = 1.70, S.D. 0.52) วิธีสอนแบบนี้ชวยใหนกัเรียนไดรูจักเพื่อนมากขึน้ 

และรูจักการทาํงานรวมกับผูอ่ืน (
−
X = 1.65, S.D. 0.66) 

 ดานกิจกรรมการจัดการเรียนรู (
−
X  =1.69, S.D.=0.47) นักเรียนเห็นดวยอยูในระดับ

ปานกลาง เรียงตามลาํดับนี้ วิธีสอนแบบนี้ นักเรียนกลาถามเกี่ยวกบับทเรียนมากขึ้น (
−
X =2.10, 

S.D.=0.38) วิธีสอนแบบนีน้ักเรียนมีสวนรวมกิจกรรมการเรียนรูมาก (
−
X =2.00, S.D.=0.45) วิธี

สอนแบบนีน้ักเรียนสามารถใหและรับความชวยเหลือเพือ่นได (
−
X =1.65, S.D. = 0.48) วิธีสอน

แบบนี้ทาํใหนกัเรียนไดชวยเหลือกนัในกลุม (
−
X =1.40, S.D.=0.59) และวิธีสอนแบบนี้นกัเรียน

ทํางานไดดี และเสร็จตามเวลาโดยการรวมมือกันของนกัเรียนทุกคน (
−
X =1.30, S.D.=0.46) 

 นักเรียนไดใหขอเสนอแนะ จากคําถามปลายเปดในการตอบแบบสอบถาม ภายหลังการ
จัดการเรียนรู พอสรุปไดดังนี้ นักเรยีนชอบเรียนแบบรวมมือกนัมาก เพราะมีการชวยเหลือกนั 
สนุกสนานมาก สวนการเรียนแบบตามคูมอืครู มีความรูสึกเบื่อ ไมนาสนใจ 
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 สําหรับความกาวหนาของนกัเรียนที่สอนดวยวธิีสอนแบบรวมมือกนั เทคนิค TGT และ
เทคนิค STAD ของกลุมตาง ๆ ตั้งแตกลุม A- กลุม J มีคะแนนพฒันา และเกณฑการยกยอง ดัง
ตารางที่ 15 
 
 ตารางที ่ 15  สรุปความกาวหนาของนักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกนัเทคนิค 
TGT และ  
                      STAD 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 

คะแนน เกณฑการ คะแนน เกณฑการ คะแนน เกณฑการ คะแนน เกณฑการ กลุม 

พัฒนา ยกยอง พัฒนา ยกยอง พัฒนา ยกยอง พัฒนา ยกยอง 

A 25 ** 22.5 ** 27.5 *** 5 * 

B 20 ** 25 ** 25 ** 15 ** 

C 17.5 ** 25 ** 22.5 ** 25 ** 

D 22.5 ** 22.5 ** 22.5 ** 17.5 ** 

E 22.5 ** 22.5 ** 17.5 ** 25 * 

F 22.5 ** 17.5 ** 25 ** 15 * 

G 25 ** 15 ** 22.5 ** 12.5 * 

H 22.5 ** 20 ** 25 ** 10 * 

I 25 ** 15 ** 27.5 *** 7.5 * 

J 20 ** 22.5 ** 20 ** 15 * 
 หมายเหต ุ
 *    ทมีเกง      

 
**  ทีมเกงมาก 
*** ทีมยอดเยีย่ม     
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 จากตารางที ่ 15 พบวา ความกาวหนาของนักเรยีนที่สอนดวยวธิีสอนแบบรวมมือกัน 
เทคนิค TGT และ เทคนิค STAD ทุกกลุมมีความกาวหนาตามลาํดบัจากแผนที่ 1-3 สวนในแผนที่ 
4 สวนใหญทุกกลุมมีคะแนนลดลง สาเหตุเพราะวา ในแผนที ่ 3 นกัเรียนแตละกลุมมีคะแนน
ความกาวหนาสูง โดยเฉพาะ กลุม A และ กลุม I ซึ่งมคีะแนนการพฒันาอยูในเกณฑทีย่อดเยี่ยม 
สวนทีมอ่ืน ๆ อยูในเกณฑทีมเกงมาก ทาํใหคะแนนฐานในแผนที ่ 4 สูงตาม จงึมีผลทําใหคะแนน
ความกาวหนาในแผนที่ 4 ลดลงตามลําดบั 
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บทที่ 5 
 

สรุปผล อภปิรายผล และขอเสนอแนะ 
 

  การวิจัยเรื่อง การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอาชวีอนามัยและความ
ปลอดภัย ของนกัเรียนระดบัประกาศนยีบัตรวิชาชีพทีส่อนดวยวิธีสอนแบบรวมมอืกัน กับวธิีสอน
ตามคูมือครู การวิจยัครั้งนีเ้ปนการวิจัยเชงิทดลอง(Experimental Research) โดยมีวัตถุประสงค
การวิจยั 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี ที่
สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมอืกัน และวิธสีอนตามคูมือครู 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการทาํงานกลุม 
สังเกตโดยคร ู ของนกัเรียนระดับประกาศนีบัตรวิชาชพีที่สอนดวยวธิสีอนแบบรวมมือกัน 3) เพื่อ
ศึกษาความคดิเห็นของนักเรียนระดับประกาศนยีบัตรวชิาชีพที่มีตอวธิีสอนแบบรวมมือกัน และวิธี
สอนตามคูมือครู ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ไดแก นักเรียนระดับประกาศนีบัตร
วิชาชพี ชั้นปที่ 2 ของโรงเรียนเทคโนโลยีสยาม เขตบางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร สังกัดสาํนกั
บริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 จํานวน 10 
หองเรียน หองเรียนละ 40 คน รวมจํานวนนกัเรียนทัง้หมด 400 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยั
ไดแก นักเรยีนระดับประกาศนีบัตรวิชาชพีชั้นปที ่ 2 ทีก่ําลังศกึษาอยูในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 
2549 โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม เขตบางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร จํานวน 2 หองเรียน หองเรยีน
ละ 40 คน รวมทั้งสิน้ 80 คน 
                เครือ่งมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก 1) แผนการ
สอน วิชาอาชวีอนามัยและความปลอดภยั ของนกัเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่สอนดวยวิธี
สอนแบบรวมมือกัน และวิธสีอนตามคูมือครู 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาอาชี
วอนามัยและความปลอดภยั จาํนวน 30 ขอ เปนแบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 3) 
แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพี ที่สอนดวยวิธี
สอนแบบรวมมือกัน ซึง่สังเกตโดยครู ประเมินในดาน การแสดงความคิดเห็น การถาม-ตอบ การรับ
ฟงความคิดเหน็ การใหกําลังใจเพื่อนและการรวมมือกนัสรุปประเดน็สําคัญ เปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) จํานวน 15 ขอ การวเิคราะหขอมูลใชคาเฉลี่ย (

−
X )   สวนเบี่ยงเบน
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มาตรฐาน (S.D.) t-test แบบ Independent และการวเิคราะหเนื้อหา (Content Analysis) สรุป
ผลการวิจยัดังนี ้
 

สรุปผลการวจิัย 
 
   การวิจัยเรื่องการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาอาชวีอนามยัและความ
ปลอดภัย ของนักเรียนระดับประกาศนยีบตัรวิชาชีพ ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกัน และวิธีสอน
ตามคูมือครู มผีลการวิจยัดังนี ้
  1. ผลสัมฤทธิท์างการเรียน เร่ืองการปองกนัและระงับอัคคีภัย ความปลอดภัยเกี่ยวกบั
ไฟฟา เครื่องหมายและสัญลกัษณความปลอดภัย และการปองกนัและการเฝาระวังโรคจากการ
ทํางาน ของนกัเรียนระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพี ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกนั และวิธีสอน
ตามคูมือครู แตกตางกนัอยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนที่เรียนดวยวิธีสอนแบบ
รวมมือกนัมีคะแนนเฉลีย่สูงกวานักเรยีนทีส่อนดวยวิธีสอนตามคูมือครู 
  2. พฤติกรรมการทาํงานกลุม ของนกัเรียนระดับประกาศนยีบัตรวชิาชีพที่สอนดวยวธิี
สอนแบบรวมมือกัน ซึง่สังเกตโดยครู พบวานักเรียนมพีฤติกรรมการทาํงานกลุม โดยภาพรวม อยู
ในระดับมาก โดยมีพฤติกรรมการใหกําลงัใจเพื่อน มากเปนลําดับที่ 1 และการรวมกนัสรุปประเด็น
สําคัญเปนลาํดับสุดทาย 
  3. ความคิดเห็นของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทีม่ีตอวิธสีอนแบบรวมมือกัน 
ในภาพรวมอยูในระดับเหน็ดวยมากและ พบวาดานบรรยากาศในการเรียนรู เห็นดวยมากเปน
ลําดับที่ 1 คือ มีความเปนกนัเอง สนุกสนาน ไมเครียด มีการชวยเหลอืกันในกลุม ไดรูจักเพื่อนมาก
ข้ึน รูจัก ทาํงานรวมกนัผูอ่ืน รองลงมาคือกจิกรรมการจัดการเรียนรู และลําดับสุดทายคือประโยชน
ที่ไดรับจากการเรียนรู สวนความคิดเหน็ของนักเรียนที่มตีอวิธีสอนตามคูมือครู โดยภาพรวมอยูใน
ระดับเห็นดวยปานกลาง ลําดับที่ 1 คือดานบรรยากาศในการเรียนรู รองลงมาคือดานประโยชนที่
ไดรับจากการเรียนรู ลําดับสุดทายคือ ดานกจิกรรมการจัดการเรียนรู และพบวาเรยีนดวยความ
สนุกสนาน และไมเครียด ทาํงานไดอยางมรีะบบ มีความรูสึกดีตอเพื่อน 
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อภิปรายผล 

 
   จากผลการวจิัยเรื่อง การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอาชวีอนามัยและ
ความปลอดภยั ของนกัเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีที่สอนดวยวธิีสอนแบบรวมมือกัน และวธิี
สอนตามคูมือครู อภิปรายผลไดดังนี้ 
     1. จากผลการวิจยั พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนกัเรียนระดับประกาศนีบัตร
วิชาชพี ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกนัและวิธีสอนตามคูมือครูแตกตางกนัอยางมนีัยสาํคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจยั โดยนักเรียนที่ไดรับการสอนดวยวิธีสอนแบบ
รวมมือกนั มีผลการเรียนรูสูงกวานกัเรียนที่ไดรับการสอนดวยวธิีสอนตามคูมอืครู ทั้งนีอ้าจ
เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู ดวยวิธีสอนแบบรวมมือกนัเรียนรู เทคนิค STAD และเทคนิค TGT 
เปนการจัดการเรียนโดยใชกระบวนการกลุมในการทํางานและกิจกรรม เปนการรวมกันเรียนรู เปน
กลุม ๆ ละ 4-5 คน โดยในแตละกลุมประกอบดวยนักเรยีน ที่มีความสามารถตางกนัคือ นกัเรียนที่
เกง นักเรียนทีเ่รียนปานกลาง และนักเรียนที่เรียนออนในสัดสวน 1:2:1 มีความรวมมอืกัน ใหความ
ชวยเหลือซ่ึงกนัและกนั ในดานการเรียนและการทํางานโดยนักเรียนที่มีความสามารถสูงกวา มี
ความรูความเขาใจในเนื้อหาของบทเรียนดีกวา ไดชวยกันอธิบาย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แสดง
ความคิดเหน็กับเพื่อนนกัเรยีนดวยกนัที่มคีวามสามารถต่ํากวาที่ไมเขาใจในเนื้อหา ในบทเรียนและ
กิจกรรมใหมีความเขาใจในเนื้อหา และกจิกรรมของบทเรียนมากขึ้น นอกจากนัน้อาจเปนเพราะ
นักเรียนอยูในวัยเดียวกนั ใกลเคียงกัน การสื่อความหมาย และภาษาที่ใชนั้น สามารถสื่อความกัน
ไดดีมากกวาครู ประกอบกบักิจกรรมมีการฝกทาํเปนกลุม ซึง่ทาํใหนกัเรียนสามารถเขาใจ เนื้อหา
ของบทเรียนจากเพื่อนไดมากยิ่งขึน้ มกีารทดสอบทายแผน/มกีารแขงขันกันตอบคําถามและการให
รางวัลกลุมที่ไดคะแนนกลุมสูงสุด เปนการพัฒนาผูเรียนทางดานสตปิญญาใหเกิดการเรียนรู ซึง่
สอดคลองกับจอยซ และเวล (Joyce and Weil  1986, อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี 2545: 165) 
กลาววาการสอนแบบรวมมอืกันเรียนรูชวยพัฒนาผูเรียนดานสติปญญา โดยเพื่อนในกลุมจะ
ชวยเหลือแนะนํากนั เนื่องจากผูเรียน อยูในวัยเดยีวกัน สามารถสื่อสาร ส่ือความหมายแกกันและ
กันไดงาย และทําใหเขาใจงายกวาที่ครูสอน ดังที ่สลาวนิ (Slavin 1990:128) กลาววาวิธีสอนแบบ
รวมมือกนัเรียนรู คือ การจดัการเรียนรการสอนโดยผูเรียน เรียนรูรวมกัน กลุมละ 4-6 คน โดย
สมาชิกในกลุม จะชวยกนัหรือรวมกนัทาํกิจกรรมที่เปนเปาหมายของกลุมจนประสบผลสําเร็จ เปน
วิธีสอนที่ชวยใหผูเรียนมีความกระตือรือรน มีความตระหนกัในการพัฒนาตนเองและกลุมให
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ประสบผลสําเร็จมีการใหรางวัลกลุมที่ประสบผลสําเร็จทีสุ่ดในแตละแผน ซึ่งเปนสวนหนึง่ทีจ่ะทาํ
ใหกลุมที่ยงัไมไดรับรางวัลรวมมือกันเรียนรู เพื่อใหผลงานกลุมประสบผลสําเร็จยิ่งขึ้น สามารถ
พัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียนของผูเรียนใหสูงขึ้นได สอดคลองกับแนวคิดของสุรพล พยอมแยม(
2544 : 98-99) ที่กลาววา กลุมเพื่อนรวมวยัชวยเหลือในเรื่องระหวางการเรียนมีผลตอการเรียนของ
เด็กใหดีข้ึนเนือ่งจากกลุมเพือ่นรวมวัยทีม่ปีฏิสัมพันธตอกันสวนใหญชวยเหลือเกื้อกลูกัน ในการ
เรียน ตั้งใจเรียนจะมีแรงจูงใจใหสมาชิกคนอืน่ในกลุมปฏิบัติตนไปในทางที่ดีและประสบ
ความสาํเร็จในการเรียนไปพรอม ๆ กนั 
   นอกจากนัน้ในการจัดกิจกรรม การเรียนรูเทคนิคกลุมการแขงขัน (TGT) มีการแขงขัน
เกมวิชาการ โดยที่นกัเรยีนที่มีความสามารถใกลเคยีงกนัมาแขงขันกนั การทีน่ักเรียนแตละคน
ภายในกลุมออกมาแขงขันกัน ทําใหผูแขงขันแตละคนที่เปนตัวแทนมีโอกาสไดชวยเหลือกลุมของ
ตนเองใหประสบผลสําเร็จเทากนั ถากลุมใดไดคะแนนเฉลี่ยของกลุมตามเกณฑทีก่าํหนดไว กลุม
นั้นจะไดรับรางวัลซ่ึงเปนเครื่องหมายหงความสําเร็จ การใหรางวัลเปนแรงเสริมในทางบวก เปน
การกระตุนใหผูเรียนมีความพยายามในการเรียน การทํางานและการเขารวมการแขงขัน สมาชิก
ทุกคนจึงตองชวยเหลือ รวมแรงรวมใจ พึง่พาอาศยักนั แสดงวาการเสรมิแรงในทางบวก โดยการให
รางวัลแกกลุมการแขงขันที่ถงึเกณฑ ที่กําหนดไว เปนการกระตุนใหผูเรียนมีความพยายามในการ
เรียนรูมากขึ้น และพยายามที่จะปรับพฤติกรรมของตนเอง เพื่อความสําเร็จของกลุมตนเอง ซึง่
สอดคลองกับผลการวิจยัของ    ชนิสา   ตุไลลา (2540:บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที6่ ระหวางการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู
กับการสอนปกติ ในกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต พบวา ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนที่
เรียนโดยการใชรูปแบบการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูแบบทีมการแขงขัน (TGT) สูงกวานกัเรียนที่
เรียนโดยการใชแผนการสอนปกติอยางมนีัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดบั .05 และยังสอดคลองกับ
ผลการวิจยัของวราภรณ บรรติ (2543: บทคัดยอ) ทําการศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนและ
พฤติกรรมการทํางานกลุม ในกลุมวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิตของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาป
ที่ 5 โดยการสอนแบบรวมมือกันแบบแบงกลุมผลสัมฤทธิ ์ (STAD) รวมกับแบบทีมการแขงขนั 
(TGT) ผลปรากฏวานักเรียนที่เรียนโดยการสอนตามรูปแบบการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสงูกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู ของกระทรวงศึกษาธกิาร 
นอกจากนัน้ยงัสอดคลองกบัผลการวิจยัของวัสริน ประเสริฐศรี (2544:บทคัดยอ) ทําการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่6 โดยการสอนแบบ
รวมมือแบบแบงกลุมผลสัมฤทธิ์รวมกนักบัการเรียนแบบกลุมการแขงขัน (TGT) พบวา ผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร เร่ืองเศษสวน ที่สอนดวยการเรียนแบบรวมมือกนัสูงกวาการสอน
ตามแนวคูมือครู อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนที่ไดรับการสอนดวยวิธีแบบ
รวมมือกนั มคีวามคิดเหน็วา ชอบการเรียนแบบรวมมอืกัน มีความสนุกสนานในการเรียน ได
ชวยกนัคิดและแลกเปลี่ยนความคิดเหน็กับเพื่อน ๆ ทําใหพวกเขามีความสุข กระตือรือรนในการ
เรียน และเกิดความมัน่ใจในตนเอง อีกทัง้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ วรรณวิศา หนูเจริญ (2544 : 
บทคัดยอ) ที่ไดศึกษา เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนเรื่องหลักธรรมทางพระพทุธศาสนาของ
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่ 2 ที่สอนดวยการเรียนแบบรวมมือกนั และการสอนตามแนวคูมือครู 
พบวานกัเรียนที่สอนดวยการสอนแบบรวมมือกันกับนกัเรียนที่ไดรับการสอนตามแนวคูมือคร ู มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาแตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทางสถติิที่
ระดับ.01 สอดคลองกับงานวิจยัของดูบอยส (Dubois 1990: บทคัดยอ,อางถงึใน ปยาภรณ  
รัตนากรกุล 2536:38) ที่ศึกษาเกีย่วกับการเรียนแบบรวมมือกันแบบแบงกลุมสัมฤทธิ์ (STAD) กบั
การเรียนแบบทีมการแขงขัน (TGT) โดยกลุมตัวอยาง จาํนวน 3 กลุม กลุมทีห่นึ่งสอนแบบรวมมอื
กันเรียนรู โดยครูที่สอนกลุมนี้ผานการอบรม กลุมที่สองครูผานการอบรมแตไมใชการสอนแบบ
รวมมือกนัเรียนรู และกลุมที ่สาม ครูไมผานการอบรมและไมใชการสอนแบบรวมมอืกันเรียนรู ผล
การทดลองพบวานักเรียนในกลุมที่ผานการอบรม และใชวิธีสอนแบบรวมมือกนัเรียนรู มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกวากลุมควบคุมที่ไมมีการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู 
 2. ผลจากการศึกษาพฤตกิรรมการทาํงานกลุมของนกัเรียนที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือ
กัน พบวา นักเรียนมพีฤติกรรม การทาํงานกลุม อยูในระดับมาก นกัเรียนที่จดัการเรียนรูแบบ
รวมมือกนัมีพฤติกรรมการทาํงานกลุม มกีารแสดงความคิดเห็น ถาม-ตอบ พูดคยุกันภายในกลุม 
รับฟงความคดิเห็นเพื่อน ใหกําลังใจเพื่อน รวมกนัสรุปประเด็นสําคญั ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาครู
คอยดูแลพฤติกรรม การรวมมือกันเรียนรูตลอดเวลา คอยปรับแกไขพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม จงึทาํ
ใหพฤตกิรรมการทํางานกลุมอยูในระดับมาก โดยมพีฤติกรรม การใหกําลังใจเพือ่น มากที่สุด 
รองลงมาคือ การรับฟงความคิดเห็น การแสดงความคดิเห็น ถาม-ตอบ การรวมกนัสรุปประเด็น
สําคัญตามลําดับ ทั้งนี้เนื่องจากการเรียนการสอนที่ผานมานัน้ไมเนนใหนักเรียนฝกสรุปประเด็นที่
สําคัญ จงึทาํใหการสรุปประเด็นสําคัญอยูในระดับนอยกวาพฤตกิรรมอื่น  สอดคลองกับแนวคิด
ของวัชรา เลาเรียนดี(2544:8) ทีก่ลาววาขอควรระวังในการสงัเกตการสอนนัน้ควรระวังวาอาจจะ
เปนการสังเกตบันทึกที่สลับซับซอนมากจนเกนิไปเพราะพฤติกรรมการสอนตาง ๆ ยอมเกิดขึน้
ภายใตบริบท ของการจัดการเรียนการสอนจึงตองระวงั ถาเนนพฤตกิรรม เปาหมายจะตองมีการ
ตีความพฤติกรรมนั้นอยางถกูตอง สอดคลองกับแนวคดิของจอหนสนั และ จอหนสัน (Johnson 
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and Johnson 1996 :18, อางถงึใน อรุณศรี เหลืองธาน ี2542 :10) ทีก่ลาววาการสอนแบบรวมมือ
กันเรียนรูเปนวิธีการจัดประสบการณการเรียนรู ใหกับนักเรียนเปนกลุมเล็ก ๆ กลุมละ 3-5 คน 
สมาชิกในกลุมมีความแตกตางกนั เชน เพศ เชื้อชาติ ตลอดจนความสามารถทางการเรียนของ
นักเรียนแตละกลุม จะมนีักเรียนทีม่ีระดับความสามารถสูง ปานกลาง และต่ํา คละกัน สมาชกิ
ภายในกลุมมปีฏิสัมพันธ รับฟงความคิดเห็นตลอดจนชวยเหลือซ่ึงกันและกัน สมาชิกในกลุมทุกคน 
จะตองรับผิดชอบ และประสบความสาํเร็จในการเรียนรวมกนั สอดคลองกับงานวิจยัของสายฝน  
เพ็งเภา (2542 : บทคัดยอ) ที่ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พฤติกรรมการทาํงานกลุม ความ
คงทนในการเรียนรู กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชส่ิง
ชวยจัดมโนมติลวงหนา และการเรียนแบบรวมมือกนัเรยีนรู พบวา คะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรียน
ของนักเรียนทีเ่รียนโดยใชส่ิงชวยจัดมโนมติลวงหนา และการเรียนแบบรวมมือกนัเรียนรู สูงกวา
นักเรียนทีเ่รียนโดยใชการสอนปกติ อีกทัง้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของวรรณวิศา หนูเจริญ (2544 : 
บทคัดยอ) ทีไ่ดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน เร่ืองหลักธรรมทางพุทธศาสนา ของ
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่ 2 ที่สอนดวยการเรียนแบบรวมมือกนักับนักเรียนที่ไดรับการสอนตาม
แนวคูมือครู มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองหลักธรรมทางพระพทุธศาสนา แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนสูงกวา กลุมควบคุม และ
นักเรียนที่สอนดวยการเรียนแบบรวมมือกนัมีความคิดเห็นวา การเรียนแบบรวมมือกันเปนการ
จัดการเรียนการสอนที่ชวยใหเกิดความสามัคคี เขาใจบทเรียนไดดีข้ึน มีความเชื่อมัน่ในตนเอง มี
ความรับผิดชอบตอตนเอง และตอกลุม มีการชวยเหลอืซ่ึงกนัและกนั รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
สอดคลองกับงานวิจยัของ อารยา กลาหาญ (2545 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต หนวยการเมือง การปกครอง ของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปที่ 5 ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกนัเรียนรู และวธิสีอนตามคูมือครู ผลการวิจยั
พบวา ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนที่ไดรับการสอนดวยวิธีสอน แบบรวมมอืกันเรียนรู มี
ผลสัมฤทธิ์สูงกวานักเรยีนทีไ่ดรับการสอนดวยวิธีสอน ตามคูมือครู อยางมีนยัสําคัญทางสถติิที่
ระดับ .01 นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู มีทกัษะการทาํงานกลุมทัง้ 4 ดาน คือการ
สรางความคุนเคย ไววางใจซึ่งกนัและกนั การพูดจาส่ือสาร ส่ือความหมาย การชวยเหลือ 
สนับสนนุ ใหกําลังใจยกยองชมเชย และการขจัดความขัดแยงสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตาม
คูมือครู  
 3. ความคิดเห็นของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทีม่ีตอการสอนดวยวิธสีอน
แบบรวมมือกนั โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา นกัเรียนมีความเปนกนัเอง 
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สนุกสนาน ไมเครียด มีการชวยเหลือกันในกลุม ซึ่งนักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกนั กบั
วิธีสอนตามคูมือครู เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา นกัเรียนเหน็ดวยมากเปนลาํดบัที่ 1 ในดาน
บรรยากาศในการเรียนรู รองลงมาเห็นดวยมากคือดานประโยชนที่ไดรับการจัดการเรียนรู และ
ลําดับสุดทายเห็นดวยมาก คือ ดานกิจกรรมการจัดการเรียนรู เมื่อพจิารณาแตละดานยอยพบวา 
ดานบรรยากาศในการเรียนรูประเด็นทีน่ักเรียนเหน็ดวยมาก เปนลําดับที่ 1 คือ บรรยากาศในการ
เรียนมีความเปนกนัเอง และนาสนใจ และเห็นดวยมากเปนลําดับสุดทายคือ นกัเรียนสนิทสนม
คุนเคยกับเพื่อนมากขึ้น โดยที่ครูจัดกิจกรรมแบบที่ทาํใหนักเรียนเรยีนดวยควาสนุกสนาน ไม
เครียด ตื่นเตน เราใจ นาสนใจ และมีโอกาสแลกเปลีย่นความคิดเห็นกับเพื่อนทาํใหสนิทสนมกับ
เพื่อนมากขึน้ ดานกิจกรรมการเรียนรู ประเด็นทีน่ักเรียนเห็นดวยมากลาํดับที ่ 1 คือ นักเรียนมีสวน
รวมกิจกรรมการเรียนรูมาก และประเดน็ทีน่ักเรียนเหน็ดวยมากลาํดับสุดทายคือนักเรียนกลาถาม
เกี่ยวกับบทเรียน โดยที่ครูจัดกิจกรรมเนนใหนักเรียนไดเรียนรูการทาํงานรวมกนัในการทํางานกลุม 
สวนดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู ประเด็นทีน่ักเรียนเหน็ดวยมากลําดับที ่ 1 คือชวยให
นักเรียนรูจักเพื่อนมากขึน้ และรูจักการทํางานรวมกันผูอ่ืน นกัเรียนเหน็ดวยปานกลางลาํดับ
สุดทาย คือ ชวยใหนักเรียนทาํงานไดอยางมีระบบและรอบคอบ วิธีสอนแบบนี้ ชวยสรุปใจความ
สําคัญของเนือ้หา รวมกนัทาํงานไดเสร็จตามเวลา ทั้งนีอ้าจเนื่องมาจาก การจัดกิจกรรมแบบ กลุม
การแขงขัน (TGT) และการจัดกิจกรรมแบบกลุมผลสัมฤทธิ์ (STAD) เปนการเรียนที่นกัเรียนรวมกัน
ทํากจิกรรมเปนระบบ ตามขัน้ตอน ทาํใหมคีวามเขาใจ เรียนอยางมีความสุข สนุกสนาน ทาํใหเกดิ
การกระตือรือรน ในการเรียนรูมากขึน้ ซึง่สอดคลองกบัแนวคิดของ สุรพล  พยอมแยม (2544: 
103) ที่กลาววา การเสริมสรางสัมพันธภาพที่ดี หรือการมีกลุมเพื่อน เพื่อการเรียนรูผูสอนจะตองทํา
ใหผูเรียน แตละคนตระหนักถงึความอยูรวมกนั เปนกลุม ใหประโยชนที่เกิดข้ึนและรูจักทีจ่ะ
ชวยเหลือเพื่อน ๆ โดยเฉพาะดานการเรียน และตองจัดบรรยากาศหรือสรางโอกาสใหผูเรียนทํา
กิจกรรมรวมกนัใหมากที่สุด อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจยัของวัสริน  ประเสริฐศรี (2544:
บทคัดยอ) ทาํการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดเหน็ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 
6 โดยการสอนแบบรวมมอืแบบแบงกลุมผลสัมฤทธิ ์ (STAD) รวมกนักับการเรียนแบบกลุมการ
แขงขัน (TGT) พบวาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาคณิตศาสตร เร่ืองเศษสวน ที่สอนดวยการเรียน
แบบรวมมือกนัสูงกวาการสอนตามแนวคูมือครู อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียน
ที่ไดรับการสอนดวยวิธีแบบรวมมือกนัมีความคิดเห็นวา ชอบการเรยีนแบบรวมมอืกัน มีความ
สนุกสนาน ไดชวยกนัคิดและแลกเปลี่ยนความคดิเห็นกับเพื่อน ๆ ทําใหพวกเขามีความ
กระตือรือรน ในการเรียนและเกิดความมัน่ใจในตนเอง 
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 สวนความคิดเห็นของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทีม่ีตอวิธสีอนตามคูมือครู 
โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง เมื่อพจิารณาแตละดานพบวา นกัเรียนเหน็ดวยปานกลาง ทัง้ 
3 ดาน คือดานบรรยากาศในการเรียนรู โดยทีน่ักเรียนสามารถเรียนดวยความสนุกสนานและไม
เครียด รองลงมาคือดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู ซึง่นกัเรียนมีความคิดเห็นวา ชวยให
นักเรียนทาํงานไดอยางมีระบบและรอบคอบ และดานกิจกรรมการจดัการเรียนรู นักเรียนเห็นดวย
เปนลําดับสุดทาย โดยทีน่ักเรียนมีความคดิเห็นวา นักเรียนกลาถามเกี่ยวกับบทเรยีนมากขึ้น ทั้งนี้
อาจเปนเพราะวาการสอนดวยวธิีสอนตามคูมือครู นั้นเปนการสอนทีไ่มไดเนนทีน่ักเรียนมากนัก แต
เนนเพื่อใหไดเนื้อหาในบทเรยีน แตจากการใหเด็กนักเรยีนไดการรวมมือกนัเปนกลุมมีทาํงานกลุม
บางเปนบางครั้ง ทาํใหผลของความคิดเหน็เกีย่วกับการปฏิสัมพันธกับเพื่อนไดผลดี รูจักการทาํงาน
รวมกัน รูจักเพื่อนมากขึน้กลาพูด กลาถาม กลาแสดงความคิดเหน็มากขึ้น ชวยใหสมาชิกในกลุม
ไดความรูทั่วถงึทกุคน สอดคลองกับแนวคิดของ สุรพล  พยอมแยม (2544 : 103) ซึ่งกลาววาการ
เสริมสรางสัมพันธภาพที่ดี หรือการมีกลุมเพื่อนเพื่อการเรียนรู ผูสอนจะตองทําใหผูเรียนแตละคน
ตระหนักถึงความอยูรวมกันเปนกลุมใหประโยชนที่เกิดขึ้นและรูจักทีจ่ะชวยเหลือเพื่อน ๆ 
โดยเฉพาะดานการเรียนและตองจัดบรรยากาศหรือสรางโอกาสใหผูเรียนทํากจิกรรมรวมกัน ให
มากที่สุด และสอดคลองกับแนวคิดของ วฒันาพร ระงับทุกข (2542 : 43) ที่กลาววา  วธิีการสาํคัญ
ที่จะทําใหเกิดการเรียนรูแบบมีสวนรวมในทกุ ๆ องคประกอบ คือ กระบวนการกลุม ซึ่งจะ
เอื้ออํานวยใหผูเรียนแลกเปลี่ยนและแบงบันประสบการณไดสะทอนความคิดและอภิปรายไดสรุป
ความคิดรวบยอดตลอดจน ไดทดลองหรือประยุกตแนวคิด กระบวนการกลุมจะทําใหผูเรียนไดมี
สวนรวมสูงสุด และทาํใหบรรลุผลงานสงูสดุ สอดคลองกับ แนวคิดของวัชรา เลาเรียนดี (2548 : 
103) ที่เสนอแนะวาการจัดการเรียนการสอน ดวยวิธีสอนแบบรวมมอืกันเรียนรู หรือการจัดการ
เรียนรู แบบรวมมือกนั ไมใชการสอนโดยใหนักเรียนเขากลุมกนั เรียนรูแบบปกติที่ครูใชเปนประจาํ 
แตเปนการเรียนรูรวมกนั อยางจริงจังของสมาชิกกลุมทกุคน เปนการมุงสงเสริมพฒันาทักษะทาง
สังคม และพฤติกรรมการทาํงานกลุมที่ชวยเหลือ พึง่พา แนะนาํซึ่งกันและกันจนงานบรรลุผลสําเร็จ 
ครูจึงตองติดตามดูแล การเรียนรูและปฏิบัติงานกลุมของนักเรียนตลอดเวลา ใหทกุคนรับผิดชอบ
ตอผลงานของตนเอง และของกลุม ทกุคนตองมกีารแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ชวยเหลือพึง่พากนั 
ยอมรับกันและกัน รวมทั้งชวยเหลือเพื่อนสมาชิกใหสามารถเรียนรูไดตามวัตถุประสงคที่กาํหนด 
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ขอเสนอแนะ 
 

 จากการวิจยัครั้งนี้ ผูวิจยัมีขอเสนอแนะที่เหน็วานาจะเปนประโยชนตอการจัดการ
เรียนรู และการศึกษาครั้งตอไป ซึ่งประกอบดวย ขอเสนอแนะทั่วไปในการนําวิธีการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือกนัไปใช และขอเสนอแนะในการวิจยัครั้งตอไป ดังนี ้
 
ขอเสนอแนะเพื่อการนาํไปใช 
 1. จากผลการวิจยัพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนยีบตัร
วิชาชพีที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกนั เทคนิคกลุมแขงขัน (TGT) และเทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์ 
(STAD)มีผลการเรียนรูสูงกวานักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนตามคูมือครู ดังนัน้โรงเรียนหรือหนวยงาน
ที่เกีย่วของกับการจัดการเรียนการสอนอาชวีศึกษา ควรมกีารนาํรูปแบบการสอนแบบรวมมือกนัไป
เผยแพรใหกับครูผูสอนดานอาชีวศึกษา หรือผูที่เกี่ยวของนาํไปทดลองใชในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูวิชาชีพ ดานชางอุตสาหกรรมสาขาวิชาอืน่ ๆ เชน สาขาชางไฟฟา สาขาชางอิเล็กทรอนิกส 
เปนตน 
 2. จากผลการวิจัยพฤติกรรมการทาํงานกลุม ของนกัเรียนที่สอนดวยวธิีสอนแบบ
รวมมือกนั พบวานกัเรียนมีพฤติกรรมการทํางานกลุมในดานการรวมกันสรุปประเด็นสําคัญ มี
พฤติกรรมนอยที่สุด ดงันัน้ครูผูสอนควรฝกใหนกัเรียน สรุปประเด็นสําคัญบอย ๆ และมาก ๆ 
เพื่อใหนักเรียนมีความสามารถในการสรุปประเด็นสําคญั 
 3. จากผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีความคิดเห็นดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู
นอยกวาดาน อ่ืน ๆ ในเรื่องของการทํางานอยางเปนระบบ และรอบคอบดังนั้นในการจัดกจิกรรม
การเรียนรู ครูควรชี้แจงใหเหน็ถึงประโยชนของการทํางานอยางเปนระบบวามีประโยชนอยางไร
บาง หรืออาจฝกการทํากจิกรรมอื่น ๆ เนือ้หา บทเรยีนเพิ่มเติม หรือฝกการทํางาน ที่เปนระบบมี
ข้ันตอนทีม่องเห็นผลดีของการรวมกนัทาํงานที่เกิดขึ้นชัดเจน 
 
ขอเสนอแนะในการวิจยัครั้งตอไป 

 
  1. ควรมีการศึกษาวิจัยเชงิทดลองเพื่อเปรียบเทยีบผลการเรียนรูระหวางวิธีการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือกัน เทคนคิการจัดการเรยีนรูแบบกลุมผลสัมฤทธิ์ (STAD) กับเทคนิคการจัดการ
เรียนรูแบบกลุมแขงขัน (TGT) กับเนื้อหาและวิชาอืน่ ๆ เชน การบัญชี การตลาด การโรงแรม เปน
ตน 
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 2. ควรมีการศกึษาวิจัยเชงิทดลอง เร่ืองการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา
อาชีวอนามยัและความปลอดภัยของนักเรียนระดับประกาศนยีบัตรวชิาชีพ ในรูปแบบการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือกัน โดยใชเทคนิคอืน่ ๆ เชน เทคนิคการรวมกนัคิดหาคาํตอบ (Numbered 
Heads Together, NH) เทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือกันจิ๊กซอว (Jigsaw) หรือเทคนิคการศึกษา
แบบกลุมรวมมือกันเรียนรู (Group Investigation, GI)  
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ภาคผนวก ข 
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ตารางที่  16  คาดัชนีความสอดคลองที่ไดจากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอง
         เทคนิค  (TGT)  
 

ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ รายการประเมิน 

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คาดัชนีความ
สอดคลอง 

1. แผนการเรียนรูที่ 1 
    1.1 ผลการเรียนรูที่คาดหวังสอดคลองกบั  
          กิจกรรมการเรียนรู 

 
+1 

  
+1 

 
+1 

 
1.00 

    1.2 สาระการเรียนรู สอดคลองกับผลการเรียนรู 
          ที่คาดหวงั 

+1 +1 +1 1.00 

    1.3 กิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับสาระการ 
          เรียนรู 

+1 +1 +1 1.00 

    1.4 การวัดและประเมินผล สอดคลองกบัผลการ 
          เรียนรูที่คาดหวัง 

+1 +1 +1 1.00 

    1.5 ส่ือการเรียนรูสอดคลองกับกิจกรรมการ 
          เรียนรู 

+1 +1 +1 1.00 

2. แผนการเรียนรูที่ 2 
    2.1  ผลการเรียนรูที่คาดหวงัสอดคลองกับ 
          กิจกรรมการ เรียนรู 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

   2.2 สาระการเรียนรู สอดคลองกับผลการเรียนรูที ่ 
         คาดหวงั 

+1 +1 +1 1.00 

   2.3 กิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับสาระการ 
         เรียนรู 

+1 +1 +1 1.00 

   2.4 การวัดและประเมินผล สอดคลองกับผลการ 
         เรียนรูทีค่าดหวงั 

+1 +1 +1 1.00 

   2.5 ส่ือการเรียนรูสอดคลองกับกิจกรรมการ 
         เรียนรู 

+1 +1 +1 1.00 
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ตารางที่  16 (ตอ)  
 

ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ รายการประเมิน 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

คาดัชนีความ
สอดคลอง 

3. แผนการเรียนรูที่ 3 
    3.1  ผลการเรียนรูที่คาดหวงัสอดคลองกับ 
          กิจกรรมการเรียนรู 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

    3.2 สาระการเรียนรู สอดคลองกับผลการเรียนรู 
          ที่คาดหวงั 

+1 +1 +1 1.00 

     3.3 กิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับสาระการ 
           เรียนรู 

+1 +1 +1 1.00 

     3.4 การวัดและประเมินผล สอดคลองกบัผล 
           การเรียนรูที่คาดหวัง 

+1 +1 +1 1.00 

     3.5 ส่ือการเรียนรูสอดคลองกับกิจกรรมการ  
          เรียนรู 

+1 +1 +1 1.00 

4. แผนการเรียนรูที่ 4 
    4.1  ผลการเรียนรูที่คาดหวงัสอดคลองกับ 
           กิจกรรมการเรียนรู 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

    4.2 สาระการเรียนรู สอดคลองกับผลการเรียนรู 
          ที่คาดหวงั 

+1 +1 +1 1.00 

    4.3 กิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับสาระการ 
          เรียนรู 

+1 +1 +1 1.00 

    4.4 การวัดและประเมินผล สอดคลองกบัผลการ 
          เรียนรูที่คาดหวัง 

+1 +1 +1 1.00 

    4.5 ส่ือการเรียนรูสอดคลองกับกิจกรรมการ 
          เรียนรู 

+1 +1 +1 1.00 
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ตารางที่ 17 คาดัชนีความสอดคลองที่ไดจากการประเมนิความเหมาะสมและความสอดคลอง ของ                     
                 แผนการจัดการเรียนรู ดวยวิธสีอนตามคูมือครู 
 

ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ รายการประเมิน 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

คาดัชนีความ
สอดคลอง 

1. แผนการเรียนรูที่ 1 
    1.1  ผลการเรียนรูที่คาดหวงัสอดคลองกับ 
            กิจกรรมการเรียนรู 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

    1.2 สาระการเรียนรู สอดคลองกับผลการเรียนรู 
          ที่คาดหวงั 

+1 +1 +1 1.00 

    1.3 กิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับสาระการ 
          เรียนรู 

+1 +1 +1 1.00 

    1.4 การวัดและประเมินผล สอดคลองกบัผลการ 
          เรียนรูที่คาดหวัง 

+1 +1 +1 1.00 

    1.5 ส่ือการเรียนรูสอดคลองกับกิจกรรมการ 
          เรียนรู 

+1 +1 +1 1.00 

2. แผนการเรียนรูที่ 2 
    2.1  ผลการเรียนรูที่คาดหวงัสอดคลองกับ 
          กิจกรรมการเรียนรู 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

     2.2 สาระการเรียนรู สอดคลองกับผลการเรียนรู  
           ที่คาดหวงั 

+1 +1 +1 1.00 

     2.3 กิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับสาระการ 
           เรียนรู 

+1 +1 +1 1.00 

     2.4 การวัดและประเมินผล สอดคลองกบัผล 
           การเรียนรูที่คาดหวัง 

+1 +1 +1 1.00 

      2.5 ส่ือการเรียนรูสอดคลองกับกิจกรรมการ 
            เรียนรู 

+1 +1 +1 1.00 
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ตาราง  17  (ตอ)   
 

ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ รายการประเมิน 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

คาดัชนีความ
สอดคลอง 

3. แผนการเรียนรูที่ 3 
    3.1 ผลการเรียนรูที่คาดหวังสอดคลองกบั 
          กิจกรรมการเรียนรู 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

    3.2 สาระการเรียนรู สอดคลองกับผลการเรียนรู 
         ที่คาดหวัง 

+1 +1 +1 1.00 

    3.3 กิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับสาระการ 
          เรียนรู 

+1 +1 +1 1.00 

    3.4 การวัดและประเมินผล สอดคลองกบัผลการ 
          เรียนรูที่คาดหวัง 

+1 +1 +1 1.00 

    3.5 ส่ือการเรียนรูสอดคลองกับกิจกรรมการ 
          เรียนรู 

+1 +1 +1 1.00 

4. แผนการเรียนรูที่ 4 
    4.1  ผลการเรียนรูที่คาดหวงัสอดคลองกับ 
           กิจกรรมการเรียนรู 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

    4.2 สาระการเรียนรู สอดคลองกับผลการเรียนรู 
          ที่คาดหวงั 

+1 +1 +1 1.00 

    4.3 กิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับสาระการ 
          เรียนรู 

+1 +1 +1 1.00 

    4.4 การวัดและประเมินผล สอดคลองกบัผลการ 
          เรียนรูที่คาดหวัง 

+1 +1 +1 1.00 

    4.5 ส่ือการเรียนรูสอดคลองกับกิจกรรมการ 
          เรียนรู 

+1 +1 +1 1.00 
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ตารางที่ 18 คาดัชนีความสอดคลองของแบบสังเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุมประเมินโดยคร ู
 

ความคิดเห็นของผูเชียวชาญ 
รายการประเมิน  คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

คาดัชนี
ความ

สอดคลอง 
1. แบบสังเกตมีความเหมาะสมและสอดคลองกับ 
    เกณฑ การประเมิน 

+1 +1 +1 1.00 

2.แบบสังเกตมีความเหมาะสมและสอดคลองกับ 
   พฤติกรรม 

+1 +1 +1 1.00 

3.แบบสังเกตมีความเหมาะสมและสอดคลองกับ 
   เวลา 

+1 +1 +1 1.00 

4. แบบสังเกตมีความเหมาะสมและสอดคลองกับ 
    กิจกรรมการเรียนรู 

+1 +1 +1 1.00 
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ตารางที่ 19 คาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนที่มีตอวิธีสอนแบบ 
       รวมมือกัน และวิธีสอนตามคูมือครู 
 

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
รายการประเมิน คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

คาดัชนี
ความ

สอดคลอง 
ดานกิจกรรมการจัดการเรียนรู     

1. วิธีสอนแบบนี้นักเรียนมีสวนรวมกิจกรรมการเรียนรูมาก +1 +1 +1 1.00 
2. วิธีสอนแบบนี้นักเรียนสามารถใหและรับความชวยเหลือเพื่อนได +1 +1 +1 1.00 
3.  วิธีสอนแบบนี้นักเรียนทํางานไดดีและเสร็จตามเวลาโดยการ 
     รวมมือกันของนักเรียนทุกคน 

+1 +1 +1 1.00 

4. วิธีสอนแบบนี้นักเรียนกลาถามเกี่ยวกับบทเรียนมากขึ้น +1 +1 +1 1.00 
5. วิธีสอนแบบนี้ทําใหนักเรียนไดชวยเหลือกันในกลุม +1 +1 +1 1.00 

ดานบรรยากาศในการเรียนรู     
6. วิธีสอนแบบนี้มีบรรยากาศในการเรียนมีความเปนกันเองและ 
    นาสนใจ 

+1 +1 +1 1.00 

7. วิธีสอนแบบนี้นักเรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นมาก  
     ขึ้น 

+1 +1 +1 1.00 

8. วิธีสอนแบบนี้นักเรียนสนิทสนมคุนเคยกับเพื่อนมากขึ้น +1 +1 +1 1.00 
9. วิธีสอนแบบนี้นักเรียนสามารถ เรียนดวยความสนุกสนานและไม 
    เครียด 

+1 +1 +1 1.00 

ประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู     
10. วิธีสอนแบบนี้ชวยใหนักเรียนไดรูจักเพื่อนมากขึ้นและรูจักการ 
       ทํางานรวมกับผูอื่น 

+1 +1 +1 1.00 

11. วิธีสอนแบบนี้ชวยใหนักเรียนมีความรูสึกที่ดีตอวิชาอาชีวอนามัย 
      และความปลอดภัย 

+1 +1 +1 1.00 

12. วิธีสอนแบบนี้ชวยใหนักเรียนเขากันกับเพื่อนไดดีและรวมกัน 
      ทํางานไดสําเร็จ 

+1 +1 +1 1.00 

13. วิธีสอนแบบนี้ชวยใหนักเรียนทํางานไดอยางมีระบบและรอบคอบ +1 +1 +1 1.00 
14.  วิธีสอนแบบนี้นักเรียนสามารถสรุปความสําคัญของเนื้อหาได +1 +1 +1 1.00 
15. วิธีสอนแบบนี้ชวยใหนักเรียนมีความรูสึกที่ดีตอเพื่อน และมีเพื่อน   
      ในการเรียนมากขึ้น 

+1 +1 +1 1.00 
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ตารางที่ 20 คาดัชนีความสอดคลองที่ไดจากการประเมนิความเหมาะสมและความสอดคลองของ 
                 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู 
 

ผูเชี่ยวชาญ 
เนื้อหา จุดประสงคการเรียนรู ขอ 1 2 3 

คาดัชนี
ความ

สอดคลอง 
1 +1 +1 +1 1.00 
2 +1 +1 +1 1.00 
3 +1 +1 +1 1.00 
4 +1 +1 +1 1.00 

1. เครื่องหมายและ  
    สัญลักษณความ 
    ปลอดภัย 

1. บอกสัญลักษณที่เกีย่วของกับ 
    ความปลอดภัยในการทํางานได 
2. บอกประเภทของเครื่อง 
    หมายความปลอดภัยได 5 +1 +1 +1 1.00 

6 +1 +1 +1 1.00 
7 +1 +1 +1 1.00 
8 +1 +1 +1 1.00 
9 +1 +1 +1 1.00 

10 +1 +1 +1 1.00 

2. การปองกนัและ 
    การเฝาระวงัโรค   
    จากการทํางาน 

1. วิเคราะหปจจัยทีท่ําใหเกดิโรค 
    จากการทํางานและบอกอาการที ่
    เกิดขึ้นได 
2. บอกอาชีพที่ทาํใหเกิดโรคจาก 
    การประกอบอาชีพได 11 +1 +1 +1 1.00 

12 +1 +1 +1 1.00 
13 +1 +1 +1 1.00 
14 +1 +1 +1 1.00 
15 +1 +1 +1 1.00 
16 +1 +1 +1 1.00 
17 +1 +1 +1 1.00 
18 +1 +1 +1 1.00 
19 +1 +1 +1 1.00 
20 +1 +1 +1 1.00 
21 +1 +1 +1 1.00 
22 +1 +1 +1 1.00 
23 +1 +1 +1 1.00 
24 +1 +1 +1 1.00 

3.  การปองกนัและ 
     ระงับอัคคีภัย 

1. วิเคราะหสาเหตุของการเกิด 
     อัคคีภัยได 
2. แยกแยะประเภทของเพลงิไหมได 
3. บอกสารที่ใชในการดับเพลิงแต 
     ละประเภทได 

25 +1 +1 +1 1.00 
26 +1 +1 +1 1.00 
27 +1 +1 +1 1.00 
28 +1 +1 +1 1.00 
29 +1 +1 +1 1.00 

4.  ความปลอดภัย 
     เกี่ยวกับไฟฟา 

1. บอกอนัตรายทีเ่กิดจากไฟฟาได 

30 +1 +1 +1 1.00 
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ตารางที่ 21   คาความยากงาย (p) คาอํานาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู 
ขอที่ p r 

1 .50 .50 
2 .30 .50 
3 .70 .20 
4 .55 .60 
5 .25 .70 
6 .70 .30 
7 .65 .60 
8 .40 .70 
9 .60 .50 

10 .35 .80 
11 .50 .60 
12 .55 .70 
13 .32 .70 
14 .62 .20 
15 .30 .80 
16 .35 .20 
17 .75 .20 
18 .45 .20 
19 .47 .20 
20 .35 .60 
21 .35 .70 
22 .60 .50 
23 .37 .50 
24 .60 .20 
25 .57 .40 
26 .60 .20 
27 .60 .30 
28 .37 .40 
29 .55 .70 
30 .60 .80 
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ภาคผนวก ค 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
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ตารางที่  22  การประเมนิพฤติกรรมการทาํงานกลุม 
 

การประเมินพฤตกิรรมการทํางานกลุม ประเมินโดยคร ู
การแสดงความคิดเห็นการถาม-ตอบ กลุม 

คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 คร้ังที่ 3 คร้ังที่ 4 
รวม 

−
X  

S.D. ระดับ 

A 2 3 3 3 11 2.75 0.50 มาก 
B 2 3 3 3 11 2.75 0.50 มาก 
C 1 3 3 3 10 2.50 1.00 มาก 
D 2 2 2 3 9 2.25 0.50 ปานกลาง 
E 2 3 3 3 11 2.75 0.50 มาก 
F 2 2 2 3 9 2.25 0.50 ปานกลาง 
G 2 2 2 3 9 2.25 0.50 ปานกลาง 
H 2 3 3 3 11 2.75 0.50 มาก 
I 2 3 3 3 11 2.75 0.50 มาก 
J 2 2 3 3 10 2.50 0.58 มาก 
รวม 19 26 27 30 102 2.55 0.56 มาก 

การรับฟงความคิดเห็น กลุม 
คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 คร้ังที่ 3 คร้ังที่ 4 

รวม −
X  

S.D. ระดับ 

A 2 3 3 3 11 2.75 0.50 มาก 
B 2 3 2 3 10 2.50 0.58 มาก 
C 2 3 2 3 10 2.50 0.58 มาก 
D 2 3 3 3 11 2.75 0.50 มาก 
E 2 3 3 3 11 2.75 0.50 มาก 
F 2 2 2 3 9 2.25 0.50 ปานกลาง 
G 2 3 3 3 11 2.75 0.50 มาก 
H 2 3 3 3 11 2.75 0.50 มาก 
I 2 2 3 3 10 2.50 0.58 มาก 
J 2 1 3 3 9 2.25 0.96 ปานกลาง 
รวม 20 26 27 30 103 2.57 0.57 มาก 

การใหกําลังใจเพื่อน กลุม 
คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 คร้ังที่ 3 คร้ังที่ 4 

รวม −
X  

S.D. ระดับ 

A 3 2 3 3 11 2.75 0.50 มาก 
B 2 2 3 3 10 2.50 0.58 มาก 
C 2 3 2 3 10 2.50 0.58 มาก 
D 2 2 3 3 10 2.50 0.58 มาก 
E 2 2 3 3 10 2.50 0.58 มาก 
F 3 2 3 3 11 2.75 0.50 มาก 
G 2 2 3 3 10 2.50 0.58 มาก 
H 2 3 3 3 11 2.75 0.50 มาก 
I 2 3 3 3 11 2.75 0.50 มาก 
J 3 2 3 3 11 2.75 0.50 มาก 
รวม 23 23 29 30 105 2.62 0.54 มาก 
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ตารางที่  22 (ตอ)  
การประเมินพฤติกรรมการทาํงานกลุม ประเมินโดยคร ู

การแสดงความคิดเห็นการถาม-ตอบ กลุม 
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 

รวม 
−
X  

S.D. ระดับ 

A 2 3 3 3 11 2.75 0.50 มาก 

B 2 3 2 3 10 2.50 0.58 มาก 

C 1 2 3 3 9 2.25 0.96 ปานกลาง 

D 2 2 3 3 10 2.50 0.58 มาก 

E 2 3 3 3 11 2.75 0.50 มาก 

F 2 3 3 3 11 2.75 0.50 มาก 

G 2 3 3 3 11 2.75 0.50 มาก 

H 1 3 3 3 10 2.50 1.00 มาก 

I 2 2 3 3 10 2.50 0.58 มาก 

J 1 1 3 3 8 2.00 1.15 ปานกลาง 

 17 25 29 30 101 2.52 0.68 มาก 

สรุปผลการประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมสังเกตโดยครู 
พฤติกรรม คะแนนเต็ม −

X  
S.D. ระดับ 

การแสดงความคิดเห็น ถาม-ตอบ 3 2.55 0.56 มาก 

การรับฟงความคิดเห็น 3 2.57 0.57 มาก 

การใหกําลังใจเพื่อน 3 2.62 0.54 มาก 

การรวมกันสรุปประเด็นสําคัญ 3 2.52 0.68 มาก 

เฉล่ีย 3 2.56 0.59 มาก 
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ตารางที ่ 23  ความกาวหนาของนกัเรียนตามวิธีสอนแบบรวมมือกนั 
 

กลุม  A ครั้งที่ 1 ครั้งที่  2 
คะแนน
ฐาน คะแนน คะแนน คะแนน 

 
คะแนนฐาน คะแนน คะแนน คะแนน สมาชิก

กลุม 
  ทดสอบ 

เพิ่ม-
ลด พัฒนา   ทดสอบ 

เพิ่ม-
ลด พัฒนา 

1 25 25 0 20 25 25 0 20 
2 0 0 0 20 0 25 25 30 
3 0 25 25 30 25 25 0 20 
4 0 25 25 30 25 25 0 20 
รวม 25 75 50 100 75 100 25 90 
คะแนน
เฉลี่ย       25       22.5 

เกณฑการ
ยกยอง       

ทีมเกง
มาก       

ทีมเกง
มาก 

กลุม  A ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 

สมาชิก
กลุม 

คะแนน
ฐาน 

คะแนน
ทดสอบ 

คะแนน 
เพิ่ม- 
ลด 

คะแนน 
พัฒนา คะแนนฐาน 

คะแนน
ทดสอบ 

คะแนน 
เพิ่ม-
ลด 

คะแนน
พัฒนา 

1 60 80 20 30 80 ทดสอบ 
เพิ่ม-
ลด พัฒนา 

2 50 60 10 20 60 100 -40 0 
3 50 70 20 30 70 60 -10 10 
4 60 90 30 30 90 50 -40 0 
รวม 220 300 80 110 300 280 -100 20 
คะแนน
เฉลี่ย       27.5       5 

เกณฑการ
ยกยอง       

ทีมยอด
เยี่ยม       ทีมเกง 
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ตารางที่ 23 (ตอ) 
 

กลุม  B ครั้งที่ 1 ครั้งที่  2 
คะแนน
ฐาน คะแนน คะแนน คะแนน 

คะแนน
ฐาน คะแนน คะแนน คะแนน สมาชิก

กลุม 
  ทดสอบ 

เพิ่ม-
ลด พัฒนา   ทดสอบ 

เพิ่ม-
ลด พัฒนา 

1 25 25 0 20 25 25 0 20 
2 0 0 0 20 0 25 25 30 
3 0 0 0 20 0 25 25 30 
4 25 25 0 20 25 25 0 20 
รวม 50 50 0 80 50 100 50 100 
คะแนน
เฉลี่ย       20       25 

เกณฑการ
ยกยอง       

ทีมเกง
มาก       

ทีมเกง
มาก 

กลุม  B ครั้งที่ 3 ครั้งที่  4 

สมาชิก
กลุม 

คะแนน
ฐาน 

คะแนน
ทดสอบ 

คะแนน
เพิ่ม-
ลด 

คะแนน
พัฒนา 

คะแนน
ฐาน 

คะแนน
ทดสอบ 

คะแนน
เพิ่ม-
ลด 

คะแนน
พัฒนา 

1 40 50 10 20 50 70 20 30 
2 50 50 0 20 50 90 40 30 
3 40 90 50 30 90 70 -20 0 
4 60 80 20 30 80 50 -30 0 
รวม 190 270 80 100 270 280 10 60 
คะแนน
เฉลี่ย       25       15 

เกณฑการ       ทีมเกง       ทีมเกง 
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ตารางที่ 23 (ตอ) 
 

กลุม  C ครั้งที่ 1 ครั้งที่  2 
คะแนน
ฐาน คะแนน คะแนน คะแนน 

คะแนน
ฐาน คะแนน คะแนน คะแนน สมาชิก

กลุม 
  ทดสอบ 

เพิ่ม-
ลด พัฒนา   ทดสอบ 

เพิ่ม-
ลด พัฒนา 

1 25 0 -25 0 0 25 25 30 
2 0 0 0 20 0 25 25 30 
3 0 25 25 30 25 25 0 20 
4 25 25 0 20 25 25 0 20 
รวม 50 50 0 70 50 100 50 100 
คะแนน
เฉลี่ย       17.5       25 

เกณฑการ
ยกยอง       

ทีมเกง
มาก       

ทีมเกง
มาก 

กลุม  C ครั้งที่ 3 ครั้งที่  4 

สมาชิก
กลุม 

 คะแนน
ฐาน 

คะแนน
ทดสอบ 

คะแนน
เพิ่ม-
ลด 

คะแนน
พัฒนา 

 คะแนน
ฐาน 

คะแนน
ทดสอบ 

คะแนน
เพิ่ม-
ลด 

คะแนน
พัฒนา 

1 60 90 30 30 90 80 -10 10 
2 60 60 0 20 60 90 30 30 
3 50 70 20 30 70 100 30 30 
4 50 40 -10 10 40 70 30 30 
รวม 220 260 40 90 260 340 80 100 
คะแนน
เฉลี่ย       22.5       25 

เกณฑการ
ยกยอง       

ทีมเกง
มาก       

ทีมเกง
มาก 
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ตารางที่ 23 (ตอ) 
 

กลุม  D ครั้งที่ 1 ครั้งที่  2 
คะแนน
ฐาน คะแนน คะแนน คะแนน 

คะแนน
ฐาน คะแนน คะแนน คะแนน สมาชิก

กลุม 
  ทดสอบ 

เพิ่ม-
ลด พัฒนา   ทดสอบ 

เพิ่ม-
ลด พัฒนา 

1 0 0 0 20 0 25 25 30 
2 25 25 0 20 25 25 0 20 
3 0 25 25 30 25 25 0 20 
4 25 25 0 20 25 25 0 20 
รวม 50 75 25 90 75 100 25 90 
คะแนน
เฉลี่ย       22.5       22.5 

เกณฑการ
ยกยอง       

ทีมเกง
มาก       

ทีมเกง
มาก 

กลุม  D ครั้งที่ 3 ครั้งที่  4 

สมาชิก
กลุม 

คะแนน
ฐาน 

คะแนน
ทดสอบ 

คะแนน
เพิ่ม-
ลด 

คะแนน
พัฒนา 

คะแนน
ฐาน 

คะแนน
ทดสอบ 

คะแนน
เพิ่ม-
ลด 

คะแนน
พัฒนา 

1 60 100 40 30 100 100 0 20 
2 50 80 30 30 80 90 10 20 
3 60 40 -20 0 40 90 50 30 
4 70 90 20 30 90 40 -50 0 
รวม 240 310 70 90 310 320 10 70 
คะแนน
เฉลี่ย       22.5       17.5 

เกณฑการ
ยกยอง       

ทีมเกง
มาก       

ทีมเกง
มาก 
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ตารางที่ 23 (ตอ) 
 

กลุม  E ครั้งที่ 1 ครั้งที่  2 
คะแนน
ฐาน 

คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน
ฐาน 

คะแนน คะแนน คะแนน สมาชิก
กลุม 

 ทดสอบ เพิ่ม-
ลด 

พัฒนา  ทดสอบ เพิ่ม-
ลด 

พัฒนา 

1 25 25 0 20 25 25 0 20 
2 25 25 0 20 25 25 0 20 
3 0 0 0 20 0 25 25 30 
4 0 25 25 30 25 25 0 20 
รวม 50 75 25 90 75 100 25 90 
คะแนน
เฉลี่ย       22.5       22.5 

เกณฑการ
ยกยอง       

ทีมเกง
มาก       

ทีมเกง
มาก 

กลุม  E ครั้งที่ 3 ครั้งที่  4 

สมาชิก
กลุม 

คะแนน
ฐาน 

คะแนน
ทดสอบ 

คะแนน
เพิ่ม-
ลด 

คะแนน
พัฒนา 

คะแนน
ฐาน 

คะแนน
ทดสอบ 

คะแนน
เพิ่ม-
ลด 

คะแนน
พัฒนา 

1 70 80 10 20 80 90 10 20 
2 60 30 -30 0 30 80 50 30 
3 50 50 0 20 50 70 20 30 
4 50 70 20 30 70 80 10 20 
รวม 230 230 0 70 230 320 90 100 

คะแนน
เฉล่ีย       17.5       25 

เกณฑ
การยก
ยอง       

ทีมเกง
มาก       

ทีมเกง
มาก 
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ตารางที่ 23 (ตอ) 
 

กลุม  F ครั้งที่ 1 ครั้งที ่ 2 
คะแนน
ฐาน คะแนน คะแนน คะแนน 

คะแนน
ฐาน คะแนน คะแนน คะแนน สมาชิก

กลุม 
  ทดสอบ 

เพิ่ม-
ลด พัฒนา   ทดสอบ 

เพิ่ม-
ลด พัฒนา 

1 25 25 0 20 25 25 0 20 
2 25 25 0 20 25 0 -25 0 
3 0 0 0 20 0 25 25 30 
4 0 25 25 30 25 25 0 20 
รวม 50 75 25 90 75 75 0 70 
คะแนน
เฉลี่ย       22.5       17.5 

เกณฑการ
ยกยอง       

ทีมเกง
มาก       

ทีมเกง
มาก 

กลุม  F ครั้งที่ 3 ครั้งที่  4 

สมาชิก
กลุม 

คะแนน
ฐาน 

คะแนน
ทดสอบ 

คะแนน
เพิ่ม-
ลด 

คะแนน
พัฒนา 

คะแนน
ฐาน 

คะแนน
ทดสอบ 

คะแนน
เพิ่ม-
ลด 

คะแนน
พัฒนา 

1 70 80 10 20 80 80 0 20 
2 60 80 20 30 80 70 -10 10 
3 70 70 0 20 70 60 -10 10 
4 70 90 20 30 90 90 0 20 
รวม 270 320 50 100 320 300 -20 60 

คะแนน
เฉล่ีย       25       15 

เกณฑ
การยก
ยอง       

ทีมเกง
มาก       ทีมเกง 
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ตารางที่ 23 (ตอ) 
 

กลุม  G ครั้งที่ 1 ครั้งที่  2 
คะแนน
ฐาน คะแนน คะแนน คะแนน 

คะแนน
ฐาน คะแนน คะแนน คะแนน สมาชิก

กลุม 
  ทดสอบ 

เพิ่ม-
ลด พัฒนา   ทดสอบ 

เพิ่ม-
ลด พัฒนา 

1 0 25 25 30 25 25 0 20 
2 25 25 0 20 25 0 -25 0 
3 0 25 25 30 25 25 0 20 
4 25 25 0 20 25 25 0 20 
รวม 50 100 50 100 100 75 -25 60 
คะแนน
เฉลี่ย       25       15 

เกณฑการ
ยกยอง       

ทีมเกง
มาก       ทีมเกง 

กลุม  G ครั้งที่ 3 ครั้งที่  4 

สมาชิก
กลุม 

คะแนน
ฐาน  

คะแนน
ทดสอบ 

คะแนน
เพิ่ม-
ลด 

คะแนน
พัฒนา 

 คะแนน
ฐาน 

คะแนน
ทดสอบ 

คะแนน
เพิ่ม-
ลด 

คะแนน
พัฒนา 

1 50 80 30 30 80 60 -20 0 
2 60 80 20 30 80 90 10 20 
3 60 40 -20 0 40 60 20 30 
4 60 80 20 30 80 50 -30 0 
รวม 230 280 50 90 280 260 -20 50 
คะแนน
เฉลี่ย       22.5       12.5 

เกณฑการ
ยกยอง       

ทีมเกง
มาก       ทีมเกง 
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ตารางที่ 23 (ตอ) 
 

กลุม  H ครั้งที่ 1 ครั้งที่  2 
คะแนน
ฐาน คะแนน คะแนน คะแนน 

คะแนน
ฐาน คะแนน คะแนน คะแนน สมาชิก

กลุม 
 ทดสอบ 

เพิ่ม-
ลด พัฒนา  ทดสอบ 

เพิ่ม-
ลด พัฒนา 

1 25 25 0 20 25 25 0 20 
2 0 25 25 30 25 25 0 20 
3 25 25 0 20 25 25 0 20 
4 25 25 0 20 25 25 0 20 
รวม 75 100 25 90 100 100 0 80 

คะแนน
เฉลี่ย       22.5       20 

เกณฑการ
ยกยอง       

ทีมเกง
มาก       

ทีมเกง
มาก 

กลุม  H ครั้งที่ 3 ครั้งที่  4 

สมาชิก
กลุม 

คะแนนฐาน คะแนน
ทดสอบ 

คะแนน
เพิ่ม-
ลด 

คะแนน
พัฒนา 

คะแนน
ฐาน 

คะแนน
ทดสอบ 

คะแนน
เพิ่ม-
ลด 

คะแนน
พัฒนา 

1 70 100 30 30 100 70 -30 0 
2 60 100 40 30 100 90 -10 10 
3 70 70 0 20 70 60 -10 10 
4 60 60 0 20 60 60 0 20 
รวม 260 330 70 100 330 280 -50 40 
คะแนน
เฉลี่ย       25       10 

เกณฑการ
ยกยอง       

ทีมเกง
มาก       ทีมเกง 
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ตารางที่ 23 (ตอ) 
 

กลุม  I ครั้งที่ 1 ครั้งที่  2 
คะแนน
ฐาน คะแนน คะแนน คะแนน 

คะแนน
ฐาน คะแนน คะแนน คะแนน สมาชิก

กลุม 
  ทดสอบ 

เพิ่ม-
ลด พัฒนา   ทดสอบ 

เพิ่ม-
ลด พัฒนา 

1 25 25 0 20 25 0 -25 0 
2 25 25 0 20 25 25 0 20 
3 0 25 25 30 25 25 0 20 
4 0 25 25 30 25 25 0 20 
รวม 50 100 50 100 100 75 -25 60 
คะแนน
เฉลี่ย       25       15 

เกณฑการ
ยกยอง      

ทีมเกง
มาก       ทีมเกง 

กลุม  I  ครั้งที่ 3 ครั้งที่  4 

สมาชิก
กลุม 

คะแนน
ฐาน  

คะแนน
ทดสอบ 

คะแนน
เพิ่ม-
ลด 

คะแนน
พัฒนา 

 คะแนน
ฐาน 

คะแนน
ทดสอบ 

คะแนน
เพิ่ม-
ลด 

คะแนน
พัฒนา 

1 60 90 30 30 90 70 -20 0 
2 60 90 30 30 90 80 -10 10 
3 60 80 20 30 80 90 10 20 
4 70 70 0 20 70 50 -20 0 
รวม 250 330 80 110 330 290 -40 30 
คะแนน
เฉลี่ย       27.5       7.5 

เกณฑการ
ยกยอง       

ทีมยอด
เยี่ยม       

ทีมเกง 
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ตารางที่ 23 (ตอ) 
 

กลุม  J ครั้งที่ 1 ครั้งที่  2 
คะแนน
ฐาน คะแนน คะแนน คะแนน 

คะแนน
ฐาน คะแนน คะแนน คะแนน สมาชิก

กลุม 
  ทดสอบ 

เพิ่ม-
ลด พัฒนา   ทดสอบ 

เพิ่ม-
ลด พัฒนา 

1 0 25 25 30 25 25 0 20 
2 25 25 0 20 25 25 0 20 
3 25 0 -25 0 0 25 25 30 
4 0 25 25 30 25 25 0 20 
รวม 50 75 25 80 75 100 25 90 

คะแนน
เฉลี่ย       20       22.5 

เกณฑการ
ยกยอง       

ทีมเกง
มาก       

ทีมเกง
มาก 

กลุม  J ครั้งที่ 3 ครั้งที่  4 

สมาชิก
กลุม 

คะแนน
ฐาน 

คะแนน
ทดสอบ 

คะแนน
เพิ่ม-
ลด 

คะแนน
พัฒนา 

คะแนน
ฐาน 

คะแนน
ทดสอบ 

คะแนน
เพิ่ม-
ลด 

คะแนน
พัฒนา 

1 70 90 20 30 90 90 0 20 
2 70 90 20 30 90 90 0 20 
3 70 60 -10 10 60 90 -30 0 
4 60 50 -10 10 50 50 0 20 
รวม 270 290 20 80 290 320 -30 60 
คะแนน
เฉลี่ย       20       15 

เกณฑการ
ยกยอง       

ทีมเกง
มาก       ทีมเกง 
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การคํานวณหาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 

 
การหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชสูตร 

KR-21 ของ Kuder Richardson (พวงรัตน ทวีรัตน 2543 : 124) 
จากสูตร 

             
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ −−

−
=

−−

tnS
)xn(x1

1n
nr

2tt  

 
เมื่อ rtt หมายถงึ คาความเชื่อมั่น 
 n หมายถงึ จาํนวนขอ 
 S2t หมายถงึ ความแปรปรวนของคะแนนทัง้ฉบับ 
 

−

x  หมายถงึ คะแนนเฉลีย่ 
 

 rtt = 
⎭⎬
⎫

⎩⎨
⎧

×
−

−
− 45.3440

)9.1440(9.141
140

40  

  = 
⎭⎬
⎫

⎩⎨
⎧ ×
−

1378
1.259.141026.1  

  = 1.026 (1–0.27) 
  = 1.026 × 0.73 
 rtt = 0.75 
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ตารางที่ 24 คาความตางของคะแนนทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกัน 

เลขที ่ คะแนนทดสอบ 
กอนเรียน (Pretest) 

คะแนนทดสอบ 
หลังเรียน (Posttest) 

คาความตาง 
(D) 

(D2) 

1 10 17 7 49 
2 13 16 3 9 
3 10 17 7 49 
4 12 22 10 100 
5 8 19 11 121 
6 13 16 3 9 
7 16 20 4 16 
8 10 16 6 36 
9 13 17 4 16 
10 11 17 6 36 
11 9 18 9 81 
12 14 20 6 36 
13 12 13 1 1 
14 15 17 2 4 
15 12 15 3 9 
16 13 23 10 10 
17 12 23 11 121 
18 7 17 10 100 
19 16 19 3 9 
20 11 24 13 169 
21 17 25 8 64 
22 11 15 4 16 
23 15 22 7 49 
24 9 10 1 1 
25 10 17 7 49 
26 12 22 10 100 
27 13 14 1 1 
28 13 17 4 16 
29 14 18 4 16 
30 11 12 1 1 
31 16 20 4 16 
32 14 19 5 25 
33 16 21 5 25 
34 15 15 0 0 
35 14 17 3 9 
36 16 23 7 49 
37 15 16 1 1 
38 10 19 9 81 
39 11 18 7 49 
40 15 16 1 1 
รวม 504 722 ΣD =218 ΣD2 =1,640 
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ตารางที่   25     คาความตางของคะแนนทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนที่สอนดวยวิธีสอนแบบตามคูมือครู 
 

เลขที ่ คะแนนทดสอบ 
กอนเรียน (Pretest) 

คะแนนทดสอบ 
หลังเรียน (Posttest) 

คาความตาง 
(D) 

(D2) 

1 13 15 2 4 
2 12 15 3 9 
3 16 17 1 1 
4 12 14 2 4 
5 17 18 1 1 
6 10 13 3 9 
7 11 15 4 16 
8 11 13 2 4 
9 12 14 2 4 
10 14 15 1 1 
11 16 17 1 1 
12 16 19 3 9 
13 11 12 1 1 
14 15 17 2 4 
15 10 10 0 0 
16 18 20 2 4 
17 16 16 0 0 
18 15 15 0 0 
19 13 14 1 1 
20 11 17 6 36 
21 14 15 1 1 
22 10 12 2 4 
23 12 13 1 1 
24 6 9 3 9 
25 10 13 3 9 
26 13 16 3 9 
27 8 10 2 4 
28 14 17 3 9 
29 9 11 2 4 
30 7 10 3 9 
31 12 12 0 0 
32 16 19 3 9 
33 9 16 7 49 
34 9 11 2 4 
35 10 14 4 16 
36 14 22 8 64 
37 11 13 2 4 
38 13 14 1 1 
39 16 17 1 1 
40 14 15 1 1 
รวม 496 585 ΣD =89 ΣD2 =317 
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ตารางที ่ 26  คะแนนกอนเรียนทีส่อนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเทคนิค  TGT กับเทคนิค STAD และวิธีสอนตามคูมือครู 
เลขที่ แบบรวมมือกัน คะแนนเต็ม 30 ตามคูมือครู คะแนนเต็ม 30 คาความตาง (D2) 

1 10 13 3 9 

2 13 12 1 1 
3 10 16 6 36 

4 12 12 0 0 
5 8 17 9 81 

6 13 10 3 9 
7 16 11 5 25 

8 10 11 1 1 

9 13 12 1 1 

10 11 14 3 9 

11 9 16 7 49 

12 14 16 2 4 

13 12 11 1 1 

14 15 15 0 0 

15 12 10 2 4 
16 13 18 5 25 

17 12 16 4 16 

18 7 15 8 64 

19 16 13 3 9 
20 11 11 0 0 

21 17 14 3 9 
22 11 10 1 1 
23 15 12 3 9 

24 9 6 3 9 
25 10 10 0 0 

26 12 13 1 1 
27 13 8 5 25 

28 13 14 1 1 

29 14 9 5 25 

30 11 7 4 16 

31 16 12 4 16 

32 14 10 2 4 

33 16 9 7 49 

34 15 9 6 36 
35 14 10 4 16 

36 16 14 2 4 
37 15 11 4 16 
38 10 13 3 9 

39 11 16 5 25 

40 15 14 1 1 
รวม 504 496 ∑D = 128 ∑D2= 616 
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ตารางที่  27  แสดงคะแนนหลังเรียน ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกัน เทคนิค TGT กับ เทคนิค STAD และ
 วิธีสอนตามคูมือครู 

 เลขที ่ วิธีสอนแบบรวมมือกัน 
คะแนนเต็ม 30 คะแนน 

วิธีสอนตามคูมือครู 
คะแนนเต็ม 30 คะแนน 

คาความตาง 
(D) 

(D2) 

1 17 15 2 4 
2 16 15 1 1 
3 17 17 0 0 
4 22 14 8 64 
5 19 18 1 1 
6 16 13 3 9 
7 20 15 5 25 
8 16 13 3 9 
9 17 14 3 9 
10 17 15 2 4 
11 18 17 1 1 
12 20 19 1 1 
13 13 12 1 1 
14 17 17 0 0 
15 15 10 5 25 
16 23 20 3 9 
17 23 16 7 49 
18 17 15 2 4 
19 19 14 5 25 
20 24 17 7 49 
21 25 15 10 100 
22 15 12 3 9 
23 22 13 9 81 
24 10 9 1 1 
25 17 13 4 16 
26 22 16 6 36 
27 14 10 4 16 
28 17 17 0 0 
29 18 11 7 49 
30 12 10 2 4 
31 20 12 8 64 
32 19 19 0 0 
33 21 16 5 25 
34 15 11 4 16 
35 17 14 3 9 
36 23 22 1 1 
37 16 13 3 9 
38 19 14 5 25 
39 18 17 1 1 
40 16 15 1 1 
รวม 722 585 ΣD =137 ΣD2 =753 
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ตารางที่  28 การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียนของกลุมทดลองที่
        สอน ดวยวิธีสอนแบบรวมมือกนัและกลุมควบคุมที่สอนดวยวธิตีามคูมือครู 
 

กอนเรียน t-test หลังเรียน t-test 
วิธีสอน N คะแนน

เต็ม −
X  S.D. −

X  S.D. 

แบบรวมมือกัน 40 30 12.6 2.26 18.05 3.32 
ตามคูมือครู 40 30 12.25 2.83 

4.91 
10.40 1.89 

10.48 

 
ตารางที่  29  การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียน กอนเรียน ของกลุมทดลองทีส่อนดวยวิธี
        สอน แบบรวมมือกนั และกลุมควบคมุที่สอนดวยวธิีสอนตามคูมอืครู  
 

กอนเรียน t-test 
วิธีสอน N คะแนนเต็ม −

X  S.D. 

แบบรวมมือกัน 40 30 12.60 2.26 
ตามคูมือครู 40 30 12.25 2.83 

4.91 

 
ตารางที่  30  การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียน กอนเรียน ของกลุมทดลองทีส่อนดวยวิธี
        สอน แบบรวมมือกนัและกลุมควบคมุที่สอนดวยวธิีสอนตามคูมอืครู 
Means 

Report

2.3000 2.7250 5.5500 2.0250 12.6000
.68687 .67889 1.56811 .73336 2.26229
2.0250 2.8000 5.6250 1.8000 12.2500
.76753 .60764 1.89043 .72324 2.83522
2.1625 2.7625 5.5875 1.9125 12.4250
.73680 .64128 1.72615 .73250 2.55459

Mean
Std. Deviation
Mean
Std. Deviation
Mean
Std. Deviation

GROUP
ทดลอง

ควบคุม

Total

PRE1 PRE2 PRE3 PRE4 PRETOT

 
Report

3.4500 4.8000 7.1000 2.7000 18.0500
.78283 .75786 2.18151 .85335 3.32010
2.5500 3.1000 2.3750 2.3750 10.4000
.71432 .67178 .66747 .66747 1.89195
3.0000 3.9500 4.7375 2.5375 14.2250
.87149 1.11264 2.86729 .77857 4.69305

Mean
Std. Deviation
Mean
Std. Deviation
Mean
Std. Deviation

GROUP
ทดลอง

ควบคุม

Total

POST1 POST2 POST3 POST4 POSTTOT
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T-Test  กอนเรียน 2 กลุม 

Group Statistics

40 2.3000 .68687 .10860
40 2.0250 .76753 .12136
40 2.7250 .67889 .10734
40 2.8000 .60764 .09608
40 5.5500 1.56811 .24794
40 5.6250 1.89043 .29890
40 2.0250 .73336 .11595
40 1.8000 .72324 .11435
40 12.6000 2.26229 .35770
40 12.2500 2.83522 .44829

GROUP
ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม

PRE1

PRE2

PRE3

PRE4

PRETOT

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
 
 

Independent Samples Test

.011 .918 1.689 78 .095 .2750 .16286 -.04922 .59922

1.689 77.058 .095 .2750 .16286 -.04929 .59929

.873 .353 -.521 78 .604 -.0750 .14406 -.36180 .21180

-.521 77.060 .604 -.0750 .14406 -.36186 .21186

1.411 .239 -.193 78 .847 -.0750 .38835 -.84815 .69815

-.193 75.425 .847 -.0750 .38835 -.84857 .69857

.547 .462 1.382 78 .171 .2250 .16286 -.09922 .54922

1.382 77.985 .171 .2250 .16286 -.09922 .54922

1.515 .222 .610 78 .543 .3500 .57351 -.79176 1.49176

.610 74.337 .544 .3500 .57351 -.79265 1.49265

Equal variances assumed
Equal variances not
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not
assumed

PRE1

PRE2

PRE3

PRE4

PRETOT

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means
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ตารางที่  31 การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของกลุมทดลองที่สอนดวยวิธีสอน
   แบบรวมมือกันและกลุมควบคุมที่สอนดวยวธิีสอนตามคูมือครู     
                 T-Test หลังเรียน 2 กลุม  

Group Statistics

40 3.4500 .78283 .12378
40 2.5500 .71432 .11294
40 4.8000 .75786 .11983
40 3.1000 .67178 .10622
40 7.1000 2.18151 .34493
40 2.3750 .66747 .10554
40 2.7000 .85335 .13493
40 2.3750 .66747 .10554
40 18.0500 3.32010 .52495
40 10.4000 1.89195 .29914

GROUP
ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม

POST1

POST2

POST3

POST4

POSTTOT

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
Independent Samples Test

.317 .575 5.371 78 .000 .9000 .16756 .56641 1.23359

5.371 77.355 .000 .9000 .16756 .56637 1.23363

1.335 .252 10.616 78 .000 1.7000 .16013 1.38121 2.01879

10.616 76.893 .000 1.7000 .16013 1.38114 2.01886

27.923 .000 13.099 78 .000 4.7250 .36071 4.00688 5.44312

13.099 46.239 .000 4.7250 .36071 3.99903 5.45097

1.560 .215 1.897 78 .061 .3250 .17130 -.01603 .66603

1.897 73.723 .062 .3250 .17130 -.01634 .66634

8.947 .004 12.661 78 .000 7.6500 .60421 6.44712 8.85288

12.661 61.913 .000 7.6500 .60421 6.44218 8.85782

Equal variances assumed
Equal variances not
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not
assumed

POST1

POST2

POST3

POST4

POSTTOT

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means
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ตารางที่ 32 การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน-หลังเรียนของกลุมควบคุมที่สอน
     ดวยวิธีสอนตามคูมือครู     
T-Test กอนเรยีน-หลังเรียนกลุมควบคมุ 

Paired Samples Statistics

2.0250 40 .76753 .12136
2.5500 40 .71432 .11294
2.8000 40 .60764 .09608
2.3750 40 .66747 .10554
5.6250 40 1.89043 .29890
2.3750 40 .66747 .10554
1.8000 40 .72324 .11435
2.3750 40 .66747 .10554

12.2500 40 2.83522 .44829
10.4000 40 1.89195 .29914

กอนเรียนกลุมควบคุม1
หลังเรียนกลุมควบคุม1

Pair 1

กอนเรียนกลุมควบคุม2
หลังเรียนกลุมควบคุม3

Pair 2

กอนเรียนกลุมควบคุม3
หลังเรียนกลุมควบคุม3

Pair 3

กอนเรียนกลุมควบคุม4
หลังเรียนกลุมควบคุม4

Pair 4

กอนเรียนกลุมควบคุม
หลังเรียนกลุมควบคุม

Pair 5

Mean N Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
 

Paired Samples Test

-.5250 .96044 .15186 -.8322 -.2178 -3.457 39 .001

.4250 .81296 .12854 .1650 .6850 3.306 39 .002

3.2500 1.75046 .27677 2.6902 3.8098 11.743 39 .000

-.5750 .78078 .12345 -.8247 -.3253 -4.658 39 .000

1.8500 2.38101 .37647 1.0885 2.6115 4.914 39 .000

กอนเรียนกลุมควบคุม1 -
หลังเรียนกลุมควบคุม1

Pair 1

กอนเรียนกลุมควบคุม2 -
หลังเรียนกลุมควบคุม3

Pair 2

กอนเรียนกลุมควบคุม3 -
หลังเรียนกลุมควบคุม3

Pair 3

กอนเรียนกลุมควบคุม4 -
หลังเรียนกลุมควบคุม4

Pair 4

กอนเรียนกลุมควบคุม -
หลังเรียนกลุมควบคุม

Pair 5

Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)
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ตารางที่ 33 การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน-หลังเรียนของกลุมทดลองที่สอน
      ดวยวธิีสอนแบบรวมมือกัน   
 
T-Test กอนเรยีน-หลังเรียนกลุมทดลอง 

Paired Samples Statistics

2.3000 40 .68687 .10860
3.4500 40 .78283 .12378
2.7250 40 .67889 .10734
4.8000 40 .75786 .11983
5.5500 40 1.56811 .24794
7.1000 40 2.18151 .34493
2.0250 40 .73336 .11595
2.7000 40 .85335 .13493

12.6000 40 2.26229 .35770
18.0500 40 3.32010 .52495

กอนเรียนกลุมทดลอง1
หลังเรียนกลุมทดลอง1

Pair 1

กอนเรียนกลุมทดลอง2
หลังเรียนกลุมทดลอง2

Pair 2

กอนเรียนกลุมทดลอง3
หลังเรียนกลุมทดลอง3

Pair 3

กอนเรียนกลุมทดลอง4
หลังเรียนกลุมทดลอง4

Pair 4

กอนเรียนกลุมทดลอง
หลังเรียนกลุมทดลอง

Pair 5

Mean N Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
 

Paired Samples Test

-1.1500 .94868 .15000 -1.4534 -.8466 -7.667 39 .000

-2.0750 .85896 .13581 -2.3497 -1.8003 -15.278 39 .000

-1.5500 2.26399 .35797 -2.2741 -.8259 -4.330 39 .000

-.6750 1.07148 .16942 -1.0177 -.3323 -3.984 39 .000

-5.4500 3.28907 .52005 -6.5019 -4.3981 -10.480 39 .000

กอนเรียนกลุมทดลอง1 -
หลังเรียนกลุมทดลอง1

Pair 1

กอนเรียนกลุมทดลอง2 -
หลังเรียนกลุมทดลอง2

Pair 2

กอนเรียนกลุมทดลอง3 -
หลังเรียนกลุมทดลอง3

Pair 3

กอนเรียนกลุมทดลอง4 -
หลังเรียนกลุมทดลอง4

Pair 4

กอนเรียนกลุมทดลอง -
หลังเรียนกลุมทดลอง

Pair 5

Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)
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ภาคผนวก ง 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
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แบบสอบถามความคิดเหน็ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ 

เรื่อง  เครื่องหมายและสัญลกัษณความปลอดภัย การปองกันและการเฝาระวงัโรคจากการทาํงาน 
การปองกนัและระงับอัคคีภัย และความปลอดภัยเกี่ยวกบัไฟฟาที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือกนัและ
การจัดการเรียนรูตามคูมือครู 
 
คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 
 1. แบบสอบถามความคิดเหน็ฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อ นําผลการตอบคําถามของนักเรียน
ไปใชประโยชนในการวิจยั เพื่อพัฒนาดานความปลอดภัยในการทํางาน การตอบคําถามของ
นักเรียน ไมมคีําตอบ ที่ถกูหรือผิด และไมกอใหเกิดผลเสียหายตอนกัเรียน แตอยางใดทั้งสิ้น ขอให
นักเรียนพจิารณาตอบและตัดสินใจดวยความคิดเห็นของตนเอง 
 2. แบบสอบถามมทีั้งหมด 2 ตอน 
      ตอนที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรยีนที่มีตอการจดัการเรียนรูแบบ
รวมมือกนั เปนแบบมาตราสวน ประมาณคา (Rating Scale) มี 3 ระดับ มาก ปานกลาง และนอย 
ประกอบดวย ขอความ 15 คําถาม เกี่ยวกับกิจกรรมการจัดการเรียนรู บรรยากาศในการเรียนรูและ
ประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู 
     ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเหน็แบบปลายเปด (Open form) เพื่อ
สอบถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันและการจัดการเรียนรูตามคูมือครู 
 

 
 
              วาที ่ร.ต.นรินทร  พรพนารัตน 
       นกัศึกษาปรญิญาโท สาขาวิชาหลกัสูตรและการนิเทศ 
           บัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยศิลปากร 
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แบบสอบถามความคิดเหน็ 

ของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน และการจัดการเรียนรูแบบตามคูมือคร ู
คําชี้แจง  ใหนักเรียนพจิารณาขอความในแตละขอแลวเขียนเครื่องหมาย √ลงในชองตารางที่
ตรงกับความคิดเห็นของนักเรียน 

ระดับความคิดเห็น 

ขอความ เห็นดวยมาก 
(3) 

เห็นดวย 
ปานกลาง 

(2) 

เห็นดวย
นอย (1) 

รวมสําหรับ
ผูวิจัย 

ดานกิจกรรมการจัดการเรยีนรู     
1. วิธีสอนแบบนี้นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการ 
    เรียนรูมาก 

    

2. วิธีสอนแบบนี้นักเรียนสามารถใหและรับความ 
     ชวยเหลือเพื่อนได 

    

3. วิธีสอนแบบนี้นักเรียนทํางานไดดีและเสร็จตาม  
    เวลาโดยการรวมมือกันของนักเรียนทุกคน 

    

4. วิธีสอนแบบนี้นักเรียนกลาซักถามเกี่ยวกบั 
    บทเรียนมากขึ้น 

    

5. วิธีสอนแบบนี้ทําใหนักเรียนไดชวยเหลือกันใน 
    กลุม 

    

ดานบรรยากาศในการเรียนรู     
6. วิธีสอนแบบนี้ชวยทําใหบรรยากาศในการเรียน มี 
    ความเปนกันเองและนาสนใจ 

    

7. วิธีสอนแบบนี้ทําใหนักเรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยน 
    แสดงความคิดเห็นมากขึ้น 

    

8. วิธีสอนแบบนี้ทําใหนักเรียนสนิทสนมคุนเคยกับ  
    เพื่อนมากขึน้ 

    

9. วิธีสอนแบบนี้ชวยใหนักเรียน เรียนดวยความ 
    สนุกสนานและไมเครียด 
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ระดับความคิดเห็น 

ขอความ เห็นดวย
มาก 
(3) 

เห็นดวย 
ปานกลาง 

(2) 

เห็นดวย
นอย (1) 

รวมสําหรับ
ผูวิจัย 

ประโยชนที่ไดรับจากการเรยีนรู     
10. วิธีสอนแบบนี้ชวยใหนักเรียนไดรูจักเพื่อน 
      มากขึ้นและรูจักการทํางานรวมกับผูอื่น 

    

11. วิธีสอนแบบนี้ชวยใหนักเรียนมีความรูสึกที่ดี 
       ตอวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

    

12. วิธีสอนแบบนี้ชวยใหนักเรียนเขากันกับเพื่อน 
      ไดดีและรวมกันทํางานไดสําเร็จ 

    

13. วิธีสอนแบบนี้ชวยใหนักเรียนทํางานไดอยาง 
     มีระบบและรอบคอบ 

    

14.วิธีสอนแบบนี้นักเรียนสามารถสรุป 
     ความสําคญัของเนื้อหาได 

    

15. วิธีสอนแบบนี้ชวยใหนักเรียนมีความรูสึกที่ดี 
      ตอเพื่อน และมีเพื่อนในการเรียนมากขึ้น 

    

 
ความคิดเห็นอื่น ๆ (ปญหาและขอเสนอแนะ) 
....................................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
.............................................................................................................................. 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   วชิาอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

เร่ือง การปองกันและระงับอัคคีภัย    ความปลอดภัยเกีย่วกับไฟฟา        เครื่องหมายและ
สัญลักษณความปลอดภัย การปองกนัและการเฝาระวงัโรคจากการทาํงานของนักเรียน ระดับ
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพชัน้ปที่ 2 

...................................... 
คําชี้แจง 

1. แบบทดสอบฉบับนี้จัดทาํขึ้นโดยมีวัตถุประสงค เพื่อทดสอบความรูความเขาใจของ
นักเรียนกอนและหลังการจัดการเรียนรู ดวยวิธีสอนแบบรวมมือกนั 

2. แบบทดสอบฉบับนี้มี 1 ตอน ให นักเรยีนอานคําสัง่ทุกครั้งใหเขาใจกอนลงมือทาํ
ขอสอบ หากเกิดขอสงสัยใหสอบถามครูผูควบคุมการสอบ 

ตอนที่ 1 
1. แบบทดสอบฉบับนี้เปนขอสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก 
2. มีขอสอบทั้งหมด 30 ขอ ใชเวลา 30 นาท ี
3. ใหนักเรียนเลอืกคําตอบที่ถกูเพียงคําตอบเดียว 
4. ใหระบายเสนทึบดวยดนิสอดําลงใน Оใหตรงกับหัวขอที่ตองการในกระดาษคําตอบ 
5. หามขีดเขียนขอความใด ๆ ลงในแบบทดสอบ 
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 6. คนทีท่ํางานในโรงงานประกอบแบตเตอรี่รถยนตมีโอกาสเปนอันตรายตอโรคใดมากที่สุด 
     ก. แพพษิสารตะกั่ว            ข. มะเรง็ในปอด 
     ค. โรคหวัใจ             ง. ระบบทางเดินหายใจ 
 7. อาการเสยีการทรงตวั เกดิแผลในปาก อารมณแปรปรวน เปนโรคทีเ่กิดจากสารเคมีชนิดใด 
     ก. สารตะกั่ว                        ข. สารปรอท 
    ค. สารหน ู             ง. สารแมงกานีส 
 8. คนที่มีอาชพีใดมีโอกาสไดรับสารตะกั่วเขาสูรางกายมากกวาอาชพีอื่น 
     ก. ชางพนสี             ข. คนงานในเหมืองดบีุก 
    ค. คนงานในโรงงานทาํแกว           ง. คนงานในโรงงานทาํถานไฟฉาย 
 9. คนที่ไดรับอันตรายจากสารพิษจากตะกั่วจะมีอาการเชนใด 
    ก. ผิวหนังอกัเสบบวมแดง           ข. มีเมด็ใสขึ้นตามรางกาย 
    ค. เปนตะคริว             ง. ปวดทอง อาเจยีน ทองเสยี 
 10. คนทีท่ําอาชีพใดเสี่ยงตอการเกิดโรคจากพษิของแมงกานีส 
     ก. โรงงานปุย             ข. โรงงานชุบโลหะ 
     ค. โรงงานกระดาษ            ง. โรงงานแกว 
 11. ผลเสียจากโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพทางออมคือ ขอใด 
      ก. โรคเครียด            ข. เสียคาใชจายสงูขึ้น 
      ค. รางกายเจ็บปวย            ง. เปนมะเร็ง 
12. ทาํไมสถานที่อับอากาศหรือช้ันใตดินจึงจุดไฟไมติด 
   ก. สถานที่คับแคบเกินไป           ข. ความดันบรรยากาศสูงเกินไป 
   ค. ขาดกาซคารบอนไดออกไซด           ง. ขาดกาซออกซิเจน 
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13. เหตุใดโรงงานอบแหงลําใยที่สันปาตองจังหวัดเชยีงใหมจงึเกิดการระเบิด 
   ก. มีการใชแมกนีเซียมผสมยูเรีย  ข. มีการใชลิเธียมผสมยูเรีย 
   ค. มกีารใชโพแทสเซยีมคลอเรทผสมยูเรีย ง. มีการใชแอมโมเนยีไนเตรตผสมยูเรีย 
14. เพลงิไหมโรงกลั่นน้าํมัน จัดอยูในเพลงิประเภทใด 
   ก. A      ข. B 
   ค. C      ง. D 
15. การดับเพลิงที่เกิดจากน้าํมันเชื้อเพลงิ สารดับเพลงทีใ่ชดับดีที่สุดคือขอใด 
   ก. น้าํ      ข. ผงเคมีแหง 
   ค. ฟองเคมหีรือโฟม    ง. โบรโมไตรฟลูออโรมีเทน 1301 
16. เพลงิไหมที่เกิดจากไฟฟาลัดวงจร ควรใชสารดับเพลงิชนิดใดดีที่สุด 
   ก. น้าํ      ข. ฟองเคมีหรือโฟม 
   ค. คารบอนไดออกไซด    ง. โบรโมไตรฟลูออโรมีเทน 1301 
17. เพลงิไหมที่เกิดจากโลหะติดไฟ เชน โซเดียม จัดอยูในเพลงิประเภทใด 
   ก. A      ข. B 
   ค. C      ง. D 
18. เครื่องหมาย        A      สีพื้นสีอะไร 
   ก. เขียว     ข. แดง 
   ค. ฟา                   ง. เหลือง 
19. เครื่องหม าย         B           สีพื้นสีอะไร 
   ก. เขียว     ข. แดง 
   ค. ฟา                  ง. เหลือง 
20. สารดับเพลิงที่สามารถดบัเพลิงประเภท C ได จะมีคณุสมบัติอยางไร 
   ก. เปนของเหลว    ข. มีความหนาแนนต่าํ 
   ค. ดับเพลิงประเภท A, B และ C ได            ง. ติดไฟยาก 
21. ทาํไมฟองเคมีหรือโฟมจงึใชดับเพลงิทีเ่กิดจากไฟฟาไมได 
   ก. ไฟดูดเพราะมีสวนผสมเปนของเหลว        ข. ดับเพลงิยาก 
   ค. ตองใชปริมาณมาก          ค. ทําใหเปลวไฟลุกไหมอยางรวดเร็ว 
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22. การเก็บวสุัดอยางไรอันตรายมากที่สุด 
   ก. เก็บแมกนีเซียมใกลกับอะเซตทิลีน        ข. เก็บส่ิงมีคมโดยหนัดานคมออก 
   ค. เก็บวัสดุกีดขวางทางเดิน           ง. เก็บน้ํามนัหลอล่ืนในหองอับอากาศ 
23. ถังดับเพลิงชนิดใดนยิมใชมากที่สุด 
   ก. คารบอนไดออกไซด-ผงเคมีแหง       ข. น้าํ-โฟม 
   ค. โฟม-โบรโมไตรฟลูออโรมีเทน(1301)       ง. ไนโตรเจน-ฮาลอน 
24. เราจะทราบไดอยางไรวาถังดับเพลงิแตละถังเปนสารดับเพลิงประเภทใด 
    ก. ดูจากรูปทรงของถงัดับเพลิง       ข. ดูจากสีของถังดับเพลิง 
    ค. ดูจากแผนปายขางถังดบัเพลิง    ง. ดูจากใบรบัรองจากบริษทัผูผลิต 
25. เพลงิลักษณะใดดับยากที่สุด 
   ก. ด.ช.อารท จุดไฟเผาหญาแหง   
   ข. ด.ญ.โบวเปดเตาแกสทิง้ไวแลวไปคุยโทรศัพทนาน ๆ 
   ค. ด.ช.บอยเอาแมกนีเซียมเก็บไวในบานแลวติดไฟ  
   ง. ด.ญ.ฝนวางเตารีดบนผาขณะรีดแลวไปนั่งดทูีว ี
26. การใชไฟฟาใหปลอดภัย ควรปฏิบัติอยางไร 
   ก. การติดตัง้ปลั๊กเสียบควรติดตั้งสูงกวาพื้นเลก็นอยหรือไมเกิน 1 เมตร 
   ข. เมื่อพบอปุรณไฟฟาเกาหรือชํารุดใหรีบเปลี่ยนใหม 
   ค. เครื่องใชไฟฟา หลายชิน้ตองตอกับปล๊ักไฟตัวเดียวกัน เนื่องจากปลั๊กไฟมหีลายชอง 
       ใหเสียบ 
   ง. ฟวสที่ใชในบานตองเปนขนาดใหญ จะทาํใหไมขาดบอย 
27. การชวยคนถูกไฟฟาดูดวิธีใดไมถูกตอง 
   ก. พบคนถกูไฟฟาดูด ตองรีบใชมือดึงผูถูกไฟฟาดูดอยางรวดเร็ว    
   ข.  ใชผาหรอืเชือกทาํเปนบวงสอดแขนหรือขา ของผูถูกไฟดูด แลวลากออกมา 
   ค.  ใชเทาทีม่ีรองเทายางสวมใส ถีบตัวผูถูกไฟฟาดูดใหหลุดจากสายไฟฟา 
   ง.  ใชขวานคม ๆ ที่เปนดามไม ฟนสายไฟ อยางแรงใหสายไฟขาดทันท ี
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 165

28. การใชเครือ่งมือ อุปกรณไฟฟาขอใด ปฏิบัติไมถูกตอง 
   ก. อยาหอหุมดวงโคมไฟฟาดวยกระดาษหรือผา   
   ข.  อยาแขวนหรือหอยสายไฟขนของมคีมเชนใบมีด ใบเล่ือย 
   ค. ไมควรเดินเหยียบบนสายไฟฟา 
   ง.  ไมควรตดิตั้งตูเย็น โทรทัศนหางฝาผนังเกิน 3 นิ้ว 
29. ขอใดไมใชสาเหตกุารเกดิอุบัติภัยจากการใชไฟฟา 
   ก. ใชเครื่องมือและอุปกรณไฟฟาชนิดเคลื่อนยายได ไมมีการตอสายดิน 
   ข. การเปลี่ยนหรือซอมแซมอุปกรณไฟฟา ถงึเปนกรณีเล็กนอย ควรใหชางไฟฟาเปนผู 
       ดําเนนิการ 
   ค. เก็บอุปกรณไฟฟาไวในที่ชื้นหรือรอนจัดเกินไป ทําใหฉนวนไฟฟาที่หุมอยูเสื่อมสภาพ            
   ง.  ใชน้ําหรอืตัวทําละลายในการทาํความสะอาดอุปกรณไฟฟา 
30. ผูที่ถกูไฟฟาดูดจะมีอาการอยางไร 
    ก. เหงื่อออกตามตัว         ข. เล็บ, ริมฝปาก, ใบหมูสีีเขียวคล้ํา 
    ค. หนาซีด          ง. กลามเนือ้หนาอกเกรง็ หายใจลาํบาก 
 
 

..................................................................................... 
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เฉลยแบบทดสอบกอนเรยีน –หลังเรยีน 
ขอที่ เฉลย ประเภทคําถาม 

1 ค การนําไปใช 
2 ก  การนําไปใช 
3 ง การนําไปใช 
4 ค การนําไปใช 
5 ข การนําไปใช  
6 ก การวิเคราะห 
7 ข การวิเคราะห 
8 ก การวิเคราะห 
9 ง การวิเคราะห 
10 ค การวิเคราะห 
11 ก การวิเคราะห 
12 ง การวิเคราะห 
13 ค การวิเคราะห 
14 ข ความรูความจํา 
15 ค การนําไปใช  
16 ง การนําไปใช  
17 ง ความรูความจํา 
18 ก ความรูความจํา 
19 ข ความรูความจํา 
20 ค การนําไปใช  
21 ก การวิเคราะห 
22 ก การวิเคราะห 
23 ก การนําไปใช 
24 ค การวิเคราะห 
25 ค  การวิเคราะห 
26 ข การนําไปใช  
27 ก การวิเคราะห 
28 ง การนําไปใช 
29 ข การวิเคราะห 
30 ง การวิเคราะห 
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แผนการสอนที่ 1 (กลุมควบคุม) 
การจัดการเรยีนรูตามคูมอืครู 

วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย          ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
เรื่อง เครื่องหมายและสญัลักษณความปลอดภัย            เวลาเรียน 3 ชัว่โมง 
สาระสําคัญ 
 ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการตาง ๆ บุคลากรทุกคนจะตองมีความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับสัญลักษณความปลอดภัยอยางเครงครัด และมกีารกาํหนดเขตพืน้ทีค่วามปลอดภัย 
เพื่อลดความสญูเสียอุบัติเหตุข้ึนได ทาํใหบุคลากรมีความปลอดภัยในการทํางานและสถาน
ประกอบการนัน้เกิดประโยชนสูงสุด 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

1. บอกสัญลักษณที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยในการทํางานได 
2. บอกประเภทของเครื่องหมายความปลอดภัยได 

จุดประสงคการเรียนรู 
  บอกสัญลักษณ ประเภทของเครื่องหมายที่เกีย่วของกับความปลอดภยัในการทาํงานได 
สาระการเรียนรู 
     เครื่องหมายและสัญลักษณความปลอดภัย 
กระบวนการเรียนรู 
  1. ขั้นนาํ สรางบรรยากาศ การเรียนใหนกัเรียนเกิดความพรอมที่จะเรียน สนทนาเรื่อง
ตาง ๆ ทัว่ ๆ ไป 
 2. ขั้นการสอน ครูทบทวน ความรูเดิมของนกัเรียน เกีย่วกับเครื่องหมายและ
สัญลักษณประเภทตาง ๆ ทีน่ักเรียนเคยพบหรือเหน็ แลวใหความรูเกีย่วกับเครื่องหมายและ
สัญลักษณความปลอดภัยโดยอธิบายพรอมยกตัวอยางประกอบ และมีภาพสัญลกัษณ
ประกอบการสอนเพื่อใหนกัเรียนเขาใจมากขึ้นครูตรวจสอบความเขาใจของนักเรยีน ดวยการให
นักเรียนดูภาพสัญลักษณแลวใหนักเรียน ระบุวา ภาพสัญลัษณตาง ๆ มีความหมายอยางไร 
 3. ขั้นสรุปบทเรียน ครูและนักเรยีนชวยกันสรุปเครื่องหมายและสัญลักษณความ
ปลอดภัย ใหนกัเรียนทําแบบฝกหัด 
 4. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู สังเกตการตอบคําถาม และการมีสวนรวม 
จากคําตอบในแบบฝกหัด 
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สื่อการเรียนรูและแหลงเรียนรู 
1. ใบความรู 
2. แผนภาพสัญลักษณความปลอดภัย 
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บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรยีนรู 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
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  ใบความรู 
เรื่อง 

เครื่องหมาย และสัญลักษณความปลอดภัย 
เครื่องหมายและสัญลักษณ 
สัญลกัษณสีเพื่อความปลอดภัย 
 สีที่ถูกใชเปนสญัลักษณเพื่อใหผูปฏิบัติงานไดทราบถึงอนัตรายที่จะเกิดข้ึน ทาํใหเกิด
ความระมัดระวังรอบคอบในการทาํงาน โดยใชทาตามวัสดุ อุปกรณ หรือเครื่องจักร 
รูปแบบของเครื่องหมายเพื่อความปลอดภยั 
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เครื่องหมายแหงความปลอดภัย 

1. เครื่องหมายหาม เปนเครือ่งหมายที่บงบอกวาหามปฏิบัติ มิฉะนัน้จะทาํใหเกิดอันตราย
ได สวนมาก จะใชในโรงงานอุตสาหกรรม  
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2. เครื่องหมายปลอดภัย เปนเครื่องหมายบงบอกถงึความปลอดภัยตาง ๆ สวนมากใชใน

โรงงานอุตสาหกรรม 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 174

 
 3. เครื่องหมายเตือน เปนเครื่องหมายเตือนใหระวงัอันตราย ซึง่จะติดไวตามจุดตาง ๆ ของ
โรงงาน 
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4. เครื่องหมายบังคับ เปนเครื่องหมายบังคับใหปฏิบตัิตามรูปภาพอยางเครงครัด จะติดไวตาม
สถานที่ตาง ๆ เชน โรงงานอตุสาหกรรม งานกอสราง 
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5. เครื่องหมายเกีย่วกับการปองกันอัคคีภัย เปนเครื่องหมายที่ใชเกี่ยวกับการดบัเพลิง มักจะ
ติดไวตามสถานที่ตาง ๆ เชน โรงงานอุตสาหกรรม โรงงาน สถานที่ราชการ และสถานที่อ่ืน ๆ 
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 แบบฝกหัด 
เรื่อง 

เครื่องหมายและสัญลักษณความปลอดภัย 
 
1. จงบอกประโยชนของการใชสัญลักษณความปลอดภยั 
     ......................................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................... 
     ......................................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................... 
     ......................................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................... 
 
2. เครื่องหมายบังคับหมายถึงอะไร อธิบาย 
     ......................................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................... 
     ......................................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................... 
     ......................................................................................................................................... 
    ..........................................................................................................................................  
     .........................................................................................................................................  
    ..........................................................................................................................................  
 
3. เครื่องหมายเตือนกับเครือ่งหมายบงัคบัตางกนัอยางไร 
     .........................................................................................................................................  
    ..........................................................................................................................................  
     .........................................................................................................................................  
    ..........................................................................................................................................  
     .........................................................................................................................................  
      ........................................................................................................................................  
     .........................................................................................................................................  
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เฉลยแบบฝกหัด 
เรื่อง 

เครื่องหมายและสัญลักษณความปลอดภัย 
 

1. ตอบ  1. เพื่อใหเกิดความปลอดภยัในการทาํงาน 
 2. เพื่อใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอย 
 3. เพื่อเปนการบงบอกความหมาย 
 4. เพื่อความสวยงาม 

 
2.  ตอบ หมายถึงเครื่องหมายทีเ่ปนขอบังคับใหตองปฏิบัติเพื่อใหเกิดความปลอดภยัตอ
ผูปฏิบัติงาน ถาผูปฏิบัติงานฝาฝนกจ็ะไดรับอันตราย จากการทํางาน 
 
3. ตอบ เครื่องหมายเตือนกบัเครื่องหมายบังคับตางกัน ที่เครื่องหมายเตือน จะเตือนใหเรา
ระมัดระวังอนัตรายตาง ๆ จากการทาํงานจะทาํใหผูปฏิบัติงานเกิดความปลอดภัย แตถา
เครื่องหมายบงัคับ เปนเครื่องหมายที่บังคบัใหผูปฏิบัติงานตองปฏิบัตติามภาพสัญลักษณอยาง
เครงครัด มิฉะนั้นจะเกิดอนัตราย 
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แผนการสอนที่ 1 (กลุมทดลอง) 
การจัดการเรยีนรูแบบรวมมือกัน 

เทคนิคกลุมแขงขัน (Team-Game-Tournament: TGT) 
วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย                   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
เรื่อง เครื่องหมายและสญัลักษณความปลอดภัย                    เวลาเรยีน 3 ชั่วโมง 
สาระสําคัญ 
  ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการตาง ๆ บุคลากรทกุคนจะตองมคีวามรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับสัญลักษณความปลอดภัยอยางเครงครัด และมีการกาํหนดเขตพื้นที่ความปลอดภัย 
เพื่อลดความสญูเสียอุบัติเหตุข้ึนได ทําใหบุคลากรมีความปลอดภัยในการทํางานและสถาน
ประกอบการนัน้เกิดประโยชนสูงสุด 
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
  1. บอกสัญลักษณที่เกีย่วของกับความปลอดภัยในการทาํงานได 
  2. บอกประเภทของเครื่องหมายความปลอดภัยได 
 
จุดประสงคการเรียนรู 
 บอกสัญลักษณ ประเภทของเครื่องหมายที่เกีย่วของกับความปลอดภยัในการทาํงานได 
สาระการเรียนรู 
 เครื่องหมายและสัญลักษณความปลอดภยั 
 
กระบวนการเรียนรู 
 1. ขั้นนาํ สนทนาขอตกลงในการปฏิบัติตนในการเรียนการสอนแบบรวมมือกนั เทคนิค
การสอนแบบทีม เกมแขงขัน (TGT) โดยใหนกัเรียนในกลุมทุกคนรวมมือกนัเพื่อผลงานของกลุม 
ทุกคนจะปฏิบตัิหนาที่อยางเต็มใจ เต็มประสิทธิภาพ และรวมกนัแขงขนัตอบปญหาในตอนสุดทาย
ของการเรียนเทานั้น 
 2. ขัน้การสอน ครูทบทวนความรูเดิมของนักเรียน เกี่ยวกับเครื่องหมายและสัญลักษณ
ประเภทตาง ๆ ที่นกัเรียนเคยพบหรือเหน็ แลวใหความรูเกี่ยวกับเครื่องหมายและสัญลักษณความ
ปลอดภัยโดยอธิบายพรอมยกตัวอยางประกอบและมีภาพสัญลักษณประกอบการสอนเพื่อให
นักเรียนเขาใจมากขึ้น ครูตรวจสอบความเขาใจของนักเรียน ดวยการใหนกัเรียนดูภาพสัญลักษณ 
แลวใหนกัเรียนระบุวา ภาพสัญลักษณตาง ๆ มีความหมายอยางไร 
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 3. ขั้นกิจกรรมกลุม มอบหมายทาํแบบฝกหัด ใบความรู  ครูและนักเรียนตกลง การ
ประเมินผลการเรียนรูและการประเมินผลงานกลุม เพือ่สรางความเขาใจ ใหตรงกนั ทบทวน
บทบาท หนาที่และการปฏิบัติตน ในการทํางานกลุม ครูคอยติดตามดูแลการปฏิบัติงานกลุมและ
ปรับแกไขพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม 
 4. ขั้นการแขงขัน เกมวชิาการ ครูจัดโตะการแขงขันไว หนาหองเรียน 

□       □       □      □      □      □      □      □      □       □ 
โตะ 1     โตะ 2       โตะ 3     โตะ 4      โตะ5       โตะ6      โตะ7       โตะ8      โตะ9       โตะ10 
  ครูชี้แจงการแขงขันวา ใหนกัเรียนเตรียมแขงขันกับสมาชิกในกลุมอ่ืน ๆ โดยจัดทมีใหม 
แขงขันเปนรอบ ๆ  
คําถาม ม ี4 คาํถาม 4 รอบ ดังนี ้
รอบที่ 1 เปนคําถามสาํหรับคนเกงของกลุม 
รอบที่ 2 เปนคําถามสาํหรับคนปานกลางคนที ่1 ของกลุม 
รอบที่ 3 เปนคําถามสาํหรับคนปานกลางคนที ่2 ของกลุม 
รอบที่ 4 เปนคําถามสาํหรับคนออนของกลุม 
 ดําเนนิการแขงขันโดยใหผูดาํเนนิการของแตละรอบ  (ผูที่ไมไดเปนผูตอบคําถามในรอบ
นั้น ๆ) หยิบซองคําถามอานคําถามใหผูแขงขันตอบ เฉลย และตรวจใหคะแนน โดยครูเปนผูดูแลให
คําแนะนําชวยเหลือ 
 5. ขั้นสรุปบทเรียน รวมคะแนนเฉลีย่ของกลุม โดยนําคะแนนของสมาชกิทกุคนมา
รวมกัน หารดวยจํานวนสมาชิก เมื่อไดคะแนนของกลุมแลว นําคะแนนเฉลีย่ของกลุมเทียบกบั
เกณฑที่กาํหนดวา กลุมใดจะเปนกลุมทีเ่ยีย่มที่สุด ดีมาก ดี ปานกลาง และตองพฒันา มอบรางวัล
ใหกับกลุมทีพ่ฒันามากที่สุด 
 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
 1. จากแบบสงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุม ประเมนิโดยครู 
 2. จากตอบคําถามแบบฝกหัด 
 3. การแขงขันตอบคําถาม 
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สื่อการเรียนและแหลงเรยีนรู 
 1. ซองคาํถาม 4 ซอง 
 2. ใบความรู 

   3. แผนภาพสัญลักษณความปลอดภัย 
4.แบบฝกหัด 
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บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรยีนรู 
..............................................................................................................................................
................................................................ ....................................................................
..............................................................................................................................
...............................................................................................................................  
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................  
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ใบความรู 
เรื่อง 

เครื่องหมาย และสัญลักษณความปลอดภัย 
เครื่องหมายและสัญลักษณ 
สัญลกัษณสีเพื่อความปลอดภัย 
 สีที่ถูกใชเปนสญัลักษณเพื่อใหผูปฏิบัติงานไดทราบถึงอนัตรายที่จะเกิดข้ึน ทาํใหเกิดความ
ระมัดระวังรอบคอบในการทํางาน โดยใชทาตามวัสดุ อุปกรณ หรือเครื่องจักร 
รูปแบบของเครื่องหมายเพื่อความปลอดภยั 
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เครื่องหมายแหงความปลอดภัย 
1. เครื่องหมายหาม เปนเครือ่งหมายที่บงบอกวาหามปฏิบัติ มิฉะนัน้จะทาํใหเกิดอันตราย

ได สวนมาก จะใชในโรงงานอุตสาหกรรม  
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2. เครื่องหมายปลอดภัย เปนเครื่องหมายบงบอกถงึความปลอดภัยตาง ๆ สวนมากใชใน
โรงงานอุตสาหกรรม 
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3. เครื่องหมายเตือน เปนเครื่องหมายเตือนใหระวงัอนัตราย ซึ่งจะติดไวตามจุดตาง ๆ ของ
โรงงาน 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 190

 
4. เครื่องหมายบังคับ เปนเครื่องหมายบังคับใหปฏิบตัิตามรูปภาพอยางเครงครัด จะติดไวตาม
สถานที่ตาง ๆ เชน โรงงานอตุสาหกรรม งานกอสราง 
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5. เครื่องหมายเกีย่วกับการปองกันอัคคีภัย เปนเครื่องหมายที่ใชเกี่ยวกับการดบัเพลิง มักจะ
ติดไวตามสถานที่ตาง ๆ เชน โรงงานอุตสาหกรรม โรงงาน สถานที่ราชการ และสถานที่อ่ืน ๆ 
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แบบฝกหัด 

เรื่อง 
เครื่องหมายและสัญลักษณความปลอดภัย 

 
1. จงบอกประโยชนของการใชสัญลักษณความปลอดภยั 
     .........................................................................................................................................  
    ..........................................................................................................................................  
     .........................................................................................................................................  
    ..........................................................................................................................................  
     .........................................................................................................................................  
    ..........................................................................................................................................  
2. เครื่องหมายบังคับหมายถึงอะไร อธิบาย 
     .........................................................................................................................................  
    ..........................................................................................................................................  
     .........................................................................................................................................  
    ..........................................................................................................................................  
     .........................................................................................................................................  
    ..........................................................................................................................................  
     .........................................................................................................................................  
    ..........................................................................................................................................  
3. เครื่องหมายเตือนกับเครือ่งหมายบงัคบัตางกนัอยางไร 
     .........................................................................................................................................  
    ..........................................................................................................................................  
     .........................................................................................................................................  
    ..........................................................................................................................................  
     .........................................................................................................................................  
    ..........................................................................................................................................  
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เฉลยใบแบบฝกหัด 
เรื่อง 

เครื่องหมายและสัญลักษณความปลอดภัย 
 
1. ตอบ  1. เพือ่ใหเกิดความปลอดภัยในการทํางาน 

 2. เพื่อใหเกิความเปนระเบยีบเรียบรอย 
 3. เพื่อเปนการบงบอกความหมาย 
 4. เพื่อความสวยงาม 

2. ตอบ   หมายถึงเครื่องหมายทีเ่ปนขอบังคับใหตองปฏิบัติเพื่อใหเกิดความปลอดภยัตอ
ผูปฏิบัติงาน ถาผูปฏิบัติงานฝาฝนกจ็ะไดรับอันตราย จากการทํางาน 
3. ตอบ    เครือ่งหมายเตือนกับเครื่องหมายบังคับตางกนั ที่เครื่องหมายเตือน จะเตอืนใหเรา
ระมัดระวังอนัตรายตาง ๆ จากการทาํงานจะทาํใหผูปฏิบัติงานเกิดความปลอดภัย แตถา
เครื่องหมายบงัคับ เปนเครื่องหมายที่บังคบัใหผูปฏิบัติงานตองปฏิบัตติามภาพสัญลักษณอยาง
เครงครัด มิฉะนั้นจะเกิดอนัตราย 
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ซองคําถาม 4 ขอ 
 

คําถามขอที่ 1 
  เครื่องหมายหามกับเครื่องหมายบงัคับมีความหมายตางกันอยางไร 

1. เครื่องหมายหามมีอันตรายมากกวาเครื่องหมายบงัคับ 
2. เครื่องหมายหามใชกับสัญญาณจราจร สวนเครื่องหมายบังคับใชในโรงงาน 
3. เครื่องหมายหามบงบอกวาหามทําสวนเครื่องหมายบงัคับเปนเครื่องหมาย

บังคับใหทําตาม 
4. เครื่องหมายหามใชกับงานอนัตราย เครื่องหมายบังคับใชกับงานกอสราง 

 
 
 

คําถามขอที่ 2 
  สัญลักษณสีใดที่ตองระมัดระวังเปนพิเศษ 
  1. สีแดง     2. สีเหลือง 
  3. สีฟา     4. สีเขียว 
 

คําถามขอที่ 3 
  ขอใดเปนสัญลักษณแสดงภาวะความปลอดภัย 
  1. สวมเครื่องปองกนัตา   2. ทางออกฉุกเฉิน 
  3. ลางมือใหสะอาด   4. ระวงัไฟฟาช็อต 
 
 

คําถามขอที่ 4 
  เครื่องหมาย หามสูบบุหร่ี เปนเครื่องหมายประเภทใด 
  1. เครื่องหมายหาม   2. เครื่องหมายเตือนใหระวงั 
  3. เครื่องหมายบังคับ   4. เครื่องหมายสภาวะความปลอดภัย 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 196

 
 

เฉลย 
  คําถามขอที่ 1  ตอบขอ 3. เครื่องหมายหาม  บงบอกวาหามทํา   
                                         สวนเครื่องหมายบังคับ  เปนเครื่องหมายบงัคับใหทาํตาม  
  คําถามขอที่ 2 ตอบขอ 1. สีแดง 
  คําถามขอที่ 3 ตอบขอ 2. ทางออกฉุกเฉนิ 
  คําถามขอที่ 4 ตอบขอ 1. เครื่องหมายหาม 
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แผนการสอนที่ 2 (กลุมควบคุม) 
การจัดการเรยีนรูตามคูมอืครู 

วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย                   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
เรื่อง การปองกันและการเฝาระวังโรคจากการทาํงาน           เวลาเรียน 3 ชัว่โมง 
สาระสําคัญ 
   โรคจากการทํางาน หรือเรียกอีกอยางหนึง่วา โรคจากการประกอบอาชีพ มคีวาม
เกี่ยวพนักับชีวติประจําวนั ผูประกอบอาชีพทุกอาชพี ปจจุบันมีสารเคมีเขามาเกีย่วของกบัการ
ประกอบอาชพีอยูเปนจํานวนมาก อาชีพอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ซึ่งสารเคมีแตละชนิด
กอใหเกิดโรคแตกตางกนั จําเปนตองทราบวามีสารเคมีอะไรบาง ทีอ่าจทาํใหเกิดโรค และเมื่อเกิด
โรคขึ้นแลว จะมีความผิดปกติอยางไรบาง นอกจากสารเคมีแลว ยงัมส่ิีงแวดลอมทางกายภาพ เชน 
ความรอน แสงสวาง เสียงดงั รังสี ฯลฯ ทีม่ีผลกระทบตอสุขภาพ ของผูเกี่ยวของแตกตางกันออกไป 
ตามชนิดของสิ่งแวดลอม และการคลุกคลีกับพวกจุลินทรียบางชนิด ทําใหเสี่ยงตอการเกิดโรค การ
ติดเชื้อไดงายกวาบุคคลทั่วไป การรักษาผูปวย ที่ไดรับสารเหลานี้ใหหายเปนปกตินั้น ทาํได
คอนขางยาก หรือ ถึงแมหายดีแลว ถากลับไปปฏิบัติงานในที่เดิมก็มีโอกาสเปนโรคไดอีก การ
ควบคุมและปองกันจึงนับวาเปนเรื่องสาํคัญมาก 
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 1. วิเคราะหปจจัยทีท่ําใหเกดิโรคจากการทํางานและบอกอาการที่เกดิขึ้นได 
    2. บอกอาชพีทีท่ําใหเกิดโรคจากการประกอบอาชพีได 
 
จุดประสงคการเรียนรู 
 วิเคราะหปจจัยและอาชพีทีท่ําใหเกิดโรคจากการทาํงาน และบอกอาการที่เกิดขึ้นได 
 
สาระการเรียนรู 
  การปองกนัและการเฝาระวงัโรคจากการทาํงาน  
 
กระบวนการเรียนรู 
  1. ขั้นนาํ สรางบรรยากาศการเรียนใหนกัเรียนเกิดความพรอมในการเรียน เลา
เหตุการณตาง ๆ ที่เปนโรคภยัไขเจ็บตาง ๆ  
 2. ขั้นการสอน ครูทบทวนความรูเดิมของนักเรียน เกี่ยวกับสารเคมีชนิดตาง ๆ ที่
นักเรียนรูจักหรือเคยพบเหน็ จากนัน้ครูใหความรูเกีย่วกบัการปองกัน และการเฝาระวังโรคจากการ
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ทํางาน โดยเลาเหตุการณ กรณีศึกษา อธิบายพรอมยกตัวอยางประกอบ เพื่อใหนักเรียนเกิดการ
เรียนรูอยางเขาใจ สามารถคิด วิเคราะหได ครูตรวจสอบความเขาใจของนกัเรียน ดวยการตั้ง
คําถาม ถาม-ตอบ เกี่ยวกบัโรคจากการทํางาน ดวยคําถามหลายระดับ พรอมทัง้อธิบายคําตอบ 
บอกสาเหตุทีต่อบผิด เพื่อใหนกัเรียนเขาใจ อยางถองแทในเรื่องที่ครูสอน 
 3. ขั้นสรุปบทเรียน ครูและนักเรยีนรวมกันสรุป การปองกนัและการเฝาระวงัโรคจาก
การทาํงานใหนักเรียนทาํแบบฝกหัด 
 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
 1. สังเกตการตอบคําถามและการมีสวนรวม 
 2. จากแบบฝกหัด 
 
สื่อการเรียนและแหลงเรยีนรู 
 1.ใบความรู 
 2. แผนภาพสารเคมี 
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ใบความรู 
เรื่อง 

การปองกันและการเฝาระวังโรคจากการทํางาน 
 
 โรคตาง ๆ ทีเ่กิดขึ้นกับผูประกอบอาชพี ซึ่งเปนผลโดยตรงจากการทาํงานนั้น ๆ เชน 
โรคแพพิษสารตะกั่ว ซึ่งเกิดกับคนงานทีท่าํงานเกี่ยวกับตะกั่ว หลอมตะกั่ว บัดกรตีะกั่ว ประกอบ
แบตเตอรี่รถยนต พนหรือทาสีกนัสนิม โรคมะเร็งในปอดจากฝุนละออง โรคแพพิษฟอสฟอรัส
เหลือง ซึง่เกดิกับคนงานทีท่ํางานเกีย่วกบัไมขีดไฟ ยาเบื่อหนู พลุสองแสง ดอกไมเพลงิ ซึ่งหาก
คนงานเหลานีท้ํางาน ตอเนือ่งกันเปนระยะเวลานาน จะสงผลใหเกิดอันตราย และความผิดปกติใน
รางกาย  
 นอกจากนี ้ ยงัมีโรคซึ่งเปนผลโดยออม จากการประกอบอาชีพ ไดแก โรคความดัน
โลหิตสูง โรคหัวใจ หรือโรคกระเพาะอาหาร ซึง่จะพบบอย ในกลุมผูบริหาร ทีต่องนั่งทาํงาน
ตลอดเวลา ไมมีเวลาออกกาํลังกาย รับประทานอาหารไมเปนเวลา ใชสมองคิดมากเกนิไป จนทาํ
ใหเกิดโรคเครียด  
 
ปจจัยตาง ๆ ที่กอใหเกิดโรค 
 1.สภาพแวดลอมในการทํางานไดแก ความรอน แสง เสียง ความดันบรรยากาศ       
ความสัน่สะเทอืน กาซพิษ ฝุนละออง เชื้อโรค ความเสื่อมโทรม ที่อยูอาศัย 
 2.ผูปฏิบัติงาน ไดแก อาย ุเพศ สุขภาพ ระยะเวลาในการทํางาน  
 3.ปจจัยเกีย่วกับสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมตาง ๆ ไดแก นายจาง เพื่อนรวมงาน 
สภาพที่อยูอาศัย สภาพแวดลอม 
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พิษและอันตรายของสารเคมี 
 1. พิษและอันตราย 
      เนื่องจากไดมีผูเขาใจไขวเขวถึงความแตกตางระหวาง “ความมพีิษ” (Toxicity) 
และ “อันตราย” (hazard) อยูเสมอ จงึควรไดพิจารณาทําความเขาใจในความแตกตางอยางถอง
แท ดังนี ้
            “ความมีพิษ” นัน้จะเปนคุณสมบัติที่เปนอนัตรายประจําตัวของสารเคมี โดยทัว่ ๆ 
ไป สารที่มีความมพีิษสูงมักจะมีอันตรายสูงดวย แตในบางกรณีก็อาจไมเปนเชนนัน้ ตัวอยางสารที่
มีพิษสงู เชน ไซยาไนด และพวกสารฆาแมลงบางชนิด คือ สารพวกนีโ้ดยตัวมนัเองจะมีพษิสูงอยู
แลว แตอันตรายจะมากนอยแคไหน ข้ึนกบัโอกาสและสภาพการใชสารนั้น ๆ  
            “อันตราย” หมายถงึ โอกาสที่สารเคมีตัวนัน้จะทําใหเกิดผลเสียหรืออันตรายแค
ไหน สารเคมทีี่มีอันตรายสงูจําไมเปนตองสารทีม่ีพษิสูง เชน กาซคารบอนมอนอกไซด ซึ่งปกตถิือ
วากาซตัวนี้มคีวามเปนพษิไมสูงนกั แตถูกจัดวาเปนกาซที่มีอันตรายมาก เพราะสามารถทาํให
เกิดผลเสียตอสุขภาพ และทําใหมนษุยเสยีชีวิตปละมาก ๆ ทัง้นี้เนื่องจากกาซตัวนี้เรามีโอกาสที่จะ
พบอยูเสมอ ทั้งในชีวิตประจําวนัและชีวิตการทาํงานเมือ่มีการเผาไหมที่ไหนมักจะพบกาซตัวนี้อยู
เสมอ นอกจากนี้ประชาชนยงัประมาทที่เหน็วา กาซตัวนี้มพีิษไมสูงนกัเลยไมใหความสนใจถึง
มาตรการปองกันอนัตรายทีด่ีพอ จงึทาํใหมีผูไดรับอันตราจากกาซตวันีป้ละมาก ๆ ดงันัน้ กาซตวันี้
จึงถือวาเปนกาซที่มีอันตรายสูง ทั้ง ๆ ที่ในตัวมนัเองมีความมพีิษไมสูง 
            อยางไรก็ตาม เพื่อใหเขาใจไดดียิ่งขึ้น อาจยกตัวอยางเพิ่มเตมิได เชน ของเหลว
สองชนิดมีระดับความมพีิษเทากัน แตมีระดับอันตรายตางกนั โดยทีข่องเหลวชนิดหนึง่อาจจะไมมี
กลิ่น และไมระคายเคืองตอตาและจมูก ในขณะที่ของเหลวอีกชนิดหนึ่งนั้นมีกลิน่ฉนุและรุนแรงใน
ระดับความเขมขนเพยีงเลก็นอยหรือระคายเคืองตาหรือทางเดินหายใจ ฉะนัน้โดยการเปรียบเทยีบ
จะเหน็วา ของเหลวชนิดที่มคีุณสมบัติเตือนภัย คือมีกลิน่ฉุนนั้น จะเปนสารทีม่ีระดบัอันตรายนอย
กวา ทั้งนี้เพราะเราจะสามารถทราบวามีสารดังกลาวนี้อยูในบริเวณนัน้ไดกอนเกิดอนัตรายขึ้น เปน
ตน 
 2. อาการเฉียบพลนัและอาการเรื้อรงั 
     สารเคมีเมือ่เขาสูรางกายในปริมาณที่พอจะทําใหเกิดพิษไดแลว รางกายก็จะ
เกิดปฏิกิริยาทางเคม ี โดยเปนปฏิกิริยาระหวางสารเคมีที่ไดรับเขาไปและสารเคมตีาง ๆ ที่อยูใน
รางกาย ซึง่เปนผลทาํใหเกดิความเสียหาย หรือเสยีหนาที่ของเซลล หรือเนื้อเยื่อตาง ๆ ทําให
อวัยวะตาง ๆ ที่ประกอบดวยเซลลหรือเนือ้เยื่อที่ผิดปกติ เนื่องจากสารเคมีเหลานัน้ ไมสามารถทํา
หนาที่ปกติของมันได ผลที่ตามมาก็คือ ผลเสียตอสุขภาพอนามัยและชีวิตของรางกาย โดยที่
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รางกายจะแสดงหรือปรากฏอาการและแสดงอาการที่สําคัญออกมา (sign & symptom) ใน 
ลักษณะของอาการเฉยีบพลนั และอาการเรื้อรัง 
 อาการเฉียบพลัน หมายถงึ อาการที่รางกายแสดงออกมาภายหลงัจากไดรับสารเคมี
เขาไปไมนานนัก เชน ภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งสวนใหญรางกายจะแสดงอาการเฉยีบพลนัออกมาก็
ตอเมื่อไดรับสารเคมีเขาไปเขาครั้งละมาก ๆ โดยไมตองรอการสะสมของสารเคมภีายในรางกาย 
อาการที่อาจสงัเกตไดในกรณีของเฉียบพลันก็เชน อาการผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร อาการ
เพอคลั่ง สลบ ชัก อาการทางประสาท และอาการผิดปกติของผิวหนัง เปนตน 
 อาการเรื้อรงั หมายถึง อาการที่รางกายคอยแสดงออกมา ซึ่งเปนผลจากการที่
รางกายไดรับสารเคมีเขาไปทีละนอย แตเปนระยะเวลานาน ๆ ซึ่งทําใหเกิดการสะสมของสารเคมี
ในรางกายเพิม่ข้ึนเรื่อย ๆ จนมีระดับของสารเคมีในรางกายที่สูงพอจะทาํใหเกิดผลเสียตอรางกาย
ได อาการเรื่อรังนัน้จะแตกตางกนัไปตามชนิดของสารเคมีที่เขาสูรางกาย  เชน ในกรณีของตะกั่วก็
จะเกิดอาการขอมือและขอเทาตกเพราะไมมีแรง ฯลฯ อาการเรื้อรังของปอดที่หายใจเอาฝุนเขาไป
มาก ๆ ก็คือ เหนื่อย ๆ หอบงาย ไอเร้ือรัง ถาเปนฝุนบางชนิด เชน สารหน ูหรือใยแอสเบสทอส ก็
อาจลุกลามกลายเปนมะเรง็ได 
ประเภทของสารเคม ี
 สารเคมีทัว่ไปอาจแบงประเภทตามลักษณะความเปนพิษได ดังนี ้
 1. สารเคมีที่ทําใหเกิดการขาดอากาศหายใจ  สารเคมีนีท้ําอันตรายตอรางกาย
โดยไปแทนที่ออกซิเจนหรืออาจทาํใหรางกายไมสามารถใชออกซิเจนใหเกิดประโยชนได ตัวอยาง
สารเคมีนี้ เชน คารบอนไดออกไซด คารบอนมอนอกไซด ไนโตรเจน ไซยาไนด เปนตน 
 2. สารเคมีที่ทําใหเกิดการระคายเคือง สารเคมีนี้จะทําใหเกิดการระคายเคืองตอ
ผิวหนัง เชน คนั แสบ รอน หรือเปนบาดแผลพุพอง ตรงบริเวณที่สัมผัสกับสารเคมีเหลานั้นโดยตรง 
ตัวอยางของสารเคมีทีท่ําใหเกิดการระคายเคือง ไดแก กรดตาง ๆ กาซคลอรีน แอมโมเนีย ซัลเฟอร
ไดออกไซด เปนตน 
 3. สารเคมทีี่ทําอันตรายตอระบบการสรางโลหติ สารเคมนีี้จะไปมีผลหรือทํา
อันตรายตอระบบการสรางโลหิต เชน สารตะกั่วจะไปกดไขกระดูก ซึ่งทาํหนาที่สรางเม็ดเลือดแดง 
มีผลทําใหไขกระดูกไมสามารถผลิตเม็ดเลือดแดงที่ปกตไิด ทําใหปริมาณเม็ดเลือดแดงมีจํานวน
นอยกวาปกติ และมีรูปรางไมสมประกอบ ซึ่งเปนสาเหตุของการเกิดโลหิตจางในผูทีไ่ดรับตะกั่วเขา
ไปในรางกายนาน ๆ หรือในกรณีสารเบนซิน (benzene) ซึ่งใชเปนสารตัวทาํละลาย (solvent) ใน
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โรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ จะมีผลทําใหเกิดโลหิตจาง และลุกลามกลายเปนมะเร็งในเม็ดเลือด 
(leukemia) ได 
 4. สารเคมทีีท่ําอันตรายตอระบบประสาท สารเคมีบางประเภท เชน โลหะหนัก 
ตัวอยางไดแก ตะกั่ว ปรอท แมงกานีส ฯลฯ และสารพวกที่ระเหยไดงาย เชน แอลกอฮอล เบนซนี 
อะซีโตน       อีเธอณ คลอโรฟอรม ฯลฯ ตัวอยางสารตาง ๆ ที่กลาวมานี้จะมีผลตอระบบประสาท 
เชน ทาํใหเกิดการปวดศรีษะ เวยีนศีรษะ มึนงง ความจาํเสื่อม ควบคมุการเคลื่อนไหวของรางกาย
ไมได มือส่ัน ควบคุมอารมณไมได ฯลฯ 
 5.  สารเคมทีีท่ําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการเมตาบอลิซึม ตัวอยางของ
สารเคมีทีท่ําใหกระบวนการเมตาบอลิซึมของรางกายเกิดการเปลี่ยนแปลงและนาํไปสูอันตรายนั้น 
ไดแก    สารฆาแมลงบางชนดิ เชน สารออรแกโนฟอสเฟต และคารบาเมต สารฆาแมลงทีก่ลาวมา
นี้จะทําใหเกิดการสะสมของอะเซทิลโคลนี (acetylcholine) ซึ่งเปนอนัตรายตอรางกาย      ปกติ
สาร 
อะเซทิลโคลนี นี้จะเกิดขึ้นอยูตลอดเวลาในรางกาย เพราะเปนสารที่เกิดจากการทาํงานของระบบ
ประสาท  สารอะเซทิลโคลนีจะถกูทาํลายโดยเอนไซมโคลินเอสเตอเรส (cholinesterase) แตเมื่อ
รางกายไดรับสารฆาแมลงดงักลาวเขาไป สารฆาแมลงเหลานัน้จะไปจับตัวกับเอนไซมโคลินเอส
เตอเรสกอน จึงทาํใหสารอะเซทิลโคลีนไมถูกทําลายใหหมดไปซึ่งเปนผลทาํใหรางกายเกิดการ
สะสมสารอะเซทิลโคลีนไว และเกิดอันตรายในที่สุด 
 6.สารเคมีทีท่ําใหเกิดอันตรายตอกระดูก   สารเคมใีนกลุมนี้      จะไปทําอนัตราย
ตอโครงสรางของกระดูกทํา  ใหกระดูกเสยีรูปราง   หรือทาํใหกระดกูเปราะ   ตัวอยางของสารเคมี
ในกลุมนี้       เชนฟอสฟอรัส แคดเมียม เปนตน 
 7. สารเคมทีี่ทําอันตรายตอระบบการหายใจ สารเคมีทีท่ําอันตรายตอระบบการ
หายใจ เชนปอดสวนใหญจะเปนฝุนหรือเสนใยเลก็ (fiber) ที่ถกูหายใจเขาไปพรอมกับอากาศ 
เนื่องจากฝุนหรือเสนใยเหลานั้นมีขนาดเลก็มาก จงึสามารถลงไปไดถงึปอด และเมือ่ลงถึงปอดแลว
จะไมละลาย คือจะคงสภาพของมนัอยูอยางนัน้ตลอดเวลา ขณะที่ปอดเคลื่อนไหวเมื่อหายใจ ฝุน
หรือเสนใยเหลานัน้จึงระคายเคืองปอดตลอดเวลา ทําใหปอดตองสราง “เยื่อพงัผืด” (fibrous 
tissues) ข้ึนมาหอหุมฝุนเหลานัน้ไว ทาํใหเนือ้ปอดสวนนัน้ตองเสียหนาทีไ่ปคือไมสามารถ
แลกเปลี่ยนออกซิเจนได ทําใหรางกายเหนื่อยหอบงาย และอาจทาํใหเสียชีวิตได ตัวอยางของ
สารเคมี ในกลุมนี้ ไดแก ฝุนทราย ฝุนถานหิน และใยแอสเบสทอส เปนตน 
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 8. สารเคมีทีท่ําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการผิดปกติทางพันธุกรรม สารเคมี
ในกลุมนี้จะทาํอันตรายตอโครโมโซมของเซลลไขของมารดา หรือสเปอรมของบิดา         เมื่อไขหรือ 
สเปอรมที่มียนีผิดปกติเหลานัน้ไดถูกผสมและเจริญเปนตัวออนขึน้มา ตวัออนนั้นจะมีโครโมโซมที่
ผิดปกติ ซึ่งเปนสาเหตุทาํใหเกิดการแทงบตุร ทารก ตายกอนคลอด ฯลฯ ในบางกรณีการผิดปกติ
ของยีนจะไมแสดงอะไรที่ผิดปกตอิอกมาใหเหน็ แตการผิดปกติเหลานั้นจะปรากฏออกมาใหเหน็ใน
ชั้นลูกหรือช้ันหลาน ตัวอยางสารเคมีเหลานี้ไดแก สารกมัมันตรังสี สารฆาแมลงบางชนิด โลหะบาง
ชนิด ยาบางชนิด เปนตน 
 9. สารเคมีทีท่ําใหเกิดมะเร็ง  สารเคมปีระเภทนี้จะทาํใหระบบการควบคุมการสราง
เซลลผิดปกติ คือ ไมสามารถที่จะหยุดยั้งการสรางเซลลเทากับจํานวนที่รางกายปกตติองการได จึง
ทําใหมีการสรางเซลลใหมข้ึนมาเรื่อย ๆ มากเกินความจําเปน ซึง่เราเรียกเซลลที่มากเกนิความ
จําเปนนัน้วา “เนื้องอก” ซึ่งอาจจะเปนเนือ้งอกชนิด “ไมรายแรง” หรือ “รายแรง” กไ็ด เนื้องอกนีจ้ะ
แยงอาหารของเซลลปกติและขับถายของเสียใสเซลลปกติ ทําใหเซลลปกติไมสามารถทาํหนาที่ได     
และเนื้องอกชนิดรายแรงจะอยูกันอยางหลวม ๆ ซึ่งพรอมที่จะหลดุลอยแพรกระจายออกไปตาม
กระแสโลหิต และกระแสน้ําเหลืองเพื่อไปงอกเปนอวัยวะตางๆ ไดทั่วรางกายตัวอยางของสารเคมีที่
ทําใหเกิดมะเร็ง เชนสารกัมมันตรังสี สารหน ูแอสเบสทอส นิเกิล ไวนลิคลอไรด เบนซิน  และสาร
อ่ืน ๆ อีกมากมาย 
 10. สารเคมทีี่ทําใหทารกเกิดความพิการ สารในกลุมนี้จะทําอนัตรายตอทารกใน
ขณะที่ทารกนัน้ กําลงัอยูในระยะเจริญเติบโตภายในครรภมารดา โดยเฉพาะมารดาที่ตั้งครรภ
ระหวาง 3-8 สัปดาห จะตองระวังใหมากในการไดรับสารเคมี เพราะเปนระยะที่มีการสรางและ
เติบโตของอวยัวะตาง ๆ ของรางกายทารกเมื่อมารดาไดรับสารเคมีในกลุมนี้เขาไปในระยะดงักลาว
จะทาํใหทารกมีโอกาสพิการไดมาก ทารกมักจะตายกอนคลอด หรือ คลอดกอนกําหนด หรือคลอด
ออกมาแลวมอีวัยวะไมครบ เชน ปากแหวาง เพดานโหว แขนดวน ขาดวน หรือ นิว้มือและนิว้เทา
ไมครบ ตัวอยางของสารเคมีในกลุมนี้ไดแก ยาธาลโิดไมด สารตัวทําละลายบางชนิด ยาปราบ
ศัตรูพืชบางชนิด ฯลฯ 
 หลักการทัว่ไปในการปองกันอันตรายที่ตัวบุคคลมดัีงตอไปนี้ 
 1. การใหการศึกษาและฝกอบรมแกผูปฏิบัติงานใหทราบถงึอันตรายจากสารเคมีที่
พวกเขากาํลังเกี่ยวของอยู ตลอดจนใหทราบถึงวิธีการปองกนัอันตรายทีถู่กตองจากสารเคมีนัน้ ๆ 
รวมทัง้ตองมกีารติดตามผลอยูเสมอ 
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 2. การลดชั่วโมงการทํางานเกีย่วกับสารเคมีที่เปนอนัตรายใหส้ันลง ทัง้นี้เพราะ
อันตรายจากสารเคมีนัน้นอกจากจะขึน้กับความเขมขนของสารเคมีและองคประกอบอื่น ๆ แลวยงั
ข้ึนกับระยะเวลาที่ไดรับสารเคมีดวย 
 3. การหมนุเวยีนหรือสับเปลี่ยนหนาทีก่ารปฏิบัติงาน โดยใหพนักงานไดรับสารเคมีใน
บางโอกาสเทานัน้ ไมใชใหประจําอยูหนาที่เดียวตลอดไป เพราะจะชวยใหการไดรับอันตรายถูก
แบงออกไปยงัพนกังานตาง ๆ ทําใหพนกังานแตละคนมีเวลาขับสารเคมีออกจากรางกายมากขึน้
เนื่องจากระยะเวลาที่ไดรับสารเคมีจะสั้นลง วธิีนี้อาจมีขีดจํากัดในทางปฏิบัติเพราะในการ
ปฏิบัติงานบางชนิดอาจจะไมสามารถหมนุเวยีนกันได เชนงานที่ตองใชความชาํนาญพิเศษสูง แต
ถาหมุนเวียนพนกังานได กจ็ะชวยลดอนัตรายลงไดวิธหีนึง่ 
 4. การใหผูปฏิบัติงานทํางานอยูในหองควบคุมเปนพิเศษ เชน อยูในหองปรับอากาศ
เพื่อ ปองกนัอันตรายจากฝุน เปนตน ตัวอยางคนขับรถปนจัน่มักจะมหีองเฉพาะที่ ซึง่มี
เครื่องปรับอากาศใหเพราะจะทาํใหคนขบัรูสึกเย็นสบายและชวยปองกันอนัตรายจากฝุน ฟูม กาซ 
หรือไอระเหยของสารเคมี เปนตน 
 5. การตรวจสขุภาพรางกายผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมีกอนรับเขาทาํงาน เพื่อคนหา
โรคหรือส่ิงบกพรองทางสุขภาพ ซึ่งจะชวยคัดเลือกคนใหเหมาะกับงานดานสารเคม ี และยงัตอง
ตรวจสุขภาพพนกังานเปนระยะภายหลงัที่ไดปฏิบัติงานแลว เพื่อติดตามผลที่อาจจะเกิดขึ้น
เนื่องจากการทํางานเกีย่วกบัสารเคมี ถาพบสิ่งผิดปกติและพบอันตรายจะไดรับการแกไขได
ทันทวงท ี
 6. การใชเครื่องปองกนัอนัตรายสวนบุคคล เชนที่ปดปากและจมกูหรือเครื่องปองกนั
อันตรายจากการหายใจ ผากันเปอน ถุงมอื รองเทา แวนตา และที่ครอบหนา เครื่องปองกนัเหลานี้ 
ถึงแมจะใชงายและราคาถกู แตก็ตองตระหนักถงึปญหาความไมสะดวกหรือรําคาญจากการสวม
ใสอุปกรณเหลานัน้ ซึง่เปนสาเหตุสําคัญที่พนักงานไมยอมสวมใสอุปกรณดังกลาว แตถามี
แผนการอยางดีในการเลือกซื้อ ในการฝกอบรมในการชักจูงสงเสรมิ ในการใชอยางถูกตอง 
ตลอดจนการทําความสะอาดและบํารุงรักษาแลว การใชเครื่องปองกนัอันตรายสวนบุคคลดงักลาว
ก็สามารถปองกันอนัตรายไดดีพอสมควรทีเดียว 
 7.  ติดตั้งก็อกน้ําฝกบัวและอุปกรณการปฐมพยาบาลตาง ๆ เพื่อจะไดใชทันทีเมือ่มี
การไดรับอันตรายจากสารเคมีในขณะปฏิบัติงาน 
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 วิธีการปองกนัอันตรายจากสารเคมีทัง้ 7 วิธทีี่กลาวมานัน้ จะมีขอดี และขอเสีย
แตกตางกนั ในทางปฏิบัติพบวาโดยทัว่ไป จะไมมีวธิีไหน ใหผลสมบูรณรอยเปอรเซ็นต ดังนัน้จงึ
พิจารณาใชทัง้ 7 วิธีรวมกันไป จึงจะไดผลและเปนไปไดในทางปฏิบัต ิ
ตาราง 18  แสดงอันตรายของสารพษิบางชนิดทีพ่บบอยในโรงงาน และการแกไขปญหา 
 

ช่ือสาร อันตรายตอ
รางกาย 

แหลงที่พบ การแกไขปญหาใน
ที่ทํางาน 

1. ตะกั่ว โลหิตจาง ตัวซีด ปวด
ทอง ออนเพลยี เบื่อ
อาหาร กลามเนือ้ไมมี
แรง เดินไมได 

-โรงงานหลอมตะกั่ว 
-งานเชื่อมโลหะดวย
ตะกั่ว 
-โรงหลอตัวพิมพตะกั่ว 
-โรงงานผลิตแบตเตอรี่
รถยนต 
 

-จัดการระบายอากาศ 
-รักษาความสะอาด 
-ตรวจเลือด ปสสาวะ ผมและ
เล็บของผูปฏิบัติงาน เพื่อหา
ปริมาณของสารตะกั่ว 

2. แมงกานีส กลามเนื้อไมมีแรง เปน
ตะคริวบอย ปอด
อักเสบ ปอดบวม มีไข 
และเปนอัมพาต ถา
หายใจเขาไปมาก ๆ  

-โรงานกระดาษ 
-เหมืองแรแมงกานีส 
-โรงงานถานไฟฉาย 

-จัดระบบระบายอากาศ 
-รักษาความสะอาด 
-ตรวจเลือด ปสสาวะ ผมและ
เล็บ ของผูปฏิบัติงานเพื่อหา
ปริมาณสารแมงกานีส 

3. ปรอท เกิดแผลในปาก มือสั่น  
ขาสั่น เวลาเดิน เปน
บา 

-โรงงานกระดาษ 
-โรงงานปุย 
-โรงงานผลิตโลหะผสม 
-อุตสาหกรรมผลติ
อุปกรณไฟฟา 

-จัดระบายอากาศ 
-รักษาความสะอาดสถานที่ 
-ตรวจปสสาวะ เลือด ผม ของ
ผูปฏิบัติงาน 

4. สารหน ู เกิดผื่นแดงที่ผิวหนัง 
มือและเทาไมมีแรง  
โลหิตจาง หัวใจเตน
ออน เปนมะเร็งที่
ผิวหนังและปอด 

-โรงงานกลั่นน้ํามนั 
-โรงงานปุย 
-โรงงานเหล็กกลา 
-โรงงานแกว 

-จัดระบบระบายอากาศ 
-รักษาความสะอาดสถานที่ 
-ตรวจปสสาวะ เลือด ผม ของ
ผูปฏิบัติงาน 

5. ไซยาไนด เปนพิษทั่วรางกาย
อยางรวดเร็ว คนไขจะ
หมดสติและอาจถึงกับ
เสียชีวิต 

-อุตสาหกรรมพลาสติก 
-การชุบโลหะ 

-จัดระบบระบายอากาศ 
-รักษาความสะอาดของ
รางกาย 
-เก็บสารเคมีไวในที่ปลอดภัย 

6.กาซคารบอน 
   มอนอกไซด 

เลือดเปนพิษทําใหไม
สามารถนําออกซเิจน

-สถานที่ทํางานที่มีการ
เผาไหมของถานหิน ไม 

-จัดระบบระบายอากาศ 
-ตรวจวัดระดับของกาซ
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ไปเลี้ยงหัวใจและ
สมองได ผูปวยอาจ
เสียชีวิตได 

น้ํามันเชื้อเพลิง และกาซ คารบอนมอนอกไซดในอากาศ 
บริเวณสถานที่ทํางาน 

โรคที่เกิดจากสารเคม ี
 โดยทัว่ไปแลวสารเคมีตาง ๆ จะไมทําใหเกิดโรคได ถาไมเขาสูรางกายโดยทางผวิหนัง 
การหายใจ หรือการรับประทาน เรียกวา Exposure Condition การเกิดโรคตองอาศัยระยะเวลาใน
การไดรับสารเคมีเปนระยะเวลาคอนขางนานกวาจะปรากฏอาการของโรค 
 
โรคที่เกิดจากสารเคมี เชน 
 1. โรคที่เกิดจากสารหนู หรือสารประกอบเปนพษิของสารหนู ถารางกายไดรับสาร
หนูสะสม จะทําใหเกิดโรคผิวหนังโดยมีตุมนูนเล็ก ๆ บริเวณฝามือ ฝาเทา เรียกวา Arsenical 
Keratosis อาจทาํใหกลายเปนโรคมะเร็งผิวหนงั มะเร็งปอด มะเร็งตับ และมะเร็งกระเพาะ
ปสสาวะได โรคอันเนื่องจากการแพพิษสารหนแูละสารประกอบของสารหน ู ในโรงงาน 
อุตสาหกรรมหรือเหมืองแรนั้นอาจเกิดได 3 ประเภทคือ 
  1.1 เกิดจากการสูดหายใจ หรือสัมผัสกับฝุนละอองของสารหนชูนิดอนินทรีย 
(Inorganic Compounds of Arsenic) 
  1.2 เกิดจากการสูดหายใจเอากาซซึ่งมีสวนประกอบของสารหนู ซึ่งเรยีกวา 
Asseniuretted Hydrogen เขาไป 
  1.3 เกิดจาการสัมผัสกับสารหนูชนิดอินทรีย (Organic compounds of Arsenic) 
 2. โรคที่เกิดจากสารตะกัว่ หรือสารประกอบเปนพิษของสารตะกั่ว ทําใหเลือดจาง
ปลายเสนประสาทเสื่อม (Peripheral Neuropathy) เกดิอาการทางสมอง ในเดก็จะมีไอคิวลดลง 
ทําใหปวดทองรุนแรง ทารกในครรภไมสมบูรณ และกอใหเกิดภาวะไตเสื่อม 
 
    ชนิดของตะกั่วทีส่ามารถทําใหเกิดการเปนพษิ 
    1. ซับออกไซดของตะกั่ว (Suboxide of Lead) เปนผงสีดํา 
    2. ตะกั่วโมนอกไซด (Lead Monoxide) มีสีเหลืองหรือสีแดงถาถกูเผาดวยความ
รอน 
    3. เรดออกไซดของตะกั่ว (Red Oxide of Lead) ใชมากในโรงงานทําแบตเตอรี่ ทําสี
สําหรับทา และทําแกว 
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   4. ตะกั่วขาว (Basic Carbonate of Lead) ใชในการทําสีขาวสําหรับทาและในการ
ทํายางผสม 
   5. ตะกั่วซัลเฟต (Lead Sulphate) ใชในอุตสาหกรรมทําสีขาว สําหรับทา และทํา
ยาง 
   6. ตะกัว่โครเมต (Lead Chromate) เปนตัวผสมในการทําสทีาบาน และสียอมผา 
   7. ตะกัว่อารเซเต (Lead Arsenate ใชเปนยาฆาแมลง 
   8. ตะกัว่เตตาเอตธีล (Tetraethl Lead) ใชเปนตัวผสมในน้าํมนัเบ็นซนิเพื่อเพิ่มพลัง 
   9. ตะกัว่เนพทาลเลต 
 10. นอกจากนี้ยงัมีตะกัว่ไดออกไซด ตะกัว่ซัลไซด ตะกัว่อาซีเตต 
 
ตะกั่วเขาสูรางกายมนุษยไดอยางไร 
 1. การหายใจ 
 2. การบริโภค 
 3. ทางผวิหนงั 
 
อาชีพใดที่มีโอกาสจะไดรบัตะกั่วเขาไปในรางกาย 
 แบงเปน ตามประเภทของสถานประกอบการ และ ประเภทอาชพี 
 
ประเภทของสถานประกอบการ 
 ทําแบตเตอรี่ หลอมทองเหลอืง ทําสายเคเบิล ทาํกระปอง ทําเซรามิค ชุบโลหะ ทํายา
ฆาแมลง ทาํทอตะกั่ว ทําแผนตะกัว่ กลัน่น้าํมันเบนซนิ หลอตัวพิมพ 
 
ประเภทอาชพี 
 เจาหนาที่อุปกรณทําฟน คนขัดเพชร คนทาํสี ชางอเิล็กทรอนิกส ชาวนาชาวสวน คน
ผสมสี ชางทาสี คนเคลือบกระจกเงา คนทาํลูกปน ชางทอ คนทาํทอ คนผสมตะกั่วเอตธีล ชาง
เรียงพมิพ ชางบัดกรี 
 3.โรคที่เกิดจากสารปรอท หรือสารประกอบเปนพิษของปรอท สงผลใหเกิดอาการ
ซึมเศรา อารมณแปรปรวน เสียการควบคุมการทรงตัว ความสามารถในการรับรส และกลิ่นลดลง 
ไตวาย มีแผลที่ลําไส ปากและเหงือกอักเสบ โรคแพพิษปรอทชาวญี่ปุนเรียกวา โรคมินามาตะ 
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 ในชีวิตประจาํวันปรอทเปนที่รูจักกนัดีในแงของสารที่เอามาฉาบกระจกใส ทํากระจก
เงา ทําสียอม  สวิทชไฟฟา  ถานไฟฉาย  ปรอทวัดไข   เครื่องวัดความดนัโลหิต  และความดนั
อากาศสาํหรับทางดานวทิยาศาสตร การพบกาซออกซิเจนเปนครั้งแรก โดย Joseph Priestley 
โดยการนําเอาปรอทออกไซดมาเผาไฟ และรูจักกันในหมูนักเคมีในดานคุณสมบัตของการเปนสาร
เรงปฏิกิริยาทางการแพทย นับแตสมัยกลาง (Medieval) ก็ไดมีการนําปรอทไปผสมเปนยารักษา
โรคผิวหนงั ยาระบาย ในปจจุบันเรารูจักในนามของยากลางบาน นอกจากนัน้ ทางเกษตรกรรมยงั
มีการนาํสารปรอทไปทํายาฆาเชื้อราไดผลดีอีกดวย 
 4. โรคที่เกิดจากสารแมงกานสี หรือสารประกอบเปนพิษของแมงกานีส ทําใหเกิด
ความพิการทั้งทางสมองและรางกาย ถาไดรับปริมาณมากในระยะสั้น จะเกิดอาการเปนไข คลื่นไส 
อาเจียน ปวดเมื่อยลําตัว หลอดลมอักเสบ ปอดอักเสบ ถาสะสมเปนระยะเวลานานจะมีอาการเบื่อ
อาหาร ออนเพลีย มีอาการทางจิตประสาท สมองเสื่อม เซลลประสาทถูกทําลาย ผนังหลอดเลือด
และหลอดน้ําเหลืองถกูทาํลาย 
 5. โรคที่เกิดจากสารแคดเมียม หรือสารประกอบเปนพิษของแคดเมียม กอใหเกิด
ความระคายเคืองตอเยื่อบุตาง ๆ ทําลายตับและไต โรคแพพิษแคดเมียม ชาวญี่ปุนเรียกวา โรค อิ
ไต-อิไต ระยะแรก มีอาการปวดตามกระดูกทั่วรางกาย ระยะที่สอง ปสสาวะมีสีขาวขน ระยะทีส่าม 
ไตถูกทําลาย ระยะที่ส่ี ปวดตรงไขขอ ทํางานไมได และระยะสุดทาย กระดูกเปราะ และหักงาย 
เนื่องจากแคลเซียมถกูทาํลาย 
 6. โรคที่เกิดจากสารโครเมียม หรือสารประกอบเปนพิษของโครเมยีม ทาํใหเกิดการ
อักเสบบนผวิหนงัที่สัมผัสสาร ทาํลายระบบทางเดินหายใจ หลอดลม และถงุลมอักเสบ ชองจมูก
โหว อาจกดักรอนไปถึงกระดูกออนของจมูก ทําลายระบบทางเดนิอาหาร เปนแผลอกัเสบที่
กระเพาะอาหาร ลําไสเล็ก และลําไสใหญ กอใหเกิดมะเรง็ผิวหนงั และมะเร็งปอด 
 7. โรคที่เกิดจากซัลเฟอรไดออกไซด ทําใหหลอดลมหดเกร็ง 
 8. โรคที่เกิดจากออกไซดของไนโตรเจน ระบบทางเดินหายใจถกูทําลาย 
ภูมิคุมกัน ปอดเสื่อมลง น้ําทวมปอด และหลอดลมอักเสบ 
 9. โรคที่เกิดจากสารแอสเบสทอส ทาํใหเกิดโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เชน 
มะเร็งปอด มะเร็งทีเ่ยื่อหุมปอด และหลอดลมอักเสบ 
 10. โรคที่เกดิจากสารกัมมันตรังส ีทาํใหเซลลและโครโมโซมเปลี่ยนแปลง 
กอใหเกิดโรคทางพนัธุกรรม หรืออาจเปนหมัน เม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาวลดลง ทําใหขาด
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เลือดและภูมิคุมกัน ทาํลายระบบทางเดินอาหาร ทาํลายระบบประสาทและสมอง ทาํลายระบบ
ตอมไรทอและอวัยวะตาง ๆ  
 นอกจากโรคทีก่ลาว ยังมโีรคที่เกิดจากสารเคมีอ่ืน ๆ อีก โดยสวนใหญจะทําลายระบบ
การทาํงานของรางกาย และกอใหเกิดความผิดปกติตามอวัยวะที่สารเคมีชนิดนัน้ สะสมอยู 
 
 
วิธีปองกัน 
 ใหความรูเกี่ยวกับพษิภัยและอันตรายจากสารเคมีใหแกนายจางและลกูจาง 

       1.สถานประกอบการจะตองจัดเตรียมอุปกรณปองกันสารเคม ี
                   2.ลูกจางหรือคนงานที่สัมผัสสารเคมีโดยตรง  ควรสวมเครื่องปองกนัตามที่สถาน
ประกอบการจดัเตรียมไวให และปฏิบัติตามขอกําหนดอยางเครงครัด 
 2. โรคที่เกิดจากสภาวะแวดลอม 
      ผูปฏิบัติงานตองอยูในสภาวะแวดลอมที่แตกตางกนัตามลกัษณะงาน เชน ทาํงาน
กับเครื่องจักรที่เสียงดังและสั่นสะเทือน ทํางานอยูกับความรอน หรือทํางานในทีส่วางจา ซึ่งเปน
สาเหตุของการเกิดโรค ดังตอไปนี้ 
           1. สภาวะแวดลอมที่มีเสียงดัง สงผลกระทบโดยตรงกับการไดยินเสียง     เร่ิม
จากมีอาการหอ้ืูอ ตามดวยอาการหูตึง ฟงเสียงเบา ๆ ไมชัด ในที่สุดก็จะเกิดอาการหนู้ําหนวก คือ
ไมสามารถไดยินเสยีงเนื่องจากอวยัะรับฟงเสยีงถูกทําลาย 
                วิธปีองกนั สถานประกอบการควรมีการตรวจวัดระดับเสียงไมใหเกนิ 90 เดซิ
เบล ควรใชอุปกรณลดระดับเสียง เชน สําลี ลดเสียงได 8 เดซิเบล ที่อุดหูที่เปนยางซลิิกอน ลดเสียง
ได 15-30 เดซิเบล เปนตน ทางที่ดีสถานประกอบการตองลดความดังจากตนกําเนิดเสียง ถา
คนงานเริ่มมีอาการหูอ้ือหรือหูตึง ควรเปลีย่นใหไปทําหนาที่อ่ืน 
            2. สภาวะแวดลอมที่อยูกับความรอน อาการที่พบบอย คือ การเปนตะครวิ และ
เปนลม หนาแดง เมื่อเกิดอาการดังกลาว ใหทําการปฐมพยาบาล ถาอาการไมดข้ึีน ใหรีบนาํสง
โรงพยาบาล 
                วิธปีองกนั สถานประกอบการตองจัดใหมกีารระบายอากาศเพื่อลดความรอน 
และมีการสับเปล่ียนหนาที่ใหทาํงานในทีท่ี่ไมเกี่ยวของกับความรอนบาง 
     3. สภาวะแวดลอมที่มแีสงสวางจา อาการที่พบบอยคือ นยันตาอักเสบ ผิวหนัง
อักเสบ และมะเร็งผิวหนงั 
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               วิธปีองกัน สถานประกอบการควรจัดเตรียมเครื่องปองกนัแสงเพื่อลดความเขม
ของแสงและจาํกัดเวลาในการทํางาน 
           4. สภาวะแวดลอมอื่น ๆ เชน การทาํงานที่ไมถูกสุขลักษณะ ทําใหปวดเมื่อย
กลามเนื้อและกลามเนื้อออนแรงได การทาํงานในทีท่ี่มคีวามกดอากาศสูงหรือตํ่าเกินไป มีผลตอ
การปรับสภาพรางกาย การทํางานในที่ทีม่ีความสัน่สะเทือนมาก ๆ มผีลตอการไหลเวียนโลหิต ทาํ
ใหโลหิตอุดตนั และอาจสญูเสียความรูสึกในที่สุด เปนตน  
 3. โรคที่เกิดจากเชื้อโรค 
      การติดเชื้อโรคตาง ๆ ที่เกษตรกรหรือผูปฏิบัติงานยกตัวอยางโรคทีพ่บ ดังตอไปนี ้
          1. โรคแอนแทรกซ (Antrax) 
     อาชีพที่เสีย่งตอการเปนโรค ไดแก อาชพีที่เกี่ยวของกบัสัตว ซากสตัว ปศุสัตว 
อุตสาหกรรมฆาสัตว หรือผลิตภัณฑเกี่ยวกับสัตว สาเหตุของโรคเกิดจากการไดรับเชื้อแบคทีเรีย 
  2. โรคปอดชาวนา (Farmer Lung) 
      อาชพีทีเ่สี่ยงตอการเปนโรค ไดแก  อุตสาหกรรมโรงสขีาวและ  ชาวนาที่สัมผัส
กับฟาง ชื้น ๆ ที่มีเชื้อราอยูมาก ๆ ในฝุน ฟางขาว  สาเหตุของโรคเกิดจากสารภูมิแพ    ไดแก    
สปอรของจุลินทรียตาง ๆ  
  3. โรคปอดจากนกแฟนซเิออร (Biral-Famcier’s Lung) 
                     อาชีพที่เสี่ยงตอการเปนโรค ไดแก เกษตรกร ผูเลี้ยงนก สาเหตุของโรคเกิดได
จากการรับเชือ้จุลินทรียจากขนนก น้ําเหลืองจากนก 
  4. โรคปอดจากชานออย 
                  อาชีพที่เสีย่งตอการเปนโรค ไดแก เกษตรกรที่ทาํงานสมัผัสกับฝุนจากชาน
ออย สาเหตุของโรค ไดแก เชื้อราที่มีอยูในชานออย 
  5. โรคบิสซีโนซีส (Byssinosis) หรือ โรคปอดฝุนฝาย 
                  เปนโรคระบาดทางเดนิหายใจ เกิดจากการสดูดมฝุนฝาย ปาน ปอ พบไดในผู
ประกอบอาชพี โรงงานทอผา ทาํเชือก ผลิตเสนดาย  และส่ิงทอ   ทีใ่ชฝายเปนวัตถุดิบ  เมื่อสูดดม
ฝุนฝายเล็ก ๆ ในอากาศจะทาํใหเกิดการขาดเกร็งของหลอดลม เนื่องจากเกิดภูมิแพ นอกจากนีเ้ชื้อ
ราและแบคทีเรียที่พบปะปนอยูในฝุนผายงัเปนสาเหตุการกอโรคอีกดวย 
  6. โรควณัโรค เกิดจากเชือ้แบคทีเรีย พบในอาชีพแพทย พยาบาล หรือผูชวย
พยาบาล ซึ่งเสี่ยงตอการสัมผัสโรค 
            วธิีปองกนั ตองรักษาสุขภาพรางกายใหแข็งแรง ควรสวมที่ปดปาก ปดจมูก ถุง
มือ และรองเทาเพื่อปองกนัเชื้อโรคเขาสูรางกาย 
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การเปนโรคพยาธิจากการประกอบอาชีพ 
 ยกตัวอยางโรคที่พบดังตอไปนี ้
        1. โรคพยาธิปากขอ (Hookworm diseade) 
  คนไดรับเชื้อพยาธิจากการเดินเทาเปลาแลวพยาธิตวัออนไชทะลุผิวหนงั จากน้าํ
ดื่ม หรืออาหารที่ไมสะอาด พยาธิอาจไชเขาสูเยื่อบุปาก และกระแสเลอืดได ประเทศไทยพบมากที่
ภาคใต โดยเฉพาะในชนบทที่ชาวไรมักไมนิยมสวมรองเทา และมักถายอุจจาระตามพื้นดนิ 
 2. โรคพยาธิไสเดือน (Ascariasis) 
            คนไดรับเชื้อพยาธิจากการกนิน้ํา อาหาร ที่ไมสะอาดหรือไมลางมือ ซึ่งมีไขพยาธิ
ปะปนอยูประเทศไทยพบมากที่สุดที่ภาคใต พบในเด็กมากกวาผูใหญ เพราะเดก็ชอบเลนตาม
พื้นดนิ ไขพยาธิจึงเขาสูรางกายไดงาย 
 
การเกิดการระคายเคือง 
 เปนสาเหตุเกดิจากการเปนพิษ หรือภูมิแพ ไดแก โรคหอบหืด จากการประกอบอาชพี 
มีสาเหตุเกิดจาก 

- สารที่มาจากเชื้อโรคบางชนดิ เชน แบซิลลัส ซับติตัส ที่ใชทําผงซักฟอก 
- สารโปรตีนจากสัตวบางชนดิ เชน นก ผีเสือ้ หนู ฯลฯ 
- สารจากพืชบางอยาง เชน แปงขาวตาง ๆ ข้ีเลื่อยบางชนดิ ฝาย ชานออย ปาน ปอ 

เมล็ดพืช 
- เกสรดอกไมบางชนิด 

 
การถูกสัตวกดัขณะทาํงาน 
  เปนสาเหตทุําใหคนที่ถูกสัตวทาํรายไมสามารถทาํงานได เชน นักประดาน้ํา ถูกงทูะเล 
หอย เมน ทาํใหรางไดรับสารพิษอาจจมน้ําตาย หรือ ชาวนา ชาวสวน ชาวไร อาจถูกงูพษิ หรือ
แมลงตอย ทําใหไดรับอันตรายจากการโดนพิษ บางครั้งอาจถึงแกชีวิตได 
 4. โรคเกิดจากปญหาสุขภาพจิตในการทํางาน 
            ปญหาสําคัญ คือ ความเครียดในการทาํงาน มีสาเหตุมาจากการทํางานหนกั
เกินไป งานที่ไดรับมอบหมายยากเกนิความสามารถ ความสัมพันธระหวางบุคคลไมดี มีการแขงขัน 
มีความรับผิดชอบในการทํางานสูง ความเครียดจะมีผลกระทบตอรางกายโดยตรง ทําใหรางกาย
ทรุดโทรม 
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  วิธีปองกัน ตองพยายามผอนคลาย โดยทางสถานประกอบการควรจัดใหมีการ
สันทนาการ การแขงขันกฬีา เพื่อสงเสรมิสุขภาพกาย ลดความตงึเครียด   และชวยสราง
ความสัมพันธระหวางพนกังาน  
 
หลักการจัดการความปลอดภัยเกี่ยวกบัสารเคม ี

1    ภาชนะบรรจุสารเคมีจะตองมีความเหมาะสมกับชนดิของสารเคมีนั้น 
2. สถานที่จัดเกบ็จะตองมีการถายเทอากาศที่ดี และมีอุณหภูมิที่เหมาะสม 
3. ตองมีการติดปายชื่อสารเคมีที่ภาชนะบรรจุใหเดนชัด 
4. ปองกนัไมใหสารเคมีเปยกชืน้จากการจัดเก็บ 
5. ผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมีตองเขาใจวธิีการปฏิบัติทีถู่กตอง ตองสวมถงุมือ เสื้อ

คลุม และที่ปดจมูกเพื่อปองกนัอันตรายที่จะเกิดขึ้นแกรางกาย 
6. การเคลื่อนยายสารเคมีตองกระทาํดวยความระมัดระวงัเพื่อปองกนัการรั่วไหล 

หรือการกระแทกที่อาจจะทาํใหเกิดการระเบิดได 
7. กอนการใชงานตองมกีารอานฉลากที่ติดอยูและดําเนนิการตามหลกัการใช

สารเคมีทุกครัง้ 
8. มุงเนนการใชสารเคมีที่มพีษินอยลง 
9. ใหมีการดูแลทําความสะอาดบริเวณที่จัดเกบ็สารเคมี 
10. จัดทําปาย “วัตถุมีพษิ” “วัตถุไวไฟ หามสูบบุหร่ี” “วัตถุระเบิด หามสูบบุหร่ี” 

แลวแตกรณี และติดปาย “หามบุคคลที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของเขา” 
11. การใชทอสงสารเคมีที่ตางชนิดกัน เชน วตัถุมีพิษ วัตถไุวไฟ วัตถุระเบิด เปนตน 

จะตองทาสีทอ หรือทาํเครื่องหมายแสดงความแตกตางใหชัดเจน 
12. จะตองดูแลทอและวาลวปด-เปดมิใหเกดิการรั่วซึม 
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แบบฝกหัด 

เรื่อง 
การปองกันและการเฝาระวังโรคจากการทํางาน 

 
1. จงยกตวัอยางโรคจากการประกอบอาชีพมา 3 โรค 
 1................................................................................................................. 
 2................................................................................................................ 
 3............................................................................................................... 
2. จงบอกงานที่มีอันตรายจากสารตะกั่ว 3 งาน 
 1................................................................................................................. 
 2................................................................................................................ 
 3............................................................................................................... 
3. จงบอกผลเสียทางออมทีท่ําใหเกิดโรคจากการประกอบอาชีพ 3 โรค 
 1................................................................................................................. 
 2................................................................................................................ 
 3............................................................................................................... 
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เฉลยแบบฝกหัด 
เรื่อง 

การปองกันและการเฝาระวังโรคจากการทํางาน 
 
 
1. ตอบ 1. โรคแพพษิสารตะกั่ว 
  2. โรคแพพษิฟอสฟอรัสเหลือง 
  3. โรคแพพษิแมงกานีส 
2. ตอบ 1. งานบัดกรีตะกั่ว 
  2. งานหลอมตะกั่ว 
  3. งานประกอบแบตเตอรี่รถยนต 
3. ตอบ 1.  โรคเครียด 
  2. โรคความดนัโลหิตสงู 
  3. โรคกระเพาะอาหาร 
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แผนการสอนที่ 2 (กลุมทดลอง) 
การจัดการเรยีนรูแบบรวมมือกัน 

เทคนิคกลุมแขงขัน (Team-Game-Tournament: TGT) 
วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย          ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
เรื่อง การปองกันและการเฝาระวังโรคจากการทาํงาน                     เวลาเรียน 3 ชั่วโมง 
สาระสําคัญ 
 โรคจากการทาํงาน หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา โรคจากการประกอบอาชีพ มีความ
เกี่ยวพนักับชีวติประจําวนั ผูประกอบอาชีพทุกอาชพี ปจจุบันมีสารเคมีเขามาเกีย่วของกบัการ
ประกอบอาชพีอยูเปนจํานวนมาก อาชีพอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ซึ่งสารเคมีแตละชนิด
กอใหเกิดโรคแตกตางกนั จําเปนตองทราบวามีสารเคมีอะไรบาง ทีอ่าจทาํใหเกิดโรค และเมื่อเกิด
โรคขึ้นแลว จะมีความผิดปกติอยางไรบาง นอกจากสารเคมีแลว ยงัมส่ิีงแวดลอมทางกายภาพ เชน 
ความรอน แสงสวาง เสียงดงั รังสี ฯลฯ ทีม่ีผลกระทบตอสุขภาพ ของผูเกี่ยวของแตกตางกันออกไป 
ตามชนิดของสิ่งแวดลอม และการคลุกคลีกับพวกจุลินทรียบางชนิด ทําใหเสี่ยงตอการเกิดโรค การ
ติดเชื้อไดงายกวาบุคคลทั่วไป การรักษาผูปวย ที่ไดรับสารเหลานี้ใหหายเปนปกตินั้น ทาํได
คอนขางยาก หรือ ถึงแมหายดีแลว ถากลับไปปฏิบัติงานในที่เดิมก็มีโอกาสเปนโรคไดอีก การ
ควบคุมและปองกันจึงนับวาเปนเรื่องสาํคัญมาก 
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

1. วิเคราะหปจจัยทีท่ําใหเกิดโรคจากการทํางานและบอกอาการที่เกิดขึน้ได 
2. บอกโรคภัยจากการประกอบอาชีพได 

 
จุดประสงคการเรียนรู 
 วิเคราะหปจจัยและอาชพีทีท่ําใหเกิดโรคจากการทาํงาน และบอกอาการที่เกิดขึ้นได 
 
สาระการเรียนรู 
 การปองกนัและการเฝาระวงัโรคจากการทาํงาน  
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กระบวนการเรียนรู 
 1. ขั้นนาํ สรางบรรยากาศการเรียนใหนักเรียนเกิดความพรอมที่จะเรียนแบบรวมมือ
กัน และสนทนา ทบทวนขอตกลง ในการปฏิบัติตนในการเรียนการสอนแบบรวมมอืกัน เทคนิคการ
สอนแบบทีม เกมแขงขัน (TGT) 
 2. ขั้นการสอน ครูทบทวนความรูเดิมของนักเรียน เกี่ยวกับสารเคมีชนิดตาง ๆ ที่
นักเรียนรูจักหรือเคยพบเหน็ จากนัน้ครูใหความรูเกีย่วกบัการปองกัน และการเฝาระวังโรคจากการ
ทํางาน  โดยเลาเหตุการณ กรณีศึกษา อธิบายพรอมยกตัวอยางประกอบ เพื่อใหนกัเรียนเกิดการ
เรียนรูอยางเขาใจ สามารถคิด วิเคราะหได  
 ครูตรวจสอบความเขาใจของนักเรียน ดวยการตั้งคําถาม ถาม-ตอบ เกี่ยวกับโรคจาก
การทาํงาน ดวยคําถามหลายระดับ พรอมทั้งอธิบายคําตอบ บอกสาเหตทุี่ตอบผิด เพื่อใหนักเรียน
เขาใจ อยางถองแทในเรื่องที่ครูสอน 
 3. ขั้นกิจกรรมกลุม มอบหมายทาํแบบฝกหัด ใบความรู ครูและนักเรียนตกลงการ
ประเมินผล การเรียนรูและการประเมินผลงานกลุม เพื่อสรางความเขาใจใหตรงกัน ทบทวน
บทบาท หนาที่ และการปฏิบัติตนในการทํางานกลุม ครูคอยติดตามดู แลการปฏิบัติงานกลุม และ
ปรับแกไขพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม 
 4. ขั้นการแขงขัน เกมวชิาการ ครูจัดโตะการแขงขันไว หนาหองเรียน 

□       □       □      □      □       □       □       □      □      □ 
โตะ 1      โตะ 2      โตะ 3      โตะ 4       โตะ5      โตะ6         โตะ7        โตะ8      โตะ9      โตะ10 
 ครูชี้แจงการแขงขันวา ใหนกัเรียนเตรียมแขงขันกับสมาชิกในกลุมอ่ืน ๆ โดยจัดทมี
ใหม แขงขนัเปนรอบ ๆ  
 คําถาม ม ี4 คาํถาม 4 รอบ ดังนี ้
 รอบที่ 1 เปนคําถามสาํหรับคนเกงของกลุม 
 รอบที่ 2 เปนคําถามสาํหรับคนปานกลางคนที ่1ของกลุม 
 รอบที่ 3 เปนคําถามสาํหรับคนปานกลางคนที ่2 ของกลุม 
 รอบที่ 4 เปนคําถามสาํหรับคนออนของกลุม 
 ดําเนนิการแขงขันโดยใหผูดาํเนนิการของแตละรอบ (ผูที่ไมไดเปนผูตอบคําถามใน
รอบนั้น ๆ) หยบิซองคําถามอานคําถามใหผูแขงขันตอบ เฉลย และตรวจใหคะแนน โดยครูเปน
ผูดูแลใหคําแนะนําชวยเหลอื 
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 5. ขั้นสรุปบทเรียน รวมคะแนนเฉลีย่ของกลุม โดยนาํคะแนนของสมาชิกทุกคนมา
รวมกัน      หารดวยจํานวนสมาชิก เมื่อไดคะแนนของกลุมแลว นําคะแนนเฉลีย่ของกลุมเทียบกบั
เกณฑที่กาํหนดวา กลุมใดจะเปนกลุมทีเ่ยีย่มที่สุด ดีมาก ดี ปานกลาง และตองพฒันา มอบรางวัล
ใหกับกลุมทีพ่ฒันามากที่สุด 
 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
 จากแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม ประเมนิโดยครู 

1. จากแบบฝกหดั 
2. การแขงขันตอบคําถาม 

 
สื่อการเรียนและแหลงเรยีนรู 

1. ซองคําถาม 4 ซอง 
2. ใบความรู 
3. แผนภาพสารเคมี 
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บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรยีนรู 
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................  
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ใบความรู 
เรื่อง 

การปองกันและการเฝาระวังโรคจากการทํางาน 
 
 โรคตาง ๆ ทีเ่กิดขึ้นกับผูประกอบอาชพี ซึ่งเปนผลโดยตรงจากการทาํงานนั้น ๆ เชน 
โรคแพพิษสารตะกั่ว ซึ่งเกิดกับคนงานทีท่าํงานเกี่ยวกับตะกั่ว หลอมตะกั่ว บัดกรตีะกั่ว ประกอบ
แบตเตอรี่รถยนต พนหรือทาสีกนัสนิม โรคมะเร็งในปอดจากฝุนละออง โรคแพพิษฟอสฟอรัส
เหลือง ซึง่เกดิกับคนงานทีท่ํางานเกีย่วกบัไมขีดไฟ ยาเบื่อหนู พลุสองแสง ดอกไมเพลงิ ซึ่งหาก
คนงานเหลานีท้ํางาน ตอเนือ่งกันเปนระยะเวลานาน จะสงผลใหเกิดอันตราย และความผิดปกติใน
รางกาย  
 นอกจากนี ้ ยงัมีโรคซึ่งเปนผลโดยออม จากการประกอบอาชีพ ไดแก โรคความดัน
โลหิตสูง โรคหัวใจ หรือโรคกระเพาะอาหาร ซึง่จะพบบอย ในกลุมผูบริหาร ทีต่องนั่งทาํงาน
ตลอดเวลา ไมมีเวลาออกกาํลังกาย รับประทานอาหารไมเปนเวลา ใชสมองคิดมากเกนิไป จนทาํ
ใหเกิดโรคเครียด  
 
ปจจัยตาง ๆ ที่กอใหเกิดโรค 

 1.สภาพแวดลอมในการทํางานไดแก ความรอน แสง เสยีง ความดันบรรยากาศ ความ
ส่ันสะเทือน กาซพิษ ฝุนละออง เชื้อโรค ความเสื่อมโทรม ที่อยูอาศัย 
 2.ผูปฏิบัติงาน ไดแก อาย ุเพศ สุขภาพ ระยะเวลาในการทํางาน  
 3.ปจจัยเกีย่วกับสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมตาง ๆ ไดแก นายจาง เพื่อนรวมงาน 
สภาพที่อยูอาศัย สภาพแวดลอม 
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พิษและอันตรายของสารเคมี 
 1. พิษและอันตราย 
       เนื่องจากไดมีผูเขาใจไขวเขวถึงความแตกตางระหวาง “ความมพีิษ” (Toxicity) 
และ “อันตราย” (hazard) อยูเสมอ จงึควรไดพิจารณาทําความเขาใจในความแตกตางอยางถอง
แท ดังนี ้
  “ความมพีิษ” นั้นจะเปนคุณสมบัติที่เปนอันตรายประจาํตัวของสารเคมี โดยทั่ว ๆ 
ไป สารที่มีความมพีิษสูงมักจะมีอันตรายสูงดวย แตในบางกรณีก็อาจไมเปนเชนนัน้ ตัวอยางสารที่
มีพิษสงู เชน ไซยาไนด และพวกสารฆาแมลงบางชนิด คือ สารพวกนีโ้ดยตัวมนัเองจะมีพษิสูงอยู
แลว แตอันตรายจะมากนอยแคไหน ข้ึนกบัโอกาสและสภาพการใชสารนั้น ๆ  
  “อันตราย” หมายถงึ โอกาสที่สารเคมีตัวนัน้จะทําใหเกิดผลเสียหรืออันตรายแค
ไหน สารเคมทีี่มีอันตรายสงูไมจําเปนตองเปนสารที่มพีษิสูง เชน กาซคารบอนมอนอกไซด ซึ่งปกติ
ถือวากาซตวันีม้ีความเปนพษิไมสูงนกั แตถูกจัดวาเปนกาซที่มีอันตรายมาก เพราะสามารถทาํให
เกิดผลเสียตอสุขภาพ และทําใหมนษุยเสยีชีวิตปละมาก ๆ ทัง้นี้เนื่องจากกาซตัวนี้เรามีโอกาสที่จะ
พบอยูเสมอ ทั้งในชีวิตประจําวนัและชีวิตการทาํงานเมือ่มีการเผาไหมที่ไหนมักจะพบกาซตัวนี้อยู
เสมอ นอกจากนี้ประชาชนยงัประมาทที่เหน็วา กาซตัวนี้มพีิษไมสูงนกัเลยไมใหความสนใจถึง
มาตรการปองกันอนัตรายทีด่ีพอ จงึทาํใหมีผูไดรับอันตรายจากกาซตัวนี้ปละมาก ๆ ดังนัน้ กาซตวั
นี้จึงถือวาเปนกาซที่มีอันตรายสูง ทัง้ ๆ ที่ในตัวมนัเองมีความมพีิษไมสูง 
  อยางไรก็ตาม เพื่อใหเขาใจไดดียิ่งขึ้น อาจยกตัวอยางเพิ่มเติมได เชน ของเหลว
สองชนิดมีระดับความมพีิษเทากัน แตมีระดับอันตรายตางกนั โดยทีข่องเหลวชนิดหนึง่อาจจะไมมี
กลิ่น และไมระคายเคืองตอตาและจมูก ในขณะที่ของเหลวอีกชนิดหนึ่งนั้นมีกลิน่ฉนุและรุนแรงใน
ระดับความเขมขนเพยีงเลก็นอยหรือระคายเคืองตาหรือทางเดินหายใจ ฉะนัน้โดยการเปรียบเทยีบ
จะเหน็วา ของเหลวชนิดที่มคีุณสมบัติเตือนภัย คือมีกลิน่ฉุนนั้น จะเปนสารทีม่ีระดบัอันตรายนอย
กวา ทั้งนี้เพราะเราจะสามารถทราบวามีสารดังกลาวนี้อยูในบริเวณนัน้ไดกอนเกิดอนัตรายขึ้น เปน
ตน 
 2.   อาการเฉียบพลันและอาการเรื้อรัง 
            สารเคมีเมื่อเขาสูรางกายในปริมาณทีพ่อจะทําใหเกิดพิษไดแลว รางกายก็จะ
เกิดปฏิกิริยาทางเคม ี โดยเปนปฏิกิริยาระหวางสารเคมีที่ไดรับเขาไปและสารเคมตีาง ๆ ที่อยูใน
รางกาย ซึง่เปนผลทาํใหเกดิความเสียหาย หรือเสยีหนาที่ของเซลล หรือเนื้อเยื่อตาง ๆ ทําให
อวัยวะตาง ๆ ที่ประกอบดวยเซลลหรือเนือ้เยื่อที่ผิดปกติ เนื่องจากสารเคมีเหลานัน้ ไมสามารถทํา
หนาที่ปกติของมันได ผลที่ตามมาก็คือ ผลเสียตอสุขภาพอนามัยและชีวิตของรางกาย โดยที่
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รางกายจะแสดงหรือปรากฏอาการและแสดงอาการที่สําคัญออกมา (sign & symptom) ใน
ลักษณะของอาการเฉยีบพลนั และอาการเรื้อรัง 
  อาการเฉยีบพลัน หมายถงึ อาการที่รางกายแสดงออกมาภายหลงัจากไดรับ
สารเคมีเขาไปไมนานนกั เชน ภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งสวนใหญรายกายจะแสดงอาการเฉยีบพลนั
ออกมาก็ตอเมือ่ไดรับสารเคมีเขาไปเขาครั้งละมาก ๆ โดยไมตองรอการสะสมของสารเคมีภายใน
รางกาย อาการที่อาจสังเกตไดในกรณีของเฉียบพลนัก็เชน อาการผิดปกติของระบบทางเดนิอาหาร 
อาการเพอคลั่ง สลบ ชัก อาการทางประสาท และอาการผิดปกติของผิวหนัง เปนตน 
  อาการเรื้อรัง หมายถึง อาการที่รางกายคอยแสดงออกมา ซึ่งเปนผลจากการที่
รางกายไดรับสารเคมีเขาไปทีละนอย แตเปนระยะเวลานาน ๆ ซึ่งทําใหเกิดการสะสมของสารเคมี
ในรางกายเพิม่ข้ึนเรื่อย ๆ จนมีระดับของสารเคมีในรางกายที่สูงพอจะทาํใหเกิดผลเสียตอรางกาย
ได อาการเรื้อรังนัน้จะแตกตางกนัไปตามชนิดของสารเคมทีี่เขาสูรางกาย เชน ในกรณีของตะกั่วก็
จะเกิดอาการขอมือและขอเทาตกเพราะไมมีแรง ฯลฯ อาการเรื้อรังของปอดที่หายใจเอาฝุนเขาไป
มาก ๆ ก็คือ เหนื่อย ๆ หอบงาย ไอเร้ือรัง ถาเปนฝุนบางชนิด เชน สารหน ูหรือใยแอสเบสทอส ก็
อาจลุกลามกลายเปนมะเรง็ได 
 
ประเภทของสารเคม ี
       สารเคมทีัว่ไปอาจแบงประเภทตามลักษณะความเปนพิษได ดงันี ้
 1. สารเคมีที่ทําใหเกิดการขาดอากาศหายใจ  สารเคมีนีท้ําอันตรายตอรางกาย
โดยไปแทนที่ออกซิเจนหรืออาจทาํใหรางกายไมสามารถใชออกซิเจนใหเกิดประโยชนได ตัวอยาง
สารเคมีนี้ เชน คารบอนไดออกไซด คารบอนมอนอกไซด ไนโตรเจน ไซยาไนด เปนตน 
        2. สารเคมีที่ทําใหเกดิการระคายเคือง สารเคมนีี้จะทําใหเกิดการระคายเคอืงตอ
ผิวหนัง เชน คนั แสบ รอน หรือเปนบาดแผลพุพอง ตรงบริเวณที่สัมผัสกับสารเคมีเหลานั้นโดยตรง 
ตัวอยางของสารเคมีทีท่ําใหเกิดการระคายเคือง ไดแก กรดตาง ๆ กาซคลอรีน แอมโมเนีย ซัลเฟอร
ไดออกไซด เปนตน 
 3.  สารเคมีทีท่ําอันตรายตอระบบการสรางโลหิต สารเคมีนี้จะไปมผีลหรือทํา
อันตรายตอระบบการสรางโลหิต เชน สารตะกั่วจะไปกดไขกระดูก ซึ่งทาํหนาที่สรางเม็ดเลือดแดง 
มีผลทําใหไขกระดูกไมสามารถผลิตเม็ดเลือดแดงที่ปกตไิด ทําใหปริมาณเม็ดเลือดแดงมีจํานวน
นอยกวาปกติ และมีรูปรางไมสมประกอบ ซึ่งเปนสาเหตขุองการเกิดโลหิตจางในผูที่ไดรับตะกั่วเขา
ไปในรางกายนาน ๆ หรือในกรณีสารเบนซนิ (benzene) ซึ่งใชเปนสารตัวทําละลาย (solvent) ใน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 223

โรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ จะมีผลทาํใหเกิดโลหิตจาง และลุกลามกลายเปนมะเรง็ในเม็ดเลือด 
(leukemia) ได 
 4. สารเคมทีีท่ําอันตรายตอระบบประสาท สารเคมีบางประเภท เชน โลหะหนัก 
ตัวอยางไดแก ตะกั่ว ปรอท แมงกานีส ฯลฯ และสารพวกที่ระเหยไดงาย   เชน   แอลกอฮอล 
เบนซนิ  อะซโีตน  อีเธอณ คลอโรฟอรม ฯลฯ ตัวอยางสารตาง ๆ ที่กลาวมานี้จะมีผลตอระบบ
ประสาท เชน ทําใหเกิดการปวดศรีษะ เวยีนศรีษะ มนึงง ความจาํเสื่อม ควบคุมการเคลื่อนไหวของ
รางกายไมได มือส่ัน ควรคุมอารมณไมได ฯลฯ 
 5.  สารเคมทีีท่ําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการเมตาบอลิซึม ตัวอยางของ
สารเคมีทีท่ําใหกระบวนการเมตาบอลิซึมของรางกายเกิดการเปลี่ยนแปลงและนาํไปสูอันตรายนั้น 
ไดแก สารฆาแมลงบางชนดิ เชน สารออรแกโนฟอสเฟต และคารบาเมต สารฆาแมลงทีก่ลาวมานี้
จะทาํใหเกิดการสะสมของอะเซทิลโคลนี (acetylcholine) ซึ่งเปนอันตรายตอรางกาย ปกติสารอะ
เซทิลโคลนี นีจ้ะเกิดขึ้นอยูตลอดเวลาในรางกาย       เพราะเปนสารที่เกิดจากการทํางานของระบบ
ประสาท  สารอะเซทิลโคลนีจะถกูทาํลายโดยเอนไซมโคลินเอสเตอเรส (cholinesterase) แตเมื่อ
รางกายไดรับสารฆาแมลงดงักลาวเขาไป สารฆาแมลงเหลานัน้จะไปจับตัวกับเอนไซมโคลินเอส
เตอเรสกอน จึงทาํใหสารอะเซทิลโคลนี ไมถูกทาํลายใหหมดไป ซึ่งเปนผลทาํใหรางกายเกิดการ
สะสมสารอะเซทิลโคลีนไว และเกิดอันตรายในที่สุด 
 6. สารเคมีทีท่ําใหเกิดอันตรายตอกระดูก  สารเคมใีนกลุมนี้จะไปทําอนัตรายตอ
โครงสรางของกระดูก ทาํใหกระดูกเสียรูปราง หรือทําใหกระดูกเปราะ ตัวอยางของสารเคมีในกลุม
นี้ เชน ฟอสฟอรัส แคดเมียม เปนตน 
 7. สารเคมทีี่ทําอันตรายตอระบบการหายใจ สารเคมีทีท่ําอันตรายตอระบบการ
หายใจ เชนปอดสวนใหญจะเปนฝุนหรือเสนใยเลก็ (fiber) ที่ถกูหายใจเขาไปพรอมกับอากาศ 
เนื่องจากฝุนหรือเสนใยเหลานั้นมีขนาดเลก็มาก จงึสามารถลงไปไดถงึปอด และเมือ่ลงถึงปอดแลว
จะไมละลาย คือจะคงสภาพของมนัอยูอยางนัน้ตลอดเวลา ขณะที่ปอดเคลื่อนไหวเมื่อหายใจ ฝุน
หรือเสนใยเหลานัน้จึงระคายเคืองปอดตลอดเวลา ทําใหปอดตองสราง “เยื่อพงัผีด” (fibrous 
tissues) ข้ึนมาหอหุมฝุนเหลานัน้ไว ทาํใหเนือ้ปอดสวนนัน้ตองเสียหนาทีไ่ปคือไมสามารถ
แลกเปลี่ยนออกซิเจนได ทําใหรางกายเหนื่อยหอบงาย และอาจทาํใหเสียชีวิตได ตัวอยางของ
สารเคมี ในกลุมนี้ ไดแก ฝุนทราย ฝุนถานหิน และใยแอสเบสทอส เปนตน 
 8. สารเคมีทีท่ําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการผิดปกติทางพันธุกรรม สารเคมี
ในกลุมนี้จะทาํอันตรายตอโครโมโซมของเซลลไขของมารดา หรือสเปอรมของบิดา เมื่อไขหรือสเป
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อรมที่มียนีผิดปกติเหลานัน้ไดถูกผสมและเจริญเปนตัวออนขึ้นมา ตัวออนนั้นจะมีโครโมโซมที่
ผิดปกติ ซึ่งเปนสาเหตุทาํใหเกิดการแทงบตุร ทารก ตายกอนคลอด ฯลฯ ในบางกรณีการผิดปกติ
ของยีนจะไมแสดงอะไรที่ผิดปกติออกมาใหเหน็ แตการผิดปกติเหลานั้นจะปรากฏออกมาใหเหน็ใน
ชั้นลูกหรือช้ันหลาน ตัวอยางสารเคมีเหลานี้ไดแก สารกมัมันตรังสี สารฆาแมลงบางชนิด โลหะบาง
ชนิด ยาบางชนิด เปนตน 
 9. สารเคมีทีท่ําใหเกิดมะเร็ง  สารเคมปีระเภทนี้จะทาํใหระบบการควบคุมการสราง
เซลลผิดปกติ คือ ไมสามารถที่จะหยุดยั้งการสรางเซลลเทากับจํานวนที่รางกายปกตติองการได จึง
ทําใหมีการสรางเซลลใหมข้ึนมาเรื่อย ๆ มากเกินความจําเปน ซึง่เราเรียกเซลลที่มากเกนิความ
จําเปนนัน้วา “เนื้องอก” ซึ่งอาจจะเปนเนือ้งอกชนิด “ไมรายแรง” หรือ “รายแรง” กไ็ด เนื้องอกนีจ้ะ
แยงอาหารของเซลลปกติ และขับถายของเสียใสเซลลปกติ    ทําใหเซลลปกติไมสามารถทําหนาที่
ได และเนื้องอกชนิดรายแรงจะอยูกันอยางหลวมๆ ซึ่งพรอมที่จะหลุดลอยแพรกระจายออกไปตาม
กระแสโลหิต และกระแสน้ําเหลืองเพื่อไปงอกเปนอวัยวะตาง ๆ ไดทั่วรางกายตวัอยางของสารเคมี
ที่ทาํใหเกิดมะเร็ง เชนสารกมัมันตรังส ีสารหน ูแอสเบสทอส นิเกิล ไวนิลคลอไรด เบนซิน และสาร
อ่ืน ๆ อีกมากมาย 
 10. สารเคมทีี่ทําใหทารกเกิดความพิการ สารในกลุมนี้จะทําอนัตรายตอทารกใน
ขณะที่ทารกนัน้ กําลงัอยูในระยะเจริญเติบโตภายในครรภมารดา โดยเฉพาะมารดาที่ตั้งครรภ
ระหวาง 3-8 สัปดาห จะตองระวังใหมากในการไดรับสารเคมี เพราะเปนระยะที่มีการสรางและ
เติบโตของอวยัวะตาง ๆ ของรางกายทารกเมื่อมารดาไดรับสารเคมีในกลุมนี้เขาไปในระยะดงักลาว
จะทาํใหทารกมีโอกาสพิการไดมาก ทารกมักจะตายกอนคลอด หรือ คลอดกอนกําหนด หรือคลอด
ออกมาแลวมอีวัยวะไมครบ เชน ปากแหวาง เพดานโหว แขนดวน ขาดวน หรือ นิว้มือและนิว้เทา
ไมครบ ตัวอยางของสารเคมีในกลุมนี้ไดแก ยาธาลโิดไมด สารตัวทําละลายบางชนิด ยาปราบ
ศัตรูพืชบางชนิด ฯลฯ 
 
หลักการทัว่ไปในการปองกันอันตรายที่ตัวบุคคลมดัีงตอไปนี้ 
 1. การใหการศึกษาและฝกอบรมแกผูปฏิบัติงานใหทราบถึงอนัตรายจากสารเคมทีี่
พวกเขากาํลังเกี่ยวของอยู ตลอดจนใหทราบถึงวธิีการปองกนัอันตรายที่ถูกตองจากสารเคมีนัน้ ๆ 
รวมทัง้ตองมกีารติดตามผลอยูเสมอ 
 2. การลดชั่วโมงการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีที่เปนอันตรายใหส้ันลง ทั้งนี้เพราะ
อันตรายจากสารเคมีนัน้นอกจากจะขึน้กับความเขมขนของสารเคมีและองคประกอบอื่น ๆ แลวยัง
ข้ึนกับระยะเวลาที่ไดรับสารเคมีดวย 
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 3. การหมนุเวยีนหรือสับเปลี่ยนหนาทีก่ารปฏิบัติงาน โดยใหพนักงานไดรับสารเคมีใน
บางโอกาสเทานัน้ ไมใชใหประจําอยูหนาที่เดียวตลอดไป เพราะจะชวยใหการไดรับอันตรายถูก
แบงออกไปยังพนกังานตาง ๆ ทําใหพนกังานแตละคนมีเวลาขับสารเคมีออกจากรางกายมากขึน้
เนื่องจากระยะเวลาที่ไดรับสารเคมีจะสั้นลง วธิีนี้อาจมีขีดจํากัดในทางปฏิบัติเพราะในการ
ปฏิบัติงานบางชนิดอาจจะไมสามารถหมนุเวยีนกันได เชนงานที่ตองใชความชาํนาญพิเศษสูง แต
ถาหมุนเวียนพนกังานได กจ็ะชวยลดอนัตรายลงไดวิธหีนึง่ 
 4. การใหผูปฏิบัติงานทํางานอยูในหองควบคุมเปนพิเศษ เชน อยูในหองปรับอากาศ
เพื่อปองกันอนัตรายจากฝุน เปนตน ตัวอยางคนขับรถปนจัน่มักจะมหีองเฉพาะที ่ ซึง่มี
เครื่องปรับอากาศใหเพราะจะทาํใหคนขบัรูสึกเย็นสบายและชวยปองกันอนัตรายจากฝุน ฟูม กาซ 
หรือไอระเหยของสารเคมี เปนตน 
 5. การตรวจสขุภาพรางกายผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมีกอนรับเขาทาํงาน เพื่อคนหา
โรคหรือส่ิงบกพรองทางสุขภาพ ซึ่งจะชวยคัดเลือกคนใหเหมาะกับงานดานสารเคม ี และยงัตอง
ตรวจสุขภาพพนกังานเปนระยะภายหลงัที่ไดปฏิบัติงานแลว เพื่อติดตามผลที่อาจจะเกิดขึ้น
เนื่องจากการทํางานเกีย่วกบัสารเคมี ถาพบสิ่งผิดปกติและพบอันตรายจะไดรับการแกไขได
ทันทวงท ี
 6. การใชเครื่องปองกนัอนัตรายสวนบุคคล เชนที่ปดปากและจมกูหรือเครื่องปองกนั
อันตรายจากการหายใจ ผากันเปอน ถุงมอื รองเทา แวนตา และที่ครอบหนา เครื่องปองกนัเหลานี้ 
ถึงแมจะใชงายและราคาถกู แตก็ตองตระหนักถงึปญหาความไมสะดวกหรือรําคาญจากการสวม
ใสอุปกรณเหลานัน้ ซึง่เปนสาเหตุสําคัญที่พนักงานไมยอมสวมใสอุปกรณดังกลาว แตถามี
แผนการอยางดีในการเลือกซื้อ ในการฝกอบรมในการชักจูงสงเสรมิ ในการใชอยางถูกตอง 
ตลอดจนการทําความสะอาดและบํารุงรักษาแลว การใชเครื่องปองกนัอันตรายสวนบุคคลดังกลาว
ก็สามารถปองกันอนัตรายไดดีพอสมควรทีเดียว 
 7.  ติดต้ังก็อกน้ําฝกบัวและอุปกรณการปฐมพยาบาลตาง ๆ เพื่อจะไดใชทันทีเมือ่มี
การไดรับอันตรายจากสารเคมีในขณะปฏิบัติงาน 
 วิธีปองกันอนัตรายจากสารเคมีทั้ง 7 วิธทีี่กลาวมานัน้ จะมีขอดี และขอเสียแตกตาง
กันในทางปฏบิัติ พบวาโดยทั่วไป จะไมมวีิธีไหนใหผลสมบูรณรอยเปอรเซ็นต ดังนัน้จึงพิจารณาใช
ทั้ง 7 วธิีรวมกนัไป จึงจะไดผลและเปนไปไดในทางปฏิบตัิ 
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ตารางที่ 18   แสดงอันตรายของสารพิษบางชนิดทีพ่บบอยในโรงงาน และการแกไขปญหา 
ช่ือสาร อันตรายตอรางกาย แหลงที่พบ การแกไขปญหาในที่

ทํางาน 
1. ตะกั่ว โลหิตจาง ตัวซีด ปวด

ทอง ออนเพลีย เบือ่
อาหาร กลามเนื้อไมมี
แรง เดินไมได 

-โรงงานหลอมตะกั่ว 
-งานเชื่อมโลหะดวยตะกั่ว 
-โรงหลอตัวพิมพตะกั่ว 
-โรงงานผลิตแบตเตอรี่
รถยนต 
 

-จัดการระบายอากาศ 
-รักษาความสะอาด 
-ตรวจเลือด ปสสาวะ ผมและ
เล็บของผูปฏิบัติงาน เพื่อหา
ปริมาณของสารตะกั่ว 

2. แมงกานีส กลามเนื้อไมมีแรง เปน
ตะคริวบอย ปอดอักเสบ 
ปอดบวม มีไข และเปน
อัมพาต ถาหายใจเขาไป
มาก ๆ  

-โรงานกระดาษ 
-เหมืองแรแมงกานีส 
-โรงงานถานไฟฉาย 

-จัดระบบระบายอากาศ 
-รักษาความสะอาด 
-ตรวจเลือด ปสสาวะ ผมและ
เล็บ ของผูปฏิบัติงานเพื่อหา
ปริมาณสารแมงกานีส 

3. ปรอท เกิดแผลในปาก มือสัน่ 
ขาสั่น เวลาเดิน เปนบา 

-โรงงานกระดาษ 
-โรงงานปุย 
-โรงงานผลิตโลหะผสม 
-อุตสาหกรรมผลติ
อุปกรณไฟฟา 

-จัดระบายอากาศ 
-รักษาความสะอาดสถานที่ 
-ตรวจปสสาวะ เลือด ผม ของ
ผูปฏิบัติงาน 

4. สารหน ู เกิดผื่นแดงที่ผิวหนัง มือ
และเทาไมมีแรง โลหิต
จาง หัวใจเตนออน เปน
มะเร็งที่ผิวหนังและปอด 

-โรงงานกลั่นน้ํามนั 
-โรงงานปุย 
-โรงงานเหล็กกลา 
-โรงงานแกว 

-จัดระบบระบายอากาศ 
-รักษาความสะอาดสถานที่ 
-ตรวจปสสาวะ เลือด ผม ของ
ผูปฏิบัติงาน 

5. ไซยาไนด เปนพิษทั่วรางกายอยาง
รวดเร็ว คนไขจะหมดสติ
และอาจถึงกับเสยีชีวิต 

-อุตสาหกรรมพลาสติก 
-การชุบโลหะ 

-จัดระบบระบายอากาศ 
-รักษาความสะอาดของ
รางกาย 
-เก็บสารเคมีไวในที่ปลอดภัย 

6.กาซ
คารบอนมอนอกไซด 

เลือดเปนพิษทําใหไม
สามารถนําออกซเิจนไป
เลี้ยงหัวใจและสมองได 
ผูปวยอาจเสียชีวิตได 

-สถานที่ทํางานที่มีการ
เผาไหมของถานหิน ไม 
น้ํามันเชื้อเพลิง และกาซ 

-จัดระบบระบายอากาศ 
-ตรวจวัดระดับของกาซ
คารบอนมอนอกไซด ใน
อากาศ บริเวณสถานที่ทํางาน 
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โรคที่เกิดจากสารเคม ี
 โดยทัว่ไปแลวสารเคมีตาง ๆ จะไมทําใหเกิดโรคได ถาไมเขาสูรางกายโดยทางผวิหนัง 
การหายใจ หรือการรับประทาน เรียกวา Exposure Condition การเกิดโรคตองอาศัยระยะเวลาใน
การไดรับสารเคมีเปนระยะเวลาคอนขางนานกวาจะปรากฏอาการของโรค 
 
โรคที่เกิดจากสารเคมี เชน 
 1. โรคที่เกิดจากสารหนู หรือสารประกอบเปนพษิของสารหนู ถารางกายไดรับสาร
หนูสะสม จะทําใหเกิดโรคผิวหนังโดยมีตุมนูนเล็ก ๆ บริเวณฝามือ ฝาเทา เรียกวา Arsenical 
Keratosis อาจทาํใหกลายเปนโรคมะเร็งผิวหนงั มะเร็งปอด มะเร็งตับ และมะเร็งกระเพาะ
ปสสาวะได โรคอันเนื่องจากการแพพิษสารหน ู และสารประกอบของสารหนูในโรงงาน 
อุตสาหกรรมหรือเหมืองแรนั้นอาจเกิดได 3 ประเภทคือ 
  1.1 เกิดจากการสูดหายใจ หรือสัมผัสกับฝุนละอองของสารหนชูนิดอนินทรีย 
(Inorganic Compounds of Arsenic) 
  1.2 เกิดจากการสูดหายใจเอากาซซึ่งมีสวนประกอบของสารหนู ซึ่งเรยีกวา 
Asseniuretted Hydrogen เขาไป 
  1.3 เกดิจาการสัมผัสกับสารหนูชนิดอินทรีย (Organic compounds of Arsenic) 
 2. โรคที่เกิดจากสารตะกัว่ หรือสารประกอบเปนพิษของสารตะกั่ว ทําใหเลือดจาง
ปลายเสนประสาทเสื่อม (Peripheral Neuropathy) เกดิอาการทางสมอง ในเดก็จะมีไอคิวลดลง 
ทําใหปวดทองรุนแรง ทารกในครรภไมสมบูรณ และกอใหเกิดภาวะไตเสื่อม 
 
          ชนิดของตะกั่วทีส่ามารถทําใหเกิดการเปนพษิไดแก 
     1. ซับออกไซดของตะกั่ว (Suboxide of Lead) เปนผงสีดํา 
     2. ตะกัว่โมนอกไซด (Lead Monoxide) มีสีเหลืองหรือสีแดงถาถูกเผาดวยความ
รอน 
     3. เรดออกไซดของตะกั่ว (Red Oxide of Lead) ใชมากในโรงงานทาํแบตเตอรี่ ทาํ
สีสําหรับทา และทําแกว 
     4. ตะกั่วขาว (Basic Carbonate of Lead) ใชในการทําสีขาวสําหรบัทาและในการ
ทํายางผสม 
     5. ตะกั่วซลัเฟต (Lead Sulphate) ใชในอุตสาหกรรมทําสีขาว สําหรับทา และทาํ
ยาง 
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     6. ตะกั่วโครเมต (Lead Chromate) เปนตัวผสมในการทาํสีทาบาน และสียอมผา 
     7. ตะกั่วอารเซเต (Lead Arsenate ใชเปนยาฆาแมลง 
     8. ตะกั่วเตตาเอตธีล (Tetraethl Lead) ใชเปนตวัผสมในน้าํมนัเบน็ซินเพื่อเพิ่มพลัง 
     9. ตะกั่วเนพทาลเลต 
    10. นอกจากนี้ยงัมีตะกั่วไดออกไซด ตะกั่วซัลไซด ตะกั่วอาซเีตต 
  
ตะกั่วเขาสูรางกายมนุษยไดอยางไร 
 1. การหายใจ 
 2. การบริโภค 
 3. ทางผวิหนงั 
 
อาชีพใดที่มีโอกาสจะไดรบัตะกั่วเขาไปในรางกาย 
 แบงเปน ตามประเภทของสถานประกอบการ และ ประเภทอาชพี 
 
ประเภทของสถานประกอบการ 
 ทําแบตเตอรี่ หลอมทองเหลอืง ทําสายเคเบิล ทาํกระปอง ทําเซรามิค ชุบโลหะ ทํายา
ฆาแมลง ทาํทอตะกั่ว ทําแผนตะกัว่ กลัน่น้าํมันเบนซนิ หลอตัวพิมพ 
 
ประเภทอาชพี 
 เจาหนาที่อุปกรณทําฟน คนขัดเพชร คนทาํสี ชางอเิล็กทรอนิกส ชาวนาชาวสวน คน
ผสมสี ชางทาสี คนเคลือบกระจกเงา คนทาํลูกปน ชางทอ คนทาํทอ คนผสมตะกั่วเอตธีล ชาง
เรียงพมิพ ชางบัดกรี 
 3.โรคที่เกิดจากสารปรอท หรือสารประกอบเปนพิษของปรอท สงผลใหเกิดอาการ
ซึมเศรา อารมณแปรปรวน เสียการควบคุมการทรงตัว ความสามารถในการรับรส และกลิ่นลดลง 
ไตวาย มีแผลที่ลําไส ปากและเหงือกอักเสบ โรคแพพิษปรอทชาวญี่ปุนเรียกวา โรคมินามาตะ 
 ในชีวิตประจาํวันปรอทเปนที่รูจักกนัดีในแงของสารที่เอามาฉาบกระจกใส ทํากระจก
เงา ทําสียอม  สวิทชไฟฟา  ถานไฟฉาย  ปรอทวัดไข   เครื่องวัดความดนัโลหิต  และความดนั
อากาศสาํหรับทางดานวทิยาศาสตร การพบกาซออกซิเจนเปนครั้งแรก โดย Joseph Priestley 
โดยการนําเอาปรอทออกไซดมาเผาไฟ และรูจักกันในหมูนักเคมีในดานคุณสมบัตของการเปนสาร
เรงปฏิกิริยาทางการแพทย นับแตสมัยกลาง (Medieval) ก็ไดมีการนําปรอทไปผสมเปนยารักษา
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โรคผิวหนงั ยาระบาย ในปจจุบันเรารูจักในนามของยากลางบาน นอกจากนัน้ ทางเกษตรกรรมยง
มีการนาํสารปรอทไปทํายาฆาเชื้อราไดผลดีอีกดวย 
 4. โรคที่เกิดจากสารแมงกานสี หรือสารประกอบเปนพิษของแมงกานีส ทําใหเกิด
ความพิการทั้งทางสมองและรางกาย ถาไดรับปริมาณมากในระยะสั้น จะเกิดอาการเปนไข คลื่นไส 
อาเจียน ปวดเมื่อยลําตัว หลอดลมอักเสบ ปอดอักเสบ ถาสะสมเปนระยะเวลานานจะมีอาการเบื่อ
อาหาร ออนเพลีย มีอาการทางจิตประสาท สมองเสื่อม เซลลประสาทถูกทําลาย ผนังหลอดเลือด
และหลอดน้ําเหลืองถกูทาํลาย 
 5. โรคที่เกิดจากสารแคดเมียม หรือสารประกอบเปนพิษของแคดเมียม กอใหเกิด
ความระคายเคืองตอเยื่อบุตาง ๆ ทําลายตับและไต โรคแพพิษแคดเมียม ชาวญี่ปุนเรียกวา โรค อิ
ไต-อิไต ระยะแรก มีอาการปวดตามกระดูกทั่วรางกาย ระยะที่สอง ปสสาวะมีสีขาวขน ระยะทีส่าม 
ไตถูกทาํลาย ระยะที่ส่ี ปวดตรงไขขอ ทํางานไมได และระยะสุดทาย กระดูกเปราะ และหักงาย 
เนื่องจากแคลเซียมถกูทาํลาย 
 6. โรคที่เกิดจากสารโครเมียม หรือสารประกอบเปนพิษของโครเมยีม ทาํใหเกิดการ
อักเสบบนผวิหนงัที่สัมผัสสาร ทาํลายระบบทางเดินหายใจ หลอดลม และถงุลมอักเสบ ชองจมูก
โหว อาจกดักรอนไปถึงกระดูกออนของจมูก ทําลายระบบทางเดนิอาหาร เปนแผลอักเสบที่
กระเพาะอาหาร ลําไสเล็ก และลําไสใหญ กอใหเกิดมะเรง็ผิวหนงั และมะเร็งปอด 
 7. โรคที่เกิดจากซัลเฟอรไดออกไซด ทําใหหลอดลมหดเกร็ง 
 8. โรคทีเ่กิดจากออกไซดของไนโตรเจน ระบบทางเดนิหายใจถกูทาํลาย 
ภูมิคุมกัน ปอดเสื่อมลง น้ําทวมปอด และหลอดลมอักเสบ 
 9. โรคที่เกิดจากสารแอสเบสทอส ทาํใหเกิดโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เชน 
มะเร็งปอด มะเร็งทีเ่ยื่อหุมปอด และหลอดลมอักเสบ 
 10. โรคที่เกิดจากสารกัมมันตรังส ี ทาํใหเซลลและโครโมโซมเปลี่ยนแปลง 
กอใหเกิดโรคทางพนัธุกรรม หรืออาจเปนหมนั เม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาวลดลง ทําใหขาด
เลือดและภูมิคุมกัน ทําลายระบบทางเดนิอาหาร ทําลายระบบประสาทและสมอง ทาํลายระบบ
ตอมไรทอและอวัยวะตาง ๆ  
 นอกจากโรคทีก่ลาว ยังมโีรคที่เกิดจากสารเคมีอ่ืน ๆ อีก โดยสวนใหญจะทําลายระบบ
การทาํงานของรางกาย และกอใหเกิดความผิดปกติตามอวัยวะที่สารเคมีชนิดนัน้ สะสมอยู 
 วิธีปองกัน 

1. ใหความรูเกี่ยวกับพษิภัยและอันตรายจากสารเคมีใหแกนายจางและลกูจาง 
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2. สถานประกอบการจะตองจดัเตรียมอุปกรณปองกันสารเคมี 
3. ลูกจางหรือคนงานที่สัมผัสสารเคมีโดยตรง ควรสวมเครื่องปองกนัตามที่สถาน 

ประกอบการจดัเตรียมไวให และปฏิบัติตามขอกําหนดอยางเครงครัด 
 2. โรคที่เกิดจากสภาวะแวดลอม 
      ผูปฏิบัติงานตองอยูในสภาวะแวดลอมที่แตกตางกนัตามลกัษณะงาน เชน ทาํงาน
กับเครื่องจักรที่เสียงดังและสั่นสะเทือน ทํางานอยูกับความรอน หรือทํางานในทีส่วางจา ซึ่งเปน
สาเหตุของการเกิดโรค ดังตอไปนี้ 
  1. สภาวะแวดลอมที่มีเสยีงดัง สงผลกระทบโดยตรงกับการไดยินเสียง     เร่ิม
จากมีอาการหอ้ืูอ ตามดวยอาการหูตึง ฟงเสียงเบา ๆ ไมชัด ในที่สุดก็จะเกิดอาการหนู้ําหนวก คือ
ไมสามารถไดยินเสยีงเนื่องจากอวยัะรับฟงเสยีงถูกทําลาย 
      วธิีปองกนั สถานประกอบการควรมีการตรวจวัดระดับเสียงไมใหเกนิ 90 เดซิ
เบล ควรใชอุปกรณลดระดับเสียง เชน สําลี ลดเสียงได 8 เดซิเบล ที่อุดหูที่เปนยางซลิิกอน ลดเสียง
ได 15-30 เดซิเบล เปนตน ทางที่ดีสถานประกอบการตองลดความดังจากตนกําเนิดเสียง ถา
คนงานเริ่มมีอาการหูอ้ือหรือหูตึง ควรเปลีย่นใหไปทําหนาที่อ่ืน 
  2. สภาวะแวดลอมที่อยูกับความรอน อาการทีพ่บบอย คือ การเปนตะคริว 
และเปนลม หนาแดง เมื่อเกดิอาการดังกลาว ใหทาํการปฐมพยาบาล ถาอาการไมดข้ึีน ใหรีบนาํสง
โรงพยาบาล 
      วธิีปองกนั สถานประกอบการตองจัดใหมีการระบายอากาศเพื่อลดความรอน 
และมีการสับเปล่ียนหนาที่ใหทาํงานในทีท่ี่ไมเกี่ยวของกับความรอนบาง 
  3. สภาวะแวดลอมที่มีแสงสวางจา อาการทีพ่บบอยคือ นัยนตาอกัเสบ ผิวหนงั
อักเสบ และมะเรง็ผิวหนงั 
               วธิีปองกนั สถานประกอบการควรจัดเตรียมเครื่องปองกันแสงเพื่อลดความ
เขมของแสงและจํากัดเวลาในการทํางาน 
      4. สภาวะแวดลอมอืน่ ๆ เชน การทํางานที่ไมถูกสุขลักษณะ ทาํใหปวดเมือ่ย
กลามเนื้อและกลามเนื้อออนแรงได การทาํงานในทีท่ี่มคีวามกดอากาศสูงหรือตํ่าเกินไป มีผลตอ
การปรับสภาพรางกาย การทํางานในที่ทีม่ีความสัน่สะเทือนมาก ๆ มผีลตอการไหลเวียนโลหติ ทาํ
ใหโลหิตอุดตนั และอาจสญูเสียความรูสึกในที่สุด เปนตน 
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 3. โรคที่เกิดจากเชื้อโรค 
      การติดเชื้อโรคตาง ๆ ที่เกษตรกรหรือผูปฏิบัติงานยกตัวอยางโรคทีพ่บ ดังตอไปนี ้
  1. โรคแอนแทรกซ (Antrax) 
       อาชีพที่เสีย่งตอการเปนโรค ไดแก อาชีพที่เกี่ยวของกับสัตว ซากสตัว ปศุสัตว 
อุตสาหกรรมฆาสัตว หรือผลิตภัณฑเกี่ยวกับสัตว สาเหตุของโรคเกิดจากการไดรับเชื้อแบคทีเรีย 
  2. โรคปอดชาวนา (Farmer Lung) 
        อาชีพที่เสีย่งตอการเปนโรค ไดแก อุตสาหกรรมโรงสีขาวและ ชาวนาที่สัมผัส
กับฟาง   ชื้น ๆ ที่มีเชื้อราอยูมาก ๆ ในฝุน ฟางขาว    สาเหตุของโรคเกิดจากสารภูมิแพ  ไดแก    
สปอรของจุลินทรียตาง ๆ  
  3. โรคปอดจากนกแฟนซเิออร (Biral-Famcier’s Lung) 
        อาชีพที่เสีย่งตอการเปนโรค ไดแก เกษตรกร ผูเลี้ยงนก สาเหตุของโรคเกิดได
จากการรับเชือ้จุลินทรียจากขนนก น้ําเหลืองจากนก 
  4. โรคปอดจากชานออย 
                  อาชีพที่เสีย่งตอการเปนโรค ไดแก เกษตรกรที่ทาํงานสมัผัสกับฝุนจากชาน
ออย สาเหตุของโรค ไดแก เชื้อราที่มีอยูในชานออย 
  5. โรคบิสซีโนซีส (Byssinosis) หรือ โรคปอดฝุนฝาย 
       เปนโรคระบาดทางเดนิหายใจ เกิดจากการสูดดมฝุนฝาย ปาน ปอ พบไดในผู
ประกอบอาชพี โรงงานทอผา ทาํเชือก ผลิตเสนดาย  และส่ิงทอ   ทีใ่ชฝายเปนวัตถุดิบ  เมื่อสูดดม
ฝุนฝายเล็ก ๆ ในอากาศจะทาํใหเกิดการขาดเกร็งของหลอดลม เนื่องจากเกิดภูมิแพ นอกจากนีเ้ชื้อ
ราและแบคทีเรียที่พบปะปนอยูในฝุนผายงัเปนสาเหตุการกอโรคอีกดวย 
  6. โรควณัโรค  
      เกิดจากเชือ้แบคทีเรีย พบในอาชีพแพทย พยาบาล หรือผูชวยพยาบาล ซึง่
เสี่ยงตอการสัมผัสโรค 
     วิธีปองกนั ตองรักษาสุขภาพรางกายใหแข็งแรง ควรสวมที่ปดปาก ปดจมูก ถงุ
มือ และรองเทาเพื่อปองกนัเชื้อโรคเขาสูรางกาย 
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การเปนโรคพยาธิจากการประกอบอาชีพ 
       ยกตวัอยางโรคที่พบดังตอไปนี้ 
 1. โรคพยาธปิากขอ (Hookworm diseade) 
  คนไดรับเชื้อพยาธิจากการเดินเทาเปลาแลวพยาธิตวัออนไชทะลุผิวหนงั จากน้าํ
ดื่ม หรืออาหารที่ไมสะอาด พยาธิอาจไชเขาสูเยื่อบุปาก และกระแสเลอืดได ประเทศไทยพบมากที่
ภาคใต โดยเฉพาะในชนบทที่ชาวไรมักไมนิยมสวมรองเทา และมักถายอุจจาระตามพื้นดนิ 
 2. โรคพยาธไิสเดือน (Ascariasis) 
  คนไดรับเชื้อพยาธิจากการกนิน้าํ อาหาร ที่ไมสะอาดหรือไมลางมือ ซึง่มีไขพยาธิ
ปะปนอยูประเทศไทยพบมากที่สุดที่ภาคใต พบในเด็กมากกวาผูใหญ เพราะเดก็ชอบเลนตาม
พื้นดนิ ไขพยาธิจึงเขาสูรางกายไดงาย 
 
การเกิดการระคายเคือง 
 เปนสาเหตุเกดิจากการเปนพิษ หรือภูมิแพ ไดแก โรคหอบหืด จากการประกอบอาชพี 
มีสาเหตุเกิดจาก 

1. สารที่มาจากเชื้อโรคบางชนดิ เชน แบซิลลัส ซับติตัส ที่ใชทําผงซักฟอก 
2. สารโปรตีนจากสัตวบางชนดิ เชน นก ผีเสือ้ หนู ฯลฯ 
3. สารจากพืชบางอยาง เชน แปงขาวตาง ๆ ข้ีเลื่อยบางชนดิ ฝาย ชานออย ปาน ปอ 

เมล็ดพืช 
4. เกสรดอกไมบางชนิด 

การถูกสัตวกดัขณะทาํงาน 
  เปนสาเหตทุําใหคนที่ถูกสัตวทาํรายไมสามารถทาํงานได เชน นักประดาน้ํา ถูกงทูะเล 
หอย เมน ทําใหรางไดรับสารพิษอาจจมน้ํา หรือ ชาวนา ชาวสวน ชาวไร อาจถกูงูพษิ หรือแมลง
ตอย ทาํใหไดรับอันตรายจากการโดนพิษ บางครั้งอาจถงึแกชีวิตได 
  
 4. โรคเกิดจากปญหาสุขภาพจิตในการทํางาน 
      ปญหาสาํคัญ คือ ความเครียดในการทาํงาน มีสาเหตุมาจากการทํางานหนัก
เกินไป งานที่ไดรับมอบหมายยากเกนิความสามารถ ความสัมพันธระหวางบุคคลไมดี มีการแขงขัน 
มีความรับผิดชอบในการทํางานสูง ความเครียดจะมีผลกระทบตอรางกายโดยตรง ทําใหรางกาย
ทรุดโทรม 
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 วิธีปองกัน ตองพยายามผอนคลาย โดยทางสถานประกอบการควรจัดใหมีการสันทนา
การ การแขงขันกีฬา เพื่อสงเสริมสุขภาพกาย ลดความตึงเครียด   และชวยสรางความสัมพนัธ
ระหวางพนกังาน  
หลักการจัดการความปลอดภัยเกี่ยวกบัสารเคมไีดแก 

1. ภาชนะบรรจุสารเคมีจะตองมีความเหมาะสมกับชนิดของสารเคมนีั้น 
2. สถานที่จัดเกบ็จะตองมีการถายเทอากาศที่ดี และมีอุณหภูมิที่เหมาะสม 
3. ตองมีการติดปายชื่อสารเคมีที่ภาชนะบรรจุใหเดนชัด 
4. ปองกนัไมใหสารเคมีเปยกชืน้จากการจัดเก็บ 
5. ผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมีตองเขาใจวธิีการปฏิบัติทีถู่กตอง ตองสวมถงุมือ เสื้อ

คลุม และที่ปดจมูกเพื่อปองกนัอันตรายที่จะเกิดขึ้นแกรางกาย 
6. การเคลื่อนยายสารเคมีตองกระทาํดวยความระมัดระวงัเพื่อปองกนัการรั่วไหล 

หรือการกระแทกที่อาจจะทาํใหเกิดการระเบิดได 
7. กอนการใชงานตองมกีารอานฉลากที่ติดอยูและดําเนนิการตามหลกัการใช

สารเคมีทุกครัง้ 
8. มุงเนนการใชสารเคมีที่มพีษินอยลง 
9. ใหมีการดูแลทําความสะอาดบริเวณที่จัดเกบ็สารเคมี 
10. จัดทําปาย “วัตถุมีพษิ” “วัตถุไวไฟ หามสูบบุหร่ี” “วัตถุระเบิด หามสูบบุหร่ี” 

แลวแตกรณี และติดปาย “หามบุคคลที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของเขา” 
11. การใชทอสงสารเคมีที่ตางชนิดกัน เชน วตัถุมีพิษ วัตถไุวไฟ วัตถุระเบิด เปนตน 

จะตองทาสีทอ หรือทาํเครื่องหมายแสดงความแตกตางใหชัดเจน 
12. จะตองดูแลทอและวาลวปด-เปดมิใหเกดิการรั่วซึม 
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      แบบฝกหัด 
เรื่อง 

การปองกันและการเฝาระวังโรคจากการทํางาน 
 
 

1. จงยกตวัอยางโรคจากการประกอบอาชีพมา 3 โรค 
 1................................................................................................................. 
 2................................................................................................................ 
 3............................................................................................................... 
2. จงบอกงานที่มีอันตรายจากสารตะกั่ว 3 งาน 
 1................................................................................................................. 
 2................................................................................................................ 
 3............................................................................................................... 
3. จงบอกผลเสียทางออมทีท่ําใหเกิดโรคจากการประกอบอาชีพ 
 1................................................................................................................. 
 2................................................................................................................ 
 3............................................................................................................... 
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เฉลยแบบฝกหัด 
เรื่อง 

การปองกันและการเฝาระวังโรคจากการทํางาน 
 
 
1. ตอบ 1. โรคแพพษิสารตะกั่ว 
  2. โรคแพพษิฟอสฟอรัสเหลือง 
  3. โรคแพพษิแมงกานีส 
2. ตอบ 1. งานบัดกรีตะกั่ว 
  2. งานหลอมตะกั่ว 
  3. งานประกอบแบตเตอรี่รถยนต 
3. ตอบ 1.  โรคเครียด 
  2. โรคความดนัโลหิตสงู 
  3. โรคกระเพาะอาหาร 
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ซองคําถาม 4 ขอ 
 

คําถามขอที่ 1 
 อาการปวดศรีษะ คลื่นไส อาเจียน ทองเสยี แขนขาไมมีเรี่ยวแรงเกิดจากรางกาย 
 ไดรับสารพิษชนิดใดเขาสูรางกาย 
  1. สารแมงกานีส    2. สารตะกัว่ 
  3. สารกาํมะถนั    4. สารปรอท 
 
 

 
คําถามขอที่ 2 

  งานประเภทใดที่ควรไดรับอันตรายจากพษิของสารตะกัว่ 
  1. งานพนสีกนัสนิมรถยนต  2. งานผลิตไมขีดไฟ 
  3. งานทําถานไฟฉาย   4. งานผลิตยาเบื่อหน ู
 
 

คําถามขอที่ 3 
  ปจจุบันมกีารใชฟอสฟอรัสแดงแทนฟอสฟอรัสเหลืองเพราะเหตุใด 
  1. ฟอสฟอรัสแดงหางายกวา  2. ฟอสฟอรัสแดงราคาถูกกวา 
  3. ฟอสฟอรัสแดงปลอดภัยกวา  4. ฟอสฟอรัสแดงมีคุณภาพดีกวา 
 
 

คําถามขอที่ 4 
  ขอใดเปนโรคซึ่งเปนผลทางออมจากการประกอบอาชพี 
  1. โปลิโอ    2. มะเรง็ 
  3. เครียด    4. อัมพาต 
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                                 เฉลย 
  คําถามขอที่ 1  ตอบ 2. สารตะกั่ว 
  คําถามขอที่ 2 ตอบ 1. งานพนสีกนัสนิมรถยนต 
  คําถามขอที่ 3 ตอบ 3. ฟอสฟอรัสแดงปลอดภัยกวา 
  คําถามขอที่ 4 ตอบ 3. เครียด 
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แผนการสอนที่ 3 (กลุมควบคุม) 
การจัดการเรยีนรูตามคูมอืครู 

วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย          ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
เรื่อง การปองกันและระงบัอัคคีภัย                                เวลาเรียน 3 ชัว่โมง 
สาระสําคัญ 
 การเกิดอัคคีภัยทําใหเกิดการเสียหายแกทรัพยสินและชวีิต ตลอดจนสถาน
ประกอบการ การปองกนัและระงับอัคคีภัย จึงจาํเปน เปนอยางยิง่สําหรับทุกฝาย ทีม่ีสวนเกี่ยวของ
รวมทัง้ประชาชนทัว่ไป ทุกคนจะตองรวมมือกัน เพื่อความปลอดภัยในการทํางาน และเพื่อความ
เจริญกาวหนาของสังคม และประเทศชาติตอไป 
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

1. วิเคราะห สาเหตุของการเกดิอัคคีภัยได 
2. แยกแยะประเภทของเพลงิไหมได 
3. บอกสารที่ใชในการดับเพลิงแตละประเภทได 

 
จุดประสงคการเรียนรู 
 วิเคราะหสาเหตุของการเกิดอัคคีภัย แยกแยะประเภทของเพลงิไหม และบอกสารที่ใช
ในการดับเพลิงแตละประเภทได 
 
สาระการเรียนรู 
 การปองกนัและระงับอัคคีภัย 
 
กระบวนการเรียนรู 
 1.ขั้นนาํ สรางบรรยากาศในการเรียนใหพรอมที่จะเรียน เลาเหตกุารณเกี่ยวกับเพลิง
ไหมตามขาวตาง ๆ  
 2. ขั้นการสอน   ครูทบทวนความรูเดิมของนกัเรียน  เกีย่วกับเพลิงไหมประเภทตาง ๆ   
และสารดับเพลิงทีน่ักเรียนเคยพบ หรือรูจักแลวครูใหความรูเกี่ยวกับเพลิงไหมประเภทตาง ๆ และ
สารดับเพลิงแตละประเภท ที่เปนความรูใหม โดยอธิบายสาระความรูใหกระจาง พรอมยกตัวอยาง
ใหชัดเจน เพื่อใหนักเรียนเกดิการเรียนรูอยางเขาใจมากกวาการจาํ 
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 ครูตรวจสอบความเขาใจของนักเรียน ดวยการตั้งคาํถาม ถาม-ตอบ กับนักเรียน 
เกี่ยวกับเร่ืองการปองกนัและระงับอัคคีภัย ดวยคําถามหลายระดับ พรอมทัง้อธิบายคําตอบ บอก
สาเหตทุี่ตอบผิด เพื่อใหนักเรียนเขาใจอยางถองแท ในเรื่องที่ครูสอน 
 3. ขั้นสรุปบทเรียน ครูและนักเรยีนรวมกันสรุปการปองกันและระงบัอัคคีภัย ให
นักเรียนทาํแบบฝกหัด 
 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
 1. สังเกตการตอบคําถาม การมีสวนรวม 
 2. จากแบบฝกหัด 
 
สื่อการเรียนและแหลงเรยีนรู 

1. ใบความรู 
2. แผนภาพอัคคภัีย 
3. แผนภาพสัญลักษณ เพลิงประเภท A,B,C,D 
4. แบบฝกหัด 
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บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรยีนรู 
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
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ใบความรู 
เรื่อง 

การปองกันและระงับอัคคีภัย 
 
 การปองกนัอคัคีภัยนับเปนการปองกนัอบุัติเหตุที่สําคัญประการหนึง่ และจาํเปนตอง
อาศัยความรวมมือรวมใจจากทุกคนในโรงงานจึงจะไดผลดี ในตอนนี้จะไดกลาวถงึความรูกับเพลงิ
ไหม และวธิีการปองกนัอัคคีภัยที่ใชไดผล 
องคประกอบของไฟ (Fire triangle) 
 การเกิดเพลิงไหมข้ึนไดนัน้จะตองมีองคประกอบ 3 อยาง คือ 
 1. วัตถุเชื้อเพลิง (Fuel) ซึ่งอยูในสถานะ ของแขง็ ของเหลว และ กาซ 

                 ส่ิงที่ควรทราบเกีย่วกับเชื้อเพลงิ คือ 
          (ก) สารเชื้อเพลงิ 
     สารเชื้อเพลงิทีพ่บมากที่สุดในงานอุตสาหกรรมไดแก 
   1. น้ํามนัเตา น้ํามนัเชื้อเพลิงใชกับเครื่องยนตตาง ๆ  
   2. สารละลายตาง ๆ เชน ทินเนอร แอลกอฮอล 
   3.  น้าํมนัหลอล่ืน 
    4. จารบ ี
   5. สีพน สีน้าํมันตาง ๆ  
   6. สารเคมีบางชนิด 
   7. น้ํายาทําความเย็น เชน แอมโมเนยีม เมทธิลคลอไรด 
    8. ยาฆาแมลง 
   9. พลาสติกและสารโพลีเมอร (Polymer) 
   10. น้ํามนัไฮดรอลิกและทอไฮดรอลิก (ชนิดทอยาง) 
   11. ไมและผลิตภัณฑไม 
   12. กระดาษแบบตาง ๆ 
   13. เสื้อผาและเสนใยตาง ๆ  
   14. ผลิตภัณฑยาง 

   15. โลหะไวไฟหลายชนิด   ไดแก    แมกนเีซียม    ไตตาเนียม   เซอรโคเนียม   
โซเดียม โพแทสเซียม ซเีซียม รูบิเดียม 
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         (ข) สารกึ่งเชื้อเพลิง 
                 นอกจากวัสดุที่ใชเปนเชื้อเพลิงโดยตรงในสภาวะปกติแลว ยงัมีสารกึง่เชื้อเพลิง
ซึ่งจะลุกติดไฟได เมื่ออยูในสภาวะที่มีออกซิเจนเขมขนมาก ๆ หรือมีอุณหภูมิสูงมาก ๆ อีกดวย สาร
ดังกลาวอาจเรียกวา เปน สารกึ่งเชื้อเพลงิ ไดแก 

   1. สารประกอบฮาโลเจนของสารประกอบอินทรีย (Halogenated Hydrocarbon)    
  เชน  ไตรคลอโอเอทธิลีน 

   2. โฟมและยางซิลิโคน 
   3. พลาสติกและโพลิเมอรแบบตาง ๆ เชน พลาสตกิหุมสายไฟ 
   4. โลหะไวไฟที่อยูในรูปเปนแทงหรือกอน เชน อลูมเินยีม แมกนีเซียม ฯลฯ 
   5. ซีลกันร่ัวตาง ๆ โอริง (O-ring) แผนไดอะเฟรม และยางรองวาลวตาง ๆ  

เชื้อเพลิงที่มอียูทั่วไปในอุตสาหกรรม เชน 
 -  ประเภทของแข็ง เชน ไม กระดาษ ยาง พลาสติก เปนตน นอกจากนีย้ังมพีวกโลหะ  
ติดไฟ เชน ซีเซียม รูบิเดียม แมกนีเซยีม 
 -   ประเภทของเหลว เชน น้าํมันกาซ น้าํมนัเตา น้าํมันเบนซิน ทนิเนอร สีพน สีน้าํมนั 
น้ํายาแอมโมเนียม 
 -  ประเภทกาซ เชน กาซโพรเพน กาซบิวเทน 
         2. ออกซิเจน (Oxygen) ซึ่งมีอยูในอากาศประมาณ 21% โดยปริมาณ 
        อากาศ (Air) โดยทั่วไปในอากาศทีม่ีออกซิเจนอยูจะชวยทําใหการติดไฟลุกดี
ข้ึน  แตถาอัตราสวนของออกซิเจนนอยกวา 16 %    เชื้อเพลิงที่ทาํการลุกไหมอยูจะคอย ๆ ดับลง 
การลุกติดไฟจงึเกิดขึ้นในบริเวณที่มกีารถายเทอากาศไดดี 
 3.ความรอน (Heat) เพียงพอที่จะติดไฟได สาเหตุสําคญัของการเกิดความรอนทีท่าํ
ใหเกิดเพลิงไหม ไดแก 
 -ความรอนจากประกายไฟหรือเปลวไฟ 
 -ความรอนจากปฏิกิริยาทางเคมีบางชนิดมารวมตัวกัน 
 -ความรอนจากไฟฟา 
 -ความรอนจากธรรมชาติ (การเกิดฟาผา) 
 เมื่อมีองคประกอบ 3 อยางแลว ไฟก็จะลุกไหมได เมื่อจะดับไฟ ทาํไดโดยการเอา
องคประกอบอยางหนึ่งออกจากไฟ ไฟก็จะดับ 
 
หลักการในการดับเพลิง พอจะสรุปได 3 วิธ ีดังนี ้
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1. การกําจัดเชื้อเพลิง ใหนําเชื้อเพลิงออกไปจากบริเวณที่เกดิอัคคีภัย หรือปองกนั
ไมใหมีการเตมิเชื้อเพลงิเขาไปมากขึ้น 

2. การกําจัดความรอน ตองทําใหความรอนของเชื้อเพลงิต่ํากวาจุดวาบไฟ วิธีลด
ความรอนกระทําไดดวยการฉีดน้ําเขาไปยงัจุดลุกไหม 

3. การกําจัดออกซิเจน เปนการปองกนัไมใหออกซิเจนไปสัมผัสกับเชือ้เพลิง หรือทาํให
ปริมาณออกซจินลดนอยลงไปจะทาํใหไฟทีลุ่กไหมดับได วิธีการกําจัดออกซิเจนกระทาํไดหลายวิธ ี
เชน  การฉีดน้าํ   การฉีดกาซเฉื่อย   หรือการฉีดสารอื่น ๆ  เขาไปปกคลุมผิวของเชื้อเพลิง 
 
ประเภทของอัคคีภัย (Fir Classification) 
 ไฟแบงออกเปนประเภทตาง ๆ ตามลกัษณะของเชื้อเพลงิไดดังนี้ คือ 
 - ไฟประเภท “A” คือ ไฟที่เกดิจากการเผาไหมเปนเถาถานในที่สุด 
 - ไฟประเภท “B” คือ ไฟที่เกดิจากไอระเหยของเชื้อเพลิงเหลว หรือแกส 
 - ไฟประเภท “C” คือ ไฟที่เกดิจากอุปกรณไฟฟา 
 - ไฟประเภท “D” คือ ไฟที่เกดิจากจําพวกโลหะติดไฟ 
 1. ไฟชนิด เอ หรือ ประเภท ก (Class A fires) เปนเพลิงไหมที่เปนเชื้อเพลิงทัว่ไป 
ที่เกิดจากเชื้อเพลิงของแข็ง เชนไม ถานหนิ ถานฟน กระดาษ ขยะ บานเรือน เสื้อผา เปนตน ไฟที่
เกิดจากเชื้อเพลิงเหลานี้สามารถดับได ดวยการใหความเย็นโดยการใชน้ําฉีดเปนฝอย ผลของการ
เผาไหมจะทาํใหเกิดกองถานคุ ระอุรอนอยู เครื่องหมายของไฟประเภทนี้เปนรูปสามเหลี่ยม สีพื้นมี
สีเขียว ภายในมีตัวอักษร A สีขาว ดงัรูป    A    
 2. ไฟชนิด B หรือประเภท ข (Class B fires) เปนการเผาไหมที่เกดิจากเชื้อเพลิง
ของเหลว เชื้อเพลิงที่เปนไฮโดรคารบอนทกุชนิด   เชน กาซธรรมชาติ น้ํามนัเชื้อเพลิงชนิดตาง ๆ 
จาระบี เปนตน สารทีน่ํามาใชดับเพลิงไดแก โฟม ผงเคมีแหง คารบอนไดออกไซด Halon1301 
เพลิงประเภทนี้ เมื่อเผาไหมหมดจะไมมีเถาถานเหลือไว เครื่องหมายของไฟประเภทนี้เปนรูป
ส่ีเหลี่ยม สีพืน้มีสีแดง ภายในมีตัวอักษร B สีขาว ดังรูป           B 
 3. ไฟชนิด C หรือประเภท ค (Class C fires) เปนการเผาไหมจากกระแสไฟฟาที่
เกิดการอารก การใชไฟเกนิกําลัง กอนที่จะดับเพลิงจะตองตัดกระแสไฟฟากอนเพื่อลดอัตนราย 
สารที่นาํมาใช ดับเพลงิ ไดแก โบรโมไตรฟลูออโรมีเทน 1301 คารบอนไดออกไซด (Co2) ผงเคมี
แหง  เครื่องหมายไฟประเภทนี ้เปนรูปวงกลม สีพื้นสฟีา ภายในมีตัวอักษร C สีขาว ดังรูป    C        
 4. ไฟชนิด D หรือประเภท ง (Class D fires) เปนการเผาไหมที่เกิดจากโลหะติดไฟ
ที่ลุกไหมและใหความรอนสูงรุนแรงมาก และลุกลามอยางรวดเร็ว พวกวัตถุระเบิด หรือพวกทีท่ํา
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ปฏิกริยากับน้าํหรืออากาศไดเชน แมกนีเซยีม โซเดียม ไทเทเนยีม โพแทสเซียม แอมโมเนยีไนเตรด 
สารที่ใชดับเพลิงไดแก โซเดยีมคลอไรดหรือทรายแหง กราไฟต เครื่องหมายของไฟ ประเภทนี ้เปน
รูปดาวหาแฉก สีพืน้สีเหลือง ภายในมีตวัอักษร D สีขาว ดังรูป     D 
 
ขอควรระวัง 
 หามใชน้ําดับเพลิงประเภท D โดยเด็ดขาด เพราะจะทําใหเกิดการระเบิดอยางรนุแรง 
ประเภทของเพลิงไหม และสารดับเพลิง 

ประเภทของเพลิงไหม สารดับเพลิงที่ใช 
พื้นสีเขียว 
ตัวหนังสือสีขาว              
                                                 A 
 

น้ํา 
ฟองเคมีหรือโฟม 
ผงเคมีแหง 
คารบอนไดออกไซด (CO2) 

พื้นสีแดง 
ตัวหนังสือสีขาว                       B 
 

โบรโมไตรฟลูออโรมีเทน (1301) 
ฟองเคมีหรือโฟม 
ผงเคมีแหง 
คารบอนไดออกไซด (CO2) 

พื้นสฟีา  
ตัวอักษรสีขาว                 
                                               C 
 

โบรโมไตรฟลูออโรมีเทน (1301) 
ผงเคมีแหง 
คารบอนไดออกไซด (CO2) 

พื้นสีเหลือง 
ตัวหนังสือสีขาว 
                                               D 
 

ใหผูเชี่ยวชาญสํารวจหาปริมาณของ
โลหะติดไฟและชนิดของโลหะติดไฟ 
และใชสารดับเพลิงเฉพาะเทานั้น 

 
สาเหตุทีท่ําใหเกิดอัคคีภัย 

1. ความประมาทในการใชเชื้อเพลิงไดแก 
- ขาดความระมัดระวังในการใชไฟ เชน จดุธูปเทียนทิ้งไว 

 - ความประมาทในการใชไฟฟา เชนใชฟวส ไมถูกกับขนาดของกําลงัไฟฟา 
2. เก็บสารเคมีตาง ๆ ไมถูกตอง ไดแก 
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             - เก็บสารเคมีปะปนกัน ทาํใหเกิดความรอนและลุกไหม เชนเกบ็ดางทับทิมไวใกล
กับกลีเซอรีน ถาขวดกลีเซอรีนแตก ทาํใหไหลไปกระทบกับดางทับทิม ทาํใหเกิดการลุกไหม 

     - การระเบดิ เชน การรั่วไหลของกาซ การระเบิดของกาซหุงตม 
             3. เกดิเพลิงไหมข้ึนเอง ไดแก 

    - ทิ้งผาขี้ร้ิวที่เช็ดน้าํมนัใกลความรอนหรือเตาทาํใหลุกไหม 
             4. การวางเพลงิ ไดแก 

     - โรคจิต 
     - อิจฉาริษยา 
     - ทาํลายหลักฐาน 

 
สาเหตกุารเกดิอัคคีภัยที่พบเห็นบอย ๆ  
 สาเหตุการเกดิอัคคีภัยมีหลายประการ แตที่พบเห็นบอย ๆ ไดแก 
       1. ไฟฟาลดัวงจร (ช็อต) จากการใชอุปกรณไฟฟาไมไดมาตรฐาน ชาํรุด หรือใชไฟฟา
ดวยความประมาท ขาดความระมัดระวัง และไมปฏิบัติตามขอแนะนํา 
       2. ปลอยใหเด็กเลนไฟ จดุพลุ ดอกไมไฟ ประทัด ฯลฯ แลวลูกไฟไปติดเชื้อเพลิงลุกไหม
ได 
        3. จุดธูปเทียนบูชาพระแลวทิ้งไว 
       4. จุดตะเกียงตัง้ไวแลวสัตวเลี้ยงวิ่งชน เชน สุนัขหรอืแมว ทาํใหน้าํมันเชื้อเพลงิร่ัวไหล
ออกมาและเกดิไฟลุกไหมข้ึน 
       5. วางกนบุหร่ีบนขอบจานที่เขี่ยบหุร่ี หรือขยี้ทิง้ทัง้ทีย่ังดับไมสนทิ ทําใหพลัดตกจาก  
จานรองกนบหุร่ีลงบนทีน่อน หรือบริเวณที่หามสูบบุหร่ี 
      6. เตากาซหุงตมร่ัว หรือลืมปดกาซเมือ่เลิกใชงาน 
      7.เก็บสารเคมีที่ติดไฟงาย เชน น้ํามนัเบนซิน สีน้าํมนั ฯลฯ ไวใกลไฟ 
 8. ถายเทน้าํมนัเบนซินหรือมีการรั่วไหลของน้าํมันเชื้อเพลิงภายในบานหรือโรงเก็บรถ 
ทําใหเกิดไฟไหมไดงาย 
 9. เผาของหรอืขยะแลวยังดบัไฟไมสนิท เมื่อมีลมพัดมาไฟก็ลุกขึ้นอกี ทําใหไฟลุกลาม
ไปติดบริเวณใกลเคียงได 
 10. ฉีด ดีดีที สเปรยฉีดผม สารฆาแมลง หรือพนสีใกลไฟ 
 11. เคี่ยวน้ํามนั หรือข้ึผงโดยใชไฟรอนจัด หรือเคี่ยวทิง้ไวโดยไมมีใครเฝาดู 
 12. เกิดฟาผาเมื่อมีพายุฝน ถาไมมีสายลอฟาที่ถูกตองจะเกิดไฟไหมได 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 246

 13. การลอบวางเพลิง 
หลักในการปองกันอัคคีภัย 

กําจัดสาเหตทุี่ทําใหเกิดอัคคีภัย ดังนี ้
1. มีความระมัดระวังในการใชไฟและความรอน การหงุตมอาหาร 
2. ระวังการใชไฟฟา การใชไฟฟาเกินกําลงั การลัดวงจรไฟฟา 
3. ระวังการจุดยากันยุง การสูบบุหร่ี ธูปเทียนบูชาพระ การเผาหญาแหง 
4. ระวังการเกิดการระเบิดของ พลุ ดินปน ดอกไมไฟ 
5. ระวังการใชเชือ้เพลิงตาง ๆ  
6. จงใชไฟฟาดวยความระมัดระวัง  
7. ระวังอยาใหเดก็เลนไฟ กอไฟเลน ควรเก็บไมขีดไฟ ไฟแช็ก ฯลฯ ใหพนมือเด็ก 

และไมควรจุดพลุ ดอกไมไฟ หรือประทัดเลนใกลบริเวณที่มีเชื้อเพลิงตดิไฟงาย 
8. เมื่อจุดธูปเทยีบูชาพระไว ตองคอยระวงัดูแลใหดับมอดดีเสียกอนจงึเขานอน หรือ

ไปทําธุระอ่ืน ควรจัดบริเวณที่จุดธูปเทียนบูชาพระใหสะอาดเรียบรอย อยาใหมีกานธูปมาก ไมมี
ดอกไมแหงหรือกระดาษอยูใกล ๆ และตองไมใหธูปเทียนที่จุดอยูใกลเพดาน ฝา หรือขางฝา 

9. กอนนอนหรือกอนจะออกไปนอกบานใหตรวจดูไฟในเตา ไฟที่จุดยากนัยงุ 
ตะเกียง เทียน กองไฟ ภายในบานหรือขางบาน  ดับใหสนทิเสียกอน ถอดปลั๊กไฟ พัดลม เตารีด 
วิทย ุโทรทัศน เตาไฟฟา เครือ่งตมน้าํ ฯลฯ ออกใหเรียบรอยทุกครั้ง 

10. กอนทิ้งกนบหุรี่หรือกานไมขีดไฟลงในที่ใด ๆ ตองดับใหเรียบรอยเสยีกอน ไมสูบ
บุหร่ี หรือจุดไฟ ในทีท่ี่มีคําเตือนหามไวอยางเด็ดขาด 

11. หมั่นตรวจเตากาซ ถังกาซทีใ่ชหรือจําหนาย อยาใหมีรอยร่ัว ถามีรอยร่ัวใหรีบ
แกไขใหอยูในสภาพที่ดทีันท ี

12. ไมควรเก็บส่ิงที่เปนเชื้อเพลงิติดไฟงายไวเปนจํานวนมากในบาน เชน น้าํมนั
เบนซนิ ทินเนอร หรือ สารเคมีบางชนิดทีต่ิดไฟงาย เชน แมกนีเซียม ฟอสฟอรัส ถามีความจําเปน
จะตองเก็บตองมีมาตรการปองกันไฟไหมไวใหดี และควรทําเครื่องหมายเตือนหามมิใหผูใดนําไฟ
เขาไปใกลบริเวณนัน้ 

13. ไมควรเติมน้ํามันเชื้อเพลิงสาํหรับรถยนตในบริเวณบาน และไมควรใชน้ํามนั
เบนซนิลางสิ่งที่อยูใกลไฟ 

14. จัดบานเรือนและบริเวณบานใหสะอาด ปราศจากกองขยะ เศษกระดาษ เศษผา 
ซึ่งเปนเชื้อเพลงิได การเผาขยะ เผาฟางขาวในนา เผาปา ควรไดมีการเตรียมหาน้ํา หรือวิธีการไว
เพื่อดับไฟที่จะลุกลามขึ้นอยางรวดเร็วและมีลูกไฟกระเดน็ไปไกล ๆ ไดดวย 
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15. การจุดไฟ จุดตะเกียง การเชื่อมโลหะ ฯลฯ ควรทาํใหหางสารไวไฟ เชน น้ํามนั
เบนซนิ ทินเนอร ฯลฯ 

16. ระหวางการทาํครัว ควรระวงัลูกไฟ เปลวไฟ ที่อาจกระเด็นเกิดลุกไหมน้ํามนัใน
ภาชนะที่กาํลงัเคี่ยว ทอด หรือผัดอาหารอยู หรือถกูสิ่งทีเ่ปนเชื้อเพลิงขางเคียงได เมือ่เลิกทาํครวั
แลวตองดับไฟใหเรียบรอย 

17. การสรางอาคารสูง ๆ ควรมสีายลอฟาทีถ่กูตอง 
18. การกอสรางตอเติมอาคารบานเรือนหรือสถานที่ใด ๆ ควรเลือกใชวัสดุที่ทนไฟ 

เชน เหล็ก หิน กระเบื้อง ฯลฯ จะปองกนัการติดไฟไดดี 
19. ตามสถานที่ตาง ๆ เชน บานเรือน หรือที่ชมุชน ควรจัดใหมีเครื่องดับเพลิงสาํหรับ

ชวยดับเพลิงขัน้ตนไว ตองหมั่นตรวจใหอยูในภาพดี พรอมที่จะใชไดทนัทีอยูเสมอ 
20. สถานที่ใหญ ๆ หรือที่ชุมชน เชน โรงเรยีน โรงแรม โรงภาพยนต ฯลฯ ควรมี

แผนการปองกนัอัคคีภัย 
 
การปองกันความสูญเสยีในการเกิดอัคคีภัย ดังนี ้

1. จัดเจาหนาที่ เวรยาม ตรวจตราทุกแหง 
2. ตดิตั้ง เครื่องดับเพลิง พรอมที่จะใชงาน 
3. เครื่องใชไฟฟาเมื่อเลิกใชใหปดใหเรียบรอย 
4. ฝกอบรมบุคลากรใหมีความรูในการใชเครื่องมือในการดับเพลิงและฝกซอมแผน

ฉุกเฉินในการดับเพลิงอยูเสมอ 
 
การปองกันไฟไหมเนื่องจากการใชไฟฟา 

1. ควรพาดสายไฟไวเหนือศรีษะ แตไมเกี่ยวไวกับตะป ูตะขอโลหะ หรือทอน้ํา ถา
จําเปนตองวางพาดไปตามพื้นทางเดิน จะตองหาทางปองกันมใิหรถทบั และระวงัมิใหเปอนน้ําหรือ
น้ํามนั 

2. สายไฟเกามากจะทาํใหไฟฟาลัดวงจรได หมั่นตรวจสอบสายไฟ และปลั๊กหารอย
ชํารุดอยูเสมอ 

3. อยาใชกระแสไฟฟาเกินพิกดัของขนาดของสายไฟทีก่ําหนดไว ควรหลอล่ืนมอเตอร
เพื่อปองกันความรอนขึ้นสงู 

4. หมั่นทาํความสะอาดแผงสวติชและปดฝาใหสนทิ เมื่อฟวสขาดหรือ Circuit 
Breaker ดีดตัวออก ใหรีบรายงานทันท ี
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ขอควรจํา พงึระลึกเสมอวา อยาพยายามซอมอุปกรณไฟฟาดวยตนเอง ปลอยใหเปนหนาที่ของ
ชางไฟฟาจะดกีวา 
 
การปองกันไฟไหมเนื่องจากการสบูบุหรี่ 

1. การสูบบุหร่ีโดยขาดความระมัดระวังจนเปนนิสัย เปนสาเหตุสําคัญของไฟไหมใน
รถยนตหรือในโรงงาน เชน การจุดบุหร่ีใกลน้ํามนั การวางบุหร่ีสูบอยูไวตามขอบโตะทํางานหรือบน
เครื่องจักร ดังนั้น การสูบบุหร่ีจึงตองพิจารณาวาเหมาะสมกับสถานที่และส่ิงแวดลอมหรือไม อาจ
เปนที่รังเกยีจหรือเปนภัยตออนามยัผูอ่ืนอีกดวยขอควรจํา ดับบุหร่ีในที่เขี่ยบหุร่ีเทานั้น เพื่อไมให
เกิดไฟไหมและไมทําใหสกปรก 

2. ไฟไหมทีเ่กิดจากการทิง้กนบหุร่ี อยาทิง้กนบุหร่ีในถงัขยะ ซึ่งปกติถังขยะมีสาร
เชื้อเพลิงอยูแลวอาจเปนเศษกระดาษหรอืผาเช็ดน้าํมัน ที่มีความไวไฟ ทําใหเกิดไฟลุกไหมสราง
ความเสยีหายใหกับรางกายและทรัพยสินได 
 
การปองกันไฟไหมเนื่องจากน้ํามัน 
 1. อยาปลอยน้ํามนัทิ้งในภาชนะที่เปดปากกวาง หรือลางเครื่องมือในหองที่ไมมี
อากาศถายเท ใกลความรอน และใกลประกายไฟ ใหใชภาชนะบรรจุน้าํมันที่มีฝาปดมิดชิด  
 2. อยาทิง้เศษน้ํามนัลงในทีท่ิ้งขยะ ลงในทอระบายน้าํ เพราะอาจจะเกิดการลุกไหม
ภายในระบบระบายน้ํา ควรจะทิง้ในถงัหรือภาชนะที่จัดเตรียมไวโดยเฉพาะ 
 
 
 
 
 
การปองกันไฟไหมเนื่องจากการเผาขยะ 
 ขยะมูลฝอยทีก่องสุมอยูตามขางรั้วหรือขางโรงงานเปนตนเหตุใหเกิดไฟไหมคร้ังใหญ
ได ดังนั้นการเผาขยะมูลฝอยตองกระทําหางจากสิง่ที่จะติดไฟไดนั่นคือ ปลอดภัยทั้งระยะหางและ
ทิศทางลม 
 
การปองกันไฟไหมเนื่องจากการกอไฟ 
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 การกอไฟแลวทิ้งไวโดยไมดูแลใหดี จะกอใหเกิดไฟไหมไดโดยงาย เชนการเผาขยะการ
กอไฟเพื่อบัดกรีโลหะ ฯลฯ การกอไฟทุกครั้งควรจะควบคุมดูแลอยางใกลชิดใหไฟดบั หรือดับไฟนัน้
กอนที่จะไปปฏิบัติงานอยางอื่น จะชวยไมใหเกิดไฟไหมข้ึนได 
 
การปองกันไฟไหมเนื่องจากการเชื่อมหรือตัดโลหะ 
 งานเชื่อมหรือตัดโลหะ เปนงานที่ตองอาศัยความชาํนาญ ผูที่มีประสบการณนอย
จะตองทาํงานอยูภายใตการดูแลอยางใกลชิดจากผูควบคุมงาน สําหรับผูไมมีหนาที่เกีย่วของหาม
ทํา เพราะอาจเกิดอันตรายไดงาย การปองกนัมีดังนี ้
 1. สะเก็ดจากงานเชื่อมหรือตัดโลหะที่ตกลงบนวัสดุที่ตดิไฟ จะคอย ๆ ลุกเปนไฟขึ้นมา
ไดหลังจากที่เสร็จงานแลวเปนชั่วโมง ดังนั้น จะตองกระทําหางจากวสัดุติดไฟ อยางนอย 35 ฟตุ 
แตถาสะเก็ดปลิวไปตกใกลเชื้อเพลิงไวไฟ เชนน้ํามนัหรือทินเนอร ก็จะลุกไหมข้ึนทันที หรืออาจเกดิ
การระเบิดได 
 2. งานที่จะทําการเชื่อมหรือตัด หากมีของเหลวติดไฟไดอยูภายใน เชน น้ํามนั จะตอง
ทําการถายเทของเหลวนัน้ออกเสียกอน 
 3. เตรียมอุปกรณดับเพลิงใหพรอมที่จะทาํการดับไดทุกขณะ 
 4. ถงัแกสที่ใชงานเชื่อมหรือตัดโลหะ จะตองเก็บไวอยางปลอดภัย มีคอกกั้นแข็งแรง
ปองกนัมิใหลม และหากเปนไปไดควรเก็บไวนอกตัวอาคาร 
 
ขั้นตอนดําเนินการเมื่อเกิดไฟไหมในโรงงาน 
 1. รีบรายงานหนวยงานที่เกี่ยวของทนัที  
             ความลาชาจะเปนผลรายทาํใหไฟลุกลามใหญโต เมื่อพนักงานผจญเพลงิมาถึง 
ใหรีบพาไปยงัจุดที่เกิดไฟไหม แจงใหทราบถึงวัสดุที่อาจเสียหายได และอยายนืกีดขวางการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที ่
 
 2.  ถาเปนไฟไหมเลก็นอย สามารถดับดวยตนเองได 
  หลังจากที่รายงานแลว จะตองรูชนิดของเครื่องดับเพลงิที่เหมาะกับไฟแตละ
ประเภท วธิีการใชตลอดจนสถานที่ติดตั้งเครื่องดับเพลิงเหลานั้น 
 3.  ถาเปนไฟไหมใหญ ใหรีบหนีเอาชวีติรอด 
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  ตองทราบลวงหนาวาทางออกฉุกเฉินอยูทางไหน และอยาปลอยปละละเลยใหมี
ส่ิงกีดขวางทางออกฉุกเฉนิ ขอสําคัญอีกประการ คือ เมื่อเกิดไฟไหม ตองควบคุมสติอารมณใหดี 
อยาตกใจจนทําอะไรไมถูก 
 
ขอควรปฏบิติัเมื่อเกิดอัคคีภัย 

1. พยายามระงับสติอารมณ อยาตกใจและปฏิบัติตามแผนการอพยพหนไีฟที่ไดวางไว 
2. เชื่อฟงคาํแนะนําของอาสาสมัครและพนักงาน รปภ ที่เกีย่วของกับแผนการอพยพ

ทุกคน 
3. ขณะที่จะลุกจากโตะหรือออกจากหองทาํงาน ใหเก็บทรัพยสินเอกสารสําคัญลง

ล้ินชักและล็อกกุญแจโดยเรว็ 
4. เมื่อเดินออกมาภายนอกหองทาํงานแลว หามเดินยอนกลับเขาไปในหองทํางานอีก 

ไมวาจะนึกถึงเรื่องสําคัญอะไรขึ้นมาไดก็ตาม 
5. หามขนสัมภาระใด ๆ ทั้งสิน้ติดตัวไปในขณะอพยพ 
6. การเดินอพยพใชวิธี เดนิเร็ว หามวิ่ง หรือเดนิชา 
7. การเดินภายในชองบนัไดหนีไฟ ควรเดินเรียงแถวขัน้บันไดละ 2 คน เพื่อปองกนัการ

เบียดเสียด และอาจเกิดการสะดุดหกลมข้ึน ซึ่งเปนอนัตรายตอกลุมคนอพยพภายในชองบนัไดได 
การเดินใหเดนิเร็วอยาวิง่ เพราะจงัหวะการกาวบันไดของแตละคนไมเทากัน 

8. การเดินภายในชองบนัไดหนีไฟ หามเดินคุยกัน หามเดนิลวงกระเปา สายตามอง
ข้ันบันได มือจบัราวบันได (กรณีที่เดินฝงทีม่ีราวบนัได) อยางสงเสียงเอะอะหรือเรงใหคนหนาเดนิ
เร็วขึ้น อยาผลกั อยาดัน หรือแซงกันภายในชองบนัไดหนีไฟ 

9. ผูออกจากชัน้เปนคนสุดทาย (ไมตองยืนรอจนแนใจ) ใหปดประตูหนีไฟดวย เพราะ
ประตูหนีไฟตามชั้นตาง ๆ จะกันควันไมใหเขามาในชองบันไดหนีไฟ หากเปดประตูทิง้ไว แรงดนั
อากาศที่อัดเขามาในชองบนัไดเพื่อไลควันออกจะลดลง ทําใหควันเขามาในชองบันไดหนีไฟได ซึง่
จะสงผลใหผูอพยพภายในชองทางบนัไดสําลักควนัและขาดอากาศหายใจ 

10. เมื่ออพยพจนถึงชัน้ลางสุดแลวใหออกไปจากอาคารทนัท ี
11. หามใชลิฟตโดยเด็ดขาด (เพราะลิฟตจะไมทํางาน) 
12. แจงขาวเพลิงไหมตอหนวยดับเพลิงที่อยูใกลที่สุดทนัท ี
13. ดับเพลิงดวยเครื่องดับเพลิง หรือส่ิงที่อาจใชดับเพลิงไดถูกตองกับประเภทของไฟ 

ที่มีอยูในบริเวณใกลเคียงนัน้ สําหรับไฟทีม่ีสาเหตุจากไฟฟาหามใชน้าํดับ 
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14. หากดับเพลิงขั้นตนไมได ใหรีบปดประตูหนาตาง และอุดทอทางออกตางๆที่อาจ
เปนทางสงผานความรอน กาซ และควนัไฟดวย และอยาใชลิฟตในขณะเกิดเหต ุเพราะเมื่อไฟฟา
ดับจะติดอยูในลิฟตนั้น 

15. ประสานงานกบัเจาหนาที่ดบัเพลิง เพื่อใหเกิดความสะดวกในการผจญเพลิง 
16. ไมควรตื่นเตนตกใจจนเกนิไป ใหรีบนาํเดก็ คนชรา ผูปวย หรือคนพิการออกจาก

บริเวณไฟไหมทันท ี
17. สําหรับทรัพยสิน พยายามเลือกทรัพยสินที่มีคา ออกมากอน ควรเก็บใหมิดชิด

เรียบรอยเพื่อปองกนัการโจรกรรมตอ 
18. ผูที่อยูภายนอกสถานทีเ่กิดเหตุ ไมควรพากันเขาไปมงุดไูฟไหม เพราะจะทาํให

เกะกะกีดขวางทางหนีไฟ และการดับไฟ 
19. ถาเปนผูที่ไดรับการฝกอบรมบรรเทาสาธารณภัยมาแลว ควรชวยเหลอื

ผูประสบภัยใหเต็มความสามารถ 
20. ชวยเหลือดูแลทรัพยสินที่ขนหนีไฟออกมาได 
21. ตองไมฉวยโอกาสโจรกรรมทรัพยสินของผูประสบเคราะหกรรม ซึ่งเปนการซ้าํเติม

อยางเด็ดขาด 
การหนภีัยในอาคารสูง 

1. เมื่อเหตุเกิดขึน้ตอหนา รีบแจงพนักงานรักษาความปลอดภัยเพื่อระงับเหตุเบื้องตน 
หรือหากมีเครือ่งดับเพลงิเบาอยูใกลมือ ควรรีบนําไปสกดัไฟไวกอน  ถงึแมวาไมอาจดับไฟได แตก็
ยังเปนการชวยถวงเวลาการลุกลามของไฟใหชาลง ทําใหมีเวลาหนีรอดมากขึ้น 

2. ระงับความตื่นเตน ทบทวนขัน้ตอนตาง ๆ ใหรอบคอบ มสีติตั้งมั่นตลอดเวลา 
3. หากติดอยูในที่เกิดเหตุและมีควันไฟหนาทึบ ใหคลานหนีออกมาโดยทําตัวใหติด

พื้นมากที่สุด เพราะธรรมชาติของควนไฟจะลอยสูงขึ้นเสมอ การคลานติดพื้นจะทําใหสามารถ
หายใจได และพอที่จะมองเหน็ทิศทางหนีไดชัดเจน การวิง่จะทําใหรางกายตองการออกซิเจนมาก
ข้ึน และเปนเหตุใหรางกายไดรับออกซิเจนไมเพียงพอ จะทําใหหมดสติ และเสียชีวติได 

4. มุงหนาเขาหาบันไดหนีไฟ อยาใชลิฟทเปนอันขาดไมวาทานจะอยูชัน้ที่เทาใด ขอให
ใชบันไดหนีไฟเทานัน้ การใชลิฟทเปนอนัตรายอยางยิง่ในยามเกิดไฟไหม เพราะไฟอาจไหม
สายไฟฟาในอาคารทาํใหลิฟทหยุดทาํงานกระทนัหนั และควันไฟจะเขาไปรมในลิฟท 

5. ใหหนีไฟโดยการลงมาขางลาง ถึงแมวาอาคารจะมีความพรอมในการรองรับการลง
จอดของเฮลิคอปเตอรที่ดาดฟาไดอยางสมบูรณก็ตาม เพราะธรรมชาตขิองความรอนและควันไฟ
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ยอมลอยขึ้นสง เพลิงก็จะลุกลามจากชั้นลางขึ้นไปชัน้บนเรื่อย ๆ จนถงึดาดฟา หากทานหนีข้ึนไป
บนดาดฟาแลวไมมี ฮ. มารบั หรือข้ึน ฮ.ไมทัน ตายสถานเดียวโดยไมมีขอแกตัว 

6. พยายามอยาหลบเพลงิเขาหอง หรือหนีไปซอนในอางน้ํา เพราะทานจะถูกรมควนั
หรือถูกตมจนสุกทัง้ตัว หากทานติดอยูในหองที่ตกอยูทามกลางวงลอมของไฟ ใหใชหลังมือแตะที่
ลูกบิดหรือบานประตู ถารอนจัดอยาเปดประตูออกมาเปนอันขาด ใหหาผาหนา ๆ ชุบน้ําใหเปยก
ชุมอุดขอบประตูปองกนัควนัเขา เปดหนาตางออก หากเปนกระจกปดทึบใหหาของแข็งเชนเกาอี ้
หรือพิมพดีด หรือทีท่ับกระดาษ อะไรก็ไดที่แข็งและหนกัพอ ทุมกระจกใหแตก โผลหนาออกไปแลว
ตะโกนใหสุดเสียง เพื่อเจาหนาที่ดานลางจะไดหาวธิีข้ึนมาชวยทานจากภายนอกอาคาร 

7. ในยามปกติ ควรหาเชือกเหนียว ๆ อยางเชนเชือกมะนิลาที ่ยาวมาก ๆ เสนขนาด
หัวแมมือ เตรียมไวในหองในทีท่ี่หยิบงาย ๆ หรือหากไมไดเตรียมไว ถามีผายาว ๆ อยางผาปูทีน่อน 
สามารถนํามาฉีกผูกตอกันยาว ๆ นาํปลายขางหนึง่ผูกกบัหลักที่แข็งแรง เชนเสา ปลายขางหนึ่งผกู
รัดชวงอกใหแนน ปลอยผาหรือเชือกทีเ่หลือหยอนตวัลงจากชองหนาตางโดยใชมือทั้งสองจับเชือก
หรือผาใหแนน ใชเทาทัง้สองยันผนังอาคาร เงยหนามองขึน้จะไดไมหวาดเสีย คอย ๆ สลับมือจับ
เชือกหยอนตัวลงไป พรอมกบัสลับเทาคลายเดินถอยหลงับนผนัง กะใหหยอนลงไปถึงชัน้ที่ไฟไม
ไหม อยาลืมหาของแข็งขนาดพอเหมาะตดิตัวลงไปดวย เพื่อทุบกระจกใหแตกแลวปนเขาไป เพื่อ
ออกไปยังทางหนีไฟของชั้นที่ไฟไมไหมเทานัน้ 
หลักการชวยเหลือเคลื่อนยายผูบาดเจบ็ 

1. ควบคุมอารมณไมใหแตกตื่นตกใจมาก 
2. ทําการเคลื่อนยายผูบาดเจ็บกรณีที่จําเปนเทานั้น 
3. ปฏิบัติอยางรวดเร็ว ถกูตอง ปลอดภัยและมีไหวพริบ 
4. ตองทราบวาผูบาดเจ็บไดรับบาดเจ็บสวนใดของรางกาย 
5. พิจารณาถึงวธิีการเคลื่อนยายผูบาดเจบ็ 
6. จัดหาสถานทีพ่ักรอไวในที่ปลอดภัยเพื่อนาํสงแพทย 
7. จัดนําสงโรงพยาบาลที่ใกลที่สุดและรวดเร็วที่สุด 

หลักทัว่ไปในการปฐมพยาบาลชวยเหลอืผูประสบภยั 
1. ถาผูปวยมีเลือดออกที่ใด ใหทําการหามเลอืดใหหยุดทันท ี
2. ถาผูปวยหยุดหายใจ ใหทําการผายปอด 
3. ตรวจดูวากระดูกหักหรือไม หรือสงสัยวาจะหักก็ควรทาํการเขาเฝอกใหตามความ

เหมาะสม 
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4. ในสถานที่ทีท่าํการปฐมพยาบาลควรมีอากาศโปรงถายเทไดสะดวก มแีสงสวาง
เพียงพอ 

5. ใหผูปวยนอนนิ่ง ๆ หามนั่งหรือยืน จนกวาจะสังเกตอาการไดวา ไดรับบาดเจ็บ
รุนแรงเพียงใด และไมควรยายผูปวยจากทีน่ั้น จนกวาจะใหการปฐมพยาบาลเรียบรอยแลว 

6. ผูปวยที่เปนลม ช็อคหรือหมดสติ ตองหมผาเพื่อใหความอบอุนอยูเสมอ 
7. ผูปวยที่หมดสติ อยาใหน้าํหรือกรอกยาแตอยางใดทางปาก เพราะยาอาจจะไหลไป

ในหลอดลมได 
8. ปลอบโยนคนปวยใหหายความวิตกหวาดกลัว 
9. ผูทําการปฐมพยาบาลจะตองทาํจิตใจใหมั่นคง และเยอืกเย็น มีสติด ีทาํการปฐม

พยาบาลโดยเร็ว ละเอียดถี่ถวน ไมทาํรุนแรงหรือลุกลี้ลุกลนจนเกินไป 
10. ในระหวางใหการปฐมพยาบาล ควรใหรีบตามแพทยหรือเตรียมสงโรงพยาบาล

โดยเร็ว เมื่อเหน็วาพนอันตรายขั้นหนึง่แลว และอยามัวพยายามแกไขหรือรักษาเองตอไป นอกจาก
จะเจ็บปวยเพยีงเล็กนอย ที่ไมถึงขัน้อันตรายมากนัก 
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ชนิดและสมรรถนะของเครื่องดับเพลงิแตละประเภท 
 
ชนิดของสารดับเพลิง สัญลักษณประเภท

ของเพลิงที่ใชดับ 
ดับเพลิงไดจําพวก อายุการใชงาน 

น้ํา (Water) A ไม ผา กระดาษ หญา พลาสติก 
ยาง 

- 

กรดโซดา A ไม ผา กระดาษ พลาสติก 1-2 ป 
โฟม (Chemical Foam) A-B ไม ผา กระดาษ พลาสติก น้ํามัน

เชื้อเพลิงตาง ๆ  
1-2 ป 

คารบอนไดออกไซด 
(CO2) 

A-B-C น้ํามันเชื้อเพลิง ไฟฟาช็อต ไม ฝา 
กระดาษ 

มากกวา 10 ป 

ชนิดตัวยา 
Ammoniumphoshate  

A-B-C 

ไม ผา กระดาษ น้ํามันเชื้อเพลิง 
ไฟฟาช็อต 

5-10 ป 

ชนิดตัวยา Sodium 
Bicarbonate B.C 

น้ํามันเชื้อเพลิง ไฟฟาช็อต 3-5 ป 

ชนิดตัวยา Potassium 
Bicarbonate B.C. 

น้ํามันเชื้อเพลิง ไฟฟาช็อต 5-7 ป 

 
ผงเคมีแหง 

(Dry Chemical) 
 
 

ฮาลอน (Halon) 
A-B-C ไม ผา กระดาษ น้ํามันเชื้อเพลิง 

ไฟฟาช็อต 
มากกวา 10 ป 

 การเลือกใชเครื่องดับเพลิงทีถู่กตองเหมาะสม มีผลตอประสิทธิภาพในการดับเพลงิ
ปจจุบันเครื่องดับเพลิงมีอยูดวยกนัหลายชนิด ดังนี ้

1. เครื่องดับเพลิงใชน้าํ 
            น้ําเปนสารดับเพิลงประเภท A ไดดีเยี่ยม เพราะนอกจากจะชวยลดความรอนแลว 
ไอน้ํายงัทาํหนาที่คุมเพลิงอกีดวย แตถาไปใชดับน้ํามนั อาจทาํใหเพลิงขยายตัวกวางขึ้น หรือถา
เอาไปดับอุปกรณไฟฟา คนดับอาจถูกไฟดูดตายได และยังอาจทาํใหไฟช็อตเกิดการเสียหายตอ
อุปกรณไฟฟาได 

    2.  เครื่องดับเพลิงคารบอนไดออกไซด 
           คารบอนไดออกไซด ใชดับเพลิงที่เกดิกับอุปกรณไฟฟาไดดี เนื่องจากเปนกาซจึง
แทรกซึมไปไดทุกซอกทุกมุม คารบอนไดออกไซด จะถูกฉีดออกมาในรปูของน้ําแข็งแหง อุณหภูมิ
เย็นจัด ทาํหนาที่ลดความรอนไดเปนอยางดี สักครูเดียวจะระเหยไปหมด ขอควรระวังก็คือ อุปกรณ
อิเล็กทรอนกิสที่ละเอียดออน เมื่ออุณหภูมลิดลงอยางรวดเร็วจากน้ําแข็งแหงอาจเสยีหายได 
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สําหรับหองอบัอากาศ การฉีดกาซประเภทนี้เขาไปมาก ๆ จะทําใหคนฉีดขาดออกซิเจนไปดวย 
คารบอนไดออกไซดมีประสิทธิภาพในการดบัเพลิงต่าํกวาน้ําและผงเคม ีระยะก็ใกลกวามาก (ระยะ
หวงัผล 3 ฟุต) หากใชในเชื้อเพลิง อาจจะลกุไหมข้ึนมากอีกก็เปนไปได เหมาะสําหรับดับเพลิงใน
หองมิดชิด 

 ขอดี 
  1. สามารถดับไฟไดทั้ง A,B และ C 
 2. ไมมีสารตกคางหลงัจากการฉีดใช 

 3. คาใชจายในการเติมใหมหลังการฉีดใช ราคารปอนดละประมาณ 30 ถึง 35 บาท 
ซึ่งถูก กวาชนดิสารระเหยเรว็ 
 ขอจํากัด 

1. ราคาเริ่มตนสงูเนื่องจากถงับรรจุตองมีคุณภาพดี ทนความดนัไดสูง ราคาจําหนาย
เครื่องละประมาณ 6,000 ถงึ 6,500 บาท 

2. ตองระวังเรื่องการฉีดใช เนื่องจากเครื่องดับเพลิงชนิดนี ้นิยมใชในที่อับ ผูใชอาจ
เปนอันตรายได เนื่องจากกาซคารบอนไดออกไซดเปนกาซพิษ บางครั้งจําเปนตองใสชุดผจญเพลิง 

3. ระยะการฉีดใชประมาณ 1 เมตร ซึ่งเปรียบเทียบกับชนิดสารระเหยเร็วแลว 
ระยะหางนอยมาก 
   
   3.  เครื่องดับเพลิงใชผงเคมีแหง 
  ผงเคมีแหงมหีลายชนิด ชนิดที่ใชตามสถานทีท่ั่วไปมกัจะใชดับเพลิงไดทั้งประเภท 
A,B และ C เรียกวา เปนพวก “มัลติเพอรโพส”  (Multipurpose) ผงเคมีจะทาํหนาทีคุ่มใหเพลงิดับ 
พรอมทัง้ทาํหนาที่ “เคลือบ” ปองกนัไมใหเพลิงกลบัลุกขึน้มาใหม สารเคมีที่ใชกนัมาก คือ โมโนแอ
มโนเรียฟอสเฟต ผงเคมีที่ดจีะตองผานกระบวนการที่เรียกวา ซิลิโคไนซ (Siliconized) ทําใหไดเมด็
ของผงที่ละเอยีด ซึ่งจะมีผลตอการแทรกซมึเขาไปในซอกเล็กซอกนอย ผลยิ่งละเอียด ก็จะแทรกได
มาก นอกจากนี้ ผงที่ดีจะตองไมแข็งตัวงายและไมเสื่อมคุณภาพ 
 โพแทสเซยีมไบคารบอเนตเปนผงเคมทีี่ใชดับเพลิงประเภท B ภาษาทองตลาดเรียกผง
นี้วา “เพอรเพลิเค” (Purple-K)  คุณภาพดีกวา “มัลติเฟอรโพส” ถงึ 3 เทา แตดับสารประเภท A ไม
ดี ผงเคมีอ่ืน ๆ เชน โซเดียมไบคารบอเนต ดับเพลิงไดทัง้ประเภท A, B และ C เชนกนั แตศักยภาพ
ดอยกวาชนิดแรก เหมาะสาํหรับใชในหองครัว เพราะไมเปนพษิตออาหาร 
  ผงเคมีทีก่ลาวมาทัง้หมดนี้ไมเปนพิษกับผูใช เมื่อฉีดแลวผงเคมีที่ตกคางอยูมี
สภาพคลายฝุนแปง ปดทําความสะอาดได ขอควรระวังคอื หากเอาไปฉดีอุปกรณไฟฟา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 256

อิเล็กทรอนกิส ถึงแมจะดับเพลิงไดโดยไมเปนอันตรายตอคนฉีด แตหลังจากนัน้ผงอาจทาํความ
สกปรกใหกับอุปกรณจนยากแกการทําความสะอาดได ผงเคมีที่บรรจสุวนใหญเปนสารเคมี
ดังตอไปนี้ 

1. แอมโมเนยีฟอสเฟต 
2. โซเดียมไบคารบอเนต 
3. โปแตสเซียมไบคารบอเนต 

 ขอดี 
1. สามารถดับไฟได ทั้ง A, B และ C 
2. ราคาถูกเมื่อเปรียบเทียบกบัเครื่องดับเพลิงประเภทอืน่ ราคาจาํหนายเริ่มต้ังแต 

750 ถึง 2000 บาท ข้ึนอยูกบัชนิด ปริมาณ ของสารเคมีที่บรรจุ และระดับความสามารถในการ
ดับเพลิงที่ระบ ุ

 ขอดอย 
 เมื่อใชแลวจะมีสารตกคาง จึงไมเหมาะกบัอุปกรณอิเล็กทรอนกิส หรือเครื่องจักรทีม่ี
ราคาแพง เนื่องจากจะทําใหเกิดความเสียหายได 
หมายเหต ุระดับความสามารถของการดับเพลิงจะแสดงเปนตวัเลขตั้งแต 1A ถึง 40A และ 1B ถึง 
80B เชน 2A -2B เปนตน ตวัเลขยิ่งมากหมายถงึ ระดับความสามารถของเครื่องยิ่งสงู  
 4. เครื่องดับเพลิงใชฟองเคมี 
      โฟมหรือฟองเคมี ลักษณะเปนฟองความดันสูง เกิดจากการทาํปฏิกิริยาระหวาง
สารเคมี หรือเกิดจากการใหอากาศเขาตีสารประกอบของโฟมใหเปนฟอง ลักษณะคลายฟองสบู 
เหมาะสําหรับดับไฟประเภท B ที่เกิดจากน้าํมันเชื้อเพลงิ ขณะดับไฟจะทําหนาที่คลุมผิวหนาของ
น้ํามนัไว ทาํใหออกซิเจนเขาไปทําปฏิกิริยาดวยไมได นอกจากนี้โฟมยังมนี้ําอยูในตัวเปนจาํนวน
มาก จึงชวยลดความรอนลงไดมาก และดบัไฟประเภท A ไดดวย หามใชดับไฟประเภท C 
เนื่องจากน้ําเปนสื่อไฟฟา 
       ขอด ี
      สามารถดบัไฟประเภท B ไดผลดีมาก เนื่องจากโฟมมีน้ําหนักนอย จึงสามารถลอยปก
คลุมเชื้อเพลงิไดดีมาก ทาํใหอากาศเขาไปเผาไหมไมได เหมาะกับปมน้ํามัน 
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        ขอดอย 
1. ตองระวังเรื่องการใชผิดประเภท 
2. ราคาเริ่มตนคอนขางสงู เครือ่งละประมาณ 3,500 – 4,000 บาท 

 5. เครื่องดับเพลิงใชน้ํายาระเหยเรว็ 
 น้ํายาระเหยเรว็โดยมากเปนพวก “แฮโลจีเนต ไฮโดรคารบอน” (Halogenated 
Hydrocarbon) หรือเรียกวา “แฮลอน” (Halon) เชน BCF (แฮลอน 1211) BTM (แฮลอน 1301) 
สารพวกนี้ดับเพลิงโดยการเขาไปขวางกั้นกระบวนการสนัดาป เมื่อฉีดออกมาในสภาพของแกสจึง
แทรกซอนไดดี และไมสกปรก แฮลอน 1301 และ 1211 มีคุณสมบัติดับเพลิงไดฉับไวมาก และไม
เปนพษิ ขอควรระวังคือ ไมเหมาะกับการดับเพลิงในที่แจงและมีลม เหมาะกับเชื้อเพลิงที่สุมเปน
กอง เชน กองฟาง แตก็ยงัไมไดผลดีเทาทีค่วร เพราะเพลิงยังคุอยูและสามารถลกุขึ้นมาใหมไดอีก 
 คารบอนเตตระคลอไรดเปนแฮลอนอยางหนึง่ เราอาจจะคุนเคยกับน้าํยาชนิดหนึง่ที่
เปนสีแดง นํามาบรรจุในลูกแกวใชสําหรับขวางปาเขาสูกองเพลิงซึง่แกสที่เกิดขึ้นจะเปนแกสพิษ 
(คลอรีน) 
เทคนิคการใชเครื่องดับเพลิงแบบหิ้ว 

 นําเครื่องดับเพลิงออกจากที่แขวน 
 หิ้วดวยมือซาย ไปยังที่เกิดเหตุอยางมีสติ 
 กดใหกาซออกมาขับดันสารเคมี 
 เล็งหวัฉีดไปยงัฐานของเพลงิ “ยืนเหนือลม” หางประมาณ 3 เมตร 
 ฉีดสารเคมีใหพุงตรงไปยงักองเพลงิ 
 ไลจากซายไปขวาและขวาไปซาย โดยสายขอมือ 
 เมื่อเพลงิที่อยูใกลตัวดับสนทิ จงึฉีดรุกเขาไปเรื่อย ๆ อยางระมัดระวัง 
 อยาหยุดฉีดจนกวาจะแนวาเพลิงดับสนิทแลว 
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ใบแบบฝกหัด 
เรื่อง 

การปองกันและระงับอัคคีภัย 
1. จงบอกองคประกอบของการเกิดอัคคีภัย 
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
2. จงบอกสาเหตุของการเกดิอัคคีภัย 
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
...... .......................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
3. จงบอกวิธปีองกันและระงบัอัคคีภัย 
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
4. จงบอกบริเวณที่ควรติดตั้งเครื่องดับเพลิง 
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
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เฉลยใบแบบฝกหัด 

เรื่อง 
การปองกันและระงับอัคคีภัย 

1. ตอบ  1. วัตถุเชื้อเพลิง 
  2. ออกซิเจน 
  3. ความรอน 
2. ตอบ  1. ความประมาทในการใชเชือ้เพลิง 
  2. เก็บสารเคมีไมถูกตอง 
  3. เกิดเพลิงไหมข้ึนเอง 
  4. การวางเพลิง 
3. ตอบ  1. กาํจัดสาเหตุที่ทาํใหเกิดอัคคีภัย 
  2. จัดเจาหนาที่เวรยามตรวจตรา 
4. ตอบ  บริเวณที่เปนทางเดิน หรือหนาหองปฏิบตัิงาน มองเหน็งาย หยิบใชไดสะดวก 
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แผนการสอนที่ 3 (กลุมทดลอง) 
การจัดการเรยีนรูแบบรวมมือกัน 

เทคนิคกลุมแขงขัน (Student  Team- Achievement  Division:STAD) 
วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย         ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
เรื่อง การปองกันและระงบัอัคคีภัย              เวลาเรียน 3 ชัว่โมง 
สาระสําคัญ 
 การเกิดอัคคีภัยทําใหเกิดการเสียหายแกทรัพยสินและชวีิต ตลอดจนสถาน
ประกอบการ การปองกนัและระงับอัคคีภัย จงึจําเปนอยางยิง่สําหรับทุกฝาย ทีม่ีสวนเกี่ยวของ
รวมทัง้ประชาชนทัว่ไป ทุกคนจะตองรวมมือกัน เพื่อความปลอดภัยในการทํางาน และเพื่อความ
เจริญกาวหนาของสังคม และประเทศชาติตอไป 
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

1. วิเคราะห สาเหตุของการเกดิอัคคีภัยได 
2. แยกแยะประเภทของเพลงิไหมได 
3. บอกสารที่ใชในการดับเพลิงแตละประเภทได 

 
จุดประสงคการเรียนรู 
 วิเคราะหสาเหตุของการเกิดอัคคีภัย แยกแยะประเภทของเพลงิไหม และบอกสารที่ใช
ในการดับเพลิงแตละประเภทได 
 
สาระการเรียนรู 
 การปองกนัและระงับอัคคีภัย 
 
กระบวนการเรียนรู 
 1.ขั้นนาํ สรางบรรยากาศการเรียนใหนกัเรียนเกิดความพรอมที่จะเรียนแบบรวมมือ
กันและสนทนา ขอตกลงในการปฏิบัติตน ในการเรียนการสอนแบบรวมมือกัน เทคนคิการสอน
แบบกลุมผลสัมฤทธิ์ (STAD) โดยใหนักเรยีนระลึกเสมอวา การเรียนรูตอไปนี้ จะเตม็ไปดวย
บรรยากาศ รวมมือกัน เพื่อผลงานของกลุมทุกคนจะปฏิบตัิหนาที่อยางเต็มใจ เต็มเวลา และเต็ม
ประสิทธิภาพของตนเอง ครูจะเปนผูสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนตลอดเวลา  
 2. ขั้นการสอน    ครูทบทวนความรูเดิมของนักเรียนเกีย่วกับเพลิงไหมประเภทตาง ๆ 
และ   สารดับเพลิงที่นกัเรยีนเคยพบหรือรูจัก แลวครูใหความรูเกีย่วกับเพลิงไหมประเภทตาง ๆ 
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และสารดับเพลิงแตละประเภทที่เปนความรูใหม         โดยอธิบายสาระความรูใหกระจาง พรอม
ยกตัวอยางใหชัดเจนเพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอยางเขาใจมากกวาการจาํ 
 ครูตรวจสอบความเขาใจของนักเรียน ดวยการตั้งคาํถาม ถาม-ตอบ กับนักเรียน
เกี่ยวกับเร่ืองการปองกนัและระงับอัคคีภัยดวยคําถามหลายระดับ พรอมทั้งอธิบายคําตอบ บอก
สาเหตทุี่ตอบผิด เพื่อใหนักเรียนเขาใจอยางถองแท ในเรื่องที่ครูสอน 
 3. ขั้นกิจกรรมกลุม มอบหมายทาํแบบฝกหัด ครูและนักเรยีนตกลงการประเมินผล
การเรียนรูและการประเมนิผลงานกลุม เพื่อสรางความเขาใจใหตรงกนั ทบทวน บทบาทหนาที ่
และการปฏิบัติตน ในการทํางานกลุม ครูคอยติดตามดูแลการปฏิบัติงานกลุม และปรับแกไข
พฤติกรรมที่ไมเหมาะสม ซึง่เกิดขึ้นในกระบวนการของกิจกรรมกลุม  
 4. ขั้นทดสอบยอย ครูทดสอบความรู ความเขาใจกับนักเรียนทกุคน แตละคนจะไม
มีการชวยเหลอืกัน  
 5. ขั้นสรุปบทเรียน ครูและนักเรยีนรวมกันตรวจคําตอบ   รวมคะแนนเฉลีย่ของกลุม 
โดย นาํคะแนนของสมาชิกทุกคนมารวมกัน     หารดวยจํานวนสมาชิก เมื่อไดคะแนนของกลุมแลว  
 นาํคะแนนเฉลี่ยของกลุม เทียบกับเกณฑที่กําหนด วากลุมใดจะเปนกลุมที่เยีย่มที่สุด ดีมาก ดี 
ปานกลาง และตองพัฒนา มอบรางวัลใหกับกลุมที่พัฒนามากที่สุด 
 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู 

1. แบบทดสอบเรื่องการปองกนัและระงับอัคคีภัย 
2. แบบฝกหัด 
3. แบบสังเกตพฤติกรรม การทํางานกลุม ประเมินโดยคร ู

 
สื่อการเรียนและแหลงเรยีนรู 

1. แผนภาพอัคคภัีย 
2. แผนภาพสัญลักษณเพลงิประเภท A,B,C,D 
3. ใบความรู 
4. แบบฝกหัด 
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บันทึกการจดักิจกรรมการเรียนรู 
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
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ใบความรู 
เรื่อง 

การปองกันและระงับอัคคีภัย 
 
  การปองกนัอคัคีภัยนับเปนการปองกนัอบุัติเหตุที่สําคัญประการหนึง่ และ
จําเปนตองอาศัยความรวมมือรวมใจจากทุกคนในโรงงานจงึจะไดผลดี ในตอนนี้จะไดกลาวถงึ
ความรูกับเพลิงไหม และวิธกีารปองกนัอคัคีภัยที่ใชไดผล 
 
องคประกอบของไฟ (Fire triangle) 
 การเกิดเพลิงไหมข้ึนไดนัน้จะตองมีองคประกอบ 3 อยาง คือ 

1. วัตถุเชื้อเพลิง (Fuel) ซึ่งอยูในสถานะ ของแข็ง ของเหลว และ กาซ 
  ส่ิงที่ควรทราบเกี่ยวกับเชื้อเพลิง คือ 

  (ก) สารเชื้อเพลิง 
 สารเชื้อเพลงิที่พบมากที่สุดในงานอุตสาหกรรมไดแก 
 1. น้าํมนัเตา น้ํามนัเชื้อเพลิงใชกับเครื่องยนตตาง ๆ  
 2. สารละลายตาง ๆ เชน ทนิเนอร แอลกอฮอล 
                    3.  น้ํามันหลอล่ืน 
        4. จารบ ี
        5. สีพน สีน้ํามนัตาง ๆ  
        6. สารเคมีบางชนิด 
        7. น้ํายาทาํความเยน็ เชน แอมโมเนยีม เมทธิลคลอไรด 
        8. ยาฆาแมลง 
        9. พลาสติกและสารโพลีเมอร (Polymer) 
        10. น้ํามนัไฮดรอลิกและทอไฮดรอลิก (ชนิดทอยาง) 
       11. ไมและผลิตภัณฑไม 
       12. กระดาษแบบตาง ๆ 
       13. เสื้อผาและเสนใยตาง ๆ  
       14. ผลิตภัณฑยาง 
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        15. โลหะไวไฟหลายชนดิ    ไดแก    แมกนีเซียม   ไตตาเนียม    เซอรโคเนียม     
โซเดียม โพแทสเซียม ซเีซียม รูบิเดียม 

  (ข) สารกึ่งเชือ้เพลิง 
        นอกจากวสัดุที่ใชเปนเชือ้เพลิงโดยตรงในสภาวะปกติแลว ยังมีสารกึ่ง
เชื้อเพลิงซึ่งจะลุกติดไฟได เมื่ออยูในสภาวะทีม่ีออกซิเจนเขมขนมาก ๆ หรือมีอุณหภูมิสูงมาก ๆ อีก
ดวย สารดังกลาวอาจเรยีกวา เปน สารกึง่เชื้อเพลงิ ไดแก 
      1. สารประกอบฮาโลเจนของสารประกอบอินทรีย (Halogenated 
Hydrocarbon)          เชน ไตรคลอโอเอทธิลีน 

      2. โฟมและยางซิลิโคน 
      3. พลาสตกิและโพลิเมอรแบบตาง ๆ เชน พลาสติกหุมสายไฟ 
      4. โลหะไวไฟที่อยูในรูปเปนแทงหรือกอน เชน อลูมิเนยีม แมกนีเซยีม ฯลฯ 
      5. ซีลกนัร่ัวตาง ๆ โอริง (O-ring) แผนไดอะเฟรม และยางรองวาลวตาง ๆ  

เชื้อเพลิงที่มอียูทั่วไปในอุตสาหกรรม เชน 
 - ประเภทของแข็ง เชน ไม กระดาษ ยาง พลาสติก เปนตน   นอกจากนีย้ังมพีวกโลหะ
ติดไฟ เชน ซีเซียม รูบิเดียม แมกนีเซยีม 
           - ประเภทของเหลว เชน น้าํมันกาซ น้าํมันเตา น้ํามนัเบนซิน ทนิเนอร สีพน สีน้าํมัน 
น้ํายาแอมโมเนียม 
       - ประเภทกาซ เชน กาซโพรเพน กาซบิวเทน 
 2. ออกซิเจน (Oxygen) ซึ่งมีอยูในอากาศประมาณ 21% โดยปริมาณ 
     อากาศ (Air) โดยทัว่ไปในอากาศทีม่ีออกซิเจนอยูจะชวยทําใหการติดไฟลุกดีข้ึน 
แตถาอัตราสวนของออกซิเจนนอยกวา 16 % เชื้อเพลงิทีท่ําการลุกไหมอยูจะคอย ๆ ดับลง การลุก
ติดไฟจึงเกิดขึน้ในบริเวณทีม่ีการถายเทอากาศไดดี 
 3. ความรอน (Heat) เพียงพอที่จะติดไฟได สาเหตุสําคญัของการเกิดความรอนทีท่าํ
ใหเกิดเพลิงไหม ไดแก 
     - ความรอนจากประกายไฟหรือเปลวไฟ 

          - ความรอนจากปฏิกริิยาทางเคมบีางชนิดมารวมตัวกัน 
          - ความรอนจากไฟฟา 
          - ความรอนจากธรรมชาติ (การเกิดฟาผา) 

 เมื่อมีองคประกอบ 3 อยางแลว ไฟก็จะลุกไหมได เมื่อจะดับไฟ ทาํไดโดยการเอา
องคประกอบอยางหนึ่งออกจากไฟ ไฟก็จะดับ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 265

 
หลักการในการดับเพลิง พอจะสรุปได 3 วิธ ีดังนี ้

1. การกําจัดเชื้อเพลิง ใหนําเชื้อเพลิงออกไปจากบริเวณที่เกดิอัคคีภัย หรือปองกนั
ไมใหมีการเตมิเชื้อเพลงิเขาไปมากขึ้น 

2. การกําจัดความรอน ตองทําใหความรอนของเชื้อเพลงิต่ํากวาจุดวาบไฟ วิธีลด
ความรอนกระทําไดดวยการฉีดน้ําเขาไปยงัจุดลุกไหม 

3. การกําจัดออกซิเจน เปนการปองกนัไมใหออกซิเจนไปสัมผัสกับเชื้อเพลงิ หรือทําให
ปริมาณออกซจินลดนอยลงไปจะทาํใหไฟทีลุ่กไหมดับได วิธีการกําจัดออกซิเจนกระทาํไดหลายวิธ ี 
เชน   การฉีดน้ํา   การฉีดกาซเฉื่อย  หรือการฉีดสารอื่น ๆ เขาไปปกคลุมผิวของเชื้อเพลิง 
 
ประเภทของอัคคีภัย (Fir Classification) 
ไฟแบงออกเปนประเภทตาง ๆ ตามลกัษณะของเชื้อเพลงิไดดังนี้ คือ 
 - ไฟประเภท “A” คือ ไฟที่เกดิจากการเผาไหมเปนเถาถานในที่สุด 
 - ไฟประเภท “B” คือ ไฟที่เกดิจากไอระเหยของเชื้อเพลิงเหลว หรือแกส 
 - ไฟประเภท “C” คือ ไฟที่เกดิจากอุปกรณไฟฟา 
 - ไฟประเภท “D” คือ ไฟที่เกดิจากจําพวกโลหะติดไฟ 
 1. ไฟชนิด เอ หรือ ประเภท ก (Class A fires) เปนเพลิงไหมที่เปนเชื้อเพลิงทัว่ไป 
ที่เกิดจากเชื้อเพลิงของแข็ง เชนไม ถานหนิ ถานฟน กระดาษ ขยะ บานเรือน เสื้อผา เปนตน ไฟที่
เกิดจากเชื้อเพลิงเหลานี้สามารถดับได ดวยการใหความเย็นโดยการใชน้ําฉีดเปนฝอย ผลของการ
เผาไหมจะทาํใหเกิดกองถานคุ ระอุรอนอยู เครื่องหมายของไฟประเภทนี้เปนรูปสามเหลี่ยม สีพื้นมี
สีเขียว ภายในมีตัวอักษร A สีขาว ดงัรูป    A    
 2. ไฟชนิด B หรือประเภท ข (Class B fires) เปนการเผาไหมที่เกดิจากเชื้อเพลิง
ของเหลว เชื้อเพลิงที่เปนไฮโดรคารบอนทกุชนิด เชน กาซธรรมชาติ น้าํมันเชื้อเพลงิชนิดตาง ๆ 
จาระบี   เปนตน สารที่นาํมาใชดับเพลงิไดแก โฟม ผงเคมีแหง คารบอนไดออกไซด Halon1301 
เพลิงประเภทนี้ เมื่อเผาไหมหมดจะไมมีเถาถานเหลือไว เครื่องหมายของไฟประเภทนี้เปนรูป
ส่ีเหลี่ยม สีพืน้มีสีแดง ภายในมตีัวอักษร B สีขาว ดังรูป           B 
 3. ไฟชนิด C หรือประเภท ค (Class C fires) เปนการเผาไหมจากกระแสไฟฟาที่
เกิดการอารก การใชไฟเกนิกําลัง กอนที่จะดับเพลิงจะตองตัดกระแสไฟฟากอนเพื่อลดอันตราย 
สารที่นาํมาใช ดับเพลงิ ไดแก โบรโมไตรฟลูออโรมีเทน 1301 คารบอนไดออกไซด (Co2) ผงเคมี
แหง เครื่องหมายไฟประเภทนี้ เปนรูปวงกลม สีพืน้สีฟา ภายในมีตวัอักษร C สีขาว ดังรูป    C        
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 4. ไฟชนิด D หรือประเภท ง (Class D fires) เปนการเผาไหมที่เกิดจากโลหะติดไฟ
ที่ลุกไหมและใหความรอนสูงรุนแรงมาก และลุกลามอยางรวดเร็ว พวกวัตถุระเบิด หรือพวกทีท่ํา
ปฏิกริยากับน้าํหรืออากาศไดเชน แมกนีเซยีม โซเดียม ไทเทเนยีม โพแทสเซียม แอมโมเนยีไนเตรด 
สารที่ใชดับเพลิงไดแก โซเดยีมคลอไรดหรือทรายแหง กราไฟต เครื่องหมายของไฟ ประเภทนี ้เปน
รูปดาวหาแฉก สีพืน้สีเหลือง ภายในมีตวัอักษร D สีขาว ดังรูป      D 
ขอควรระวัง 
 หามใชน้ําดับเพลิงประเภท D โดยเด็ดขาด เพราะจะทําใหเกิดการระเบิดอยางรนุแรง 
 
ประเภทของเพลิงไหม และสารดับเพลิง 

ประเภทของเพลิงไหม สารดับเพลิงที่ใช 
พื้นสีเขียว 
ตัวหนังสือสีขาว                        
                                                  A 
 

น้ํา 
ฟองเคมีหรือโฟม 
ผงเคมีแหง 
คารบอนไดออกไซด (CO2) 

พื้นสีแดง 
ตัวหนังสือสีขาว                           
                                                     B 
 

โบรโมไตรฟลูออโรมีเทน (1301) 
ฟองเคมีหรือโฟม 
ผงเคมีแหง 
คารบอนไดออกไซด (CO2) 

พื้นสฟีา  
ตัวอักษรสีขาว                           C 
 

โบรโมไตรฟลูออโรมีเทน (1301) 
ผงเคมีแหง 
คารบอนไดออกไซด (CO2) 

พื้นสีเหลือง 
ตัวหนังสือสีขาว                   D 
 

ใหผูเชี่ยวชาญสํารวจหาปริมาณของโลหะ
ติดไฟและชนิดของโลหะติดไฟ และใชสาร
ดับเพลิงเฉพาะเทานัน้ 

 
สาเหตุทีท่ําใหเกิดอัคคีภัย 

1. ความประมาทในการใชเชื้อเพลิงไดแก 
- ขาดความระมดัระวังในการใชไฟ เชน จุดธปูเทียนทิง้ไว 
- ความประมาทในการใชไฟฟา เชนใชฟวส ไมถูกกับขนาดของกําลงัไฟฟา 

2. เก็บสารเคมีตาง ๆ ไมถูกตอง ไดแก 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 267

- เก็บสารเคมีปะปนกนั ทําใหเกิดความรอนและลุกไหม เชนเก็บดางทับทิมไวใกล
กับกลีเซอรีน ถาขวดกลีเซอรีนแตก ทาํใหไหลไปกระทบกับดางทับทิม ทาํใหเกิดการลุกไหม 

- การระเบิด เชน การรั่วไหลของกาซ การระเบิดของกาซหงุตม 
3. เกิดเพลงิไหมข้ึนเอง ไดแก 

- ทิ้งผาขี้ร้ิวที่เชด็น้ํามนัใกลความรอนหรือเตาทําใหลุกไหม 
4. การวางเพลิง ไดแก 
- อิจฉาริษยา 

- ทําลายหลักฐาน 
สาเหตกุารเกดิอัคคีภัยที่พบเห็นบอย ๆ  
 สาเหตุการเกดิอัคคีภัยมีหลายประการ แตที่พบเห็นบอย ๆ ไดแก 
 1. ไฟฟาลัดวงจร (ช็อต) จากการใชอุปกรณไฟฟาไมไดมาตรฐาน ชาํรุด หรือใชไฟฟา
ดวยความประมาท ขาดความระมัดระวัง และไมปฏิบัติตามขอแนะนํา 
 2. ปลอยใหเด็กเลนไฟ จุดพลุ ดอกไมไฟ ประทัด ฯลฯ แลวลูกไฟไปติดเชื้อเพลิงลกุ
ไหมได 
 3. จุดธูปเทียนบูชาพระแลวทิ้งไว 
 4. จุดตะเกยีงตั้งไวแลวสัตวเลี้ยงวิง่ชน   เชน   สุนัขหรือแมว   ทําใหน้าํมันเชื้อเพลิง
ร่ัวไหล ออกมาและเกิดไฟลกุไหมข้ึน 
 5. วางกนบหุร่ีบนขอบจานทีเ่ขี่ยบุหรี่ หรือขยี้ทิง้ทัง้ทีย่ังดบัไมสนิท ทาํใหพลัดตกจาก  
จานรองกนบหุร่ีลงบนทีน่อน หรือบริเวณที่หามสูบบุหร่ี 
 6. เตากาซหุงตมร่ัว หรือลืมปดกาซเมื่อเลกิใชงาน 
 7.เก็บสารเคมทีี่ติดไฟงาย เชน น้ํามนัเบนซนิ สีน้ํามนั ฯลฯ ไวใกลไฟ 
 8. ถายเทน้าํมนัเบนซินหรือมีการรั่วไหลของน้าํมันเชื้อเพลิงภายในบานหรือโรงเก็บรถ 
ทําใหเกิดไฟไหมไดงาย 
 9. เผาของหรอืขยะแลวยังดบัไฟไมสนิท เมื่อมีลมพัดมาไฟก็ลุกขึ้นอกี ทําใหไฟลุกลาม
ไปติดบริเวณใกลเคียงได 
 10. ฉีด ดีดีที สเปรยฉีดผม สารฆาแมลง หรือพนสีใกลไฟ 
 11. เคี่ยวน้ํามนั หรือข้ึผงโดยใชไฟรอนจัด หรือเคี่ยวทิง้ไวโดยไมมีใครเฝาดู 
 12. เกิดฟาผาเมื่อมีพายุฝน ถาไมมีสายลอฟาที่ถูกตองจะเกิดไฟไหมได 
 13. การลอบวางเพลิง 
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หลักในการปองกันอัคคีภัย 
 กําจัดสาเหตทุี่ทําใหเกิดอัคคีภัย ดังนี ้

1. มีความระมัดระวังในการใชไฟและความรอน การหงุตมอาหาร 
2. ระวังการใชไฟฟา การใชไฟฟาเกินกําลงั การลัดวงจรไฟฟา 
3. ระวังการจุดยากันยุง การสูบบุหร่ี ธูปเทียนบูชาพระ การเผาหญาแหง 
4. ระวังการเกิดการระเบิดของ พลุ ดินปน ดอกไมไฟ 
5. ระวังการใชเชือ้เพลิงตาง ๆ  
6. จงใชไฟฟาดวยความระมัดระวัง  
7. ระวังอยาใหเดก็เลนไฟ กอไฟเลน ควรเก็บไมขีดไฟ ไฟแช็ก ฯลฯ ใหพนมือเด็ก และ

ไมควรจุดพลุ ดอกไมไฟ หรือประทัดเลนใกลบริเวณทีม่ีเชื้อเพลิงติดไฟงาย 
8. เมื่อจุดธูปเทยีบูชาพระไว ตองคอยระวงัดูแลใหดับมอดดีเสียกอนจงึเขานอน หรือ

ไปทําธุระอ่ืน ควรจัดบริเวณที่จุดธูปเทียนบูชาพระใหสะอาดเรียบรอย อยาใหมกีานธปูมาก ไมมี
ดอกไมแหงหรือกระดาษอยูใกล ๆ และตองไมใหธูปเทียนที่จุดอยูใกลเพดาน ฝา หรือขางฝา 

9. กอนนอนหรือกอนจะออกไปนอกบานใหตรวจดูไฟในเตา ไฟที่จุดยากันยงุ ตะเกียง 
เทียน กองไฟ ภายในบานหรือขางบาน  ดบัใหสนทิเสียกอน ถอดปลั๊กไฟ พัดลม เตารีด วิทยุ 
โทรทัศน เตาไฟฟา เครื่องตมน้ํา ฯลฯ ออกใหเรียบรอยทุกครั้ง 

10. กอนทิ้งกนบหุรี่หรือกานไมขีดไฟลงในที่ใด ๆ ตองดับใหเรียบรอยเสียกอน ไมสูบ
บุหร่ี หรือจุดไฟ ในทีท่ี่มีคําเตือนหามไวอยางเด็ดขาด 

11. หมั่นตรวจเตากาซ ถังกาซทีใ่ชหรือจําหนาย อยาใหมีรอยร่ัว ถามีรอยร่ัวใหรีบ
แกไขใหอยูในสภาพที่ดทีันท ี

12. ไมควรเก็บส่ิงที่เปนเชื้อเพลงิติดไฟงายไวเปนจํานวนมากในบาน เชน น้ํามนั
เบนซนิ ทินเนอร หรือ สารเคมีบางชนิดทีต่ิดไฟงาย เชน แมกนเีซียม ฟอสฟอรัส ถามีความจาํเปน
จะตองเก็บตองมีมาตรการปองกนัไฟไหมไวใหดี และควรทําเครื่องหมายเตือนหามมใิหผูใดนําไฟ
เขาไปใกลบริเวณนัน้ 

13. ไมควรเติมน้ํามันเชื้อเพลิงสาํหรับรถยนตในบริเวณบาน และไมควรใชน้ํามนั
เบนซนิลางสิ่งที่อยูใกลไฟ 

14. จัดบานเรือนและบริเวณบานใหสะอาด ปราศจากกองขยะ เศษกระดาษ เศษผา 
ซึ่งเปนเชื้อเพลงิได การเผาขยะ เผาฟางขาวในนา เผาปา ควรไดมีการเตรียมหาน้ํา หรือวิธีการไว
เพื่อดับไฟที่จะลุกลามขึ้นอยางรวดเร็วและมีลูกไฟกระเดน็ไปไกล ๆ ไดดวย 
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15. การจุดไฟ จุดตะเกียง การเชื่อมโลหะ ฯลฯ ควรทาํใหหางสารไวไฟ เชน น้ํามนั
เบนซนิ ทินเนอร ฯลฯ 

16. ระหวางการทาํครัว ควรระวงัลูกไฟ เปลวไฟ ที่อาจกระเด็นเกิดลุกไหมน้ํามนัใน
ภาชนะที่กาํลงัเคี่ยว ทอด หรือผัดอาหารอยู หรือถกูสิ่งทีเ่ปนเชื้อเพลิงขางเคียงได เมือ่เลิกทาํครวั
แลวตองดับไฟใหเรียบรอย 

17. การสรางอาคารสูง ๆ ควรมสีายลอฟาทีถ่กูตอง 
18. การกอสรางตอเติมอาคารบานเรือนหรือสถานที่ใด ๆ ควรเลือกใชวัสดุที่ทนไฟ 

เชน เหล็ก หิน กระเบื้อง ฯลฯ จะปองกนัการติดไฟไดดี 
19. ตามสถานที่ตาง ๆ เชน บานเรือน หรือที่ชมุชน ควรจัดใหมีเครื่องดับเพลิงสาํหรับ

ชวยดับเพลิงขัน้ตนไว ตองหมั่นตรวจใหอยูในภาพดี พรอมที่จะใชไดทนัทีอยูเสมอ 
20. สถานที่ใหญ ๆ หรือที่ชุมชน เชน โรงเรยีน โรงแรม โรงภาพยนต ฯลฯ ควรมี

แผนการปองกนัอัคคีภัย 
 การปองกันความสูญเสยีในการเกิดอัคคีภัย ดังนี ้

1. จัดเจาหนาที่ เวรยาม ตรวจตราทุกแหง 
2. ตดิตั้ง เครื่องดับเพลิง พรอมที่จะใชงาน 
3. เครื่องใชไฟฟาเมื่อเลิกใชใหปดใหเรียบรอย 
4. ฝกอบรมบุคลากรใหมีความรูในการใชเครื่องมือในการดับเพลิงและฝกซอมแผน

ฉุกเฉินในการดับเพลิงอยูเสมอ 
 
 
 
 
การปองกันไฟไหมเนื่องจากการใชไฟฟา 

1. ควรพาดสายไฟไวเหนือศรีษะ แตไมเกี่ยวไวกับตะป ูตะขอโลหะ หรือทอน้ํา ถา
จําเปนตองวางพาดไปตามพื้นทางเดิน จะตองหาทางปองกันมิใหรถทบั และระวงัมิใหเปอนน้ําหรือ
น้ํามนั 

2. สายไฟเกามากจะทาํใหไฟฟาลัดวงจรได หมั่นตรวจสอบสายไฟ และปลั๊กหารอย
ชํารุดอยูเสมอ 

3. อยาใชกระแสไฟฟาเกินพิกดัของขนาดของสายไฟทีก่ําหนดไว ควรหลอล่ืนมอเตอร
เพื่อปองกันความรอนขึ้นสงู 
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4. หมั่นทาํความสะอาดแผงสวติชและปดฝาใหสนทิ เมื่อฟวสขาดหรือ Circuit 
Breaker ดีดตัวออก ใหรีบรายงานทันท ี
ขอควรจํา พงึระลึกเสมอวา อยาพยายามซอมอุปกรณไฟฟาดวยตนเอง ปลอยใหเปนหนาที่ของ
ชางไฟฟาจะดกีวา 
 
การปองกันไฟไหมเนื่องจากการสบูบุหรี่ 

1. การสูบบุหร่ีโดยขาดความระมัดระวังจนเปนนิสัย เปนสาเหตุสําคัญของไฟไหมใน
รถยนตหรือในโรงงาน เชน การจุดบุหร่ีใกลน้ํามนั การวางบุหร่ีสูบอยูไวตามขอบโตะทํางานหรือบน
เครื่องจักร ดังนั้น การสูบบุหร่ีจึงตองพิจารณาวาเหมาะสมกับสถานที่และส่ิงแวดลอมหรือไม อาจ
เปนที่รังเกยีจหรือเปนภัยตออนามยัผูอ่ืนอีกดวย 
  ขอควรจํา ดับบุหร่ีในทีเ่ขี่ยบหุร่ีเทานัน้ เพื่อไมใหเกิดไฟไหมและไมทําใหสกปรก 

2. ไฟไหมทีเ่กิดจากการทิง้กนบหุร่ี อยาทิง้กนบุหร่ีในถงัขยะ ซึ่งปกติถังขยะมีสาร
เชื้อเพลิงอยูแลวอาจเปนเศษกระดาษหรอืผาเช็ดน้าํมัน ที่มีความไวไฟ ทําใหเกิดไฟลุกไหมสราง
ความเสยีหายใหกับรางกายและทรัพยสินได 
 
การปองกันไฟไหมเนื่องจากน้ํามัน 
 1. อยาปลอยน้ํามนัทิ้งในภาชนะที่เปดปากกวาง หรือลางเครื่องมือในหองที่ไมมี
อากาศถายเท ใกลความรอน และใกลประกายไฟ ใหใชภาชนะบรรจุน้าํมันที่มีฝาปดมิดชิด  
 2. อยาทิง้เศษน้ํามนัลงในทีท่ิ้งขยะ ลงในทอระบายน้าํ เพราะอาจจะเกิดการลุกไหม
ภายในระบบระบายน้ํา ควรจะทิง้ในถงัหรือภาชนะที่จัดเตรียมไวโดยเฉพาะ 
 
 
การปองกันไฟไหมเนื่องจากการเผาขยะ 
 ขยะมูลฝอยทีก่องสุมอยูตามขางรั้วหรือขางโรงงานเปนตนเหตุใหเกิดไฟไหมคร้ังใหญ
ได ดังนั้นการเผาขยะมูลฝอยตองกระทําหางจากสิง่ที่จะติดไฟไดนั่นคือ ปลอดภัยทั้งระยะหางและ
ทิศทางลม 
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การปองกันไฟไหมเนื่องจากการกอไฟ 
 การกอไฟแลวทิ้งไวโดยไมดูแลใหดี จะกอใหเกิดไฟไหมไดโดยงาย เชนการเผาขยะการ
กอไฟเพื่อบัดกรีโลหะ ฯลฯ การกอไฟทุกครั้งควรจะควบคุมดูแลอยางใกลชิดใหไฟดบั หรือดับไฟนัน้
กอนที่จะไปปฏิบัติงานอยางอื่น จะชวยไมใหเกิดไฟไหมข้ึนได 
 
การปองกันไฟไหมเนื่องจากการเชื่อมหรือตัดโลหะ 
 งานเชื่อมหรือตัดโลหะ เปนงานที่ตองอาศยัความชํานาญ ผูที่มีประสบการณนอย
จะตองทาํงานอยูภายใตการดูแลอยางใกลชิดจากผูควบคุมงาน สําหรบัผูไมมีหนาที่เกี่ยวของหาม
ทํา เพราะอาจเกิดอันตรายไดงาย การปองกนัมีดังนี ้
  1. สะเก็ดจากงานเชื่อมหรือตัดโลหะที่ตกลงบนวัสดุที่ตดิไฟ จะคอย ๆ ลุกเปนไฟ
ข้ึนมาไดหลงัจากทีเ่สร็จงานแลวเปนชัว่โมง ดังนัน้ จะตองกระทําหางจากวัสดุติดไฟ อยางนอย 35 
ฟุต แตถาสะเก็ดปลิวไปตกใกลเชื้อเพลงิไวไฟ เชนน้าํมนัหรือทนิเนอร ก็จะลุกไหมข้ึนทนัท ีหรืออาจ
เกิดการระเบิดได 
 2. งานที่จะทําการเชื่อมหรือตัด หากมีของเหลวติดไฟไดอยูภายใน เชน น้ํามนั จะตอง
ทําการถายเทของเหลวนัน้ออกเสียกอน 
 3. เตรียมอุปกรณดับเพลิงใหพรอมที่จะทาํการดับไดทุกขณะ 
 4. ถงัแกสที่ใชงานเชื่อมหรือตัดโลหะ จะตองเก็บไวอยางปลอดภัย มีคอกกั้นแข็งแรง
ปองกนัมิใหลม และหากเปนไปไดควรเก็บไวนอกตัวอาคาร 
 
ขั้นตอนดําเนินการเมื่อเกิดไฟไหมในโรงงาน 
 1. รีบรายงานหนวยงานที่เกี่ยวของทนัที  
  ความลาชาจะเปนผลรายทาํใหไฟลุกลามใหญโต เมื่อพนกังานผจญเพลิงมาถึง 
ใหรีบพาไปยงัจุดที่เกิดไฟไหม แจงใหทราบถึงวัสดุที่อาจเสียหายได และอยายนืกีดขวางการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที ่
 2. ถาเปนไฟไหมเลก็นอย สามารถดับดวยตนเองได 
  หลังจากที่รายงานแลวจะตองรูชนิดของเครื่องดับเพลิงทีเ่หมาะกับไฟแตละ
ประเภท วธิีการใชตลอดจนสถานที่ติดตั้งเครื่องดับเพลิงเหลานั้น 
 3. ถาเปนไฟไหมใหญ ใหรีบหนีเอาชวีติรอด 
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  ตองทราบลวงหนาวาทางออกฉุกเฉินอยูทางไหน และอยาปลอยปละละเลยใหมี
ส่ิงกีดขวางทางออกฉุกเฉนิ ขอสําคัญอีกประการคือเมื่อเกิดไฟไหม ตองควบคุมสติอารมณใหดี ยา
ตกใจจนทาํอะไรไมถูก 
 
ขอควรปฏบิติัเมื่อเกิดอัคคีภัย 

1. พยายามระงับสติอารมณ อยาตกใจและปฏิบัติตามแผนการอพยพหนไีฟที่ไดวาง
ไว 

2. เชื่อฟงคาํแนะนําของอาสาสมัครและพนักงาน รปภ ที่เกีย่วของกับแผนการอพยพ
ทุกคน 

3. ขณะที่จะลุกจากโตะหรือออกจากหองทาํงาน ใหเก็บทรัพยสินเอกสารสําคัญลง
ล้ินชักและล็อกกุญแจโดยเรว็ 

4. เมื่อเดินออกมาภายนอกหองทาํงานแลว หามเดินยอนกลับเขาไปในหองทํางานอีก 
ไมวาจะนึกถึงเรื่องสําคัญอะไรขึ้นมาไดก็ตาม 

5. หามขนสัมภาระใด ๆ ทั้งสิน้ติดตัวไปในขณะอพยพ 
6. การเดินอพยพใชวิธี เดนิเร็ว หามวิ่ง หรือเดนิชา 
7. การเดินภายในชองบนัไดหนีไฟ ควรเดินเรียงแถวขัน้บันไดละ 2 คน เพื่อปองกนัการ

เบียดเสียด และอาจเกิดการสะดุดหกลมข้ึน ซึ่งเปนอนัตรายตอกลุมคนอพยพภายในชองบนัไดได 
การเดินใหเดนิเร็วอยาวิง่ เพราะจงัหวะการกาวบันไดของแตละคนไมเทากัน 

8. การเดินภายในชองบนัไดหนีไฟ หามเดินคุยกัน หามเดนิลวงกระเปา สายตามอง
ข้ันบันได มือจบัราวบันได (กรณีที่เดินฝงทีม่ีราวบนัได) อยางสงเสียงเอะอะหรือเรงใหคนหนาเดนิ
เร็วขึ้น อยาผลกั อยาดัน หรือแซงกันภายในชองบนัไดหนีไฟ 

9. ผูออกจากชัน้เปนคนสุดทาย (ไมตองยืนรอจนแนใจ) ใหปดประตูหนีไฟดวย เพราะ
ประตูหนีไฟตามชั้นตาง ๆ จะกันควันไมใหเขามาในชองบันไดหนีไฟ หากเปดประตูทิง้ไว แรงดนั
อากาศที่อัดเขามาในชองบนัไดเพื่อไลควันออกจะลดลง ทําใหควันเขามาในชองบันไดหนีไฟได ซึง่
จะสงผลใหผูอพยพภายในชองทางบนัไดสําลักควนัและขาดอากาศหายใจ 

10. เมื่ออพยพจนถึงชัน้ลางสุดแลวใหออกไปจากอาคารทนัท ี
11. หามใชลิฟตโดยเด็ดขาด (เพราะลิฟตจะไมทํางาน) 
12. แจงขาวเพลิงไหมตอหนวยดับเพลิงที่อยูใกลที่สุดทนัท ี
13. ดับเพลิงดวยเครื่องดับเพลิง หรือส่ิงที่อาจใชดับเพลิงไดถูกตองกับประเภทของไฟ 

ที่มีอยูในบริเวณใกลเคียงนัน้ สําหรับไฟทีม่ีสาเหตุจากไฟฟาหามใชน้าํดับ 
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14. หากดับเพลิงขั้นตนไมได ใหรีบปดประตูหนาตาง และอุดทอทางออกตางๆที่อาจ
เปนทางสงผานความรอน กาซ และควนัไฟดวย และอยาใชลิฟตในขณะเกิดเหต ุเพราะเมื่อไฟฟา
ดับจะติดอยูในลิฟตนั้น 

15. ประสานงานกบัเจาหนาที่ดบัเพลิง เพื่อใหเกิดความสะดวกในการผจญเพลิง 
16. ไมควรตื่นเตนตกใจจนเกนิไป ใหรีบนาํเดก็ คนชรา ผูปวย หรือคนพิการออกจาก

บริเวณไฟไหมทันท ี
17. สําหรับทรัพยสิน พยายามเลือกทรัพยสินที่มีคา ออกมากอน ควรเก็บใหมิดชิด

เรียบรอยเพื่อปองกนัการโจรกรรมตอ 
18. ผูที่อยูภายนอกสถานทีเ่กิดเหตุ ไมควรพากันเขาไปมงุดไูฟไหม เพราะจะทาํให

เกะกะกีดขวางทางหนีไฟ และการดับไฟ 
19. ถาเปนผูที่ไดรับการฝกอบรมบรรเทาสาธารณภัยมาแลว ควรชวยเหลอื

ผูประสบภัยใหเต็มความสามารถ 
20. ชวยเหลือดูแลทรัพยสินที่ขนหนีไฟออกมาได 
21. ตองไมฉวยโอกาสโจรกรรมทรัพยสินของผูประสบเคราะหกรรม ซึ่งเปนการซ้าํเติม

อยางเด็ดขาด 
 
การหนภีัยในอาคารสูง 

1. เมื่อเหตุเกิดขึน้ตอหนา รีบแจงพนักงานรักษาความปลอดภัยเพื่อระงบัเหตุเบื้องตน 
หรือหากมีเครือ่งดับเพลงิเบาอยูใกลมือ ควรรีบนําไปสกดัไฟไวกอน  ถงึแมวาไมอาจดับไฟได แตก็
ยังเปนการชวยถวงเวลาการลุกลามของไฟใหชาลง ทําใหมีเวลาหนีรอดมากขึ้น 

2. ระงับความตื่นเตน ทบทวนขัน้ตอนตาง ๆ ใหรอบคอบ มสีติตั้งมั่นตลอดเวลา 
3. หากติดอยูในที่เกิดเหตุและมีควันไฟหนาทึบ ใหคลานหนีออกมาโดยทําตวัใหตดิ

พื้นมากที่สุด เพราะธรรมชาติของควนัไฟจะลอยสูงขึ้นเสมอ การคลานติดพืน้จะทําใหสามารถ
หายใจได และพอทีจ่ะมองเห็นทิศทางหนไีดชัดเจน การวิ่งจะทําใหรางกายตองการออกซิเจนมาก
ข้ึน และเปนเหตุใหรางกายไดรับออกซิเจนไมเพียงพอ จะทําใหหมดสติ และเสียชีวติได 

4. มุงหนาเขาหาบันไดหนีไฟ อยาใชลิฟทเปนอันขาดไมวาทานจะอยูชัน้ที่เทาใด ขอให
ใชบันไดหนีไฟเทานัน้ การใชลิฟทเปนอนัตรายอยางยิง่ในยามเกิดไฟไหม เพราะไฟอาจไหม
สายไฟฟาในอาคารทาํใหลิฟทหยุดทาํงานกระทนัหนั และควันไฟจะเขาไปรมในลิฟท 

5. ใหหนีไฟโดยการลงมาขางลาง ถึงแมวาอาคารจะมีความพรอมในการรองรับการลง
จอดของเฮลิคอปเตอรที่ดาดฟาไดอยางสมบูรณก็ตาม เพราะธรรมชาติของความรอนและควนัไฟ
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ยอมลอยขึ้นสง เพลงิก็จะลกุลามจากชัน้ลางขึ้นไปชัน้บนเรื่อย ๆ จนถึงดาดฟา หากทานหนีข้ึนไป
บนดาดฟาแลวไมมี ฮ. มารบั หรือข้ึน ฮ.ไมทัน ตายสถานเดียวโดยไมมีขอแกตัว 

6. พยายามอยาหลบเพลงิเขาหอง หรือหนีไปซอนในอางน้ํา เพราะทานจะถกูรมควนั
หรือถูกตมจนสุกทัง้ตัว หากทานติดอยูในหองที่ตกอยูทามกลางวงลอมของไฟ ใหใชหลังมือแตะที่
ลูกบิดหรือบานประตู ถารอนจัดอยาเปดประตูออกมาเปนอันขาด ใหหาผาหนา ๆ ชุบน้ําใหเปยก
ชุมอุดขอบประตูปองกนัควนัเขา เปดหนาตางออก หากเปนกระจกปดทึบใหหาของแข็งเชนเกาอี้ 
หรือพิมพดีด หรือทีท่ับกระดาษ อะไรก็ไดที่แข็งและหนักพอ ทุมกระจกใหแตก โผลหนาออกไปแลว
ตะโกนใหสุดเสียง เพื่อเจาหนาที่ดานลางจะไดหาวธิีข้ึนมาชวยทานจากภายนอกอาคาร 

7. ในยามปกติ ควรหาเชือกเหนยีว ๆ อยางเชนเชือกมะนิลาที่ ยาวมาก ๆ เสนขนาด
หัวแมมือ เตรยีมไวในหองในทีท่ี่หยิบงาย ๆ หรือหากไมไดเตรียมไว ถามีผายาว ๆ อยางผาปทูี่นอน 
สามารถนํามาฉีกผูกตอกันยาว ๆ นําปลายขางหนึง่ผูกกบัหลกัที่แข็งแรง เชนเสา ปลายขางหนึ่งผกู
รัดชวงอกใหแนน ปลอยผาหรือเชือกทีเ่หลือหยอนตวัลงจากชองหนาตางโดยใชมือทั้งสองจับเชือก
หรือผาใหแนน ใชเทาทัง้สองยันผนังอาคาร เงยหนามองขึ้นจะไดไมหวาดเสีย คอย ๆ สลับมือจับ
เชือกหยอนตัวลงไป พรอมกับสลับเทาคลายเดินถอยหลังบนผนัง กะใหหยอนลงไปถึงชัน้ที่ไฟไม
ไหม อยาลืมหาของแขง็ขนาดพอเหมาะติดตัวลงไปดวย เพื่อทุบกระจกใหแตกแลวปนเขาไป เพือ่
ออกไปยังทางหนีไฟของชั้นที่ไฟไมไหมเทานัน้ 
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หลักการชวยเหลือเคลื่อนยายผูบาดเจบ็ 
1. ควบคุมอารมณไมใหแตกตื่นตกใจมาก 
2. ทําการเคลื่อนยายผูบาดเจ็บกรณีที่จําเปนเทานั้น 
3. ปฏิบัติอยางรวดเร็ว ถกูตอง ปลอดภัยและมีไหวพริบ 
4. ตองทราบวาผูบาดเจ็บไดรับบาดเจ็บสวนใดของรางกาย 
5. พิจารณาถึงวธิีการเคลื่อนยายผูบาดเจบ็ 
6. จัดหาสถานทีพ่ักรอไวในที่ปลอดภัยเพื่อนาํสงแพทย 
7. จัดนําสงโรงพยาบาลที่ใกลที่สุดและรวดเร็วที่สุด 

หลักทัว่ไปในการปฐมพยาบาลชวยเหลอืผูประสบภยั 
1. ถาผูปวยมีเลือดออกที่ใด ใหทําการหามเลอืดใหหยุดทันท ี
2. ถาผูปวยหยุดหายใจ ใหทําการผายปอด 
3. ตรวจดูวากระดูกหักหรือไม หรือสงสัยวาจะหักก็ควรทาํการเขาเฝอกใหตามความ

เหมาะสม 
4. ในสถานที่ทีท่าํการปฐมพยาบาลควรมีอากาศโปรงถายเทไดสะดวก มแีสงสวาง

เพียงพอ 
5. ใหผูปวยนอนนิ่ง ๆ หามนั่งหรือยืน จนกวาจะสังเกตอาการไดวา ไดรับบาดเจ็บ

รุนแรงเพียงใด และไมควรยายผูปวยจากทีน่ั้น จนกวาจะใหการปฐมพยาบาลเรียบรอยแลว 
6. ผูปวยที่เปนลม ช็อคหรือหมดสติ ตองหมผาเพื่อใหความอบอุนอยูเสมอ 
7. ผูปวยที่หมดสติ อยาใหน้าํหรือกรอกยาแตอยางใดทางปาก เพราะยาอาจจะไหลไป

ในหลอดลมได 
8. ปลอบโยนคนปวยใหหายความวิตกหวาดกลัว 
9. ผูทําการปฐมพยาบาลจะตองทาํจิตใจใหมั่นคง และเยอืกเย็น มีสติด ีทาํการปฐม

พยาบาลโดยเร็ว ละเอียดถี่ถวน ไมทาํรุนแรงหรือลุกลี้ลุกลนจนเกินไป 
10. ในระหวางใหการปฐมพยาบาล ควรใหรีบตามแพทยหรือเตรียมสงโรงพยาบาล

โดยเร็ว เมื่อเหน็วาพนอันตรายขั้นหนึง่แลว และอยามัวพยายามแกไขหรือรักษาเองตอไป นอกจาก
จะเจ็บปวยเพยีงเล็กนอย ที่ไมถึงขัน้อันตรายมากนัก 
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ชนิดและสมรรถนะของเครื่องดับเพลงิแตละประเภท 
ชนิดของสารดับเพลิง สัญลักษณประเภท

ของเพลิงที่ใชดับ 
ดับเพลิงไดจําพวก อายุการ

ใชงาน 
น้ํา (Water) A ไม ผา กระดาษ หญา พลาสติก ยาง - 
กรดโซดา A ไม ผา กระดาษ พลาสติก 1-2 ป 

โฟม (Chemical Foam) A-B ไม ผา กระดาษ พลาสติก น้ํามัน
เชื้อเพลิงตาง ๆ  

1-2 ป 

คารบอนไดออกไซด (CO2) A-B-C น้ํามันเชื้อเพลิง ไฟฟาช็อต ไม ฝา 
กระดาษ 

มากกวา 
10 ป 

ชนิดตัวยา 
Ammoniumphoshate 

A-B-C 

ไม ผา กระดาษ น้ํามันเชื้อเพลิง 
ไฟฟาช็อต 

5-10 ป 

ชนิดตัวยา Sodium 
Bicarbonate B.C 

น้ํามันเชื้อเพลิง ไฟฟาช็อต 3-5 ป 

ชนิดตัวยา Potassium 
Bicarbonate B.C. 

น้ํามันเชื้อเพลิง ไฟฟาช็อต 5-7 ป 

 
ผงเคมีแหง 

(Dry Chemical) 
 
 

ฮาลอน (Halon) 
A-B-C ไม ผา กระดาษ น้ํามันเชื้อเพลิง 

ไฟฟาช็อต 
มากกวา 

10 ป 
 
 การเลือกใชเครื่องดับเพลิงทีถู่กตองเหมาะสม มีผลตอประสิทธิภาพในการดับเพลงิ
ปจจุบันเครื่องดับเพลิงมีอยูดวยกนัหลายชนิด ดังนี ้

1. เครื่องดับเพลิงใชน้าํ 
            น้ําเปนสารดับเพลิงประเภท A ไดดีเยี่ยม เพราะนอกจากจะชวยลดความรอนแลว 
ไอน้ํายงัทาํหนาที่คุมเพลิงอกีดวย แตถาไปใชดับน้ํามนั อาจทาํใหเพลิงขยายตัวกวางขึ้น หรือถา
เอาไปดับอุปกรณไฟฟา คนดับอาจถูกไฟดูดตายได และยังอาจทาํใหไฟช็อตเกิดการเสียหายตอ
อุปกรณไฟฟาได 

2.  เครื่องดับเพลิงคารบอนไดออกไซด 
       คารบอนไดออกไซด ใชดับเพลิงที่เกิดกับอุปกรณไฟฟาไดดี เนื่องจากเปนกาซจึงแทรก
ซึมไปไดทุกซอกทุกมุม คารบอนไดออกไซด จะถกูฉีดออกมาในรูปของน้าํแข็งแหง อุณหภูมิเยน็จัด 
ทําหนาที่ลดความรอนไดเปนอยางดี สักครูเดียวจะระเหยไปหมด ขอควรระวังก็คือ อุปกรณ
อิเล็กทรอนกิสที่ละเอียดออน เมื่ออุณหภูมลิดลงอยางรวดเร็วจากน้ําแข็งแหงอาจเสยีหายได 
สําหรับหองอบัอากาศ การฉีดกาซประเภทนี้เขาไปมาก ๆ จะทําใหคนฉีดขาดออกซิเจนไปดวย 
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คารบอนไดออกไซดมีประสิทธิภาพในการดบัเพลิงต่าํกวาน้ําและผงเคม ีระยะก็ใกลกวามาก (ระยะ
หวงัผล 3 ฟุต) หากใชในเชื้อเพลิง อาจจะลกุไหมข้ึนมากอีกก็เปนไปได เหมาะสําหรับดับเพลิงใน
หองมิดชิด 
 ขอดี 

1. สามารถดับไฟไดทั้ง A,B และ C 
       2. ไมมีสารตกคางหลงัจากการฉีดใช 

      3. คาใชจายในการเติมใหมหลงัการฉดีช ราคารปอนดละประมาณ 30 ถึง 35 บาท ซึ่ง   
    ถูกกวาชนดิสารระเหยเรว็ 
 ขอจํากัด 

1. ราคาเริ่มตนสงูเนื่องจากถงับรรจุตองมีคุณภาพดี ทนความดนัไดสูง ราคาจําหนาย
เครื่องละประมาณ 6,000 ถงึ 6,500 บาท 

2. ตองระวังเรื่องการฉีดใช เนื่องจากเครื่องดับเพลิงชนิดนี ้นิยมใชในที่อับ ผูใชอาจ
เปนอันตรายได เนื่องจากกาซคารบอนไดออกไซดเปนกาซพิษ บางครั้งจําเปนตองใสชุดผจญเพลิง 

3. ระยะการฉีดใชประมาณ 1 เมตร ซึ่งเปรียบเทียบกับชนิดสารระเหยเร็วแลว 
ระยะหางนอยมาก 
 3. เครื่องดับเพลิงใชผงเคมีแหง 
           ผงเคมแีหงมหีลายชนิด ชนิดที่ใชตามสถานที่ทัว่ไปมักจะใชดับเพลิงไดทัง้ประเภท 
A,B และ C เรียกวา เปนพวก “มัลติเพอรโพส”  (Multipurpose) ผงเคมีจะทาํหนาทีคุ่มใหเพลงิดับ 
พรอมทัง้ทาํหนาที่ “เคลือบ” ปองกนัไมใหเพลิงกลบัลุกขึน้มาใหม สารเคมีที่ใชกนัมาก คือ โมโนแอ
มโนเรียฟอสเฟต ผงเคมีที่ดจีะตองผานกระบวนการที่เรียกวา ซิลิโคไนซ (Siliconized) ทําใหไดเมด็
ของผงที่ละเอยีด ซึ่งจะมีผลตอการแทรกซมึเขาไปในซอกเล็กซอกนอย ผลยิ่งละเอียด ก็จะแทรกได
มาก นอกจากนี้ ผงที่ดีจะตองไมแข็งตัวงายและไมเสื่อมคุณภาพ 
 โพแทสเซยีมไบคารบอเนตเปนผงเคมทีี่ใชดับเพลิงประเภท B ภาษาทองตลาดเรียกผง
นี้วา “เพอรเพลิเค” (Purple-K)  คุณภาพดีกวา “มัลติเฟอรโพส” ถงึ 3 เทา แตดับสารประเภท A ไม
ดี ผงเคมีอ่ืน ๆ เชน โซเดียมไบคารบอเนต ดับเพลิงไดทัง้ประเภท A, B และ C เชนกนั แตศักยภาพ
ดอยกวาชนิดแรก เหมาะสาํหรับใชในหองครัว เพราะไมเปนพษิตออาหาร 
 ผงเคมีทีก่ลาวมาทัง้หมดนี้ไมเปนพษิกับผูใช เมื่อฉีดแลวผงเคมีที่ตกคางอยูมีสภาพ
คลายฝุนแปง ปดทําความสะอาดได ขอควรระวังคือ หากเอาไปฉีดอุปกรณไฟฟาอิเล็กทรอนกิส 
ถึงแมจะดับเพลิงไดโดยไมเปนอันตรายตอคนฉีด แตหลังจากนั้นผงอาจทําความสกปรกใหกับ
อุปกรณจนยากแกการทําความสะอาดได ผงเคมีที่บรรจสุวนใหญเปนสารเคมีดังตอไปนี้ 
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1. แอมโมเนยีฟอสเฟต 
2. โซเดียมไบคารบอเนต 
3. โปแตสเซียมไบคารบอเนต 

  
 ขอดี 

1. สามารถดับไฟได ทั้ง A, B และ C 
2. ราคาถูกเมื่อเปรียบเทียบกบัเครื่องดับเพลิงประเภทอืน่ ราคาจาํหนายเริ่มต้ังแต 

750 ถึง 2000 บาท ข้ึนอยูกบัชนิด ปริมาณ ของสารเคมีที่บรรจุ และระดับความสามารถในการ
ดับเพลิงที่ระบ ุ
 ขอดอย 
 เมื่อใชแลวจะมีสารตกคาง จึงไมเหมาะกบัอุปกรณอิเล็กทรอนกิส หรือเครื่องจักรทีม่ี
ราคาแพง เนื่องจากจะทําใหเกิดความเสียหายได 
หมายเหต ุระดับความสามารถของการดับเพลิงจะแสดงเปนตวัเลขตั้งแต 1A ถึง 40A และ 1B ถึง 
80B เชน 2A -2B เปนตน ตวัเลขยิ่งมากหมายถงึ ระดับความสามารถของเครื่องยิ่งสงู  
 4. เครื่องดับเพลิงใชฟองเคมี 
  โฟมหรือฟองเคมี ลักษณะเปนฟองความดันสูง เกิดจากการทําปฏิกิริยาระหวาง
สารเคมี หรือเกิดจากการใหอากาศเขาตีสารประกอบของโฟมใหเปนฟอง ลักษณะคลายฟองสบู 
เหมาะสําหรับดับไฟประเภท B ที่เกิดจากน้าํมันเชื้อเพลงิ ขณะดับไฟจะทําหนาที่คลุมผิวหนาของ
น้ํามนัไว ทาํใหออกซิเจนเขาไปทําปฏิกิริยาดวยไมได นอกจากนี้โฟมยังมนี้ําอยูในตัวเปนจาํนวน
มาก จึงชวยลดความรอนลงไดมาก และดบัไฟประเภท A ไดดวย หามใชดับไฟประเภท C 
เนื่องจากน้ําเปนสื่อไฟฟา 
 ขอดี 
 สามารถดับไฟประเภท B ไดผลดีมาก เนื่องจากโฟมมีน้าํหนกันอย จงึสามารถลอยปก
คลุมเชื้อเพลงิไดดีมาก ทาํใหอากาศเขาไปเผาไหมไมได เหมาะกับปมน้ํามัน 
 ขอดอย 

1. ตองระวังเรื่องการใชผิดประเภท 
2. ราคาเริ่มตนคอนขางสงู เครือ่งละประมาณ 3,500 – 4,000 บาท 
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 5. เครื่องดับเพลิงใชน้ํายาระเหยเรว็ 
  น้ํายาระเหยเรว็โดยมากเปนพวก “แฮโลจีเนต ไฮโดรคารบอน” (Halogenated 
Hydrocarbon) หรือเรียกวา “แฮลอน” (Halon) เชน BCF (แฮลอน 1211) BTM (แฮลอน 1301) 

สารพวกนี้ดับเพลิงโดยการเขาไปขวางกั้นกระบวนการสนัดาป เมื่อฉีดออกมาในสภาพของแกสจึง
แทรกซอนไดดี และไมสกปรก แฮลอน 1301 และ 1211 มีคุณสมบัติดับเพลิงไดฉับไวมาก และไม
เปนพษิ ขอควรระวังคือ ไมเหมาะกับการดับเพลิงในที่แจงและมีลม เหมาะกับเชื้อเพลิงที่สุมเปน
กอง เชน กองฟาง แตก็ยงัไมไดผลดีเทาทีค่วร เพราะเพลิงยังคุอยูและสามารถลกุขึ้นมาใหมไดอีก 

       คารบอนเตตระคลอไรดเปนแฮลอนอยางหนึ่ง เราอาจจะคุนเคยกบัน้ํายาชนิดหนึ่ง
ที่เปนสีแดง นาํมาบรรจุในลกูแกวใชสําหรบัขวางปาเขาสูกองเพลิงซึง่แกสที่เกิดขึ้นจะเปนแกสพิษ 
(คลอรีน) 
 
เทคนิคการใชเครื่องดับเพลิงแบบหิ้ว 

 นาํเครื่องดับเพลิงออกจากที่แขวน 
 หิ้วดวยมือซาย ไปยังที่เกิดเหตุอยางมีสติ 
 กดใหกาซออกมาขับดันสารเคมี 
 เล็งหวัฉีดไปยงัฐานของเพลงิ “ยืนเหนือลม” หางประมาณ 3 เมตร 
 ฉีดสารเคมีใหพุงตรงไปยงักองเพลงิ 
 ไลจากซายไปขวาและขวาไปซาย โดยสายขอมือ 
 เมื่อเพลงิที่อยูใกลตัวดับสนทิ จงึฉีดรุกเขาไปเรื่อย ๆ อยางระมัดระวัง 
 อยาหยุดฉีดจนกวาจะแนวาเพลิงดับสนิทแลว 
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แบบฝกหัด 
เรื่อง 

การปองกันและระงับอัคคีภัย 
1. จงบอกองคประกอบของการเกิดอัคคีภัย 
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
2. จงบอกสาเหตุของการเกดิอัคคีภัย 
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
3. จงบอกวิธปีองกันและระงบัอัคคีภัย 
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
4. จงบอกบริเวณที่ควรติดตั้งเครื่องดับเพลิง 
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
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เฉลยแบบฝกหัด 

เรื่อง 
การปองกันและระงับอัคคีภัย 

 
1. ตอบ  1. วัตถุเชื้อเพลิง 
  2. ออกซิเจน 
  3. ความรอน 
2. ตอบ  1. ความประมาทในการใชเชือ้เพลิง 
  2. เก็บสารเคมีไมถูกตอง 
  3. เกิดเพลิงไหมข้ึนเอง 
  4. การวางเพลิง 
3. ตอบ  1. กาํจัดสาเหตุที่ทาํใหเกิดอัคคีภัย 
  2. จัดเจาหนาที่เวรยามตรวจตรา 
4. ตอบ  บริเวณที่เปนทางเดิน หรือหนาหองปฏิบตัิงาน มองเหน็งาย หยิบใชไดสะดวก 
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แบบทดสอบเรื่องการปองกันและระงับอัคคีภัย 
คําชี้แจง ใหนกัเรียน О ลอมรอบตัวเลขที่ถูกตองที่สุด 
1. เพลงิประเภท A เกิดจากสิ่งใด 
     1. น้าํมนัเบนซิน     2. แกสหงุตม 
     3. ไฟฟาลดัวงจร     4. กนบุหร่ี 
2. สารดับเพลงิชนิดใด ใชดบัเพลิงที่เกิดจากน้าํมนัเชื้อเพลิงไมได 
     1. น้าํ      2. ฟองเคมหีรือโฟม 
     3. คารบอนไดออกไซด    4. ผงเคมีแหง 
3. สารดับเพลงิชนิดใดที่ใชดบัเพลิงที่เกิดจากไฟฟาไดดีทีสุ่ด 
     1. น้าํ      2. ฟองเคมหีรือโฟม 
     3. กาซโบรโมไตรฟลูออโรมีเทน (1301)   4. ผงเคมีแหง 
4. โพแทสเซียม จัดอยูในเพลิงประเภทใด 
     1. A       2. B 
     3. C       4. D 
5. เพลิงประเภทใดที่มีรูปเครื่องหมายสัญลักษณกรอบภายนอก เปนรูป 
     1. A       2. B 
     3. C       4. D 
6. ขอใดไมใชสาเหตทุี่ทาํใหเกิดอัคคีภัย 
     1. จุดยากนัยงุทิง้ไว     2. เก็บฟนไวกบัไฟแช็ค 
     3. เก็บพลุ ดอกไมไฟไวในบาน    4. ใชฟวสไมถกูขนาดกับกําลังไฟฟา 
7. เพลงิประเภทใดที่ดับยากที่สุด 
    1. วัสดุธรรมชาติทัว่ไป     2. น้าํมนัเชื้อเพลิง 
    3. ไฟฟา      4. โลหะติดไฟ 
8. สวนมากนยิมใชสารดับเพลิงแบบคารบอนไดออกไซด (CO2) เพราะเหตุใด 
    1. หางาย      2. ราคาถูก 
    3. ดับไดทัง้ประเภท A,B,C    4. มีประสิทธภิาพดีที่สุด 
9. ทาํไมจึงหามใชฟองเคมหีรือโฟมดับเพลงิที่เกิดจากไฟฟา 
    1. ไฟดูด      2. เกิดกาซพิษขณะดับเพลิง 
    3. เพลงิจะลุกลามอยางรวดเร็ว    4. ตองใชปริมาณมาก จงึจะดับได  
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10. เพลงิประเภทใดตองใชสารดับเพลิงเฉพาะเทานัน้จงึจะดับได 
     1. น้าํมนัเชื้อเพลิง     2. แกส 
     3. ไฟฟา      4. แมกนีเซียม 
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เฉลยแบบทดสอบเรื่องการปองกันและระงับอัคคีภัย 

 
1. ตอบ 4. กนบุหร่ี 
2. ตอบ 1. น้าํ 
3. ตอบ 3. กาซโบรโมไตรฟลูออโรมีเทน (1301) 
4. ตอบ 4. D 
5. ตอบ 2. B 
6. ตอบ 2. เกบ็ฟนใกลกับไฟแช็ค 
7. ตอบ 4. โลหะติดไฟ 
8. ตอบ 3. ดับไดทั้ง ประเภท A,B,C 
9. ตอบ 1. ไฟดูด 
10. ตอบ 4. แมกนีเซียม 
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แผนการสอนที่ 4 (กลุมควบคุม) 
การจัดการเรยีนรูตามคูมอืครู 

 วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย         ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
เรื่อง ความปลอดภัยเกีย่วกับไฟฟา                      เวลาเรยีน 3 ชั่วโมง 
สาระสําคัญ 
 ไฟฟาทําใหการดําเนินชีวิตของคนไทย ในยุคปจจุบนัเปลี่ยนแปลงไป จากยุคกอน ๆ 
เพราะในสมัยกอนใชแสงสวางจากตะเกียงน้าํมนับาง คบเพลิงบาง ในสมัยปจจุบันไฟฟามีบทบาท
ตอการดํารงชวีิตของมนษุยและสัตว ไฟฟาถือเปนพลังานที่ใกลชิดกับชีวิตประจําวนัของมนษุย
เพราะเมื่อมองไปทางไหน จะพบแตไฟฟาอยูรอบตัวเรา จนทุกชวีิต คุนเคยกับมนัโดยไมรูตัว เมื่อ
ไฟฟาเขามามบีทบาทในชวีติ ประโยชนของไฟฟามีมากมาย แตหากผูใชขาดความรู ความเขาใจ 
อันตรายจากไฟฟายอมเกิดขึ้นไดทุกเวลา 
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 บอกอันตรายที่เกิดจากไฟฟาได 
 
จุดประสงคการเรียนรู 
 บอกอันตรายที่เกิดจากไฟฟาได 
 
สาระการเรียนรู 
 ความปลอดภยัเกี่ยวกับไฟฟา 
 
กระบวนการเรียนรู 
 1. ขัน้นํา สรางบรรยากาศในการเรียนใหพรอมที่จะเรียน สนทนากับนักเรียนเกีย่วกับ
ไฟฟา และอุปกรณ เครื่องใชไฟฟาตาง ๆ โดยยกตัวอยางเปรียบเทยีบ สมัยอดีตกับสมัยปจจุบนัใน
การใชไฟฟาและความจาํเปนที่ตางกนั ซึ่งปจจุบันไฟฟาเปนสิ่งที่ขาดไมไดในชีวิตประจําวนั 
 2. ขั้นสอน ครูทบทวนความรูเดิมของนกัเรียนเกี่ยวกับอันตรายจากไฟฟาแลวให
ความรูเกีย่วกบัอันตรายจากไฟฟา และความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟา 
  ครูตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนดวยการตั้งคําถาม ถาม-ตอบ กับนกัเรียน
เกี่ยวกับเร่ืองความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟา ดวยคาํถามหลายระดับ พรอมทัง้อธิบายคําตอบ บอก
สาเหตทุี่ตอบผิดเพื่อใหนักเรียน เขาใจอยางถองแท ในเรื่องที่ครูสอน 
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 3.ขั้นสรุปบทเรียน  ครูและนักเรียนรวมกนัสรุปความปลอดภัยเกี่ยวกบัไฟฟา ให
นักเรียนทาํใบแบบฝกหัด  
 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู  
 1. สังเกตจากการตอบคําถาม และการมีสวนรวม 
 2. จากแบบฝกหัด 
 
สื่อการเรียนและแหลงเรยีนรู 

1. ใบความรู 
2. แผนภาพเกี่ยวกับไฟฟา             
3. แบบฝกหัด 
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บันทึกการจดักิจกรรมการเรียนรู 
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................. 
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ใบความรู 
เรื่อง 

ความปลอดภัยเกีย่วกบัไฟฟา 
หลักปฏิบัติทีเ่กี่ยวของเพือ่ความปลอดภัยจากไฟฟา มีดังนี ้

1. ถาพบเหน็สายไฟฟาขาดหอยลงมา หามเขาใกล และหามบุคคลอื่นเขาใกลดวย 
เพราะสายไฟฟามีแรงดนัไฟฟาสงูจะเปนอนัตรายแกผูทีสั่มผัสถูกสายไฟนั้น จะตองรีบแจงให
เจาหนาที่ของการไฟฟาในเขตพื้นทีน่ัน้ทราบโดยดวน เพื่อแกไข 

2. ตรวจดูขนาดของฟวสที่ใชตองมีขนาดเหมาะสม และถกูตองตามมาตรฐาน ไมใช
ฟวสขนาดเล็กหรือใหญเกนิไป หรือใชลวดทองแดงแทนฟวส 

3. อยาเปดอุปกรณไฟฟาทิ้งไวโดยไมจําเปน เชนวทิย ุเตารดี โทรทัศน  
4. อยาใชปลายสายไฟฟาแหยเตาเสียบ 
5. เลือกใชอุปกรณไฟฟาที่มีคณุภาพดี และไดมาตรฐาน 
6. ขณะที่รางกายเปยกชืน้ ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสอุปกรณไฟฟา 
7. ตรวจดูสายไฟฟาภายในบานวามีกระแสไฟฟาร่ัวหรือไม โดยถอดเตาเสียบ

เครื่องใชไฟฟาและดับไฟแสงสวางในบานทัง้หมด ดูมิเตอรไฟที่หนาบาน 
8. เครื่องใชไฟฟาทุกชนิดควรตอสายดิน 

 
อันตรายที่เกดิจากไฟฟา 
 อาการทางรางกายของผูที่ถกูกระแสไฟฟาดูด มีดังนี ้

1. กลามเนื้อหนาอกเกร็ง หายใจลําบาก หมดสติ และเสยีชวีิตได 
2. ระบบประสาท หยุดชะงักชัว่คราว ทาํใหการหายใจหยุดชะงัก 
3. จังหวะการเตนของหวัใจผิดปกติ เตนรัวเร็ว จงัหวะไมสม่ําเสมอ จนหยุด เลือดไป

หลอเลี้ยงรางกายหยุดชะงกั 
4. หัวใจหยุดเตนชั่วคราว เนื่องจากการหดตัวของกลามเนื้อ 
5. เลือดคั่ง ระบบประสาทและกลามเนื้อถกูทําลาย เนื่องจากความรอนจากกระแสไฟ 
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อัตราความรนุแรงที่มีตอรางกายเมื่อถูกกระแสไฟฟาดูด 
1. ปริมาณกระแสไฟฟาที่ไหลผานรางกาย กระแสไฟฟาขนาด 100 มิลลิแอมป (0.1 

แอมป) หากไหลผานสวนสาํคัญของรายกายเชน หวัใจ สมอง อาจทําใหเสียชวีิตได 
2. ระยะเวลาทีก่ระแสไฟฟาไหลผาน 
3. สวนของรางกายทีก่ระแสไฟฟาไหลผาน ถาผานอวัยวะทีสํ่าคัญ เชน สมองหรือ

หัวใจจะทาํใหเสียชีวิตงายกวาสวนอืน่ 
4. แรงดันไฟฟาและความตานทานไฟฟา ถาผิวหนังแหง รางกายจะมีความตานทาน

ไฟฟาสงูประมาณ 100,000 โอหม 
 
สาเหตขุองระบบการหายใจหยุดชะงักหรือขัดของ 

- ส่ิงขัดขวางทางดานสรีระ เชนลิ้นกระดกตดิเพดานกั้นทางลมปอด 
- อากาศขาดออกซิเจน 
- ถูกไฟดูด 
- จมน้ํา 

 
วิธีชวยการหายใจ 
 ผูที่ไดรับอุบัติเหตุ เชน ไฟฟาดูด จมน้าํ และหมดสต ิตองผายปอดใหกลับมาหายใจได
อยางทนัทวงท ี แตถาหัวใจหยุดเตน ตองนวดหวัใจ เซลลสมอง เปนสวนที่ออนไหวตอการขาด
ออกซิเจนมากที่สุด กรณีหยดุหายใจ และหัวใจหยุดเตนเปนเวลา 4-6 นาที สมองจะพิการ โดย
ส้ินเชิง แมการหายใจจะกลับมาอีกครั้ง แตผูปวยจะหมดสติอยูตลอดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 290 

ตารางที่ 19  แสดงปริมาณกระแสไฟฟาและผลที่มีตอรางกาย 
ปริมาณกระแสไฟฟา 

(มิลลิแอมแปร) 
อาการ 

ต่ํากวา 0.5 
0.5-2 
2-8 

8-20 
20-50 

 
50-100 

 
 

สูงกวา 100 

ยังไมมีผลหรือไมรูสึก 
รูสึกจั๊กจี้ หรือกระตุกเล็กนอย 
กระทบกระเทอืนตอระบบประสาท กลามเนื้อหดตัว 
เกิดอาการกระตุกปานกลาง หรือรุนแรง ไมถึงขัน้อันตราย 
กระทบกระเทอืนตอระบบประสาท เจ็บปวด กลามเนื้อเกร็ง และหด
ตัวอยางรุนแรง บางคนไมสามารถปลอยมือหลุดออกได 
กระทบกระเทอืนตอระบบประสาท กลามเนื้อหดตัวอยางรุนแรง ทํา
ใหปอดทํางานผิดปกติ ไมสามารถปลอยมอืหลุดออกได มีผลทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงในสมอง มีโอกาสเสยีชีวิตในเวลาเพียง 2-3 นาท ี
กระทบกระเทอืนตอระบบประสาท หวัใจเตนผิดปกติ เตนออน หรือ
เตนถี่รัว มีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสมอง ไมสามารถปลอย
มือหลุดออกได มีโอกาสเสียชีวิตในเวลา 2-3 นาที หัวใจหยุดเตน ผิว
ไหม หรือเนื้อเยื่อไหมอยางรนุแรง กลามเนือ้ไมทํางาน 

 
สาเหตกุารเกดิอุบัติภัยจากการใชไฟฟา 
 สาเหตุของอุบตัิภัยที่เกิดจากการใชไฟฟา คือ 
 1. ผูปฏิบัติงาน 
            การปฏิบัติงานที่ไมปลอดภัยทําใหเกิดอุบัติเหตุจากไฟฟาและกอใหเกิดเพลงิไหม
ได ซึ่งอาจมีสาเหตุดังตอไปนี ้

1. การใชเครื่องมอืและอุปกรณไฟฟาเคลื่อนยายได ไมมีการตอสายดินหรือสายดิน
ถูกตัดออก 

2. ใชเครื่องมืออุปกรณที่บกพรองหรือรอการซอมแซม 
3. ใชเครื่องมืออุปกรณที่ไมไดผานการทดสอบและรับรองจากหองทดสอบ 
4. การทาํความสะอาดที่ไมปลอดภัย เชนน้ําหรือตัวทาํละลายที่อันตราย 
5. ใชฟวสผิดขนาดหรือชนิดที่ไมเหมาะสมกบักระแสไฟฟา 
6. การใชอุปกรณปองกันการระเบิดหรือปองกนัไอระเหยในบริเวณที่มีอันตรายอยาง

ไมเหมาะสม 
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7. ความผิดพลาดเกี่ยวกับวงจรไฟฟาของเครือ่งมือกอนที่จะถูกนําไปใช 
8. ความผิดพลาดเกี่ยวกับการใชอุปกรณที่เหมาะสม เพื่อใชเปนฉนวนปองกัน

กระแสไฟฟา เชนถงุมือ เสื่อยาง เปนตน 
9. ขาดความเอาใจใสเร่ืองสัญลักษณ ปาย เกี่ยวกับอุปกรณไฟฟากอนนาํไปใชงาน 

          10. มกีารติดตั้งไฟฟาชัว่คราวมากเกนิไป  โดยไมปฏิบัติตามมาตรฐานหรือ
ขอกําหนด 

11. การใชอุปกรณไฟฟาที่ไมถูกตอง 
 2. อุบัติภัยที่เกิดจากการใชเครื่องมือและอุปกรณไฟฟา 

            เครื่องมือและอุปกรณไฟฟา หากไมมีการดูแลรักษาหรือใชงานไมถูกตอง ยอมมี
การเสื่อมสภาพไดงาย และกอใหเกิดอนัตรายดังตอไปนี ้

1. ฉนวนไฟฟาของเครื่องมือเครื่องใชไฟฟาเสือ่มคุณภาพ ชาํรุดเสียหาย ทําใหเกิด
การลัดวงจรไฟฟาหรือมกีระแสไฟรั่วที่โครงโลหะ 

2. ฉนวนหุมสายไฟฟาที่ตอเขาเครื่องใชไฟฟาชํารุดฉีกขาด 
3. อุปกรณไฟฟาชํารุด เชน ปล๊ักตัวเมีย หรือปลั๊กตัวผูแตก 
4. ใชงานโดยไมระมัดระวัง เชน ทาํตกแตกแลวไมไดรับการซอมแซมใหอยูในสภาพ

พรอมใชงานอยูเสมอ 
5. ใชไฟฟาเกินกาํลังสายไฟฟาหรือเกินกําลงัปลั๊ก ทาํใหสายไฟหรือปล๊ักรอนจัดอยู

เสมอ ทาํใหฉนวนเสื่อมคุณภาพ 
6. เก็บไวในที่ชืน้หรือรอนจัดเกนิไป ทาํใหฉนวนไฟฟาทีหุ่มอยูนัน้เสื่อมคุณภาพ มี

ความตานทานไฟฟาลดลง 
7. ฉนวนหุมสายชํารุดเนื่องจากใชมานาน หรือถูกของมีคมฉีกขาด 

 
การปองกันอันตรายจากการใชไฟฟา 
 อุปกรณและเครื่องใชไฟฟา เชน มอเตอร คัตเอาต สวิตช หมอแปลงไฟฟา ฯลฯ 
จะตองตรวจสอบและดูแลใหอยูในสภาพใชงานไดดี มคีวามสมบูรณและปลอดภัย การตรวจสอบ
จะตองกระทําอยางสม่ําเสมอ สายไฟที่ตอระหวางปลัก๊กบัเครื่องใชยาวมากเกินไป อาจมีอันตราย
จากการสะดุด หกลม เขน็ของหนักทับ ไฟร่ัวลัดวงจรได อุปกรณไฟฟาทีใ่หความรอน ควรติด
สัญญาณไฟเพื่อใหทราบวามีการใชงานอยูหรือไม อุปกรณไฟฟาทุกชนิด หลงัจากใชงานแลวตอง
ปดสวิตช และดึงปลั๊กออกทกุครั้ง นอกจากนัน้ยังมีขอควรปฏิบัติดังนี ้
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1. ควรทําสิง่ขวางกัน้ เพื่อไมใหผูที่ไมเกี่ยวของเขาใกลอุปกรณไฟฟาบางอยางที่เห็น
วาอาจจะเกิดอันตรายไดงาย โดยเฉพาะกระแสไฟฟาแรงสูง 

2. ระวังอยาใหของหนัก เชน โตะ เกาอี้ ทับสายไฟฟา หรือ เดินสายไฟฟาไวบนขอบ
ประตู หนาตาง เพราะจะทาํใหฉนวนชาํรุดและเกิดการลดัวงจรของไฟฟาได 

3. หามใชเคร่ืองมือไฟฟาที่ชาํรุด ตองซอมแซมกอนสงเก็บรักษา เพื่อปองกันอนัตราย
แกผูนําไปใชตอไป หากซอมแซมไมได ตองรายงานใหผูรับผิดชอบทราบทกุครั้ง 

4. อยาซอมแซมเครื่องใชไฟฟาดวยตนเอง ถาหากไมมีความรูอยางเพียงพอ 
5. เมื่อจะถอดปลัก๊ ใหจับที่ตัวปลั๊กแลวดึงออกจากปลัก๊ ถาจับสายไฟแลวดึงอาจทาํ

ใหสายไฟฟาขาด หรือหลุดจากขั้วปลัก๊ ทําใหเกิดไฟฟาลดัวงจรได 
6. สําหรับสายไฟฟาหรือมวนสายไฟฟาที่ตอยาวเพื่อใชงาน ปลายขางหนึ่งตองใช

ปล๊ัก ตัวผู สวนปลายอีกขางหนึ่งตองเปนปลั๊กตัวเมีย คอื ปลายสายตอไฟขางที่จะออกไป  ใชงานตอง
เปนปลั๊กตวัเมยีเสมอ 

 อาการของผูถูกไฟดูด 
        อาการของผูถูกไฟดูดนัน้ จะเกิดขึ้นขณะที่กระแสไฟไหลผานรางกาย มีผลตอรางกาย
ที่เสนประสาทและกลามเนื้อ อาการที่ถกูไฟดูดจะมีความรุนแรงมากนอยเพียงใด ข้ึนอยูกับขนาด
ของกระแสไฟฟา ทิศทางของกระแสไฟฟาที่ไหลผาน และสภาพรางกายของผูถูกดูดขณะนั้น จาก
การทดลอง พบวา กระแสฟาประมาณ0.001 แอมแปร สามารถทําใหรูสึกวาถูกไฟดดู ถากระแส 
0.01 หรือ 0.02 แอมแปร มีผลมากพอตอระบบการควรคุมของกลามเนื้อของสมอง ลักษณะเชนนี้
จะทาํใหคนไมสามารถสลัดอวัยวะสวนนัน้ออกจากขั้วไฟฟาทีก่ําลงัสมัผัสได นอกจากนี ้ยงัทาํให
เนื้อเยื่อหรือหลอดเลือดบริเวณนัน้พกิารได สําหรับกระแสไฟฟา .06 หรือ 0.1 แอมแปร  ถาผาน
บริเวณหนาอกเปนเวลามากกวา 1 วินาท ีจะทาํใหเสียชวีิตไดในทันท ี
 วิธีชวยคนถกูไฟดูด 
        วิธีชวยคนถูกไฟฟาดูดซึ่งตองปฏิบัติโดยทันทีเพื่อชวยใหผูถูกไฟฟาดูดหลุดออกจาก
สายไฟฟาใหเร็วที่สุด คือ การปดสวิตชไฟ แตถาปดสวิตชไฟไมได ใหใชวิธีดังตอไปนี ้

1. อยาจับตองรางกายผูเคราะหรายโดยตรง ใหสวมถุงมือยาง แลวยนืบนพื้นที่ไม
เปนตัวนําไฟฟา ดึงผูปวยออก ถาไมมีถงุมอื ก็ตองพันดวยผาหรือส่ิงที่ไมเปนสื่อไฟฟา เชน ผายางหรือ
แผนยาง 

2. ใชผาหรือเชือกทําเปนบวงสอดแขนหรือขาของผูถูกไฟดูดแลวลากออกมา หรือ
คลองสายไฟฟาแลวดงึออกมา 

3. ใชเทาที่มีรองเทายางสวมใส ถีบตัวผูถูกไฟฟาดูด ใหหลุดออกไปจากสายไฟฟา 
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4. ใชขวานคม ๆ ที่มีดามเปนไม ฟนสายไฟอยางแรงใหสายไฟขาดทนัท ี
5. ในกรณีตัดวงจรไฟฟายาก ใหใชวัสดุทีเ่ปนฉนวนไฟฟา เชนไมแหงหรือแทงฉนวน

แหง ดงึตัวผูถกูไฟฟาดูดออกมาจากไฟใหได 
6. ทําการชวยหายใจดวยการผายปอด และนวดหัวใจใหทนัท ี
7. รีบพาไปพบแพทยโดยดวน 

การปองกันไฟดูด 
1. การใชถุงมือยางชางไฟฟา 

  ถุงมือเปนอุปกรณปองกันไฟฟาดูดอีกประเภทหนึง่ เพือ่ใหปองกนัมอื และแขน
จากการถูกไฟฟาดูด โดยปกติแลวการใชปลอกแขนยางเหมาะสําหรับงานที่ตองทําในที่แคบ ๆ หรือ
ในทีท่ี่ยากตอการหลกีเลี่ยงจากสายไฟฟาเชน บนเสาไฟฟา เปนตน 
  มาตรฐานถุงมอืยางไฟฟาถูกกําหนดไวเปน 5 ระดับ คือ ที่ทนแรงดันไฟฟา
กระแสสลับได 5,000 10,000 20,000 30,000 และ 40,000 โวลต ตามลําดับ สามารถลางทํา
ความสะอาดไดดวยน้าํและสบูทั่วไป 

2. อยาใหรางกายเปยกน้ําหรืออยูในบริเวณทีช่ื้นแฉะ 
             ไมควรใชเครื่องมือหรืออุปกรณไฟฟาขณะที่ผูใชไฟฟาอยูในที่เปยกน้าํหรือช้ืนแฉะ 
ถาผูใชไฟฟาสมัผัสสวนที่มกีระแสไฟฟาร่ัว กระแสไฟฟาจะไหลผานรางกายไดงาย สวนมาก
ผูเคราะหรายมักจะไดรับอันตรายถึงชวีิต หรือที่เรียกวา ไฟดูดตาย นั่นเอง 
 
วิธีปฐมพยาบาลผูถูกไฟดูด 
 เมื่อชวยเหลือผูถูกไฟดูดหลดุออกจากวงจรกระแสไฟฟาไดแลว ควรทําการปฐม
พยาบาลดังนี ้

1. ถาหมดสติ ใหชวยผายปอดโดยวิธีเปาลมเขาปากผูบาดเจ็บตามจังหวะการ
หายใจจะดีที่สุด (อาจใชผาเช็ดหนาหรือผาบาง ๆ ปดคัน่ระหวางปาก) ขณะเดียวกนัใหทําการนวด
แรง ๆ บนหนาอกบริเวณหวัใจ ตามจงัหวะการเตนของหวัใจ (นวดหวัใจ 5 คร้ัง/เปาปาก 1 คร้ัง) 
แลวรีบนําสงโรงพยาบาลหรอืรีบนําสงแพทยโดยเร็ว 

2. ถาถกูไฟดูดแคเพียงเปนบาดแผล ใหทาํการรักษาแผลเชนเดียวกับแผลถูกน้าํรอน
ลวกหรือไฟไหม โดยทําความสะอาดแผลดวยน้าํเกลือหรือน้ําอุน ใชยารักษาแผลที่เปนขี้ผ้ึงทาแลว
ใชผาปดบาดแผลไว 

3. หลักการจัดการความปลอดภัยเกี่ยวกบัไฟฟา 
1. ควรจัดใหมีการทําความสะอาดชุดอุปกรณไฟฟาตาง ๆ อยางสม่ําเสมอ 
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2. จัดใหมีการเลอืกใชขนาดและชนิดของอุปกรณทางไฟฟาที่ไดมาตรฐาน 
3. ไมควรใชฝาครอบที่ติดไฟไดงาย หรือไมทนตอความรอนมาเปนฝาครอบสวิตช 
4. อุปกรณใดชํารุดหรือแตกเสียหายควรรีบทาํการเปลีย่นทนัท ี
5. การใชฟวสควรเลือกขนาดทีเ่หมาะสม และจะตองตัดสวติชไฟฟาทุกครั้งกอนที่จะ

ทําการเปลี่ยนฟวส 
6. หมั่นตรวจตราแผงควบคุมสวิตช ตูควบคุมไฟฟา สายไฟฟา หรือช้ินสวนอุปกรณ   

ตาง ๆ อยางนอยเดือนละครัง้ 
7. หมั่นตรวจฉนวนปองกนัไฟฟาในบริเวณที่อาจมกีารสมัผัสหรือใกลจดุที่พนักงาน 

ทํางาน 
8. ตองตัดสวิตชไฟฟาของเครื่องจักรทกุครั้งหากมีการซอมแซม และนาํปาย “หาม

เปด กําลังซอม” ติดแขวนไวที่สวิตช ปด-เปด 
9. การติดตั้งเครื่องจักรทกุเครื่องควรจะตองเดินสายดนิทกุครั้ง เพื่อปองกันไฟฟาร่ัว 

10. ภายหลงัจากที่มีการซอมเสร็จ กอนที่จะทาํการสับสวิตชใชงานเครื่องจกัรตอง      
ตรวจตราความเรียบรอยอีกครั้งเพื่อใหแนใจในความปลอดภัย 

11. ผูที่ไมมีความรูเกี่ยวกับไฟฟาไมควรดําเนนิการซอมดวยตนเอง 
12. หามปด-เปดสวิตชไฟฟาขณะมือหรือรางกายกาํลังเปยกชื้น 
13. เมื่อเกิดไฟฟาช็อตหรือลัดวงจรใหรีบสับสวติชควบคุมทนัที (วงจรเปด) 

 
ขอควรระวังในการทาํงานเกี่ยวกับไฟฟาทั่ว ๆ ไป 

1. เมื่อพบวาฝาครอบ หรือกลองสวทิชชํารุด หรือแตกเสียหาย ควรรีบเปลี่ยนและ
ซอมแซมทนัท ี

2. รักษาความสะอาดเรียบรอยของพื้นบริเวณที่ซึ่งมีสวทิชอยูใกล ๆ  
3. หมั่นสํารวจตรวจตราภายในแผงสวิทช ตูควบคุมทางไฟฟา ไมใหมีเศษผงทองแดง 

หรือโลหะทีน่ําไฟฟาอยู และอยานาํชิน้สวนอุปกรณภายในตูควบคุม เชน ฟวส ออกจากตูควบคุม 
4. การเปลี่ยนฟวส ควรใชฟวสเฉพาะใชงานนัน้ และกอนเปลี่ยนสับสวิทช (ให

วงจรไฟฟาเปด) 
5. อยาใชฝาครอบที่ทาํดวยสารที่สามารถลุกติดไฟได เปนฝาครอบสวิทช 
6. ควรตรวจสอบดูแลสวิทช ตัดตอนเปนประจาํทุกเดือน และบํารุงรักษาใหอยูใน

สภาพใชงานไดปลอดภัยตลอดเวลา 
7. สวิทชแตละอนั ควรมีปายแสดงรายละเอยีดดังนี ้
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7.1 ใชกับกระแสไฟตรงหรือกระแสไฟสลับ 
7.2 ความตางศักยทางไฟฟา (หรือแรงดัน/แรงเคลื่อนไฟฟา) 
7.3 กระแสไฟฟา 
7.4 เครื่องมือเครื่องใชทางไฟฟาที่ตอกับสวทิชนั้น 
7.5 ชื่อผูรับผิดชอบ  

8. ตองสับสวิทชใหวงจรไฟฟาเปด เมื่อตองการตรวจสอบหรือซอมแซมเครื่องจักรแลว
ใหทาํสัญญลักษณหรือปายที่สวทิชวา “กาํลังซอม” 

9. กอนสบัสวทิชใหวงจรไฟฟาเปด ตองแนใจวาทุกอยางเรยีบรอยและไดรับสัญญาณ
ถูกตองและกอนเปดทดลองเดินเครื่อง ตรวจดูดวาเครือ่งจักรนัน้ไมมวีัตถุอ่ืนใดติดหรือขัดอยู 

10. การสงสัญญาณเกี่ยวกับการเปดปดสวิทช ควรทาํดวยความระมัดระวงั 
11. อยาปดหรือเปดสวิทชขณะมอืเปยกน้าํ 
12. การสับสวทิชใหวงจรไฟฟาเปดตองแนใจวาสัญญาณนัน้ถูกตอง 
13. การขันสลักเกลียวเพื่อยึดสายไฟฟาตองขนัใหแนน 

 
ขอควรระวังเกี่ยวกับการใชเครื่องมือและอุปกรณไฟฟา 

1. ตรวจสอบสายไฟฟา ถาพบวาชาํรุดใหใชเทปพนัเปนฉนวนหุมใหเรียบรอย และ
ตรวจจุดตอสายไฟใหเรียบรอยดวย 

2. อุปกรณไฟฟาที่เคลื่อนยายได ควรตรวจสอบบริเวณขอตอ ข้ัวที่ติดอุปกรณ 
สายไฟฟาอยางระมัดระวงั ถาพบวาชาํรุด รีบเปลี่ยนใหอยูในสภาพดี 

3. หมั่นตรวจสอบเครื่องมือไฟฟาชนิดเคลื่อนยายได และรักษาใหอยูสภาพดี
ตลอดเวลา 

4. ดวงโคมไฟฟาที่เคลื่อนยายได ตองมีฝาครอบปองกันหลอดไฟฟา 
5. การเปลี่ยนหรอืซอมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณไฟฟา ถงึเปนกรณีเล็กนอย ควรใช

ชางทางไฟฟาเปนผูดําเนนิการ 
6. อยาจับสายไฟฟาขณะทีก่ระแสไฟไหลอยู 
7. อยาแขวนหรือหอยสายไฟฟาบนของมีคมเชนใบมีด ใบเลื่อย ใบพัด 
8. การใชเครื่องมอืทางไฟฟา ควรตอเปลือกหุมที่เปนโลหะของเครื่องมือนัน้ลงดนิ 
9. การใชอุปกรณไฟฟาบางชนิด เชนมอเตอร หมอแปลง ควรมีผูรับผิดชอบควบคุมใน

การปด เปดใชงาน 
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10. ในสวนที่อาจกอใหเกิดอนัตราย ควรมีเครือ่งหมายแสดงไว เชน ปาย ไฟสัญญาณ     
ธงสีแดง เทปแดง เปนตน 

11. ถาเกิดสภาพผดิปกติกับอุปกรณไฟฟาควรสับสวิทชใหวงจรไฟฟาเปดแลวแจงให
ผูรับผิดชอบทราบ 

12. หามปลดอุปกรณปองกันอนัตรายทางไฟฟา (Safety Device) ออก ยกเวนกรณีที่
ไดรับอนุญาตแลวเทานัน้ 

13. เมื่อใชงานเสรจ็แลวควรสับสวิทช และตองแนใจวา วงจรไฟฟาเปด 
14. ควรหมัน่ทาํความสะอาดดวงโคมใหปราศจากฝุนละออง 
15. ไฟฟาที่มีความตางศักยสูงจะมีอันตรายมากขึ้น จึงควรระวังเปนพิเศษ 
16. ควรเอาใจใสกบัสายสงไฟฟาแรงสูง 
17. อยาหอหุมดวงโคมไฟฟาดวยกระดาษหรือผา 
18. อยานาํสารไวไฟ หรือสารที่ลุกติดไฟงายเขาใกลบริเวณสวิทชไฟฟา 
19. อยาใชเครื่องมือหรืออุปกรณไฟฟาขณะมือเปยกน้ํา 
20. เมื่อมีผูไดรับอุบัติเหตุทางไฟฟาตองรีบสับสวิทชใหวงจรไฟฟาเปด 
21. ถากรณีมีผูไดรับอุบัติเหตุทางไฟฟาและสลบใหทาํการผายปอดชวยหายใจกอน

จนกวาแพทยหรือพยาบาลมาถงึที่เกิดเหตุ 
22. เมื่อเกิดไฟฟาดับ ควรรีบสับสวิทชใหวงจรไฟฟาเปด 
23. ถาเกิดไฟฟาชอ็ต หรือลัดวงจรทําใหเกิดไฟไหมข้ึนใหรีบสับสวิทช (วงจรเปด) แลว

ทําการดับไฟดวยเครื่องดับเพลิงชนิดสารเคมี ไมควรใชน้ําหรือเครื่องดับเพลิงที่เปนน้ําทําการดับไฟ 
เพราะอาจเกิดอันตรายได 

24. ควรกดสวิทชใหแนใจวา สวทิชไมคาง 
25. ไมควรเดินเหยยีบบนสายไฟฟา 
26. การใชอุปกรณไฟฟาที่มีแรงเคลื่อนไฟฟาสูง ควรสงสัญญาณการสับสวิทช อยาง

ระมัดระวัง 
 
ขอแนะนําเกีย่วกับการใชไฟฟาทั่วไป 

ก. การใชไฟฟาใหปลอดภัยจากการถกูไฟฟาดูด ควรปฏิบัติ ดังนี ้
1. อยาใชมือที่เปยกชื้นจับตองอุปกรณไฟฟา เชน เปดสวทิชไฟฟา เปดวทิยุ

โทรทัศน เสยีบปล๊ักไฟฟา กดกริ่งไฟฟา และอยาเสยีบปลั๊กไฟฟาขณะที่เทาเปยกชืน้หรือแชน้ํา เชน
เวลาฝนตก หรือกรณีน้ําทวม 
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2. อยาใชเครื่องไฟฟาที่เปยกน้าํ เชน เครื่องหงุตมไฟฟา เครือ่งเปาผม 
3. อยาใชอุปกรณืไฟฟาที่ชํารุด เชน ปล๊ักเสยีบไฟแตก สายไฟร่ัว 
4. อยาเดินสายไฟฟาทาบติดอยูกับโลหะที่เปนสื่อไฟฟา เชน ราวผา ลูกกรงเหล็ก 

หนาตาง ประตู หรือผานลงในที่ชืน้แฉะ หรือในน้ํา ถาจําเปนจริง ๆ จะตองแนใจวาสายไฟฟานั้นไม
มีรอยร่ัวควรใชยางหรือทอฉนวนหอหุมไวอยางด ี

5. อยาตอกตะปู หรือใชสวานเจาะลงบริเวณที่มีสายไฟฟาหรือมีสายไฟฟาดาน
ตรงขาม 

6. ควรติดตั้งที่เสยีบปลั๊กไฟฟาไวใหสูงกวาพืน้ไมนอยกวา 1.20 เมตร เพือ่ปองกัน
เด็กเอานิ้วแหยเลน 

7. อยาถอดปลั๊กไฟฟาออกโดยการดึงหรือกระชาก อาจทําใหสายไฟขาดแลวไฟ
ดูดได 

8. การซอมไฟฟา ณ จุดใด ๆ ควรยกสะพานไฟออกเสียกอน ถาไมมีความรูความ
ชํานาญ ควรใหชางไฟฟาเปนผูแกไขให 

9. อยาเลนวาวใกลสายไฟฟาแรงสูง ระวังอยาหยิบจับส่ิงใดที่ขาดหอยพาดลงมา
จากสายไฟฟา และอยาพาดไม ลวด หรือเชือกที่เปยกทบัลงบนสายไฟฟา 

10. อยาจับปลาโดยใชกระแสไฟฟา (ช็อต) เปนอันขาด 
11. อยาติดตั้งเสาอากาศวิทยุหรือโทรทัศนใกลสายไฟฟา 
12. อยายงินกขณะเกาะสายไฟฟา และอยาเลนวาวใกลสายไฟฟา 

ข. การใชไฟฟาใหปลอดภัยจากการเกิดเพลงิไหม ควรปฏิบัติ ดังนี ้
1. จงเลือกใชอุปกรณไฟฟาที่ไดมาตรฐาน และมีขนาดเหมาะสมกับปริมาณ

กระแสไฟฟาทีใ่ช 
2. เมื่อพบอุปกรณไฟฟาชิน้ใดสวนใดชํารุด เกา หรือเสื่อมคุณภาพ ใหรีบเปลี่ยน

ใหมโดยเร็ว 
3. ไมใชไฟฟามากเกนิกําลงัขนาดของสายไฟ  เพราะจะทาํใหสายไฟรอนและไหม

ได 
4. ไมควรใชเครื่องไฟฟาหลายชนิดมาเสยีบตอจากปลั๊กไฟตัวเดียวกนั เพราะจะ

ทําใหจุดตรงตําแหนงปลั๊กไฟนัน้รอนจัดจนเกิดไฟลกุไหมได 
5. ไมแขวนดวงไฟไวติดกับส่ิงที่ไหมไฟไดงาย เชน กระดาษ มุง ผา ฝาผนังไม อยา

ใชโคมไฟฟาทีท่ําดวยกระดาษ หรือผา 
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6. ระวังอยาเปด วิทย ุโทรทัศน พัดลม หรือเตาหงุตม ทิ้งไวคางวนัคางคืน หรือ
เปนเวลานาน ๆ  

7. การติดตั้งเครื่องใชไฟฟา เชนตูเยน็ โทรทศัน ควรตั้งใหหางขางฝาประมาณครึ่ง
ฟุต เพื่อใหมทีีสํ่าหรับระบายความรอน และไมควรวางกระดาษ ผา หรือขยะไวบนหลังของ
เครื่องใชไฟฟาเหลานั้น 

8. ถาฟวสขาด ตองหาสาเหตุไฟฟาช็อตใหพบ แลวแกไขใหเรียบรอย อยา
พยายามตอทางเดนิของกระแสไฟโดยใชฟวสขนาดใหญ ๆ หรือสายไฟฟา หรือลวดทองแดงเปนอัน
ขาด 
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   แบบฝกหดั 
เรื่อง 

ความปลอดภัยเกีย่วกบัไฟฟา 
1. จงบอกประโยชนของไฟฟา 
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
2. จงบอกสาเหตุทีท่ําใหถูกไฟฟาดูด  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
3. จงบอกลักษณะและอาการของคนทีถู่กไฟฟาดูด  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
4.จงบอกวิธีการเลือกอุปกรณไฟฟา  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
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        เฉลยแบบฝกหัด 
เรื่อง 

ความปลอดภัยเกีย่วกบัไฟฟา 
 
1. ตอบ 1. ใชอํานวยความสะดวกตาง ๆ  
 2. ใชในการปรุงอาหาร 
 3. ใชปรับอากาศ 
 4. ใชเปนไฟสองสวาง 
2. ตอบ 1. รางกายเปยกชื้น แลวสัมผัสอุปกรณไฟฟา 
 2. สายไฟร่ัว 
 3. มีกระแสไฟฟาร่ัว จากอุปกรณไฟฟา 
3. ตอบ 1. กลามเนื้อหนาอกเกร็ง หายใจลาํบาก หมดสติ และเสียชวีิตได 
 2. ระบบประสาทหยุดชะงักชั่วคราว ทาํใหการหายใจหยดุชะงัก 
 3. จังหวะการเตนของหวัใจผดิปกติ เตนรัวเร็ว จังหวะไมสม่ําเสมอจนหยุด 
 4. เลือดคั่ง ระบบประสาท กลามเนื้อถูกทําลายเนื่องจากความรอนจากกระแสไฟ 
4. ตอบ 1. ตองมีเครื่องหมาย มอก. รับรอง 
 2.ตองมีสายดิน 
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แผนการสอนที่ 4 (กลุมทดลอง) 
การจัดการเรยีนรูแบบรวมมือกัน 

เทคนิคแบบกลุมผลสัมฤทธิ์ (Student Team – Achievement Division : STAD) 
วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย                    ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
เรื่อง ความปลอดภัยเกีย่วกับไฟฟา                         เวลาเรยีน 3 ชั่วโมง 
สาระสําคัญ 
 ไฟฟาทําใหการดําเนินชีวิตของคนไทย ในยุคปจจุบนัเปลี่ยนแปลงไป จากยุคกอน ๆ 
เพราะในสมัยกอนใชแสงสวางจากตะเกียงน้าํมนับาง คบเพลิงบาง ในสมัยปจจุบันไฟฟามีบทบาท
ตอการดํารงชวีิตของมนษุยและสัตว ไฟฟาถือเปนพลังงานที่ใกลชดิกับชีวิตประจําวนัของมนษุย
เพราะเมื่อมองไปทางไหน จะพบแตไฟฟาอยูรอบตัวเรา จนทุกชวีิตคุนเคยกับมนัโดยไมรูตัว เมือ่
ไฟฟาเขามามบีทบาทในชวีติ ประโยชนของไฟฟามีมากมาย แตหากผูใชขาดความรู ความเขาใจ 
อันตรายจากไฟฟายอมเกิดขึ้นไดทุกเวลา 
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

1. บอกอันตรายที่เกิดจากไฟฟาได 
2. บอกขอควรปฏิบัติที่ไมทําใหเกิดอันตรายจากไฟฟาได 

 
จุดประสงคการเรียนรู 
 บอกอันตรายที่เกิดจากไฟฟาได และขอควรปฏิบัติที่ไมเกิดอันตรายจากไฟฟาได 
 
สาระการเรียนรู 
 ความปลอดภยัเกี่ยวกับไฟฟา 
 
กระบวนการเรียนรู 
 1. ขั้นนาํ สนทนากับนักเรียนเกีย่วกับไฟฟา แลวทบทวนขอตกลงในการปฏิบัติตนใน
การเรียนการสอนแบบรวมมอืกัน เทคนิคการสอนแบบกลุมผลสัมฤทธิ ์(STAD) 
 2. ขั้นสอน ครูทบทวนความรูเดิมของนักเรียนเกีย่วกับอันตรายจากไฟฟาแลวให
ความรูเกีย่วกบัอันตรายจากไฟฟา และความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟา 
  ครูตรวจสอบความเขาใจของนักเรยีนดวยการตั้งคําถาม ถาม-ตอบ กับนักเรียน
เกี่ยวกับเร่ืองความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟา ดวยคําถามหลายระดับ พรอมทั้งอธิบายคําตอบ บอก
สาเหตทุี่ตอบผิดเพื่อใหนักเรียน เขาใจอยางถองแท ในเรื่องที่ครูสอน 
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 3.ขั้นกจิกรรมกลุม    มอบหมายทาํแบบฝกหัด         ใบความรูเร่ืองความปลอดภยั
เกี่ยวกับไฟฟา         ครูและนักเรียนตกลง การประเมินผลการเรียนรู และการประเมนิผลงานกลุม 
เพื่อสรางความเขาใจใหตรงกัน ทบทวนบทบาทหนาที ่และการปฏิบัติตนในการทํางานกลุม ครู
คอยติดตามดูแล การปฏิบัติงานกลุม ดูแลปรับแกไขพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม 
 4. ขั้นทดสอบยอย  ครูทดสอบความรู ความเขาใจของนักเรียนทกุคน แตละคนจะไม
มีการชวยเหลอืกัน 
 5. ขั้นสรุปบทเรียน ครูและนักเรยีนรวมกัน รวมคะแนนของตนเอง รวมคะแนนเฉลีย่
ของกลุม โดยนําคะแนนของสมาชกิทกุคนมารวมกนั หารดวยจํานวนสมาชิก เมื่อไดคะแนนของ
กลุมแลว นําคะแนนเฉลีย่ของกลุมเทียบกบัเกณฑที่กาํหนดวากลุมใดจะเปนกลุมเยีย่มที่สุด ดมีาก 
ดี ปานกลาง และตองพัฒนา มอบรางวัลใหกับกลุมทีพ่ฒันมากที่สุด 
 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู 

1. แบบทดสอบเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟา 
2. แบบฝกหัด 

      3.   แบบสังเกตพฤติกรรม การทํางานกลุม ประเมินโดยครู 
 
สื่อการเรียนและแหลงเรยีนรู 

1. ใบความรู 
2. แบบฝกหัด 
3. แผนภาพเกี่ยวกับไฟฟา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 303 

บันทึกการจดักิจกรรมการเรียนรู 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
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ใบความรู 
เรื่อง 

ความปลอดภัยเกีย่วกบัไฟฟา 
 
หลักปฏิบัติทีเ่กี่ยวของเพือ่ความปลอดภัยจากไฟฟา มีดังนี ้

1. ถาพบเหน็สายไฟฟาขาดหอยลงมา หามเขาใกล และหามบุคคลอื่นเขาใกลดวย 
เพราะสายไฟฟามีแรงดนัไฟฟาสงูจะเปนอนัตรายแกผูทีสั่มผัสถูกสายไฟนั้น จะตองรีบแจงให
เจาหนาที่ของการไฟฟาในเขตพื้นทีน่ัน้ทราบโดยดวน เพื่อแกไข 

2. ตรวจดูขนาดของฟวสที่ใชตองมีขนาดเหมาะสม และถกูตองตามมาตรฐาน ไมใช
ฟวสขนาดเล็กหรือใหญเกนิไป หรือใชลวดทองแดงแทนฟวส 

3. อยาเปดอุปกรณไฟฟาทิ้งไวโดยไมจําเปน เชนวทิย ุเตารดี โทรทัศน  
4. อยาใชปลายสายไฟฟาแหยเตาเสียบ 
5. เลือกใชอุปกรณไฟฟาที่มีคณุภาพดี และไดมาตรฐาน 
6. ขณะที่รางกายเปยกชืน้ ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสอุปกรณไฟฟา 
7. ตรวจดูสายไฟฟาภายในบานวามีกระแสไฟฟาร่ัวหรือไม โดยถอดเตาเสียบ

เครื่องใชไฟฟาและดับไฟแสงสวางในบานทัง้หมด ดูมิเตอรไฟที่หนาบาน 
8. เครื่องใชไฟฟาทุกชนิดควรตอสายดิน 

 
อันตรายที่เกดิจากไฟฟา 
 อาการทางรางกายของผูที่ถกูกระแสไฟฟาดูด มีดังนี ้

1. กลามเนื้อหนาอกเกร็ง หายใจลําบาก หมดสติ และเสยีชวีิตได 
2. ระบบประสาท หยุดชะงักชัว่คราว ทาํใหการหายใจหยุดชะงัก 
3. จังหวะการเตนของหวัใจผิดปกติ เตนรัวเร็ว จงัหวะไมสม่ําเสมอ จนหยุด เลือดไป

หลอเลี้ยงรางกายหยุดชะงกั 
4. หัวใจหยุดเตนชั่วคราว เนื่องจากการหดตัวของกลามเนื้อ 
5. เลือดคั่ง ระบบประสาทและกลามเนื้อถกูทําลาย เนื่องจากความรอนจากกระแสไฟ 
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อัตราความรนุแรงที่มีตอรางกายเมื่อถูกกระแสไฟฟาดูด 
1. ปริมาณกระแสไฟฟาที่ไหลผานรางกาย กระแสไฟฟาขนาด 100 มิลลิแอมป (0.1 

แอมป) หากไหลผานสวนสาํคัญของรายกายเชน หวัใจ สมอง อาจทําใหเสียชวีิตได 
2. ระยะเวลาทีก่ระแสไฟฟาไหลผาน 
3. สวนของรางกายทีก่ระแสไฟฟาไหลผาน ถาผานอวัยวะทีสํ่าคัญ เชน สมองหรือ

หัวใจจะทาํใหเสียชีวติงายกวาสวนอืน่ 
4. แรงดันไฟฟาและความตานทานไฟฟา ถาผิวหนังแหง รางกายจะมีความตานทาน

ไฟฟาสงูประมาณ 100,000 โอหม 
 
สาเหตขุองระบบการหายใจหยุดชะงักหรือขัดของ 

- ส่ิงขัดขวางทางดานสรีระ เชนลิ้นกระดกตดิเพดานกั้นทางลมปอด 
- อากาศขาดออกซิเจน 
- ถูกไฟดูด 
- จมน้ํา 

 
วิธีชวยการหายใจ 
 ผูที่ไดรับอุบัติเหตุ เชน ไฟฟาดูด จมน้าํ และหมดสติ ตองผายปอดใหกลับมาหายใจได
อยางทนัทวงท ีแตถาหวัใจหยุดเตน ตองนวดหัวใจ เซลลสมอง เปนสวนที่ออนไหวตอการขาด
ออกซิเจนมากที่สุด กรณีหยดุหายใจ และหัวใจหยุดเตนเปนเวลา 4-6 นาที สมองจะพิการ โดย
ส้ินเชิง แมการหายใจจะกลับมาอีกครั้ง แตผูปวยจะหมดสติอยูตลอดไป 
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ตาราง 19  แสดงปริมาณกระแสไฟฟาและผลที่มีตอรางกาย 
 
ปริมาณกระแสไฟฟา 

(มิลลิแอมแปร) อาการ 

ต่ํากวา 0.5 
0.5-2 
2-8 

8-20 
20-50 

 
50-100 

 
 

สูงกวา 100 

ยังไมมีผลหรือไมรูสึก 
รูสึกจั๊กจี้ หรือกระตุกเล็กนอย 
กระทบกระเทอืนตอระบบประสาท กลามเนื้อหดตัว 
เกิดอาการกระตุกปานกลาง หรือรุนแรง ไมถึงขัน้อันตราย 
กระทบกระเทอืนตอระบบประสาท เจ็บปวด กลามเนื้อเกร็ง และหด
ตัวอยางรุนแรง บางคนไมสามารถปลอยมือหลุดออกได 
กระทบกระเทอืนตอระบบประสาท กลามเนื้อหดตัวอยางรุนแรง ทํา
ใหปอดทํางานผิดปกติ ไมสามารถปลอยมอืหลุดออกได มีผลทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงในสมอง มีโอกาสเสยีชีวิตในเวลาเพียง 2-3 
นาท ี
กระทบกระเทอืนตอระบบประสาท หวัใจเตนผิดปกติ เตนออน หรือ
เตนถี่รัว มีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสมอง ไมสามารถปลอย
มือหลุดออกได มีโอกาสเสียชีวิตในเวลา 2-3 นาที หัวใจหยุดเตน 
ผิวไหม หรือเนือ้เยื่อไหมอยางรุนแรง กลามเนื้อไมทาํงาน 

 
สาเหตกุารเกดิอุบัติภัยจากการใชไฟฟา 
 สาเหตุของอุบตัิภัยที่เกิดจากการใชไฟฟา คือ 
 1. ผูปฏิบัติงาน 
 การปฏิบัติงานที่ไมปลอดภยัทําใหเกิดอุบตัิเหตุจากไฟฟาและกอใหเกดิเพลิงไหมได 
ซึ่งอาจมีสาเหตุดังตอไปนี้ 

1. การใชเครื่องมอืและอุปกรณไฟฟาเคลื่อนยายได ไมมีการตอสายดินหรือสายดินถูก
ตัดออก 

2. ใชเครื่องมืออุปกรณที่บกพรองหรือรอการซอมแซม 
3. ใชเครื่องมืออุปกรณที่ไมไดผานการทดสอบและรับรองจากหองทดสอบ 
4. การทาํความสะอาดที่ไมปลอดภัย เชนน้ําหรือตัวทาํละลายที่อันตราย 
5. ใชฟวสผิดขนาดหรือชนิดที่ไมเหมาะสมกบักระแสไฟฟา 
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6. การใชอุปกรณปองกันการระเบิดหรือปองกนัไอระเหยในบริเวณที่มีอันตรายอยาง
ไมเหมาะสม 

7. ความผิดพลาดเกี่ยวกับวงจรไฟฟาของเครือ่งมือกอนที่จะถูกนําไปใช 
8. ความผิดพลาดเกี่ยวกับการใชอุปกรณที่เหมาะสม เพื่อใชเปนฉนวนปองกัน

กระแสไฟฟา เชนถงุมือ เสื่อยาง เปนตน 
9. ขาดความเอาใจใสเร่ืองสัญลักษณ ปาย เกี่ยวกับอุปกรณไฟฟากอนนาํไปใชงาน 
10. มีการติดตั้งไฟฟาชัว่คราวมากเกนิไป โดยไมปฏิบัติตามมาตรฐานหรือขอกําหนด 
11. การใชอุปกรณไฟฟาที่ไมถกูตอง 

 2. อุบัติภัยที่เกิดจากการใชเครื่องมือและอุปกรณไฟฟา 
           เครื่องมือและอุปกรณไฟฟา หากไมมีการดูแลรักษาหรือใชงานไมถูกตอง ยอมมี
การเสื่อมสภาพไดงาย และกอใหเกิดอนัตรายดังตอไปนี ้

1. ฉนวนไฟฟาของเครื่องมือเครื่องใชไฟฟาเสือ่มคุณภาพ ชาํรุดเสียหาย ทําใหเกิด
การลัดวงจรไฟฟาหรือมกีระแสไฟรั่วที่โครงโลหะ 

2. ฉนวนหุมสายไฟฟาที่ตอเขาเครื่องใชไฟฟาชํารุดฉีกขาด 
3. อุปกรณไฟฟาชํารุด เชน ปล๊ักตัวเมีย หรือปลั๊กตัวผูแตก 
4. ใชงานโดยไมระมัดระวัง เชน ทาํตกแตกแลวไมไดรับการซอมแซมใหอยูในสภาพ

พรอมใชงานอยูเสมอ 
5. ใชไฟฟาเกินกาํลังสายไฟฟาหรือเกินกําลงัปลั๊ก ทาํใหสายไฟหรือปล๊ักรอนจัดอยู

เสมอ ทาํใหฉนวนเสื่อมคุณภาพ 
6. เก็บไวในที่ชืน้หรือรอนจัดเกนิไป ทาํใหฉนวนไฟฟาทีหุ่มอยูนัน้เสื่อมคุณภาพ มี

ความตานทานไฟฟาลดลง 
7. ฉนวนหุมสายชํารุดเนื่องจากใชมานาน หรือถูกของมีคมฉีกขาด 

 
การปองกันอันตรายจากการใชไฟฟา 
 อุปกรณและเครื่องใชไฟฟา เชน มอเตอร คัตเอาต สวิตช หมอแปลงไฟฟา ฯลฯ 
จะตองตรวจสอบและดูแลใหอยูในสภาพใชงานไดดี มคีวามสมบูรณและปลอดภัย การตรวจสอบ
จะตองกระทําอยางสม่ําเสมอ สายไฟที่ตอระหวางปลัก๊กบัเครื่องใชยาวมากเกินไป อาจมีอันตราย
จากการสะดุด หกลม เขน็ของหนักทับ ไฟร่ัวลัดวงจรได อุปกรณไฟฟาทีใ่หความรอน ควรติด
สัญญาณไฟเพื่อใหทราบวามีการใชงานอยูหรือไม อุปกรณไฟฟาทุกชนิด หลงัจากใชงานแลวตอง
ปดสวิตช และดึงปลั๊กออกทกุครั้ง นอกจากนัน้ยังมีขอควรปฏิบัติดังนี ้
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1. ควรทําสิง่ขวางกัน้ เพื่อไมใหผูที่ไมเกี่ยวของเขาใกลอุปกรณไฟฟาบางอยางที่เห็นวา
อาจจะเกิดอนัตรายไดงาย โดยเฉพาะกระแสไฟฟาแรงสงู 

2. ระวังอยาใหของหนัก เชน โตะ เกาอี้ ทับสายไฟฟา หรือ เดินสายไฟฟาไวบนขอบ
ประตู หนาตาง เพราะจะทาํใหฉนวนชาํรุดและเกิดการลดัวงจรของไฟฟาได 

3. หามใชเคร่ืองมือไฟฟาที่ชาํรุด ตองซอมแซมกอนสงเก็บรักษา เพื่อปองกันอนัตราย
แกผูนําไปใชตอไป หากซอมแซมไมได ตองรายงานใหผูรับผิดชอบทราบทกุครั้ง 

4. อยาซอมแซมเครื่องใชไฟฟาดวยตนเอง ถาหากไมมีความรูอยางเพียงพอ 
5. เมื่อจะถอดปลัก๊ ใหจับที่ตัวปลั๊กแลวดึงออกจากปลัก๊ ถาจับสายไฟแลวดึงอาจทาํ

ใหสายไฟฟาขาด หรือหลุดจากขั้วปลัก๊ ทําใหเกิดไฟฟาลดัวงจรได 
6. สําหรับสายไฟฟาหรือมวนสายไฟฟาที่ตอยาวเพื่อใชงาน ปลายขางหนึ่งตองใชปล๊ัก 

ตัวผู สวนปลายอีกขางหนึง่ตองเปนปลัก๊ตัวเมีย คือ ปลายสายตอไฟขางทีจ่ะออกไป  ใชงานตอง
เปนปลั๊กตวัเมยีเสมอ 
 
อาการของผูถูกไฟดูด 
 อาการของผูถกูไฟดูดนั้น จะเกิดขึ้นขณะที่กระแสไฟไหลผานรางกาย มีผลตอรางกาย
ที่เสนประสาทและกลามเนื้อ อาการที่ถกูไฟดูดจะมีความรุนแรงมากนอยเพียงใด ข้ึนอยูกับขนาด
ของกระแสไฟฟา ทิศทางของกระแสไฟฟาที่ไหลผาน และสภาพรางกายของผูถกูดดูขณะนั้น จาก
การทดลอง พบวา กระแสฟาประมาณ0.001 แอมแปร สามารถทําใหรูสึกวาถกูไฟดดู ถากระแส 
0.01 หรือ 0.02 แอมแปร มีผลมากพอตอระบบการควรคุมของกลามเนื้อของสมอง ลักษณะเชนนี้
จะทาํใหคนไมสามารถสลัดอวัยวะสวนนัน้ออกจากขั้วไฟฟาทีก่ําลงัสมัผัสได นอกจากนี้ ยงัทาํให
เนื้อเยื่อหรือหลอดเลือดบริเวณนัน้พกิารได สําหรับกระแสไฟฟา .06 หรือ 0.1 แอมแปร  ถาผาน
บริเวณหนาอกเปนเวลามากกวา 1 วินาท ีจะทาํใหเสียชวีิตไดในทันท ี
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วิธีชวยคนถกูไฟดูด 
 วิธีชวยคนถูกไฟฟาดูดซึ่งตองปฏิบัติโดยทนัทีเพื่อชวยใหผูถูกไฟฟาดูดหลุดออกจาก
สายไฟฟาใหเร็วที่สุด คือ การปดสวิตชไฟ แตถาปดสวิตชไฟไมได ใหใชวิธีดังตอไปนี ้

1. อยาจับตองรางกายผูเคราะหรายโดยตรง ใหสวมถุงมือยาง แลวยนืบนพื้นที่ไมเปน
ตัวนําไฟฟา ดงึผูปวยออก ถาไมมีถงุมือ กต็องพันดวยผาหรือส่ิงที่ไมเปนสื่อไฟฟา เชน ผายางหรือ
แผนยาง 

2. ใชผาหรือเชือกทําเปนบวงสอดแขนหรือขาของผูถูกไฟดูดแลวลากออกมา หรือ
คลองสายไฟฟาแลวดงึออกมา 

3. ใชเทาที่มีรองเทายางสวมใส ถีบตัวผูถูกไฟฟาดูด ใหหลุดออกไปจากสายไฟฟา 
4. ใชขวานคม ๆ ที่มีดามเปนไม ฟนสายไฟอยางแรงใหสายไฟขาดทนัท ี
5. ในกรณีตัดวงจรไฟฟายาก ใหใชวัสดุทีเ่ปนฉนวนไฟฟา เชนไมแหงหรือแทงฉนวน

แหง ดงึตัวผูถกูไฟฟาดูดออกมาจากไฟใหได 
6. ทําการชวยหายใจดวยการผายปอด และนวดหัวใจใหทนัท ี
7. รีบพาไปพบแพทยโดยดวน 

การปองกันไฟดูด 
1.  การใชถงุมือยางชางไฟฟา 

           ถุงมือเปนอุปกรณปองกันไฟฟาดดูอีกประเภทหนึ่ง เพื่อใหปองกนัมือ และแขนจาก
การถูกไฟฟาดูด โดยปกติแลวการใชปลอกแขนยางเหมาะสําหรับงานทีต่องทําในที่แคบ ๆ หรือในที่
ที่ยากตอการหลีกเลี่ยงจากสายไฟฟาเชน บนเสาไฟฟา เปนตน 
         มาตรฐานถงุมือยางไฟฟาถกูกาํหนดไวเปน 5 ระดับ คือ ที่ทนแรงดันไฟฟา
กระแสสลับได 5,000 10,000 20,000 30,000 และ 40,000 โวลต ตามลําดับ สามารถลางทํา
ความสะอาดไดดวยน้าํและสบูทั่วไป 

2. อยาใหรางกายเปยกน้ําหรืออยูในบริเวณทีช่ื้นแฉะ 
           ไมควรใชเครื่องมือหรืออุปกรณไฟฟาขณะที่ผูใชไฟฟาอยูในที่เปยกน้าํหรือช้ืนแฉะ 
ถาผูใชไฟฟาสมัผัสสวนที่มกีระแสไฟฟาร่ัว กระแสไฟฟาจะไหลผานรางกายไดงาย สวนมาก
ผูเคราะหรายมักจะไดรับอันตรายถึงชวีิต หรือที่เรียกวา ไฟดูดตาย นั่นเอง 
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วิธีปฐมพยาบาลผูถูกไฟดูด 
 เมื่อชวยเหลือผูถูกไฟดูดหลดุออกจากวงจรกระแสไฟฟาไดแลว ควรทําการปฐมพยาบาล
ดังนี ้

1. ถาหมดสติ ใหชวยผายปอดโดยวิธีเปาลมเขาปากผูบาดเจ็บตามจังหวะการหายใจ
จะดีที่สุด (อาจใชผาเช็ดหนาหรือผาบาง ๆ ปดคั่นระหวางปาก) ขณะเดียวกนัใหทําการนวดแรง ๆ 
บนหนาอกบริเวณหัวใจ ตามจังหวะการเตนของหวัใจ (นวดหัวใจ 5 คร้ัง/เปาปาก 1 คร้ัง) แลวรีบ
นําสงโรงพยาบาลหรือรีบนาํสงแพทยโดยเร็ว 

2. ถาถกูไฟดูดแคเพียงเปนบาดแผล ใหทาํการรักษาแผลเชนเดียวกับแผลถูกน้าํรอน
ลวกหรือไฟไหม โดยทําความสะอาดแผลดวยน้าํเกลือหรือน้ําอุน ใชยารักษาแผลที่เปนขี้ผ้ึงทาแลว
ใชผาปดบาดแผลไว 
 
หลักการจัดการความปลอดภัยเกี่ยวกบัไฟฟา 

1. ควรจัดใหมีการทําความสะอาดชุดอุปกรณไฟฟาตาง ๆ อยางสม่ําเสมอ 
2. จัดใหมีการเลอืกใชขนาดและชนิดของอุปกรณทางไฟฟาที่ไดมาตรฐาน 
3. ไมควรใชฝาครอบที่ติดไฟไดงาย หรือไมทนตอความรอนมาเปนฝาครอบสวิตช 
4. อุปกรณใดชํารุดหรือแตกเสียหายควรรีบทาํการเปลีย่นทนัท ี
5. การใชฟวสควรเลือกขนาดทีเ่หมาะสม และจะตองตัดสวติชไฟฟาทุกครั้งกอนที่จะ

ทําการเปลี่ยนฟวส 
6. หมั่นตรวจตราแผงควบคุมสวิตช ตูควบคุมไฟฟา สายไฟฟา หรือช้ินสวนอปุกรณ   

ตาง ๆ อยางนอยเดือนละครัง้ 
7. หมั่นตรวจฉนวนปองกนัไฟฟาในบริเวณที่อาจมกีารสมัผัสหรือใกลจดุที่พนักงาน 

ทํางาน 
8. ตองตัดสวิตชไฟฟาของเครื่องจักรทกุครั้งหากมีการซอมแซม และนาํปาย “หามเปด 

กําลังซอม” ติดแขวนไวที่สวติช ปด-เปด 
9. การติดตั้งเครื่องจักรทกุเครื่องควรจะตองเดินสายดนิทกุครั้ง เพื่อปองกันไฟฟาร่ัว 
10. ภายหลงัจากที่มีการซอมเสร็จ กอนที่จะทาํการสับสวิตชใชงานเครื่องจกัรตอง      

ตรวจตราความเรียบรอยอีกครั้งเพื่อใหแนใจในความปลอดภัย 
11. ผูที่ไมมีความรูเกี่ยวกับไฟฟาไมควรดําเนนิการซอมดวยตนเอง 
12. หามปด-เปดสวิตชไฟฟาขณะมือหรือรางกายกาํลังเปยกชื้น 
13. เมื่อเกิดไฟฟาช็อตหรือลัดวงจรใหรีบสับสวติชควบคุมทนัที (วงจรเปด) 
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ขอควรระวังในการทาํงานเกี่ยวกับไฟฟาทั่ว ๆ ไป 

1. เมื่อพบวาฝาครอบ หรือกลองสวทิชชํารุด หรือแตกเสียหาย ควรรีบเปลี่ยนและ
ซอมแซมทนัท ี

2. รักษาความสะอาดเรียบรอยของพื้นบริเวณที่ซึ่งมีสวทิชอยูใกล ๆ  
3. หมั่นสํารวจตรวจตราภายในแผงสวิทช ตูควบคุมทางไฟฟา ไมใหมีเศษผงทองแดง 

หรือโลหะทีน่ําไฟฟาอยู และอยานาํชิน้สวนอุปกรณภายในตูควบคุม เชน ฟวส ออกจากตูควบคุม 
4. การเปลี่ยนฟวส ควรใชฟวสเฉพาะใชงานนัน้ และกอนเปลี่ยนสับสวิทช (ให

วงจรไฟฟาเปด) 
5. อยาใชฝาครอบที่ทาํดวยสารที่สามารถลุกติดไฟได เปนฝาครอบสวิทช 
6. ควรตรวจสอบดูแลสวิทช ตัดตอนเปนประจาํทุกเดือน และบํารุงรักษาใหอยูใน

สภาพใชงานไดปลอดภัยตลอดเวลา 
7. สวิทชแตละอนั ควรมีปายแสดงรายละเอยีดดังนี ้

7.1 ใชกับกระแสไฟตรงหรือกระแสไฟสลับ 
7.2 ความตางศักยทางไฟฟา (หรือแรงดัน/แรงเคลื่อนไฟฟา) 
7.3 กระแสไฟฟา 
7.4 เครื่องมือเครื่องใชทางไฟฟาที่ตอกับสวิทชนั้น 
7.5 ชื่อผูรับผิดชอบ  

8. ตองสับสวิทชใหวงจรไฟฟาเปด เมื่อตองการตรวจสอบหรือซอมแซมเครื่องจักรแลว
ใหทาํสัญญลักษณหรือปายที่สวทิชวา “กาํลังซอม” 

9. กอนสบัสวทิชใหวงจรไฟฟาเปด ตองแนใจวาทุกอยางเรยีบรอยและไดรับสัญญาณ
ถูกตองและกอนเปดทดลองเดินเครื่อง ตรวจดูดวาเครือ่งจักรนัน้ไมมวีัตถุอ่ืนใดติดหรือขัดอยู 

10. การสงสัญญาณเกี่ยวกับการเปดปดสวิทช ควรทาํดวยความระมัดระวงั 
11. อยาปดหรือเปดสวิทชขณะมอืเปยกน้าํ 
12. การสับสวทิชใหวงจรไฟฟาเปดตองแนใจวาสัญญาณนัน้ถูกตอง 
13. การขันสลักเกลียวเพื่อยึดสายไฟฟาตองขนัใหแนน 
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ขอควรระวังเกี่ยวกับการใชเครื่องมือและอุปกรณไฟฟา 
1. ตรวจสอบสายไฟฟา ถาพบวาชาํรุดใหใชเทปพนัเปนฉนวนหุมใหเรียบรอย และ

ตรวจจุดตอสายไฟใหเรียบรอยดวย 
2. อุปกรณไฟฟาที่เคลื่อนยายได ควรตรวจสอบบริเวณขอตอ ข้ัวที่ติดอุปกรณ 

สายไฟฟาอยางระมัดระวงั ถาพบวาชาํรุด รีบเปลี่ยนใหอยูในสภาพดี 
3. หมั่นตรวจสอบเครื่องมือไฟฟาชนิดเคลื่อนยายได และรักษาใหอยูสภาพดี

ตลอดเวลา 
4. ดวงโคมไฟฟาที่เคลื่อนยายได ตองมีฝาครอบปองกันหลอดไฟฟา 
5. การเปลี่ยนหรอืซอมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณไฟฟา ถงึเปนกรณีเล็กนอย ควรใช

ชางทางไฟฟาเปนผูดําเนนิการ 
6. อยาจับสายไฟฟาขณะทีก่ระแสไฟไหลอยู 
7. อยาแขวนหรือหอยสายไฟฟาบนของมีคมเชนใบมีด ใบเลื่อย ใบพัด 
8. การใชเครื่องมอืทางไฟฟา ควรตอเปลือกหุมที่เปนโลหะของเครื่องมือนัน้ลงดนิ 
9. การใชอุปกรณไฟฟาบางชนิด เชนมอเตอร หมอแปลง ควรมีผูรับผิดชอบควบคุมใน

การปด เปดใชงาน 
10. ในสวนที่อาจกอใหเกิดอนัตราย ควรมีเครือ่งหมายแสดงไว เชน ปาย ไฟสัญญาณ     

ธงสีแดง เทปแดง เปนตน 
11. ถาเกิดสภาพผดิปกติกับอุปกรณไฟฟาควรสับสวิทชใหวงจรไฟฟาเปดแลวแจงให

ผูรับผิดชอบทราบ 
12. หามปลดอุปกรณปองกันอนัตรายทางไฟฟา (Safety Device) ออก ยกเวนกรณีที่

ไดรับอนุญาตแลวเทานัน้ 
13. เมื่อใชงานเสรจ็แลวควรสับสวิทช และตองแนใจวา วงจรไฟฟาเปด 
14. ควรหมัน่ทาํความสะอาดดวงโคมใหปราศจากฝุนละออง 
15. ไฟฟาที่มีความตางศักยสูงจะมีอันตรายมากขึ้น จึงควรระวังเปนพิเศษ 
16. ควรเอาใจใสกบัสายสงไฟฟาแรงสูง 
17. อยาหอหุมดวงโคมไฟฟาดวยกระดาษหรือผา 
18. อยานาํสารไวไฟ หรือสารที่ลุกติดไฟงายเขาใกลบริเวณสวิทชไฟฟา 
19. อยาใชเครื่องมือหรืออุปกรณไฟฟาขณะมือเปยกน้ํา 
20. เมื่อมีผูไดรับอุบัติเหตุทางไฟฟาตองรีบสับสวิทชใหวงจรไฟฟาเปด 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 313 

21. ถากรณีมีผูไดรับอุบัติเหตุทางไฟฟาและสลบใหทากรผายปอดชวยหายใจกอน
จนกวาแพทยหรือพยาบาลมาถงึที่เกิดเหตุ 

22. เมื่อเกิดไฟฟาดับ ควรรีบสับสวิทชใหวงจรไฟฟาเปด 
23. ถาเกิดไฟฟาชอ็ต หรือลัดวงจรทําใหเกิดไฟไหมข้ึนใหรีบสับสวิทช (วงจรเปด) แลว

ทําการดับไฟดวยเครื่องดับเพลิงชนิดสารเคมี ไมควรใชน้ําหรือเครื่องดับเพลิงที่เปนน้ําทาํการดับไฟ 
เพราะอาจเกิดอันตรายได 

24. ควรกดสวิทชใหแนใจวา สวทิชไมคาง 
25. ไมควรเดินเหยยีบบนสายไฟฟา 
26. การใชอุปกรณไฟฟาที่มีแรงเคลื่อนไฟฟาสูง ควรสงสัญญาณการสับสวิทช อยาง

ระมัดระวัง 
 
ขอแนะนําเกีย่วกับการใชไฟฟาทั่วไป 

ก. การใชไฟฟาใหปลอดภัยจากการถกูไฟฟาดูด ควรปฏิบัติ ดังนี ้
1. อยาใชมือที่เปยกชื้นจับตองอุปกรณไฟฟา เชน เปดสวทิชไฟฟา เปดวทิยุ

โทรทัศน เสยีบปล๊ักไฟฟา กดกริ่งไฟฟา และอยาเสยีบปลั๊กไฟฟาขณะที่เทาเปยกชืน้หรือแชน้ํา เชน
เวลาฝนตก หรือกรณีน้ําทวม 

2. อยาใชเครื่องไฟฟาที่เปยกน้าํ เชน เครื่องหงุตมไฟฟา เครือ่งเปาผม 
3. อยาใชอุปกรณืไฟฟาที่ชํารุด เชน ปล๊ักเสยีบไฟแตก สายไฟร่ัว 
4. อยาเดินสายไฟฟาทาบติดอยูกับโลหะที่เปนสื่อไฟฟา เชน ราวผา ลูกกรงเหล็ก 

หนาตาง ประตู หรือผานลงในที่ชืน้แฉะ หรือในน้ํา ถาจําเปนจริง ๆ จะตองแนใจวาสายไฟฟานั้นไม
มีรอยร่ัวควรใชยางหรือทอฉนวนหอหุมไวอยางด ี

5. อยาตอกตะปู หรือใชสวานเจาะลงบริเวณที่มีสายไฟฟาหรือมีสายไฟฟาดาน
ตรงขาม 

6. ควรติดตั้งที่เสยีบปลั๊กไฟฟาไวใหสูงกวาพืน้ไมนอยกวา 1.20 เมตร เพือ่ปองกัน
เด็กเอานิ้วแหยเลน 

7. อยาถอดปลั๊กไฟฟาออกโดยการดึงหรือกระชาก อาจทําใหสายไฟขาดแลวไฟ
ดูดได 

8. การซอมไฟฟา ณ จุดใด ๆ ควรยกสะพานไฟออกเสียกอน ถาไมมีความรูความ
ชํานาญ ควรใหชางไฟฟาเปนผูแกไขให 
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9. อยาเลนวาวใกลสายไฟฟาแรงสูง ระวังอยาหยิบจับส่ิงใดที่ขาดหอยพาดลงมา
จากสายไฟฟา และอยาพาดไม ลวด หรือเชือกที่เปยกทบัลงบนสายไฟฟา 

10. อยาจับปลาโดยใชกระแสไฟฟา (ช็อต) เปนอันขาด 
11. อยาติดตั้งเสาอากาศวิทยุหรือโทรทัศนใกลสายไฟฟา 
12. อยายงินกขณะเกาะสายไฟฟา และอยาเลนวาวใกลสายไฟฟา 

ข. การใชไฟฟาใหปลอดภัยจากการเกดิเพลงิไหม ควรปฏิบัติ ดังนี ้
1. จงเลือกใชอุปกรณไฟฟาที่ไดมาตรฐาน และมีขนาดเหมาะสมกับปริมาณ

กระแสไฟฟาทีใ่ช 
2. เมื่อพบอุปกรณไฟฟาชิน้ใดสวนใดชํารุด เกา หรือเสื่อมคุณภาพ ใหรีบเปลี่ยน

ใหมโดยเร็ว 
3. ไมใชไฟฟามากเกนิกําลงัขนาดของสายไฟ  เพราะจะทาํใหสายไฟรอนและไหม

ได 
4. ไมควรใชเครื่องไฟฟาหลายชนิดมาเสยีบตอจากปลั๊กไฟตัวเดียวกนั เพราะจะ

ทําใหจุดตรงตําแหนงปลั๊กไฟนัน้รอนจัดจนเกิดไฟลกุไหมได 
5. ไมแขวนดวงไฟไวติดกับส่ิงที่ไหมไฟไดงาย เชน กระดาษ มุง ผา ฝาผนังไม อยา

ใชโคมไฟฟาทีท่ําดวยกระดาษ หรือผา 
6. ระวังอยาเปด วิทย ุโทรทัศน พัดลม หรือเตาหงุตม ทิ้งไวคางวนัคางคืน หรือ

เปนเวลานาน ๆ  
7. การติดตั้งเครื่องใชไฟฟา เชนตูเยน็ โทรทศัน ควรตั้งใหหางขางฝาประมาณครึ่ง

ฟุต เพื่อใหมทีีสํ่าหรับระบายความรอน และไมควรวางกระดาษ ผา หรือขยะไวบนหลังของ
เครื่องใชไฟฟาเหลานั้น ถาฟวสขาด ตองหาสาเหตุไฟฟาช็อตใหพบ แลวแกไขใหเรียบรอย อยา
พยายามตอทางเดนิของกระแสไฟโดยใชฟวสขนาดใหญ ๆ หรือสายไฟฟา หรือลวดทองแดงเปนอัน 
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แบบฝกหัด 
เรื่อง  

ความปลอดภัยเกีย่วกบัไฟฟา 
 
1. จงบอกประโยชนของไฟฟา 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
2. จงบอกสาเหตุทีท่ําใหถูกไฟฟาดูด 
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
3. จงบอกลักษณะและอาการของคนทีถู่กไฟฟาดูด 
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
4.จงบอกวิธีการเลือกอุปกรณไฟฟา 
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
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      เฉลยแบบฝกหัด 
เรื่อง 

ความปลอดภัยเกีย่วกบัไฟฟา 
 
1. ตอบ 1. ใชอํานวยความสะดวกตาง ๆ  
 2. ใชในการปรุงอาหาร 
 3. ใชปรับอากาศ 
 4. ใชเปนไฟสองสวาง 
2. ตอบ 1. รางกายเปยกชื้น แลวสัมผัสอุปกรณไฟฟา 
 2. สายไฟร่ัว 
 3. มีกระแสไฟฟาร่ัว จากอุปกรณไฟฟา 
3. ตอบ 1. กลามเนื้อหนาอกเกร็ง หายใจลาํบาก หมดสติ และเสียชวีิตได 
 2. ระบบประสาทหยุดชะงักชั่วคราว ทาํใหการหายใจหยดุชะงัก 
 3. จังหวะการเตนของหวัใจผดิปกติ เตนรัวเร็ว จังหวะไมสม่ําเสมอจนหยุด 
 4. เลือดคั่ง ระบบประสาท กลามเนื้อถูกทําลายเนื่องจากความรอนจากกระแสไฟ 
4. ตอบ 1. ตองมีเครื่องหมาย มอก. รับรอง 
 2. ตองมีสายดิน 
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แบบทดสอบเรื่องความปลอดภัยเกีย่วกับไฟฟา 
คําชี้แจง ใหนกัเรียน О ลอมรอบตัวเลขขอที่ถูกตองทีสุ่ด 
1. ถาพบเหน็สายไฟขาดหอยลงมา ควรทาํอยางไร 
  1. เดินหาง ๆ      2. หยิบไปไวริมถนน 
  3. แจงเจาหนาที่การไฟฟา   4. แจงเจาหนาที่เขต 
2. ถาฟวสขาด การเปลีย่นฟวสแบบใดจึงจะถูกตอง 
  1. ใชฟวสขนาดเทาเดิม    2. ใชฟวสขนาดเล็กกวาเดิม 
  3. ใชฟวสขนาดใหญกวาเดมิ   4. ใชลวดทองแดงแทนฟวส 
3. ไฟฟาลัดวงจรคืออะไร 
  1. ไฟฟาร่ัว     2. ไฟฟาช็อต 
  3. ไฟฟาทีเ่ขาบานมีปริมาณนอยลง  4. ไฟฟาที่เขาบานมีปริมาณมากขึ้น 
4. การเปดอุปกรณไฟฟาทิ้งไวทั้งวันทัง้คืนตลอดเวลาจะเกิดอันตรายอยางไร 
  1. เครื่องใชไฟฟาเสื่อมสภาพเร็ว   2. ไฟฟาร่ัว 
  3. เกิดเพลิงไหม    4. ไฟฟาช็อต 
5. เครื่องใชไฟฟาที่ดีเปนอยางไร 
  1. ราคาแพง     2. สวยงาม 
  3. มีเครื่องหมาย มอก.    4. ผลิตในตางประเทศ 
6. คําวา ไฟดูด เปนอยางไร 
  1. มีไฟฟาดดูตามรางกาย   2. มีไฟฟาไหลเขาสูรางกาย แลวลงสูพืน้ดนิ 
  3. มีไฟฟาเขาสูรางกายแลวไปสูสายดิน  4. เกิดไฟช็อตที่ปลายนิว้ 
7. เราจะสงัเกตไดอยางไรวาเครื่องใชไฟฟามีสายดนิ 
  1. เปนเครื่องใชไฟฟารุนใหม   2. ทนัสมยั 
  3. ปล๊ักเสียบ มี 3 ขา    4. เปนไฟ 3 เฟส ใชกับไฟ 380 โวลท 
8. สายดินจะใชสายสีอะไร 
  1. สีเทา     2. สีเขียว 
  3. สีแดง     4. สีดํา 
9. ผูปวยทีถู่กไฟฟาดูดแลวหยุดหายใจจะมลัีกษณะอยางไร 
  1. มานตาปดสนิท    2. รายกายกระตุกตลอดเวลา 
  3. เล็บ ริมฝปาก มีสีเขียวคล้ํา   4. ขากรรไกร เกิดอาการเกร็ง 
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10. อาการทางรางกาย ของคนที่ถกูไฟฟาดูดมีลักษณะอยางไร 
  1. กลามเนื้อหนาอกเกร็ง   2. หนาซีด มีเหงื่อออกมาก 
  3. มีอาการชกักระตุก    4. หวัใจเตนเรว็ 
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เฉลยแบบทดสอบเรื่องความปลอดภยัเกี่ยวกับไฟฟา 
 
1. ตอบ 3. แจงเจาหนาที่การไฟฟา 
2. ตอบ 1. ใชฟวสขนาดเทาเดิม 
3. ตอบ 4. ไฟฟาที่เขาบานมปีริมาณมากขึ้น 
4. ตอบ 3. เกดิเพลิงไหม 
5. ตอบ 3. มีเครื่องหมาย มอก. 
6. ตอบ 2. มีไฟฟาไหลเขาสูรางกาย แลวลงสูพืน้ดนิ 
7. ตอบ 3. ปล๊ักเสยีบมี 3 ขา 
8. ตอบ 2. สีเขียว 
9. ตอบ 3. เล็บ ริมฝปาก มีสีเขียวคล้ํา 
10. ตอบ  1. กลามเนื้อหนาอกเกร็ง  
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี (ปวช.) โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม กรุงเทพฯ 
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