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  The purposes of this research were to 1) study the need and the fundamental 
data in the development of the learning packages. 2) construct and fine out efficient of the 
learning packages 3) implement of the learning packages 4) evaluate and improve the 
learning packages. The samples used for this study were 36 Seventh  Grade  Students  at 
Talad Bangli (Panich –u– tis) School, Suphanburi Province in second semester of the  
academic year 2007. The research design was One Group Pretest – Posttest Design. The 
research instruments were : 1) the learning packages 2) the interviews  form 3) the learning   
outcomes   test  4) the students work assessment and 5) the questionnaire. The obtained 
data were analyzed by percentage, mean, standard deviation, dependent t-test, and content 
analysis. 
 The findings were as follows :  
 1. The students, teachers and the  personnel  concerned  had opinion as and 
wanted to develop learning packages regarding sex education, promoting of learning activities 
from news and real life situations. Opportunities were given to students to participate in the 
activity. The learning resources were pictures, VCD player, CD , worksheets , pamphlets and 
printed news. Assessment was used by testing and evaluating students’ work. 
 2. Learning packages consisted of  preface , objective, teacher manual, student 
manual and materials which was divided into 5 topics namely 1) development of both sexes 
and their changes, 2) health improvement and self – care, 3) attitudes of sex towards 
communicable diseases both in sexual relationship and AIDS. 4) making friends with  5) The   
defence   oneself   and  the   skill   of   warning   there   friends   when   they   are   in   risk   
situation   for   sexual   intercourse , learning packages had an efficiency of 83.61/82.13  
 3. Learning packages is being used to test students in a period of 10 hours 
where in the teachers arrange learning activities by giving students the necessary knowledge 
of  learning packages in group, sample news and real life events  from case study. The 
teacher has the duty to give advices  and  counseling wherein  students  have  shown  
interest  and  determination  to  participate  in  the  said  activities  with  fun  and  making  of  
worksheets  correctly. 
 4. The students  accomplished learning regarding sex education before and 
after using learning packages , with a significant difference at 0.05 level. Students’ learning 
success were higher before using learning package. Many students agreed towards learning 
in which learning packages helped faster in learning and applied knowledge in their daily 
lives. 
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 ในปจจุบันรัฐบาลมีนโยบายในการปฏิรูปการศึกษา เพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย   
เนนความสําคัญของการพัฒนาคน ใหมีกรอบและทิศทางที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมฉบับที่ 9 ดังนั้นภารกิจหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ที่สําคัญอยางหนึ่ง คือ การพัฒนา“คน” 
เพราะคนเปนปจจัยช้ีวัดกับความสําเร็จของการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ดาน ดังนั้นสถานศึกษาและ
ผูที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาทั้งบุคลากรในสถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน องคกรภาครัฐ และ
เอกชนจึงตองรวมมือกันสรางสรรคเยาวชนของประเทศ ใหเปนคนดี คนเกง และเปนคนมีความสุข 
(ดิเรก พรศรีมา 2543 : 28 ) เพื่อที่จะพัฒนาคนโดยการปฏิรูปการเรียนรู ยึดผูเรียนเปนสําคัญ แตมิได
หมายความวาครูจะลดบทบาทความสําคัญลงไป ในทางตรงกันขามครูกลับมีบทบาทและ
ความสําคัญมากขึ้น ในการจัดกระบวนการเรียนรูและบรรลุผลสัมฤทธิ์ไดดวยตนเอง โดยเฉพาะ
อยางยิ่งปจจุบันสภาพสังคมและเทคโนโลยีและการสื่อสารไดเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว การศึกษา
ในระบบเดิมไมสามารถสนองตอบความตองการของบุคคล และสังคมได ครูยุคใหมจะตอง
แสวงหาวิธีการสอนที่จะชวยใหนักเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง ซ่ึงเปนรากฐานที่สําคัญสําหรับ
การศึกษาตลอดชีวิตและการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพในสังคมและโลกยุคปจจุบันไดอยางมี
ความสุข (สุวิทย มูลคํา 2542 : 1) 
 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) ไดกําหนด
จุดมุงหมายของหลักสูตร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิติและสามารถทําประโยชนใหกับสังคมตามบทบาท
และหนาที่  ของตนในฐานะพลเมืองดีตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย  อันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข โดยใหผูเรียนไดพัฒนาเชาวนปญญา มีความรู และทักษะเฉพาะดาน
ตามศักยภาพ เห็นชองทางในการประกอบอาชีพรวมพัฒนาสังคมดวยแนวทางและวิธีการใหม ๆ 
และบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสังคม (กรมวิชาการ 2535 : 1) เพื่อใหสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 หมวดที่ 1 บททั่วไป ที่ถือวาการศึกษามี
บทบาทสําคัญที่สุด หมวด 4 แนวการจัดการศึกษาถือวาผูเรียนสําคัญที่สุด มาตรา 24 และมาตรา 30 
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การจัดกระบวนการเรียนรู  กําหนดใหสถานศึกษา  ตองสนับสนุนใหผูสอนจัดบรรยากาศ  ใชส่ือ 
ใชการวิจัยเปนสวนชวยในการพัฒนาเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู ซ่ึงสอดคลองกับ 
หมวดที่ 7 ทวิ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา กําหนดใหมีการสงเสริมการผลิตแบบเรียนและสื่อการสอน
ตาง ๆ อยางเสรีเปนการสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพครูจึงทําใหครูผูสอนตองพัฒนากระบวนการ
เรียนรู ใหมีความสอดคลองและทันตอเหตุการณปจจุบัน โดยเฉพาะในดานการพัฒนาผูเรียน  
 ปจจัยในกระบวนการเรียนการสอนที่ สําคัญที่ สุดก็คือ  นักเรียนและครูผูสอน 
โดยเฉพาะครูผูสอนนั้นเปนผูกําหนดกระบวนการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน การกํากับ
ติดตามและการวัดและประเมินผลการเรียนเพื่อใหผูเรียนมีคุณภาพตามที่ตองการ วิชาสุขศึกษาเปน
วิชาที่วาดวยเรื่องสุขภาพ และอนามัย การเรียนการสอนจึงเปนกระบวนการที่ทําใหผูเรียนเกิดการ
พัฒนาพฤติกรรม ดานความรู (Knowledge) เจตคติ (Attitude) และการปฏิบัติ (Skill or Practice) ที่
ถูกตองเกี่ยวกับสุขภาพ ขอบขายของเนื้อหาเปนเรื่องธรรมชาติของตัวเรา การสงเสริมสุขภาพ และ
การดํารงสุขภาพที่ดีพรอมทั้งมีคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมที่ดีทางดานสุขภาพและทักษะ
กระบวนการในการในการดูแลสุขภาพของตนเองและผูอ่ืน ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนมีสุขภาพดีทั้งรางกาย 
จิตใจ อารมณ จิตวิญญาณ และสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข (กรมวิชาการ 2544 : 17 ) 
โดยเฉพาะอยางยิ่งนักเรียนที่กําลังเรียนอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษา ซ่ึงมีอายุระหวาง 12-18 ป เปนวัย
ที่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางดานรางกาย (Physical Characteristics) มีความเจริญเติบโตเต็มที่
เริ่มมีลักษณะของผูใหญ มีการพัฒนาการทางเพศ ตอมตาง ๆ เจริญเติบโตอยางเต็มที่ ลักษณะทาง
สังคม (Social Characteristics) คือชอบทําตามกลุม สนใจเพศตรงขาม  และผูหญิงมีความกาวหนา
ทางสังคมมากกวาผูชาย ลักษณะทางอารมณ (Emotional Characteristics) มีการแสดงออกในทาง
แข็งกราว เด็กวัยนี้ชอบความอิสระและชอบเพอฝนโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับอนาคต  ลักษณะทาง
สติปญญา ( Mental Characteristics) คือมีการพัฒนาการทางสมองสูงเกือบเทาผูใหญเพียงแตขาด
ประสบการณ และทักษะ งานพัฒนาการ (Developmental Tasks) ของเด็กในวัยนี้ คือเดก็ในวยันีค้วร
รูหนาที่ของการเปนเพศชาย เพศหญิงเปนอยางดี เด็กควรรูในการเลือกและการพัฒนาทักษะและ
เขาใจเกี่ยวกับการเปนพลเมืองที่ดีโดยยึดถือคานิยมและคุณธรรม สําหรับเปนหลักในการแสดง
พฤติกรรม 
 เนื่องจาก  ”เพศศึกษา” ถือเปนหนึ่งในหลายเรื่องที่ยากในการนํามาจัดกระบวนการ
เรียนรูสําหรับสังคมโดยเฉพาะสังคมไทย  เพราะมักคิดวา “เปนเรื่องสวนตัว” และล้ีลับไมควรนํามา
เปดเผยหรือพูดคุยกันในที่สาธารณะ แตหลังจากที่มีตัวเลขของผูติดเชื้อและมีผูปวยดวยโรคเอดส
รวมถึงตัวเลขการตั้งครรภโดนไมพึงประสงคเพิ่มมากขึ้น ทําใหความคิดในเรื่องการพูดถึง เร่ืองเพศ 
เริ่มเปลี่ยนไป แมนทุกฝายจะตระหนักถึงความสําคัญของการใหความรูเร่ืองเพศศึกษามากขึ้น แต
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ความยากในการจัดการเรียนรูเร่ืองเพศศึกษาก็ยังไมลดลงจากเดิม เนื่องจากเรื่องเพศเปนเรื่อง
เกี่ยวพันกับทัศนคติ คานิยมแตละคนที่ยึดถือ แนวคิดในการจัดการเรียนรูเรื่องเพศจึงตองคํานึงถึง
ผูเรียนเปนสําคัญ และคิดถึงประโยชนที่ผูเรียนจะไดรับ โดยคํานึงถึงการจัดใหเยาวชนเรียนรูอยาง
รอบดาน เพื่อนําไปสูพฤติกรรมที่พึงประสงค  ซ่ึงครูเปนผูจัดกระบวนการเรียนรูควรมีแนวคิดที่เอ้ือ
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่บังเกิดผลอยางแทจริง รวมไปถึงวิธีการจัดการเรียนรูซ่ึงยังเปน”เร่ืองยาก” 
โดยเฉพาะเรื่องเพศศึกษา  เปนเรื่องที่ไมเคยพูดคุยกันอยางเปดเผยตรงไปตรงมาในสังคมวัฒนธรรม 
ประเพณีของไทย  การทําความเขาใจตอเร่ืองเพศ (Sexuality) และสํารวจทัศนะของตนเองที่มีตอ
เร่ืองเพศของครูผูสอนจึงเปนเรื่องสําคัญ  เพราะเปนส่ิงที่จํากัดกระบวนการคิดในการจัดการเรียนรู
เร่ืองเพศศึกษา ในการทําความเขาใจถึงความตองการในการเรียนรูเร่ืองเพศศึกษา ตองมีการพิจารณา
จากวิถีชีวิตและการใชชีวิตทางเพศศึกษาของเยาวชนในปจจุบัน พบวาสภาพเศรษฐกิจสังคมของ
การใชชีวิตยุคนี้เอื้อใหเยาวชนไดรับรูขอมูลขาวสารไดงายและรวดเร็ว รวมถึงโอกาสการหา
ประสบการณทางเพศก็มีมากขึ้น จากคําถามที่สะทอนตรงมาจากเยาวชนผานโครงการภาคสนาม 
เว็บไซดตาง ๆ ทางอินเตอรเน็ตและเหตุการณที่เกิดขึ้นในสังคมบงชี้วา เนื้อหาที่ระบบการศึกษาใช
เปนแนวทางการเรียนการสอน เร่ืองเพศศึกษา นั้นไมสอดคลองและไมคลอบคลุมพฤติกรรมทาง
เพศที่เยาวชนในสังคมเผชิญหรือปฏิบัติอยูจริง 
 เมื่อพิจารณาจากผลการประเมินคุณภาพผูเรียนของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
 ปการศึกษา 2547 และ2548 ไดประเมินผลการเรียนรูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน พบวา 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาต่ํากวาเกณฑที่กําหนด คือนักเรียนจะตองมี
คะแนนผลการเรียนรูไมต่ํากวารอยละ  70  แตเมื่อพิจารณาคะแนนผลการเรียนรูในวิชาสุขศึกษา 
 พ 31101  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวานักเรียนมีคะแนนผลการเรียนรู ต่ํากวาเกณฑที่
กําหนดคิดเปนรอยละของจํานวนคนเทากับ  63.35   และ  69.89  ตามลําดับ    ซ่ึงจะเห็นไดวาวิชา 
สุขศึกษา พ 31101 ในสาระที่ 2 : ชีวิตครอบครัว มาตรฐาน พ 2.1 : เขาใจและเห็นคุณคาของชีวิต 
ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดําเนินชีวิต ซ่ึงการเรียนรู เรื่องเพศศึกษาประกอบดวย
เนื้อหา 5 เร่ือง คือ เร่ืองที่ 1 พัฒนาการทางเพศและการเปลี่ยนแปลง เร่ืองที่ 2 อนามัยเจริญพันธุและ
การดูแลตนเอง  เรื่องที่ 3 พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศตอโรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรคเอดส   เรื่อง
ที่ 4 การคบเพื่อนและการผูกมิตร   เร่ืองที่ 5 การปองกันกันตนเองและทักษะการเตือนเพื่อนเมื่ออยู
ในสถานการณเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ นักเรียนมีผลการเรียนรูต่ํากวาเกณฑที่กําหนด (ฝาย
วิชาการโรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) ปการศึกษา 2547 – 2548 : 7) 
 ดังนั้นการพัฒนาผลการเรียนรู และการพัฒนาผูเรียนในวัยนี้ครูผูสอนจะตองจัด
กิจกรรมใหสอดคลองกับพัฒนาการทั้ง 5 ดานในเรื่องดังกลาวใหกับผูเรียน เพื่อใหทันกับการ
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เปลี่ยนแปลงของสังคมทั้งในดานการเมือง เศรษฐกิจ เทคโนโลยีและการสื่อสารกาวหนาไปอยาง
รวดเร็ว ทําใหเรื่องเพศศึกษาเขามามีบทบาท และเปนปญหาของสังคมมากที่สุดในปจจุบัน ซ่ึง
ผลงานวิจัยของ จิราพร มงคลประเสริฐ ( 2539 : 98 – 102) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการใชแผนการ
สอนเพศศึกษา ตอความรู เจตคติ และสุขปฏิบัติทางเพศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวา 
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความรู เจตคติและสุขปฏิบัติทางเพศสูง และศันสนีย วงศาโรจน (2537  :  98 
–112) ไดจัดทําการวิจัยเกี่ยวกับปญหาและความตองการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
กรุงเทพมหานครกับหลักสูตรครอบครัวศึกษา พบวา นักเรียนตองการเรียนรูในปญหาของการ
เปลี่ยนแปลงของรางกาย การเปลี่ยนแปลงของอวัยวะ ปญหาการปรับตัวใหเขากับเพื่อน ครู อาจารย 
เพื่อนตางเพศ การควบคุมอารมณ ปญหาการหาทางออกเมื่อมีความตองการทางเพศ สวนในเรื่อง
หลักสูตรควรจะมีการเพิ่มเติมในเรื่องโทษของการทําแทง การเลือกคูครอง และปญหาความตองการ
ทางเพศสัมพันธ ซ่ึงเปนเนื้อหาที่ใชสอนในระดับมัธยมศึกษา ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ยุพิน 
รุงแจง ( 2533  : 106 – 118 ) ไดวิเคราะหการจัดหลักสูตรเพศศึกษาระดับมัธยมศึกษา พบวา 
หลักสูตรเพศศึกษาที่ใชในปจจุบันมีวัตถุประสงคที่ยังไมครอบคลุมในเรื่องการเรียนรูโทษ และ
อันตรายจากพฤติกรรมทางเพศ การมีเจตคติที่ดีงามตอเร่ืองเพศ การยอมรับวาเรื่องเพศเปนเรื่อง
ธรรมชาติและความอดทนรอไดในพฤติกรรมทางเพศ  จะเห็นไดวาการสอนเพศศึกษาในโรงเรียน
ถือไดวามีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะทําใหนักเรียนแตละคนเขาใจพัฒนาการทางเพศของตนเอง  
สุขอนามัยเจริญพันธุวัยรุน และพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ  การมีเพศสัมพันธกอนวัยอัน
ควร รูและเขาใจการเลือกคูครอง เขาใจถึงการเตรียมความพรอมในการมีครอบครัวและในทํานอง
เดียวกัน (องคการแพธ 2546 : 7-8) ไดใหแนวคิดในการจัดเนื้อหาการเรียนรูที่มุงเนนถึงเรื่องที่เปน
รูปธรรม เชน การเปลี่ยนแปลงของรางกาย การทํางานของระบบตาง ๆ และการดูแลสุขอนามัย 
รวมทั้งวิธีการวางแผนครอบครัว    แตในสวนที่วาดวยทัศนคติในเรื่องเพศ พฤติกรรมทางเพศที่
หลากหลาย ทักษะที่จําเปนสําหรับการสรางความสัมพันธระหวางบุคคล  ยังยึดติดอยูกับรูปแบบ
ของการถายทอด ขอหาม คําสั่งสอน ทางสังคมวัฒนธรรมมากกวาการเตรียมใหผูเรียนรูจัก คิด 
วิเคราะห ตั้งคําถามกับสิ่งรอบตัว  ดวยการหาคําตอบที่เหมาะสมสําหรับตนเอง และเรียนรูที่จะ
รับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองเลือกกระทํา ความสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียนจึงอยูในรูปของผูนํา
ทาง กับผูเดินตาม  ครูผูสอนตองมุงจัดการศึกษาเพื่อเปล่ียนพฤติกรรมของเยาวชนใหเปนไปตาม
ทางที่เหมาะสม เพราะการเรียนรูเร่ืองเพศถือเปนดาบสองคมสําหรับผูเรียน ซ่ึงมีทั้งขอดีและขอเสีย  
ครูผูสอนถือเปนปจจัยหลักในการถายทอดความรู ความคิด ทัศนคติที่ดีตอการเรียนเพศศึกษา  และ
จะตองตระหนักวาการจัดการเรียนรูแบบยึดผูเรียนเปนศูนยกลางนั้นตองเริ่มจากความเขาในผูเรียน
อยางแทจริง และการฝกผูเรียนเขาใจและรูเทาทันกับการใชชีวิตทางเพศ  ซ่ึงจําเปนตองมีเครื่องมือที่
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เหมาะสมและสามารถสื่อสารกับผูเรียนไดอยางเขาใจ ถึงสิ่งที่จําเปนตองรูและมีทักษะที่พึงมีเพื่อให
ผูเรียนไดรับการพัฒนาและเจริญเติบโตทางอารมณ สังคม และทางเพศอยางผูที่รูคิด รูรับผิดชอบตอ
ตนเองและคนที่เกี่ยวของในการเลือกใชชีวิตทางเพศอยางมีสติและสงผลดีตอสังคมสวนรวม  จาก
สภาพปญหาดังกลาว สาเหตุที่ทําใหนักเรียนมีผลการเรียนรูวิชาสุขศึกษา สาระที่ 2  : ชีวิตและ
ครอบครัว  ต่ํากวาเกณฑ นั้นอาจมีสาเหตุมาจาก 1) เทคนิควิธีการสอนหรือการถายทอดความรูของ
ครูไมหลากหลาย 2) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยังยึดครูเปนศูนยกลางและยึดทัศนคติของ
ตนเองเปนหลักในการสอน 3) ขาดสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมและสื่อบางอยางมีความ
ลอแหลมตอการคิดของผูเรียน 4) กิจกรรมการเรียนการสอนไมสงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมใน
กิจกรรมการสอน 5) เนื้อหาที่เรียนยากเกินไปที่จะถายทอดดวยการบรรยายเพราะยึดติดและขัดตอ
สังคม วัฒนธรรมและประเพณีไทย 6) นักเรียนขาดทักษะการเรียนรูพื้นฐานทางเพศศึกษา  
 จากสภาพปญหาดังกลาว จะเห็นไดวาการจัดการเรียนการสอนนั้นครูผูสอนเปนผูทํา
หนาที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพียงผูเดียว ดังนั้นเพื่อเปนการพัฒนาผูเรียนใหสอดคลอง
กับการพัฒนา ดานรางกาย ดานสังคม ดานอารมณและดานสติปญญาในระดับมัธยมศึกษา ผูวิจัยมี
ความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษา โดยใชชุดการเรียนรู 
(Instructional Package) ซ่ึงชุดการเรียนรูนับไดวา เปนนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาชนิด
หนึ่งที่มีความเหมาะสมในการที่จะนําไปใชประกอบการเรียนการสอน สอดคลองกับเนื้อหาวิชา
และประสบการณของแตละหนวย  มาชวยในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียนให
บรรลุเปาหมาย อยางมีประสิทธิภาพ (ชัยยงค พรหมวงค 2526 : 117 : 118)  ชุดการเรียนรูมีหลาย
รูปแบบ เชน 1) ชุดประกอบคําบรรยายเปนชุดการเรียนรูที่ขยายเนื้อหาสาระการสอนแบบบรรยาย
ใหมีความชัดเจนขึ้น  ชวยใหผูสอนพูดนอยลงโดยใชส่ือการสอนมาทําหนาที่แทน  ชุดการเรียนรู
แบบบรรยายยังมีบทบาทที่สําคัญในการถายทอดความรูใหกับผูเรียน  2) ชุดการเรียนรูแบบกิจกรรม
กลุม  เปนชุดการเรียนรูแบบกิจกรรมที่ยึดใหผูเรียนไดประกอบกิจกรรมตามหนวยและหัวเร่ือง  เปด
โอกาสใหผูเรียนไดประกอบกิจกรรมรวมกัน  เชนการสอนชุดยอยตามจํานวนศูนยที่แบงไวในแต
ละหนวย ในแตละหนวยจะมีส่ือหรือบทเรียนครบชุดตามจํานวนผูเรียน ในศูนยกิจกรรมนั้น  ส่ือที่
ใชเปนลักษณะสื่อประสม อาจใชเปนรายบุคคลหรือสําหรับกลุมผูที่เรียนทั้งศูนยจะใชรวมกัน  3) 
ชุดการเรียนรูตามเอกัตภาพหรือชุดการเรียนรูรายบุคคลเปนชุดการเรียนรู ที่มุงใหผูเรียนศึกษาหา
ความรูดวยตนเองตามความแตกตางระหวางบุคคล อาจเปนการเรียนในโรงเรียนหรือบานก็ได  
เพื่อใหผูเรียนกาวไปขางหนาตามความสามารถและพรอมของตนเอง  ชุดการเรียนรูรายบุคคลอาจ
แบงออกมาในรูปของหนวยการเรียนยอย หรือ “โมดูล (Module)  4) ชุดการเรียนรูทางไกลเปนชุด
การเรียนรูที่ผูสอนกับผูเรียนที่อยูตางถิ่น ตางเวลามุงสอนใหผูเรียนศึกษาดวยตนเองโดยไมตองมา
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เขาชั้นเรียน ประกอบดวย ส่ือประเภทสิ่งตีพิมพ รายการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน ภาพยนตร
และการสอนเสริมตามศูนยบริการการศึกษา (วิชัย  วงษใหญ 2527 : 138)  
 จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาชุดการเรียนรูของนักการศึกษาหลายทานคือ 
น้ําผ้ึง บุญวิชัย ( 2547: บทคัดยอ) ศุภรัตน  ศรีสุชาติ( 2547: บทคัดยอ ) วริน  ภูสิน ( 2547: 
บทคัดยอ) กุหลาบ   หงสทอง (2546: บทคัดยอ) กนกพร  พิริยาวุฒิกรอุดม ( 2546: บทคัดยอ) จาก
ผลการวิจัยพบวาการเรียนรูดวยชุดการเรียนรูมีประสิทธิภาพ สูงกวาเกณฑที่กําหนดไว คือ 80/80 
 ผลการศึกษางานวิจัยพอสรุปไดวากิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชชุดการเรียนรู 
สามารถพัฒนาการเรียนรูทางการเรียนของนักเรียนโดยนักเรียนที่ไดรับการเรียนรูดวยชุดการเรียนรู 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาตาง ๆของนักเรียนที่เรียนดวยชุดการเรียนรูสูงกวากอนเรียนหรือ 
สูงกวากลุมที่เรียนตามปกติที่ปฏิบัติกันอยูทั่วไป ผูวิจัยในฐานะครูผูสอนสุขศึกษาจึงสนใจที่จะ
ศึกษาและพัฒนาชุดการเรียนรู เร่ืองเพศศึกษา ในรายวิชาสุขศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 1 มาใชเปนสื่อการเรียนการสอน เพื่อชวยใหผูเรียนมีความรูความเขาใจสามารถทํางานกลุม
รวมกับผูอ่ืนและแสดงความคิดเห็น โดยใชชุดการเรียนรู เร่ืองเพศศึกษา ใหมีคุณภาพในการเรียนรูที่
มีประสิทธิภาพ สงเสริมการคิดแกปญหาในกระบวนการเรียนรูของผูเรียน การปฏิบัติงานรวมกัน
เปนกลุม และชวยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียนใหบรรลุเปาหมายสามารถอยูในสังคมไดอยาง
มีความสุข 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัย ตาง ๆ ผูวิจัยไดนํามาเพื่อเปนแนวทางในการ
พัฒนาชุดการเรียนรู เร่ือง เพศศึกษา  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ซ่ึงนักการศึกษาหลาย
ทานไดกลาวถึงชุดการเรียนรูซ่ึง มีรายละเอียดดังนี้ คือ บุญเกื้อ  ควรหาเวช (2543) ไดเสนอขั้นตอน
ในการสรางชุดการเรียนรูไวดังนี้ (1) กําหนดหมวดหมูเนื้อหาประสบการณ  อาจกําหนดเปนหมวด
วิชาหรือผสมกันไป (2) กําหนดหนวยการสอน แบงหนวยเนื้อหาวิชาออกเปนหนวยการสอน 
โดยประมาณเนื้อหาใหเหมาะสมกับเวลา (3) กําหนดหัวเรื่องวาแตละหนวยควรจะใหประสบการณ
อะไรแกผูเรียนบาง โดยแบงเปนหัวเร่ืองยอย ๆ ใหเห็นอยางชัดเจน (4) กําหนดความคิดรวบยอด ให
สอดคลองกับหนวยและหัวเรื่อง (5) กําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมใหสอดคลองกับหัวเรื่อง (6) 
กําหนดแบบประเมินผล ใหตรงกับจุดประสงค (7) กําหนดกิจกรรมการเรียนใหบรรลุจุดประสงค 
(8) เลือกและผลิตส่ือการสอนใหสอดคลองกับกิจกรรมและวัตถุประสงค (9) ทําบัตรคําสั่งและคูมือ
ใหผูเรียน หรือผูสอนไดดําเนินการเรียนการสอนไปตามแผนที่ผูสรางชุดการเรียนรูตองการ (10) หา
ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู โดยการทดลองแลวหาขอมูลมาปรับปรุงชุดการเรียนรูใหมี
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ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในทํานองเดียวกัน ไดเสนอขั้นตอนในการสรางชุดการเรียนรูไว ดังนี้ (1) 
กําหนดหมวดหมู เนื้อหา และประสบการณอาจกําหนดเปนหมวดหมูวิชาหรือบูรณาการตามความ
เหมาะสม (2) กําหนดหนวยการสอน แบงเนื้อหาออกเปนหนวยการสอน โดยการประมาณเนื้อหา
ใหครูสามารถสอน 1 หรือ 2 ช่ัวโมง (3) กําหนดหัวเรื่อง (4) กําหนดความคิดรวบยอดและหลักการ 
ตองสอดคลองกับหนวยและหัวเร่ืองโดยสรุปหนวยสาระและหลักเกณฑที่สําคัญ (5) กําหนด
จุดประสงคใหสอดคลองกับเนื้อหา (6) กําหนดกิจกรรมการเรียนใหสอดคลองกับจุดประสงคเชิง
พฤติกรรมเปนแนวทางในการผลิตสื่อการสอน (7) กําหนดแบบประเมิน ตองประเมินผลใหตรงกับ
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม เพื่อตรวจสอบวานักเรียนไดเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูตาม
วัตถุประสงคที่ตั้งไวหรือไม (8) เลือกผลิตสื่อการสอน (9) หาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู  
นอกจากนี้ วิชัย  วงษใหญ (2533 : 178 – 181) ไดเสนอขั้นตอนในการสรางชุดการเรียนรู ไวดังนี ้(1) 
ศึกษาเนื้อหาสาระและแบงหนวยยอยการเรียนการสอน (2) พิจารณาและตัดสินใจวาชุดการสอน
แบบใดโดยคํานึงถึงผูเรียน (3) กําหนดหนวยการเรียนการสอน (4) กําหนดความคิดรวบยอด โดย
สรุปความคิดสาระและหลักเกณฑที่สําคัญ (5) กําหนดจุดประสงคการเรียนโดยกําหนดเปน
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม และครอบคลุมเนื้อหาสาระของการเรียนรู (6) วิเคราะหงาน คือการนํา
จุดประสงคการเรียนแตละขอมาทําการวิเคราะหงานเพื่อหากิจกรรมการเรียนการสอน (7) เลือกสื่อ
การเรียน (8) การประเมินผล (9) การทดลองใชชุดการเรียนรูเพื่อหาประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ยังมี
นักศึกษาไดทําการวิจัยเกี่ยวกับชุดการเรียนรู ไดเสนอขั้นตอนการสรางชุดไวดังนี้คือ ภัลลภ  
อินทรมาตร (2543:20) ไดเสนอขั้นตอนการสรางชุดการสอนไวดังนี้   (1) ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ
กับเนื้อหาที่จะสราง  (2) กําหนดกิจกรรม กําหนดหนวยการเรียนรู (3) กําหนดความคิดรวบยอด  (4)  
กําหนดจุดประสงคการเรียนรู  (5) วิเคราะหงาน (6) กําหนดสื่อการสอน (7) การประเมินตรวจสอบ  
(8) ทดสอบและหาคาประสิทธิภาพ  เชิญ  สามารถ  (2544:26)  ไดเสนอขั้นตอนการสรางชุดการ
สอนไวดังนี้  (1) กําหนดเนื้อหาและจุดประสงค (2) กําหนดหนวยการเรียนรู (3) กําหนดหัวเร่ือง
และหนวยยอย (4) กําหนดมโนทัศนและหลักการ (5) กําหนดวัตถุประสงค (6) กําหนดกิจกรรม  
(7)หาประสิทธิภาพ (8) การใชชุดการสอน วันเพ็ญ  มีคําแสน (2544:16) อัมพัน  คณะนาม (2544 :   
18 ) ไดเสนอขั้นตอนการสรางชุดการสอนไวดังนี้ (1) ขั้นวิเคราะหเนื้อหา (2) ขั้นวางแผนการสอน 
(3) ขั้นผลิตส่ือการสอน4) ขั้นทดสอบประสิทธิภาพ และในทํานองเดียวกัน ผลการวิจัยของ กุหลาบ  
หงสทอง (2546: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาชุดการเรียนรู เร่ืองกฎหมายที่เกี่ยวขอ
กับชุมชน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีขั้นตอนการสรางชุดกาเรียนรูไวดังนี้ (1) ศึกษา
ความตองการและขอมูลพื้นฐาน  (2) พัฒนาและหาคาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู (3) ทดลองใช
ชุดการเรียนรูกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/1  จํานวน 40 คน  (4) ประเมินผลและปรับปรุงชุด
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การเรียนรู ผลการวิจัยพบวา  ชุดการเรียนรู เร่ืองกฎหมายที่เกี่ยวขอกับชุมชน สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 และในทํานองเดียวกัน น้ําผ้ึง  บุญวิชัย 
(2547 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาชุดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศนเร่ือง หนวยของ
ชีวิติและพืช สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  มีขั้นตอนการสรางชุดการเรียนรูไวดังนี้ (1) 
ศึกษาขอมูลพื้นฐาน (2) พัฒนาชุดการเรียนรู (3) ทดลองใชชุดการเรียนรูกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1  จํานวน 37 4) ประเมินผลและปรับปรุงชุดการเรียนรู ผลการวิจัยพบวา  ชุดการเรียนรูโดยใช
แผนผังมโนทัศน เร่ืองหนวยของชีวิตและชีวิตพืช สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่สรางขึ้นมี
ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู เทากับ 84.94/84.60 ผลการเรียนรูของนักเรียนหลังใชชุดการเรียนรู 
มีคะแนนสูงกวากอนการใชชุดการเรียนรู  นักเรียนมีความคิดเห็นวาชุดการเรียนรูชวยใหนักเรียน
สรุปเขาใจบทเรียนงายขึ้นและนักเรียนมีความสามารถในการสรางแผนผังมโนทัศนหลัก รอง และ
ยอยอยูในระดับดีมากและในทํานองเดียวกัน ศุภรัตน  ศรีสุชาติ (2547:บทคัดยอ ) ไดทําการวิจัย
เกี่ยวกับการพัฒนาชุดการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เร่ืองเพศศึกษา วิชาสุขศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาป
ที่ 6  มีขั้นตอนการสรางชุดการสอนไวดังนี้   (1) ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับเนื้อหา ที่จะสราง  (2) 
กําหนดกิจกรรมกําหนดหนวยการเรียนรู (3) กําหนดความคิดรวบยอด  (4)  กําหนดจุดประสงคการ
เรียนรู  (5) วิเคราะหงาน  (6) กําหนดสื่อการสอน  (7) การประเมินตรวจสอบ  (8) ทดสอบและหา
คาประสิทธิภาพ ผลการวิจัยพบวา  ชุดการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เร่ืองเพศศึกษา วิชาสุขศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพของชุดการสอน  เทากับ 87.14/85.45 ผลการเรียนรู
ของนักเรียนหลังใชชุดการสอน มีคะแนนสูงกวากอนการใชชุดการสอน  นักเรียนมีความพึงพอใจ
ตอการเรียนอยูในระดับมาก  
  สําหรับการวิจัยเพื่อพัฒนาชุดการเรียนรูในครั้งนี้ ผูวิจัยไดสังเคราะหงานวิจัยเปน
กรอบแนวคิด โดยมีขั้นตอนการพัฒนาชุดการเรียนรู 4 ขั้นตอน  ดังนี้ (1) ศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน ไดแก 
สังเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับชุดการเรียนรู วิเคราะหหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมสาระการ
เรียนรูสุขศึกษาและพละศึกษา ชวงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม.3)  ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
กับชุดการเรียนรู   ศึกษาความตองการของนักเรียนในการพัฒนาชุดการเรียนรู  เร่ือง เพศศึกษา  จาก
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) อําเภอสองพี่นอง จังหวัด
สุพรรณบุรี  ศึกษาความคิดเห็นเพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู เร่ือง เพศศึกษาจาก ครูผูสอนวิชาสุขศึกษา 
และผูเชี่ยวชาญดานชุดการเรียนรู  และผูปกครองจากหลากหลายอาชีพ เชน พยาบาล  เจาหนาที่
สาธารณสุข ครู (2) การพัฒนาชุดการเรียนรู ไดแกการจัดทําโครงรางชุดการเรียนรู ซ่ึงประกอบดวย 
(2.1) คํานํา (2.2) วัตถุประสงค (2.3) คูมือสําหรับครู ซ่ึงประกอบดวย คําชี้แจงในการใชชุดการ
เรียนรู บทบาทของครูผูสอน  ขั้นตอนการใชชุดการเรียนรู  แผนการจัดการเรียนรู แบบประเมิน
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พฤติกรรมการทํางานกลุม แบบประเมินผลงานนักเรียน (2.4) คูมือสําหรับนักเรียน ประกอบดวย  
ใบงาน ใบความรู ส่ือการเรียนรู แบบฝกหัด แบบทดสอบ แนวเฉลย (3) ทดลองใชชุดการเรียนรู กับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)  อําเภอสองพี่นอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี (4) ประเมินผลและปรับปรุงชุดการเรียนรู  จากขั้นตอนการพัฒนาชุดการเรียนรู
สามารถสรุปเปนแผนภาพ ไดดังแผนภาพที่ 1 หนา 10 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุดการเรียนรู เร่ือง เพศศึกษา ช้ันมัธยมศึกษา
ปที่ 1 
 2. เพื่อพัฒนาและหาคาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู  เ ร่ือง  เพศศึกษา  ช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 1 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
 3. เพื่อทดลองใชชุดการเรียนรู เร่ือง เพศศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
 4. เพื่อประเมินผลการเรียนรู เร่ืองเพศศึกษา กอนและหลังการใชชุดการเรียนรู ความ
คิดเห็นของนักเรียนที่มีตอชุดการเรียนรู มีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน ช้ินงานของ
นักเรียน และการปรับปรุงชุดการเรียนรู เร่ืองเพศศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
 
คําถามการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุดการเรียนรู  เ ร่ืองเพศศึกษา  ช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 1 เปนอยางไร 
 2. ชุดการเรียนรูเรื่องเพศศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ประกอบดวยอะไรบางและมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 หรือไม 
 3. ผลการทดลองใชชุดการเรียนรู เร่ืองเพศศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปที่1 มีผลการ
ดําเนินการ เปนอยางไร 
 4.   ผลการประเมินผลการเรียนรูกอนและหลังการใชชุดการเรียนรูแตกตางกันหรือไม 
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการใชชุดการเรียนรู มีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
ช้ินงานของนักเรียนอยูในระดับใด และผลการปรับปรุงชุดการเรียนรูเปนอยางไร 
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ศึกษาขอมูลพื้นฐาน 
1.วิเคราะหหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 
2544 กลุมสาระการเรียนรู
สุขศึกษาและพลศึกษา 
2.ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับ
การสรางชุดการเรียนรู 
และเพศศึกษา 
3. ศึกษาความตองการของ
นักเรียนในการพัฒนาชุด
การเรียนรู เร่ืองเพศศึกษา 
เกี่ยวกับ  
-  เนื้อหา 
- องคประกอบ 
- ลักษณะ/รูปแบบ 
- การจัดกิจกรรม 
- สื่อการเรียนรู 
- การวัดและประเมินผล 
4. ศึกษาความคิดเห็นเพื่อ
พัฒนาชุดการเรียนรู จาก
ครูผูสอนวิชาสุขศึกษา 
ผูเชี่ยวชาญและผูปกครอง
จากหลากหลายอาชีพ เชน 
แพทย พยาบาล  เจาหนาที่
สาธารณสุขเร่ืองเพศศึกษา 
เกี่ยวกับ  
-  เนื้อหา 
- องคประกอบ 
- ลักษณะ/รูปแบบ 
- การจัดกิจกรรม 
- สื่อการเรียนรู 
- การวัดและประเมินผล 
 
 

ทดลองใชชุดการเรียนรู 
 

1. ทดสอบกอนเรียน 
2. ทดลองสอนนกัเรียน
โดยใชชุดการเรียนรู 
วิชาสุขศึกษา เรื่อง 
เพศศึกษา ใชเวลา 10 
ชั่วโมง กับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 /1
โรงเรียนเทศบาล๑ 
ตลาดบางลี่  จํานวน 36 
คน  
3. ทดสอบหลังเรียน 
4. หาประสิทธิภาพแบบ
ภาคสนาม โดยกําหนด  
เกณฑ 80/80 

การประเมินและปรับปรุง 
1.ประเมินผลการ
เรียนรู  เรื่องเพศศกึษา 
2.ศึกษาความคิดเห็น
ของนักเรียนที่มีตอ
การใชชุดการเรียนรู 
3.ประเมินผลงาน
นักเรียน 
 
 
 
 

พัฒนาชุดการเรียนรู 
1. พัฒนาชุดการเรียนรู 
ประกอบดวย 
1.1 คํานํา 
1.2 วัตถุประสงค 
1.3 คูมือสําหรับครู 
      - คําชี้แจงในการใชชุดการ
เรียนรู 
       - บทบาทของครูผูสอน 
       - ข้ันตอนการใชชุดการ
เรียนรู 
     - แผนการจัดการเรียนรู 
     - แบบประเมิน    
       พฤติกรรมกลุม 
  1.4 คูมือสําหรับนักเรยีน 
      - ใบความรู        
      - ใบงาน  
      - ใบกิจกรรม     
      - ส่ือการเรียนรู 
      - แบบฝกหัด     
      - แนวเฉลย  

 2. ตรวจสอบประสิทธิภาพของ 
    ชดุการเรียนรู 
2.1 ตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญ 
     เพื่อหาคาความสอดคลอง 

ปรับปรงุ

ชุดการเรียนรูฉบับสมบูรณ

ผลการ
ประเมิน 

ไมผาน 

ผาน 

2.2 ปรับปรงุแกไข 

2.3 หาประสิทธิภาพของชดุการ
เรียนรู ( E1/E2) แบบรายบุคคล 

ปรับปรุงแกไข 

แบบรายกลุมยอย 

ปรับปรุงแกไข 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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สมมติฐานของการวิจัย  
 1. ชุดการเรียนรู  เร่ือง เพศศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่สรางขึ้นมี
ประสิทธิภาพ ตามเกณฑ 80/80 
 2. ผลการเรียนรู  เร่ืองเพศศึกษา สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กอนและหลังเรียนดวย
ชุดการเรียนรูแตกตางกัน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1.  ตัวแปรที่ศึกษาในงานวิจัยคร้ังนี้ประกอบดวยตัวแปร 2 ประเภท คือ 
  1.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแก ชุดการเรียนรู เร่ืองเพศศึกษา 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
  1.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables)  ไดแก 
   1.2.1 ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู 
   1.2.2 ผลการเรียนรู เร่ือง เพศศึกษา  
   1.2.3 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยการใชชุดการเรียนรู  
          1.2.4  ผลงานนักเรียน เกี่ยวกับเพศศึกษา  
 2.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากร ที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2550 สังกัดเทศบาลตําบลสองพี่นอง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวง 
มหาดไทย จํานวน 2 หองเรียน  จํานวน 72 คน  
  กลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 จํานวน 36 คน 
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 ของโรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) สังกัดเทศบาล
ตําบลสองพี่นอง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย  
 3.  เนื้อหาเรื่องเพศศึกษาที่ไดนํามาพัฒนาชุดการเรียนรูครั้งนี้ผูวิจัยไดเลือกเนื้อหาวิชา
สุขศึกษา ชวงชั้นที่ 3  (ม.1 – ม.3) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544  กลุมสาระ
การเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา จากสาระที่ 2 : ชีวิตครอบครัว มาตรฐาน พ 2.1 : เขาใจและเห็น
คุณคาของชีวิต ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดําเนินชีวิต  ซ่ึงการเรียนรู  เร่ืองเพศศึกษา 
(พ31101) ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 แบงเปน 5 หนวยยอย ประกอบดวยเนื้อหา 5 เร่ืองดังนี้ 
  เร่ืองที่ 1 พัฒนาการทางเพศและการเปลี่ยนแปลง 
  เร่ืองที่ 2 อนามัยเจริญพันธุและการดูแลตนเอง  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                                                                                                   

 

12

 

  เร่ืองที่ 3 พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศตอโรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรคเอดส 
  เร่ืองที่ 4 การคบเพื่อนและการผูกมิตร 
  เร่ืองที่ 5 การปองกันตนเองและทักษะการเตือนเพื่อนเมื่ออยูในสถานการณเส่ียง
ตอการมีเพศสัมพันธ 
 4.  ระยะเวลาที่ใชทดลองใชระยะเวลาในการดําเนินการทดลองใชชุดการเรียนรูใน
ภาคการเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 เปนเวลา 5  สัปดาห ๆ ละ 2 ช่ัวโมง ระยะเวลา 10 ช่ัวโมง 
 
ขอตกลงเบื้องตน 
 ในการวิจัยคร้ังนี้มีขอตกลงเบื้องตน ดังนี ้
 การจัดนักเรียนเขากลุมยอยตามแบบคละความสามารถดานผลการเรียนรูวิชาสุขศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550  กลุมละ 4-6 คน ประกอบดวยนักเรียนที่มีความสามารถ เกง       
ปานกลาง และออน  
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 เพื่อใหการดําเนินการวิจัยเกิดความเขาใจตรงกันผูวิจัยไดใหคํานิยามศัพทดังนี้ 
 1. ชุดการเรียนรู หมายถึง ส่ือการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้นในรูปแบบของสื่อประสม  
ซ่ึงประกอบดวย วีดีทัศนในรูปแบบ CD ROM  เหตุการณขาวสาร ใบงาน ใบความรู รูปภาพ       
ของจริง เพื่อใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาสุขศึกษา เรื่องเพศศึกษา (ซ่ึงประกอบดวย 
วัตถุประสงค คําชี้แจง สาระสําคัญ จุดประสงค เนื้อหา กิจกรรม ส่ือ และการวัดและประเมินผล 
บันทึกผลหลังการเรียน) ใบความรูสําหรับครู ใบงาน แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 
 2. การพัฒนาชุดการเรียนรู หมายถึงกระบวนการสรางชุดการเรียนรู 4 ขั้น คือ (1) 
วิจัย (Research) : การศึกษาขอมูลพื้นฐาน (2) พัฒนา (Development) : การพัฒนาและหา
ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู (3) วิจัย (Research) : การทดลองใชชุดการเรียนรูที่สรางขึ้น และ : 
(4) พัฒนา (Development) : การประเมินผลและปรับปรุงชุดการเรียนรู 
 3.  เพศศึกษา หมายถึง  เนื้อหาจากกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา สาระ  
ที่ 2  ชีวิตและครอบครัว  มาตรฐาน พ 2.1 เขาใจและเห็นคุณคาของชีวิต  ครอบครัว  เพศศึกษา  และ
ทักษะในการดําเนินชีวิต ซ่ึงความรูเกี่ยวกับเพศศึกษาประกอบดวยเนื้อหา 5 เรื่อง ไดแก เร่ืองที่ 1 
พัฒนาการทางเพศและการเปลี่ยนแปลง  เร่ืองที่ 2  อนามัยเจริญพันธุและการดูแลตนเอง  เร่ืองที่ 3 
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศตอโรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรคเอดส เร่ืองที่ 4 การคบเพื่อนและการ
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ผูกมิตร เร่ืองที่ 5 การปองกันตนเองและทักษะการเตือนเพื่อนเมื่ออยูในสถานการณเส่ียงตอการมี
เพศสัมพันธ 
 4. ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู หมายถึง เกณฑตรวจสอบชุดการเรียนที่สรางขึ้น
ใหมีคาประสิทธิภาพ (E1/E2 ) ตามเกณฑ  80/80 คือ 
  80 ตัวแรก หมายถึง ประสิทธิภาพของกระบวนการ โดยประเมินจากคะแนนที่ได
จากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียนในแตละหนวยการเรียนของผูเรียนทั้งหมดคิดเปนคาเฉลี่ย     
รอยละ 80 
  80 ตัวหลัง หมายถึง ประสิทธิภาพของผลผลิต โดยประเมินจากคะแนนหลังเรียน
ดวยชุดการเรียนรูในแตละหนวยการเรียนรูของนักเรียนทั้งหมด คิดเปนคาเฉลี่ยรอยละ 80 
 5.  ผลการเรียนรู หมายถึง คะแนนที่ไดจากทําแบบทดสอบ เรื่องเพศศึกษา เพื่อวัด
พฤติกรรมการเรียนรู ความรูความจํา ความเขาใจ การนําไปใช   การวิเคราะห ของนักเรียนหลังจาก
เรียนรูดวยชุดการเรียนรู โดยใชขอสอบแบบปรนัย และอัตนัย 
 6.  ผลงาน หมายถึง  คะแนนที่แสดงถึงความสามารถ 4 ดาน ของนักเรียนดานการทํา
ช้ินงานเกี่ยวกับ เรื่องเพศศึกษา ไดแก หนังสือเลมเล็ก และแผนพับ ซ่ึงประเมินโดยใชแบบ
ประเมินผลงานนักเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น ใชวัดความถูกตองของเนื้อหา ความคิดสรางสรรค วิธีการ
นําเสนอ การยอมรับของผลงาน  การนําไปใช 
 7.  ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกของความรูสึกนึกคิดของผูเรียนที่มีตอ      
การเรียนดวยชุดการเรียนรู เร่ืองเพศศึกษา สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ผูวิจัยศึกษาและสรางขึ้น   
มี  5 ดาน ไดแก ดานเนื้อหา  ดานกิจกรรมการเรียนการสอน  ประโยชน  ดานสื่อ/อุปกรณการเรียน
และดานการวัดผลและประเมินผล โดยใชแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชชุดการเรียนรู 
 8. นักเรียน หมายถึง ผู เรียนที่กําลังศึกษาอยูช้ันมัธยมศึกษาปที่  1/1  ที่ศึกษาวิชา    
สุขศึกษาใน ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา 2550 โรงเรียนเทศบาล ๑  ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)  อําเภอ
สองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
   
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทท่ี 2 
 

วรรณกรรมที่เก่ียวของ 
 
 การวิจัยเร่ือง การพัฒนาชุดการเรียนรู เร่ืองเพศศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 1 ในครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาคนควา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชุดการเรียนรู ดังนี้ 
 1. หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 : กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา
และพลศึกษา 
 2. หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 
 3. เพศศึกษา                                       
 4. ชุดการเรียนรู 
 5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  5.1 งานวิจัยในประเทศ 
  5.2 งานวิจัยตางประเทศ 

 
หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2544: สาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดใหการศึกษาเปนกระบวน  
การเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถายทอดความรู การฝก การอบรม  
การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิด
จากการจัดสภาพแวดลอมสังคมแหงการเรียนรู และปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเกิดการเรียนรูอยาง
ตอเนื่องตลอดชีวิต การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้ง
รางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถ
อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข เปดโอกาสใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา พัฒนาสาระ 
และกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่องนอกจากนี้ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
ดังกลาวไดกําหนดใหมีการจัดทําหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อความเปนไทย ความเปน
พลเมืองที่ดี ของชาติ การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษาตอ และให
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทําสาระของหลักสูตร ในสวนที่เกี่ยวของกับสภาพปญหาในชุมชน และ
สังคม ภูมิปญญาทองถ่ิน คุณลักษณะอันพึงประสงคเพื่อเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม 

14 
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และประเทศชาติ และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติดังกลาว กําหนดใหมีการศึกษาภาคบังคับ 
จํานวน 9 ปดวยวิสัยทัศนของรัฐที่เชื่อมั่นในนโยบายการศึกษาในการสรางคนสรางงานเพื่อชวย
กอบกูวิกฤตเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเปนการสรางชาติใหมั่นคงไดอยางยั่งยืน เชื่อมั่นใน
นโยบายการศึกษาในการสรางชาติ ปรับโครงสรางและระบบการศึกษา ยึดหลักการบริหารจัดการ  
ที่เนนคุณภาพ ประสิทธิภาพและความเสมอภาค ใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและเชื่อมั่นในนโยบาย
การศึกษาเพื่อสรางคน บูรณาการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในการปฏิรูปการเรียนรู และ
เชื่อมั่นในนโยบายการศึกษาเพื่อสรางงาน สรางเยาวชนใหมีความรูคูกับการทํางาน กระทรวง 
ศึกษาธิการโดยอาศัยอํานาจตามความในบทเฉพาะกาลมาตรา 74 แหงพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 จึงเห็นสมควรกําหนดใหมีหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 
โดยยึดหลักความมีเอกภาพดานนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ กลาวคือเปนหลักสูตร 
แกนกลางที่มีโครงสรางหลักสูตรยืดหยุน กําหนดจุดหมาย  ซ่ึงถือเปนมาตรฐานการเรียนรู             
ในภาพรวม 12 ป  สาระการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรูแตละกลุม มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น เปน
ชวงชั้นละ 3 ป จัดเฉพาะสวนที่จําเปนสําหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเปนไทย ความเปน
พลเมืองดีของชาติ การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษาตอ ใหสถานศึกษา
จัดทําสาระในรายละเอียดเปนรายปหรือรายภาคใหสอดคลองกับสภาพปญหาในชุมชน สังคม      
ภูมิปญญาทองถ่ิน คุณสมบัติอันพึงประสงค เพื่อเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ รวมถึงจัดใหสอดคลองกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียน        
แตละกลุมเปาหมายดวยการจัดการศึกษามุงเนนความสําคัญทั้งดานความรู ความคิด ความสามารถ 
คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และความรับผิดชอบตอสังคม เพื่อพัฒนาคนใหมีความสมดุล โดย   
ยึดหลักผูเรียนสําคัญที่สุด ทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได สงเสริมใหผูเรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ใหความสําคัญตอความรูเกี่ยวกับตนเอง และ
ความสัมพันธของตนเองกับสังคม ไดแก ครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลกรวมทั้งความรู
เกี่ยวกับประวัติศาสตร ความเปนมาของสังคมไทย และระบบการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ความรูและทักษะทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ความรูความเขาใจและ ประสบการณเร่ืองการจัดการ การบํารุงรักษา และการใช
ประโยชนจากทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน ความรูเกี่ยวกับศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญาไทย และการประยุกตใชภูมิปญญา ความรู และทักษะดาน
คณิตศาสตรและดานภาษา  เนนการใชภาษาไทยอยางถูกตอง ความรูและทักษะในการประกอบ
อาชีพ การดํารงชีวิตในสังคมอยางมีความสุข  สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรูที่มุงเนนการฝก
ทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชปองกันและ
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แกไขปญหา จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติ  ใหทําได คิดเปน 
ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่องผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวน
สมดุลกัน ปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกกลุมสาระ      
การเรียนรู อํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใช 
การวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน 
และจัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลา ทุกสถานที่ และสามารถเทียบโอนผลการเรียนและ
ประสบการณไดทุกระบบการศึกษา 
 อนึ่งเพื่อใหการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว 
สถานศึกษาตองมีการประสานสัมพันธ และรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชน 
ให ก า รพัฒนาคุณภาพการศึ กษา ในสถานศึ กษา เป นไปอย า งต อ เนื่ อ ง  นอกจากนั้ น 
กระทรวงศึกษาธิการยังจําเปนตองสนับสนุน สงเสริมดานการพัฒนาแหลงเรียนรูทั้งในสถานศึกษา 
และนอกสถานศึกษา ใหครอบคลุมหลักสูตรและกวางขวางยิ่งขึ้น เพื่อการพัฒนาไปสูความเปน
สากล ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการจะไดจัดทําเอกสารประกอบหลักสูตร เชน คูมือการใชหลักสูตร 
แนวทางการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา คูมือครู เอกสารประกอบหลักสูตรกลุมสาระตางๆ แนว
ทางการวัดและประเมินผล การจัดระบบแนะแนวในสถานศึกษา การวิจัยในสถานศึกษาและการใช
กระบวนการวิจัยในการพัฒนาการเรียนรู ตลอดจนเอกสารประชาสัมพันธหลักสูตรใหประชาชน
ทั่วไป ผูปกครอง และนักเรียน มีความเขาใจและรับทราบบทบาทของตนเองในการพัฒนาตนเอง
และสังคม 
 หลักการ เพือ่ใหการจดัการศึกษาขั้นพืน้ฐานเปนไปตามแนวนโยบายการจัดการศกึษา
ของประเทศ จงึกําหนดหลักการของหลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน ไวดงันี้ 
 1. เปนการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติ มุงเนนความเปนไทยควบคูกับความ
เปนสากล 
 2. เปนการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนจะไดรับการศึกษาอยางเสมอภาคและ
เทาเทียมกัน โดยสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
 3.  สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต โดยถือ
วาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ 
 4. เปนหลักสูตรที่มีโครงสรางยืดหยุนทั้งดานสาระ เวลา และการจัดการเรียนรู  
 5.  เปนหลักสูตรที่จัดการศึกษาไดทุกรูปแบบ ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายสามารถ
เทียบโอนผลการเรียนรู และประสบการณ  
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 จุดมุงหมาย หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ 
เปนคนดี      มีปญญา มีความสุข และมีความเปนไทย มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบ
อาชีพ จึงกําหนดจุดหมายซึ่งถือเปนมาตรฐานการเรียนรูใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค 
ดังตอไปนี้ 
 1. เห็นคุณค าของตนเอง  มี วินั ย ในตนเอง  ปฏิบัติ ตนตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค 
 2. มีความคิดสรางสรรค ใฝรู ใฝเรียน รักการอาน รักการเขียน และรักการคนควา  
 3. มีความรูอันเปนสากล รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญกาวหนาทาง
วิทยาการ มีทักษะและศักยภาพในการจัดการ การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี ปรับ วิธีการคิด 
วิธีการทํางานไดเหมาะสมกับสถานการณ 
 4. มีทักษะและกระบวนการโดยเฉพาะทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ทักษะการคิด 
การสรางปญญา และทักษะในการดําเนินชีวิต 
 5. รักการออกกําลังกาย ดูแลตนเองใหมีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี 
 6. มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค มีคานิยมเปนผูผลิตมากกวาเปน
ผูบริโภค 
 7. เขาใจในประวัติศาสตรของชาติไทย ภูมิใจในความเปนไทย เปนพลเมืองดียึดมั่น
ในวิถีชีวิตและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 8. มีจิตสํานึกในการอนุรักษภาษาไทย ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กีฬาภูมิปญญาไทย 
ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
 9. รักประเทศชาติและทองถ่ิน มุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามใหสังคม 
 โครงสราง เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปตามหลักการ จุดหมายและมาตรฐานการ
เรียนรูที่กําหนดไว ใหสถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของมีแนวปฏิบัติในการจัดหลักสูตรสถานศึกษาจึง
ไดกําหนดโครงสรางของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานดังนี้ 
 1. ระดับชวงชั้น 
  กําหนดหลักสูตรเปน 4 ชวงชั้น ตามระดับพัฒนาการของผูเรียน ดังนี้ 
  ชวงชั้นที่ 1 ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 – 3 
  ชวงชั้นที่ 2 ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 – 6 
  ชวงชั้นที่ 3 ช้ันมัธยมศึกษาปที่  1 – 3 
  ชวงชั้นที่ 4 ช้ันมัธยมศึกษาปที่  4 – 6 
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 2. สาระการเรียนรู 
  กําหนดสาระการเรียนรูตามหลักสูตร ซ่ึงประกอบดวยองคความรู ทักษะหรือ
กระบวนการการเรียนรู และคุณลักษณะหรือคานิยม คุณธรรม จริยธรรมของผูเรียนเปน 8 กลุม ดังนี้ 
  2.1 ภาษาไทย 
  2.2  คณิตศาสตร 
  2.3 วิทยาศาสตร 
  2.4  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  2.5  สุขศึกษาและพลศึกษา 
  2.6  ศิลปะ 
  2.7  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  2.8  ภาษาตางประเทศ 
  สุขศึกษาและพลศึกษา เปนสาระหนึ่งใน 8 สาระ ของหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เปนกลุมสาระที่มีความหมาย และมีความสําคัญยิ่งตอการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผูเรียนโดยตรง  เพราะครอบคลุมเรื่องสุขภาพที่เปนพื้นฐานจําเปนตอชีวิตความเปนอยูของ
ผูเรียนแตละคน โดยมุงพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียนทั้งดานสาระความรูเกี่ยวกับสุขภาพ   
ที่จําเปนที่ผูเรียนตองรู ดานการสรางเจตคติและคานิยมที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ   
อันพึงประสงค เชนความรับผิดชอบ ความมีวินัยในตนเอง การเคารพในสิทธิของผูอ่ืน และกฎกตกิา
ของสังคม เปนตน และดานทักษะกระบวนการปฏิบัติในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่ยั่งยืน และ
กําหนดสาระการเรียนรูพื้นฐานสําคัญที่ผูเรียนทุกคนตองเรียนรูที่เสริมสรางพื้นฐานความเปนมนุษย
และสรางศักยภาพในการคิดและการทํางานอยางสรางสรรคประกอบดวยเนื้อหาสาระที่สําคัญดังนี้ 
  สาระที่เปนองคความรูของกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ประกอบ 
ดวย 5 สาระหลักดังนี้ 
  สาระที่ 1 :  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย 
  สาระที่ 2 :  ชีวิตและครอบครัว 
  สาระที่ 3 :  การเคลื่อนไหว การออกกําลังกาย การเลนเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล 
  สาระที่ 4 :  การสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพทางกาย และการปองกันโรค 
  สาระที่ 5 :  ความปลอดภัยในชีวิต 
  จากสาระทั้ง 5 สาระ ขางตนจะเห็นไดวา สาระที่ 2 ชีวิตและครอบครัวมีความ 
สัมพันธและเกี่ยวของกับเพศศึกษา เนื่องจากไดมีการกําหนดใหเพศศึกษาเปนเนื้อหาสวนหนึ่งของ
สาระนี้ ซ่ึงมีรายละเอียดตามมาตรฐานดังนี้ 
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  สาระที่ 2 : ชีวิตและครอบครัว 
  กรมวิชาการ (2545: 25-27) ไดอธิบายเกี่ยวกับสาระที่ 2 ชีวิตและครอบครัวไวดังนี้ 
  ครอบครัวมีความสําคัญมากตอการดําเนินชีวิตของสมาชิกในครอบครัว การเขาใจ
และสามารถปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ และความสัมพันธในครอบครัวจะสงผลที่ดีตอสมาชิกใน
ครอบครัว ไปจนถึงชุมชน สังคมและประเทศ การดําเนินชีวิตครอบครัวอยางเปนสุข ควรมีการ
วางแผนครอบครัว การปฏิบัติตนที่ถูกตองตามสภาวะรางกาย เชน การตั้งครรภ รวมไปถึงการมี
ความรู ความเขาใจและพฤติกรรมที่ดีตอเพศศึกษาดวย 
  มาตรฐานการเรียนรู สาระ ชีวิตและครอบครัว หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2544 ไดกําหนดมาตรฐานการเรียนรู สาระชีวิตและครอบครัว ไวดังนี้ (กรมวิชาการ 
2545 : 27)  
  มาตรฐาน พ 2.1: เขาใจและเห็นคุณคาของชีวิตและครอบครัว เพศศึกษา และมี 
ทักษะในการดําเนินชีวิต 
  1. ยอมรับและสามารถปรับเปลี่ยนแปลงทางรางกายอารมณ และพัฒนาการ   
ทางเพศ 
  2. เขาใจคุณคาของความเปนเพื่อน ความเสมอภาคทางเพศ สามารถสรางและ
รักษาสัมพันธภาพกับผูอ่ืน 
  3.  เขาใจเรื่องอนามัยเจริญพันธุและวิธีปฏิบัติตน เพื่อใหมีสุขภาพดี 
  4. มีทักษะในการปองกันตนเองจากการถูกลวงละเมิดทางเพศ ตัดสินใจและ
แกไขปญหาชีวิตดวยวิธีการที่ถูกตองเหมาะสม 
  5. รูและเขาใจถึงความเสี่ยงตอการติดโรคทางเพศสัมพันธที่มีอันตรายถึงชีวิต
และการตั้งครรภโดยไมตั้งใจกับปญหาที่ตามมา 
  จุดประสงคของสาระชีวิตและครอบครัว  เมื่อผูเรียนสาระที่ 2 ชีวิตและครอบครัว
แลว สามารถ 
  1. เขาใจและเห็นคุณคาของการมีชีวิตครอบครัวที่อบอุนตามวิธีชีวิตของ
วัฒนธรรมไทยที่มีผลตอสุขภาพ 
  2.  เขาใจลักษณะความแตกตางทางเพศ ภูมิใจและเห็นคุณคาในความเปนเพศ
หญิง เพศชายสามารถแสดงพฤติกรรมและปฏิบัติตามบทบาททางเพศไดอยางเหมาะสมตาม
วัฒนธรรมไทย 
  3.  ดูแล รักษาความสะอาดรางกายสุขอนามัยทางเพศและปฏิบัติไดถูกตอง
เหมาะสม 
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  4.  เขาใจพฤติกรรมที่นําไปสูการลวงละเมิดทางเพศและหลีกเลี่ยงการมี
เพศสัมพันธกับการตั้งครรภที่ไมพึงประสงค 
  5.  ตัดสินใจและแกไขปญหาทางเพศไดอยางเหมาะสม 
  ขอบขายเนื้อหาสาระชีวิตและครอบครัว 
  เร่ืองที่ 1  ชีวิตและครอบครัว 
  เร่ืองที่ 2  เพศศึกษา 
  จากสาระการเรียนรูที่กลาวขางตน ในสาระการเรียนรูที่ 2 เขาใจและเห็นคุณคา
ของชีวิตและครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดําเนินชีวิต ซ่ึงในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยมีความ
สนใจที่จะทําการศึกษาและสรางชุดการเรียนรูเรื่อง เพศศึกษา ไดกลาวถึงผลการเรียนรูที่คาดหวัง
และสาระการเรียนรูสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ดังปรากฏในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1  วิเคราะหหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หนวยการเรียนรูที่ 2 

หนวยการเรยีนรูที่ 2 เรื่อง ชีวิตและครอบครัว 
  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง สาระการเรียนรู เวลา 

(ช่ัวโมง) 
1. รูความสัมพันธระหวางการ 2. เพศศึกษา  
 เปลี่ยนแปลงทางรางกาย จิตใจ      2.1 การเปลี่ยนแปลงทางรางกาย   
 อารมณ สังคม กับพัฒนาการทางเพศ          จิตใจ อารมณ สังคม และ  
2. รูวิธีปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับการ          พัฒนาการทางเพศ 1 
 เปลี่ยนแปลงทางรางกาย อารมณ    2.2 ปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับการ  
 จิตใจ สังคม และพัฒนาการทางเพศ          เปลี่ยนแปลงทางรางกาย อารมณ  
3. รูความหมายและองคประกอบของ          จิตใจ สังคม และพัฒนาการ        

 อนามัยเจริญพันธ          ทางเพศ 1 
4. รูวิธีดูแลอนามัยทางเพศของวัยรุน    2.3 ความหมายและองคประกอบ  
5. รูและเขาใจพฤติกรรมที่เสี่ยงตอการ          ของอนามัยเจริญพันธ 1 
 เกิดโรคทางเพศสัมพันธและโรคเอดส    2.4 วิธีปฏิบัติตนเพื่อสุขอนามัยทาง  
6. วิเคราะหปญหาและผลกระทบจาก         เพศของวัยรุนในเรื่อง สิว กล่ินตัว  
 โรคทางเพศสัมพันธและโรคเอดส         ประจําเด ือน ฯลฯ 1 
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ตารางที่ 1 (ตอ) 
หนวยการเรยีนรูที่ 2 เรื่อง ชีวิตและครอบครัว 

  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง สาระการเรียนรู เวลา 
(ช่ัวโมง) 

7. ปองกันและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่   2.5 พฤติกรรมเสี่ยงตอการเกิดโรค  
 เสี่ยงตอการติดโรคเพศสัมพันธและ         ทางเพศสัมพันธและโรคเอดส 1 
 โรคเอดส    2.6 ปจจัยเส่ียงตอการเกิดโรค  
           เพศสัมพันธและโรคเอดส 1 
8. เห็นความสําคัญของเพื่อนและการ    2.7 การปฏิบัติตนเพื่อปองกันและ  
 คบเพื่อน          หลีกเลี่ยงโรคทางเพศสัมพันธ  
9. รูวิธีผูกมิตรและมีทักษะในการผูกมิตร          และโรคเอดส 1 
10. มีทักษะการปฏิเสธในสถานการณที่    2.8 ความสําคัญของเพื่อนและการ  
 เสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ          คบเพื่อน 1 
     2.9 วิธีผูกมิตรและทักษะในการ  
           ผูกมิตร 1 
     2.10 ทักษะการปฏิเสธในสถานการณ  
            ตาง ๆ ที่เสี่ยงตอการมี  
            เพศสัมพันธ 1 
            -การสัมผัสการโอบกอด การจูบ  
            -การอยูในที่รโหฐานสองตอสอง  
            -การถูกชักชวนดูส่ือที่ยั่วยุ  
             อารมณทางเพศ  
 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 
 

 โรงเรียนเทศบาล  ๑  ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) สถานที่ตั้ง  ตลาดบางลี่ ถนนราษฎร
บํารุง  ตําบลสองพี่นอง อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี  สังกัดเทศบาลตําบลสองพี่นอง  
จัดการเรียนการสอนตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1  –  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  มีนักเรียน  
จํานวน 759 คน  และครูจํานวน 35 คน  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                                                                                                   22

 วิสัยทัศน 
 มุงมั่นพัฒนาการศึกษาโดยจัดระบบบริหารจัดการที่ดี จัดกระบวนการเรียนรูอยางเปน
ระบบ เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพิ่มศักยภาพบุคลากรเพื่อใหผูเรียน
เปนบุคคลแหงการเรียนรูตลอดชีวิต  เปนผูใฝเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคมีวิถีประชาธิปไตย 
มีความคิดสรางสรรค กาวทันเทคโนโลยี ภูมิใจในความเปนไทย ตลอดจนรางกาย อารมณ จิตใจ 
และสังคม เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไทยและสังคมโลกไดอยางมีความสุข 
 ภารกิจ  
 1. จัดระบบการบริหารการจัดการโครงสรางการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับ 
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 
 2. พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหชุมชนมีสวน
รวมในการจัดการศึกษา จัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญใหมีความสําคัญใหมีความรู
และทักษะพื้นฐาน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 3.พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง 
 4. พัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรูของนักเรียน 
 เปาหมาย 
 1.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรูผานเกณฑที่โรงเรียน
กําหนด 
 2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะตามวัย และคุณลักษณะนิสัยที่พึง
ประสงค 
 3.  นักเรียนไดรับการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ จากแหลงเรียนรู
ทั้งในโรงเรียนและชุมชน 
 4.  นักเรียนไดรับการประเมินผลตามสภาพจริงดวยวิธีการที่หลากหลาย 
 5.  บุคลากรไดรับการพัฒนาความกาวหนาทางวิชาชีพและสวนตัว 
 6.  อาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียนมีความเปนระเบียบเรียบรอย 
สะอาดปราศจากสิ่งเสพยติด และสนองตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 7. โรงเรียนไดรับการยอมรับจากผูปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษาที่มี
มาตรฐาน 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 1.  มีวินยัและความรับผิดชอบ 
 2.  ซ่ือสัตย 
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 3.  ใฝรูใฝเรียนและหลาแสดงออก 
 4.  พลานามัยสมบูรณ แข็งแรงและปลอดภยั  
 5.   สืบสานวัฒนธรรมไทยและใสใจสิ่งแวดลอม 
 ความสําคัญของกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา     จัดเปนสาระการเรียนรู
ที่เปนพื้นฐานสําคัญ ที่ผูเรียนทุกคนจําเปนตองเรียนรู เพราะการมีสุขภาพดีเปนคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ประการแรกของคนไทยที่รัฐบาลไดกําหนดไวเปนนโยบายและมาตรการในการจัด
การศึกษาของประเทศ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหสามารถยืนหยัดอยางไทยในประชาสังคมโลก
ทั้งปจจุบันและอนาคต โดยการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 
2544  ของกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ซ่ึงมุงเนนเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ การปองกันโรค การสงเสริม การพัฒนาสุขภาพ และการบริหารจัดการชีวิตเพื่อดํารง
สุขภาพที่ดีอันเปนรากฐานสําคัญยิ่งในการดําเนินชีวิตที่สมดุลท้ังทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ 
สังคม และจิตวิญญาณ อันเปนองคประกอบของการมีสภาวะสุขภาพที่สมบูรณ 
 วิสัยทัศนการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา สําหรับหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เปนการศึกษาเพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตองเหมาะสมทั้งดาน
ความรู ความเขาใจ เจตคติคุณธรรม จริยธรรม คานิยมและการปฏิบัติ พัฒนาผูเรียนโดยองครวมให
มีความเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สติปญญา สังคม และจิตวิญญาณ พัฒนา
สภาวะทั้งดานรางกายและจิตใจใหเขมแข็งมีพลังสติปญญาในการควบคุมตนเอง เพื่อพัฒนาการ
ดํารงชีวิตอยูในครอบครัว ชุมชน และสังคมอยางเปนสุข ขยายองคความรูสูชุมชนเพื่อการปฏิบัติ
ทางสุขภาพที่ถูกตองเหมาะสม 
 สําหรับผูเรียนที่มีความรูความสามารถทางสุขศึกษาและพลศึกษาและตองการพัฒนา
ตนเองใหมากขึ้น ใหถือเปนหนาที่ของสถานศึกษาที่จะตองจัดโปรแกรมการเรียนการสอนใหแก
ผูเรียนเพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูและพัฒนาเพิ่มเติมความถนัดและความสนใจ ทั้งนี้เพื่อให
ผูเรียนมีความรูความสามารถที่ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ และทางสถานศึกษาไดกําหนด
โครงสรางเวลาเรียนเพื่อใหการเรียนการสอนเปนไปตามที่กําหนดไวในหลักสูตรดังตารางที่ 2 
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ตารางที่  2 โครงสรางหลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐานโรงเรียนเทศบาล1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

ชวงชั้นที่   ชวงชั้นที่ 2   ชวงชั้นที่ 2   ชวงชั้น 
(ป.1-3) (ป.4-6) (ป.4-6) 

ภาษาไทย 280 200 120 
คณิตศาสตร 200 200 120 
วิทยาศาสตร 80 120 120 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 80 80 120 
สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 
ศิลปะ 80 80 80 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 80 80 80 
ภาษาตางประเทศ 120 120 120 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 40 80 120 
เวลาเรียน (ช่ัวโมง/ป) 1,000 1,000 840 

 
ที่มา : โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ), หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 ตลาด
บางลี่ (พานิชอุทิศ) ปการศึกษา 2549 (เอกสารอัดสําเนา) 
 
ตารางที่ 3 โครงสรางเวลาเรียนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศกึษา 

ชวงชั้นที่ 1 ชวงชั้นที่ 2 ชวงชั้นที่ 3 
ภาคเรียน ภาคเรียน ภาคเรียน ภาคเรียน ภาคเรียน ภาคเรียน ช้ัน 
ที่ 1 ที่ 1 

ช้ัน 
ที่ 1 ที่ 1 

ช้ัน 
ที่ 1 ที่ 2 

ป.1 20 20 ป.4 20 20 ม.1 40 40 
ป.2 20 20 ป.5 20 20 ม.2 40 40 
ป.3 20 20 ป.6 20 20 ม.3 40 40 

 
หมายเหตุ  1.  ชวงชั้นที่ 1 ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 –3 เวลาเรียนตลอดทั้งปช้ันละ 40 ช่ัวโมง   
  (1ช่ัวโมง/ สัปดาห) 
 2. ชวงชั้นที่ 2 ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 – 6 เวลาเรียนตลอดทั้งปช้ันละ 40 ช่ัวโมง         
  (1ช่ัวโมง/สัปดาห) 
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 3. ชวงชั้นที่ 3 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3   เวลาเรียนตลอดทั้งปช้ันละ 80 ช่ัวโมง     
  (2 ช่ัวโมง/สัปดาห) 
 สาระการเรียนรูที่ 2 ชีวิตและครอบครัว มาตรฐาน พ 2.1 : เขาใจและเห็นคุณคาของ
ชีวิตและครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดําเนินชีวิต 
 
 คําอธิบายรายวิชาสุขศึกษา 
 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 80 ช่ัวโมง มีความรู ความ
เขาใจเกี่ยวการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยทารกและวัยเด็ก เกณฑมาตรฐานการเจริญเติบโต
และพัฒนาการของมนุษย การพัฒนาตนเองใหเจริญเติบโตสมวัย การเปลี่ยนแปลงทางรางกาย จิตใจ 
อารมณ สังคมและพัฒนาการทางเพศ วิธีผูกมิตร ความหมายและองคประกอบของการเจริญพันธุ 
วิธีปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพอนามัยทางเพศของวัยรุน พฤติกรรมเสี่ยงตอการเกิดโรคทางเพศสัมพันธ
และโรคเอดส ปญหาและผลกระทบจากโรคทางเพศสัมพันธและโรคเอดส การควบคุมตนเองเมื่อ
เคลื่อนไหวแบบผสมผสานในการเขารวมกิจกรรมทางกายและกีฬา ประสิทธิภาพของรูปแบบของ
การเคลื่อนไหวรางกายแบบตาง ๆ ในการเลนกีฬาและการทํางาน หลักการออกกําลังกายและการ
เลนกีฬา กฎ กติกา ในการเลนและการแขงขันกีฬาเพื่อความปลอดภัยและสันติ รูปแบบการเลนกีฬา
ชนิดตาง ๆ กลวิธีการรุกและปองกัน ความรวมมือในการเลน การแขงขันกีฬาและการทํางานเปน
ทีม การเลนและการแขงขันกีฬาดวยความมีน้ําใจนักกีฬา ประโยชนของการทํางานเปนทีม ขั้นตอน
การปฏิบัติหนาที่ในการทํางานเปนทีม การประเมินภาวะโภชนาการของตนเอง โรคหรือปญหาที่
เกิดจากภาวะโภชนาการ หลักการบริโภคอาหารตามธงโภชนาการ  การประเมินภาวะสุขภาพกาย
และสุขภาพจิต ลักษณะของอารมณและความเครียด วิธีการจัดการกับอารมณ ความเครียดและการ
ฝกจิต การมองปญหาเชิงบวก การเขาใจและยอมรับอารมณของตนเอง และผูอ่ืน การวางแผนและ
การจัดเวลาในการออกกําลังกาย การพักผอน การสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย และการเขารวม
กิจกรรมนันทนาการ การมีสมรรถภาพที่ดีจากการออกกําลังกายและการเลนกีฬา วิธีทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย เพื่อสุขภาพและหรือสมรรถภาพทางกลไก ปจจัยและพฤติกรรมเสี่ยงตอ
สุขภาพ กระบวนการสรางเสริมความปลอดภัยใหตนเองและครอบครัว แหลงขอความชวยเหลือเมือ่
เกิดสถานการณที่ไมปลอดภัยกับตนเอง 
 ยอมรับและเห็นคุณคาของการออกกําลังกายเปนประจําที่สงผลตอการมีวิถีชีวิตที่มี
สุขภาพดี เห็นความสําคัญของการคบเพื่อน การปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบในสถานการณ
กีฬาตาง ๆ การกระทําที่แสดงถึงความมีน้ําใจนักกีฬา การมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี การปองกันโรค
และการดํารงสุขภาพ การมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพชุมชนและสิ่งแวดลอม คุณคาของภาวะ
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สมดุลระหวางสุขภาพกายและสุขภาพจิต กระบวนการสรางเสริมความปลอดภัยใหตนเองและ
ครอบครัว 
 แสดงทักษะการเคลื่อนไหวที่ใชทักษะทางกลไกลเปนพื้นฐานและนําไปสูการ
เคล่ือนไหวที่มีรูปแบบเฉพาะในกิจกรรมทางกาย เกม กีฬาไทยและกีฬาสากล มีทักษะในการ       
ผูกมิตร ปองกันและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เสี่ยงตอการเกิดโรคทางเพศสัมพันธและโรคเอดสควบคมุ
ตนเองเมื่อเคล่ือนไหวแบบผสมผสานในการเขารวมกิจกรรมทางกายและกีฬา ออกกําลังกายและ
เลนกีฬาเปนประจํา หลีกเลี่ยงปจจัยที่กอใหเกิดพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพและความปลอดภัย
ตัดสินใจและปฏิบัติตนในการแกปญหาเมื่อเผชิญกับภัยอันตราย 
 
 หนวยการเรียนรู 
 โครงสรางและขอบขายเนื้อหาของกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา สามารถ
จัดอัตราเวลาเรียนของกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่1 ดัง
ตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4  หนวยการเรียนรู      

หนวยที ่ หนวยการเรยีนรู ช่ือเร่ือง 
จํานวน 
ช่ัวโมง 

1. การเจริญเติบโตและ 1. การเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยทารก  
 พัฒนาการของมนุษย     และวัยเด็ก 3 
  2. ปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการ  
     ของวัยทารกและวัยเด็ก 3 
  3. เกณฑมาตรฐานการเจริญเติบโตและพัฒนา  
      การของมนุษย 2 
  4. การสงเสริมและพัฒนาการตนใหเติบโตสมวัย 2 
2 ชีวิตและครอบครัว 1. พัฒนาการทางเพศและการเปลี่ยนแปลง 2 
  2. อนามัยเจริญพันธและการดูแลตนเอง 2 

  3. พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศตอโรคติดตอทาง  
      เพศสัมพันธและโรคเอดส 2 
  4. การคบเพื่อนและการผูกมิตร 2 
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ตารางที่ 4  (ตอ) 

หนวยที ่ หนวยการเรยีนรู ช่ือเร่ือง 
จํานวน 
ช่ัวโมง 

2 ชีวิตและครอบครัว 5. การปองกันตนเองและทักษะการเตือนเพื่อน 2 
      เมื่ออยูในสถานการณเสี่ยงตอการมีเพศ  
      สัมพันธ  
3 การเสริมสรางสุขภาพ 1. พฤติกรรมสุขภาพ การปองกันโรคและการ  
 สมรรถภาพ การ     ดํารงสุขภาพ 2 
 ปองกันโรค 2. การมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพชุมชนและ  
      ส่ิงแวดลอม 1 
  3. โภชนาการ 2 
  4. อาหารและผลิตภัณฑสุขภาพสําหรับวัยรุน 1 
  5. สุขภาพกายและสุขภาพจิต 1 
  6. อารมณและความเครียด 1 
  7. การออกกําลังกายการเลนกีฬา นันทนาการ  
      และการพักผอนเพื่อสุขภาพ 2 
  8  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 2 

4. ความปลอดภัยในชีวิต 1. พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพและความปลอดภัย 2 
  2. การเสริมสรางความปลอดภัย 2 
  3. ความปลอดภัยในการจราจรทางบก 2 
  4. การเผชิญหนากับภัยอันตราย 2 
  5. แหลงขอความชวยเหลือเมื่อเกิดสถานการณ  

 
 จากโครงสรางและขอบขายเนื้อหาของกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
ดังกลาวขางตนเนื้อหาที่นํามาสอนไดแก เร่ืองเพศศึกษา สาระการเรียนรูที่ 2 เขาใจและเห็นคุณคา
ของชีวิตและครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดําเนินชีวิต ใชระยะเวลาในการทดลอง
จํานวน  10 ช่ัวโมง   ชีวิตและครอบครัวมีสาระความสําคัญมากตอการดําเนินชีวิตของสมาชิกใน
ครอบครัว การเขาใจและสามารถปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ และความสัมพันธในครอบครัวจะสงผล
ที่ดีตอสมาชิกในครอบครัว ไปจนถึงชุมชน สังคม และประเทศชาติ การดําเนินชีวิตครอบครัวอยาง
เปนสุข ควรมีการวางแผนครอบครัว การปฏิบัติตนที่ถูกตองตามสภาวะรางกาย เชน การตั้งครรภ 
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รวมไปถึงการมีความรู ความเขาใจและมีพฤติกรรมที่ดีตอเพศศึกษาดวย จุดประสงคเพื่อใหผูเรียน 
1) เขาใจและเห็นคุณคาของการมีชีวิตครอบครัวที่อบอุนตามวิถีชีวิตของวัฒนธรรมไทยที่มีผลตอ
สุขภาพ 2) เขาใจลักษณะความแตกตางทางเพศ ภูมิใจและเห็นคุณคาในความเปนเพศหญิง เพศชาย 
สามารถแสดงพฤติกรรมและปฏิบัติตามบทบาททางเพศไดอยางเหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย 3) 
ดูแลรักษาความสะอาดรางกายสุขภาพอนามัยทางเพศและปฏิบัติไดถูกตองเหมาะสม 4) เขาใจ
พฤติกรรมที่นําไปสูการลวงละเมิดทางเพศและหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธกับการตั้งครรภที่ไมพึง
ประสงค 5) ตัดสินใจและแกไขปญหาทางเพศไดอยางเหมาะสม ขอบขายเนื้อหา เร่ืองที่ 1 ชีวิตและ
ครอบครัวศึกษา เร่ืองที่ 2 เพศศึกษา ซ่ึงในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดทําการศึกษาและสรางชุดการเรยีนรู
เร่ืองเพศศึกษา  
 

เพศศึกษา 
 เพศศึกษาเปนกระบวนการจัดการเรียนรูเกี่ยวกับเพศศึกษา (Sexuality) ที่ครอบคลุม
พัฒนาการทางรางกายจิตใจ การทํางานของสรีระและการดูแลสุขอนามัย ทัศนคติ คานิยม 
สัมพันธภาพ  พฤติกรรมทางเพศ มิติทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลตอวิถีชีวิตทางเพศ เปน
กระบวนการพัฒนาทั้งดานความรู ความคิด ทัศนคติ อารมณและทักษะที่จําเปนสําหรับบุคคลที่จะ
ชวยใหสามารถเลือกดําเนินชีวิตทางเพศอยางเปนสุขและปลอดภัยสามารถพัฒนาและดํารง
ความสัมพันธกับผูอ่ืนไดอยางมีความรับผิดชอบและสมดุล 
 1.  ความหมายของเพศศึกษา เพศศึกษามีความหมายตรงกับภาษาอังกฤษวา (Sex 
Education) มีขอบขายกวางขวางมาก ซ่ึงไดมีนักการศึกษาไดใหความหมายเรื่องเพศศึกษาใน
หลากหลายทัศนะไว ดังนี้ 
           นงลักษณ   เอมประดิษฐ และคณะ ( 2540 : 4) ยุพิน รุงแจง (2533 : 9) จิตราภรณ 
วนัสพงศ (2536 : 6 – 7) สุจิตรา สุคนธทรัพย (2542 : 106) สุชาติ และวรรณี โสมประยูร (2541 : 
157) ไดใหความหมายไวในทํานองเดียวกันวา   เพศศึกษา หมายถึง โครงการศึกษาพัฒนาการทาง
เพศ ที่มีความสําคัญในเรื่องเพศศึกษา และสามารถนําความรูเกี่ยวกับเรื่องเพศ เตรียมพรอมที่จะ
แกปญหาในการดําเนินชีวิตของตนเองทั้งในปจจุบันและอนาคตที่เปนปญหาที่เกี่ยวของกับดาน
รางกาย  สังคม  จิตใจและศีลธรรม ซ่ึงสิ่งเหลานี้มีผลตอความสําเร็จในชีวิตครอบครัวรวมทั้ง
สัมพันธภาพที่ดีของสมาชิกในครอบครัว ความสามารถในการตัดสินใจเกี่ยวของกับการปฏิบัติตน
ทางดานศีลธรรมจรรยา พฤติกรรมทางเพศในดานความรู ทัศนคติและการปฏิบัติเพื่อกอใหเกิด
ความรับผิดชอบ และความสัมพันธอันดีระหวางเพศซึ่งสอดคลองกับ มยุรี ภูงามทอง (2534 : 1-7)  
สุพร  เกิดสวาง (อางถึงใน นงลักษณ   เอมประดิษฐ และคณะ  2540 : 13)     ศุภรัตน  ศรีสุชาติ 
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(2547 : 11)ไดใหความหมายไวในทํานองเดียวกันวา   เพศศึกษา หมายถึงกระบวนการศึกษาชวยให
ผูเรียนมีความรูความเขาใจถึงเรื่องราวทางเพศในดานกลไกลการทํางาน การเปลี่ยนแปลง ความ
ตองการและผลสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงและความตองการทางเพศทั้งสองในทุก ๆ ดาน 
เกี่ยวกับทางดานกายวิภาค และสรีรวิทยาของรางกาย สุขภาพจิต พัฒนาการตาง ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่อง
เพศ การอยูรวมกัน และการเรียนรูบทบาทระหวางชายหญิง และดานสังคมวิทยาเกี่ยวกับการ
ปรับตัวใหเขากับบุคคล ตลอดจนการประพฤติตนตามกฎเกณฑ และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดี
งาม เพื่อนําไปผสมผสานกับการดําเนินชีวิตอยางมีความสุขทั้งในปจจุบันและอนาคต นําความรูไป
ใชในการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข  ในทํานองเดียวกัน ระวิวรรณ แสงฉาย (2538 : 6) กลาววา 
สมาคมแพทยแหงสหรัฐอเมริกา (American Medical Association – AMA) วันทนีย  วาสิกะสิน อาง
ถึงใน นงลักษณ  เอมประดิษฐ และคณะ (2540 : 3) กัญญา รักชาติ และพิมลพรรณ อางถึงใน นง
ลักษณ  เอมประดิษฐ (2540 : 2)ไดใหความหมายของเพศศึกษาไววา หมายถึง การสอนเพื่อจะชวย
สงเสริมชีวิตครอบครัวใหมั่นคงถาวร เพื่อใหเด็กเขาใจ และยอมรับนับถือตัวเองมากขึ้นเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการสรางเสริมมนุษยสัมพันธที่ดี เพื่อปลูกฝงความรับผิดชอบในการแสดงออก
เกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษาที่มีตอสังคม และเพื่อยกมาตรฐานความสามารถของการที่จะเปน บิดา มารดา 
ซ่ึงรูจักหนาที่ที่ดีของตนในอนาคต โดยการสอนเพศศึกษานี้แกเด็ก จะตองไมหมายถึงการสอนเรื่อง
เทคนิคเกี่ยวกับการรวมเพศ หรือความผิดปกติทางเพศใด ๆ ทั้งสิ้นซึ่งสอดคลองกับกูด (Good 1973 
: 531) เสนอ  อินทรสุขศรี (2540 : 1) ชัยวัฒน  ปญจพงษ  และคณะ (2523 : 3 – 4 ) นงลักษณ  เอม
ประดิษฐ  และคณะ (2540 : 4) ณัชชา  ถาวร (2545 : 17) ไดใหความหมายของเพศศึกษาไววา  
เพศศึกษา  เปนกระบวนการเรียนรูความแตกตางที่เกิดจากธรรมชาติและการกําหนดของสังคม
ระหวางเพศชายและเพศหญิงและมีความเกี่ยวของกับมนุษยตั้งแตเกิดจนตาย ซ่ึงสามารถศึกษาไดทัง้
ในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนซึ่งไมใชแตเพียงการศึกษาเรื่องสรีระวิทยาเทานั้น แตตองศึกษา
ถึงสภาวะทางจิตใจ อารมณ และสังคมของมนุษย ความสัมพันธระหวางเพศเพื่อที่จะไดเกิดความ
เขาใจในตนเองและผู อ่ืนเพื่อที่จะใหเกิดการปรับตัวในการอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมี
ความสุข โดยไมสรางปญหาในสังคม และในทํานองเดียวกัน รูบินและคิฟเคนดัล (Rubin and 
Kifkendal, 1964 : 18) ไดใหคําจํากัดความของเพศศึกษาไววา เพศศึกษาไมใชเพียงหนวยการสอน
เกี่ยวกับการสืบพันธุหรือสอนใหรูวาเกิดปฏิสนธิและคลอดอยางไรเทานั้น แตเพศศึกษามีเปาหมาย
และขอบเขตที่กวางขวางกวานั้นกลาวคือ เปนโครงการการศึกษาที่ชวยใหผูเรียนนําความรูเกี่ยวกับ
เพศที่มีความหมายไปผสมผสานลงในการดําเนินชีวิตปจจุบันและอนาคต ชวยใหผูเรียนไดมีความ
เขาใจพื้นฐานที่สําคัญทางเพศเมื่อเขามีอายุถึงวัยที่เปนผูใหญเพียงพอ นอกจากนี้ ยังชวยใหผูเรียน
เขาใจถึงบรรทัดฐานในสังคมที่แตกตางกัน อันจะเปนการชวยใหเขาไดปรับตัวเขากับบุคคลเหลาน
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นั้นไดดี รวมทั้งการปลูกฝงความสามารถในตัวผูเรียนใหรูจักตัดสินใจเกี่ยวของกับการปฏิบัติ
ทางดานศีลธรรมจรรยา แตการที่จะมุงหวังเอาไววาการสอนเพศศึกษาในโรงเรียนจะชวยลดอันตรา
การเปนโรคกามโรค และลดอัตราการเกิดบุตรนอกสมรสได เพราะปญหาสังคมดังกลาวเปนปญหา
ซ่ึงตองรวมมือกันระหวางองคการตางๆ ในสังคมและโรงเรียนก็เปนสวนหนวยหนึ่งของสังคมใน
การแกปญหาเรื่องเพศและ คิแลนเดอร (Kilander, 1970 : 53) ไดใหความหมายของเพศศึกษาไววา 
“เปนโครงการการศึกษาที่จัดขึ้นเพื่อชวยใหผูเรียนไดเตรียมพรอมที่จะแกปญหาของชีวิต ซ่ึงมีเร่ือง
เพศเปนสวนประกอบ ปญหาเหลานี้มีมากมายนับตั้งแตปญหาสวนตัวของบุคคลจนถึงปญหาที่มี
ความสลับซับซอนมากขึ้นเกี่ยวของกับรางกาย สังคมจิตใจ และศิลธรรม ซ่ึงสิ่งเหลานี้จะมีผลตอ
ความสําเร็จในชีวิตครอบครัวรวมทั้งสัมพันธภาพที่ดีของสมาชิกในครอบครัว” 
  จากนักการศึกษาไดใหความหมาย เพศศึกษา สรุปไดวา เพศศึกษาหมายถึง
โครงการศึกษากระบวนการที่ใหความรูทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนเกี่ยวกับพัฒนาการ
ทางเพศทางดานกายวิภาค สรีรวิทยา สุขภาพจิต สถานภาพ และบทบาททางเศรษฐกิจ สังคม 
ประเพณีและวัฒนธรรม เพื่อปรับตัวและวางแผนชีวิตและการตัดสินใจปฏิบัติตอกันระหวางเพศมี
ความรูความเขาใจเรื่องเพศ การควบคุมพฤติกรรมทางเพศและแรงผลักดันทางเพศกระบวนการ
แกปญหาของการสืบพันธ อันมีผลทําใหเกิดความเปนระเบียบในสังคม และชีวิตครอบครัว 
 2.  จุดมุงหมายของการสอนเพศศึกษา ทั้งในโรงเรียนมัธยมศึกษา ตองการใหนักเรียน
เกิดการเรยีนรู หรือมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ องคการแพธ (PATH :2546) 
การสอนเพศศกึษาในโรงเรียนมีจุดมุงหมายดังนี้ คือ 
  1.  เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบในทางลบอันเนื่องมาจากพฤติกรรมทาง
เพศ เชน การตั้งครรภที่ไมไดตั้งใจ การติดเชื้อ HIV และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 
  2.  เพื่อเสริมสรางคุณภาพของความสัมพันธทั้งระหวางเพศ เพื่อน คูรัก ครอบครัว 
บนพื้นฐานของการเคารพและใหเกียรติทั้งตอตนเองและผูอ่ืน  
  3.  พัฒนาความสามารถในการคิด การตัดสินใจ การสื่อสาร ที่จะชวยใหดําเนิน
ชีวิตไดอยางรูเทาทันความตองการของตนเอง สามารถหาทางออกกับแรงกดดัน ส่ิงจูงใจทั้งจาก
เพื่อน ส่ิงแวดลอมไดอยางผูที่รูคิด สามารถรับผิดชอบและมีความสุขกับสิ่งที่ตนเองเลือก 
  จะเห็นไดวาจุดมุงหมายสําคัญของการสอนเรื่องเพศศึกษา ที่นักการศึกษาไดกลาว
ขางตนสรุปไดวา เพศศึกษา เปนการเสริมสรางคุณภาพและคุณธรรมใหแกผูเรียน โดยเนนถึงการ
แกปญหาที่ตนเหตุและการปองกันไวกอนเปนการลวงหนา มากกวาการที่จะตองมาแกไขปญหาใน
ภายหลัง 
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 3.  วัตถุประสงคและความสําคัญของการสอนเพศศึกษา นักการศึกษาไดใหแนวคิด
ความสําคัญของการสอนเพศศึกษาสําหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนไวดังนี้ 
  นงลักษณ  เอมประดิษฐ และคณะ (2540 : 25 – 26) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับความ 
สําคัญเรื่องเพศศึกษา วา การที่เด็กไดเรียนรูในเรื่องเพศศึกษาจะชวยใหเด็กบรรลุผลในเรื่องตอไปนี้ 
  1. เขาใจหรือสามารถแยกบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบระหวางเพศไดถูกตอง
  2. เขาใจความเปลี่ยนแปลงของรางกาย จิตใจ แตละชวงวัยหรือรูพัฒนาการของ
บุคคลทั้งเพศหญิงและเพศชายในแตละชวงวัย 
  3. รูวาควรจะมีเพศสัมพันธเมื่อใดบางจึงจะไมเปนปญหา 
  4. รูวาควรเตรียมตัวอยางไรบางหากมีคูครอง เชน ความพรอมทางวุฒิภาวะ 
อารมณ สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม การปรับตัวในการใชชีวิตคู การเตรียมตัวในการวางแผน
ครอบครัว 
  5. รูวาควรเตรียมตัวอยางไรเมื่อมีคูครอง เชน การมีเพศสัมพันธที่เหมาะสม การ
ปรับตัวเขาหากัน การแบงหนาที่ความรับผิดชอบภายในครอบครัว รวมท้ังการแบงเบาภาระ
ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน การวางแผนครอบครัว และการวางแผนชีวิตคูรวมกัน 
  6. ลบเลือนปญหาพฤติกรรมทางเพศที่ผิดปกติ เชน กามวิตถาร หรือจิตเภทตาง ๆ 
เปนตน 
  7. มีทัศนคติที่ถูกตองในเรื่องเพศ เชนไมเขาใจวาเรื่องเพศสัมพันธระหวางเปน
เร่ืองสกปรก หยาบคาย หรือผิดศิลธรรม ไมกีดกั้นเด็ก ๆ เรียนรูเร่ืองเพศศึกษา เพราะบางที่ปกปดยิ่ง
จะทําใหเด็กคิดวาเรื่องเพศเปนเรื่องล้ีลับ ทําใหเด็กแสวงหาความรูดวยตนเอง หรือถามผูอ่ืนที่ไมมี
ความรูเร่ืองเพศก็ยิ่งจะกลายเปนปญหาแกเด็กเหลานั้นมากขึ้นได 
  8. สรางความสุขในครอบครัว 
  9. ลดปญหาทางเพศและปญหา 
  คิแลนเดอร (Kilander 1970 : 72–74) กลาววาการสอนเพศศึกษาควรมี
วัตถุประสงค ดังนี้ 
  1.  เพื่อใหเขาใจความหมาย และความสําคัญของชีวิตการแตงงาน การเปนพอแม
และชีวิตครอบครัว 
  2.  เพื่อใหรูจักควบคุมอารมณ การมีวินัยในตนเองรูจักนับถือบุคคลอื่น ๆ ซ่ึงจะทํา
ใหเด็กเติบโตเปนผูใหญที่ดีในสังคม เขาใจหนาที่ของพอแม และมีความรับผิดชอบในครอบครัว 
  3.  เพื่อใหเกิดความเขาใจในเรื่องเพศของมนุษยวาเปนเรื่องธรรมชาติที่มนุษย    
ทุกคนควรรู ไมเห็นวาเปนเรื่องที่นาละอายหรือเปนเรื่องที่ผิด 
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  4.  ใหเรียนรูพฤติกรรมทางเพศของมนุษย ไมไดเฉพาะที่เกี่ยวกับบุคลิกภาพ
สวนตัวเทานั้น แตยังเกี่ยวของกับสังคม ศีลธรรม และศาสนาอีกดวย 
  5.  เพื่อใหเรียนรูโทษและอันตรายจากการประพฤติผิดทางเพศ ของเด็กชายและ
เด็กหญิง เชน การมีเพศสัมพันธกอนแตงาน และการทําแทง 
  6.  เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียน ไดเรียนรูและทราบขอเท็จจริงในเรื่องเพศจากบิดา
มารดา ครูผูใหคําปรึกษา และหมอสอนศาสนา 
  7.  ใหเขาใจถึงกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของอวัยวะสืบพันธุของเพศชาย
และหญิง ตลอดจนการสืบพันธุ 
  8. เพื่อใหความซาบซึ้งในมารยาท ศีลธรรมจรรยา อันควรประพฤติของชายและ
หญิงในการพบปะกันในสังคม 
  9.  เพื่อใหเขาใจถึงปญหาเรื่องเพศของแตละบุคคล เชน การฝนเปยก การมี
ประจําเดือน และการสําเร็จความใครดวยตนเอง 
  10. ใหเขาใจถึงเรื่องพันธุกรรมของมนุษย เชนลักษณะตาง ๆ ที่พอแมถายทอดไป
ยังบุตรหลาน 
  11. ใหเรียนรูถึงกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีและศีลธรรมจรรยา ที่เกี่ยวกับ
เร่ืองเพศ เชน การแตงงาน การหยาราง และปญหาโสเภณี 
  12. เขาถึงธรรมชาติของการตั้งครรภ การคลอด การเลี้ยงดูเด็ก และการปฎิบัติตัว
ของมารดา ภายหลังคลอด 
  13. ใหเรียนรูถึงปญหาการเพิ่มประชากร และการวางแผนครอบครัว 
  14. ใหเรียนรูถึงขอเท็จจริง เกี่ยวกับโรคติดตอทางเพศสัมพันธรวมทั้งวิธีการ
ปองกันและการรักษา 
  รวิวรรณ แสงฉาย (2538 : 8 – 10 ; อางมาจาก Robin 1970 : 21 – 24) กลาววาเปน
การใหความรูเกี่ยวกับเรื่องเพศและชีวิต เพื่อการพัฒนาการที่ดีของชีวิตมนุษยทุกคน  เคอรเคนดอล 
(Kirkendal ,  อางถึงในสุจิตรา  สุคนธทรัพย 2542 : 75 ) ซ่ึงเปนศาสตราจารยที่สอนเกี่ยวกับชีวิต
และครอบครัว (Family Life) ไดรวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับวัตถุประสงค บทบาทสําคัญของเพศศึกษา 
และการที่ปญหาเรื่องเพศศึกษามีความสําคัญตอชีวิตและสังคม  
  1. เพื่อใหเจาตัวมีความรูและความเขาใจ เกี่ยวกับความเจริญและสภาวะทาง
รางกาย สติปญญา จิตใจและอารมณของตนโดยทั่ว ๆ ไป และมีสัมพันธกับเรื่องเพศและกามารมณ 
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        2.  เพื่อขจัดความกลัวและความกังวล อันมีมูลฐานมาจากการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการทางเพศ และการปรับตัวทางเพศของผูนั้น เพื่อสามารถปฏิบัติตนไดถูกตองเหมาะสมไม
มีความวิตกกังวล 
        3. เพื่อสรางความเขาใจและทัศนคติที่ถูกตองและสมเหตุสมผลตอเพศ และการ
แสดงออกทุกทางของเพศในตนเองและผูอ่ืน เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและทัศนคติที่ถูกตองในเรื่องเพศ 
        4. เพื่อใหเจาตัวมองเห็นอยางเขาใจถองแทถึงสัมพันธภาพของตนเองกับคนเพศ
เดียวกันและเพศตรงกันขาม และชวยใหเขาใจถึงหนาที่ พันธะและความรับผิดชอบที่ตนตองมีกับ
ตนเองและกับผูอ่ืน ทําใหปฏิบัติเกี่ยวกับตนเองและเพศตรงขามไดถูกตอง เหมาะสมในแงของ
สังคม 
        5. เพื่อใหมองเห็นวามนุษยสัมพันธที่ดี สมบูรณ สะอาด ทั้งในระหวางเพศเดียวกัน
และกับตางเพศ มีสวนสําคัญอยางยิ่งในการใหความพึงพอใจ ความสุขสําราญ ความราบรื่น ความ
กระตุนชักจูงไปในทางดี ทั้งในชีวิตของแตละคนในชีวิตของทั้งครอบครัว 
        6. เพื่อสรางความเขาใจและความปรารถนาวา สังคมจําเปนตองมีมาตรฐานทาง
ศีลธรรม เพื่อเปนหลักในการชวยควบคุมในการตัดสินใจของเรา 
        7. ใหมีความรูเพียงพอเกี่ยวกับการใชเพศไปในทางผิดและความวิปริตทางเพศ
ทั้งนี้เพื่อใหเจาตัวรูจักรักษาใหพนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบ ขมเหงและใหพนจากภยันตราย ความ
เสียหายตอสุขภาพจิต เพื่อประโยชนในการปองกันปญหาทางเพศและลดปญหาอาชญากรรมทาง
เพศ 
        8. เพื่อกระตุนใหเราสรางสรรคสังคมใหปราศจากสิ่งเลวทรามหรือเปนพิษเปนภัย 
เชน โสเภณี ลูกไมมีพอ กฎหมายที่ลาสมัยเกี่ยวกับเรื่องเพศ ความกลัวหรือทัศนคติอันไรเหตุผล การ
เอารัดเอาเปรียบทางเพศ ระหวางเพศ เปนตน 
        9. เพื่อใหเจาตัวมีความเขาใจและความเคยชินจากการหัดการนึกคิด ทัศนคติอุดม
คติ ที่จะชวยใหเขาสามารถใชเพศและกามารมณของเขาอยางถูกตอง อยางเปนประโยชนและมีผล
ในทางดี การเสริมสรางในการดํารงชีวิตของเขาในหนาที่ตาง ๆ เชน ในหนาที่ของคูครอง เพื่อเปน
แนวทางในการดําเนินชีวิตคูที่ดี เพื่อเปนพื้นฐานครอบครัวที่มีความสุข เปนพอแมที่ดีเขาใจลูกและ
เปนพลเมืองที่ดี 
         จากวัตถุประสงคการเรียนรูและจากความสําคัญของการสอนเพศศึกษาใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน สรุปไดวา การสอนเพศศึกษาเปนการสอนในเรื่องที่เกี่ยวของกับชีวิต
มนุษย การเจริญเติบโต พัฒนาการทางเพศทั้งทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ และใหมีเจตคติที่ดีใน
เร่ืองเพศศึกษาและเพศตรงขาม ใหมีความตระหนักและการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางเพศอยางมี
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เหตุผล มีความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัวและสังคม ตลอดจนสามารถที่จะปองกันและแกไข
ปญหาทางเพศไดอยางเหมาะสม และรูจักที่จะสรางเสริมชีวิตครอบครัวไดอยางมีความสุข 
 4. ความรูและขอบเขตเนื้อหาเรื่องเพศศึกษา กรมสง เสริมการปกครองทอง ถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทย (2549 : 99) กลาววา เด็กวัยรุนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน อายุระหวาง 13 – 
16 ป สังคมที่มีคูรักมีเพศสัมพันธ เปลี่ยนคูนอน ขายบริการทางเพศแบบแอบแฝงปนสนุกกําลัง
ระบาดหนักในสังคมวัยรุนเด็กชายหญิง สถานศึกษาถือวามีบทบาทสําคัญในการใหความรูความ
เขาใจกับนักเรียนโดยเฉพาะนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ซ่ึงสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่กําหนดไวในกลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา สาระที่ 2  
  เพ็ญศรี  พิชัยสนธิ (2539 : 69-71) กลาววา พฤติกรรมทางเพศเปนสวนหนึ่งของ
บุคลิกภาพทั้งหมอ ของคนเรา เพศศึกษาจึงประกอบดวยเรื่องราวตาง ๆ ดังนี้ 
  1. ดานรางกาย 
   1.1 ลักษณะของอวัยวะสืบพันธของทั้งสองเพศ การเจริญเติบโต และการทํา
หนาที่ของอวัยวะนั้น รวมท้ังการใหกําเนิดและความสามารถในการคุมกําเนิดและความสามารถใน
การคุมกําเนินของมนุษย 
   1.2 การทํางานของระบบอื่น ๆ ในรางกายที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมทางเพศ 
เชน ระบบฮอรโมน ระบบประสาทและระบบสมอง 
   1.3 ความสัมพันธระหวางความนึกคิด และเจตคติของคนกับการแสดงออก
ทางเพศ สมอง ขนบธรรมเนียมประเพณี ศีลธรรม เกี่ยวกับการกระทําอยางไร 
   1.4  พัฒนาการทางเพศและเพศเปนสวนหนึ่งของบุคลิกภาพ 
   1.5  พันธุกรรม 
  2. ดานสังคม 
   2.1 บทบาทหนาที่ และความสามารถในครอบครัวของสมาชิกครอบครัว
รวมทั้งเรื่องวิธีกินอยู การเงิน มรดก ระเบียบวินัย และกฎหมายตาง ๆ 
   2.2 อิทธิพลของเพศตอความสัมพันธระหวางบุคคลตาง ๆ ในสังคม 
   2.3 การใชเพศและจุดประสงคของเพศของเพศทั้งภายในและภายนอกการ
สมรส 
   2.4 เพศและการเพิ่มประชากร 
   2.5 ความแตกตางระหวางเพศชายและเพศหญิง 
   2.6 ปญหาทางเพศที่เกิดจากมาตรฐานของสังคมสิทธิมนุษยชน และนโยบาย
การพัฒนา 
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   2.7 สาเหตุและการรักษาความผิดปกติทางเพศ 
  3. ดานอนามัย 
   3.1 สุขภาพทั่วไปทั้งกายและใจเกี่ยวกับเพศอยางไร 
   3.2 พัฒนาการทางเพศ แรงขับทางเพศและพฤติกรรมบางอยาง เชน การสําเร็จ
ความใครดวยตนเอง การเลนอวัยวะ และการอยากรูอยากเห็นทางเพศ 
   3.3 ความสะอาด 
   3.4 การปรับตัวอยางไรกับการเปนหนุมเปนสาวเร็วหรือชาเกินไป 
   3.5 การอดกลั้นทางเพศ การผอนคลายแรงขับทางเพศ 
   3.6 ความรูเกี่ยวกับโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 
   3.7 การสงเสริมการแสดงออกทางเพศอยางเหมาะสมตามวัย ความสัมพันธ
ระหวางคนในครอบครัวควรมีแบบฉบับอยางไร 
  4. ดานเจตคติและการปรับตัว 
   4.1 การวางตัวกอนสมรส โดยเฉพาะกับคูที่ออกเที่ยวดวยกันเสมอ ๆ หรือเปน
คูหมั่น 
   4.2 การสังสรรคระหวางเด็กหนุมสาว 
   4.3 นิสัยและการปฏิบัติเกี่ยวกับเพศ 
   4.4 การสรางเจตคติที่ถูกตองและเหมาะสม 
   4.5 การเขาใจในการแสดงออกและพฤติกรรมทางเพศที่เห็นในสังคม 
   4.6 การสรางคานิยมและระบบคุณคาในเรื่องตาง ๆ ที่สังคมยอมรับเพื่อเปน
แนวทางและหลักในการดํารงชีวิตและการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ มิใชแตเร่ืองที่เกี่ยวกับเพศเทานั้น 
  5. เพศในการคบหาสมาคมและเกี่ยวของกัน 
   5.1 การศึกษาเพื่อไดเขาใจ และยอมรับหนาที่ตามเพศของตนตามสังคม ซ่ึง
กําลังมีการเปลี่ยนแปลง และพยายามหาทางวางตนและปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ ขอตนใหไดผลราบรื่น 
ใหความยุติธรรมและความพึงพอใจแกตนเอง และชายหญิงที่สัมพันธดวย 
   5.2 การตระหนักถึงความแตกตางในลักษณะการนึกคิด และพฤติกรรมทาง
เพศซึ่งมีอยูตามปกติในแตละคน 
   5.3 การตระหนักวาแตละคนทั้งชายและหญิงตองมีความรับผิดชอบตอสังคม 
   5.4 ครอบครัวและเจตคติเร่ืองเพศกับการอบรมภายในครอบครัว 
  6.  การกําหนดคานิยมในเรื่องเพศ คานิยมเปนหลักในการดํารงชีวิตและตัดสินใจ
ในเรื่องตาง ๆ ที่จะนําไปสูความสุขสบายความสงบมาสูตนเองและผูอ่ืน ขนบธรรมเนียมประเพณี
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จะมีสวนเกี่ยวของในเรื่องนี้อยางมาก คานิยมในเรื่องเพศ เชน คนโสดทั้งชายและหญิงตองรักษา
ความบริสุทธิ์ หญิงตองรักนวลสงวนตัว การแสดงออกทางเพศจะมีไดเมื่อสมรสแลว การกําหนด
คานิยมควรมีรากฐานจากหลักสําคัญของสังคมประชาธิปไตย ไดแก การเคารพในเกียรติ และ
ศักดิ์ศรีของมนุษยทุกคนเทาเทียมกัน ทุกคนมีสิทธิตัดสินใจเรื่องชีวิตของตน 
  รัจรี  นพเกตุ (2542 : 178 -179) ไดเสนอเนื้อหาของคูมือการสอนเพศศึกษาเด็กที่มี
อายุ 13-15 ป คืออยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปตอนตน ไวดังนี้ คือ เปนสิ่งปกติที่มีความรูสึกทางเพศ 
มีความตองการมีจิตนาการ เพศเปนสิ่งที่กอใหเกิดความสุข ขนาดขององคชาติและหนาอกไมได
เปนเครื่องยืนยันวาจะเปนคูนอนที่ดี คนทุกคนมักจะมีความรูสึกทางเพศไมวาจะรูปรางเชนไร เขา
ใจความแตกตางของพฤติกรรมทางเพศ  ความรักความใครไมใชส่ิงเดียวกับเสนหดึงดูดทางเพศ 
และมีความเขาใจผลตามมาของการรวมเพศที่ไมมีการปองกัน การปองกันการตั้งครรภ เด็กยางเขาสู
วัยรุนยังไมพรอมในการรวมเพศ การจีบ การเกี้ยวพาราสี การขอสรางความสัมพันธ บทบาทของ
เพื่อน  เคารพการกําหนดขอบเขตของคู  ตระหนักในการหาประโยชนของผูที่ เขามาสราง
ความสัมพันธและสุขอนามัยของรางกาย 
  นงลักษณ   เอมประดิษฐ และคณะ ( 2540 : 28 – 29) ไดเสนอเนื้อหาสาระในการ
สอนเพศศึกษาใหแกเด็กอายุ 12 -15 ป ซ่ึงอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน คือการเปลี่ยนแปลง
การเจริญเติบโตของรางกาย การปลูกฝงความรับผิดชอบในเรื่องเพศในเด็กทั้งความรับผิดชอบตอ
ตนเองและตอเพศตรงขาม/การใหเกียรติเพศตรงขางความคาดหวังทางสังคมตอบทบาทของการเปน
ผูชายผูหญิง อิทธิพลคานิยม ความเชื่อทางสังคม คานิยมที่ดี และคานิยมบางอยางที่ควรแกไข การ
หลีกเลี่ยงส่ิงยั่วยุทางกามารมณ 
  สุชาติ โสมประยูร และวรรณี  โสมประยูร (2541 : 197) ไดใหขอแนะนําในการ
สอนเพศศึกษาในรับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนวา เร่ืองที่ควรจะสอนไดแก การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการทางเพศ การเปลี่ยนแปลงของรางกายและจิตใจในวัยรุน สรีรวิทยาของอวัยวะเพศและ
ตอมเพศ การสืบพันธของมนุษย สุขปฏิบัติเกี่ยวกับอวัยวะเพศชายและเพศหญิง ความเขาใจในเพศ
ตรงขาม ความสัมพันธระหวางเพศ การปรับตัวเขากับเพื่อนตางเพศ การแตงงานและชีวิตครอบครัว 
และความเชื่อ ความเขาใจที่ผิดเกี่ยวกับเรื่องเพศ 
  เทิดศักดิ์  เดชคง (2543 : 75) ไดเสนอเนื้อหาการสอนเรื่องเพศศึกษาวา นาจะมี
ประเด็นสําคัญ ดังนี้ 
  1. รางกายและสรีระวิทยาของเพศชายและเพศหญิง 
  2. บทบาททางเพศและการคบคาสมาคม ทั้งการวางตัว  การใหเกียรติฝายหญิง 
มารยาททางสังคม ประเพณีเกี่ยวกับการคบเพื่อนตางเพศ เร่ืองนี้เปนการปลูกฝงคานิยมและ
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พฤติกรรมทางเพศในทางที่เหมาะสม ซ่ึงรวมทั้งการมีทักษะในการคบหา คือคบกันเพื่อนตางเพศได 
(ทั้งในแบบเพื่อนและแฟน) รูจักยับยั้งชั่งใจโดยกรอบของสังคมเปนตัวควบคุม 
  3.  อารมณและความตองการทางเพศ เรียนรูทั้งความตองการตาง ๆ อันเปน
ธรรมชาติและวิธีที่จะจัดการอยางถูกตอง 
  4. ปญหาทางเพศสัมพันธ เชนโรคติดตอ การตั้งครรภวาเกิดไดอยางไร ปองกัน
ไดอยางไร ในเด็กเล็กอาจตองมีเร่ืองการลวงละเมิดทางเพศ โดยใหเด็กรูจัก “บริเวณสวนตัวที่ตอง
ระมัดระวัง รวมทั้งบุคคลที่สามารถเปนที่ปรึกษาเมื่อเกดปญหาขึ้น 
  5. อนาคตของตนเอง ไดแกการเลือกคูครอง การแกไขความขัดแยงในชีวิตสมรส 
เพศศึกษาที่เด็กควรจะไดรับการเรียนรูเพื่อเปนประโยชนตอการดํารงชีวิตของเด็กในอนาคตโดยที่
ไมสรางปญหาภาระใหแกสังคม เนื้อหาที่เด็กควรจะไดรับการเรียนรูไมวาจากในระบบโรงเรียน
หรือนอกระบบโรงเรียน ควรจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องบทบาทหญิงชาย ความสัมพันธระหวางเพศ 
ความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางหญิงชาย – มาตรฐานสองชั้นในสังคม ความพึงพอใจทางเพศของ
หญิงและชาย ทัศนคติตอเพศตรงขาง การควบคุมเรื่องเพศ (ความรัก ความใคร คุณคาของผูหญิง  
ความอาย ระบบศีลธรรม) การวางตัวตอเพศตรงขาม การตอรองทางเพศ การสื่อสารทางเพศ และ
พฤติกรรมทางเพศ   
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ รวมกับ กรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (2548 :5 - 6) ไดใหแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพศศึกษา
สําหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (ม.1 – ม.3) ไดกําหนดขอบขายเนื้อหาเพศศึกษาไว 
6 หนวยการเรียนรู คือ หนวยที่ 1 พัฒนาการทางเพศ เนนสาระเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสรีระ
เมื่อเขาสูวัยหนุมสาว พัฒนาการทางเพศ การสืบพันธ ภาพลักษณตอรางกาย (body image) ตัวตน
ทางเพศ และรสนิยมทางเพศ (Sexual identity and orientation) หนวยที่ 2 สัมพันธภาพระหวาง
บุคคล มีเนื้อหาในมิติของครอบครัว เพื่อน การคบเพื่อนตางเพศ ความรัก การใชชีวิตคู การแตงงาน 
การเปนพอแม หนวยที่ 3 ทักษะสวนบุคคลที่จําเปนในการดําเนินชีวิตเพราะความรูและขอมูลที่
ไดรับเกี่ยวกับเพศนั้นไมเพียงพอที่จะชวยใหเยาวชนสามารถรับมือกับเหตุการณและแรงกดดันตาง 
ๆที่ประสบในชีวิตจริง  หนวยที่ 4 พฤติกรรมทางเพศ มีเนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศที่พัฒนา
ไปตามชวงชีวิต การเรียนรูอารมณทางเพศ การจัดการอารมณเพศ การชวยตนเอง จินตนาการทาง
เพศ การแสดงออกทางเพศ การละเวนการมีเพศสัมพันธ การตอบสนองทางเพศ  หนวยที่ 5 สุขภาพ
ทางเพศ เปนสาระเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงผลกระทบที่ไมพึงประสงคจากความสัมพันธทางเพศ ใน
สาระที่เกี่ยวกับเพศศึกษาเปนการใหความรูเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธที่ปลอดภัย วิธีการคุมกําเนิด 
การปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ และเอดส การลวงละเมิดทางเพศ ความรุนแรงทางเพศ และ
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อนามัยเจริญพันธ  หนวยที่ 6 สังคมและวัฒนธรรมเปนเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการเรียนรูและการ
แสดงออกในเรื่องเพศของบุคคลที่ไดรับอิทธิพลจากส่ิงแวดลอมและบรรยากาศทางสังคมและ
วัฒนธรรมในประเด็นของเพศศึกษาจึงเปนการเปดโลกทัศนใหเขาใจบทบาททางเพศ เรื่องเพศใน
บริบทของสังคม วัฒนธรรม กฎหมาย ศิลปะ และส่ือตาง ๆ 
  จากแนวคิดของนักการศึกษา จึงสรุปเนื้อหาเรื่องเพศศึกษาสําหรับเด็กอายุระหวาง 
12- 16 ป ซ่ึงกําลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนนั้น ควรจะสอนเนื้อหาเรื่องในเรื่อง การ
พัฒนาการเพศศึกษาและการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย  อารมณ  สุขอนามัยเกี่ยวกับอวัยวะเพศ 
การคบเพื่อนตางเพศ และพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การตั้งครรภ การติดโรคทางเพศสัมพันธ และ 
โรคเอดสใหนักเรียนซ่ึงอยูในระยะวัยรุน ใหเขาใจที่ถูกตองในเรื่องการเปลี่ยนแปลงดานรางกาย 
ปญหาในเรื่องเพศสัมพันธ แรงกดดันทางเพศ  การลดความกดดันทางเพศ  การปรับตัวตอ
สภาพแวดลอมรอบตัว การสรางคุณคาและเสนหในตัวเองการปรับตัวใหเขากับครอบครัว เพื่อน 
และการดํารงอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
 5. การสอนเพศศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2544 
หมวด 4 แนวการจัดการ ศึกษา มาตรา 22 การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการ
ศึกษาตองสงเสริมผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ดังนั้นการที่ครูผูสอนมี
ความรูเกี่ยวกับการสอนสุขศึกษาก็จะทําใหครูสามารถครูสามารถจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให
สอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียนได 
 6.  หลักการสอนเพศศึกษา กรมวิชาการ (2545 : 5) มาตรา 30 ใหสถานศึกษาพัฒนา
กระบวนการเรียน        การสอนที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งการสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา เนื่องจากกลุมสาระสุขศึกษา
และพลศึกษา มุงเนนเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพเปนสําคัญ ดังนั้นการจัดกระบวนการเรียนรูใหแก
ผูเรียนจึงควรใหความสําคัญกับเรื่องของทักษะกระบวนการ โดยผสมผสานเขากับเรื่องของความรู 
คุณธรรม จริยธรรม และคานิยม สัมฤทธิ์ผลของหลักสูตรจะเห็นไดจากผลที่เกิดขึ้นกับตัวผูเรียน  
คือ สามารถปฏิบัติได หรือเปนพฤติกรรมที่ปฏิบัติเปนประจํา สม่ําเสมอ คงทน ในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันดวยการคิดเปนและมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนคานิยมที่ดีที่สะทอนออกมาให
เห็นถึงการมีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี มีความรับผิดชอบตอสวนรวม ชุมชน และสังคม 
  กระทรวงศึกษาธิการ (ม.ป.ป. : 2) ไดเสนอแนวการสอนเพศศึกษาวา การสอน
เพศศึกษาในยุคปจจุบัน ผูสอนควรตระหนักถึงเรื่องตอไปนี้ 
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  1.  เรื่องเพศศึกษาเปนความตองการทางธรรมชาติและเปนสวนหนึ่งของชีวิต
มนุษยโดยทั่วไปและเปนความตองการที่มีอยูตลอดชีวิต 
  2.  มนุษยแตละคนมีคุณคาและศักดิ์ศรีจึงไมควรถูกแบงแยกกีดกันดวยเพศ เชื้อ
ชาติ ศาสนา วัฒนธรรม หรือรสนิยมทางเพศ ควรเคารพความแตกตางหลากหลายของกันและกัน 
  3.  การบังคับใหผูอ่ืนคิด เชื่อ หรือปฏิบัติ โดยขัดกับความตองการของบุคคลนั้น 
ๆ ถือเปนเรื่องที่ขัดตอกิจกรรมในการจัดการเรียนรูเร่ืองเพศ 
  4.  บุคคลตองรับผิดชอบตอการกระทําและผลการกระทําของตน รูจักแนวทาง
ปองกัน การระมัดระวังพฤติกรรมที่กอใหเกิดปญหาทางเพศ 
  5.  ผูสอนควรสรางสัมพันธภาพที่ดีตอผูเรียน และเปดโอกาสใหผูเรียนเปดเผย
หรือพูดคุยเกี่ยวกับความคับของใจในการดําเนินชีวิตรวมทั้งเรื่องเพศ โดยไมถูกตัดสินคุณคาจาก
ผูสอน 
  6. ในประเด็นเรื่องการปองกันการตั้งครรภไมพึงประสงคและการปองกัน
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ ผูสอนควรเสนอทางเลือกแกผูเรียนมากกวา “การไมมีเพศสัมพันธ
เทานั้น” 
  จากหลักการสอนเพศศึกษา  จึงสรุปไดวาการสอนเรื่องเพศศึกษาเปนเรื่อง
ธรรมชาติของมนุษยที่เนนทักษะกระบวนการพัฒนาการทางดานรางกายที่เนนความรู คุณธรรม 
จริยธรรม และคานิยม พฤติกรรมที่ปฏิบัติเปนประจํา สม่ําเสมอ  และนําไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน 
 7.  แนวคิดการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพศศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ รวมกับ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (2548: 1) กลาววา
แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพศศึกษาสําหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา เปนกิจกรรมการ
เรียนรูในเชิงกายวิภาค พฤติกรรมทางเพศ และปญหาทางเพศ เพื่อใหผูเรียนมี “ความรูจริง” ในเรื่อง
เพศ ตามหลักจิตวิทยาถือวามนุษยทุกคนมีความตองการทางเพศเปนแรงจูงใจชนิดหนึ่งเหมือนกับ
ความตองการอาหาร ดังนั้นความตองการความรัก ความมั่นใจในชีวิต ตลอดจนความเชื่อ เจตคติ 
ศาสนา  วัฒนธรรม ประเพณี ฯลฯ จึงเขามามีบทบาท เพื่อตอบสนองแรงจูงใจทางเพศคอนขางมาก 
และหากตอบสนองในทางที่ไมเหมาะสมจะกอใหเกิดปญหาตาง ๆ ตามมา เชน การมีเพศสัมพันธ
กอนวัยอันควร การมีคานิยมทางเพศที่ไมเหมาะสม และที่เปนปญหาระดับชาติคือ การแพรระบาด
ของโรคเอดส จึงจําเปนที่ตองปลูกฝงใหผูเรียนทุกคนตองมีความรูในเรื่องเพศที่ถูกตองและมีความ
รับผิดชอบตอพฤติกรรมทางเพศของตน 
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  องคการแพธ (PATH :2546) การจัดกระบวนการเรียนรูเปนกระบวนการพัฒนา
ผูเรียน เพื่อใหเกิดความสมบูรณ ทางดานจิตใจ รางกาย สติปญญา และสังคม โดยอาจใชยุทธศาสตร 
ไดหลายอยาง เชน  
  1.  การตั้งคําถาม (Questioning) และการถามตนเอง (Self Questioning) 
  2.  การใชแผนที่ความคิด (Mind Mapping) 
  3.  การเรียนรูแบบปรึกษาหารอื (Negotiated Learning)  
  4.  การบันทึกการเรียนรู (Learning Logs) 
  5.  การตั้งปญหา(Problem – Based Learning) 
  6.  การประเมินตนเองตามสภาพจริง (Authentic Self – Assessment) 
  7.  การลงมือปฏิบัติดวยตนเอง (Learning by Doing) 
  8.  การสืบคน (Inquiry Learning)  
  เพศศึกษา เปนกระบวนการจัดการเรียนรูเกี่ยวกับเพศ (Sexuality) ที่ครอบคลุม
พัฒนาการทางรางกาย จิตใจ การทํางานของสรีระและการดูแลสุขอนามัย ทัศนคติ คานิยม 
สัมพันธภาพ  พฤติกรรมทางเพศ  มิติ สังคม  และวัฒนธรรม  ที่มีผลตอวิ ธีชีวิตทางเพศเปน
กระบวนการพัฒนาความรู ความคิด ทัศนคติ อารมณ และทักษะที่จะเปนสําหรับบุคคลที่จะชวยให
สามารถเลือกดําเนินชีวิตทางเพศอยางเปนสุขและปลอดภัยสามารถพัฒนาและดํารงความสัมพันธ
กับผูอ่ืนไดอยางมีความรับผิดชอบและสมดุล 
 8.  รูปแบบการจัดการเรียนรูเพศศึกษา รูปแบบในการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรูที่
นํามาเสนอนี้สามารถนํามาประยุกตในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซ่ึงเนนใหผูเรียนไดมีสวน
รวม ไดสัมผัสกับแนวคิด เหตุการณและส่ิงที่เกิดขึ้นจริง ไดคิดไดแสดงออกอยางสรางสรรค รวมถึง
การใหโอกาส เพื่อนําสิ่งที่เรียนไปประสานกับสิ่งที่เคยรูมากอน เนนการกระตุนความอยากรูอยาก
เห็น รวมทั้งสามารถบูรณาการความรูไปสูการปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวัน 
  กรมวิชาการ ( 2545 : 129-132) ไดเสนอรูปแบบที่นําไปประยุกตในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมใหมีการศึกษาคนควา สํารวจ อภิปราย และประสานสัมพันธ
ระหวางสมาชิกของกลุม 
  1.  วิธีสอนการคิดและรวมกันแสดงความคิดเห็น (Think.Pair and Share) คือ
ผูเรียนทํางานเปนกลุมเพื่อชวยพัฒนาความคิดเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
  2.  วิธีสอนโตวาที  (Debate) คือผูเรียนศึกษาคนควาเกี่ยวกับหัวขอใดหัวขอหนึ่ง
และรวมงานเปนทีม และนําเสนอแนวคิดแกเพื่อนรวมชั้น 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                                                                                                   41

  3.  วิธีสอนการระดมสมอง (Brainstorming) ผูเรียนใหความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวขอ
ที่เรียนโดยทุกแนวความคิดจะถูกยอมรับ ความคิดเห็นไดถูกจัดกลุม จัดลําดับความสําคัญและให
เหตุผลประกอบความสําคัญนั้น ๆ และผูเรียนสามารถตอเติมแนวคิดที่คนอื่นใหไวได 
  4.  วิธีสอนการคาดคะเน สังเกต และอธิบาย (Predict, Observe, Explain) ผูสอน
เสนอสถานการณแกผูเรียน และใหผูเรียนลองทายวาอะไรจะเกิดขึ้นในกรณีที่ถามีการเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้น 
  5.  วิธีสอนการโยงใยความสัมพันธ (Webbing) ผูเรียนชวยกันเขียนคํา หรือ
พยางคที่จะมีความสัมพันธโยงใยความสัมพันธ 
  6.  วิธีสอนการสรางแนวคิดหลัก (Concept  Mapping) ผูเรียนชวยกันสรางกลุม
ของแนวคิดหลักที่สัมพันธกับหัวขอการเรียนการสอนและจัดลําดับของแนวคิดหลัก 
  7.  วิธีสอนการเขียนแผนภูมิแสดงขั้นตอน (Flowchart) ผูเรียนเขียนเหตุการณที่
เกิดขึ้นเปนขั้นตอน หรืออาจจะเปนการกระทํา บทบาท หรือการตัดสินใจที่เปนลําดับขั้นตอน 
  8.  วิธีสอนการเขียนแผนภูมิแสดงการวิเคราะห (Venn Diagram) ผูเรียนวิเคราะห
ความเหมือนและความแตกตางที่เกี่ยวของสัมพันธกับหัวขอการเรียนการสอนหนึ่งๆ  
  9. วิธีสอนการเขียนอยางอิสระ (Free Writing) คือผูเรียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับขอการเรียนในลักษณะเขียนเรียงความการเขียนเปนคําถาม 
  10. วิธีสอนการเรียนรูเนนความรวมมือ (Cooperating Learning) คือผูเรียนรวมมือ
เปนกลุมเล็ก เพื่อรวมทํางานโครงการที่กําหนดให 
  11. วิธีสอนการเรียนรูจากกันและกัน (Jigsawing) คือผูเรียนทํางานเปนทีม แตละ
คนแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่ตนเองมีประสบการณ 
  12. วิธีสอนการสนทนาแลกเปลี่ยน (Dialogue Journal) คือผูเรียนอภิปรายกับ
ผูสอนโดยใชลักษณะของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูสอน และจะเปดโอกาสของการไดรับ
ขอมูลปอนกลับโดยการผานสื่อการเรียน ปจจุบันอาจจะใช E – mail เปนสื่อกลางได 
  13. วิธีสอนแบบการสัมภาษณ (Interviews) ผูเรียนรวบรวมขอมูลโดยการใชการ
สัมภาษณและเสนอรายงานตอช้ัน 
  14.  วิธีการสอนแบบการแสดงนิทรรศการขนาดเล็ก (Mini – Museum) ผูเรียน
แสดงนิทรรศการเกี่ยวกับสุขภาพหรือหัวขอที่ศึกษา 
  15.  วิธีการสอนแบบการคิดรูปแบบ (Models) ผูเรียนสรางสิ่งที่เปนตัวแทนของ
แนวคิดอาจจะเปนไดทั้งนามธรรมและรูปธรรม 
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  16. วิธีการสอนแบบวงจรการเรียนรู (The Learning Cycle) ผูเรียนรวมใน
การศึกษาคนควาเรื่องใดเรื่องหนึ่งและสรางสิ่งที่มีความหมายที่ไดจากการศึกษานั้นพรอมทั้ง
เสนอแนะการแกปญหาในสวนที่จะเกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตของผูเรียน 
  17. วิธีสอนแบบการเขียนแผนภูมิตนไม (Consequence Diagram/Decision Trees) 
ผูเรียนเขียนแผนภูมิเพื่ออธิบายแนวทางการแกปญหาที่จะเปนไปไดหลาย ๆ แนวทาง 
  18. วิธีสอนการทํางาน – อภิปรายรวมกันในหัวขอที่สนใจ (Concerns) ผูเรียน
รวมกันทํางานเปนกลุมเพื่ออภิปรายหัวขอที่สนใจ และเสนอผลการอภิปรายตอเพื่อนรวมชั้น 
  19. วิธีสอนการแกปญหา (Problem Solving) ผูเรียนศึกษาปญหาและใชความ
ประยุกตในการแกปญหา 
  20. วิธีสอนการสะทอนความคิด (Reflective Thinking) ผูเรียนแสดงความคิดเห็น
ในสิ่งที่ไดเรียนรูหลังจากจบกิจกรรมการเรียนโดยการเขียนบทความ หรือตอบแบบสอบถาม ซ่ึง
เปนการแสดงความรูสึก/ความคิดเห็น 
  จากแนวคิดของนักการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการสอนเพศศึกษาที่กลาวมาขางตน 
กิจกรรมการเรียนรูสวนใหญนักเรียนจะเปนผูลงมือปฏิบัติดวยตนเอง โดยมีครูทําหนาที่เปนเพียง   
ผูจัดกิจกรรมและใหคําแนะนํามากกวาเปนผูบอกเนื้อหาใหนักเรียนจดจํา ครูจําเปนตองจัดกิจกรรม
ใหสอดคลองกับเนื้อหา ใบความรู ใบงาน เพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูที่แทจริง และชี้นํานักเรียน
ในบางโอกาสเพื่อใหนักเรียนไดใชความคิดและความสามารถของตนเองไดอยางเต็มที่ แตอยางไรก็
ตามวิธีการสอนเพศศึกษาที่ เหมาะสมกับผูเรียนมีอยูหลากหลายรูปแบบขึ้นอยูกับการนํามา
ประยุกตใชของครูผูสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนรูของครูผูสอนเอง  
 9.  การจัดประสบการณการเรียนรูเร่ืองเพศศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ รวมกับ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (2548) ไดใหแนว
ทางการจัดประสบการณการเรียนรูเพศศึกษา ซ่ึงแบงเปน 2 ลักษณะคือ 
  1.  การจัดประสบการณการเรียนรูในหองเรียน โดยฝายกิจกรรมการเรียนรู 
  2.  การจัดประสบการณผานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ซ่ึงอาจเปนปจจัยการเรียนรู
ของนักเรียนดานสภาพแวดลอม 
 10. คุณสมบัติของครูผูสอนเพศศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ รวมกับ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (2548) กลาววา ครูผูสอนมี
ความสําคัญยิ่งตอผลสัมฤทธ์ิของการสอนเพศศึกษา ดังนั้นครูผูสอนควรใชทักษะการสอนที่
เหมาะสม มีคุณสมบัติและควรคํานึงถึงเรื่องตอไปนี้ 
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  1.  มีทัศนคติที่ดีตอการสอนเพศศึกษา คือเชื่อวาเรื่องเพศเปนสิ่งจําเปนในชีวิต  
มิใชเร่ืองสกปรกควรปกปดและการสอนเพศศึกษาแกเด็กเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาศักยภาพเด็ก 
  2.  มีความแมนยําในเนื้อหาที่จําเปน เชน เนื้อหาตาง ๆ ดานพัฒนากรทางเพศ 
  3.  มีความชัดเจนเรื่องความเชื่อที่เหมาะสมและสอดคลองกับสังคมไทยและไม
นําความเชื่อหรือคานิยมของตนไปตัดสินผูเรียน 
  4. ใชทักษะการสอนที่เหมาะสมและเขาใจจิตวิทยาการเรียนของเด็กแตละวัยใช 
ภาษาเหมาะสม 
  5. บุคลิกเปนกันเองใจกวางยอมรับฟงความคิดเห็นที่แตกตาง  
  6. สอนดวยทาทีปกติธรรมดา ไมแสดงทาทีตอไปนี้ 

- เร่ืองเพศเปนเรื่องนากลัว รายแรง บาป 
- เร่ืองเพศเปนเรื่องลามกเลวทราม 
- เร่ืองเพศเปนเรื่องลับลมคมใน 
- เร่ืองเพศเปนเรื่องเลน ๆ ขบขัน 
- ทาทีหัวเสีย ดูหม่ิน เยาะเยย เขินอาย  

  ดังนั้นครูผูสอนเพศศึกษาจึงเปนบุคคลสําคัญยิ่งที่จะพัฒนาผูเรียนใหเปนผูที่มี
ภูมิคุมกันตอปญหาเพศและปญหาสังคม และสามารถนําความรูไปใชในการดํารงชีวิตไดอยางมี
ความสุข 
 11.  การใชสื่อการเรียนการสอน  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ รวมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (2548) กลาววา ส่ือการเรียน
การสอนเพศศึกษาที่ใช มีหลากหลายรูปแบบ ซ่ึงควรมีลักษณะดังนี้ 
  1.  ไมใชของจริงหรือรางกายของเด็ก หรือของผูสอนมาอธิบายประกอบหรือ
สาธิต 
  2. ใชภาพลายเสนหรือหุนจําลองที่ส่ือไดชัดเจน แตไมลอแหลมตอการสราง
จินตนาการทางเพศ 
  3.  การใชส่ือเคล่ือนไหว เชนภาพยนตร วีดีทัศน ใหใชภาพยนตรหรือวีดีทัศนที่
จัดทําขึ้นโดยเฉพาะสําหรับการสอนเพศศึกษา หรือถาไมไดสรางขึ้นเฉพาะก็ควรเลือกใชอยาง
ระมัดระวัง 
  4.  สามารถใชหนังสือที่ใหความรูเรื่องเพศศึกษาใหเด็กอานประกอบได เชน 
หนังสือภาพหรือหนังสืออ่ืน ๆ แตควรตรวจสอบใหเหมาะสมกับวัยของผูเรียน 
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  5. การใชส่ือ Internet เชน Website เกี่ยวกับเพศศึกษาโดยตรง เชน www. 
Smussay.com  เปนตน 
 12.  การประเมินผลการสอนเพศศึกษาในโรงเรียน การวัดผลการเรียน ในดานความรู
หรือแนวคิด ความรูสึกหรือทัศนคติ และการปฏิบัติหรือความประพฤติเกี่ยวกับเรื่องเพศตาม
จุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม ที่ครูไดตั้งขึ้นสําหรับการสอนในแตละบทเรียนเพื่อประเมินผลพฤติกรรม
ของนักเรียน ซ่ึงจะเปนประโยชนในการปรับปรุงการเรียนการสอนเพศศึกษาโดยตรง การ
ประเมินผลการสอนเพศศึกษาในโรงเรียนอาจจะทําไดหลายวิธีดวยกัน ครูผูสอนสามารถเลือกได
ตามความเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรูและเหมาะสมกับผูเรียน สุชาติ โสมประยูร และวรรณี  
โสมประยูร (2541 : 221-222) ไดใหเกณฑการประเมินผลพฤติกรรมทางเพศ ของผูเรียน หลังจาก
การสอนเพศศึกษาใหแกผูเรียนแลวโดยใชวิธีการสังเกตในการประเมินดังนี้ 
  1.  ความสัมพันธระหวางบุคคลภายในหองเรียนโดยทั่วไปดีขึ้นหรือไม 
  2.  การแสดงออกหรือความประพฤติทางเพศที่สังเกตไดอยางไร 
  3.  มีพฤติกรรมทางเพศไรบางที่เปลี่ยนแปลงไป 
  4.  นักเรียนสามารถเลือกอานหนังสือหรือวารสารหรือเอกสารเกี่ยวกับเรื่องเพศ
ไดเหมาะสมขึ้นหรือไม 
  5.  การใชเวลาวางใหเปนประโยชน หรือการเลือกประเภทของกิจกรรมสันทนา
การการเปลี่ยนแปลอยางไร 
  6.  ยังมีการพูดจาหยาบโลนเกี่ยวกับเรื่องเพศตามบริเวณหองน้ําหรือในหองสวม
อยูอีกหรือไม 
  7.  ปฏิกิริยาในการอภิปรายปญหาเกี่ยวกับเรื่องเพศที่นักเรียนไดแสดงออกมาเปน
อยางไร 
  8.  นักเรียนมีสวนรวมโดยทั่วไปในกิจกรรมการเรียนเกี่ยวกับเรื่องเพศดีขึ้น
หรือไม 
  9.  นักเรียนมีการสํารวมในการพูดจา การแตงตัว และความประพฤติอ่ืน ๆ เปน
อยางไร 
     10.  การรูจักควบคุมตัวเองหรือการมีวินัยในตนเองของนักเรียนดีขึ้นหรือไม 
  11.  มีประมวลคําเกี่ยวกับเรื่องเพศเพิ่มขึ้น และใชถอยคําเหลานั้นไดถูกตอง
หรือไม 
  12.  มีความรับผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืนดีขึ้นหรือไม 
  13.  ยังมีนักเรียนนําหนังสือโปหรือหนังสือลามกมาอานในหองเรียนอีกหรือไม 
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  14.  ยังมีการเขียนขอความหรือรูปภาพที่ลามกตามฝาผนังในหองน้ําอยูอีกหรือไม 
  15.  การใหความยอมรับนับถือหรือความรวมมือกับเพื่อนตางเพศเปนอยางไรบาง 
  การประเมินผลการเรียนรูเพศศึกษา เปนการประเมินผลเรียนทางดานความรู 
ความคิดและพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของผูเรียนดวยการสังเกตและแบบทดสอบหลังจากได
เรียนรูเร่ืองเพศศึกษา 
 

ชุดการเรียนรู 
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่นํามาเสริมสรางคุณภาพของการศึกษานั้นคือ 
การใชส่ือการเรียนในรูปของชุดการเรียนรู  ชุดการเรียนรูเปนนวัตกรรมทางการศึกษาอยางหนึ่งที่มี
ระบบการผลิตและมีการนําส่ือการเรียนการสอนหลาย ๆ อยางมาสัมพันธกัน หรือเรียกอีกอยางหนึ่ง
วา ส่ือประสมมาชวยในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียนแตละคนใหบรรลุ
จุดมุงหมาย ชุดการเรียนรูจะชวยใหครูมีความสะดวกสบาย และมีความมั่นใจในการสอนมากขึ้น 
นักเรียนจะเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 1.  ความหมายของชดุการเรียนรู  
  ชุดการสอน หรือ ชุดการเรียนรู มาจากคําวา Instructional Package หรือ Learning 
Package จัดเปนสื่อการสอนชนิดหนึ่งซ่ึงเปนชุดของสื่อประสม (Multi – media) ที่จัดขึ้นสําหรบั
หนวยการเรยีนตามหวัขอเนือ้หาและประสบการณของแตละหนวยทีต่องการจะใหผูเรียนไดรับ 
โดยจัดเอาไวเปนชุด ๆ บรรจุอยูในซอง กลองหรือกระเปา ซ่ึงแลวแตผูสรางจะจัดทําขึ้น ในการ
สรางชุดการสอนจะใชวิธีระบบเปนหลักสาํคัญดวย จึงทาํใหมั่นใจไดวาชุดการสอนจะสามารถชวย
ใหผูเรียนไดรับความรูอยางมีประสิทธิภาพและยงัชวยใหผูสอนเกิดความมั่นใจพรอมที่จะสอนอีก
ดวย ชัยยงค  พรมหมวงศ (2550) ซ่ึงมีนักการศึกษาไดใหความหมายเกี่ยวกับชุดการเรียนรูไวหลาย
ทานดังนี ้
  กัลยา  ตะมะครุธ (2543 : 18) จรัสโฉม ชมภูยิ่ง (2543 : 20) ภัลลภ อินทมาตร 
(2543 : 25) เชิญ สามารถ (2544 : 11) วันเพ็ญ  มีคําแสน (2544 : 32) อภิชาต บังคมเนตร (2544 : 38) 
สุทธิรักษ  ออนจําปา (2547 : 17) เอมอร  จันทรเสาวพักตร (2547 : 41)ใหความหมายที่สอดคลอง
กันวา ชุดประสบการณที่สมบูรณ มีระบบสื่อประสมที่สอดคลองกับเนื้อหาวิชาและวัตถุประสงค
เพื่อชวยใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ ในทํานองเดียวกัน     
อัมพัน  คณะนาม ( 2544 : 32)  จันทสิน  แกนจันทร  (2544 : 21) เสาวะลี ผิวหมู (2546 : 40) ไดให
ความหมายของชุดการสอน (Instructional Package) คือส่ือหลายอยางประกอบกันจัดเขาไวดวยกัน
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เปนชุด เรียกวาสื่อประสม มีองคประกอบพื้นฐานของการเรียน จุดประสงคกิจกรรมการเรียนการ
สอน และการประเมินผล โดยระบุจุดประสงคการประเมินผล กอนการเรียน คําแนะนําใหปฏิบัติ 
และมีการประเมินผลหลังเรียนและในทํานองเดียวกัน ศุภรัตน  ศรีสุชาติ (2547 : 37) กลาววาชุดการ
สอนหมาย ถึงโปรแกรมทางการสอนทุกอยางที่จัดไวโดยเฉพาะวัสดุ อุปกรณที่ใชในชุดการสอน 
อุปกรณที่ใชในการเรียนรู คูมือ เนื้อหา แบบทดสอบ เปนขอมูลที่เชื่อถือไดมีการกําหนดจุดมุงหมาย
ของการเรียนการสอนไวอยางครบถวน  ครูเปนผูจัดใหนักเรียนแตละคนไดศึกษาและฝกฝนตนเอง
โดยครูเปนผูคอยแนะนํา ซ่ึงสอดคลองกับ กุหลาบ หงษทอง (2547 : 17) กลาววาชุดการเรียนรู
หมายถึง หนวยการเรียนสําเร็จรูปที่ผูเรียนสามารถเรียนไดดวยตนเอง โดยศึกษาคําชี้แจงและทํา
กิจกรรมตามขั้นตอนที่กําหนดไวในชุดนั้น ทําใหผูเรียนมีความรู และบรรลุวัตถุประสงคของชุดการ
เรียนรูดวยตนเอง 
  ดานนักการศึกษาตางประเทศ ลอเรน และ กอรดอน (Lawrence and Gordon 1973 
: 1) กลาววาชุดการเรียนรูเปนบทเรียนที่มีระเบียบแบบแผนอาจมีวิธีการศึกษาหาความรูไดหลายๆ 
อยางคือ รวมกิจกรรมการเรียนการสอนหลาย ๆ อยางไวดวยกัน เพื่อใหผูเรียนไดเลือกเรียนตาม
ความสนใจ ชุดการเรียนรูนี้เหมาะสําหรับการเรียนหลาย ๆ อยางของผูใหญและเด็กที่มีอายุตั้งแต    
9 ป ขึ้นไป 
  กูด (Good 1973 : 306) กลาววาชุดการเรียนรู คือโปรแกรมทางการเรียนการสอน
ทุกอยางที่จัดไวโดยเฉพาะมีวัสดุที่ใชในการเรียนการสอน อุปกรณที่ใชในการเรียน คูมือครู เนื้อหา 
แบบทดสอบขอมูลที่เชื่อถือได มีการกําหนดจุดมุงหมายของการเรียนไวอยางครบถวนชุดการเรยีนรู 
นี้ครูเปนผูจัดใหนักเรียนแตละคนไดศึกษาและฝกฝนดวยตนเอง โดยครูเปนผูคอยแนะนําเทานั้น 
  อเรนดและคณะ (Arendes and other 1973 : 61) กลาววาชุดการเรียนรูวาหมายถึง
ชุดของกิจกรรมการเรียนที่จัดเรียงลําดับความยากงาย เพื่อชวยใหผูเรียนไดบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
  เคปเฟอร (Kapfer 1972 : 3 – 10 ) ไดสรุปความหมายของชุดการเรียนรูไววาชุด
การเรียนรูเปนแบบของสื่อสารระหวางครูและนักเรียนซึ่งประกอบดวยคําแนะนําที่ใหนักเรียนได
กระทํากิจกรรมการเรียนจนบรรลุพฤติกรรมที่เปนผลของการเรียนรู และเนื้อหานั้นจะตองตรงและ
ชัดเจนที่จะสื่อความหมายใหผูเรียนเกิดพฤติกรรมตามจุดมุงหมายของการเรียน 
  จากความหมายของชุดการเรียนรูตามที่นักการศึกษากลาวมาสรุปไดวา ชุดการ
เรียนรูหมายถึง หนวยการเรียนรูสําเร็จรูป มีระบบของสื่อประสมที่สอดคลองกับเนื้อหาวิชาและ
วัตถุประสงคเพื่อชวยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและทําใหผูเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูตามจุดประสงคที่กําหนดไว 
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 2.  หลักการและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการผลิตชุดการเรียนรู  
  การประยุกตทฤษฎีความแตกตางระหวางบุคคลความพยายามที่จะเปลี่ยนแนวการ
เรียนการสอนจากการยึดครูเปนหลักมาเปนจัดประสบการณใหผูเรียนเรียนเอง เปลี่ยนจากการใชส่ือ
เพื่อชวยผูเรียนเรียนโดยยึดทฤษฎีกระบวนการกลุม มาใชในการจัดระบบการผลิตสื่อในรูปของชุด
การเรียนรูยึดหลักจิตวิทยาการเรียนมาใช บุญเกื้อ ควรหาเวช (2550) ซ่ึงมีนักการศึกษาไดใหแนวคิด
หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการผลิตชุดการเรียนรูไวดังนี้ 
  ไชยยศ   เรืองสุวรรณ (อางถึงใน กัลยา ตะมะครุฑ 2542 : 21 -22) ไดสรุปเกี่ยวกับ
หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการผลิตชุดการเรียนรูไวดังนี้ 
  1.  ทฤษฎีที่เกี่ยวกับความแตกตางระหวางบุคคล ชุดการเรียนรูที่เปนสื่อและ
กิจกรรมการเรียน จัดทําขึ้นเพื่อสนองความสามารถ ความสนใจ และความตองการของผูเรียนเปน
สําคัญ จึงมีการนําทฤษฎีที่วาดวยความแตกตางระหวางบุคคล มาใชเปนทฤษฎีพื้นฐานในการจัดทํา
และการใชชุดการเรียนรู 
  2.  หลักการเกี่ยวกับสื่อประสม ชุดการเรียนรูเปนสื่อประสม ซ่ึงหมายถึง ในชุด
การเรียนรูมีการใชส่ือหลาย ๆ อยางที่สงเสริมซึ่งกันและกันอยางมีระบบมาใชเปนแนวทางการ
เรียนรูและกิจกรรมการเรียน ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางเหมาะสม 
  3.  ทฤษฎีการเรียนรู ชุดการเรียนรูเปนสื่อการเรียนที่มุงใหผูเรียนไดมีสวนรวมใน
การเรียนอยางแขงขัน และไดรับขอมูลกลับอยางฉับพลัน อีกทั้งไดรับแระสบการณแหงความสําเร็จ
หรือการเสริมแรง มีการเรียนเปนขั้น ๆ ตามความสามารถของผูเรียน โดยอาศัยทฤษฎีการเรียนรูเปน
พื้นฐานในการจัดทํา 
  4.  หลักการวิเคราะหระบบ ชุดการเรียนรูจัดทําโดยอาศัยวิเคราะหระบบมีการ
ทดลองสอน ปรับปรุงแกไขจนเปนที่เชื่อถือได จึงนําออกใชและเผยแพร กิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใชชุดการเรียนรูไดอาศัยวิธีการวิเคราะหระบบเปนหลัก ทั้งนี้เพื่อความมีประสิทธิภาพของชุด
การเรียนรูและเพื่อใหกิจกรรมการสอนนั้นดําเนินไปไดอยางสัมพันธกับทุกขั้นตอน 
  ชัยยงค  พรหมวงศ (2550) ไดใหแนวคิดพื้นฐานที่นําไปสูการสรางชุดการเรียนรู
นั้น จะประกอบดวยแนวคิด 5 ประการดังนี้ 
  1. การประยุกตทฤษฎีความแตกตางระหวางบุคคล การเรียนการสอนจะตอง
คํานึงถึงความตองการ ความถนัดและความสนใจ โดยมีครูคอยแนะนําชวยเหลือตามความเหมาะสม 
  2. ความพยายามที่จะเปลี่ยนแนวการเรียนการสอนไปจากเดิม จากการยึดครู 
ผูสอนเปนหลักมาเปนการจัดประสบการณใหผูเรียนเรียนเอง โดยการใชแหลงความรูจากสื่อหรือ
วิธีการตาง ๆ การนําส่ือการสอนมาใชจะตองจัดใหตรงกับเนื้อหาและประสบการณตามหนวยการ
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สอนของวิชาตาง ๆ การเรียนในลักษณะนี้ผูเรียนจะเรียนจากครูเพียง 1 ใน 4 สวน สวนที่เหลือ
ผูเรียนจะเรียนจากสื่อดวยตนเอง 
  3. การใชส่ือการสอนไดเปลี่ยนแปลงและขยายตัวออกไป โดยปจจุบันการใชส่ือ
ไดคลุมไปถึงการใชวัสดุส้ินเปลือง เครื่องมือตาง ๆ รวมทั้งกระบวนการและกิจกรรมตาง ๆ 
ตลอดจนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใชส่ือจากการใชส่ือเพื่อชวยครูสอนมาเปนเพื่อชวยผูเรียนเรียน 
  4. ปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผู เ รียน  ผู เ รียนกับผู เ รียน  และผู เ รียนกับ
สภาพแวดลอม โดยในการจัดกระบวนการเรียนรู มีการนําเอากระบวนการกลุมสัมพันธมาใช ใน
การเปดโอกาสใหผูเรียนประกอบกิจกรรมรวมกัน ทฤษฎีกระบวนการกลุม จึงเปนแนวคิดทาง
พฤติกรรมศาสตรซ่ึงนํามาสูการจัดกระบวนการผลิตส่ือออกมาในรูปของ “ชุดการสอน” 
  5.  การจัดสภาพสิ่งแวดลอมการเรียนรู ไดยึดหลักจิตวิทยาการเรียนรูมาใช โดย
จัดสภาพการณออกมาเปนการสอนแบบโปรแกรม หมายถึง ระบบการเรียนการสอนที่เปดโอกาส
ใหผูเรียนไดมีโอกาสรวมในกิจกรรมการเรียนดวยตนเอง มีทางทราบวาการตัดสินใจหรือการ
ทํางานของตนเองถูกหรือผิดอยางไร มีการเสริมแรงบวกที่ทําใหผูเรียนภาคภูมิใจที่ไดทําถูกหรือคิด
ถูก และคอยเรียนรูไปที่ละขั้นตอนตามความสามารถและความสนใจ การจัดสภาพการณที่จะ
เอื้ออํานวยตอการเรียนรูตามนัยดังกลาวขางตน จุดมีเครื่องมือชวยใหบรรลุจุดมุงหมายปลายทาง 
โดยการจัดสอนแบบโปรแกรมและใชชุดการสอนเปนเครื่องมือสําคัญ 
 จากที่กลาวมาขางตนพอสรุปแนวคิดทฤษฎีในการสรางชุดการเรียนรูไดวา  การสราง
ชุดการเรียนรู จะตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล จัดทําขึ้นเพื่อตอบสนองความสามารถ
และความสนใจของผูเรียนเปนสําคัญ ประกอบดวยส่ือการเรียนการสอนที่หลากหลาย ผูเรียนมีสวน
รวมในการปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง โดยมีครูเปนผูแนะนํา ชวยเหลือสงเสริม ปฏิสัมพันธที่ดี
ระหวางครูกับผูเรียนและผูเรียนกับผูเรียน และสรางแรงจูงใจในทางบวกใหกับผูเรียนใหผูเรียน
กระทําพฤติกรรมนั้นซ้ําอีกจนเกิดความรูความเขาใจอยางถองแท 
 
 3.  ประเภทของชดุการเรียนรู  
  สําหรับประเภทของชุดการเรียนรู จะประกอบไปดวย คูมือการใชส่ือการสอน  ส่ือ
การสอน และการมอบหมายงานหลังจากการเรียน ซ่ึงจะอํานวยความสะดวกใหแกผูสอนและ
ผูเรียนในกระบวนการเรียนการสอน ชุดการสอนเมื่อพิจารณาจากรูปแบบของการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนแลว นักวิชาการหลายทานไดแบงประเภทของชุดการเรียนรูไวดังนี้ 
  ชัยยงค  พรหมวงศ (2550) และ บุญเกื้อ ควรหาเวช (2550)ไดแบงชุดการเรียนการ
สอน ตามความเหมาะสมกับผูใช เปน 4 ดวยกันคือ 
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  1.  ชุดการสอนประกอบคําบรรยาย เปนชุดการสอนสําหรับผูสอนใชสอนผูเรียน
เปนกลุมใหญ หรือเปนการสอนที่ตองการปูพื้นฐานใหผูเรียนสวนใหญรูและเขาในเวลาเดียวกัน มุง
ในการขยายเนื้อหาสาระใหชัดเจนยิ่งขึ้น ชุดการสอนแบบนี้จะชวยใหผูสอนลดการพูดใหนอยลง
และใชส่ือการสอนที่มีพรอมอยูในชุดการสอน ส่ือที่ใชอาจไดแก รูปภาพ แผนภูมิ สไลด วีดีโอ เทป
บันทึกเสียง หรือกิจกรรมที่กําหนดไวเปนตน ขอสําคัญก็คือส่ือที่จะนํามาใชจะตองใหผูเรียนไดเห็น
อยางชัดเจนทุกคน 
  2.  ชุดการสอนแบบกลุมกิจกรรม เปนชุดการสอนสําหรับใหผูเรียนรวมมือกัน
เปนกลุมเล็ก ๆ ประมาณ 5 – 7 คน โดยใชส่ือการสอนที่บรรจุไวในชุดการสอนแตละชุด มุงที่จะฝก
ทักษะในเนื้อหาวิชาที่เรียน และใหผูเรียนมีโอกาสทํางานรวมกัน ชุดการสอนชนิดนี้มักจะใชในการ
สอนแบบกลุม 
  3.  ชุดการสอนแบบรายบุคคลหรือชุดการสอนตามเอกัตภาพ เปนชุดการสอน
สําหรับเรียนดวยตนเองเปนรายบุคคล คือ ผูเรียนจะตองศึกษาหาความรูตามความสามารถ และ
ความสนใจของตน อาจจะเรียนที่โรงเรียนหรือที่บานก็ได สวนมากมักจะมุงใหผูเรียนไดทําความ
เขาใจเนื้อหาวิชาที่เรียนเพิ่มเติม ผูเรียนสามารถประเมินผลการเรียนดวยตนเอง 
  ภัลลภ  อินทรมาตร (2543 : 34) วสันต  อติศัพท (2524 : 51, อางถึงใน กุหลาบ  
หงสทอง 2546 : 17-18) ไดจําแนกชุดการเรียนรูสอน ตามลักษณะของการใชงานไวเปน 4 ประเภท
ใหญ ๆ คือ 
  1. ชุดการสอนประกอบการบรรยายของครู ชุดการสอนประเภทนี้บทบาทหลัก
จะอยูที่ผูสอน ในการที่จะดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนตามที่กําหนดไวในชุดการสอน 
  2.  ชุดการสอนรายบุคคล สําหรับผูเรียนจะเรียนดวยตนเองโดยจะรับชุดการสอน
ไปเรียนดวยตนเอง โดยใชเวลาตามความสามารถของตนเอง 
  3.  ชุดการสอนแบบกิจกรรมกลุม หรือแบบศูนยการเรียน ชุดการสอนแบบนี้
ผูเรียนจะเรียนเปนกลุมเล็ก ๆ ประมาณ 4 – 6 คน โดยผูเรียนจะชวยกันศึกษาเนื้อหาทํากิจกรรม   
ตาง ๆ จากสื่อที่เตรียมไวในชุดการสอน ผูสอนจะเปนเพียงผูชวยเหลือใหคําแนะนําเมื่อมีปญหาใน
การเรียน 
  4.  ชุดการสอนทางไกล ชุดการสอนแบบนี้เปนชุดการสอนที่ผูเรียนจะเรียนดวย
ตนเอง แตมีขอแตกตางกับชุดการสอนรายบุคคล ในสวนที่ชุดการสอนรายบุคคลผูสอนจะเปนผูเก็บ
รวบรวมไวที่ผูสอน ผูเรียนจะมาพบผูสอนเพื่อขอศึกษาเนื้อหาจากชุดการสอนที่ผูเรียนเตรียมไว 
ขณะที่ชุดการสอนทางไกลผูเรียนจะเก็บรวบรวมชุดการสอนไวกับตนเอง ตัวอยางชุดการสอน
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ทางไกลที่เห็นไดชัดเจนที่สุดก็คือ ชุดการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือ
ชุดการสอนทางไกลของกรมการศึกษานอกโรงเรียน 
  จากประเภทของชุดการเรียนรู ที่กลาวขางตน จะเห็นไดวาประเภทของชุดการ
เรียนรูมีการจัดแบงประเภทตามลักษณะของการใชเพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคที่จะใช ซ่ึง
โดยทั่วไปชุดการเรียนรูแตละประเภทนั้นมีบทบาทของครูผูสอน และผูเรียนที่แตกตางกันออกไป 
 
 4.  องคประกอบของชุดการเรียนรู  
  ชุดการเรียนรูมีหลายประเภท การผลิตชุดการเรียนรู จึงขึ้นอยูกับจุดประสงคของ
การนําไปใช แตองคประกอบพื้นฐานจุมีลักษณะคลายคลึงกันคือประกอบดวยส่ือประสมใน
รูปแบบของสิ่งพิมพ วัสดุ อุปกรณและวิธีการตั้งแตสองอยางขึ้นไป เปนส่ือประสมที่ไดจากระบบ
การผลิตและการนําสื่อการสอนที่สอดคลองกับวิชา หนวย หัวเร่ือง และวัตถุประสงค เพื่อชวยใน
การเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ชุดการสอนอาจจัดอยูในซองหรือ
กลองแลวแตความเหมาะสมกับการใชงาน ซ่ึงนักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงองคประกอบของ
ชุดการเรียนรูไวดังนี้   
  ฮุสตันและคณะ  (Houston and others, 1972 : 10 – 15,อางถึงใน รัชนี สมบุตร 
2536: 65-66 ) ไดระบุวาชุดการเรียนรูตองประกอบดวยสวนตาง ๆ 5 สวน คือ  
                       สวนที่ 1  คําชี้แจง (Prospectus) อธิบายถึงความสําคัญของจุดประสงคขอบขาย
ของชุดการเรียนการสอน ส่ิงที่ผูเรียนตองมีความรูกอนเรียนและขอบขายของกระบวนการทั้งหมด
ในชุดการเรียนการสอน  
  สวนที่ 2  จุดมุงหมาย (Objective) คือขอความที่แจมชัด ไมกํากวม ที่กําหนดวา
ผูเรียนจะประสบความสําเร็จอะไรหลังจากเรียนแลว 
  สวนที่ 3  การประเมินผลเบื้องตน (Pre – Assessment) มีวัตถุประสงคสองประการ
คือ เพื่อใหทราบวาผูเรียนอยูในระดับใดในการเรียนจากชุดการเรียนการสอนนั้นและเพื่อดูวาเขา
สัมฤทธิผลตามความมุงหมายเพียงใด การประเมินเบื้องตนนี้อาจอยูในรูปของการทดสอบแบบ
ขอเขียน ปากเปลา การทํางาน ปฏิกิริยาตอบสนองหรือคําถามงาย ๆ เพื่อใหรูถึงความตองการและ
ความสนใจ 
  สวนที่ 4  การกําหนดกิจกรรม (Enabling Activities) คือ การกําหนดแนวทางและ 
วิธีเพื่อไปสูจุดมุงหมายที่ตั้งไวโดยใหผูเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมนั้นดวย 
  สวนที่ 5  การประเมินขั้นสุดทาย (Post - Assessment) เปนขอทดสอบเพื่อวัดผล
หลังจากการเรียน 
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  เจมส (James  1979 : 283-286 , อางถึงในหทัยกาญจน  เปรมใจสุข  2545 : 24) 
กลาววาในชุดการเรียนรูจะประกอบดวยสวนสําคัญตาง ๆ ดังนี้คือ 
  1.  หลักการและเหตุผล 
  2.  รายละเอียดของเนื้อหา 
  3.  วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
  4.  กิจกรรมการเรียนที่เปนทางเลือก 
  5.  กิจกรรมทางเลือกที่ถูกขอ 
  6.  เครื่องมือประเมินผลกอนเรียน เครื่องมือประเมินผลตนเอง และเครื่องมือ
ประเมินผลหลังเรียน 
  7.  คูมือครู         
              กรองกาญจน  อรุณรัตน (2536 : 195 – 201) ไดกลาววา ภายในชุดการสอนจะ
ประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังนี้คือ 
  1.  หลักการและเหตุผล (Rationale) จะอธิบายถึงจุดมุงหมายของชุดการสอนและ
ความสําคัญของกระบวนวิชาที่นักเรียนศึกษา โดยจะเปนการดําเนินการในเรื่องของความตอเนื่อง
ระหวางประสบการณในการเรียนที่มีมากอนกับกรอบการทํางานสําหรับประสบการณตอมาของ
นักเรียนในหลักการและเหตุผลควรจะบอกใหผูเรียนไดทราบวา อะไรคือส่ิงที่นักเรียนกําลังจะเรียน
ตอไปและทําไมเขาจึงควรจะเรียน 
  2.  รายละเอียดของเนื้อหา (Content Description) รายละเอียดของเนื้อหาวิชาจะ
ช้ีใหเห็นถึงระดับและความซับซอนของเนื้อหาวิชาและบอกใหทราบถึงความคิดรวบยอด ทักษะ
หรือคุณคา ที่ผู เรียนพึงจะสามารถแสดงออกมาภายหลังจากที่ เรียนจากชุดการสอนจบแลว 
นอกจากนี้ในรายละเอียดของเนื้อหาวิชายังรวมไปถึงขอบขายที่สําคัญ ๆ ของเนื้อหาวิชาซึ่งจะถูก
กําหนดขึ้นโดยมีเนื้อหายอย ๆ เดินตามขอบขายสําคัญของเนื้อหาวิชานี้ดวย ซ่ึงตามปกติแลวชุดการ
สอนสวนใหญจะถูกออกแบบขึ้นมาสําหรับความคิดรวบยอดเพียงหนึ่งความคิดรวบยอด หรือ
ความคิดรวบยอดเล็ก ๆ หลาย ๆ ความคิดรวบยอด 
  3. วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม (Behavioral  Objective) วัตถุประสงคในชุดการ
สอนจะตองกําหนดออกมาในรูปของวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม ซ่ึงจะตองระบุวาตองการให
นักเรียนเกิดพฤติกรรมอะไรขึ้น โดยจะตองเปนพฤติกรรมที่สามารถวัดและสังเกตเห็นได ซ่ึง
กําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมนี้จะชวยครูผูสอนในการเลือกใชและการผลิตส่ือการสอน การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนการประเมินผลการเรียนการสอนและตัวนักเรียนดวย 
นอกจากนี้ยังจะทําใหนักเรียนทราบหลังจากที่เรียนจบแลวเขาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางใด 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                                                                                                   52

  4.  กิจกรรมการเรียนที่เปนทางเลือก (Alternative Learning Activities) กิจกรรม
การเรียนที่จัดใหกับผูเรียนควรจะสอดคลองกับลักษณะของนักเรียนแตละคน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
กิจกรรมการเรียนภายในชุดการเรียนนั้นจะตองเปดโอกาสใหผูเรียนเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมที่สุด
กับรูปแบบการเรียน (Learning Style) ของผูเรียน นอกจากนี้กิจกรรมทางเลือกที่จัดขึ้นนั้นควรเปด
โอกาสใหนักเรียนไดเลือกวิธีการที่แตกตางกันไป ทั้งนี้เพื่อที่นักเรียนไดบรรลุผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
  5.  ทางเลือกที่ผูเรียนขอหรือกิจกรรมทางดานทัศนคติ(Optional Quest หรือ 
Attitudinal Activities) โดยเฉพาะในชุดการเรียนจะประกอบดวยทางเลือกที่นักเรียนขอหรือ
กิจกรรมทางดานทัศนคติ ทั้งนี้เพื่อชวยใหนักเรียนสามารถที่จะศึกษาไดลึกและละเอียดภายใต
ขอบเขตโครงสรางของกิจกรรมการเรียน นอกจากนี้กิจกรรมทางเลือกจะชวยทําใหประสบการณ
การเรียนภายในชุดมีลักษณะพัฒนาและสรางสรรคไดดีเทา ๆ กับแบบฝกหัดการเรียนรูที่เนน
พฤติกรรมการแสดงออก 
  6.  เครื่องมือการประเมินผลกอนเรียน การประเมินผลตนเอง และการประเมินผล
หลังเรียน (Pre – Evaluation,Self Evaluation, Post – Evaluation Instruments) 
   -  แบบทดสอบกอนเรียน (Pretest) ใชทดสอบเพื่อท่ีจะดูวามีวัสดุ เนื้อหา หรือ
วัตถุประสงค ขอใด ที่นักเรียนเขาทราบมากอนแลว และมีเนื้อหาใดที่นักเรียนเขายังไมทราบ 
   - แบบทดสอบตนเอง (Self – test) ใชประเมินนักเรียนในระหวางที่นักเรียน
กําลังทํากิจกรรมการเรียน 
   - แบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เพื่อวัดวานักเรียนมีความสามารถเฉพาะ
ตามที่วัตถุประสงคของชุดกําหนดไวหรือไม 
  7.  คูมือครู (Teachers Guide) พัฒนาขึ้นมาตามชุดการสอนทั้งนี้เพื่อท่ีจะใชขอมูล
เพิ่มเติม โดยเปนขอมูลที่สัมพันธกับเนื้อหาและขอมูลเกี่ยวกับการใชชุด ภายในคูมือครูของชุดการ
สอนโดยมากมักจะประกอบดวยสวนสําคัญตาง ๆดังนี้ 
    7.1  คํานํา 
      7.2  วัตถุประสงค 
      7.3  พื้นฐานความรูเดิม 
      7.4  เนื้อหา 
      7.5  สวนประกอบของชุด 
      7.6  คําชี้แจงสําหรับครูในการใชชุดการสอน 
      7.7  ส่ิงที่ครูหรือนักเรียนตองเตรียม 
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      7.8  บทบาทครูและนักเรียน 
      7.9  การจัดชั้นเรียน 
      7.10 แผนการสอน 
      7.11 เนื้อหาสาระ 
      7.12 แบบฝกปฏิบัติ 
      7.13 แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน(พรอมคําเฉลย) 
  ชัยยงค  พรหมวงศ (2550) กลาววาชุดการสอนจะประกอบดวย 
  1.  คูมือครู เปนคูมือและแผนการสอนสําหรับผูสอนหรือผูเรียน ตามแตชนิดของ
ชุดการสอน ภายในคูมือจะชี้แจงถึงวิธรการใชชุดการสอน อาจจะทําเปนเลมหรือแผนพับก็ได 
  2.  บัตรคําสั่งหรือคําแนะนํา  จะเปนสวนที่บอกใหผูเรียนดําเนินการเรียนหรือ
ประกอบกิจกรรมแตละอยางตามขั้นตอนที่กําหนดไว มักอยูในรูปของกระดาษแข็งขนาด 6 x 8 นิ้ว 
บัตรคําส่ังจะมีอยูในชุดการสอนแบบกลุมและรายบุคคล ซ่ึงจะประกอบดวย 
      2.1  คําอธิบายในเรื่องที่จะศึกษา 
      2.2  คําส่ังใหผูเรียนดําเนินกิจกรรม 
     2.3  การสรุปบทเรียน 
  3. เนื้อหาสาระและสื่อ จะบรรจุไวในรูปของสื่อการสอนตาง ๆ อาจจะประกอบ 
ดวยบทเรียนโปรแกรม สไลด เทปบันทึกเสียง วีดีโอ แผนภาพโปรงใส วัสดุกราฟก หุนจําลอง ของ
ตัวอยาง รูปภาพ เปนตน ผูเรียนจะศึกษาจากสื่อการสอนตาง ๆ ที่บรรจุอยูในชุดการสอนตามบัตรคํา
ที่กําหนดไวให 
  4.  แบบประเมินผล ผูเรียนจะทําการประเมินผลความรูดวยตนเองกอนและหลัง
เรียน แบบประเมินผลที่อยูในชุดการสอนอาจจะเปนแบบฝกหัดใหเติมคําในชองวาง เลือกคําตอบที่
ถูก จับคู ดูผลจากการทดลอง หรือใหทํากิจกรรม เปนตน 
  อนุพงษ  ยาวุฑฒิ (2545 : 9 – 10 ) กลาววาในการผลิตชุดการเรียนการสอนนั้น ได
นําแนวทางของวิธีระบบมาใชในการจัดระบบการผลิตชุดการเรียนการสอน ซ่ึงการจัดระบบการ
ผลิตชุดการเรียนการสอน ก็มีลักษณะเชนเดียวกันกับการจัดระบบการสอน หรือระบบงานตาง ๆ 
กลาวคือจะมีการดําเนินการที่เปนองคประกอบของระบบอยู 4 องคประกอบคือ 
  1.  การจัดเตรียมทรัพยากรและวางแผนการผลิต 
  2.  การดําเนนิการผลิต 
  3.  การใชส่ือการสอน 
  4.  การประเมินผลยอนกลับเพือ่ปรับปรุง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                                                                                                   54

และเมื่อนําแบบจําลองระบบพื้นฐานมาใชเปนแนวทางในการจัดระบบการผลิตชุดการเรียน        
การสอนแลวก็จะไดเปน 4 องคประกอบเชนเดียวกันคือ 
         
           จัดเตรียมทรัพยากร                                                                                 ทําการใชสื่อการสอน  
          และ วางแผนการผลิต     ดําเนินการผลิตสื่อการสอน            ท่ีผลิตขึ้นและปรับปรุงแกไข 
 
 
 

ประเมินผลยอนกลับเพื่อปรับปรุง 
 
แผนภาพที่  2  แสดงองคประกอบของระบบการผลิตชุดการเรียนการสอน 
 
  จากขอความทีน่ักการศึกษาไดกลาวไวขางตนนั้น ผูวิจยัไดสังเคราะหองคประกอบ
ของชุดการเรียนรู ไดดังนี้ คอื 
  1. ช่ือหนวย/เนื้อหา 
  2.   คํานํา 
  3.   วัตถุประสงค 
  4.  คูมือครู ประกอบดวย  
   4.1 แผนการเรียนรู ประกอบดวย ใบความรู สาระสําคัญ จุดประสงค เนื้อหา 
กิจกรรม ส่ือ การวัดผลประเมินผล บันทึกผลหลังการเรียน  
   4.2 ใบความรูสําหรับครู และแบบสังเกตพฤติกรรมดานทักษะการแสวงหา
ความรูดวยตนเอง 
  5. คูมือนักเรียน ประกอบดวย ใบงาน และแบบประเมินตนเองกอนเรียนและ
หลังเรียนสื่อประกอบการเรียนรู ไดแก หนังสืออานประกอบการใชชุดการเรียนรู 
 
 5.  ขั้นตอนการสรางชุดการเรียนรู  
  ในการสรางชุดการเรียนรูไดมีนักวิชาการและนักการศึกษาไดเสนอขั้นตอนไวดงันี ้
  บุญเกื้อ ควรหาเวช (2550)  กลาววาการผลิตชุดการสอนแบงขั้นตอนออกเปน 10 
ขั้น ดวยกันคือ 
  1.  การกําหนดหมวดหมูเนื้อหาและประสบการณ โดยอาจจะกําหนดเปนหมวด 
วิชาหรือการบูรณาการกับเนื้อหาวิชาอ่ืน 
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  2.  กําหนดหนวยการสอน แบงเนื้อหาวิชาออกเปนหนวยการสอนสําหรับการ
สอนแตละครั้งซ่ึงอาจจะเปนหนวยการสอนละ 60 นาที 120 นาที หรือ 180 นาที โดยขึ้นอยูกับ
เนื้อหาวิชาหรือระดับชั้น 
  3.  กําหนดหัวเรื่อง แบงเนื้อหาของหนวยการสอนแตละคร้ังเปนเนื้อหายอย ๆ 
หรือที่เรียกวาหัวเร่ือง โดยพิจารณาเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนในเนื้อหานั้น ๆ ประกอบกัน 
  4.  กําหนดมโนทัศนและหลักการ การกําหนดจะกําหนดมาจากหัวเร่ืองโดย
พิจารณาวาในหัวเร่ืองนั้นมีสาระสําคัญหรือหลักเกณฑอะไร ที่ผูเรียนจะตองเรียนรูหรือเกิดขึ้น
หลังจากการเรียน 
  5.  กําหนดวัตถุประสงค การเขียนจุดประสงคก็เพื่อที่จะทราบไดวาผูเรียนควร
จะตองมีพฤติกรรมอยางไรหลังจากเรียนในเรื่องนั้น ๆ แลว 
  6.  กําหนดกิจกรรมการเรียน กิจกรรมการเรียนจะตองสอดคลองกับวัตถุประสงค
เชิงพฤติกรรมซึ่งจะเปนแนวทางในการผลิตส่ือการสอน 
  7.  กําหนดการประเมินผล  การกําหนดแบบประเมินผลจะพิจารณาจาก
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม โดยการประเมินวาผูเรียนสามารถบรรลุจุดประสงคของการสอนที่วางไว
หรือไม 
  8.  เลือกและผลิตสื่อการสอน ในขั้นนี้จะพิจารณาวาในลักษณะของเนื้อหาและ
ลักษณะผูเรียน ส่ือชนิดใดหรือกิจกรรมการเรียนแบบใดจึงจะสอดคลองและทําใหผูเรียนบรรลุ
จุดประสงคของการเรียนไดมากที่สุด 
  9.  การหาประสิทธิภาพชุดการสอน เมื่อสรางชุดการสอนเสร็จแลวมีความจําเปน
ที่จะตองนําชุดการสอนไปทดลองใช เพื่อดูวาชุดการสอนดังกลาวสามารถทําใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูตามจุดประสงคเพียงไร เมื่อพบวามีขอบกพรองก็จะตองนําไปปรับปรุงแกไขจนทําใหการ
สอนบรรลุจุดประสงคที่วางไว 
  10. การใชชุดการสอน ชุดการสอนที่ไดปรับปรุงแลว จึงสามารถนําไปใชใน
หองเรียนปกติได โดยชุดการสอนทั่วไปจะมีขั้นตอนตาง ๆในการใชดังนี้คือ 
   - ผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน เพื่อพิจารณาความรูพื้นฐานกอนเรียน
เนื้อหานั้น ๆ  
   - ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
   -  ขั้นประกอบกิจกรรมการเรียน(ขั้นสอน) ผูสอนบรรยายหรือแบงกลุม
ประกอบกิจกรรมการเรียน 
   -  ขั้นสรุปบทเรียน เพื่อสรุปความคิดรวบยอดและหลักการที่สําคัญ 
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   -  ผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อพิจารณาวาผูเรียนบรรลุจุดประสงค
ของการสอนมากนอยเพียงไร 
  หทัยกาญจน   เปรมใจสุข (2545 : 25) ไดเสนอขั้นตอนการสรางชุดการสอนไววา 
การสรางชุดการสอนใหมีประสิทธิภาพนั้นจะตองนําเอาวิธีระบบ (System Approach) มาเปนสวน
ชวยในการออกแบบการสรางชุดการสอน ซ่ึงวิธีระบบที่นักการศึกษาไดออกแบบมาใชนั้นมีหลาย
ระบบดวยกัน และอาศัยหลักการออกแบบระบบการสอนของ ดิคก และแครีย (Dick and Carey) 
เปนแนวในการออกแบบชุดการสอนใหมีความเหมาะสมและสอดกับผูเรียน  
  จากขั้นตอนในการพัฒนาชุดการเรียนรู ที่นักการศึกษาไดกลาวมาแลวนั้นผูวิจัยได
สังเคราะหเปนขั้นตอนในการพัฒนาชุดการเรียนรูดังตอไปนี้ คือ  
  ขั้นตอนที่ 1   ศึกษาขอมูลพื้นฐานและความตองการในการพัฒนาชุดการเรียนรู 
  ขั้นตอนที่ 2   พัฒนาชุดการเรียนรู 
  ขั้นตอนที่ 3   ทดลองใชชุดการเรียนรู 
  ขั้นตอนที่ 4   ประเมินและปรับปรุงชุดการเรียนรู 
 
 6.  การใชชดุการเรียนรู 
  การใชชุดการเรียนรูเปนกจิกรรมกลุมในหองเรียนแบบศนูยการเรยีนนัน้ แตละ
ศูนยอาจใชเวลาประมาณ 15 – 20 นาที โดยแบงเวลาในการดําเนินกจิกรรมตาง ๆ ดังนี ้
  1.  ผูเรียนอานบัตรคําส่ัง ( 1 นาที ) 
  2.  อานบัตรสรุปเนื้อหาและบัตรเนื้อหา (3 – 4 นาที) 
  3.  ประกอบกิจกรรม เชน เกมส สาธิต ฯลฯ ( 4 – 6 นาที) 
  4.  รวมกันอภิปรายและตอบคําถาม (2 – 4 นาที) 
  5.  ตอบคําถามในแบบฝกปฏิบัติหรือกระดาษคําตอบ (2 – 3 นาที) 
  6.  ตรวจคําตอบจากแผนเฉลยที่ครูเตรียมไว โดยเปลี่ยนกันตรวจและใหคะแนน 
(2 นาที) 
 
 7.  ประโยชนของชุดการเรียนรู 
   ชุดการเรียนรูเปนชุดที่ชวยเพิ่มพูนความรูใหแกนักเรียน ซ่ึงเรียงตามลําดับขั้นตอน
ในคําแนะนําแตละชุด ทําใหผูเรียนไดรับประโยชนโดยตรงตามความตองการความสามารถของ
ผูเรียนดังที่นักการศึกษาไดกลาวไวดังนี้  
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  กัลยา   ตะมะครุธ (2545 : 24 )ไดกลาวถึงคุณคาและประโยชนของชุดการสอนไว
ดังนี้ 
   1.  ชวยใหผูสอนถายทอดเนื้อหาและประสบการณที่สลับซับซอน และมีลักษณะ
เปนนามธรรมสูง เชน อวัยวะในรางกาย การทํางานของเครื่องกล ซ่ึงผูสอนไมสามรถถายทอดดวย
การบรรยายไดดี 
  2.  ทําใหการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะขุดการสอนผลิตขึ้น
จากกลุมบุคคลที่มีความรู ความชํานาญหลายดาน และมีการทดลองใชจนแนใจแลววาไดผลดี จึงได
นําออกมาใช 
  3.  ชุดการสอนจะลดภาระของผูสอน ซ่ึงเมื่อมีชุดการสอนสําเร็จรูปแลว ผูสอน
จะเนินการสอนตามคําแนะนําที่บอกไว ตามลําดับขั้น แตละขั้น แตละขั้นจะมีอุปกรณกิจกรรม 
ตลอดจนขอแนะนําไวใหพรอม ผูสอนไมตองทําใหมอีก สามารถใชไดทันที 
  4.  ผูเรียนจะไดความรูในแนวเดียวกันกับการสอนปกติ เมื่อมีผูสอนหลายคนที่ทํา
การสอนในวิชาเดียวกัน ก็อาจเกิดความแตกตางในดานประสิทธิภาพของการสอน การมีชุดการ
สอนจะชวยแกปญหาเรื่องนี้ไดเปนอยางดี 
  5.  ชวยเราความสนใจของนักเรียนตอส่ิงที่กําลังศึกษา เพราะมีส่ือที่เราความ
สนใจ 
  6.  ประหยัดเวลา แรงงาน และคาใชจาย ครูไมตองเตรียมการสอนมากนัก ไมตอง
จัดทําใหม ใชสะดวกไดนานหลายป 
  7.  แกปญหาการขาดแคลนครู 
  8.  ใชไดทุกระดับการศึกษา 
  บุญเกื้อ ควรหาเวช (2550) ไดกลาวถึงประโยชนของชุดการสอนไวดังนี้คือ 
  1.  สงเสริมการเรียนแบบรายบุคคล ผูเรียนไดตามความสามารถ ความสนใจ ตาม
เวลาและโอกาสที่เหมาะสม 
  2.  ชวยขจัดปญหาการขาดแคลนครู เพราะชุดการสอนชวยใหผูเรียนเรียนไดดวย
ตนเอง 
  3.  ชวยในการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพราะผูเรียนสามารถนําชุดการสอนไป
ใชไดทุกสถานที่และทุกเวลา 
  4.  ชวยลดภาระและชวยสรางความพรอมและความมั่นใจใหแกครู เพราะ
สามารถนําไปใชไดทันที 
  5.  เปนประโยชนในการสอนแบบศูนยการเรียน 
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  6.  ชวยใหครูวัดผลผูเรียนไดตรงตามความมุงหมาย 
  7.  เปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น ฝกการตัดสินใจ แสวงหาความรู
ดวยตนเอง และมีความรับผิดชอบ 
  8.  ชวยใหผูเรียนจํานวนมากไดรับความรูแนวเดียวกันอยางมีประสิทธิภาพ 
  9.  ชวยฝกใหผูเรียนรูจักเคารพนับถือความเห็นของผูอ่ืน 
  จากประโยชนของชุดการเรียนรูที่นักการศึกษาไดกลาวมานั้นสรุปไดวา ชุดการ
เรียนรูเปนการรวมกิจกรรมตางๆ ที่สงเสริมใหผูเรียนไดศึกษาหาความรูดวยตนเอง มุงเนนการจัด
กิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ชวยเสริมประสบการณซ่ึงกันและกันตามลําดับขั้น ใหผูเรียนไดรับ
ความรูตามตองการ ตามความถนัดและตามความสามารถของแตละบุคคล ชวยพัฒนาใหผูเรียนเปน
คนที่คิดอยางมีเหตุผลสนองตอความแตกตางระหวางบุคคล สวนประโยชนที่ไดรับจากชุดการเรียน
ในครั้งนี้ ผูวิจัยมุงหวังใหผูเรียนเกิดพฤติกรรมการสืบเสาะหาความรูเปนกลุม จากแหลงเรียนรูตางๆ 
ในชุมชน และรูจักการทํางานรวมกับผูอ่ืนเปนกลุม 
 
 8.  ขอดีของชุดการเรียนรู 
  1. ชวยสรางความพรอมและความมั่นใจใหแกผูสอนเพราะไดเตรียมเนื้อหา
กิจกรรม แบบทดสอบและสื่อการสอนไวในชุดการสอนโดยสมบูรณ 
  2. ทําใหการเรียนการอนเปนไปในแนวทางเดียวกัน 
  3. ชวยใหการเรียนเปนอิสระจากอารมณและความสามารถในการสอนของ
ผูสอน 
  4.  เปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกการทํางานรวมกันเปนกลุมแสดงความคิดเห็นและ
รับผิดชอบตอตนเอง 
 
 9.  การหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู  
  เมื่อสรางชุดการเรียนรูเสร็จสิ้นแลว ส่ิงที่สําคัญและจําเปนอยางยิ่งในขั้นตอน
ตอไป  คือการนําชุดการเรียนรูนั้นไปทดสอบหาประสิทธิภาพ เพื่อเปนการยืนยันวาชุดการเรียนรู
นั้นมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน ผูสรางตองกําหนดเกณฑขึ้น 
               ชัยยงค  พรหมวงษ และคณะ (2540 : 101 – 102) ไดกําหนดเกณฑโดยยึดหลักการ
ที่วาการเรียนรูเปนกระบวนการเพื่อชวยใหเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียนบรรลุผล ดังนั้นการ
กําหนดเกณฑตองคํานึงถึงกระบวนการและผลลัพธ โดยกําหนดตัวเลขเปนรอยละของคะแนนเฉลี่ย
มีคาเปน E1/E2  โดยมีการหาคาทางสถิติที่ใชสูตร ดังนี้ 
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  สูตรที่  1  
 

                                    E1   =     100
B
N

x

×




∑

 

 
                     E1       หมายถงึ   คาประสิทธิภาพของกระบวนการเปนรอยละ 
                     Σx     หมายถงึ   คะแนนรวมของแบบฝกหัดหรืองานทีท่ําได 
                     B        หมายถึง   คะแนนเตม็ของแบบฝกหัดทุกแบบฝกหัดรวมกัน 
                     N        หมายถงึ   จํานวนผูเรียน 
 
  สูตรที่  2 

                                    E2   =     100
C
N

F

×




∑

 

         
              E2       หมายถึง   คาประสิทธิภาพของผลลัพธเปนรอยละ 
                     ΣF     หมายถึง   คะแนนรวมของการสอบหลังเรียน 
                     C        หมายถึง   คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียน 
                     N        หมายถึง   จํานวนนักเรียน 
 
  การกําหนดเกณฑประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูดวยตนเองนิยมตั้งไว 90/90 
สําหรับเนื้อหาที่เปนความรู ความจํา และไมต่ํากวา 80/80 สําหรับเนื้อหาที่เปนทักษะ หรือเจตคติ 
เพราะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไมสามารถเปลี่ยนและวัดไดทันทีที่เรียนเสร็จ 
  90 หรือ 80 ตัวแรก   หมายถึง  จํานวนรอยละของคะแนนเฉลี่ยของขอสอบจาก
แบบฝกหัดระหวางเรียนในแตละหนวยการเรียนรูของผูเรียนทั้งหมด 
  90 หรือ 80 ตัวหลัง  หมายถึง  จํานวนรอยละของคะแนนเฉลี่ยของขอสอบจาก
แบบทดสอบหลังเรียนดวยชุการเรียนรูในแตละหนวยการเรียนรูของผูเรียนทั้งหมด 
  การทดสอบหาประสิทธิภาพอาศัยการทดลองโดยใชสูตรดังกลาวขางตนมา
ดําเนินการซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 
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 1. แบบหนึ่งตอหนึ่ง (1 : 1) นําชุดการเรียนรูดวยตนเองไปทดลองกับผูเรียน 1 – 2 คน       
ซ่ึงมีระดับความรูตางกัน นํามาคํานวณหาคาประสิทธิภาพ แลวปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น 
 2. แบบกลุม (1:10) นําชุดการเรียนรูดวยตนเองที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับ
ผูเรียน 6 – 10 คน ที่มีความรูคละกัน นําผลมาคํานวณหาคาประสิทธิภาพ เพื่อปรับปรุงแกไขดีขึ้น 
 3. แบบภาคสนาม (1 : 100) นําชุดการเรียนรูดวยตนเองที่ปรับปรุงแกไขแลวไป
ทดลองใชกับผูเรียน 30 – 100 คน นํามาคํานวณหาคาประสิทธิภาพ เพื่อปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น หาก
การทดลองภาคสนามใหคา E1 และ E2 ไมถึงเกณฑที่ตั้งไว จะตองปรับปรุงชุดการเรียนรูดวยตนเอง
และทําการหาประสิทธิภาพซ้ําอีก 
  ในกรณีที่ประสิทธิภาพของชุดการเรียนที่สรางขึ้นไมถึงเกณฑที่ตั้งไว เนื่องจากตัว
แปรที่ควบคุมไมได เชน สภาพหองเรียน ความพรอมของผูเรียน บทบาท และ ความชํานาญในการ
ใชชุดการเรียนรูของผูสอน อาจอนุโลมใหมีระดับความผิดพลาดต่ํากวาเกณฑที่กําหนดไวประมาณ 
2.5 – 5  เปอรเซ็นต 
  เกณฑประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูที่สรางขึ้นนั้น กําหนดไว 3 ระดับ คือ 
  1) สูงกวาเกณฑเมื่อประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวมีคาเกิน 
2.5%  
  2) เทากับเกณฑ เมื่อประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูเทากับหรือสูงกวาเกณฑที่ 
ตั้งไว แตไมเกิน 2.5% 
  3) ต่ํากวาเกณฑ เมื่อประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูต่ํากวาเกณฑที่ตั้งไวแตไมต่ํา
กวา 2.5% ถือวายังมีประสิทธิภาพที่ยอมรับได 
  การหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู ไดตามเกณฑที่กําหนดไดอยางถูกตอง จะ
กอใหเกิดประโยชนและมีคุณคาตอการนําชุดการเรียนรูที่สรางขึ้นไปใช 
  ในการพัฒนาชุดการเรียนรู เร่ืองเพศศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
คร้ังนี้ ผูวิจัยใชเกณฑ 80/80 ในการหาประสิทธิภาพโดยมีขั้นตอนดังนี้ 
  1. นําชุดการเรียนรูที่ปรับปรุงแกไข ตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ จนเหมาะสม
แลวไปทดลองใชเปนรายบุคคล กับนักเรียน 3 คน  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  ที่มีผลการเรียนเกง ปาน
กลาง และออน ตามลําดับ นําผลที่ไดมาหาคาประสิทธิภาพใหไดตามเกณฑ 60/60 เพื่อหา
ขอบกพรองของชุดการเรียนรูแลวนําไปแกไขปรับปรุง 
  2. นําชุดการเรียนรูที่ปรับปรุงแกไขจากขอ 1  ไปทดลองใชกับนักเรียนกลุมยอย 
(Group testing) จํานวน 9 คน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีผลการเรียนเกง ปานกลาง และออน เทาๆ 
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กัน เพื่อหาคาประสิทธิภาพใหไดตามเกณฑ 70/70 นําขอบกพรองที่ไดมาปรับปรุงแกไข แลวจึง
นําไปทดลองภาคสนาม (Field Tryout) 
  3. ขั้นทดลองภาคสนาม(Field Tryout)  นําชุดการเรียนรูที่ปรับปรุงแลวไปใช
ทดลอง กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวนมากกวา 30 คน เพื่อหาคา
ประสิทธิภาพใหไดตามเกณฑ 80/80  แลวปรับปรุงแกไขจนไดชุดการเรียนรูที่สมบูรณ 

 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

        งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับชดุการเรียนรูในประเทศ 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับชุดการเรียนรูผูวิจัยไดรวบรวมและนําเสนอดังนี้ 
 พรพิมล  บุญนิมิตร (2541 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาการสรางชุดการเรียนรู  เร่ือง 
กฎหมายแพงสําหรับเยาวชน ในรายวิชา ส 043 กฎหมายนารู  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2   
โรงเรียนวัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร จํานวน 6 หนวย คือ หนวยที่ 1 เรื่องความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับกฎหมาย หนวยที่ 2 เรื่องบุคคลและสภาพบุคคล หนวยที่ 3 เร่ืองนิติกรรมและความสามารถ
ของผูเยาว หนวยที่ 4  เร่ืองการหมั้นและการสมรส  หนวยที่ 5  เร่ืองบิดามารดากับบุตร และหนวยที่ 
6  เรื่อง  มรดกและพินัยกรรม โดยมีลําดับขั้นตอนการสรางชุดการเรียนรู ดังนี้  (1) สํารวจปญหา
ของนักเรียนดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ศึกษาหลักสูตร คูมือครู (2) ดําเนินการสรางชุดการเรียนรู  
(3) นําชุดการเรียนรูไปหาประสิทธิภาพ (4) วิเคราะหประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู ผลการวิจัย
พบวา  ชุดการเรียนรูที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่ตั้งไว 80/80  ทั้ง 6 ชุดการเรียนรู            
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากเรียนดวยชุดการเรียนรู สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถติิ
ที่ระดับ  .01 
 วิภา  หงสทอง (2541 : บทคัดยอ)ไดทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาชุดการสอน 
มินิคอรส เร่ือง การสีซออูเบื้องตน สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา มีลําดับขั้นตอนการสราง
เครื่องมือ ดังนี้ 1) ศึกษาหลักสูตร แบบเรียน คูมือครู และแผนพัฒนาการศึกษา 2) สรางชุดการสอน 
3) ทดสอบใชและหาประสิทธิภาพ 4) ประเมินผล ผลการวิจัยพบวา ชุดการสอนมินิคอรส เร่ืองการ 
สีซออูเบื้องตน สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา มีประสิทธิภาพ 83.33/86.66 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ
มาตรฐาน 80/80 
 ภัลลภ  อินทมาตร (2543 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาชุดการสอนวิชา
วิทยาศาสตร เร่ือง การขนสงและการสื่อสาร โดยมีลําดับขั้นตอนในการสรางชุดการเรียนรู ดังนี้ 1) 
สํารวจขอมูลพื้นฐาน 2) พัฒนาชุดการสอน 3) ทดลองใช 4) ประเมินผลและปรับปรุงชุดการสอน  
สถิติที่ใช คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เครื่องมือที่ใช (1) ชุดการสอนวิชา
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วิทยาศาสตร เร่ืองการขนสงและการสื่อสาร (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระหวางเรียนและ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอชุดการ
สอนหลังไดรับการเรียนดวยชุดการสอน ผลการวิจัยพบวา 1) ประสิทธิภาพของชุดการสอนวิชา
วิทยาศาสตร ที่สรางขึ้นมีคาเทากับ 83.66/81.49 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนและ
หลังเรียนดวยชุดการสอนแตกตางกันอยางมีนัยสัมพันธทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนดวยชุดการสอนมีคาเฉลี่ยสูงกวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนดวยชุด
การสอน 3) นักเรียนเห็นดวยอยางมากตอการเรียนโดยชุดการสอน 
             หทัยรัตน  อันดี  (2544 : บทคัดยอ) ไดพัฒนาชุดการเรียนรู เพื่อถายทอดภูมิปญญา
ทองถ่ินสําหรับนักเรียนประถมศึกษา โดยลําดับขั้นตอนการวิจัยดังนี้  1) ศึกษาความตองการ
พื้นฐาน 2) สรางและหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู  3) ทดลองใชชุดการเรียนรู 4) ประเมินและ
ปรับปรุงชุดการเรียนรู  ผลการวิจัยพบวาชุดการเรียนรูที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่  ตั้งไว 
80/80  ทั้ง 5 ชุด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากชุดการเรียนรูสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 นักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอชุดการเรียนรู และมีทักษะในการแสวงหาความรูดวย
ตนเอง  สามารถคนควาหาคําตอบและนํามาพัฒนาเปนผลงานได 
 ศิริชัย  จิรจีรังชัย  (2545 : บทคัดยอ) ไดพัฒนาชุดการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ว 203   
เร่ือง อาหาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยมีขั้นตอนการพัฒนา 4  ขั้นตอน คือ 1) ศึกษา
ขอมูลพื้นฐาน 2) พัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู  3) ทดลองใชชุดการเรียน  4) ประเมิน
และปรับปรุงแกไขชุดการเรียน ผลการวิจัยพบวา ชุดการเรียนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 
81.41/82.68   นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการใชชุดการเรียนรู  แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยหลังการใชชุดการเรียน นักเรียนมีคะแนนสูงกวากอนใช  
นักเรียนมีความคิดเห็นตอชุดการเรียนอยูในระดับปานกลางและนักเรียนมีความสามารถในการ
ออกแบบทดลองเพื่อทดสอบสารอาหารอยูในระดับดี 
 สัทธา  สืบดา (2545 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาชุดการสอน เร่ือง โจทยปญหา
คณิตศาสตร โดยใชขอมูลทองถ่ิน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยมีลําดับขั้นตอนในการ
สรางชุดการเรียน ดังนี้ 1) ศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน 2) การพัฒนาชุดการสอน 3) การทดสอบใชชุดการ
สอน 4) การประเมินผลและปรับปรุงชุดการสอน สถิติที่ใชคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t – test 
Dependent เครื่องมือที่ใช  (1) ชุดการสอนเรื่องโจทยปญหาคณิตศาสตร โดยใชขอมูลทองถ่ิน (2) 
แบบสอบถามความตองการ (3) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนการสอน (4)  แบบสัมภาษณความ
ตองการ (5) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน (6) ประเด็นสนทนากลุม
ผลการวิจัยพบวา นักเรียน ครู และผูเกี่ยวของตองการใหมีการพัฒนาชุดการสอนโดยนักเรียนไดลง
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มือปฏิบัติจริง เรียนรูจากเรื่องที่ใกลตัวไปสูไกลตัว และจากแหลงเรียนรูในชุมชน 1) ชุดการสอนที่
สรางขึ้นประกอบดวย คํานํา วัตถุประสงค คูมือครู คูมือนักเรียน ส่ือการเรียนการสอน ซ่ึงชุดการ
สอนมีคาประสิทธิภาพ 80.17/80.81 2) ผูวิจัยและผูสอนรวมกันในการจัดการเรียนการสอน โดย
ศึกษาแหลงเรียนรูจากชุมชน 3) คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใชชุดการสอนมีคาสูงกวา
กอนใช และมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นักเรียนเห็นดวยตอชุดการ
สอนในระดับมาก 
 วิภาดา  ตระกูลโต (2545 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง การสรางชุดการสอนแบบศูนยการ
เรียน วิชาภาษาอังกฤษ เร่ืองสรรพนาม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอนุบาล
พระนครศรีอยุธยา โดยมีลําดับขั้นตอนในการสรางชุดการเรียน ดังนี้ 1) กําหนดหมวดหมูเนื้อหา
และประสบการณ 2) กําหนดหนวยการสอน 3) กําหนดหัวเร่ือง 4) กําหนดมโนทัศนและหลัก   
มโนทัศน 5) กําหนดวัตถุประสงค 6) กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน 7) กําหนดแบบประเมิน   
8) เลือกและผลิตสื่อ 9) หาประสิทธิภาพชุดการสอน 10) การใชชุดการสอน สถิติที่ใชคารอยละ 
คาเฉลี่ย t – test Dependent เครื่องมือท่ีใช (1) ชุดการสอนแบบศูนยการเรียน (2) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพของชุดการสอนแบบ
ศูนยการเรียน เร่ือง สรรพนาม คือ 85.93/83.86 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนหลังจากการเรียนดวยชุดการ
สอนสูงกวากอนเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 กุหลาบ  หงสทอง (2546 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรู เร่ือง
กฎหมายที่เกี่ยวของกับชุมชน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 1) ศึกษา
ความตองการและขอมูลพื้นฐาน  2) พัฒนา และหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู 3) ทดลองใชชุด  
การเรียนรู 4) ประเมินและปรับปรุงแกไขชุดการเรียนรู กลุมตัวอยางคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
3/1 โรงเรียนบอสุพรรณ จํานวน 40 คน  แผนการทดลอง คือ One Group Pretest – Posttest Design 
เครื่องมือที่ใชไดแก 1) แบบสัมภาษณ 2) แบบสอบถาม 3) แบบสนทนากลุม 4) ชุดการเรียนรู        
5) แบบประเมินชุดการเรียนรู 6) แบบทดสอบกอนและหลังใชชุดการเรียนรูการวิเคราะหขอมูล    
ใชคาสถิติ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t – test แบบ Dependent และการ
วิเคราะหเนื้อหา ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องกฏหมายที่เกี่ยวของกับ
ชุมชนกอนและหลังการใชชุดการเรียนรูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 ศุภรัตน  ศรีสุชาติ (2547 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องการสรางชุดการสอนแบบรวมมือกัน
เรียนรู เร่ือง เพศศึกษา วิชาสุขศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ โดยมี
ขั้นตอน1) ศึกษาขอมูลพื้นฐาน 2) การสรางและหาประสิทธิภาพของชุดการสอน 3) การทดลองใช
ชุดการสอน 4) การประเมินและปรับปรุงแกไขการสอน สถิติที่ใช คารอยละ คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบน
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มาตรฐาน เครื่องมือที่ใช 1) แผนการสอน  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 3) ชุดการ
สอน  4) แบบสอบถามความพึงพอใจ  ตอการเรียนดวยชุดการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู  
ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพ ของชุดการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เร่ืองเพศศึกษา วิชาสุขศึกษา 
คือ 87.14/85.45 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนหลังจากการเรียนดวยชุดการสอนสูงกวากอนเรียนแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับชดุการเรียนรูตางประเทศ 
            งานวิจัยในตางประเทศที่เกี่ยวของกับชุดการเรียนรู ไดมีผูทําการวิจัยไว   ดังนี้ 
 กิลส  (Giles 1975: Abstract, อางถึงในภัลลภ  อินทรมาตร 2543 : 58) ไดทําการวิจัยเชิง
คุณคาของชุดการเรียนรู แบบศูนยการเรียนในระดับประถมศึกษา พบวาชุดการเรียนรูแบบศูนยการ
เรียน ชวยเปดโอกาสใหนักเรียนไดรับประสบการณ จากกิจกรรมและสื่อการเรียนการสอน   ตาง ๆ 
ที่ครูจัดไวให เปนการสนองความตองการของนักเรียน ทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรน   มี
ความคิดสรางสรรคเพิ่มมากขึ้น สวนการสอนตามปกติไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปนไป ตาม
แผนการสอนที่กําหนดไว ครูผูสอนมีบทบาทเปนผูบรรยาย  อธิบาย ควบคุมใหเปนไปตามแผนการ
สอนโดยไมคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล นักเรียนมีมีอิสระตอการทํากิจกรรม     ทําให
นักเรียนไมมีความกระตือรือรน และไมมีความอยากรูอยากเห็นในสิ่งที่เรียนในบทหนึ่ง ๆ 
 ดราเฮม (Draheim 1981 : Abstract) ไดพัฒนาชุดการสอนสําหรับผูที่มีความเสี่ยงของ
ภาวะไฮเปอรแอคทีฟภายในโรงเรียน มีขั้นตอนการสรางและพัฒนาดังนี้ 1) ศึกษาและรวบรวม
ขอมูล 2) วางแผน 3) พัฒนารูปแบบขั้นตนของชุดการสอน 4) ทดสอบขั้นตนในภาคสนาม            
5)ทดสอบภาคสนาม 6) ปรับปรุงผลงานการปฏิบัติงาน 7) ทดสอบภาคสนามดานการปฏิบัติงาน   
8) ปรับปรุงชุดการสอนครั้งสุดทาย ทําการทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ผลการวิจัย
พบวา ชุดการสอนมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไวอยูระดับรอยละ 70 คะแนนผลการเรียนรู
ทางการเรียนของนักเรียนกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมและนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอชุดการสอน    
คิดเปนรอยละ 97 
             แอนเดอรสัน  (Anderson 1982 : Abstract)   ไดสรางชุดการเรียนดวยตนเองเพื่อหา
ประสิทธิภาพที่ตั้งไว และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา ในระดับประถม
ศึกษา โดยใชชุดการเรียนดวยตนเองกับการสอนแบบบรรยาย  ผลการวิจัยพบวา มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญ  จากกลุมที่สอนโดยใชชุดการเรียน  การวางแผนการสอนและวิธีสอน แตไมมี
ความแตกตางกันดานทัศนคติที่มีตอวิชาสังคมศึกษา และผูเรียนโดยมากชอบชุดการเรียนดวยตนเอง 
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 ชอรทเตอร  (Shorter 1982 , อางถึงใน กุหลาบ หงษทอง 2546 : 40) ไดสรางชุดการ
เรียนรูดวยตนเองเพื่อแนะนําประสบการณ  ดานวิชาชีพเกษตรกรรม  เร่ือง การใชจายของนักเรียน   
และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชชุดการเรียนกับการสอนปกติ ผลการวิจัยพบวา    
ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ  ระหวางกลุมทดลองที่เรียนดวยชุดการเรียนรูกับการสอน
ตามปกติ 
 ฮิลล (Hill 1987 : Abstract)ไดทําการศึกษาชุดการเรียนรูรายบุคคลสําหรับนักศึกษา 
พยาบาล ทําการทดลองกับนักศึกษาพยาบาล 59 คน มีวัตถูประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู
ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลที่เรียนตามแบบแผนการพยาบาลกับนักศึกษาที่เรียนโดยใชชุด
การเรียนรูรายบุคคล ผลการวิจัยพบวา ผลการเรียนรูทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลกลุมทดลอง
หลังเรียนดวยชุดการเรียนรูสูงกวากลุมควบคุม (p = .0009) 
 วิลสัน (Wilson 1989 : 416) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะหชุดการสอนของครูเพื่อ
แกปญหาในการเรียนของเด็กที่เรียนชาทางดานคณิตศาสตรเกี่ยวกับการบวก การลบ ผลการวิจัย
พบวา ครูผูสอนยอมรับวาการใชชุดการสอนมีผลดีกวาการสอนปกติ ซ่ึงเปนวิธีการหนึ่งที่ชวยใหครู
สามารถแกปญหาการสอนที่อยูในหลักสูตรคณิตศาสตรสําหรับเด็กที่เรียนชา 
 จอหน เอรอส (John A.Ross 1995 : 125 – 140, อางถึงในเสาวภาคย เศรษฐศักดาศิริ 
2548 : 65) ไดศึกษาเกี่ยวกับผลยอยกลับของนักเรียนที่เรียนแบบรวมมือแบบแบงกลุมผลสัมฤทธิก์บั
การเรียนแบบปกติในวิชาคณิตศาสตร โดยกลุมทดลองเปนนักเรียนระดับ 7 จํานวน 18 คน ที่ไดรับ
การเรียนแบบรวมมือแบบแบงกลุมผลสัมฤทธิ์ในวิชาคณิตศาสตร ทําการทดลองเปนเวลา 4 เดือน 
ผลการวิจัยพบวา กลุมที่เรียนแบบรวมมือแบบแบงกลุมผลสัมฤทธิ์ มีผลยอนกลับในดานการให
ความชวยเหลือกันในกกลุม เกิดทักษะกระบวนการคิดเพื่อแกปญหาในตนเองและเพื่อแกปญหาให
ตนเองและเพื่อนเพิ่มขึ้น และสงเสริมใหนักเรียนประสบความสําเร็จในตนเองอีกดวย 
            ฮุลเลย  (Hulley 1998 : Abstract, อางถึงใน หทัยรัตน  อันดี 2544 : 64)  ศึกษาเรื่องการ
สรางชุดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการวิชาวิทยาศาสตร และวิชาสังคมศึกษาของนักเรียน 
เกรด 5  ผลการศึกษาพบวา ชุดการเรียนรูมีเนื้อหาทางวิทยาศาสตร 3 เร่ือง ไดแก 1) วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 2) วิทยาศาสตรกายภาพ 3) ประวัติศาสตรและธรรมชาติของวิทยาศาสตร ซ่ึงเนื้อหา 
ของแตละเรื่อง นํามาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรของหลักสูตรแมบทแหงชาติ ชุดการเรียนรู
ประกอบดวย วัตถุประสงค ส่ือการเรียนการสอนที่สรางขึ้น และการประเมินผล ครูสามารถใชชุด
การเรียนการสอนจากการศึกษาคูมือครู ผลการใชชุดการเรียนรู พบวา ชวยใหครูสามารถนําไปใช
ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนไดอยางกวางขวาง 
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 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับชุดการเรียนรูทั้งในประเทศและตางประเทศ สรุป
ไดวา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดวยชุดการเรียนรู ทําใหผูเรียนมีผลการเรียนรูสูงขึ้น 
นักเรียนมีความกระตือรือรนใหความสนใจในการเรียน และมีเจตคติที่ดีตอการเรียนดวยชุดการ
เรียนรู  
 
 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับเพศศึกษาในประเทศ 
 จุฬารัตน   หาวหาญ (2539 : บทคัดยอ) ศึกษาพฤติกรรมทางเพศและปจจัยที่มี
ความสัมพันธตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนชายในในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร จํานวน 
434 คน พบวากลุมตัวอยางสวนใหญ คิดเปนรอยละ 67.1 มีความรูเร่ืองเพศศึกษาอยูในระดับ     
ปานกลาง 
 จรรยา  ดวงแกว (2539 : บทคัดยอ) ศึกษาความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กรุงเทพมหานคร จากจํานวนกลุมตัวอยาง 400 คน       
ผลการศึกษาพบวา ในดานความรูเรื่องเพศศึกษา นักเรียนสวนใหญ รอยละ 35.0 มีความรูเรื่อง
เพศศึกษาอยูในระดับปานกลาง 
 อรอุมา  จันทรวิรุจ (2544 : บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมเสี่ยงทาง
เพศของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ  ผลการศึกษาพบวา คาใชจายที่ไดรับใน
การเรียน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ที่ระดับ  .05 คือนักเรียนที่ไดรับคาใชจายในการเรียนสูง  มีแนวโนมที่จะมีพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศเพิ่มมากขึ้น โดยพบวา นักเรียนที่ไดรับคาใชจายในการเรียนมากกวา 50 บาทตอวัน มี
แนวโนมที่จะมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศมากกวานักเรียนที่ไดรับคาใชจายในการเรียนระหวาง 41 -50 
บาทตอวัน และนอยกวาหรือเทากับ 40 บาทตอวัน 
 ยิ่งลักษณ  วุฒิกุล (2544 : บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมทางเพศ       
ที่เส่ียงตอการติดเชื้อเอดส ของนักเรียนชายท่ีเขาศึกษาวิชาทหาร ในจังหวัดราชบุรี จํานวน 291 คน 
พบวา ดานความรูเรื่องเพศศึกษาของกลุมตัวอยางกับพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงตอการติดเชื้อเอดส   
มีความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง 
 
 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับเพศศึกษาตางประเทศ 
 ดอวคินส (Dawkins 1971 : 22, อางถึงใน ณิฐินันท วิชัยรัมย 2545 : 36) ไดทําการวิจัย
เร่ือง “เพศศึกษาในประเทศอังกฤษ” พบวาเด็กสวนใหญ ไมไดรับความรูเร่ืองเพศศึกษาอยางถูกตอง
และเพียงพอจากพอแมและครู เด็กจึงแสวงหาความรูเร่ืองเพศจากแหลงอ่ืน เชน จากเพื่อน หนังสือ 
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ผูใหญที่คุยกัน และส่ือมวลชนอื่น ๆ ดวยวิธีดังกลาวเด็กจึงไดรับความรูไมถูกตอง เกิดเจตคติที่ผิด ๆ  
และดวยเหตุที่พอแมมักลําบากใจที่จะพูดในเรื่องเพศกับลูก ๆ ของตน ฉะนั้นการสอนเพศศึกษาใน
โรงเรียนจึงนาจะทําไดงายกวา ซ่ึงนักเรียนสวนใหญมีความเห็นวาสมควรจะใหโรงเรียนเปนแหลง
สอนเพศศึกษา เพราะพอแมไมมีความพรอมที่จะตอบปญหาเรื่องเพศได แตทั้งนี้นักเรียนก็เห็นพอง
กันวา ครูจะตองเปนผูมีความรูดีและมีความพรอมที่จะสอนเพศศึกษาดวย 
 โลวอ้ิง (Lowing 1972 : 6685 A, อางถึงใน ณิฐินันท วิชัยรัมย (2545 : 36) ทําการวิจัย
เ ร่ือง “ความตองการและความสนใจ  เ ร่ืองเพศศึกษาของนักเรียนเกรด  9 “ ที่ รัฐอินเดียนา 
สหรัฐอเมริกา ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง สนใจปญหาเรื่องเพศในสังคม 
การศึกษาเรื่องเพศ สนใจเรื่องกามโรคมากที่สุด สนใจเรื่องการมีนัดนอยที่สุด นอกจากนี้นักเรียน
สวนใหญตองการใหมีการสอนเพศศึกษาในโรงเรียนดวย 
 ฮิล (Hill 1975 : Abstract) ไดทําการวิจัย “พื้นฐานการศึกษา เรื่องเพศของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยหลุยเซียนา” ในสหรัฐอเมริกา จากนักศึกษาปการศึกษา 1974 จํานวน 1,148 คน 
ผลการวิจัยพบวา  นักศึกษาตองการศึกษาเรื่องเพศเพื่อชวยแกปญหาเรื่องเพศของเขา และไม
ตองการการสอนเพศศึกษาจากทางบานมากนัก แตผูหญิงไดรับความรูเรื่องเพศศึกษาจากทางบาน
มากกวาผูชาย ปญหาเกี่ยวกับเรื่องเพศที่เกิดขึ้น นักศึกษาคิดวามิใชเกิดจากผลการสอนเพศศึกษาแต
เปนผลจากความรูตาง ๆ เกี่ยวกับเรื่องเพศที่นักศึกษาไดจากกลุมเพื่อน ๆ ในชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย สําหรับเรื่องแหลงที่จะใหการสอน นักศึกษาเห็นวาแหลงแรกคือบาน แหลงตอมาคือโรงเรียน  
โบสถ แตอยางไรก็ตามนักศึกษาสวนใหญเห็นวาควรสอนในโรงเรียนมากกวาที่บาน 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับเพศศึกษา ทั้งในประเทศและตางประเทศ สรุป   
ไดวา การเรียนเรื่องเพศศึกษากลาวถึงพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการมีเพศสัมพันธ โรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ และทัศนคติ ของวัยรุนชาย วัยรุนหญิง โดยมีความตองการใหมีการเรียนการสอนและ
การแกปญหา  เพื่อทําใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจและมีเจตคติที่ดีตอการเรียน 
 

สรุป 
 การพัฒนาชุดการเรียนรู เรื่องเพศศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผูวิจัย
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชุดการเรียนรู ดานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ชวงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) แนวคิดทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับชุดการเรียนรูและเพศศึกษา การเรียนดวยชุดการเรียนรูนั้น ผูเรียนจะตอง
ลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง โดยครูเปนผูคอยใหคําแนะนํา ปรึกษา ในเรื่องที่นักเรียนตองการ
ใหความชวยเหลือ อีกทั้งยังเปนการสงเสริมการเรียนรูและเปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความคิด 
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ฝกทักษะในดานของการตัดสินใจ การศึกษาหาความรูดวยตนเอง ทําใหการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 ในสวนของงานวิจัยที่เกี่ยวของกับชุดการเรียนรูที่ไดเสนอมานั้น พบวามีขั้นตอนการ
สรางชุดการเรียนรู ดังนี้  1) ศึกษาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุดการเรียนรู วิเคราะหหลักสูตร 
แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางชุดการเรียนรู 2) พัฒนาชุดการเรียนรู โดยนําชุด
การเรียนรู ฉบับรางมาตรวจสอบหาประสิทธิภาพโดยผูเช่ียวชาญ เพื่อหาคาความสอดคลองจากคา 
IOC นําผลที่ไดมาปรับปรุงแกไข แลวหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู แบบรายบุคคลและแบบ
กลุมยอย และนําผลที่ไดมาปรับปรุงแกไขอีกครั้ง 3) ทดลองใชชุดการเรียนรู นําชุดการเรียนรูที่
สรางขึ้นไปทดลองกับนักเรียนกลุมตัวอยาง โดยหาคาประสิทธิภาพแบบภาคสนาม 4)  ประเมินผล
และปรับปรุงชุดการเรียนรู วิเคราะหขอมูลเปนคารอยละ คาเฉลี่ยเบี่ยงเบนมาจรฐาน และคา t – test  
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับชุดการเรียนรู ผลการเรียนสวนใหญพบวา การนําชุดการเรียนรู
มาใชในกิจกรรมการเรียนรู สามารถทําใหนักเรียนมีผลการเรียนรูสูงขึ้น กลาวคือ ผลการเรียนรูหลัง
ใชชุดการเรียนรูมีคะแนนสูงกวากอนการเรียนดวยชุดการเรียนรู  
 จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับชุดการเรียนรูที่กลาวมาขางตน       
พอสรุปไดวา การนําชุดการเรียนรูมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู จะทําใหนักเรียนเกิดการ
เรียนรูไดเร็วและมีความรูความเขาใจมากยิ่งขึ้น ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาชุดการเรียนรู เร่ือง 
เพศศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ขึ้น เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนเพศศึกษา ซ่ึงองคประกอบของชุดการเรียนรูสําหรับการวิจัยคร้ังนี้ ประกอบดวย 1) คํานํา 
2) วัตถุประสงค 3) คูมือสําหรับครูประกอบดวย คําชี้แจงในการใชชุดการเรียนรู บทบาทของ
ครูผูสอน ขั้นตอนการใชชุดการเรียนรู  แผนการจัดการเรียนรู   แบบประเมินพฤติกรรมการทํางาน
กลุมและแบบประเมินผลงานนักเรียน  4) คูมือสําหรับนักเรียน ประกอบดวย ใบงาน ใบความรู ส่ือ
การเรียนรู แบบทดสอบและแนวเฉลยโดยมีขั้นตอนในการสรางชุดการเรียนรูดงนี้ 1 ) ศึกษาขอมูล
พื้นฐานในการพัฒนาชุดการเรียนรู 2) พัฒนาชุดการเรียนรู 3) ทดลองใชชุดการเรียนรู 4) 
ประเมินผลและปรับปรุงชุดการเรียนรู 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 บทท่ี  3 
 

วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 
                    การวิจัย  เร่ือง การพัฒนาชุดการเรียนรู เร่ืองเพศศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) ตําบลสองพี่นองอําเภอสองพี่นอง จังหวัด
สุพรรณบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 
โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนในรายวิชาสุขศึกษา  เร่ืองเพศศึกษา เปนหนวยวิเคราะห 
(Unit of Analysis) ซ่ึงมีรายละเอียดและขั้นตอนในการดําเนินงานดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1   การวิจัย (Research) : การศึกษาขอมูลพื้นฐาน 
              ขั้นตอนที่ 2  การพัฒนา (Development) : การพัฒนาและการหาประสิทธิภาพของชุด
การเรียนรู   
              ขั้นตอนที่ 3   การวิจยั (Research) : การทดลองใชชุดการเรียนรู 
              ขั้นตอนที่ 4  การพัฒนา(Development) การประเมินและปรับปรุงแกไขชุดการเรียนรู  
 
ขั้นตอนที่  1   ศึกษาขอมูลพื้นฐาน 
                    วัตถุประสงคเพื่อการศึกษาขอมูลพื้นฐานเกีย่วกับชุดการเรียนรู เร่ืองเพศศึกษา สําหรบั
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  มีขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นตอนการดําเนินการ 
 1. วิเคราะหหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูสุข 
ศึกษาและพลศึกษา ชวงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม.3) ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  เพื่อศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง
เพศศึกษา สาระที่ 2 ชีวิตครอบครัวในการนํามาสรางชุดการเรียนรู เร่ืองเพศศึกษา สําหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
 2. ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการสรางชุดการเรียนรูและเพศศึกษาทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ 
 3.  ศึกษาความตองการของนักเรียนในการพัฒนาชุดการเรียนรู เร่ืองเพศศึกษา โดย 
ใชแบบสอบถามความตองการในการพัฒนาชุดการเรียนรู สอบถามนักเรียนชันมัธยมศึกษาปที่ 1 
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) จํานวน 36 คน 
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 4. ศึกษาความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาชุดการเรียนรู เร่ืองเพศศึกษา จากครูผูสอนวิชา 
สุขศึกษา อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 5 คน และผูเชี่ยวชาญในดานเนื้อหาสาระและ
กิจกรรมของหาของชุดการเรียนรู จํานวน 2 คน และผูปกครอง เพื่อใหทราบความคิดเห็นในดาน
เนื้อหาสาระ และกิจกรรมของชุดการเรียนรู เพื่อการพัฒนาชุดการเรียนรูเครื่องมือท่ีใชในการศึกษา
ขอมูลพื้นฐานความตองการในการใชชุดการเรียนรูมีดังนี้ 
 1. แบบสอบถามความตองการของนักเรียนในการพัฒนาชุดการเรียนรูนําสําหรับไป
สอบถามนักเรียนจํานวน  36 คน 
  1.1 ลักษณะของแบบสอบถามมีรายละเอียด ดังนี้ 
   ตอนที่ 1 สอบถามดานสภาพและขอมูลทั่วไป ของนักเรียนเกี่ยวกับ เพศ อายุ 
ประสบการณในการเรียนเกี่ยวกับชุดการเรียนรู โดยใชแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ(Check 
List)   จํานวน 4 ขอ 
   ตอนที่ 2 สอบถามความตองการในการเรียนรูเกี่ยวกับรูปแบบ และเนื้อหาของ
ชุดการเรียนรู เร่ืองเพศศึกษา จํานวน 5 ขอ ดังนี้  (1) นักเรียนมีความตองการใหชุดการเรียนรูมี
องคประกอบอะไรบาง (2) นักเรียนคิดวา เร่ือง เพศศึกษา ที่ควรเรียนรูมีเนื้อหาเรื่องใดบาง (3)  
นักเรียนมีความตองการใหชุดการเรียนรู เร่ือง เพศศึกษา มีรูปแบบ/ลักษณะเปนอยางไร (4) นักเรียน
ตองการใหในชุดการเรียนรู เร่ือง เพศศึกษา มีวิธีการจัดกิจกรรมอยางไร (5) นักเรียนตองการเรียนรู
ดวยชุดการเรียนรู เร่ือง เพศศึกษา โดยใชส่ือการเรียนรูในลักษณะอยางไร (6) นักเรียนคิดวาการ
เรียนรูดวยชุดการเรียนรู เร่ือง เพศศึกษา นักเรียนสามารถนําไปใชประโยชนอะไรไดบาง (7) 
นักเรียนมีความตองการใหมีการวัดและประเมินผลการเรียนรูในชุดการเรียนรูอยางไรบาง 
   ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความตองการ และขอเสนอแนะอื่น ๆ ที่
เกี่ยวกับการพัฒนาชุดการเรียนรู เร่ืองเพศศึกษา เปนแบบสอบถามชนิดปลายเปด (Open Ended 
From) จํานวน 1 ขอ 
  1.2  ขั้นตอนการสรางแบบสอบถาม มีรายละเอียด ดังนี้ 
   ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชุดการเรียนรู 
   ขั้นตอนที่ 2 นําขอมูลที่ไดจากขั้นตอนที่ 1 มาสรางเปนแบบสอบถามโดย
กําหนดเปนประเด็นคําถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List)  
        ขั้นตอนที่ 3 นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ
และผูเชี่ยวชาญในดานเนื้อหาวิชาสุขศึกษา  ดานภาษา และดานการวัดและประเมินผล จํานวน 3 
ทาน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) แลวนําผลที่ไดจากการตรวจสอบ
มาปรับปรุงแกไข ไดแก ปรับปรุงขอคําถาม นําแบบสอบถามมาหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index 
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IOC  =  ∑ R 
   N  

of Item Objective Congruence : IOC)ซ่ึงผูเชี่ยวชาญแตละทานพิจารณาลงความคิดเห็นและให
คะแนนความคิดเห็นของแบบประเมินตามเกณฑดังนี้ 
  ใหคะแนนเทากับ   + 1 หมายถึง  แนใจวามีความเหมาะสมและสอดคลอง 
  ใหคะแนนเทากับ       0   หมายถึง  ไมแนใจวามีความเหมาะสมและสอดคลอง 
  ใหคะแนนเทากับ    - 1  หมายถึง   แนใจวาไมมีความเหมาะสมและสอดคลอง 
 สูตร  การหาคาความตรงเชิงเนื้อหาหรือคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

 
                          
   เมื่อ    IOC  แทน  ดัชนีความสอดคลองของความคิดเหน็ 
                           ∑R    แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

  N      แทน  จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
และพิจารณาคาดัชนีความสอดคลองจากคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นตั้งแต 0.5 ขึ้นไป จึงถือวา
แบบสอบถามนั้นมีความเที่ยงตรงในเนื้อหาไดคาดัชนีความสอดคลอง(IOC) ของแบบสอบถาม
เทากับ 1.00  (รายละเอียดดังตารางที่  33  ภาคผนวก  ค   หนา 177   ) 
       ขั้นตอนที่ 4 นําแบบสอบถามที่ไดจากการตรวจสอบมาปรับปรุงแกไขแลว
นําไปใชสอบถามกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 
จํานวน 36 คน  
       1.3 การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความตองการของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 เกี่ยวกับการพัฒนาชุดการเรียนรู เร่ืองเพศศึกษา จํานวน 1 ฉบับ มาวิเคราะหขอมูล
โดยใชคารอยละ (%) และวิเคราะหความคิดเห็นโดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content  Analysis) และ
นําเสนอแบบพรรณนาความ 
 2.  แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structure Interview) สัมภาษณขอมูลพื้นฐาน 
ดานเนื้อหาสาระและรูปแบบของการจัดกิจกรรมสําหรับพัฒนาชุดการเรียนรู จากครูผูสอนสุขศึกษา 
จํานวน 5 คน ผูเช่ียวชาญดานชุดการเรียนรู 1 คน ผูปกครองจากหลากหลายอาชีพ เชน ครู แพทย 
พยาบาล เจาหนาที่สาธารณะสุข  4 คน รวมทั้งหมด 10 คน 
        2.1  ลักษณะของแบบสัมภาษณมีรายละเอียด ดังนี้ 
   ตอนที่ 1 แบบสัมภาษณเกี่ยวกับสถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบ
สัมภาษณเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน และประสบการณ ในการพัฒนาชุด     
การเรียนรู 5 ขอ 
   ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาชุดการเรียนรูดาน
เนื้อหาสาระ และรูปแบบของการจัดกิจกรรม จํานวน 6 ขอ คือ (1) ทานคิดวาชุดการเรียนรู เร่ือง
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เพศศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ควรมีองคประกอบอะไรบาง (2) ทานคิดวาในชุด
การเรียนรู เร่ืองเพศศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ควรมีเนื้อหาเรื่องใดบาง (3) ทานคิด
วารูปแบบ/ลักษณะการจัดกิจกรรมของชุดการเรียนรู เรื่อง เพศศึกษา รูปแบบใดที่เหมาะสมกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ควรเปนอยางไร (4) ทานคิดวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูในชุด       
การเรียนรู เรื่อง เพศศึกษา ควรมีวิธีการจัดกิจกรรมอยางไร (5) ทานคิดวาในชุดการเรียนรูเรื่อง 
เพศศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ควรใชส่ือการเรียนในลักษณะอยางไร (6) ทานคิด
วาจากการเรียนรูดวยชุดการเรียนรู เร่ือง เพศศึกษา นักเรียนจะสามารถนําไปใชประโยชนอะไร    
ไดบาง (7)  ทานคิดวาการวัดผลประเมินผลในชุดการเรียนรู เรื่อง เพศศึกษา สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ควรมีลักษณะอยางไร 
   ตอนที่ 3 แบบสัมภาษณขอเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาชุดการเรียนรู 
เร่ือง เพศศึกษา จํานวน 1 ขอ 
  2.2 ขั้นตอนการสรางแบบสัมภาษณ มีรายละเอียด ดังนี้  
   ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชุดการเรียนรู           
   ขั้นตอนที่ 2 สรางแบบสัมภาษณตามขั้นตอนที่ 1 โดยนํามากําหนดเปน
ประเด็นสัมภาษณ  
   ขั้นตอนที่ 3 นําแบบสัมภาษณที่สรางขึ้นไปใหผูควบคุมวิทยานิพนธ และ
ผูเชี่ยวชาญในดานเนื้อหาวิชาสุขศึกษา ดานภาษา และดานการวัดและประเมินผลจํานวน 3 ทาน 
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Analysis)แลวนําแบบสัมภาษณที่ไดจากการ
ตรวจสอบมาปรับปรุงแกไข นําแบบสัมภาษณมาหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item 
Objective Congruence : IOC) ไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00  (รายละเอียดดังตารางที่  34  
ภาคผนวก  ค  หนา 177 ) 
   ขั้นตอนที่ 4 นําแบบสัมภาษณที่ไดตรวจสอบไปสัมภาษณครูผูสอนสุขศึกษา 
ผูเชี่ยวชาญดานชุดการเรียนรู  และผูปกครอง 
  2.3  การสัมภาษณ   มีรายละเอียด ดังนี้  
   1.  ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ถึงผูเชี่ยวชาญดาน
ชุดการเรียนรู และครูผูสอนสุขศึกษา เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
   2.   ผูวิจัยกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการสัมภาษณ และจัดสงประเด็นในการ
สัมภาษณใหทราบลวงหนา 
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   3.  ผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณโดยการแนะนําตัว  และขออนุญาตผูให
สัมภาษณทําการบันทึกเสียง และบันทึกภาพ พรอมทั้งบอกถึงวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวม
ขอมูลและสัมภาษณตามแบบสัมภาษณที่สรางขึ้น 
   4.   จัดเตรียมขอมูลที่ไดจาการสัมภาษณ เพื่อใชการวิเคราะหขอมูลตอไป  
  2.4  วิเคราะหขอมูลจาการสัมภาษณ โดยนําขอมูลที่ไดจาการสัมภาษณเกี่ยวกับการ
พัฒนาชุดการเรียนรูการเรียนรู เร่ืองเพศศึกษา มาวิเคราะหสถานภาพ และขอมูลทั่วไป โดยใชคา
รอยละ (%) และวิเคราะหความตองการโดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content  Analysis) แลวนํามา
เสนอแบบพรรณนาความ  
 จากที่ไดกลาวมาผูวิจัยไดสรุปวิธีดําเนินการวิจัยในขั้นตอนที่ 1 ดังตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5  สรุปวิธีดําเนนิการวิจัยข้ันตอนที่ 1 ศึกษาขอมลูพื้นฐานสําหรับการพัฒนาชุดการเรียนรู 

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย เครื่องมือ/การวิเคราะห 
ขอมูล 

1. เพื่อวิเคราะห วิเคราะหหลักสูตร หลักสูตรการศึกษา การวิเคราะหเนื้อหา 
หลักสูตรการศึกษา  ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 (Con\tent Analysis) 
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544  กลุมสาระการเรียนรู แลวนําเสนอแบบ 
กลุมสาระการเรียนรู  สุขศึกษาและ พรรณนาความ 
สุขศึกษาและพลศึกษา  พลศึกษา  
ชวงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3)    
2. เพื่อศึกษาแนวคิด ศึกษาเอกสาร เอกสารและวจิัย การวิเคราะหเนื้อหา 
ที่เกี่ยวของกับชุดการ   (Con\tent Analysis) 
เรียนรูและเพศศึกษา   แลวนําเสนอแบบ 
   พรรณนาความ 
3. เพื่อศึกษาความ สอบถามความ นักเรียนชั้นมัธยม 1. แบบสอบถาม 
ตองการในการพัฒนา ตองการ ศึกษาปที่ 1 จํานวน 2. คาสถิติที่ใชเปน 
ชุดการเรียนรู  34 คน รอยละ (%)  
   3. การวิเคราะหเนื้อหา 
   (Con\tent Analysis) 
4. เพื่อศึกษาความ สัมภาษณความ 1. ครูผูสอนสุขศึกษา 1. แบบสอบถาม 
คิดเห็นเพื่อพฒันาชุด คิดเห็น 3 คน 2. คาสถิติที่ใชเปน 
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ตารางที่ 5  (ตอ) 

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย เครื่องมือ/การวิเคราะห 
ขอมูล 

การเรียนรูและ  2. ผูเชี่ยวชาญดาน รอยละ (%)  
เพศศึกษาจากครู  ชุดการเรียนรู จํานวน 3. การวิเคราะหเนื้อหา 
ผูสอน ผูเชี่ยวชาญและ  2 คน (Con\tent Analysis) 
ผูปกครอง  3. ผูปกครอง 5 คน  
 
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development) : การพัฒนาและการหาประสิทธิภาพของชดุการเรียนรู   
 วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู เร่ืองเพศศึกษา สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 วิธีดําเนินการ มีขั้นตอนดังนี้ 
 1.  นําขอมูลที่ไดจากการสังเคราะหในขั้นตอนที่ 1 มาเปนแนวทางในการพัฒนาชุด
การเรียนรูฉบับราง 
 2.  ดําเนินการสรางชุดการเรียนรูและแผนการจัดการเรียนรู เร่ืองเพศศึกษา สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยในชุดการเรียนรูมีองคประกอบ ดังนี้ 1) คํานํา 2) วัตถุประสงค 3) 
คูมือสําหรับครู ประกอบดวย คําชี้แจงในการใชชุดการเรียนรูบทบาทของครูผูสอน ขั้นตอนการใช
ชุดการเรียนรู และประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมกลุม 4) คูมือสําหรับนักเรียน  
ประกอบดวยใบงาน ใบความรู ส่ือการเรียนรู แบบฝกหัด แบบทดสอบ แนวเฉลย ชุดการเรียนรู
ฉบับราง เร่ืองเพศศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ประกอบดวย 5 ชุดการเรียนรู คือชุด
การเรียนรูที่ 1 เร่ืองพัฒนาการทางเพศและการเปลี่ยนแปลง ชุดการเรียนรูที่ 2 เรื่องอนามัยเจริญพันธุ
และการดูแลตนเอง ชุดการเรียนรูที่ 3 เร่ืองพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศตอโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
และโรคเอดส ชุดการเรียนรูที่ 4 เรื่องการคบเพื่อนและการผูกมิตร ชุดการเรียนรูที่ 5 เร่ืองการ
ปองกันตนเองและทักษะการเตือนเพื่อนเมื่ออยูในสถานการณเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ 
 3.  นําชุดการเรียนรูและแผนการจัดการเรียนรูที่สรางเสร็จแลวเสนอตออาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาวิชาสุขศึกษา ดานวิธีการสอนเรื่องเพศศึกษา และ
ดานชุดการเรียนรู จํานวน 3 คน เพื่อขอคําแนะนําในสวนที่บกพรอง และขอเสนอแนะมาปรับปรุง
แกไขใหเหมาะสมยิ่งขึ้น ไดแกปรับปรุงจํานวนชุดการเรียนรูจาก 4 ชุด คือ 1 พัฒนาการทางเพศและ
การเปลี่ยนแปลงชุดการเรียนรูที่2 การคบเพื่อนและการผูกมิตร ชุดการเรียนรูที่ 3 พฤติกรรมเส่ียง
ทางเพศตอโรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรคเอดส ชุดการเรียนรูที่ 4  อนามัยเจริญพันธและการ
ดูแลตนเอง  มาเปน 5 ชุดการเรียนรู  คือ ชุดการเรียนรูที่ 1 พัฒนาการทางเพศและการเปลี่ยนแปลง 
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ชุดการเรียนรูที่ 2 เร่ืองอนามัยเจริญพันธุและการดูแลตนเอง  ชุดการเรียนรูที่ 3 เร่ืองพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศตอโรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรคเอดส  ชุดการเรียนรูที่ 4 เรื่องการคบเพื่อนและการ 
ผูกมิตร ชุดการเรียนรูที่ 5 เรื่องการปองกันตนเองและทักษะการเตือนเพื่อนเมื่ออยูในสถานการณ
เสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ 
 4.  นําชุดการเรียนรูและแผนการจัดการเรียนรูที่ไดปรับปรุงแลวมาประเมินชุดการ
เรียนรูฉบับราง จากอาจารยที่ปรึกษา วิทยานิพนธ จํานวน 3 ทาน และผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน 
ไดแก ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาสาระดานรูปแบบของกิจกรรม  ดานชุดการเรียนรู และดานการวัดและ
ประเมินผล เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยหาคาดัชนีความ
สอดคลองของเครื่องมือ (IOC) ซ่ึงผูเช่ียวชาญแตละทานพิจารณาลงความเห็น และใหคะแนนตาม
เกณฑ ดังนี้ (พวงรัตน ทวีรัตน 2540 : 117)  
  ใหคะแนนเทากับ  + 1 เมื่อแนใจวาชุดการเรียนรู/แผนการจัดการเรียนรูนั้นมีความ
สอดคลอง 
  ใหคะแนนเทากับ 0 เมื่อไมแนใจวาชุดการเรียนรู/แผนการจัดการเรียนรูนั้นมีความ
สอดคลองหรือไม 
  ใหคะแนนเทากับ - 1 เมื่อไมแนใจวาชุดการเรียนรู/แผนการจัดการเรียนรูนั้นไมมี
ความสอดคลอง 
และพิจารณาความสอดคลองจากคาเฉลี่ยความคิดเห็นตั้งแต 0.5 ขึ้นไป จึงถือวาชุดการเรียนรูนั้น    
มีความเที่ยงตรงในเนื้อหา ไดคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของชุดการเรียนรู 1.00 (รายละเอียด    
ดังตารางที่ 35  ภาคผนวก ค  หนา  178 ) 
 5.  นําชุดการเรียนรูและแผนการจัดการเรียนรูที่ไดรับการปรับปรุงแกไขดานภาษา 
ดานเนื้อหาและดานกิจกรรมตามคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ตรวจสอบอีกครั้งเพื่อความสมบูรณของชุดการเรียนรูกอนจะนําไปหาประสิทธิภาพ 
 6.  นําชุดการเรียนรูและแผนการจัดการเรียนรูที่ไดรับการประเมินคาดัชนีความ
สอดคลอง (IOC) ไปปรับปรุงแกไขแลวนํามาหาคาประสิทธิภาพ E1/E2 สําหรับในการวิจัยคร้ังนี้
ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูเทากับ 80/80 โดยทดลองใชเพื่อหา
ประสิทธิภาพกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)  ที่ไมใช
กลุมตัวอยาง และมีพื้นฐานความรูความสามารถ และสภาพแวดลอมใกลเคียงกันกับกลุมตัวอยาง
โดยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) มีขั้นตอนดังนี้ 
  6.1  แบบรายบุคคล (Individual Tryout) จํานวน 3 คน  เลือกแบบเจาะจงโดยเลือก
จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)  ที่ไมใชกลุมตัวอยาง  
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โดยเลือกนักเรียนเกง 1 คน ปานกลาง 1  คนและออน 1  คน รวม 3 คน เพื่อศึกษาความเหมาะสม
ของเนื้อหา ความยากงายของภาษา คํานวณหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูไดคาประสิทธิภาพ
เทากับ  64.00/63.33 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 60/60  ตามที่กําหนดไว  แลวนํามาปรับปรุงแกไขดานเนื้อหา
สาระและภาษาไทยใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 
  6.2  แบบกลุมยอย (Small Group Tryout) นําชุดการเรียนรูไปทดลองใชกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) โดยเลือกนักเรียนที่มี   
ผลการเรียนรูทางการเรียนวิชาสุขศึกษาที่แตกตางกัน คือ เกง 3 คน ปานกลาง 3 คน และออน 3 คน 
รวม 9 คน เพื่อดูความเหมาะสมของเนื้อหาและความยากงายของภาษาคํานวณหาประสิทธิภาพของ
ชุดการเรียนรูไดคาประสิทธิภาพเทากับ  75.78/74.44  ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 70/70  แลวนํามาปรับปรุง
แกไขดานเนื้อหาสาระและภาษาใหมีความเขาใจงายขึ้นกอนที่จะนําไปใชกับกลุมตัวอยางจริง โดย 
มีการคํานวณคาสถิติ ดังนี้ 
   80 ตัวแรก หมายถึง การหาประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการเรียนรูโดย
ประเมินจากคะแนนที่ไดจากทุก ๆ ชุด และการทําแบบฝกหัดหลังเรียนในแตละหนวยการเรียนรู
ของนักเรียนทั้งหมด คิดเปนคาเฉลี่ยรอยละ 80 สถิติการวิเคราะหขอมูล (ชัยยงค  พรหมวงศ และ
คณะ 2540 : 101 – 102)  
 
สูตรที่  1 
 
  E1     =       
  
 
 เมื่อ            E1    หมายถึง   ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู 
                   ΣX     หมายถึง    คะแนนรวมของแบบฝกหดัหรืองานที่ทาํไดระหวางเรยีน 
                     A      หมายถึง  คะแนนเต็มของแบบฝกหัดทายหนวยการเรยีนรูทุกแบบฝกหัด 
  รวมกัน 
                    N      หมายถึง    จํานวนนักเรียน 
 
สูตรที่ 2 
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              E2    หมายถึง    คาเฉลี่ยเปนรอยละของคะแนนที่นักเรียนทุกคน ทําแบบทดสอบหลังเรียน  
                                       ไดถูกตองรอยละ  80 ของคําตอบทั้งหมด 
             ΣF   หมายถึง     คะแนนรวมของการสอบหลังเรียนของนักเรยีนทุกคน 
              B      หมายถึง     คะแนนเตม็ของการการสอบหลังเรียน 
              N      หมายถึง     จํานวนนักเรยีน 
 
   นําผลที่ไดจากการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูมาแกไข กําหนดเกณฑ
ประสิทธิภาพ E1/E2ไวที่ 80/80 และในกรณีที่ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูที่สรางขึ้นไปไมถึง
เกณฑที่กําหนดไว เนื่องจากมีตัวแปรที่ควบคุมไมไดเชน สภาพความพรอมของผูเรียน สภาพความ
พรอมของผูเรียน สภาพของหองเรียน เปนตน อาจยอมรับใหเกิดความพลาดได รอยละ 2.5 ผูวิจัย
กําหนดเกณฑการยอมรับไว 3 ระดับคือ 
   1.  สูงกวาเกณฑ เมื่อประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูสูงกวาเกณฑการที่ตั้งไว
มีคาเปน 2.50 ขึ้นไป 
   2.  ตามเกณฑ เมื่อประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวมีคา
เปน 2.50 ขึ้นไป 
   3.  ต่ํากวาเกณฑ เมื่อประสิทธิภาพของชุดกาเรียนรูต่ํากวาเกณฑที่ตั้งไว       
ต่ํากวา 2.5% ถือวายังมีประสิทธิภาพที่ยอมรับได 
 ขั้นตอนการสรางแผนการจัดการเรียนรู ผูวิจัยไดดําเนินการสรางแผนการจัดการเรียนรู 
เร่ือง เพศศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ดังนี้ 
 1.  ศึกษาและวิเคราะหเนื้อหาสาระการเรียนรู เร่ืองเพศศึกษา จากหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
 2.  ศึกษาผลการเรียนรูที่คาดหวัง มาตรฐานการเรียนรูวิชาสุขศึกษา ชวงชั้นที่ 3 ช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 1 ในเรื่อง เพศศึกษา  จากหลักสูตาการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 กลุมสาระ
การเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา สําหรับเปนแนวทางในการกําหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู และ
กําหนดชั่วโมง เพื่อความเหมาะสม และสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2544  
 3.  กําหนดสาระการเรียนรู เพื่อนํามาสรางเปนแผนการจัดการเรียนรู โดยแบงเนื้อหา
ในเรื่อง เพศศึกษา เปน 5 หนวยยอย ดังนี้ 1) พัฒนาการทางเพศและการเปลี่ยนแปลง 2) อนามัย
เจริญพันธุและการดูแลตนเอง 3) พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศตอโรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรค
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เอดส 4) การคบเพื่อนและการผูกมิตร 5) การปองกันตนเองและทักษะการเตือนเพื่อนเมื่ออยูใน
สถานการเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ  
 4.  สรางแผนการจัดการเรียนรูทั้งหมด 5 แผน ดังนี้ แผนการเรียนรูที่ 1 เร่ือง 
พัฒนาการทางเพศและการเปลี่ยนแปลง  จํานวน 2 ช่ัวโมง  แผนการเรียนรูที่ 2 เร่ือง อนามัย       
เจริญพันธุและการดูแลตนเอง จํานวน 2 ช่ัวโมง  แผนการเรียนรูที่ 3 เร่ือง พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ 
ตอโรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรคเอดส  จํานวน 2 ช่ัวโมง  แผนการเรียนรูที่ 4 เร่ือง การคบ
เพื่อนและการผูกมิตร จํานวน 2 ช่ัวโมง แผนการเรียนรูที่ 5 เรื่อง การปองกันตนเองและทักษะการ
เตือนเพื่อนเมื่ออยูในสถานการเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ จํานวน 2 ช่ัวโมง ซ่ึงแตละแผนการเรียนรู
จะมีรายละเอียดดังนี้ หัวขอเร่ือง สาระสําคัญ ผลการเรียนรูที่คาดหวัง สาระการเรียนรู กระบวนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู  ส่ือการเรียนรู การวัดและประเมินผล แบบประเมินพฤติกรรมการทํางาน
กลุม และแบบประเมินผลงานนักเรียน  
 5.  นําแผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้นเสนอตออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ และ
ผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมทางดานเนื้อหา ภาษา และกระบวนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู 
 6.  นําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ไดรับการตรวจสอบมาปรับปรุงแกไข ผลการ
ปรับปรุงแกไขแผนการจัดการเรียนรู ดังนี้คือ 1) ปรับปรุงสาระสําคัญในแผนการจัดการเรียนรูที่ 1 2 
3 4 และ 5 ใหมีความเหมาะสม ครอบคลุมและสอดคลองกับเนื้อหาสาระ 2) ปรับปรุงกระบวนการ
จัดการจัดกิจกรรมการเรียนรู ในแผนการจัดการเรียนรูที่ 1  2  3 4 และ 5 ใหมีลําดับขั้นตอนที่
ตอเนื่องในการปฏิบัติกิจกรรม 3) ปรับปรุงภาษาใหมีความเหมาะสมและชัดเจนมากขึ้น 
 7. นําแผนการจัดการเรียนรูที่ไดรับการปรับปรุงแกไขมาหาคาดัชนีความสอดคลอง   
(Index of Item Objective Congruence : IOC) ของแผนการจัดการเรียนรูไดคา ดัชนีความสอดคลอง 
เทากับ 1.00 (รายละเอียดดังตารางที่  36 ภาคผนวก  ค  หนา  180 ) 
 ผูวิจัยสรุปวิธีการดําเนินการวิจัยในขั้นตอนที่ 2 ดังตารางที่ 6 ดังนี้ 
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ตารางที่ 6 สรุปวิธีการดําเนนิการวจิัยในขัน้ตอนที่ 2 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุด 
                 การเรียนรู 

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย 
เครื่องมือ/การ
วิเคราะห 
ขอมูล 

1. เพื่อพัฒนาชดุการ 
เรียนรูเร่ืองการ
พัฒนาชุดการเรียนรู 
เร่ืองเพศศึกษา
สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 
ฉบับราง 

พัฒนาชุดการเรียนรูที่ 
ประกอบดวย 
1. คํานํา 
2. วัตถุประสงค 
3. คูมือครู 
    - คําชี้แจงในการใช 
ชุดการเรียนรู 
    -บทบาทของครู 
ผูสอน 
    -แบบประเมิน
พฤติกรรม 
พฤติกรรม 
4. คูมือสําหรับนักเรียน 
    - ใบความรู 
    - ใบงาน 
    - ส่ือการเรียนรู 
    - แบบทดสอบ 
    - แนวเฉลย 

1. ชุดการเรียนรู 
ฉบับราง 
2.นักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาปที่ 1 

1. ชุดการเรียนรู เร่ือง 
เพศศึกษา สําหรับ 
นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา 
ปที่ 1 
2. แผนการจัดการ
เรียนรู 
/หาคาประสิทธิภาพ 
E1/E2 

2. เพื่อหาคณุภาพ
ของชุดการเรียนรู
และปรับปรุงแกไข 

ประเมินชุดการเรียนรู
ฉบับ 
รางและปรับปรุงแกไข 

1. อาจารยผูควบคุม 
วิทยานิพนธจํานวน  
3 คน 

1. แบบประเมินชดุ
การเรียนรู 
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ตารางที่ 6 (ตอ) 

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย 
เครื่องมือ/การ
วิเคราะห 
ขอมูล 

  2. ผูเชี่ยวชาญจํานวน  
3 คน 

2. วิเคราะหเนือ้หา 
(Content Analysis) 
3. หาคาดัชนีความ 
สอดคลองของชุดการ 
เรียนรู (IOC)  

3.เพื่อหา
ประสิทธิภาพ 
ของชุดการเรียนรู 
ฉบับราง 

การหาประสิทธิภาพชุด 
การเรียนรูฉบบัราง 
Individual Tryout หาคา 
E1/E2 ใชเกณฑ 60/60  
และปรับปรุงแกไข 

นักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาปที่ 1 โรงเรียน
เทศบาล ๑ ตลาดบางลี่ 
(พานิชอุทิศ)  ที่ไมใช
กลุมตัวอยาง มีผลการ
เรียนรู เกง ปานกลาง 
ออนระดับละ 1 คน 
รวมจํานวน 3 คน 

1. ชุดการเรยีนรูฉบับ
ราง 
2. คาเฉลี่ยรอยละ ( X ) 
ของ E1/E2 

4.เพื่อหา
ประสิทธิภาพ 
ของชุดการเรียนรู 
ฉบับราง 

การหาประสิทธิภาพชุด 
การเรียนรูฉบบัรางแบบ 
Small Group Tryout หา
คาE1/E2 ใชเกณฑ 70/70  

นักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาปที่ 1/1 โรงเรียน
เทศบาล ๑ ตลาดบางลี่ 
(พานิชอุทิศ)  ที่ไมใช
กลุมตัวอยาง มีผลการ
เรียนรู เกง ปานกลาง 
ออนระดับละ 1 คน 
รวมจํานวน 9 คน 

1.ชุดการเรียนรูเรื่อง
เพศศึกษาสําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาปที่ 1 ฉบับราง 
2. คาเฉลี่ยรอยละ ( X ) 
ของ E1/E2 

5. เพื่อปรับปรุง
แกไขชุดการเรียนรู
ฉบับรางกอนนําไป 
ใชทดลองจริง 

ปรับปรุงแกไขชุดการ 
เรียนรู 

ชุดการเรียนรูเรื่อง 
เพศศึกษา 

1. ชุดการเรยีนรูฉบับ
ราง 
2. วิเคราะหเนือ้หา  
(Content Analysis)  
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ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research) : การทดลองใชชุดการเรียนรู 
 วัตถุประสงคเพื่อทดลองใชชุดการเรียนรู เรื่องเพศศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาปที่ 1 ผูวิจัยไดกําหนดแบบแผนการวิจัยในครั้งนี้แบบ Pre Experimental Design แบบ One 
Group Pretest – Posttest  Design ( มาเรียม  นิลพันธุ 2547 : 144)   ดังแสดงในตารางที่  7 
 
ตารางที่ 7  แสดงแผนการวิจยัแบบ One Group Pretest – Posttest  Design 

การทดสอบกอนทดลอง การจัดกระทํา การทดสอบหลังการทดลอง 
T1 X T2 

 
                   T1     แทน    การทดสอบกอนการเรียนโดยใชชุดการเรียนรู 
                   X       แทน   การเรียนโดยใชชุดการเรียนรู 
                   T2      แทน   การทดสอบหลังการเรียนโดยใชชุดการเรียนรู 
 ประชากรในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 และ 1/2
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) จํานวน 72  คน จาก 2 หองเรียน ที่กําลังศึกษาใน    
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ไดโดยการสุมตัวอยางแบบเจาะจง เปนนักเรียน    
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/1 จํานวน  36  คน  ที่ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 โรงเรียนเทศบาล ๑ 
ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) อําเภอสองพี่นอง  จังหวัดสุพรรณบุรี สาเหตุที่เลือกนักเรียนกลุมนี้  
เนื่องจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 และ 1/2  มีระดับผลการเรียนในปที่ผานมามีทั้งเกง ปาน
กลาง และออน ในสัดสวนที่ใกลเคียงกันในการทดลองครั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองใชตาม
ระยะเวลาที่กําหนดดังตารางที่ 8 
ตารางที่  8   ตารางกําหนดระยะเวลาในการทดลองใชชุดการเรียนรู 

วัน เดือน ป ชุด 
การเรียนรูที ่ เร่ือง เวลา 

(ช่ัวโมง) ผูดําเนินการ 

14  พฤศจิกายน 
2550 

- แนะนําชุดการเรียนรู  ทดสอบ
กอนเรียน (Pretest) 

1 ผูวิจัย 

21  พฤศจิกายน  
2550 

1 พัฒนาการทางเพศและการ
เปลี่ยนแปลง 

2 ผูวิจัย 

28  พฤศจิกายน   
2550 

2 การคบเพื่อนและการผูกมิตร 2 ผูวิจัย 
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ตารางที่  8   (ตอ) 

วัน เดือน ป ชุด 
การเรียนรูที ่ เร่ือง เวลา 

(ช่ัวโมง) ผูดําเนินการ 

12 ธันวาคม  
2550 

3 อนามัยเจริญพนัธุและการดแูล
ตนเอง 

2 ผูวิจัย 

19 ธันวาคม 2550 4 พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศตอ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธและ 
โรคเอดส 

2 ผูวิจัย 

26 ธันวาคม 2550 5 ทักษะการเตือนเพื่อนเกี่ยวกบั
พฤติกรรมเสี่ยงตอการมี
เพศสัมพันธ 

2 ผูวิจัย 

2  มกราคม  2551 - ทดสอบหลังเรียน(Posttest) 
ประเมินความคิดเห็นของ
นักเรียน 

1 ผูวิจัย 

 
 ขั้นตอนในการดําเนินการทดลอง 
 ผูวิจัยนําชุดการเรียนรูที่สรางขึ้นไปทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 ภาคเรียน
ที่ 2 ปการศึกษา 2550 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) จํานวน 36 คน โดยดําเนินการ
ทดลองเปนเวลา 6 สัปดาห  ๆ ละ 2 ช่ัวโมง รวมระยะเวลา 10  ช่ัวโมง ดังนี้ 
 1.  กอนใชชุดการเรียนรู เร่ือง เพศศึกษานั้นครูผูสอนมีการสอนเนื้อหาเกี่ยวกับการใช
ชุดการเรียนรูใหกับนักเรียน ในหนวยการเรียนรูอ่ืน  
 2.  ครูศึกษารายละเอียดของชุดการเรียนรูโดยใชชุดการเรียนรู เร่ืองเพศศึกษา สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ใหเขาใจโดยละเอียด 
 3.  ครูจัดเตรียมชุดการเรียนรู วัสดุอุปกรณที่ตองใชในการจัดกิจกรรมใหครบถวน 
 4.  ทําการทดสอบกอนการเรียน (Pretest) กับนักเรียนโยใชเวลา 60 นาที 
 5. ดําเนินการทดลองใชชุดการเรียนรู เรื่องเพศศึกษาสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  
ปที่ 1 มีขั้นตอน ดังนี้  
  5.1  ขั้นเตรียมผูเรียน 
   5.1.1 แจงจุดประสงคการเรียนรูของบทเรียน 
   5.1.2 ช้ีแจงบทบาทหนาที่และวัตถุประสงคของการทํางานกลุม 
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  5.2 ขั้นการสอนเนื้อหาสาระ 
   5.2.1 ทบทวนความรูเดิม 
   5.2.2 ทําความเขาใจใหถองแท 
   5.2.3  อธิบายเนื้อหาใหมและยกตัวอยางใหเขาใจขัดเจน 
   5.2.4  ตรวจสอบความเขาใจ 
  5.3  กิจกรรมกลุมยอย 
   5.3.1 ครูจัดนักเรียนเขากลุมยอยตามแบบคละความสามารถดานผลการเรียนรู
กลุมละ 4-6  คน ประกอบดวยนักเรียนที่มีความสามารถเกง ปานกลาง และออน 
   5.3.2 ครูใหนักเรียนแตละกลุมศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมในชุดการเรียนรูโดย
ใหวิธีการเรียนรูเนนความรวมมือและการแกปญหา ระดมความคิด สนทนาแลกเปลี่ยน สรุปและ
นําเสนอผลงาน 
  5.4  ขั้นหลังการทดลอง  เปนขั้นที่ผูวิจัยเตรียมความพรอมในขั้นตอนตอไปนี้ 
   5.4.1 ใหนักเรียน ทําแบบทดสอบผลการเรียนรูสุขศึกษา หลังเรียน (Posttest) 
เร่ืองเพศศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชแบบทดสอบฉบับเดียวกับแบบทดสอบ
ผลการเรียนรูกอนการเรียน (Pretest)  
   5.4.2 ใหนักเรียนกลุมทดลอง ทําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มี
ตอการเรียนดวยวิธีการสอนแบบกลุม  จากขั้นตอนดังกลาวขางตน ผูวิจัยไดสรุปขั้นตอนที่ 3 ดัง
ตารางที่ 9 
 
ตารางที่ 9  สรุปวิธีการดําเนินการวิจัยในขั้นตอนที่ 3 ทดลองใชชุดการเรียนรู 
วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย เครื่องมือ/สถิติ 

เพื่อทดลองใชชุด 1. ศึกษารายละเอียด นักเรียนชั้นมัธยม 1. ชุดการเรียนรู เร่ือง 
การเรียนรูเร่ือง ชุดการเรียนรูใหเขาใจ ศึกษาปที่ 1/1 เพศศึกษาสําหรับ 
เพศศึกษาสําหรับ 2. จัดเตรียมชุดการเรียนรู โรงเรียนเทศบาล 1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
นักเรียนชั้นมัธยม และวัสดุอุปกรณ ตลาดบางลี่  ปที่ 1  
ศึกษาปที่ 1 3. ทําแบบทดสอบกอน พานิชอุทิศ) จํานวน 2. คาเฉลี่ยรอยละ ( X )  
 เรียน 36 คน ซ่ึงเปนกลุม ของคา E1/E2  
 4. ดําเนินการทดลองใช ตัวอยาง 3. วิเคราะหเนื้อหา 
 ชุดการเรียนรู การเตรียม  (Content Analysis) 
 ผูเรียน   
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ตารางที่ 9  (ตอ) 
วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย เครื่องมือ/สถิติ 

     4.1 ขั้นนํา ผูวิจัยแนะนํา 
การใชชุดการเรียนรู บอก 
วัตถุประสงคและบทบาท 
ของนักเรียนในการปฏิบัติ
กิจกรรมตามใบงาน 
    4.2 ขั้นปฏิบัติกิจกรรม 
แบงนักเรียนกลุมละ 6 คน 
แตละกลุมปฏิบัติกิจกรรม 
ตามใบงาน 
    4.3 ขั้นสรุป ใหนักเรียน 
อภิปรายกลุมแลกเปลี่ยน 
และแสดงความคิดเห็น 
รวมกันและสรุปความรู 
ที่ไดรับ 
5. ทําแบบทดสอบหลัง 
เรียน 
6. หาคาประสิทธิภาพ 
แบบภาคสนาม (Field 
Tryout) 

 4. ส่ือวัสดุอุปกรณตาม 
แผนการจัดการเรียนรู 
5. แผนการจัดการ 
เรียนรู 
6. แบบทดสอบกอน 
และหลังเรียนการใช 
ชุดการเรียนรู 

 
  ในการดําเนินการทดลองดังกลาวขางตน ผูวิจัยไดสรุปเปนแผนภูมิในการ
ดําเนินการตามขั้นตอนการใชชุดการเรียนรู ดังแผนภาพที่ 3 
 
 
 
 
 

 

ศึกษารายละเอยีดของชุดการเรียนรูใหเขาใจ 

จัดเตรียมชดุการเรียนรู วัสดอุุปกรณที่ใช 
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แผนภาพที่ 3 ขั้นตอนการใชชุดการเรียนรู 
 
ขั้นตอนที่ 4   การพัฒนา (Development) การประเมินผลและปรับปรุงแกไขชุดการเรียนรู 
              วัตถุประสงคเพื่อนําผลการประเมินกานความรูความเขาใจ ความคิดเห็นและการ
ปฏิบัติงานของนักเรียน มาพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดของชุดการเรียนรู เร่ืองเพศศึกษา สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เพื่อสามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ มีลําดับขั้นตอน ดังนี้ 
 1.  ทดสอบผลการเรียนรู เครื่องมือที่ใช ไดแกแบบทดสอบผลการเรียนรูกอนการ
เรียนและหลังเรียน ซ่ึงเปนขอสอบ เร่ืองเพศศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 20 

ทดสอบกอนเรียน (Pretest) 

ดําเนินการทดลองใชชุดการเรียนรู 
1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
     1.1  บอกวตัถุประสงค 
     1.2  วิธีการปฏิบัติกิจกรรมในชุดการเรียนรู 
     1.3  กระบวนการในการจัดการ 
2. ขั้นปฏิบัติกจิกรรม 
     - แบงกลุมนักเรียนเปน 6 กลุม ๆ ละ 6 คน 
        ปฏิบัติกิจกรรมตามใบงาน 
3. ขั้นสรุป 
     - นําเสนอผลงาน 
  

ทดสอบหลังเรียน (Posttest) 

ประเมินผล 
1. ผลการเรียนรู 
2. ความคิดเหน็ตอเร่ืองเพศศึกษา 
3. ความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมกลุม 
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ขอ เปนขอสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก วัดพฤติกรรมการเรียนรู ดานความรูความจํา ความเขาใจ 
การนําไปใช วิเคราะห นักเรียนตองเลือกตอบคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว โดย มีเกณฑการให
คะแนน ดังนี้  คือ ถาตอบถูกตองให ขอละ 1 คะแนน ตอบผิดไมตอบใหขอละ 0 คะแนน และ
แบบทดสอบอัตนัย จํานวน 2 ขอ  ขอละ 5 คะแนน 
  การสรางและใชแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูทางแบบปรนัย มีขั้นตอนการสราง
ดังนี้ 
  1.1  การสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูเรื่องเพศศึกษา สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1  แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ ใหครอบคลุมผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
ดังตารางที่ 10 วิเคราะหขอสอบดังนี้ 
 
ตารางที่ 10 ตารางวิเคราะหขอสอบสาระการเรียนรูสุขศึกษา เร่ืองเพศศกึษา ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

พฤติกรรมที่ตองการวัด 
สาระการ
เรียนรู 

มาตรฐาน 
การเรียนรู 

หนวยการ 
เรียนรู 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
คว

าม
รูค
วาม

จํา 

คว
าม
เขา

ใจ 

กา
รน

ําไป
ใช
นํา
ไป

ใช
 

กา
รว
ิเคร

าะห
 

รว
ม 

ปร
ะเภ

ทข
อง
ขอ

สอ
บ 

สาระที่ 2 
ชีวิตและ
ครอบครัว 

พัฒนาการ
ทางเพศ
และการ
เปลี่ยน 
แปลง 

1.สามารถอธิบายความ สัมพันธ
ระหวางการเปลี่ยนแปลง
รางกายและจิตใจ อารมณสังคม
กับการพัฒนา การทางเพศ 
2. สามารถอธบิายวิธีปฏิบัติที่
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง
ทางรางกาย อารมณ จิตใจ 
สังคม และพัฒนาการทางเพศ 

1 1 1 1 4 ปรนัย 
4 ขอ 

 

 
 

อนามัย
เจริญพันธุ
และการ
ดูแลตนเอง 

1.สามารถอธิบายความหมาย
และองคประกอบอนามัยเจริญ
พันธุ 
2.รูวิธีการและสามารถปฏิบัติ
ตนเองเพื่อดูแลสุขอนามัยทาง
เพศไดอยางเหมาะสม 

1 1 2 - 4 ปรนัย 
4 ขอ 
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ตารางที่ 10 (ตอ) 
พฤติกรรมที่ตองการวัด 

สาระการ
เรียนรู 

มาตรฐาน 
การเรียนรู 

หนวยการ 
เรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

คว
าม
รูค
วาม

จํา 

คว
าม
เขา

ใจ 

กา
รน

ําไป
ใช
นํา
ไป

ใช
 

กา
รว
ิเคร

าะห
 

รว
ม 

ปร
ะเภ

ทข
อง
ขอ

สอ
บ 

 พฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศ
ตอโรคติดตอ
ทาง
เพศสัมพันธ
และโรคเอดส 

1.สามารถอธิบาย
พฤติกรรมที่เสี่ยงตอการ
เกิดโรคทางเพศสัมพันธ
และโรคเอดส 
2.สามารถวิเคราะหและ
ผลกระทบจากโรคทาง
เพศสัมพันธและโรคเอดส 
3.สามารถปองกันและ
หลีกเลี่ยง 
พฤติกรรมที่เสี่ยงตอการติด
โรคเพศสัมพันธและโรค
เอดส 

1 1 
 
 
 
 
 
 

1 1 4 ปรนัย 
4 ขอ 

*อัตนัย 
1 ขอ 

 การคบเพื่อน
และการผูก
มิตร 

1.สามารถอธิบาย
ความสําคัญของเพื่อนและ
การเลือกคบเพื่อนที่ด ี
2. สามารถอธิบายทักษะ
และวิธีในการผูกมิตร 

1 1 
 
 

1 1 4 ปรนัย 
4 ขอ 

*อัตนัย 
1 ขอ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                                                                                                   88

ตารางที่ 10 (ตอ) 
พฤติกรรมที่ตองการวัด 

สาระการ
เรียนรู 

มาตรฐาน 
การเรียนรู 

หนวยการ 
เรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

คว
าม
รูค
วาม

จํา 

คว
าม
เขา

ใจ 

กา
รน

ําไป
ใช
นํา
ไป

ใช
 

กา
รว
ิเคร

าะห
 

รว
ม 

ปร
ะเภ

ทข
อง
ขอ

สอ
บ 

 การปองกัน
ตนเองและ
ทักษะการ
เตือนเพื่อน
เมื่ออยูใน
สถานการณ
เสี่ยงตอการมี
เพศสัมพันธ 

1. สามารถอธิบายวิธีการ
ปองกันตนเองเมื่ออยู ใน
สถานการเสี่ยงได 
2 .  สามารถอธิบายและ
วิธีการกลาวคําปฏิเสธได
เมื่ออยูในสถานการณเส่ียง
ตอการมีเพศสัมพันธ 
3. สามารถบอกวิธีการใช
ทั ก ษ ะ เ ตื อ น เ พื่ อ น ไ ด
เหมาะสม 

1 1 2  4 ปรนัย 
4 ขอ 

รวม 

 

5 5 7 3 20 

ปรนัย 
20 ขอ 
*อัตนัย 
2 ขอ 

 
        1.2  นําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูทางการเรียนที่สรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 
3 คน ตรวจดูความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยพิจารณาความสอดคลองรายขอของ
แบบทดสอบกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง แลวนําความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญมาหาคาดัชนีความ
สอดคลอง ซ่ึงแบบทดสอบกอนและหลังเรียนมีดัชนีคาความสอดคลอง (IOC) เทากับ 1.00 โดยคา
ดัชนีความสอดคลอง (IOC) มากกวาหรือเทากับ 0.50 แสดงวา ขอสอบมีความเที่ยงตรง ถาขอสอบที่
มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) นอยกวา 0.50 จะตองนําไปปรับปรุงแกไข เพื่อใหไดขอสอบ
จํานวน 20 ขอ 
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  1.3 นําแบบทดสอบที่ไดจากการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Analysis) จากผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงแกไข แลวนําไปทดลองกับนักเรียน (Tryout) ช้ันมัธยมศึกษาป
ที่ 1 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง  จํานวน 30 คน 
  1.4  นํากระดาษคําตอบมาตรวจใหคะแนนแบบทดสอบทั้ง 2 ฉบับ โดยใหคะแนน 
1 คะแนน ในขอที่ตอบถูก และให 0 คะแนนในขอที่ตอบผิด แลวนําคะแนนที่นักเรียนแตละคน
สอบไดมาวิเคราะหรายขอเพื่อหาคาอํานาจจําแนก (r) ที่มีคาตั้งแต 0.20 ขึ้นไป และหาคาความ     
ยากงาย (p) อยูระหวาง 0.20 – 0.80  คัดเลือกแบบทดสอบกอนเรียน และหลังเรียนตามเกณฑ
ดังกลาวจํานวน 20 ขอ จํานวน 2 ฉบับ ( รายละเอียดดังตารางที่  40 ภาคผนวก  ค    หนา   182  ) 
  1.5 นําแบบทดสอบที่คัดเลือกจํานวน 20 ขอ มาหาคาความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูทางการเรียน แลวนําไปทดลองกับนักเรียน(Tryout) ช้ันมัธยมศึกษาป
ที่ 1  ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน โดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน 
(Pearson product moment correlation  coefficient)  (ลวน  สายยศ และอังคณา สายยศ 2538 : 193-
195) ไดคาความเชื่อมั่น (rtt) ของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เร่ืองเพศศึกษา ทั้ง 2 ฉบับ มีคาความ
เชื่อมั่น (rtt)  เทากับ  0.81 (รายละเอียดดังตารางที่ 42 ภาคผนวก  ค  หนา 183) 
  1.6  นําแบบทดสอบที่หาคาความเชื่อมั่นแลวไปทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนและ
หลังเรียนกลุมทดลอง ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/1 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) จํานวน 
36 คน ซ่ึงเปนกลุมตัวอยาง 
  การเก็บรวบรวมขอมูล ตรวจใหคะแนนแบบทดสอบนําคะแนนที่ไดมาวิเคราะห
โดยวิธีทางสถิติ เพื่อตรวจสอบสมมุติฐาน 
  การวิเคราะหขอมูลทดสอบวัดผลการเรียนรู โดยเปรียบเทียบผลการเรียนรูจากการ
ทดสอบกอนทําการสอน (Pretest) และหลังดําเนินการสอนเสร็จส้ินแลว ( Posttest) หาคาแบบ     
ไมอิสระ (t – test dependent)  
  รายละเอียดการสรางขอมูลทดสอบอัตนัย วัดความรูความเขาใจและการนําไปใช 
จํานวน 2 ขอ มีขั้นตอนดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาการสรางแบบทดสอบอัตนัย ผลการเรียนรูที่คาดหวัง และคูมือ
การประเมินผล 
  ขั้นตอนที่ 2 สรางแบบทดสอบ จํานวน 2 ขอใหครอบคุลมเนื้อหาผลการเรียนรูที่
คาดหวัง 
  ขั้นตอนที่ 3 นําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูที่สรางเสร็จแลวเสนอตออาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อเสนอแนะแลวนําผลมาปรับปรุงแกไข 
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  ขั้นตอนที่ 4 นําแบบทดสอบที่สรางเสร็จแลวใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและ
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) แลวนําความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญมาเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไข 
  ขั้นตอนที่ 5 นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา    
ปที่ 1 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง  จํานวน 30 คน และนํามาหาคาความเชื่อมั่น โดยหาคาสัมประสิทธิ์
แอลฟา (α – Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.81 (รายละเอียด 42 
ภาคผนวก  ค  หนา 182)  
  ขั้นตอนที่ 6  นําแบบทดสอบไปทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน
ดวยชุดการเรียนรู เพื่อใชในการวิจัยกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาด
บางลี่ (พานิชอุทิศ) จํานวน 36 คน  
  การประเมินผลแบบทดสอบแบบอัตนัย เร่ืองเพศศึกษา มีเกณฑการประเมินโดย
ใหคะแนนเปนรายขอ มีรายละเอียดดังนี้ 
  ขอคําถามที่ 1 นักเรียนมีวิธีการปฏิเสธอยางไรเมื่ออยูในสถานการณที่เส่ียงตอการ
มีเพศสัมพันธ และจะปฏิบัติตนเชนไรเพื่อใหพนจากสถานการณนั้น (5 คะแนน) 
  ขอคําถามที่ 2 “การคบเพื่อนมีขอดีและขอเสียตอนักเรียนอยางไร” (5 คะแนน) 
กําหนดเกณฑโดยใหคะแนนออกเปน 5 ระดับ ดังตารางที่ 10 
 
ตารางที่ 11 คะแนนแบบทดสอบแบบอัตนยั 

รายการประเมนิ ระดับคะแนน 
- สามารถอธิบายไดอยางถูกตอง อยางนอย 1 ขอ 1 
- สามารถอธิบายไดอยางถูกตอง อยางนอย 2 ขอ 2 
- สามารถอธิบายไดอยางถูกตอง อยางนอย 3 ขอ 3 
- สามารถอธิบายไดอยางถูกตอง อยางนอย 4 ขอ 4 
- สามารถอธิบายไดอยางถูกตอง อยางนอย 5 ขอ 5 

   
  2. ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน  เครื่องมือที่ใช ไดแก แบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียนที่มีตอชุดการเรียนรูเกี่ยวกับความตองการในการเรียนรูเกี่ยวกับรูปแบบและ
เนื้อหาการเรียนรู เร่ือง เพศศึกษา 
  ขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอชุดการเรียนรู       
มีรายละเอียด ดังนี้ 
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  1.  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของในการสรางแบบสอบถาม 
  2.  ระบุวัตถุประสงคการสรางแบบสอบถาม ในการศึกษาระดับความคิดเห็นของ
นักเรียนเกี่ยวกับการเรียนรูดวยชุดการเรียนรู 
  3.  กําหนดเนื้อหาใหครอบคลุมกับวัตถุประสงคที่จะทําการประเมิน 
  4.  รางแบบสอบถามโดยมีประเภทของคําถามทั้งคําถามปลายเปดและคําถาม
ปลายปดโครงสรางของแบบสอบถามมี 3 ตอน ไดแก 
   ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลทั่วไปของนักเรียน 
   ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอชุดการเรียนรูในดานเนื้อหา กิจกรรม  
ส่ือ และการประเมินผล จํานวน 10 ขอ เปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 
   ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
  5.  สรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอชุดการเรียนรู จํานวน 1 
ฉบับ แบงเปน 3 ตอนไดแก 
   ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพและขอมูลท่ัวไปของนักเรียน ไดแก 
เพศ อายุ และอาชีพของผูปกครอง เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list)  
   ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอชุดกาเรียนรู 
เร่ืองเพศศึกษา เปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) กําหนดชวงความคิดเห็นของนักเรียน
เปน 3 ระดับ ไดแก มาก ปานกลาง นอย มีคะแนน 3 2 1 ตามลําดับ จํานวน 10 ขอ สอบถามเกี่ยวกับ
ความคิดเห็น 4 ดาน คือ ดานเนื้อหา ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ประโยชน  ดานสื่อ/อุปกรณการ
เรียนและดานการวัดและประเมินผล 
   ตอนที่ 3 แบบสอบถามความเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมเปนแบบสอบถาม
ปลายเปด (Open Ended From) จํานวน 1 ขอ เขียนแบบพรรณนาความ 
  6.  นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวไปใหผูควบคุมวิทยานิพนธและผูเช่ียวชาญ
จํานวน 4 ทาน ไดแก ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา ผูเชี่ยวชาญดานภาษา  และผูเชี่ยวชาญดานการประเมิน 
เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง 
(IOC) ของแบบสอบถามความคิดเห็น เทา 1.00 (รายละเอียดดังตารางที่ 37 ภาคผนวก  ค  หนา 181 ) 
  7.  นําแบบสอบถามไปสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนกลุมตัวอยางกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) จํานวน 36 คน ซ่ึงกําลัง
เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 หลังเรียนดวยชุดการเรียนรู 
  วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนหลังเรียนดวยชุด     
การเรียนรู มีรายละเอียด ดังนี้  
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  1) หาคาความถี่ และคารอยละ (%) ของขอมูลในแบบสอบถามตอนที่1  
  2) หาคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบน (S.D.) ในแบบสอบถามตอนที่ 2 โดยมี
เกณฑการใหคะแนน ดังนี้  
   เห็นดวยมาก  ใหคะแนน 3 คะแนน 
   เห็นดวยปานกลาง ใหคะแนน 2 คะแนน 
   เห็นดวยนอย ใหคะแนน 1 คะแนน 
   แปลความหมายของระดับคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็น 3 ระดับ ดังนี้ 
   2.51 -  3.00  เห็นดวยมาก 
   1.50 – 20.5  เห็นดวยปานกลาง 
   1.00 – 1.49  เห็นดวยนอย 
  3) วิเคราะหเนื้อหา (Content  Analysis)ในแบบสอบถามความคิดเห็นในตอนที่ 3 
 3.  แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม โดยใชหลักและแนวคิดของจอหนสันและ
จอหนสัน (อางถึงในกุหลาบ  หงสทอง  2546 : 57) ประเมินในดานการใหความชวยเหลือเพื่อใน
กลุม การแสดงความคิดเห็น การถามและตอบการับผิดชอบตองานกลุม การใหกําลังใจเพื่อน และ
การยอมรับฟงความคิดเห็นของสมาชิกในกลุมประเมินโดยครูและหัวหนากลุมนักเรียน ทําการ
ประเมินทุกชั่วโมงที่มีการเรียนการสอน ซ่ึงเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 3 ระดับ 
โดยกําหนดเกณฑ ดังนี้ 
  ปฏิบัติสม่ําเสมอ(ทุกครั้งที่สังเกต) คาคะแนน 3 
  ปฏิบัติบางครั้ง (2 – 3) คร้ัง คาคะแนน 2 
  ปฏิบัตินอย (นอยกวา 2 คร้ัง) คาคะแนน 1 
  ไมเคยปฏิบัติ คาคะแนน 0 
  แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมจํานวน 10  ขอสรางตามลําดับ ดังนี้ 
  3.1  ศึกษาเทคนิคและวิธีการสรางจากเอกสารและหนังสือที่เกี่ยวของกับความ
รวมมือในการทํางานกลุม 
  3.2  ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความรวมมือในการทํางานกลุม 
  3.3 นําแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 
คน ตรวจพิจารณาดานความครอบคลุมของพฤติกรรม โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of  
Item Objective Congruence : IOC) (มาเรียม นิลพันธุ 2547 : 177) ไดคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 
ของแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม เทากับ 1.00   
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   + 1 เมื่อแนใจวาพฤติกรรมนั้นสอดคลองกับหลักการทํางานกลุม 
      0 เมื่อไมแนใจวาพฤติกรรมนั้นสอดคลองกับหลักการทํางานกลุม 
   - 1 เมื่อแนใจวาพฤติกรรมนั้นไมสอดคลองกับหลักการทํางานกลุม 
  3.4  นําแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมที่ปรับปรุงแลวไปใชสังเกต
พฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนกลุมตัวอยางกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 โรงเรียน
เทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) จํานวน 36 คน ซ่ึงกําลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 
ขณะใชชุดการเรียนรู ทุกกิจกรรมกลุม แลวนําผลมาวิเคราะหเนื้อหา  
 4. แบบประเมินผลงานนักเรียนโดยการใหนักเรียนจัดทําผลงานกลุม 1 ช้ินงานไดแก 
หนังสือเลมเล็ก เร่ืองอนามัยเจริญพันธและการดูแลตนเอง  และผลงานรายบุคคล 1 ช้ินงาน ไดแก
แผนพับเรื่อง โรคเอดส    โดยการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment)  
  เคร่ืองมือ  แบบประเมินผลงานนักเรียน โดยประเมิน ความถูกตองของเนื้อหา 
ความคิดสรางสรรค วิธีการนําเสนอ การยอมรับผลงาน และการนําไปใชประโยชน  โดยเปนแบบ
ประเมินแบบสํารวจรายการ (Check Lists) ซ่ึงแตละดานมีคะแนนเต็ม 4 คะแนน คือ  ดีมาก  =  4    
ดี = 3 พอใช  = 2 และปรับปรุง = 1 
  ขั้นตอนการสรางแบบประเมินผลงานนักเรียน 
  ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาวิธีการสรางแบบประเมินผลงานนักเรียน จากเอกสาร ตํารา 
งานวิจัย และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการประเมินตามสภาพจริง  (Authentic Assessment)  
  ขั้นตอนที่ 2  นําขอมูลที่ไดจากขั้นตอนที่ 1 มาวิเคราะหเพื่อกําหนดโครงสราง
ขอบเขตของการประเมินผลงานของนักเรียนตามสภาพจริง และดําเนินการสรางเครื่องมือ 
  ขั้นตอนที่ 3 นําแบบประเมินผลงานักเรียนที่สรางขึ้นไปใหอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ความ
เหมาะสมของภาษาที่ใช และนําไปปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําใหดีขึ้น(รายละเอียดดังตารางที่ 39 
ภาคผนวก  ค  หนา 182 ) 
  ขั้นตอนที่ 4 นําแบบประเมินผลงานนักเรียนไปใชประเมินผลงานนักเรียน ไดแก 
ผลงานกลุม 1 ช้ินงาน ไดแก หนังสือเลมเล็ก เร่ืองอนามัยเจริญพันธและการดูแลตนเอง  และผลงาน
รายบุคคล 1 ช้ินงาน ไดแกแผนพับเรื่อง โรคเอดส  โดยประเมินความถูกตองของเนื้อหา  ความคิด
สรางสรรค   วิธีการนําเสนอ  การยอมรับผลงานและการนําไปใชประโยชน ซ่ึงแตละดานมีคะแนน
เต็ม 4 คะแนน คือ  ดีมาก  =  4    ดี = 3  พอใช  = 2  และปรับปรุง = 1  รวม 20 คะแนน และกําหนด
เกณฑตัดสินระดับคุณภาพดังนี้ คะแนนรวม 16 – 20 ดีมาก  คะแนน 11 – 15  = ดี  คะแนนรวม 6 – 
10 = พอใช  คะแนนรวม  1 – 5 ปรับปรุง เกณฑการประเมินผลงานนักเรียนดังตารางที่ 12 
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ตารางที่  12   เกณฑการประเมินผลงานนักเรียน 
เกณฑ 

 
 
รายการ 
ปะเมิน 
 

ดีมาก 
(4 คะแนน) 

ดี 
(3 คะแนน) 

พอใช 
(2 คะแนน) 

ปรับปรุง 
(1 คะแนน) 

ความ
ถูกตองของ
เนื้อหา 

เนื้อหาถูกตอง
ครอบคลุม
สาระสําคัญมี
รายละเอียด  ลําดับ
หัวขอตอเนื่องไม
วกวน ใชภาษา
ถูกตอง ชัดเจนเขาใจ
งาย 

เนื้อหาถูกตอง
ครอบคลุม
สาระสําคัญสวน
ใหญลําดับหวัขอ
ตอเนื่องไมวกวน 
ใชภาษาถกูตอง 
ชัดเจน 

เนื้อหาผิดพลาด
บางสวนไม
ครอบคลุม
สาระสําคัญลําดับ
หัวขอไมตอเนือ่ง 
วกวนใชภาษาไม
ถูกตองบางสวน 

เนื้อหาผิดมาก
ไมครอบคลุม
สาระสําคัญ
ลําดับหัวขอ
ไมตอเนื่อง
วกวนใชภาษา
ผิดมาก 

ค ว า ม คิ ด
สรางสรรค 

ดัดแปลงรูปแบบจาก
เดิมสวนใหญ 
ลักษณะงาน 

ดัดแปลงรูปแบบ
บางสวน ลักษณะ
งาน 

ทําตามแบบหรือ
ตัวอยาง แตกตาง
จากคน 

ทํ า ต ามแบบ
หรือตัวอยาง
ผลงานเรียบ 

 แตกตางจากคนอื่น 
ใชทั กษะวิ ธีการที่
ห ล า ก ห ล า ย มี
ลักษณะเดนสวยงาม
แ ล ะ ดึ ง ดู ด ค ว า ม
สนใจ 

แตกตางจาก 
คนอื่น ใชทักษะ 
วิ ธี ก า ร ที่
ห ล า ก ห ล า ย
ส ว ย ง า ม แ ล ะ
นาสนใจ 

อ่ืน เล็กนอยใช
ทักษะวิธีการ  
1  – 2  อ ย า ง
สวยงาม 

งายไมนาสนใจ 

วิ ธี ก า ร
นําเสนอ 
 

รู ป แ บ บ  วิ ธี ก า ร
นํา เสนอ  นาสนใจ
แตกตางกับคนอื่น 

รูปแบบ  วิ ธี ก า ร
นําเสนอ นาสนใจ
แตกตางกับคนอื่น
บางสวน 

รูปแบบ วิธีการ
นํ า เ ส น อ ไ ม
แตกตางกับคน
อ่ืน 

รูปแบบ วิธีการ
นํ า เ ส น อ  ไ ม
นาสนใจและไม
แตกตางกับคน
อ่ืน 
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ตารางที่  12  (ตอ) 
เกณฑ 

 
รายการ 
ปะเมิน 

ดีมาก 
(4 คะแนน) 

ดี 
(3 คะแนน) 

พอใช 
(2 คะแนน) 

ปรับปรุง 
(1 คะแนน) 

การยอมรับ
ผลงาน 

ผลงานเปนที่ยอมรับ
ของคนสวนใหญ
ไดรับความชืน่ชม
โดยทั่ว ๆไป 

ผลงานเปนที่
ยอมรับของคน
สวนใหญไดรับ
ความชื่นชมโดย
ทั่ว ๆไป แตมี
จุดบกพรอง
เล็กนอย 

ผลงานเปนที่
ยอมรับของคน
บางสวน มี
จุดบกพรอง
เล็กนอยตอง
แกไข 

ผลงานไมเปนที่
ยอมรับของคน
อ่ืน มีขอผิด 
พลาดมากตอง
ปรับปรุงแกไข
ผลงาน 

การ
นําไปใช
ประโยชน  

ผลงานสื่อ
ความหมายชัดเจน  
มีประโยชน
เหมาะสมที่จะนําไป
เผยแพรเปนอยางยิ่ง 

ผลงานสื่อความ มี
ประโยชน
เหมาะสมที่จะ
นําไปเผยแพร 

ผลงานสื่อ
ความหมายได
บางสวนนําไป
เผยแพรไดแตไม
ดีเทาที่ควร 

ผลงานไมส่ือ
ความหมายไม
สามารถนําไป
เผยแพร 

  
การวิเคราะหขอมูลจากแบบประเมินผลงาน 
  นําขอมูลที่ไดจากแบบประเมินผลงานนักเรียนมาวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะห 
คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
   5. การปรับปรุงแกไขชุดการเรียนรูใหสมบูรณ 
      ประมวลขอมูลจากการประเมินชุดการเรียนรูแลวนํามาวิเคราะหเนื้อหาเพื่อ
ปรับปรุงแกไขชุดการเรียนรูใหสมบูรณยิ่งขึ้น 
       ในขั้นประเมินชุดการเรียนรูและประเมินความคิดเห็นผูวิจัยไดสรุปทําเปน
ตารางลําดับขั้นตอนดําเนินการ ดังตารางที่ 11 
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ตารางที่ 13  สรุปวิธีการดําเนินการในการประเมินผลและการปรับปรุงแกไขชุดการเรียนรู 
วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย เครื่องมือ/การวิเคราะหขอมูล 

เพื่อเปรียบเทยีบผล
การเรียนรูเร่ือง
เพศศึกษากอนและ
หลังการใชชุดการ
เรียนรู 

ทดสอบกอน
และหลังเรียน
ดวยชุดการ
เรียนรู 

นักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาปที่ 1/1  
จํานวน  36  คน 

1. แบบทดสอบวัดผลการ
เรียนรู 2 ฉบับ 
2.วิเคราะหขอมูลโดยใช
คาเฉลี่ยรอยละ ( )X  สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
และ t – test Dependent 

เพื่อศึกษาความ
คิดเห็นของนกัเรียน
ที่มีตอชุดการเรียนรู 
เร่ืองเพศศึกษา 
 
 

สอบถามความ
คิดเห็นของ
นักเรียนที่มีตอ
ชุดการเรียนรู 
 
 

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา 
ปที่ 1/1  จํานวน 36  
คน 
 
 
 

1. แบบสอบถามความคิดเหน็ 
2. วิเคราะหขอมูลโดยใช
คาเฉลี่ย 
รอยละ ( )X  สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 
3. วิเคราะหเนือ้หา (Content  
Analysis) 

เพื่อประเมินผลงาน
นักเรียน 

ประเมินผล
งาน 

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา 
ปที่ 1/1  จํานวน 36  
คน 
 

1. แบบประเมนิ 
2. วิเคราะหขอมูลโดยใช
คาเฉลี่ย 
รอยละ ( )X  สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 
 

ปรับปรุงแกไขชุด
การเรียนรู 

การปรับปรุง
แกไขชุดการ
เรียนรู 

ชุดการเรียนรู การวิเคราะหเนื้อหา 
 (Content  Analysis) 

 
   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทท่ี 4 
 

วิเคราะหขอมูล 
 

 การพัฒนาชุดการเรียนรู เร่ือง เพศศึกษา  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผูวิจัยได
นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล โดยมีรายละเอียดตามขั้นตอนการดําเนินการวิจัยตามลําดับดังนี้ 

 1.  ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐาน 
 2.  ผลการพัฒนาชุดการเรียนรู 
 3.  ผลการทดลองใชชุดการเรียนรู 
 4.   ผลการประเมินและปรับปรุงชุดการเรียนรู 

 
ขั้นตอนที่ 1 ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐาน 
 ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐาน สําหรับการพัฒนาชุดการเรียนรู เรื่อง เพศศึกษา  สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  จําแนกออกเปน 1) ผลการวิเคราะหหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 2) ผลการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
เกี่ยวกับการพัฒนาชุดการเรียนรู 3)ผลการศึกษาความตองการในการพัฒนาชุดการเรียนรูของ
นักเรียน4)  ผลการศึกษาความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาชุดการเรียนรู จากครูผูสอนวิชาสุขศึกษา 3 คน 
ผูเชี่ยวชาญ 2 คน  และ ผูปกครอง 5 คน ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลและสรุปผลดัง
รายละเอียดตอไปนี้ 
 1.  ผลการวิเคราะหหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 มีจุดมุงหมายที่มุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ 
เปนคนดี มีปญญา มีความสุขและมีความเปนไทย มีศักยภาพในการศึกษาตอและ ประกอบอาชีพ จึง
กําหนดจุดหมาย ซ่ึงถือเปนมาตรฐานการเรียนรูใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่
กําหนดไว  ทั้งนี้หลักสูตรไดกําหนดใหสุขศึกษาและพลศึกษา เปนสาระการเรียนที่สถานศึกษาตอง
ใชเปนหลักในการจัดการเรียนการสอนเพื่อสรางพื้นฐานความคิดและเปนกลยุทธในการแกปญหา
และวิกฤติของชาติ และจากการศึกษา ความสําคัญธรรมชาติและลักษณะเฉพาะ พบวิชาสุขศึกษา
และพลศึกษา พบวา มุงเนนการพัฒนาผูเรียนดานปญญา พัฒนาระบบการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
การตัดสินใจและการแกปญหาโดยการใหผูเรียนเรียนรูเกี่ยวกับตนเอง เขาใจธรรมชาติและชีวิต  

97 
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รูจักและเขาใจตนเอง เห็นคุณคาของตนเองและผูอ่ืน รักการออกกําลังกาย และเลนกีฬา รวมทั้ง      
มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่ดี เพื่อใหสามารถปฏิบัติตนไดถูกตองเหมาะสม ทั้งในดานการ
ปองกัน การสงเสริมและการดํารงไวซ่ึงสุขภาพที่ดีอยางถาวรทั้งของตนเอง ครอบครัวและชุมชน 
ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา จะเปนการมุงเนนการเรียนรูทางปญญา 
เพื่อวางรากฐานดานสุขภาพใหเขมแข็งเปนการเตรียมความพรอมเพื่อปองกันปญหาสุขภาพตั้งแต
เร่ิมแรก ใหสามารถเผชิญสถานการณที่คุกคามสุขภาพไดตลอดไป อันจะนําไปสูการพัฒนาสุขภาพ
ที่ยั่งยืนตรงตามเปาหมาย สอดคลองกับแนวคิดตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
ที่วา “สุขภาพเปนพื้นฐานของชุมชน” (กรมวิชาการ  2546 : 1) เปาหมายสําคัญของกลุมสาระการ
เรียนรู คือ คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนตามสาระการเรียนรูกลุมสุขศึกษาและพลศึกษา
และพลศึกษาในดานความรู ดานทักษะ/กระบวนการ  ดานคุณธรรมและคานิยม คือ 1) พฤติกรรม
การเรียนรูดานพุทธิพิสัย (Cognitive Skill) มุงใหผูเรียนรูเขาใจ คิดวิเคราะห คิดสรางสรรค ประเมิน
คาและตัดสินใจ แกปญหาไดอยางถูกตองเหมาะสมนําไปปรับใชในชีวิตไดอยางแทจริง 2)
พฤติกรรมการเรียนรูดานทักษะ/กระบวนการ (Practical/ Psychomotor Skill) มุงใหผูเรียนไดฝก
ทักษะปฏิบัติตน มีสุขนิสัยที่ดีทั้งสวนตน ครอบครัว ชุมชนและสังคม 3) พฤติกรรมการเรียนรูดาน
คุณธรรม จริยธรรม คานิยม (Affective Value Skill) มุงใหผูเรียนเห็นคุณคาของตนเอง ตระหนักใน
ความสําคัญเรื่องสุขภาพ รับผิดชอบในการดูแลสุขภาพของตนเอง (กรมวิชาการ 2545 : 128)  ดังนั้น
การจัดการเรียนรูตองใหเหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของผูเรียน ใหผูเรียนไดมีสวนรวมจัดการ
เรียนรูของตนเอง พัฒนาและขยายความคิดของตนเองจากความรูที่ไดเรียน ซ่ึงการจัดการเรียนการ
สอนกลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษาและพลศึกษาใหมีประสิทธิภาพ  มียุทธศาสตรการจัด
กระบวนการเรียนการสอนที่เอ้ือตอการพัฒนาทุกดานเพื่อใหเกิดความสมบูรณทางดานจิตใจ 
รางกาย สติปญญา สังคมและจิตวิญญาณ  จึงไดกําหนดกรอบการใชยุทธศาสตรกระบวนการเรียน
การสอนไว 3 ประการ คือ 1) ยุทธศาสตรกระบวนการคิด 2) ยุทธศาสตรกระบวนการปฏิบัติ 3) 
ยุทธศาสตรกระบวนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคานิยม (กรมวิชาการ 2545 : 133) 
  ผลจาการศึกษาขอมูลดังกลาวมา จะเห็นวาในยุคของการปฏิรูปการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญนั้น ไดมุงเนนใหผูเรียนไดพบและศึกษาหาความรูดวยตนเอง ทําใหตองมีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ครูเปนผูใหความรูเพียงผูเดียวมาเปน
ผูเรียนมีความสําคัญในการศึกษาหาความรูและปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ดวยตนเอง โดยเรียนรูในสิ่งที่
นักเรียนสนใจและตองการใหผูเรียนมีสวนรวมในการจัดการเรียนรูของตนเอง เพื่อใหสามารถ
นําไปใชในชีวิตประจําวันได จากขอมูลดังกลาวผูวิจัยไดนํามาเปนแนวทางในการพัฒนาชุดการ
เรียนรู เร่ือง เพศศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
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 2.  ผลการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับชุดการเรียนรู จากแนวคิด
ทฤษฎีในการสรางชุดการเรียนรู  พบวาชุดการเรียนรูเปนหนวยการเรียนรูสําเร็จรูปที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง โดนศึกษาคําชี้แจงและทํากิจกรรมตามขั้นตอนที่กําหนดไวทํา
ใหผูเรียนมีความรู และบรรลุจุดประสงคของชุดการเรียนรูนั้นไดดวยตนเองจากชุดการเรียนรูมี
มากมายหลายประเภทตามวัตถุประสงคของการนําไปใช กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แต
องคประกอบพื้นฐานของชุดการเรียนรูจะมีลักษณะคลายกันคือประกอบดวยคูมือครู คูมือนักเรียน 
เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือนวัตกรรม การวัดและประเมินผลเปนไปอยาง
หลากหลาย 
  การสรางชุดการเรียนรู มีลําดับขั้นตอนที่สําคัญคือ 1) สํารวจความตองการพื้นฐาน
เกี่ยวกับการพัฒนาชุดการเรียนรู 2) การพัฒนาและหาคาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู 3) ทดลองใชชุด
การเรียนรู 4) ประเมินและปรับปรุงแกไขการใชชุดการเรียนรู และนอกจากนี้ยังพบวาชุดการเรียนรู
ชวยเพิ่มพูนความรูใหกับผูเรียน ชวยสงเสริมใหผูเรียนไดรับความรูตามความถนัด ความสามารถ
ของแตละบุคคล ชวยพัฒนาใหผูเรียนเปนคนที่คิดอยางมีเหตุผล สนองตอบตอความตองการของ 
แตละบุคคล 
  จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน โดยใชชุดการเรียนรู 
คือผลงานของ  ศิริชัย  จิรจีรังชัย  (2545 : บทคัดยอ)  ศึกษาการพัฒนาชุดการเรียนวิชาวิทยาศาสตร 
ว 203  เร่ืองอาหาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กุหลาบ  หงสทอง (2546 : บทคัดยอ)  
ศึกษาการพัฒนาชุดการเรียนรู เร่ืองกฎหมายที่เกี่ยวของกับชุมชน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 3 น้ําผ้ึง  บุญวิชัย (2547 : บทคัดยอ) ศึกษา การพัฒนาชุดการเรียนรู โดยใชแผนผังมโนทัศน เร่ือง
หนวยของชีวิตและชีวิตพืช สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ศุภรัตน  ศรีสุชาติ (2547 : 
บทคัดยอ) ศึกษาการพัฒนาชุดการเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรู เร่ือง เพศศึกษา วิชาสุขศึกษา ช้ัน
มัธยมศึกษาปที่6   สมพิศ   กอบจิตติ (2548 : บทคัดยอ) ศึกษา การพัฒนาชุดการเรียนรู เร่ือง 
กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน โดยใชขอมูลทองถ่ิน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  พบวา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยชุดการเรียนรูสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยวิธีปกติ 
เนื่องจากชุดการเรียนรู จะชวยเพิ่มพูนประสิทธิภาพกระบวนการเรียนรู ชวยใหนักเรียนเกิดความ
กระตือรือรนในการปฏิบัติกิจกรรม  มีความสนใจในเรื่องที่เรียนและเรียนรูไดเร็วมากขึ้น 
  ผลจาการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของแสดงใหเห็นวาชุดการเรียนรู ชวยใหนักเรียน
เกิดการเรียนรูไดเปนอยางดี จึงสมควรอยางยิ่งที่จะมีการพัฒนาชุดการเรียนรู เพื่อพัฒนาผูเรียนให
เกิดทักษะในการเรียนรู รูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง อีกทั้งเปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
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 3.  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน ผูวิจัยไดศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน
เกี่ยวกับการพัฒนาชุดการเรียนรู เร่ือง เพศศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จากนักเรียน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)  ตําบลสองพี่นอง  อําเภอ
สองพี่นอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  จํานวน 36 คน ไดรับแบบสอบถามคืนทั้งสิ้น 36 ฉบับ ซ่ึงเปน
แบบสอบถามที่สมบูรณทั้งส้ินและไดนํามาวิเคราะห นําเสนอขอมูลการวิเคราะหโดยใชตาราง
ประกอบการบรรยาย มีรายละเอียด 3 ตอนดังนี้  ตอนที่ 1) สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถาม  ตอนที่ 2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับชุดการเรียนรู ตอนที่ 3 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
เพิ่มเติม ดังนี้ 
  การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ผลการวิเคราะห
สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 36 คน เมื่อ
แยกพิจารณาตามเพศ อายุ ประสบการณในการเรียนรูโดยใชชุดการเรียนรู และมีความรูความเขาใจ
เพศศึกษา ผูวิจัยใชการหาคาสถิต รอยละ  ดังรายละเอียดในตารางที่ 14 
 

ตารางที่ 14 สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ขอมูลทั่วไป จํานวน (คน) รอยละ 

1. เพศ 
1) ชาย 
2) หญิง 

 
19 
17 

 
52.78 
47.22 

รวม 36 100 
2. อายุ 
       1) 12 ป 
      2) 13 ป 
       3) 14 ป        

 
2 

28 
6 

 
5.56 

77.78 
16.66 

รวม 36 100 
3. ประสบการณในการเรียนรูโดยใชชุดการเรียนรู 
    1) ไมเคยเรยีนรูโดยชุดการเรียนรู 
    2) เคยเรยีนรูโดยใชชุดการเรียนรู 

 
36 
- 

 
100 

รวม 36 100 
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ตารางที่ 14 (ตอ) 

ขอมูลทั่วไป จํานวน (คน) รอยละ 
4. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเพศศึกษา   

1) ไมมี 
2) มี 

25 
11 

69.44 
30.56 

รวม 36 100 
 
 จากตารางที่ 14 พบวาผูตอบแบบสอบถามในการวิจัยคร้ังนี้สูงสุดเปนเพศชาย จํานวน 
19 คน คิดเปนรอยละ 52.78 รองลงมาเปนเพศหญิง จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 47.05  ดานอายุ
พบวาผูตอบแบบสอบถามสูงสุด อายุ 13 ป  จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 77.78 รองลงมา อายุ 14 ป 
จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 16.66 และต่ําสุดคืออายุ 12 ป จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 5.56  ดาน
ประสบการณในการเรียนรูโดยใชชุดการเรียนรูพบวา ไมเคยเรียนรูโดยชุดการเรียนรู  จํานวน 36 
คน คิดเปนรอยละ 100  ดานการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเพศศึกษาพบวาไมมีความรูเร่ือง 
เพศศึกษา สูงสุดจํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 69.44 รองลงมามีความรูเรื่องเพศศึกษา จํานวน 11 
คน คิดเปนรอยละ 30.56  
  ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับชุดการเรียนรู วิเคราะหขอมูลโดยใช คาสถิติรอยละ     
ดังรายละเอียดดังตารางที่ 15  

 
ตารางที่ 15 ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับชุดการเรียนรูของนักเรียน 

ความคิดเหน็ จํานวน (คน) รอยละ 
1.  ดานองคประกอบของชุดการเรียนรูป 
    1)  คูมือนักเรียน(ใบงาน แบบทดสอบกอนและหลังเรียน) 
    2)  ช่ือหนวย/เนื้อหา 
    3) วัตถุประสงค 
    4) คํานํา   
    5) คูมือครู(แผนการจัดการเรียนรู,ใบความรูสําหรับครู) 
    6) อ่ืน ๆ  ส่ือการเรียนรู 

 
25 
23 
21 
10 
8 

33 

 
69.45 
63.89 
58.34 
27.78 
22.23 
91.67 
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 จากตาราง 15 พบวานักเรียนมีความคิดเห็นใหมีชุดการเรียนรูที่มีองคประกอบดานสื่อ
การเรียนรูสูงสุด จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 91.67 รองลงมามีความคิดเห็นใหมีชุดการเรียนรูที่มี
องคประกอบดานคูมือนักเรียน (ใบงาน แบบทดสอบกอนและหลังเรียน) จํานวน 25 คน คิดเปน 
รอยละ 63.86 และมีความคิดเห็นใหมีชุดการเรียนรูที่มีองคประกอบดานชื่อหนวย/เนื้อหา จํานวน 
23 คน คิดเปนรอยละ 58.34 และมีความคิดเห็นใหมีชุดการเรียนรูที่มีองคประกอบดานวัตถุประสงค 
จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 27.78  ใหมีชุดการเรียนรูที่มีองคประกอบดานคํานํา จํานวน 10 คน 
คิดเปนรอยละ 27.78 ใหมีชุดการเรียนรูที่มีองคประกอบ ดานคูมือครู (แผนการจัดการเรียนรู        
ใบความรู สําหรับครู) ต่ําสุด จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 22.23 
 
  ตารางที่ 16 ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาในชุดการเรียนรู 

ความคิดเหน็ จํานวน (คน) รอยละ 
2.  ดานเนื้อหาในชุดการเรียนรู  
    1) พัฒนาการทางเพศและการเปลี่ยนแปลง 
    2) อนามัยเจริญพันธุและการดูแลตนเอง 
    3) พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศตอโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 
        และโรคเอดส 
    4) การคบเพื่อนและการผูกมิตร 
    5) การปองกันตนเองและทักษะการเตือนเพื่อนเมื่ออยู 
        ในสถานการณตอการมีเพศสัมพันธ 

 
25 
23 
 

29 
20 
 

20 

 
69.45 
63.89 

 
80.55 
55.55 

 
55.55 

  
 จากตาราง 16  พบวานักเรียนมีความคิดเห็นใหชุดการเรียนรูที่มีเนื้อหาเรื่อง พฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศตอโรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรคเอดส สูงสุด จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 80.55 
รองลงมามีความคิดเห็นใหมีชุดการเรียนรูที่มีเนื้อหาเรื่อง พัฒนาการทางเพศและการเปลี่ยนแปลง 
จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 69.45 และรองลงมามีความคิดเห็นใหมีชุดการเรียนรูที่มีเนื้อหาเรื่อง 
อนามัยเจริญพันธุและการดูแลตนเอง จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 63.89 และพบวามีความคิดเห็น
ใหมีชุดการเรียนรูที่มีเนื้อหาเรื่อง การคบเพื่อนและการผูกมิตรและการปองกันตนเองและทักษะการ
เตือนเพื่อนเมื่ออยูในสถานการณตอการมีเพศสัมพันธ ต่ําสุดเทากัน จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 
55.55 
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ตารางที่ 17 ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบ/ลักษณะในชุดการเรียนรู 
ความคิดเหน็ จํานวน (คน) รอยละ 

4.  ดานรูปแบบ/ลักษณะในชุดการเรียนรู  
     1) ภาพประกอบสี 
     2) ขอความสี 
     3) แผนภูมิ,แผนผัง 
     4) กรณีตัวอยาง 
     5) ขาว,สถานการณตัวอยางเรื่องเพศ 
     6) อ่ืน ๆ  

 
18 
8 
9 

29 
26 
2   

 
50.00 
22.23 
25.00 
80.55 
72.22 
5.56    

 จากตารางที่ 17 พบวานักเรียนมีความคิดเห็นใหชุดการเรียนรูมีรูปแบบ/ลักษณะเปน
กรณีตัวอยาง สูงสุด จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 80.55  รองลงมานักเรียนมีความคิดเห็นใหชุดการ
เรียนรูมีรูปแบบ/ลักษณะเปนขาว,สถานการณตัวอยางเรื่องเพศจํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ  72.22  
และนักเรียนมีความคิดเห็นใหชุดการเรียนรูมีรูปแบบ/ลักษณะเปนภาพประกอบสี จํานวน 18 คน 
คิดเปนรอยละ 50.00  และพบวานักเรียนมีความคิดเห็นใหชุดการเรียนรูมีรูปแบบ/ลักษณะเปน 
แผนภูมิ,แผนผัง จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 25.00 และมีความคิดเห็นใหชุดการเรียนรูมีรูปแบบ/
ลักษณะเปนขอความสี  จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 22.23 และนักเรียนมีความคิดเห็นใหชุดการ
เรียนรูมีรูปแบบ/ลักษณะอื่น ๆ คือ วีดีทัศน   CD  ต่ําสุด จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 5.56 
 
ตารางที่ 18 ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการจัดกิจกรรมในชุดการเรียนรู 

ความคิดเหน็ จํานวน (คน) รอยละ 
5.   ดานกิจกรรมในชุดการเรียนรู  
      1) เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหนักเรียนศึกษาคนควา 
          ดวย ตนเอง 

 
12 

 
33.34 

      2) เปนกิจกรรมที่นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการ 
           เรียนรูอยางแทจริง         

21 
 

58.33 
 

       3) เปนกิจกรรมที่เรียนรูจากตัวอยางขาวและเหตุการณที่ 
           เกิดขึ้นจริง 
 

23 
 

63.88 
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ตารางที่ 18  (ตอ) 
ความคิดเหน็ จํานวน (คน) รอยละ 

4) เปนกิจกรรมที่สงเสริมการแสดงความคิดเห็นไดอยาง  
    อิสระ 
5) เปนกิจกรรมที่สามารถเรียนรูไดทั้งรายบุคคลและ 
    รายกลุม 
6) จัดลําดับขั้นตอนของกิจกรรมที่ชัดเจน เชน ขั้นเรา 
    ความสนใจ ขั้นสอน ขั้นสรุป ขั้นวัดผลและประเมินผล 
7) อ่ืน ๆ 

 
15 
 

15 
 

18 
- 

 
41.67 

 
41.67 

 
50.00 

- 

 
 จากตารางที่ 18 พบวานักเรียนมีความคิดเห็นใหชุดการเรียนรู เร่ืองเพศศึกษา มีวิธีการ
จัดกิจกรรมที่เรียนรูจากตัวอยางขาวและเหตุการณที่เกิดขึ้นจริง สูงสุด จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 
63.88 รองลงมาพบวานักเรียนมีความคิดเห็นใหชุดการเรียนรู เร่ืองเพศศึกษา มีวิธีการจัดกิจกรรมที่
เรียนรูจากกิจกรรมที่นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูอยางแทจริง จํานวน 21 คน คิดเปน
รอยละ 58.33 และพบวานักเรียนมีความคิดเห็นใหชุดการเรียนรู เร่ืองเพศศึกษามีวิธีการจัดกิจกรรม
ที่เรียนรูจากการจัดลําดับขั้นตอนของกิจกรรมที่ชัดเจน เชน ขั้นเรา  ความสนใจ ขั้นสอน ขั้นสรุป 
ขั้นวัดผลและประเมินผล  จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 50.00  และพบวานักเรียนมีความคิดเห็นให
ชุดการเรียนรู เรื่องเพศศึกษา มีวิธีการจัดกิจกรรมที่เรียนรูจากกิจกรรมที่สงเสริมการแสดงความ
คิดเห็นไดอยางอิสระและกิจกรรมที่สามารถเรียนรูไดทั้งรายบุคคลและรายกลุมเทากัน จํานวน 15 
คน คิดเปนรอยละ 41.67 และพบวานักเรียนมีความคิดเห็นใหชุดการเรียนรู เร่ืองเพศศึกษา มีวิธีการ
จัดกิจกรรมที่เรียนรูจากกิจกรรมที่เปดโอกาสใหนักเรียนศึกษาคนควาดวย ตนเอง  ต่ําสุด จํานวน 12 
คน คิดเปนรอยละ 33.34 
 
ตารางที่ 19 ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชส่ือในชุดการเรียนรู 

ความคิดเหน็ จํานวน (คน) รอยละ 
6. ดานการใชส่ือในชุดการเรียนรู 
    1) รูปภาพ 
    2) วีดีทัศน /CD  
    3) ใบความรู 

 
25 
23 
17 

 
69.44 
63.89 
47.23 
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ตารางที่ 19 (ตอ) 
ความคิดเหน็ จํานวน (คน) รอยละ 

4) ใบงาน 
    5) หุนจาํลอง 
    6) ขาวสาร จากสิ่งตีพิมพ 
    7) แบบฝกหัด 

    8) อ่ืน ๆ 

23 
14 
21 
10 
- 

63.89 
38.89 
58.34 
27.78 

- 
 

            จากตารางที่ 19 พบวานักเรียนมีความคิดเห็นใหชุดการเรียนรู เร่ืองเพศศึกษา มีการใช
ส่ือที่มีรูปภาพ สูงสุด จํานวน 25 คิดเปนรอยละ 69.44 รองลงมาพบวานักเรียนมีความคิดเห็นใหชุด
การเรียนรู เร่ืองเพศศึกษา มีการใชส่ือท่ีมีการใช วีดีทัศน /CDและใบงาน เทากัน จํานวน 23 คน คิด
เปนรอยละ 63.89  และพบวานักเรียนมีความคิดเห็นใหชุดการเรียนรู เร่ืองเพศศึกษา มีการใชส่ือที่มี
ขาวสาร จากสิ่งตีพิมพ จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 58.34  และนักเรียนมีความคิดเห็นใหชุดการ
เรียนรู เร่ืองเพศศึกษา มีการใชส่ือที่มีใบความรู จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 47.23 นักเรียนมีความ
คิดเห็นใหชุดการเรียนรู เรื่องเพศศึกษา มีการใชส่ือที่มีหุนจําลอง จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 
38.89 และพบวานักเรียนมีความคิดเห็นใหชุดการเรียนรู เร่ืองเพศศึกษา มีการใชส่ือที่มีแบบฝกหัด 
ต่ําสุด 10 คน คิดเปนรอยละ 27.78 
 
ตารางที่ 20 ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการนําไปใชประโยชน 

ความคิดเหน็ จํานวน (คน) รอยละ 
7. ดานการใชประโยชน 
    1) ปฏิบัติกบัตนเองไดอยางเหมาะสม 
    2) นําไปใชในชีวิตประจําวัน 
    3) มีความรูความเขาใจ เร่ือง เพศศึกษามากขึ้น 
    4) มีเจตคตทิี่ดีตอการเรียนรูเร่ืองเพศศึกษา 
    5)แกไขสถานการณที่มีความเสี่ยงเรื่องเพศไดเหมาะสม  
    6) อ่ืน ๆ  

 
25 
24 
27 
15 
27 
- 

 
69.45 
66.67 
75.00 
41.67 
75.00 

-   
  
 จากตารางที่ 20 พบวานักเรียนมีความคิดเห็นใหชุดการเรียนรู เรื่องเพศศึกษา มีการ
นําไปใชประโยชนดานความรูความเขาใจ เร่ือง เพศศึกษามากขึ้นและแกไขสถานการณที่มีความ
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เส่ียงเรื่องเพศไดเหมาะสม สูงสุดเทากัน จํานวน 27 คิดเปนรอยละ 75.00 รองลงมาพบวานักเรียนมี
ความคิดเห็นใหชุดการเรียนรู เร่ืองเพศศึกษา มีการนําไปใชประโยชนดานการนําไปปฏิบัติกับ
ตนเองไดอยางเหมาะสม จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 69.45 และพบวาดานการใชประโยชน
นักเรียนมีความคิดเห็นใหชุดการเรียนรู เร่ืองเพศศึกษา มีการนําไปใชประโยชนดานการนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 66.67 พบวานักเรียนมีความคิดเห็นใหชุดการเรียนรู 
เรื่องเพศศึกษา มีการนําไปใชประโยชนดานการมีเจตคติที่ดีตอการเรียนรูเรื่องเพศศึกษา ต่ําสุด 
จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 41.67 
 
ตารางที่ 21 ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล 

ความคิดเหน็ จํานวน (คน) รอยละ 
8. ดานการวัดผลและประเมนิผล 
   1) สังเกตการณตอบคําถามระหวางเรียน 
    2) การทําแบบฝกหัดระหวางเรียนหลังใชชุดการเรียนรู 
    3) การประเมินผลกอนเรียนและหลังเรียน 
    4) สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 
    5) การทําแบบทดสอบ 
    6) จัดทําชิ้นงาน/โครงงาน/นิทรรศการ 

 
12 
16 
19 
14 
27 
20 

 
33.34 
44.45 
52.78 
38.89 
75.00 
55.55 

 
 จากตารางที่ 21 พบวานักเรียนมีความคิดเห็นใหชุดการเรียนรู เร่ืองเพศศึกษา มีวัดผล
และประเมินผลดานการทําแบบทดสอบสูงสุด จํานวน 27 คน คิดเปนรอย 75.00  รองลงมาดวยการ
จัดทําชิ้นงาน/โครงงาน/นิทรรศการ  จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 55.55 และรองลงมาพบวาดาน
การประเมินผลกอนเรียนและหลังเรียน จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 52.78 ดานการวัดผลดวยการ
ทําแบบฝกหัดระหวางเรียนหลังใชชุดการเรียนรู จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 44.45  และดานการ
วัดผลและประเมินผลดวยการสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม จํานวน 14  คน คิดเปนรอย 38.89  
ดานการวัดผลและประเมินผลดวยการสังเกตการณตอบคําถามระหวางเรียน ต่ําสุด จํานวน 12 คน 
คิดเปนรอยละ 33.34 
 ตอนที่ 3 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม วิเคราะหขอมูลโดยวิเคราะหเนื้อหา 
(Content Analysis) แลวนําเสนอแบบพรรณนาความ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 นักเรียนจํานวน 28 คนไดเสนอแนะการจัดกิจกรรมโดยการเรียนรูเปนกลุม  โดยใหมี
เนื้อหา เร่ืองเพศศึกษาที่ไมยากและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได   ควรมีภาพประกอบและมี
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สีสันสวยงาม นอกจากนี้ควรนําเสนอความรูเปนภาพยนตรหรือเปน CD ROM มากกวาการบรรยาย
เพื่อทําใหไมนาเบื่อหนายขณะเรียน 
 4.  ผลการสัมภาษณความคิดเห็นและความตองการของเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการพัฒนา
ชุดการเรียนรู ผูวิจัยไดสัมภาษณความคิดเห็นและความตองการเกี่ยวกับการพัฒนาชุดการเรียนรู 
เร่ืองเพศศึกษา ของครูผูสอนวิชาสุขศึกษา จํานวน 5 คน ผูเชี่ยวชาญดานชุดการเรียนรู จํานวน 1 คน 
และผูปกครอง จํานวน 4 คน เกี่ยวกับรูปแบบ ขอบขายเนื้อหา ส่ือ การวัดและการประเมินผล การ
นําชุดการเรียนรูไปใช  โดยวิเคราะหขอมูลจาก 1) สภาพและขอมูลท่ัวไป 2) ความคิดเห็นและความ
ตองการในการพัฒนาชุดการเรียนรู วิชาสุขศึกษา  พ 31101 เรื่อง เพศศึกษา สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1  3) ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ 
  การวิเคราะหขอมูลขอมูลจาการสัมภาษณ 
  ตอนที่ 1 สภาพและขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสัมภาษณ ไดแก ครูผูสอนกลุม
สาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ผูเชี่ยวชาญดานชุดการเรียนรู และเนื้อหา ผูปกครอง โดยแยก
ตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษาสูงสุด ตําแหนงหนาที่ในปจจุบันประสบการณในการทํางาน และ
ประสบการณเกี่ยวกับชุดการเรียนรู วิเคราะหขอมูลโดยการใช คาสถิติรอยละ รายละเอียดดังตาราง
ที่ 22 
 
ตารางที่ 22  สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ 

ขอมูลทั่วไป จํานวน (คน) รอยละ 
1. เพศ  
   1) ชาย     
   2) หญิง 

 
6 
4 

 
60.00 
40.00 

รวม 10 100 
2. อายุ 
   1) 35 – 45 ป 
    2) 46 -55  ป 

 
3 
7 

 
30.00 
70.00 

รวม 10 100 
3. วุฒิทางการศึกษา 
    1) ปริญญาตรี 
    2) ปริญญาโท 

 
6 
4 

 
60.00 
40.00 

รวม 10 100 
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ตารางที่ 22  สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ 
ขอมูลทั่วไป จํานวน (คน) รอยละ 

4. ตําแหนงการทํางาน 
      1) เจาหนาที่สาธารณสุข 
      2) พยาบาลวิชาชีพ 
      3) ครูผูสอน 

 
1 
4 
5 

 
10.00 
40.00 
50.00 

รวม 10 100 
5. ประสบการณเกี่ยวกับการพัฒนาชุดการเรียนรู (การอบรม     
    สัมมนา การจัดทํา การประเมินชุดการเรียนรู) 
    1) มี 
    2) ไมม ี

 
 

5 
5 

 
 

50.00 
50.00 

รวม 10 100 
 
 จากตารางที่ 22 การศึกษาวิเคราะหขอมูลผูใหสัมภาษณคร้ังนี้พบวาสูงสุดเปนเพศชาย 
จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 60.00  รองลงมาเปนเพศหญิง จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 40  ดานอายุ
ผูใหสัมภาษณสูงสุด อายุ 46 – 55 ป  จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 70.00 รองลงมาอายุ 35 – 45 ป  
คิดเปนรอยละ 30.00  ดานวุฒิทางการศึกษาพบวาวุฒิปริญญาตรีสูงสุด จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 
60 รองลงมาวุฒิปริญญาโท จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 40.00  ดานตําแหนงการทํางานพบวาเปน
ครูผูสอนสูงสุด จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 50.00 รองลงมาเปนพยาบาลวิชาชีพ จํานวน 4 คน คิด
เปนรอยละ 40.00  และเจาหนาที่สาธารณสุข จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 10.00  ดานประสบการณ
เกี่ยวกับการพัฒนาชุดการเรียนรู(อบรม สัมมนา การจัดทํา การประเมินชุดการเรียนรู) พบวามี
ประสบการณและไมมีประสบการณเทากัน คือ มีจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 50 
  ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาชุดการเรียนรู เร่ือง เพศศึกษา  สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จากการสัมภาษณ ครูผูสอนวิชาสุขศึกษา เจาหนาที่สาธารณสุข 
พยาบาล ผูปกครอง ผูเช่ียวชาญดานชุดการเรียนรู และเนื้อหา  วิเคราะหขอมูลโดยวิเคราะหเนื้อหา 
(Content Analysis) แลวนําเสนอแบบพรรณนาความ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  ผลการวิเคราะหความตองการเกี่ยวกับการพัฒนาชุดการเรียนรู ครูผูสอนกลุมสาระ
การเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาศึกษา เจาหนาที่สาธารณสุข พยาบาล ผูปกครอง ผูเชี่ยวชาญดาน
ชุดการเรียนรู และเนื้อหา  มีดังตอไปนี้ 
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  ดานองคประกอบของชุดการเรียนรู  การวิเคราะหองคประกอบของชุดการเรียน
วิชาสุขศึกษา ควรมีองคประกอบดังนี้ 
  1. ช่ือหนวย/เนื้อหา 
  2.   คํานํา 
  3.   วัตถุประสงค 
  4.   คูมือครู (แผนการจัดการเรียนรู,ใบความรูสําหรับครู) 
  5.   คูมือนักเรียน (ใบงาน ใบความรูสําหรับนักเรียน แบบทดสอบกอนและหลัง
เรียนส่ือการเรียนรู พรอมเฉลย) 
  6 .  ส่ือการเรียนการสอน 
  ดานเนื้อหาในชุดการเรียน การวิเคราะหเนื้อหาในชุดการเรียน เร่ือง เพศศึกษา ควร
มีเนื้อหาสาระตามลําดับดังนี้ 
  1.   พัฒนาการทางเพศและการเปลี่ยนแปลง 
  2.  อนามัยเจริญพันธุและการดูแลตนเอง 
  3.   พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศตอโรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรคเอดส 
  4.   การคบเพื่อนและการผูกมิตร 
  5.   การปองกันตนเองและทักษะการเตือนเพื่อนเมื่ออยูในสถานการณเส่ียงตอการ
มีเพศสัมพันธ 
  ผูใหสัมภาษณใหความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียงลําดับเนื้อหาวาควรนําเรื่อง
เพศศึกษาที่เกี่ยวของกับตัวนักเรียนและจําเปนตองเรียนรูที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียน โดยนําเรื่อง
ที่มีเนื้อหาที่งายมาใหนักเรียนไดเรียนรูกอนเพื่อเปนการสรางแรงจูงใจในการเรียนรู 
  ดานรูปแบบ/ลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของชุดการเรียนรู  จากการ 
วิเคราะหควรมีรูปแบบและลักษณะดังนี้ 
  1.  ใชภาษาที่เขาใจงายชัดเจน 
  2.  มีเนื้อหาที่ใหความรูอยางครบถวนครอบคลุม 
  3.  มีภาพประกอบ สีสันสวยงามนาเรียนรู  
  4.  มีความหลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
  5.  ผูเรียนมีสวนรวมการทํากิจกรรมการเรียนแบบกลุม 4 – 6 คน  
  6.  มีกิจกรรมใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็นจากกรณีศึกษา หรือสถานการณ  
ตาง ๆ 
  7.  ครูมีบทบาทคอยใหคําแนะนําและชวยเหลือผูเรียน 
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  8.  มีแหลงขอมูลสําหรับการศึกษาคนควาเพิ่มเติม 
  ดานสื่อการเรียนการสอนในชุดการเรียนรู การวิเคราะหส่ือการเรียนการสอน 
พบวา ควรประกอบดวย 
  1.  วีดีทัศน 
  2.  คูมือครู 
  3.  คูมือนักเรียน 
  4.  ใบความรู 
  5.  ใบงาน 
  6.  รูปภาพ  
  7.  แบบฝกประกอบการเรียนรู แบบทดสอบ มีเฉลยใหตรวจสอบ 
  8.  คอมพิวเตอรชวยสอน 
  ดานประโยชนจากการเรียนรูดวยชุดการเรียนรู เร่ือง เพศศึกษา การวิเคราะหพบวา
ประโยชนที่ไดรับจากการเรียนมีดังนี้ 
  1.  นักเรียนมีความรูและความเขาในเรื่อง เพศศึกษา ไดถูกตอง 
  2.  นักเรียนสามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันได 
  3.  นักเรียนสามารถแนะนําและเลือกปฏิบัติวิธีที่ถูกตองและเหมาะสมกับตนเอง 
  4. รูวิธีการปองกันแกไขสถานการณตาง ๆ ได เชน สุขอนามัยวัยรุน 
  ดานการวัดผลและการประเมินผลชุดการเรียนรู การวิเคราะหการวัดผลและ
ประเมินผลพบวา 
  1.  ควรวัดใหครอบคลุมพฤติกรรมดานพุทธพิสัย จิตพิสัย  ทักษะพิสัย  
  2.  ควรใชเครื่องมือที่หลากหลาย เชน แบบสังเกต แบบตรวจสอบชิ้นงาน ใบงาน 

  แบบฝกหัด และแบบทดสอบ 
   3.  ควรประเมินดานความคิดเห็นการปฏิบัติกิจกรรมกลุม  
   ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะและอื่น ๆ  การวิเคราะหขอมูลพบวา ครูผูสอนวิชาสุขศึกษา 

ผูเชี่ยวชาญ  ผูปกครอง มีขอเสนอแนะคือ 
   1. ดานเนื้อหาเปนเนื้อหาท่ีนักเรียนสามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได 

เชน การคบเพื่อนและการผูกมิตร อนามัยเจริญพันธุและการดูแลตนเอง  การปองกันตนเองและ
ทักษะการเตือนเพื่อนเมื่ออยูในสถานการณเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ 

   2. ชุดการเรียนรูควรมีส่ือที่หลากหลาย ที่ทําใหนักเรียนสามารถเรียนรูไดดวย
ตนเองและตองเปนสิ่งที่นาสนใจ ถาเปนใบความรูควรมีรูปภาพประกอบ 
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   3. ดานสื่อการเรียนควรใชส่ือที่ชวยใหเกิดความเขาใจไดงาย และใชวัสดุอุปกรณ
ที่หาไดงาย เชน ขาวสารในหนังสือพิมพ ที่มีขาวสารที่เปนประโยชน เร่ืองโรคเอดส ภัยหรือ
เหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นนํามาเปนกรณีศึกษา 

   4. กิจกรรมการเรียนการสอน ควรใหนักเรียนไดใชส่ือทุกอยางในชุดการเรียนรู 
อยาทั่วถึง โดยครูตองคอยดูแลและใหคําแนะนําการใชอุปกรณที่นักเรียนไมคุนเคย 

   ผลการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาชุดการเรียนรู ซ่ึงไดจากการศึกษาเอกสาร 
ตํารา  งานวิจัยที่เกี่ยวของ การสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน  ครูผูสอน ผูเชี่ยวชาญ  ผูปกครอง 
ในทุกขั้นตอนผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลและนําแนวทางมาสังเคราะห และพัฒนาเปนชุดการเรียนรู 
เร่ือง เพศศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ขึ้นใหมเพื่อใหเหมาะสมและสอดคลองกับ
ความตองการของนักเรียนและผูเกี่ยวของ ทั้งในดานรูปแบบ เนื้อหา การจัดกิจกรรมการเรียน และ
การวัดผลประเมินผล ตามแนวทางการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2544 
 
ขั้นตอนที่ 2 ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชดุการเรียนรู 
 จากการศึกษาวิเคราะหขอมูลพื้นฐานในขั้นตอนที่ หนึ่ง ผูวิจัยไดนําขอมูลมาเปน
แนวทางในการพัฒนาชุดการเรียนรู โดยมีขั้นตอน 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การพัฒนาชุดการเรียนรู 2) 
การประเมินและตรวจสอบชุดการเรียนรู 3) การหารประสิทธิภาพชุดการเรียนรู 5) การปรับปรุง
แกไขชุดการเรียนรู โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1.  การพัฒนาชุดการเรียนรูจากการวิเคราะหในขั้นตอนศึกษาความคิดเห็นและขอมูล
พื้นฐานสําหรับการพัฒนาชุดการเรียนรู ผูวิจัยไดปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธทั้ง 3 ทาน เพื่อ
ขอคําแนะนําในการพัฒนาชุดการเรียนรู เร่ือง เพศศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดย
ชุดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นใหมมีองคประกอบดังนี้ 
  1) คูมือสําหรับนักเรียน ประกอบดวย คํานํา วัตถุประสงค คําชี้แจงสําหรับ
นักเรียน บทบาทนักเรียน ขั้นตอนในการเรียนรูดวยชุดการเรียนรู ใบความรู ใบงาน แบบฝกหัด 
แนวการตอบใบงาน /แบบฝกหัด และแบบทดสอบ 
  2) คูมือครู ประกอบดวย คํานํา วัตถุประสงค การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู 
คําชี้แจงประกอบการใชชุดการเรียนรู แผนการจัดกาเรียนรู ใบความรูสําหรับครู แบบสังเกต
พฤติกรรมนักเรียน แบบประเมินผลงานนักเรียน 
  รายละเอียดของชุดการเรียนรู มีรายละเอียดดังนี้ 
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  คูมือสําหรับนักเรียน  เปนสวนที่ใหนักเรียนไดรูวัตถุประสงคของการเรียนรู ในแต
ละเรื่อง บทบาทของนักเรียนที่ตองเปนผูคนควาหาความรูดวยตนเองดวยการประกอบกิจกรรมกลุม
โดยมีสวนประกอบดังนี้ 
  1.  คํานํา ชุดการเรียนรูวิชาสุขศึกษา เรื่อง เพศศึกษาสําหรับนักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาปที่ 1 ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อเปนสื่อการเรียนการสอน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให
นักเรียนไดใชศึกษาในหองเรียน นอกหองเรียน หรือคนควาเพิ่มเติม 
   ชุดการเรียนรู เร่ืองเพศศึกษา มีจํานวน 5 ชุด ดังนี้ 
   ชุดการเรียนรูที่ 1  พัฒนาการทางเพศและการเปลี่ยนแปลง จํานวน 2  ช่ัวโมง 
   ชุดการเรียนรูที่ 2   อนามัยเจริญพันธุและการดูแลตนเอง     จํานวน 2  ช่ัวโมง 
   ชุดการเรียนรูที่ 3   พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศตอโรคติดตอ 
    ทางเพศสัมพันธและโรคเอดส                จํานวน 2  ช่ัวโมง 
   ชุดการเรียนรูที่ 4   การคบเพื่อนและการผูกมิตร                 จํานวน 2  ช่ัวโมง 
   ชุดการเรียนรูที่ 5   การปองกันตนเองและทักษะ 
    การเตือนเพื่อนเมื่ออยูในสถานการณ 
    เสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ        จํานวน 2  ช่ัวโมง 
  2.  วัตถุประสงคของชุดการเรียนรู การจัดทําชุดการเรียนรู เรื่อง เพศศึกษา 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 
   1) เพื่อใหนักเรียนมีความรูความเขาใจ เร่ืองเพศศึกษา 
   2) เพื่อใหนักเรียนมีเจตคติที่ดี เกี่ยวกับ เรื่องเพศศึกษา 
   3) เพื่อใหนักเรียนรูวิ ธีการปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสมเกี่ยวกับ  เ ร่ือง
เพศศึกษา 
   4) เพื่อสงเสริมใหนักเรียนศึกษาคนควาและเรียนรูดวยตนเอง                                               
  3.  คําชี้แจง กลาวถึงรายละเอียดของใบงาน และการปฏิบัติตนตามที่กิจกรรมใน
ใบงานระบุไว เพื่อใหนักเรียนสามารถทํากิจกรรมไดถูกตอง และบรรลุวัตถุประสงคตามที่ตั้งไว 
   3.1 ใบงานสําหรับนักเรียน เปนสวนที่จัดทํากิจกรรม ใหนักเรียนไดศึกษา
คนควาหาความรูดวยตนเอง ซ่ึงมีทั้งใบงานที่ทําเปนกลุมและเปนรายบุคคล ซ่ึงกิจกรรมในใบงาน
นั้นแตกตางกันไปตามวัตถุประสงคและเนื้อหาของแตละเรื่องดังตอไปนี้ 
    (1) ใบงานสําหรับนักเรียน เร่ือง พัฒนาการทางเพศและการเปลี่ยนแปลง
โดยมีวัตถุประสงค ของใบงานนี้ตองการใหนักเรียนศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง การเปลี่ยนแปลงทาง
รางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและพัฒนาการทางเพศของวัยรุน 
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    (2) ใบงานสําหรับนักเรียน เร่ือง การคบเพื่อนและการผูกมิตรโดยมี
วัตถุประสงค ของใบงานนี้ตองการใหนักเรียนศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง ความสําคัญ วิธีการคบเพื่อน 
วิธีการผูกมิตร และมีทักษะสามารถเตือนเพื่อนในสถานการณที่เสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ 
    (3) ใบงานสําหรับนักเรียน เร่ือง อนามัยเจริญพันธและการดูแลตนเอง  
โดยมีวัตถุประสงคของใบงานนี้ตองการใหนักเรียนศึกษาเกี่ยวกับเรื่องความหมายและองคประกอบ
ของอนามัยเจริญพันธุและเขาใจเรื่อง สิว กล่ินตัว ประจําเดือน ฝนเปยก และสามารถดูแลอนามัย
ทางเพศของตนเองได 
    (4) ใบงานสําหรับนักเรียน เรื่อง พฤติกรรมที่เสี่ยงทางเพศตอโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธและโรคเอดสโดย มีวัตถุประสงค ของใบงานนี้ตองการใหนักเรียนศึกษาเกี่ยวกับ
เร่ือง โรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรคเอดส พฤติกรรมเสี่ยง ปญหาและผลกระทบตอการเกิดโรค
เพศสัมพันธและโรคเอดส พรอมทั้งปองกันและหลีกเล่ียงตอการเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธและ
โรคเอดส 
   3.2 แบบประเมินตนเอง เปนแบบประเมินวัดความรู ความเขาใจ ของนักเรียน
หลังจากเรียนดวยชุดการเรียนรูเสร็จสิ้นในแตละเรื่อง โดยเปนแบบปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
  คูมือสําหรับครูชุดการเรียนรู เร่ือง เพศศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
ชุดนี้มีเนื้อหาสําหรับนักเรียนทั้งหมด 5 เร่ือง ในแตละเร่ืองจะมีคูมือสําหรับครู เพื่อใหครูทราบ
บทบาทหนาที่ของตนในการใชชุดการเรียนรู ซ่ึงจะไดแนะนําการเรียนการสอนใหกับนักเรียนได
ถูกตอง เมื่อครูไดศึกษารายละเอียดตาง ๆ ของคูมือสําหรับครูอยางละเอียดจะสงผลใหการเรียนการ
สอนนั้นเกิดประสิทธิสูงสุด คูมือสําหรับครูประกอบดวย 
  2.1  สวนประกอบของชุดการเรียนรูประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูทั้งหมด 5 
แผน คือ 1)แผนการจัดการเรียนรูเร่ือง พัฒนาการทางเพศและการเปลี่ยนแปลง 2)  แผนการจัดการ
เรียนรูเร่ือง อนามัยเจริญพันธและการดูแลตนเอง  3) แผนการจัดการเรียนรูเร่ือง พฤติกรรมเสี่ยงทาง
เพศตอโรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรคเอดส 4) แผนการจัดการเรียนรูเร่ือง การคบเพื่อนและการ
ผูกมิตร 5) แผนการจัดการเรียนรูเร่ือง การปองกันตนเองและทักษะการเตือนเพื่อนเมื่ออยูใน
สถานการณเส่ียงตอการมีเพศสัมพันธ  แตละเรื่องจะกลาวถึงเนื้อหาที่ครูควรรูและเพิ่มเติมสําหรับ
แนะนํานักเรียน 
  2.2 คําชี้แจงการใชชุดการเรียนรู ไดแก 
   (1)  ศึกษาคูมือและอานคําชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดของชุดการเรียนรูในแตละ
เร่ืองใหเขาใจ 
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   (2)  กอนดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแตละเร่ือง ควรศึกษา
แผนการเรียนรูนั้นกอน เพื่อเตรียมความพรอมดานสื่อการเรียนการสอนและแหลงการเรียนรู 
   (3)  ใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนการศึกษาชุดการเรียนรู เรื่องแรกและ
ทดสอบหลังศึกษาชุดการเรียนรูเร่ืองสุดทาย  
   (4) ดําเนินกิจกรรมตามชุดการเรียนรูแตละเรื่องตามลําดับขั้นตอนที่กําหนด 
 2. ผลการประเมินและตรวจสอบชุดการเรียนรูฉบับราง ผูวิจัยไดพัฒนาชุดการเรียนรู 
เร่ือง เพศศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ฉบับราง เพื่อนําไปใหอาจารยที่ปรึกษา 3 ทาน 
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) แลวนําผลการตรวจสอบที่ไดมาปรับปรุง
แกไขตามคําแนะนํา แลวจึงนําไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทานตรวจสอบและประเมินความถูกตองและ
ความเหมาะสมของชุดการเรียนรู แลวจึงนําไปใหผูเช่ียวชาญ อีก 3 ทาน (รายละเอียดดังภาคผนวก  
ก  หนา  151 ) ตรวจสอบและประเมินความถูกตองและความเหมาะสมของชุดการเรียนรู ดาน
เนื้อหา ดานภาษา และดานการวัดผลประเมินผล  นําผลการตรวจสอบมาหาคาดัชนีความสอดคลอง
เชิงเนื้อหา  (IOC)  ผลการประเมินพบวา องคประกอบของชุดการเรียนรูมีคาดัชนีความสอดคลอง 
ระหวาง 0.67 ถึง 1.00 (รายละเอียดดังตารางที่ 33 ภาคผนวก  ค  หนา 177  ) 
 ผูวิจัยไดนําผลแผนการจัดการเรียนรู เพศศึกษา ใหอาจารยที่ปรึกษา 3 ทาน ตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) นําผลที่ไดจากการตรวจสอบมาปรับปรุงแกไขแลว
นําไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ตรวจสอบ ประเมินความถูกตองและความเหมาะสมของแผนการจัดการ
เรียนรู และนําผลที่ไดจากการตรวจสอบมาหาคาดัชนีความสอดคลอง  (IOC)  ซ่ึงไดคาดัชนีความ
สอดคลอง เทากับ 1.00 (รายละเอียดดังตารางที่  36 ภาคผนวก  ค  หนา 180  ) 
 ผลการประเมินชุดการเรียนรู ของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และผูเช่ียวชาญ ไดให
ขอเสนอแนะ ในการปรับปรุงชุดการเรียนรูใหถูกตองสมบูรณดังนี้ 
 1.   ควรระมัดระวังเรื่องการพิมพผิด การฉีกคํา การแบงวรรคตอน 
 2.  การใชภาษาและการเรียบเรียงถอยคํา ควรจัดเรียงใหเหมาะสมสละสลวยเขาใจงาย
 3.  ควรปรับปรุงการใชคําในภาษาไทยแตละประโยคไมเหมือนกัน เชน นักเรียน 
ผูเรียน ครู อาจารย ควรใชคําเดียวตลอด 
 4.  กิจกรรมตาง ๆที่นักเรียนทํา ใบงาน  ควรมีใบเฉลยไวดวยเพื่อสะดวกสําหรับ
ครูผูสอนแทน ตลอดจนครูผูสอนในวิชาเดียวกัน 
 5.  ขอสอบในชุดการเรียนรูควรปรับปรุงภาษา รูปแบบขอสอบใหสวยงาม 
 6.  ควรตรวจเฉลยในแบบฝกหัดบางชุดการเรียน 
 7.  ควรปรับปรุงรูปภาพใหมีขนาดที่เหมาะสม 
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 8.  ควรใหนักเรียนไดศึกษาจากเหตุการณที่เกิดขึ้นหรือจากขาวสารในหนังสือพิมพ 
โดยใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมจริง 
 9.  ควรปรับคําชี้แจงในแบบทดสอบกอน – หลังเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนของ
แตละชุดการเรียนรูใหชัดเจน 
 ผลการประเมินชุดการเรียนรู ของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญไดให
ขอเสนอแนะ ในการปรับปรุงชุดการเรียนรูใหถูกตองและสมบูรณ ดังตอไปนี้คือ 
 1.  ปรับปรุงการพิมพ คํา การฉีกคํา  การแบงวรรคตอนใหถูกตอง 
 2.  ปรับปรุงการใชภาษาและการเรียบเรียงถอยคํา จัดเรียงใหเหมาะสมเขาใจงาย 
 3.  ปรับปรุงการใชคําในภาษาไทยแตละประโยคใหเหมือนกันทั้งชุดการเรียนรู 
 4.  ไดจัดทําใบเฉลยแนวการตอบใบงาน ทุกใบในชุดการเรียนรู 
 5.  ปรับปรุงขอสอบในชุดการเรียนรู ดานภาษา รูปแบบขอสอบใหสวยงาม 
 6.  ไดตรวจเฉลยในแบบฝกหัดทุกชุดการเรียนรู 
 7.  ปรับปรุงรูปภาพใหมีขนาดที่เหมาะสม 
 8.  ไดจัดทําใบงานใหนักเรียนไดศึกษาจากเหตุการณที่เกิดขึ้นจริงหรือจากขาวสารใน
หนังสือพิมพ 
 9.  ปรับปรุงปรับคําชี้แจงในแบบทดสอบกอน – หลังเรียน และแบบทดสอบหลัง
เรียนของแตละชุดการเรียนรูใหชัดเจน 
 3. การหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู ผูวิจัยไดนําชุดการเรียนรู ที่ผานการปรับปรุง
แกไขแลวไปหาคาประสิทธิภาพดังนี้ 
 ผลการหาประสิทธิภาพ E1/E2 แบบเดี่ยว (IndividualTryout ) กับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
ที่มีผลการเรียนเกง ปานกลาง ออน อยางละ 1 คน รวมจํานวน 3 คน เพื่อนดูความเหมาะสมของ
ภาษาและความยากงายของกิจกรรมนํามาหาคาประสิทธิภาพ E1/E2 แบบรายบุคคล (Individual  
Tryout ) โดยไดคาประสิทธิภาพ  64.00/66.66 ซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐาน  60/60 ที่ตั้งไว รายละเอียด
ดังตารางที่ 23 
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ตารางที่ 23  ผลการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูแบบรายบุคคล 
คะแนนแบบทดสอบ 

ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 ชุดที่ 5 นักเรียน 
10 

คะแนน 
10 

คะแนน 
10 

คะแนน 
10 

คะแนน 
10 

คะแนน 

รวม 
50 

คะแนน 

คะแนน 
ทดสอบ
หลังเรียน 

1 7 8 6 7 8 36 23 
2 6 6 7 7 6 32 19 
3 6 5 5 6 6 28 18 

รวม xΣ 96 yΣ 60 
   
    xΣ  =  96   yΣ     =  60 
    E1      =  64.00  E2      =  66.66 
  
 จากการสังเกตในขณะที่ทดสอบหาคาประสิทธิภาพแบบเดี่ยวนั้น พบขอควรปรับปรุง
แกไขเกี่ยวกับความเหมาะสมของภาษาที่ใชเพราะนกัเรียนบางคนไมเขาใจ คําชี้แจงในใบงานจึงไม
สามารถทําใบงานตามที่ระบไุวได 
 ผลการปรับปรุงแกไขชุดการเรียนรู ครั้งที่ 1 จากผลการทดสอบหาคาประสิทธิภาพ 
E1/E2 แบบเดี่ยว (Individual Tryout) แลวนั้น ผูวิจัยไดนําผลที่ไดมาปรับปรุงแกไขเพื่อใหชุดการ
เรียนรูมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยปรับปรุงเกี่ยวกับภาษาที่ใชใหงายและชัดเจนมากขึ้น 
 ผลการหาประสิทธิภาพ E1/E2 แบบกลุมยอย (Small Group Tryout ) ผูวิจัยไดนําชุด
การเรียนรูที่ปรับปรุงแกไขแลว มาทดลองใชเพื่อหาคาประสิทธิภาพ E1/E2แบบกลุม (Small Group 
Tryout ) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) อําเภอ    
สองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่มีผลการเรียน เกง ปานกลาง ออน อยางละ 3 คน รวมจํานวน 9 คน 
โดยไดคาประสิทธิภาพ  75.78/77.77 ซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐานที่ตั้งไวคือ 70/70 รายละเอียด        
ดังตารางที่ 24 
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ตารางที่  24  ผลการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูแบบกลุมยอย (Small Group Tryout ) 
คะแนนแบบทดสอบ 

ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 ชุดที่ 5  
นักเรียน 10 

คะแนน 
10 

คะแนน 
10 

คะแนน 
10 

คะแนน 
10 

คะแนน 

รวม 
50 

คะแนน 

คะแนน 
ทดสอบ
หลังเรียน 

1 8 7 8 7 9 39 29 
2 8 10 8 8 7 41 28 
3 6 9 9 10 9 43 27 
4 7 7 8 8 7 37 22 
5 7 7 7 7 9 37 23 
6 8 8 7 7 10 40 24 
7 6 7 6 7 8 34 18 
8 6 7 8 7 7 35 19 
9 6 6 8 8 7 35 20 

รวม xΣ 341 yΣ 210 
   

xΣ    =  341     yΣ  =   210 
   E1     =  75.78  E2     =   77.77 
 
 จากการสังเกตในการทดสอบใชชุดการเรียนรูในขั้นตอนนี้ พบวา นักเรียนสามารถทํา
กิจกรรมในใบงานไดถูกตองตามวัตถุประสงค มีความเขาใจวัตถุประสงคของกิจกรรมในใบงานแต
ละชุดการเรียนรูไดเปนอยางดีเกือบทุกคน มีนักเรียนบางคนที่ทําใบงานไดไมสําเร็จตามเวลาที่
กําหนดเนื่องจากผูเรียนมีความแตกตางกันในดานการเรียนรูที่ชากวาเพื่อน ๆ ในกลุม 
 ผลการปรับปรุงแกไขชุดการเรียนรู คร้ังที่ 2 ผูวิจัยไดนําผลจากการตรวจสอบของ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ผูเชี่ยวชาญ และจากการทดสอบหาคาประสิทธิ E1/E2 ทั้ง 2 ขั้นตอน 
มาปรับปรุงแกไขอีกครั้งเพื่อใหชุดการเรียนรู เร่ือง เพศศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
มีความสมบูรณและเหมาะสมกอนนําไปทดลองใชจริง รายละเอียดของสวนที่ปรับปรุงแกไข
ทั้งหมดมีดังตอไปนี้ 
 1.  ปรับปรุงภาษาที่ใชใหงายและเหมาะสม 
 2.  ปรับปรุงใบความรูใหมีเนื้อหาชัดเจนถูกตองเปนปจจุบันใหมากขึ้น 
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 3.  ปรับปรุงเรื่องการพิมพคําผิด ไมใหมีการฉีกคํา  เพื่อใหภาษาสละสลวยและถูกตอง 
 4.  ปรับปรุงภาพประกอบ ใหมีสีสันสวยงามนาสนใจมากขึ้น 
 5.  ปรับปรุงรูปเลมของชุดการเรียนรู โดยแยกเลมคูมือครูและคูมือสําหรับนักเรียน 
 ผลการหาประสิทธิภาพ E1/E2 แบบภาคสนาม (Field Tryout) ผูวิจัยไดนําชุดกาเรียนรูที่
ไดปรับปรุงแกไขแลว มาทดลองใชเพื่อหาคาประสิทธิภาพ E1/E2 แบบภาคสนาม (Field Tryout) กบั
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) อําเภอสองพี่นอง จังหวัด
สุพรรณบุรี จํานวน 36 คน โดยไดคาประสิทธิภาพ 83.61/82.13 ซ่ึงเปนไปตามสมมุติฐานการวิจัย
ขอที่กําหนดไวคือ 80/80 สําหรับผลการหาประสิทธิภาพ E1/E2 แบบภาคสนามครั้งที่ 1 (Field 
Tryout) ของชุดการเรียนรูแตละชุดมี (รายละเอียดดังตารางที่ 45 ภาคผนวก  ค  หนา 186 ) ซ่ึง
สรุปผลการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูแบบภาคสนามกับนักเรียน 36 คน ดังตารางที่ 25 
 
ตารางที่  25 สรุปผลการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูแบบภาคสนามกับนกัเรียน 36 คน 

คะแนนแบบทดสอบ 
ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 ชุดที่ 5  

คะแนน 10 
คะแนน 

10 
คะแนน 

10 
คะแนน 

10 
คะแนน 

10 
คะแนน 

รวม 
50 

คะแนน 

คะแนน 
ทดสอบ
หลังเรียน 

30 
คะแนน 

คะแนนเต็ม 360 360 360 360 360 1,800 1080 
คะแนนที่ได 261 271 269 273 258 1,505 887 
รอยละ 72.50 75.28 74.72 75.83 71.67 83.61 82.13 

X  7.25 7.53 7.47 7.58 7.17 42 25 
S.D. 1.27 0.94 1.21 1.20 1.23 3.61 3.12 

ลําดับที่  4 2 3 1 5 - - 
 

xΣ   =   1,505   yΣ   =  887 
   E1    =    83.61  E2 = 82.13 
 
 จากตารางที่ 25 การหาประสิทธิภาพ E1/E2 แบบภาคสนาม (Field Tryout ) กับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) อําเภอสองพี่นอง จังหวัด
สุพรรณบุรี จํานวน 36 คน ไดคาประสิทธิภาพ 83.61/83.13 ซ่ึง เปนไปตามสมมุติฐานการวิจัย และ
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นักเรียนสามารถทําคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียนดวยชุดการเรียนรูแตละชุด คิดเปนรอยละ  
เรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้  ชุดการเรียนรูที่ 4 การคบเพื่อนและการผูกมิตร รอยละ 75.83 
รองลงมาคือชุดการเรียนรูที่ 2 อนามัยเจริญพันธและการดูแลตนเอง รอยละ 75.28 และรองลงมาคือ
ชุดการเรียนรูที่ 3 พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศตอโรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรคเอดส  รอยละ 74.72  
รองลงมาคือชุดการเรียนรูที่ 1 การพัฒนาทางเพศและการเปลี่ยนแปลง รอยละ 72.50 และชุดการ
เรียนรูที่ 5 การปองกันตนเองและทักษะการเตือนเพื่อนเมื่ออยูในสถานการณเสี่ยงตอการมี
เพศสัมพันธ รอยละ 71.67 จากการสังเกตในการทดลองใชชุดการเรียนรูในขั้นตอนนี้ พบวานักเรยีน
สามารถทํากิจกรรมในใบงานไดถูกตองตามวัตถุประสงค มีความเขาใจในวัตถุประสงคของ
กิจกรรมในใบแตละชุดการเรียนรูไดเปนอยางดีมีนักเรียนบางคนเทานั้นที่ทํากิจกรรมตามใบงาน  
ไมเสร็จตามเวลาที่กําหนด 
 
ขั้นตอนที่ 3 ผลการทดลองใชชุดการเรียนรู 
 ผูวิจัยนําชุดการเรียนรู เร่ือง เพศศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ไปทดลอง
ใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) จํานวน 36 คน ใน
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 โดยเริ่มทอดลองใชตั้งแตวันที่ 14 พฤศจิกายน 2550 – 2 มกราคม 
2551รวมเวลาในการดําเนินการทดลองใชชุดการเรียนรูทั้งหมด 10ช่ัวโมง ขั้นตอนในการทดลองใช
ชุดการเรียนรูมีรายละเอียดดังนี้ 
 1.  การทดลอบกอนเรียนรู โดยผูวิจัยเปนผูดําเนินการทดสอบจากขอสอบ วัดผลการ
เรียนรูกอนเรียน เกี่ยวกับเพศศึกษา ดวยแบบทดสอบปรนัย ชนิด  4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ และ
อัตนัย 2 ขอ 
 2.  ดําเนินการใชชุดการเรียนรู เร่ือง เพศศึกษา เกี่ยวกับพัฒนาการทางเพศและการ
เปลี่ยนแปลงมีสาระสําคัญ ใหนักเรียนเรียนรูเกี่ยวกับพัฒนาการทางเพศ ของวัยรุน โดยใหเรียนรู
จากชุดการเรียนรูรวมกันเปนกลุม 6 คน จากการสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนพบวา 
นักเรียนมีความสนใจในการเรียนรู มีความกระตือรือรนในการดู วี ซี ดี  เรื่อง วัยเปลี่ยน  มีความ
รับผิดชอบในการเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามใบงานเปนอยางดี ขณะเดียวกันนักเรียนมีความ
สนุกสนานกับการเรียนรู เนื่องจากใบความรู ใบงาน มีเนื้อหาและเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงเกี่ยวกับ
ตนเอง  นักเรียนมีการพูดคุยปรึกษากันและแสดงความคิดเห็นกันในกลุมขณะเรียนรู แบงงานกันทํา
ตามความสามารถ ความถนัด มีความรวมมือรวมใจกันทํางานอยางตั้งใจ แตละกลุมสามารถนํา
ความรูความสามารถที่หลากหลายของสมาชิกมาผสมผสานในการสรางผลงานของกลุมไดเปน
อยางดี 
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 3.  ดําเนินการใชชุดการเรียนรู เร่ืองเพศศึกษา เกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธและการดูแล
ตนเองมีสาระสําคัญใหนักเรียนเรียนรูเกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุและการดูแลตนเอง โดยใหนักเรียน
เรียนรูจากชุดการเรียนรูรวมกันเปนกลุม 6 คน จากการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนพบวา นักเรียนมี
ความตั้งใจในการเรียนรู มีความกระตือรือรน มีความรับผิดชอบในการเรียนและการปฏิบัติกิจกรรม
ตามใบงานเปนอยางดี นักเรียนมีการพูดคุยปรึกษากันและแสดงความคิดเห็นในขณะเรียนรู   
นักเรียนมีความตั้งใจและความพยายามในการจัดทําผลงานหนังสือเลมเล็กเกี่ยวกับอนามัยเจริญ
พันธุของวัยรุนไดเปนอยางดี 
 4.  ดําเนินการใชชุดการเรียนรู เรื่องเพศศึกษา เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศตอ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรคเอดส มีสาระสําคัญใหนักเรียนเรียนรูเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศตอโรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรคเอดส โดยใหนักเรียนเรียนรูจากชุดการเรียนรูรวมกัน
เปนกลุม 6 คน จากการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนพบวา นักเรียนมีความตั้งใจในการเรียนรู มีความ
กระตือรือรน มีความรับผิดชอบในการเรียนและการปฏิบัติกิจกรรมตามใบงานเปนอยางดี นักเรียน
มีการพูดคุยปรึกษากันและแสดงความคิดเห็นในขณะเรียนรู นักเรียนมีความตั้งใจศึกษาหาความรู 
จากเอกสารในใบความรู ใบงาน ตั้งใจและรวมมือกันปฏิบัติกิจกรรมและศึกษากรณีศึกษา และ
นําเสนอแนวคิดในรูปของแผนผับเรื่องโรคเอดส มีเนื้อหาครอบคลุมและมีรูปแบบสวยงาม ตาม
กําหนดไวเปนอยางดี 
 5.  ดําเนินการใชชุดการเรียนรู เรื่องเพศศึกษา เกี่ยวกับการคบเพื่อนและการผูกมิตร    
มีสาระสําคัญใหนักเรียนเรียนรูเกี่ยวกับ ความสําคัญและการคบเพื่อน ประเภทของเพื่อน วิธีการ    
ผูกมิตรการสรางสัมพันธภาพที่ดีและการเลือกคบเพื่อนที่ดี โดยใหนักเรียนเรียนรูจากชุดการเรียนรู
รวมกันเปนกลุม 6 คน จากการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนพบวา นักเรียนมีความตั้งใจในการเรียนรู มี
ความกระตือรือรน มีความรับผิดชอบในการเรียนและการปฏิบัติกิจกรรมตามใบงานเปนอยางดี 
นักเรียนมีการพูดคุยปรึกษากันและแสดงความคิดเห็นในขณะเรียนรู  และสามารถนําเสนอแนวคิด
วิธีการคบเพื่อนไดเปนอยางดี 
 6. ดําเนินการใชชุดการเรียนรู เร่ืองเพศศึกษา เกี่ยวกับการปองกันตนเองและทักษะ
การเตือนเพื่อนเมื่ออยูในสถานการณเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธโดยใหนักเรียนเรียนรูจากชุดการ
เรียนรูรวมกันเปนกลุม 6 คน จากการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนพบวา นักเรียนมีความตั้งใจในการ
เรียนรู มีความกระตือรือรน มีความรับผิดชอบในการเรียนและการปฏิบัติกิจกรรมตามเหตุการณ
และเรื่องราวตามใบงานเปนอยางดี นักเรียนมีการพูดคุยปรึกษากันและแสดงความคิดเห็นในขณะ
เรียนรูและสามารถนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการปองกันตนเองและทักษะการเตือนเพื่อนเมื่ออยูใน 
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สถานการณเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธไดเปนอยางดี และสามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวัน
ไดผลการประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม ดังตารางที่ 26 
 
ตารางที่ 26   คะแนนพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังเรียนดวย 
                   ชุดการเรียนรู เร่ือง เพศศึกษา 

แผนการจัดการเรียนรู ขอ
ท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
พฤติกรรม 

1.พั
ฒน

าก
ารท

างเ
พศ

แล
ะก

ารเ
ปล

ี่ยน
แป

ลง
 

2. อ
นา
มัย

เจร
ิญพ

ันธ
แล

ะแ
ละ

กา
รด

ูแล
ตน

เอง
 

3. พ
ฤติ

กร
รม

เสี่ย
งท

างเ
พศ

ตอ
โร
คต

ิดต
อท

าง
เพศ

สัม
พัน

ธแ
ละ

โร
คเอ

ดส
 

4. ก
ารค

บเพ
ื่อน

แล
ะก

ารผ
ูกม

ิตร
 

5. ก
ารป

อง
กนั

ตน
เอง

แล
ะท

ักษ
ะก

ารเ
ตือ

นเพ
ื่อน

เมื่อ
อยู
ใน

ถา
นก

ารณ
เสี่ย

งต
อก

ารม
ีเพศ

สัม
พัน

ธ 

คา
เฉล

ี่ย 
 

รอ
ยล
ะ 

ลํา
ดับ

ที่ 

1. มีการปรึกษากันกอน
ทํางาน (20 คะแนน ) 

19 17 16 18 15 17 85.00 1 

2. มีการแบงหนาที่และ
ทําตามหนาที่  
(20 คะแนน)                

18 15 16 16 16 16.2 81.00 4 

3. มีการปฏิบัติตาม
ขั้นตอน (20 คะแนน) 

15 16 17 16 18 16.4 82.00 3 

4. ปฏิบัติงานเสร็จตาม
เวลา  (20 คะแนน) 

14 17 19 14 15 15.8 79.00 5 

5. มีการชวยเหลือกัน
ภายในกลุม 
(20 คะแนน) 

15 18 16 17 18 16.5 84.00 2 

6. จัดเก็บวัสดุ อุปกรณ 
สถานที่เรียบรอย 
หลังเลิกปฏิบัติงาน 
(20 คะแนน) 

14 13 16 16 14 14.6 73.00 6 

(หมายเหตุ 4 คะแนน x 5 ชุด = 20 คะแนน) 
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  จากตารางที่ 26 ผลการบันทึกหลังการสอนดานพฤติกรรมการทํางานกลุมของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที 1 ที่เรียนดวยชุดการเรียนรู เรื่องเพศศึกษา เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา นักเรียนมีการปรึกษากันกอนทํางาน มากที่สุด (รอยละ 85.00) รองลงมา ไดแกนักเรียนมี 
การชวยเหลือกันภายในกลุม (รอยละ 84.00) มีการปฏิบัติตามขั้นตอน (รอยละ 82.00) มีการแบง
หนาที่และทําตามหนาที่ (รอยละ 81.00) ปฏิบัติงานเสร็จตามเวลา (รอยละ 79.00) และนอยที่สุด คือ 
จัดเก็บอุปกรณ สถานที่เรียบรอย หลังเลิกปฏิบัติงาน (รอยละ 73.00) ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 27 คะแนนพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังเรียนดวย 
                 ชุดการเรียนรู เร่ือง เพศศึกษา 

แผนการจัดการเรียนรู ขอ
ท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
พฤติกรรม 

1.พั
ฒน

าก
ารท

างเ
พศ

แล
ะก

ารเ
ปล

ี่ยน
แป

ลง
 

2. อ
นา
มัย

เจร
ิญพ

ันธ
แล

ะแ
ละ

กา
รด

ูแล
ตน

เอง
 

3. พ
ฤติ

กร
รม

เสี่ย
งท

างเ
พศ

ตอ
โร
คต

ิดต
อท

าง
เพศ

สัม
พัน

ธแ
ละ

โร
คเอ

ดส
 

4. ก
ารค

บเพ
ื่อน

แล
ะก

ารผ
ูกม

ิตร
 

5. ก
ารป

อง
กนั

ตน
เอง

แล
ะท

ักษ
ะก

ารเ
ตือ

นเพ
ื่อน

เมื่อ
อยู
ใน

ถา
นก

ารณ
เสี่ย

งต
อก

ารม
ีเพศ

สัม
พัน

ธ 

คา
เฉล

ี่ย 
 

รอ
ยล
ะ 

ลํา
ดับ

ที่ 
1. ผลงานมีความถูกตอง

ของเนื้อหา 
(20 คะแนน ) 

16 17 18 16 19 17.2 86.00 2 

2. ผลงานมีความคิด
ริเริ่มสรางสรรค  
(20 คะแนน)                

19 18 16 18 19 18 90.00 1 

3. ผลงานมีวิธีการ
นําเสนอที่ดี            
( 20 คะแนน) 

15 13 12 16 14 14 70.00 5 

4. ผลงานไดรับการ
ยอมรับ  (20 คะแนน) 

16 18 19 15 17 17 85.00 3 

(หมายเหตุ 4 คะแนน x 5 ชุด = 20 คะแนน) 
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ตารางที่ 27 คะแนนพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังเรียนดวย 
                 ชุดการเรียนรู เร่ือง เพศศึกษา 

แผนการจัดการเรียนรู 

ขอ
ท่ี 

 
พฤติกรรม 

1.พั
ฒน

าก
ารท

างเ
พศ

แล
ะก

ารเ
ปล

ี่ยน
แป

ลง
 

2. อ
นา
มัย

เจร
ิญพ

ันธ
แล

ะแ
ละ

กา
รด

ูแล
ตน

เอง
 

3. พ
ฤติ

กร
รม

เสี่ย
งท

างเ
พศ

ตอ
โร
คต

ิดต
อท

าง
เพศ

สัม
พัน

ธแ
ละ

โร
คเอ

ดส
 

4. ก
ารค

บเพ
ื่อน

แล
ะก

ารผ
ูกม

ิตร
 

5. ก
ารป

อง
กนั

ตน
เอง

แล
ะท

ักษ
ะก

ารเ
ตือ

นเพ
ื่อน

เมื่อ
อยู
ใน

ถา
นก

ารณ
เสี่ย

งต
อก

ารม
ีเพศ

สัม
พัน

ธ 

คา
เฉล

ี่ย  
รอ
ยล
ะ 

ลํา
ดับ

ที่ 

5. ผลงานสามารถ
นําไปใชประโยชน
ได (20 คะแนน) 

13 16 17 16 15 15.4 77.00 4 

 
  จากตารางที่ 27  ผลการบันทึกหลังการสอนดานพฤติกรรมการทํางานกลุมของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนดวยชุดการเรียนรู เรื่องเพศศึกษา เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา นักเรียนสามารถจัดทําผลงานมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค มากที่สุด (รอยละ 90.00) รองลงมา 
ไดแก นักเรียนสามารถปฏิบัติผลงานมีเนื้อหาถูกตอง (รอยละ 86.00)  ผลงานไดรับการยอมรับ (รอย
ละ 85.00)  ผลงานสามารถนําไปใชประโยชนได (รอยละ  77.00)  และนอยที่สุด คือ  ผลงานมี
วิธีการนําเสนอที่ดี  (รอยละ 70.00) ตามลําดับ    
                     
ตอนที่ 4 ผลการประเมินและการปรับปรงุชดุการเรียนรู 
 ผูวิจัยไดทําการประเมินและปรับปรุงแกไขการใชชุดกาเรียนรู โดยการประเมินผลนั้น
ดําเนินการ 2 ระยะ ดังตอไปนี้ คือ 1) การประเมินหลังการใชชุดการเรียนรู โดยการทดสอบความรู
ความเขาใจหลังจากการใชชุดการเรียนรู การสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน และการประเมินผล
งานนักเรียน  2) การปรับปรุงชุดการเรียนรูใหมีความสมบูรณ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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 1. ผลการประเมินผลหลังใชชุดการเรียนรู 
  (1) การทดสอบกอนการใชชุดการเรียนรู โดยผูวิจัยเปนผูดําเนินการทดสอบวัด
ความรูความเขาใจ เกี่ยวกับ เรื่องเพศศึกษา จากขอสอบแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ 
และขอสอบอัตนัย จํานวน 2 ขอ เมื่อพิจารณาโดยรวม พบวามีคะแนนเฉลี่ย ( X =  17.42  S.D =  
2.67 ) (รายละเอียดดังตารางที่ 46 ภาคผนวก  ค  หนา 188 ) 
  (2)  การทดสอบหลังการใชชุดการเรียนรู  โดยผูวิจัยเปนผูดําเนินการเมื่อเรียนครบ
ทั้ง 5 ชุด โดยใชแบบทดสอบดานความรูความเขาใจหลังเรียน แบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 
20 ขอ และขอสอบแบบอัตนัย จํานวน 2 ขอ  (รายละเอียดดังภาคผนวก ข หนา 173 ) พบวานักเรียน
มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 24.06   คิดเปนรอยละ 82.12 และผูวิจัยไดนํามาทดสอบคาสถิติ t-test  แบบ 
dependent เพื่อเปรียบเทียบคะแนนกอนและหลังการใชชุดการเรียนรู  สรุปผลการวิเคราะห          
ดังตารางที่ 28 
 
ตารางที่ 28 ผลการวิเคราะหคะแนนเฉลี่ยผลการเรียนรูของนักเรียนกอนและหลังเรียนดวย 
                  ชุดการเรียนรู 

การทดสอบ N คะแนนเต็ม X  S.D. t - test Sig 
กอนเรียน 36 คน 30 17.42 2.677 
หลังเรียน 36 คน 30 24.06 2.898 

20.48 .000 

 
 จากตารางที่ 28 พบวาคะแนนผลการเรียนรูของนักเรียนดวยชุดการเรียนรู เรื่อง
เพศศึกษา กอนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงยอมรับ
สมมุติฐานการวิจัยที่กําหนดไว โดยคะแนนผลการเรียนรูของนักเรียนหลังเรียนดวย ชุดการเรียนรู 
( X =  24.06  S.D = 2.90  ) สูงกวา กอนเรียนดวยชุดการเรียนรู ( X 17.42  S.D = 2.68) 
 ผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการเรียนรูโดยใชชุดการเรียนรู เร่ือง เพศศึกษา สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 5 ชุด มีผลการเรียนรูของแตละชุดมีรายละเอียดดังตารางที่ 29 
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ตารางที่ 29  ผลการเรียนรูของนักเรียนกอนและหลังเรียนดวยชุดการเรียนรูจําแนกเปนราย 
                    ชุดการเรียนรู 

ชุดการเรียนรู คะแนนเต็ม 
30 คะแนน X   S.D. X  % ลําดับที่  

1. พัฒนาการทางเพศและการ
เปลี่ยนแปลง 4 4.63 0.63 74.60 4 

2. อนามัยเจรญิพันธุและ การดู แล
ตนเอง 4 5.08 0.69 81.57 1 

3. พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศตอ    
โรคติดตอเพศสัมพันธ และโรคเอดส 9 4.15 0.58 73.93 5 

4. การคบเพื่อนและการผูกมติร 9 4.70 0.56 75.71 3 
5. การปองกันตนเองและทกัษะการ
เตือนเพื่อนเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงตอ
การมีเพศสัมพนัธ 

 
4 
 

4.80 0.48 77.75 2 

 
 จากตาราง 29   พบวาหลังการเรียนรูดวยชุดการเรียนรูเรื่องเพศศึกษาที่นักเรียนทํา
คะแนนไดสูงสุด ไดแก  ชุดการเรียนรูเร่ืองอนามัยเจริญพันธุและการดู แลตนเอง ( X   = 5.08   S.D 
= 0.69 ) รองลงมาพบวาการปองกันตนเองและทักษะการเตือนเพื่อนเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงตอการ
มีเพศสัมพันธ ( X   = 4.80   S.D = 0.48 ) การคบเพื่อนและการผูกมิตร( X   = 4.70   S.D = 0.56 ) และ
พัฒนาการทางเพศและการเปลี่ยนแปลง ( X   = 4.63   S.D = 0.63 ) และสาระการเรียนรูที่นักเรียนทํา
คะแนนไดนอยที่สุด คือพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศตอโรคติดตอเพศสัมพันธ และโรคเอดส( X   = 4.15   
S.D = 0.58 ) ตามลําดับ 
 ผลการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน ผูวิจัยไดดําเนินการสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับการเรียนจากชุดการเรียนรู เรื่อง เพศศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 36 คน โดยวิเคราะหขอมูลจาก 1) ขอมูลทั่วไป 2) ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการเรียน เร่ือง  เพศศึกษา  จากชุดการเรียนรู 3) ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ  
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยจําแนกตามเพศ อายุ วิเคราะหขอมูล
โดยใชคาสถิติรอยละ รายละเอียดตามตารางที่ 30 
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ตารางที่  30  จํานวนและรอยละขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามความคิดเห็น 
ขอมูลทั่วไป จํานวน (คน) รอยละ 

1. เพศ 
1) ชาย 
2) หญิง 

 
19 
17 

 
52.78 
47.22 

รวม 36 100 
2. อายุ 
       1) 12 ป 
      2) 13 ป 
       3) 14 ป 

 
2 

28 
6 

 
5.56 

77.78 
16.66 

รวม 36 100 
  
 จากตารางที่ 30 พบวาผูตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้สูงสุดเปนเพศชาย  จํานวน 
19 คน คิดเปนรอยละ 52.78 รองลงมาเปนเพศหญิง จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 47.05  ดานอายุ
พบวาผูตอบแบบสอบถามสูงสุด อายุ 13 ป  จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 77.78 รองลงมา อายุ 14 ป 
จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 16.66 และต่ําสุดคืออายุ 12 ป จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 5.56   
 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของนักเรียนหลังจากการไดเรียนรูดวยชุดการเรียนรู เร่ือง 
เพศศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 วิเคราะหขอมูลโดยคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) รายละเอียดดังตารางที่ 31 
 
ตารางที่ 31  ความคิดเห็นของนักเรียนหลังเรียนดวยชุดการเรียนรู 
ขอ
ที่ 

ความคิดเหน็ X  S.D. ความ 
หมาย 

ลําดับที่ 

 
1 

ดานเนื้อหา 
การเรียนดวยชุดการเรียนรูชวยใหนักเรียนเกิด
ความสนใจเนื้อหาและกระตือรือรนในการ
เรียน 

2.69 
2.64 

0.46 
0.49 

- 
เห็นดวย
มาก 

1 
3 

2 การเรียนรูดวยชุดการเรียนรูชวยใหนักเรียน
เขาใจเนื้อหาและเกิดการเรียนรูไดรวดเร็วและ
ดีขึ้น  

2.74 0.44 เห็นดวย 
มาก 

1 
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ตารางที่ 31  (ตอ) 
ขอ
ที่ 

ความคิดเหน็ X  S.D. ความ 
หมาย 

ลําดับที่ 

 
3 

ดานกิจกรรมการเรียน 
กิจกรรมในการเรียนรูดวยชุดการเรียนรูทําให
มีความสุขสนุกในการเรียน 

2.65 
2.61 

0.26 
0.05 

- 
เห็นดวย 
มาก 

2 
4 

4 กิจกรรมการเรียนรูดวยชุดการเรียนรูชวยฝก
ใหนักเรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนรู
และมีระเบียบวินัยในตนเอง 

2.69 0.47 เห็นดวย 
มาก 

2 

 
5 

ดานประโยชน 
การเรียนรูดวยชุดการเรียนรูทําใหนักเรียน
ไดรับประสบการณตรงและสามารถนําไปใช
ในชีวิตประจําวันได 

2.41 
2.28 

0.48 
0.46 

- 
เห็นดวย 
ปานกลาง 

4 
9 

6 ชุดการเรียนรูชวยฝกการเรียนรูดวยตนเอง 
ทําใหนักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู
ดวยตนเอง 

2.54 0.51 เห็นดวย 
มาก 

6 

 
7 

ดานสื่อ/อุปกรณ 
ส่ือและอุปกรณในชุดการเรียนรูช วยให
นักเรียนเขาใจเนื้อหาไดงายขึ้น 

2.47 
2.59 

0.49 
0.50 

- 
เห็นดวย 
มาก 

3 
5 

8 ส่ือและอุปกรณในชุดกการเรียนรูชวยสราง
บรรยากาศในการเรียนใหเปนที่นาพึงพอใจ
ของนักเรียน 

2.36 0.49 เห็นดวย 
ปานกลาง 

8 

 
9 

ดานการวัดและประเมินผล 
การวัดและประเมินผลในชุดการเรียนรูโดยการ
ใชแบบประเมินพฤติกรรมและแบบประเมินผล
งานนักเรียนเปนที่พึงพอใจของนักเรียน 

2.36 
2.46 

0.47 
0.51 

- 
เห็นดวย 
ปานกลาง 

5 
7 

10. การเรียนรูดวยชุดการเรียนรูมีการวัดและ
ประเมินผลครบคลุมทุกดาน 

2.26 0.44 เห็นดวย 
ปานกลาง 

10 

 รวม 2.52 0.48 
เห็นดวย 
มาก - 
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 จากตารางที่ 31 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนดวยชุดการเรียนรูพบวา โดย
ภาพรวม นักเรียนสวนใหญมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก ( X  = 2.52 , S.D. = 0.48)  
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจดานเนื้อหาเปนลําดับหนึ่ง ( X  = 2.69 , 
S.D. = 0.46) รองลงมานักเรียนมีความพึงพอใจดานกิจกรรมการเรียนเปนลําดับที่สอง ( X  = 2.65 , 
S.D. = 0.26) นักเรียนมีความพึงพอใจดาน ดานสื่อ/อุปกรณเปนลําดับที่สาม ( X  = 2.47 , S.D. = 
0.49) นักเรียนมีความพึงพอใจดานประโยชนเปนลําดับที่ส่ี ( X  = 2.41 , S.D. = 0.48) และนกัเรยีน
มีความพึงพอใจดานการวัดและประเมินผลเปนลําดับที่หา ( X  = 2.36 , S.D. = 0.47)  
 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนดวยชุดการเรียนรู
ชวยใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาและเกิดการเรียนรูไดรวดเร็วและดีขึ้นเปนลําดับหนึ่ง ( X  = 2.74 , S.D. 
= 0.44)  สวนกิจกรรมการเรียนรูดวยชุดการเรียนรูชวยฝกใหนักเรียนมีความรับผิดชอบในการ
เรียนรูและมีระเบียบวินัยในตนเองเปนลําดับที่สอง ( X  = 2.69 , S.D. = 0.47) การเรียนดายชุดการ
เรียนรูชวยใหนักเรียนเกิดความสนใจเนื้อหาและกระตือรือรนในการเรียนเปนลําดับที่สาม ( X  = 
2.64 , S.D. = 0.49) กิจกรรมในการเรียนรูดวยชุดการเรียนรูทําใหมีความสุขสนุกในการเรียนเปน
ลําดับที่ส่ี ( X  = 2.61 , S.D. = 0.05) ส่ือและอุปกรณในชุดการเรียนรูชวยใหนักเรียนเขาใจเนื้อหา
ไดงายขึ้นเปนลําดับที่หา( X  = 2.59 , S.D. = 0.50) ชุดการเรียนรูชวยฝกการเรียนรูดวยตนเองทําให
นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเองเปนลําดับที่หก ( X  = 2.54 , S.D. = 0.51) การวัด
และประเมินผลในชุดการเรียนรูโดยการใชแบบประเมินพฤติกรรมและแบบประเมินผลงาน
นักเรียนเปนที่พึงพอใจของนักเรียนเปนลําดับที่เจ็ด( X  = 2.46 , S.D. = 0.51) ส่ือและอุปกรณในชุ
ดกการเรียนรูชวยสรางบรรยากาศในการเรียนใหเปนที่นาพึงพอใจของนักเรียนเปนลําดับที่แปด ( X  
= 2.36 , S.D. = 0.49) การเรียนรูดวยชุดการเรียนรูทําใหนักเรียนไดรับประสบการณตรงและ
สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดเปนลําดับที่เกา ( X  = 2.28 , S.D. = 0.46) และลําดับสุดทาย
คือ การเรียนรูดวยชุดการเรียนรูมีการวัดและประเมินผลครบคลุมทุกดาน( X  = 2.26 , S.D. = 0.44) 
  ตอนที่ 3 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะห 
เนื้อหา (Content Analysis) แลวนําเสนอแบบพรรณนาความ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
       นักเรียนจํานวน 26  คน มีความคิดเห็นสอดคลองกันวาควรมีการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยใชชุดการเรียนรูตอไป เพราะทําใหสนุก ไมนาเบื่อ และเสนอแนะใหมีกิจกรรม        
การสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ตเพิ่มเติมในขณะเรียน 
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      นักเรียนจํานวน  8  คน  มีความคิดเห็นสอดคลองกันวาการจัดกิจกรรมและ
สถานการณจําลองเหตุการณที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตจริงของชวยใหเขาใจและสรางความตระหนักใน
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศใหมากขึ้น 
 ผลการประเมินผลงานของนักเรียน ผูวิจัยไดนําผลงานนักเรียนที่ไดจัดทําขึ้นจาก
กิจกรรมเพิ่มเติมหลังการเรียนรูดวยชุดการเรียนรูจํานวน  2 ช้ินงาน  แบงเปนผลงานกลุม จํานวน 1 
ช้ิน โดยแบงนักเรียนเปนกลุม ๆ ละ 6คน จํานวน 6 กลุม  จัดทําหนังสือเลมเล็กเรื่องอนามัยเจริญ
พันธและการดูแลตนเอง  และผลงานรายบุคคล 1 ช้ินงาน ไดแกแผนพับเรื่อง โรคเอดส เนนให
นักเรียนมีความรูความเขาใจ ความถูกตองของเนื้อหา ความคิคสรางสรรค  วิธีการนําเสนอ  การ
ยอมรับผลงาน และการนําไปใช    โดยวิเคราะหขอมูล คาเฉลี่ย( X  ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ผลการประเมินโดยรวม รายละเอียดดังตารางที่ 32 
 
ตารางที่ 32 ผลการประเมินผลงานนักเรียนการจัดทําหนังสือเลมเล็ก เร่ือง อนามัยเจริญพันธและการ 
                 ดูแลตนเอง 

กลุมที่ 

ความ
ถูกตองของ
เนื้อหา 

(4 คะแนน) 

ความคิด
สรางสรรค 

 
(4 คะแนน) 

วิธีการ
นําเสนอ 

 
(4 คะแนน) 

การยอมรับ
ผลงาน 

 
(4 คะแนน) 

การ
นําไปใช/
ประโยชน 
(4 คะแนน) 

รวม 
 20 

คะแนน 

ระดับ
คุณภาพ 

1 3 3 1 2 2 11 พอใช 
2 3 2 1 2 2 10 พอใช 
3 3 3 2 4 2 14 ดี 
4 4 4 2 3 3 16 ดีมาก 
5 3 4 2 3 3 15 ดี 
6 3 4 1 2 2 12 ดี 

รวม 19 20 9 16 11 78 - 
X  3.16 3.33 1.50 2.66 1.83 13.00 - 

S.D. 0.41 0.82 0.55 0.82 0.52 2.37 - 
ลําดับที่ 2 1 5 3 4 - - 

  
 จากตารางที่ 32 ผลการประเมินผลงานนักเรียนในการจัดทําหนังสือเลมเล็ก เร่ือง 
อนามัยเจริญพันธและการดูแลตนเองโดยภาพรวมนักเรียนสวนใหญมีความคิดเห็นอยูในระดับดี 
( X  = 13.00 , .S.D. = 2.37) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาผลงานักเรียนมีความคิดสรางสรรค 
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เปนลําดับหนึ่ง ( X  = 3.33 , .S.D. = 0.82) รองลงผลงานนักเรียนดานความถูกตองของเนื้อหา เปน
ลําดับที่สอง ( X  = 3.16 , .S.D. = 0.41) ผลงานนักเรียนดานการยอมรับผลงานเปนลําดับที่สาม ( X  
= 2.66 , .S.D. = 0.82) ผลงานักเรียนดานการนําไปใชประโยชนเปนลําดับที่ส่ี ( X  = 1.83 , .S.D. 
= 0.52) และลําดับสุดทาย คือผลงานักเรียนดานวิธีการนําเสนอผลงาน ( X  = 1.50 , .S.D. = 0.55) 

ผลการประเมินผลงานนักเรียนแยกเปนรายชิ้นงาน 
  จากการประเมินผลงานนักเรียน จํานวน 2 ช้ินงาน  ซ่ึงเปนผลงานกลุม 1 ช้ิน ไดแก 
หนังสือเลมเล็ก เรื่อง อนามัยเจริญพันธและการดูแลตนเอง และผลงานรายบุคคล จํานวน 1 ช้ิน 
ไดแก แผนพับ เรื่องโรคเอดส  ผลการประเมินมีรายละเอียดดังนี้  
  1. ผลงานกลุมการจัดทําหนังสือเลมเล็กเรื่องอนามัยเจริญพันธและการดูแลตนเอง  
ซ่ึงใหนักเรียนจัดทําเปนกลุม กลุมละ 1 เลม รวมผลงานทั้งหมด 6  เลม  พบวาผลการประเมิน
คุณภาพโดยรวมอยูในระดับดี  คือมีคาคะแนน ( X = 13.00 S.D. = 2.37) เมื่อพิจารณาเปนรายกลุม 
พบวา มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก 1 กลุม คิดเปนรอยละ  14.28  ระดับดี 3 กลุม คิดเปนรอยละ 
42.85 และพอใช 2 กลุม คิดเปนรอยละ 28.57 และเมื่อพิจารณาตามเกณฑที่ใชประเมินพบวา เกณฑ
ความคิดสรางสรรคในการจัดทําผลงานมีคาคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ ( X  = 3.33  S.D. = 0.82)  
รองลงมาคือความถูกตองของเนื้อหา ( X  = 3.16  S.D. = 0.41) และการยอมรับผลงาน ( X = 2.66  
S.D. = 0.82) การนําไปใชประโยชน ( X = 1.82  S.D. = 0.52)  สวนวิธีการนําเสนอผลงานมีนอย
ที่สุด ( X = 1.50  S.D. = 0.55) ซ่ึงอยูในเกณฑตองปรับปรุง (รายละเอียดการประเมินตาม  ตารางที่  
38 ภาคผนวก ค หนา 172  )  และจากการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน พบวา สวนใหญมีความตั้งใจใน
การจัดทําผลงาน สามารถนําความรูความเขาใจจากการเรียนดวยชุดการเรียนรูมารวบรวมวิเคราะห
และสรุปสาระสําคัญของเรื่อง และจัดทําหนังสือเลมเล็ก ไดครอบคลุมเนื้อหา มีความคิดสรางสรรค
แตกตางกันไปตามความสามารถของแตละบุคคล มีการใชคอมพิวเตอรในการจัดทําผลงาน ศึกษา
หาความรูดวยการสืบคนทางอินเตอรเน็ต ในดานการเสนอผลงานนักเรียนมีผลการประเมินอยูใน
ระดับพอใช  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวานักเรียนมีความสามารถเฉพาะดานไมหลากหลาย โดยเฉพาะการ
พูดสื่อสารนําเสนอผลงานจึงทําใหผลการประเมินต่ํากวาดานอื่น ๆ  
  2. ผลงานรายบุคคลการจัดทําแผนพับ เรื่อง โรคเอดส  โดยนักเรียนจัดทําเปน
รายบุคคล คนละ 1 แผน  ผลการประเมินโดยรวมพบวา มีคุณภาพอยูในระดับดี  คือมีคะแนน เฉลี่ย 
( X = 13.94  S.D. = 69.72) เมื่อพิจารณาเปนแผนพบวา  มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก จํานวน 6 
แผน  คิดเปนรอยละ 16.66  ระดับดี 30 แผน คิดเปนรอยละ 83.33 และเมื่อพิจารณาตามเกณฑที่ใช
ประเมินพบวาเกณฑความคิดสรางสรรค มีคาคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ( X = 3.31  S.D. = 82.64) 
รองลงมาคือความถูกตองของเนื้อหา ( X =3.28   S.D. =81.94) และการยอมรับผลงานเปนอันดับที่
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สาม ( X =2.86   S.D. = 71.53 )  สวนการนําไปใชประโยชน ( X =2.50  S.D. =62.50 ) การ
นําเสนอผลงานต่ําสุด ( X =2.00  S.D. =50.00 ) จากการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนพบวา นักเรียนมี
ความตั้งใจในการทําผลงาน โดยแตละคนไดจัดทําตามความรูความสามารถของตนเอง  ซ่ึงบางคน
ไดใชความสามารถในดานการวาดภาพ การประดิษฐมาจัดทําผลงานแผนพับใหสวยงามและ
หลากหลาย เนื้อหาครอบคุลมและมีความคิดสรางสรรคทําใหผลงานอยูในเกณฑที่ดี (รายละเอียด
ผลการประเมินดังตารางที่  39  ภาคผนวก ค หนา 173  ) 
  จากการประเมินผลงานของนักเรียนทั้ง 2 ช้ินงาน คือ หนังสือเลมเล็กเรื่อง อนามัย
เจริญพันธและการดูแลตนเอง และ แผนพับ เร่ือง โรคเอดส แสดงใหเห็นวานักเรียนสามารถนํา
ความรูความเขาใจและทักษะตาง ๆ มาประยุกตใชปรับปรุงและพัฒนาเปนผลงานไดเปนอยางดี 
  การปรับปรุงชุดการเรียนรูใหมีความสมบูรณ 
  หลังจากผูวิจัยไดทําการทดลองใชชุดการเรียนรูเรื่องเพศศึกษาแลวไดพบขอควร
ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงชุดการเรียนรูใหมีความเหมาะสมในการนําไปใชจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนในครั้งตอไป ซ่ึงมีขอควรปรับปรุงดังตอไปนี้ 
  1. ปรับปรุงเนื้อหาในหนวยการเรียนรูที่  3,5 ใหนักเรียนเขาใจงายยิ่งขึ้น 
  2. ปรับปรุงขอคําถามใบแบบทอสอบทายหนวยการเรียนที่ 2,3 
  3. ปรับปรุงและกิจกรรมเพิ่มเติมทายหนวยการเรียนรูที่ 2,3 เพื่อเปดโอกาสให
นักเรียนไดแสดงความคิดและความสามารถของตนเองใหมากขึ้น 
  4. ปรับปรุงระยะเวลาที่ใชในการจัดกิจกรรมดวยชุดการเรียนรูในหนวยการเรียนรู
ที่ 2 อนามัยเจริญพันธและการดูแลตนเอง หนวยการเรียนรูที่ 3 พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศตอโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธและโรคเอดส ใหเหมาะสมกับเนื้อหามากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทท่ี 5 
 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 
 
 การวิจัยเร่ือง  การพัฒนาชุดการเรียนรู เร่ือง  เพศศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ซ่ึงประกอบไปดวย 4 ขั้นตอน คือ (1)  
การวิจัย (Research) เปนการศึกษาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุดการเรียนรู (2) การพัฒนา 
(Development) เปนการสรางและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู (3) การวิจัย (Research) เปน
การทดลองใชชุดการเรียนรู (4) การพัฒนา (Development) เปนการประเมินและปรับปรุงแกไขชุด
การเรียนรู  การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค คือ (1) เพื่อศึกษาขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาชุดการเรียนรู 
(2) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู (3) เพื่อทดลองใชชุดการเรียนรู (4) เพื่อ
ประเมินและปรับปรุงแกไขชุดการเรียนรู กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  ไดแก นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)  อําเภอสองพี่นอง จังกวัดสุพรรณบุรี  
ซ่ึงในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550  จํานวน 36 คน แบบแผนการวิจัย ใชการทดลองแบบ Pre 
Experimental Design แบบกลุมเดี่ยวสอบกอนและหลัง One Group Pretest Posttest Design  
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในการวิจัย ประกอบดวย (1) เครื่องมือที่ใชศึกษาขอมูลพ้ืนฐานในการ
พัฒนาชุดการเรียนรู ไดแก แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ  (2) แบบประเมินความเหมาะสมและ
ความสอดคลองของชุดการเรียนรู  (3) ชุดการเรียนรู เร่ือง เพศศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1  (4) เครื่องมือที่ใชในการประเมินและปรับปรุงแกไขชุดการเรียนรู ไดแก  แบบทดสอบกอน
และหลังเรียน แบบประเมินผลงานนักเรียน การวิจัยคร้ังนี้มุงศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาชุดการเรยีนรู เรือ่ง 
เพศศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  โดยศึกษาความคิดเห็นและขอมูลพ้ืนฐานตาง ๆ  
แลวนํามาพัฒนาเปนชุดการเรียนรู โดยมีเนื้อหาใหนักเรียนเรียนรู 5 เร่ือง คือ  เร่ือง พัฒนาการทาง
เพศและการเปลี่ยนแปลง  เร่ือง อนามัยเจริญพันธุและการดูแลตนเอง  เร่ือง  พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
ตอโรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรคเอดส เร่ือง การคบเพื่อนและการผูกมิตร เร่ือง การปองกัน
ตนเองและทักษะการเตือนเพื่อนเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ ซ่ึงแตละชุดมี
องคประกอบ คือ คูมือครู  ประกอบดวย คํานํา วัตถุประสงค การออกแบบการเรียนรู คําชี้แจงใน
การใชชุดการเรียนรู  บทบาทของครู แผนการจัดการเรียนรู ใบความรู แบบสังเกตพฤติกรรม และ
แบบประเมินผลงานนักเรียน  คูมือนักเรียน ประกอบดวย คํานํา วัตถุประสงค คําชี้แจงในการใชชุด
การเรียนรู บทบาทของนักเรียน ใบความรู ใบงาน แนวการตอบใบงาน  แบบทดสอบ เฉลย
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แบบทดสอบ วิเคราะหขอมูลโดยการใชคาสถิติรอยละ คาเฉลี่ย ( X ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) คา t – test แบบ Dependent และการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) แลวนําเสนอแบบ
พรรณนาความ 

 
สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิเคราะหขอมูลนําเสนอตามขั้นตอนการวิจัยและการพัฒนา (Research and 
Development) ซ่ึงประกอบไปดวย 4 ขั้นตอน คือ (1) การวิจัย (Research) เปนการศึกษาขอมูล
พื้นฐานในการพัฒนาชุดการเรียนรู(2)  การพัฒนา  (Development)  เปนการสรางและหา
ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู (3) การวิจัย (Research) เปนการทดลองใชชุดการเรียนรู (4) การ
พัฒนา (Development) เปนการประเมินและปรับปรุงแกไขชุดการเรียนรู   ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 
 1.  ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุดการเรียนรู เรื่อง เพศศึกษา สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวานักเรียนและผูเกี่ยวของเห็นวารูปแบบของชุดการเรียนรู ควรใช
ภาษาที่เขาใจงายชัดเจน มีการตูน รูปภาพ ประกอบ รูปเลมกะทัดรัด สีสันสวยงามและมีเนื้อหาที่ให
ความรู ดานเนื้อหาเรื่องเพศศึกษา ควรเปนเรื่องที่สามารถนําไปใชไดจริงในชีวิตประจําวัน และเปน
เร่ืองที่ใกลตัวนักเรียน เปนเหตุการณหรือเรื่องที่เกิดขึ้นจริงซ่ึงสัมพันธกับเนื้อหาเรื่องเพศศึกษา 
ไดแก พัฒนาการทางเพศและการเปลี่ยนแปลง การคบเพื่อน การผูกมิตร อนามัยเจริญพันธุและการ
ดูแลตนเอง พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศตอโรคติดตอทางเพศสัมพันธ  โรคเอดส  ดานการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ควรจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญเนนใหนักเรียนเรียนรูและ
แสวงหาความรูดวยตนเอง โดยมีครูเปนผูคอยใหคําแนะนําปรึกษาและชวยเหลือ ควรมีการจัด
กิจกรรมแบบกลุมใหญ 4 – 6 คน  เรียนรูจากกรณีศึกษา มีการวัดผลประเมินผล ครอบคลุมดาน
ความรู ทักษะกระบวนการ และเจตคติ โดยใชเครื่องมือที่หลากหลาย เชน การตรวจผลงาน 
แบบทดสอบ แบบฝกหัด และแบบสังเกตพฤติกรรม 
 2.  ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู เร่ือง เพศศึกษา สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวาชุดการเรียนรูประกอบดวย คูมือครู (ประกอบดวย คํานํา 
วัตถุประสงค การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู คําชี้แจงในการใชชุดการเรียนรู บทบาทของครู 
แผนการจัดการเรียนรู ใบความรู แบบสังเกตพฤติกรรม และแบบประเมินผลงานนักเรียน) คูมือ
นักเรียน (ประกอบดวย คํานํา วัตถุประสงค คําชี้แจงในการใชแบบทดสอบ) โดยชุดการเรียนรูที่
สรางขึ้นนี้ประกอบดวย 4 ชุด ไดแก 1)  พัฒนาการทางเพศและการเปลี่ยนแปลง  2) การคบเพื่อน
และการผูกมิตร  3) อนามัยเจริญพันธุและการดูแลตนเอง  4) พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศตอโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธและโรคเอดส  ชุดการเรียนรูมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยมีคา
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ดัชนีความสอดคลองระหวาง 0.67 – 1.00  คาประสิทธิภาพแบบเดี่ยว (Individual Tryout) เทากับ 
64.00/66.66  คาประสิทธิภาพแบบกลุมยอย (Small Group Tryout)  เทากับ 75.78/77.77 และชุดการ
เรียนรูมีคาประสิทธิภาพแบบภาคสนาม (Filed Tryout) เทากับ 83.61/82.13 ซ่ึงสอดคลองกับ
สมมุติฐานการวิจัยขอที่ 1ที่กําหนดไว 
 3.  ผลการทดลองใชชุดการเรียนรู เรื่อง เพศศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา     
ปที่ 1 ผูวิจัยไดนําชุดการเรียนรูไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเทศบาล ๑ 
ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)  อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 36 คน ซ่ึงใชชุดการเรียนรู 
10  ช่ัวโมง ผลการทดลองใชพบวา นักเรียนสวนใหมีความสนใจและกระตือรือรนในการเรียนรูดวย
ชุดการเรียนรู มีทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง มีความสุขและสนุกกับการเรียน มีความ
รับผิดชอบในการเรียนรู ชุดการเรียนรูที่นํามาทดลองใชไดนํากรณีศึกษาและสถานการณที่เกิดขึ้น
จริงมาใชประกอบการเรียนรู 
 4.  ผลการประเมินผลการเรียนรูและพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนพบวา 
เร่ือง เพศศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 นักเรียนมีผลการเรียนรูกอนและหลังการเรียน
ดวยชุดการเรียนรูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยหลังเรียนดวยชุดการเรียนรู
มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวากอนการใชชุดการเรียนรู ซ่ึงสอดคลองกับสมมุติฐานการวิจัยขอท่ี 2 ที่กําหนด
ไว และผูวิจัยไดประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม พบวานักเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับเรื่อง
เพศศึกษา และสามารถนําความรู ขอมูลท่ีไดรับมาเรียบเรียงจัดทําเปนผลงานตามที่ไดรับมอบหมาย 
ปฏิบัติกิจกรรมการทํางานกลุม โดยมีการปรึกษากันกอนทํางาน แบงหนาที่และปฏิบัติตามขั้นตอน
พรอมทั้งมีการชวยเหลือกันภายในกลุม ทําใหงานเสร็จตรงตามเวลาและจัดเก็บวัสดุอุปกรณสถานที่
เรียบรอยหลังเลิกปฏิบัติงาน ทําใหนักเรียนมีความสุขสนุกกับการไดรวมกันทํากิจกรรม  โดยผลการ
ประเมินตามสภาพจริงจาก ใบงาน หนังสือเลมเล็ก แผนพับ  พบวานักเรียนมีการวางแผนในการ
รวมกันทํางาน และสามารถนําเสนอผลงานและปรับปรุงผลงานใหไดตามวัตถุประสงค ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะวากิจกรรมกาเรียนการสอนในชุดการเรียนรู สวนใหญเนนการใหนักเรียนไดฝก          
การเรียนรูดวยตนเอง ดวยการคิดวิเคราะห ในทุกกิจกรรมจนนักเรียนเกิดความชํานาญ ทําให
สามารถทํากิจกรรมตามใบงานอยางครบถวนและสมบูรณตรงตามวัตถุประสงค และนําไปรับใชใน
ชีวิตประจําวันได ดานผลการประเมินผลงานนักเรียนพบวาเกณฑการประเมินที่มีคาคะแนนเฉลี่ย
สูงสุดคือความคิดสรางสรรค รองลงมาคือ ความถูกตองของเนื้อหา การยอมรับผลงาน  การ
นําไปใช และคะแนนต่ําที่สุดคือวิธีการนําเสนอผลงาน  ดานความคิดเห็นพบวานักเรียนมีความ
คิดเห็นตอการเรียนดวยชุดการเรียนรูอยูในระดับเห็นดวยมาก โดยนักเรียนคิดวา การเรียนดวยชุด
การเรียนรูชวยใหนักเรียนมีความสุขสนุกในการเรียน  ชวยฝกใหนักเรียนมีความรับผิดชอบในการ
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เรียนรูและมีระเบียบวินัยในตนเองและชวยใหนักเรียนเกิดความสนใจและกระตือรือรนตอการเรียน 
ผลการปรับปรุงและแกไขชุดการเรียนรู มีการปรับปรุงคําชี้แจงในกิจกรรมเพิ่มเติมหลังการเรียน
ของชุดการเรียนรู1และชุดที่ 2 ปรับปรุงแกไขขอคําถามในใบงาน และแบบทดสอบใหมีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น ปรับภาพใหมีความเหมาะสม 
 

อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยสามารถนําไปสูการอภิปรายผลไดดังนี้ 
 1.  ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุดการเรียนรู เรื่อง เพศศึกษา สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จากการศึกษาเอกสารดานการศึกษา นโยบายการศึกษาไดแก 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  และการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา
ชุดการเรียนรู ศึกษาความตองการและความคิดเห็นในการพัฒนาชุดการเรียนรูของนักเรียนและ
ผูเกี่ยวของในการสรางและพัฒนาชุดการเรียนรู  เรื่อง เพศศึกษา จะตองคํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคล ความตองการ  และความสนใจของนักเรียนเปนสําคัญ โดยจัดทําขึ้นเพื่อตอบสนอง
ความสามารถของนักเรียน เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการ เรียนรูอยางแทจริง  และ
ปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง โดยมีครูเปนผูคอยใหคําแนะนําชวยเหลือ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา นักเรียน
แตละคนมีระดับสติปญญา ความสามารถในการเรียนรูแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ   
(ชัยยงค  พรหมวงค : 2550) ที่กลาววา การสรางชุดการเรียนรู เปนการนําเอาหลักจิตวิทยามาใชใน
การจัดกิจกรรมที่คํานึงถึงความตองการของนักเรียนเปนสําคัญ  เพราะนักเรียนแตละคนมีความ
แตกตางกันในดานความสามารถ สติปญญา จึงควรเปดโอกาสและใหอิสระในการเรียนรูตามระดับ
สติปญญาของนักเรียน โดยมีครูเปนผูคอยใหคําแนะนํา ชวยเหลือตามความเหมาะสม  และยัง
สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542  มาตรา 24 ที่วา การจัด
กระบวนการเรียนรูจะตองจัดใหสอดคลองกับความสนใจ และความถนัดของนักเรียน โดยคํานึงถึง
ความแตกตางระหวางบุคคล ใหนักเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง และตัวอยางขาวและ
เหตุการณที่เกิดขึ้นจริง  สอดคลองกับแนวคิดของ น้ําผ้ึง   บุญวิชัย  (2547: บทคัดยอ) ที่กลาวไววา 
การพัฒนาชุดการเรียนรูสงเสริมใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติจริงเปดโอกาสใหนักเรียนศึกษาคนควาหา
ความรูไดดวยตนเอง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ       ศุภรัตน  ศรีสุชาติ (2547: 78 -82) ไดพัฒนา
ชุดการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เร่ือง เพศศึกษา วิชาสุขศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 และงานวิจัย
ของศิริชัย  จิรจีรังชัย (2545:63-67) ไดพัฒนาชุดการเรียนวิทยาศาสตร ว 203 เร่ืองอาหาร สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จากงานวิจัยดังกลาว พบวา ในการพัฒนาชุดการเรียนรู จะตองมี
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การศึกษาขอมูลพื้นฐานเพื่อใชเปนขอมูลในการสรางและพัฒนาชุดการเรียนรูใหมีความตองการ 
ตามความถนัด และความสามารถของนักเรียน  
  ผลการศึกษาความคิดเห็นและความตองการพัฒนาชุดการเรียนรู เร่ือง เพศศึกษา 
จากบุคคลที่เกี่ยวของ ไดแก ครูผูสอน ผูปกครองและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางลี่ 
(พานิชอุทิศ)  พบวา มีความตองการพัฒนาชุดการเรียนรู เร่ืองเพศศึกษา  ทั้งนี้เพราะเพศเปนเรื่องที่
ใกลตัวที่นักเรียนจําเปนที่จะตองรู ที่สําคัญเนื้อหาที่จัดขึ้นเนนที่ความตองการของผูเรียนเปนสําคัญ 
ซ่ึงสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชชุดการเรียนรู
เปนกิจกรรมที่ใหนักเรียนไดเปนผูฝกปฏิบัติจริง จากกรณีศึกษา ที่แตกตางจากเดิมที่เรียนโดยครูเปน
ผูบรรยาย เพื่อเปนการพัฒนาใหนักเรียนมีการพัฒนาทียั่งยืน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของหทัยรัตน   
อันดี  (2542 : 143) ศึกษาชุดการเรียนรูเพื่อถายทอดภูมิปญญาทองถ่ิน สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา กลาววา ในการจัดการเรียนการสอนควรเปดโอกาสใหนักเรียนเปนผูจัดการใหเด็กคิด 
เด็กทํา ใหเรียนรูโดยการทําจริง ปฏิบัติจริง นําสงที่ไดมาวิเคราะหวิจารณและหาขอสรุปไดดวย
ตนเอง ซ่ึงกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ที่สามารถพัฒนาใหนักเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง
นั้น การใชชุดการเรียนรูมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่สุด 
 2.  ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู เร่ือง เพศศึกษา สําหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ  83.61.94/82.13 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา  
ในการสรางชุดการเรียนรูไดจัดทําอยางมีระบบขั้นตอน ศึกษาทฤษฏีและการสรางชุดการเรียนรู 
และไดรับคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญดานการสรางชุดการเรียนรู จากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดาน       
การพัฒนาชุดการเรียนรูและจากสัมภาษณครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
เจาหนาที่สาธารณสุข  พยาบาล  ผูปกครอง และการตอบแบบสอบถามของนักเรียนพบวาชุด      
การเรียนรูที่ตองการควรประกอบดวย คูมือครู คูมือนักเรียน คํานํา วัตถุประสงค  คําชี้แจงการใช  
ชุดการเรียนรู บทบาทของนักเรียน ใบความรู ใบงาน  แนวการตอบใบงาน และแบบทดสอบ       
ส่ือประกอบการเรียนรู  เชน รูปภาพ วีดีทัศน CD  และหนังสือพิมพ  ทั้งนี้เพื่อใหการจัดการเรียน     
การสอนมีคุณภาพและมีความเหมาะสมกับนักเรียน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของกุหลาบ หงษทอง 
(2546:บทคัดยอ) กลาววา  ชุดการเรียนรูประกอบดวย คํานํา วัตถุประสงค คูมือครู คูมือนักเรียน 
หนังสืออานเพิ่มเติม  นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของจริยา  ศรีสุดดี (2545 : 182)  ศึกษาการ
พัฒนาชุดการสอน เร่ืองวิทยาศาสตรเพื่อการสรางสรรค สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ชุด
การเรียนรูที่พัฒนาขึ้น มีองคประกอบ ดังนี้คือ คูมือการใชชุดการสอน ส่ือการเรียนการสอน  
เครื่องมือวัดผลประเมินผล   และชุดกการสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพแบบรายบุคคล 
(Individual Tryout) 65.30/64.94 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 60/60 ที่กําหนดไว คาประสิทธิภาพแบบรายกลุม
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ยอย (Small Group Tryout) 75.29/72.43  ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 70/70 ที่กําหนดไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา 
นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของศิริชัย  จิรจีรังชัย (2545:185) ศึกษาการพัฒนาชุดการเรียนรู
วิชาวิทยาศาสตร ว 203 เร่ือง อาหาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ผลการหาประสิทธิภาพ
แบบรายบุคคล (Individual Tryout) 60.41/64.50 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 60/60 ที่กําหนดไว ประสิทธิภาพ
แบบรายกลุมยอย (Small Group Tryout) 71.11/73.19 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 70/70 ที่กําหนดไว สําหรับ
งานวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดนําชุดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นมาหาประสิทธิภาพ  ผลการวิจัย พบวา 
ประสิทธิภาพแบบรายบุคคล (Individual Tryout) 64.00/66.66 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 60/60 ที่ไดกําหนด
ไว ประสิทธิภาพแบบรายกลุมยอย (Small Group Tryout) 75.78/77.77  ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 70/70 ที่
กําหนดไว   และประสิทธิภาพแบบภาคสนาม (Filed Tryout) 83.61/82.12 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่
ไดกําหนดไว  เนื่องจากนักเรียนมีความสนใจและไดปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง ผานการตรวจสอบ
จากอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญแลวนําไปปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะอยางมี
ขั้นตอนจึงทําใหชุดการเรียนรูที่นาสนใจและกระตุนใหนักเรียนอยากเรียนรูและสงเสริมใหนักเรียน
ไดเปนผูปฏิบัติกิจกรรม การเรียนรูดวยตนเอง ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของกุหลาบ  หงสทอง 
(2546:167) และ สมพิศ  กอบจิตติ (2548: 91) กลาววาขอดีของชุดการเรียนรูชวยใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูไดเร็ว เราความสนใจทําใหนักเรียนเกิดความกระตือรือรนและไดปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง 
ไดเรียนตามความสามารถและความสนใจของนักเรียนและสอดคลองกับหลักทฤษฎีของ เพียเจต 
(Piaget,อางถึงในกุหลาบ  หงสทอง 2546:90) ที่กลาววา “ใหเด็กเปนผูแสงหาความรู คนควาดวย
ตนเอง เปดโอกาสใหเด็กเปนกระทํามากที่สุด”  
 3.  ผลการทดลองใชชุดการเรียนรู เร่ืองเพศศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
1 พบวา นักเรียนมีความสนใจและตั้งใจในการปฏิบัติกิจกรรมตามวัตถุประสงคของชุดการเรียนรู
ในแตละเรื่องไดเปนอยางดี นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถศึกษาคนควาหาความรูเร่ือง เพศศึกษา     
ที่เกี่ยวของกับตนเองดวยความสนใจ มีความกระตือรือรนและสนใจการปฏิบัติกิจกรรมกลุม สนุก
กับที่ไดศึกษาหาความรูจากเหตุการณ  ขาวสารและกรณีศึกษา พรอมทั้งไดศึกษาหลังจากการทดลง
ใชชุดการเรียนรูเสร็จสิ้น ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาชุดการเรียนรู เร่ืองเพศศึกษา สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1  ทําใหนักเรียนไดศึกษาหาความรู และศึกษาหาความรูจากเหตุการณจากขาวสาร
และกรณีศึกษา ทําใหนักเรียนสนใจ กระตือรือรนที่จะใฝหาความรูที่เปนประโยชนตอตนเอง และ
นําไปรับใชในชีวิตประจําวันได   ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ  ศิริชัย  จิริรังชัย (2545 : ง) ผลการ
ทดลองใชชุดการเรียนวิทยาศาสตร ว 203 เร่ืองอาหาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 พบวา
ผูเรียนสวนใหญมีความสนใจ และกระตือรือรนตอการปฏิบัติกิจกรรมกลุม ตั้งใจปฏิบัติกิจกรรม 
กลาซักถาม กลาแสดงออก รวมกันแกปญหา และรวมมือกันในการทํากิจกรรมกลุมเปนอยางดี การ
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ประเมินและปรับปรุงแกไขชุดการเรียนรู ยังสอดคลองกับสํานักงานคระกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ (2542 ก : ไมปรากฏเลขหนา ) กลาววาการจัดการเรียนการสอนในยุคปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรูใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มศักยภาพ เรียนรูดวยตนเองอยางหลากหลาย สนุกสนานและทาทาย มี
ความมั่นใจ ซ่ึงเปนการเปลี่ยนจากการเรียนการสอนแบบเดิมที่ครูเปนผูสอน ใหนักเรียนทองจํา และ
เรียนอยางเฉื่อยชา ไมสามารถทําใหผูเรียนมีลักษณะที่เหมาะสมที่จะอยูในสังคมได จําเปนตองปรับ
แนวคิดวิธีการในการจัดการเรียนรูใหผู เรียนเรียนรูไดอยางมีความสุข สรางสรรคสังคมให
เจริญกาวหนาและคงสันติสุขได 
 4.  การประเมินและปรับปรุงแกไขชุดการเรียนรู พบวานักเรียนมีความรู เ ร่ือง
เพศศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กอนและหลังใชชุดการเรียนรูแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 โดยหลังการใชชุดการเรียนรูนักเรียนมีคะแนนสูงกวากอนใชชุดการ
เรียนรู ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาชุดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดเร็ว มีเนื้อหาท่ี
ใกลตัวและเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตของนักเรียน  ความรูที่ไดนั้นมาจากการหาความรูดวยตนเองจาก
ชุดการเรียนรู และไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามลําดับขั้นตอนอยางมีความสุข สนุกกับการเรียน      
ทําใหนักเรียนไดรับประโยชนและประสบการณตรง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ อัมพร เต็มดี 
(2545 : บทคัดยอ) ไดพัฒนาชุดการเรียนรู เรื่อง  การอนุรักษแหลงทองเที่ยวในชุมชน สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี  พบวา นักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การอนุรักษแหลงทองเที่ยวในชุมชนกอนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั 
.05 โดยหลังเรียนดวยชุดการเรียนรูมีคะแนนสูงกวากอนเรียนดวยชุดการเรียนรู และสอดคลองกับ
งานวิจัยของ สัทธา   สืบดา (2545 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาชุดการสอน เร่ืองโจทยปญหา
คณิตศาสตร โดยใชขอมูลทองถ่ิน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 พบวา นักเรียนมีความรู
ความเขาใจกอนเรียนและหลังใชชุดการสอน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
หลังใชชุดการสอนมีคะแนนสูงกวากอนใชชุดการสอน นักเรียนมีความคิดเห็นตอชุดการสอนอยูใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา การเรียนโดยใชชุดการเรียนรูมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
จัดใหผูเรียนไดศึกษาหาความรูดวยตนเอง ผูเรียนจึงมีความรูสึกเปนอิสระในการเรียนรู สามารถ
ปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนตามความสามารถของตนเองจนบรรลุจุดประสงคการเรียนรู ทําให
ผูเรียนมีความสุขตอการเรียนรู และในขณะเดียวกันการเรียนรูเร่ืองใกลตวผูเรียนชวยใหเกิดการ
เรียนรูไดดียิ่งขึ้น  เพราะมีความสอดคลองกับการดําเนินชีวิตประจําวันของผูเรียนซ่ึงสอดคลองกับ
ปรัชญา  พิพัฒนนิยม (อางถึงใน  สมพิศ  กอบจิตติ  2548 : 165) กลาววาการศึกษาจะตองพัฒนา
ผูเรียนทุกดาน ทั้งทางดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา โดยจัดใหผูเรียนเรียนตามความ
สนใจ ความถนัดและคุณลักษณะของผูเรียน ส่ิงที่เรียนควรเปนประโยชนสัมพันธสอดคลองกับ
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ชีวิตประจําวันและสังคมของผูเรียนใหมากที่สุด บทบาทของครูในปรัชญานี้คือ เตรียม และแนะนํา
ใหคําปรึกษาแกผูเรียน สนับสนุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเขาใจและเห็นจริงดวยตนเอง ผูเรียนจะ
เกิดการเรียนรูไดดีเมื่อไดประสบการณตรงและการทํางานรวมกัน ซ่ึงสอดคลองกับหลักการ
ถายทอดความรูและประสบการณ ของวัฒนาพร  ระงับทุกข (2541 : 11) วาควรจัดประสบการณการ
เรียนรูแกผูเรียนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง เพื่อใหผูเรียนมีโอกาสเขามารวมในกิจกรรมการเรียน
การสอนอยางทั่วถึงและมากที่สุด  การที่ผู เรียนเปนผูกระทํา จะชวยใหเกิดความพรอมและ
กระตือรือรนที่จะเรียนอยางมีชีวิตชีวา ยึดการคนพบดวยตนเองเปนวิธีการสําคัญ  เพราะทําให
ผูเรียนจดจําไดดี และจากการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนดวยชุดการเรียนรูเปนราย
ชุดพบวา ชุดการเรียนรูชุดที่2 อนามัยเจริญพันธและการดูแลตนเอง   มีคาคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ทั้งนี้
อาจเปนเพราะวา ชุดการเรียนรูดังกลาวจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใหนักเรียนเรียนรูจากการปฏิบัติ
กิจกรรมจริง และเนื้อหาเปนเรื่องเกี่ยวกับตนเอง และส่ือการเรียนรูเปนวีดีทัศนที่นําเสนอเกี่ยวกับ
อนามัยเจริญพันธและการดูแลตนเอง ซ่ึงผูเรียนสามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันไดทําให
นักเรียนเกิดความสนใจ กระตือรือรนที่จะเรียนรู มีทักษะและพฤติกรรม เจตคติที่ดีและเกิดการ
เรียนรูที่ดีซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของกุหลาบ  หงสทอง (2546:92) ที่กลาววาการเรียนที่นักเรียน
ตองปฏิบัติเปนประจําในชีวิตประจําวัน ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  และพบวาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนในเรื่อง พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศตอโรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรคเอดสต่ําที่สุดนั้น
เปนเพราะวาเปนเนื้อหาที่อาจยากเกินไปและเปนเรื่องละเอียดออนนักเรียนตองคิดวิเคราะหทําให
ยากแกการเขาใจ  อีกทั้งระยะเวลาในการเรียนรูนอยเกินไปไมเหมาะสมกับเนื้อหาที่มีมาก จึงทําให
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวาชุดการเรียนรูเร่ืองอื่น ๆ ในทํานองเดียวกันนักเรียนมีความคิดเห็นวา
การเรียนดวยชุดการเรียนรู เรื่องเพศศึกษามีประโยชน ชวยใหกิจกรรมการเรียนการเรียนการสอน  
ที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากนักเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง  เปนการเรียนที่
สรางความรักความสามัคคีใหกับผูเรียนดวยการทํางานรวมกันเปนกลุม และสามารถนําสงที่ได
ศึกษาหาความรูรวมกันนําไปใชในชีวิตประจําวันได เพราะเปนเรื่องที่เกี่ยวกับกับตนเองและ
เกี่ยวของกับบุคคลรอบตัว ทําใหนักเรียนมีความรูความเขาใจ และมีเจตคติที่ดี กับเรื่องเพศศึกษา
มากขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับกรมวิชาการ (2544 : 14) ที่วา การจัดกระบวนการเรียนรูที่ใหความสําคัญ
เปนประโยชนสูงสุดแกผูเรียน ผูบริหารสถานศึกษา ครู ผูปกครอง พอแมและผูเกี่ยวของตองชวยกัน
คิดสรางสรรค  จัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู ใหผูเรียนไดรูจักตนเอง คนพบความรูดวย
ตนเอง เพื่อใหผูเรียนไดใชสติปญญา ดานการคิดวิเคราะห สรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาและ
สังเคราะหเปนสาระความรูที่มีความหมายตอตนเอง รวมทั้งเกิดทักษะในการเรียนรูที่หลากหลายวิธี 
เชนการคนควา อภิปราย ลงมือปฏิบัติจริง ทั้งคนเดียวและเปนกลุม กอใหเกิดการเรียนรู  การรวมมือ
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ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน จากากรสังเกตพฤติกรรมการเรียนการสอนดวยการใหนักเรียนไดลงมือ
ปฏิบัติจริง  ดวยแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมและการประเมินผลงานนักเรียนที่ปฏิบัติ
ตามสภาพจิรง 
  ผลการประเมินผลงานนักเรียน  จากการประเมินผลตามสภาพจริงจากการ
ประเมินผลงานนักเรียนจํานวน 2 ช้ิน  ซ่ึงเปนผลงานกลุม 1 ช้ิน ไดแก การจัดทําหนังสือเลมเล็ก
เร่ืองอนามัยเจริญพันธ  มีผลการประเมินอยูในระดับดี   ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาเปนผลงานกลุม ซ่ึงใน
การเรียนรูในระบบกลุมมีการรวมมือกันของสมาชุกภายในกลุมที่มีความรูความสามารถ ความถนัด
และทักษะที่แตกตางกัน เมื่อนําลักษณะเดนของแตละคนมารวมกันจึงทําใหเกิดผลงานที่มี
ประสิทธิภาพ  สวนผลงานรายบุคคล คนละ 1 ช้ิน ไดแก แผนพับเรื่องโรคเอดส  โดยภาพรวมอยูใน
ระดับดี โดยเกณฑการประเมินดานความคิดสรางสรรคมีคาคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวาเปนการนําเอาความรูความเขาใจความสามารถจากการเรียนรูมาประยุกตใช เชน นํา
คอมพิวเตอรมาใชในการจัดทําผลงาน ไมมีกระบวนการที่ซับซอน เปนเพียงความรูความสามารถมา
นําเสนอในผลงาน ซ่ึงนักเรียนมีประสบการณและทักษะอยูแลว สวนเกณฑการประเมินที่มีคา
คะแนนเฉลี่ยต่ําสุดคือวิธีการนําเสนอผลงาน  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวานักเรียนยังขาดความรูความ
เขาใจในการนําเสนอผลงาน จึงขาดประสบการณและทักษะในการนําเสนอ  ทั้งนี้การวัดผล
ประเมินผลตามสภาพจริงเปนแนวทางการประเมินที่สอดคลองและสนับสนุนการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ ซ่ึงสอดคลองกับ การวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ที่วา การวัดและประเมินผลตองใชวิธีการที่หลากหลาย เนนการปฏบิตัใิห
สอดคลองและเหมาะสมกับสาระการเรียนรู กระบวนการเรียนรูของผูเรียน และสามารถดําเนินการ
อยางตอเนื่องควบคูไปในกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียน โดยประเมินความประพฤติ พฤติกรรมการ
เรียน การรวมกิจกรรม และผลงานจากโครงงานหรือแฟมสะสมผลงาน (กรมวิชาการ 2545 ค : 24)  
ซ่ึงตรงกับการวัดและประเมินผลของกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ที่กลาววา การ
เรียนในกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ทักษะกระบวนการ
คุณธรรมและคานิยมที่ดีงาม มุงใหผูเรียนเปนผูลงมือปฏิบัติ แสวงหาความรู มีการทําโครงการ/
โครงงาน  มีการทํางานกลุม และจัดทําแฟมสะสมงาน ดังนั้นการวัดประเมินผลการเรียนรูจะเนนผล
การประเมินจากสภาพจริง อันเปนการประเมินผลการเรียนรูที่เอ้ือตอการคนหาความสามารถที่
แทจริงของผูเรียน อันเปนแนวทางที่พัฒนาผูเรียนไดเต็มศักยภาพ (กรมวิชาการ 2544 : 48)   
  ผลการประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่ เรียนโดยใชชุดการเรียนรู เ ร่ือง
เพศศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวานักเรียนมีความคิดเห็นอยูในระดับมากในการ
เรียนดวยชุดการเรียนรู ทั้งนี้การหาความรูดวยตนเองแทนการใหความรูโดยการบรรยายของครู    
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แตในขณะเดียวกันนักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนที่ครูวางแผนไว ทําใหนักเรียนรูสึก
กระตือรือรนอยูตลอดเวลาในขณะเรียนทําใหไมรูสึกเบื่อหนายตอการเรียน ประกอบกับชุดการ
เรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้น ไดนําวีดีทัศน CD และเหตุการณและขาวสารที่เกิดขึ้นจริงมาใชประกอบการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูทําใหไดรับความรูที่หลากหลาย  นักเรียนไดรับประสบการณตรงจากการ
เรียนรู มีประสบการณและเทคนิควิธีการที่แตกตางไปจากการสอนของครูทําใหนักเรียนสนุก         
มีความสุขกับการเรียน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของหทัยรัตน  อันดี  (2544 : บทคัดยอ) ไดศึกษา
เร่ืองการพัฒนาชุดการเรียนรูเพื่อถายทอดภูมปญญาทองถ่ินสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา พบวา
นักเรียนชอบเรียนจากการเรียนโดยใชชุดการเรียนรู มีความสุขจากการทํากิจกรรมที่ไดรับ
มอบหมายใหคนควาหาความรูจากสถานที่จริงและบุคคลภายนอกมีอิสรเสรีในการคิด ซ่ึงสอดคลอง
กับงานวิจัยของ ศิริชัย  จิรจีรังชัย (2545:บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาชุดการเรียน วิชา
วิทยาศาสตร ว 203 เร่ือง อาหาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ผลการประเมินความคิดเห็น
ของนักเรียนหลังเรียนดวยชุดกาเรียนพบวา นักเรียนคิดวาชุดการเรียนชวยใหนักเรียนเขาใจบทเรียน
เร็วขึ้นและดีขึ้น ทําใหนักเรียนสนใจกระตือรือรนตอการเรียน และการใชชุดการเรียนชวยฝกให
นักเรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนรูและมีวินัยในตนเอง  มีทัศนคติที่ดีตอเร่ืองเพศ ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวากิจกรรมการเรียนการสอนมีการสอดแทรกปลูกฝง คุณธรรม จริยธรรม คานิยมและเจตคติ
ที่ดีตอพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศตอโรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรคเอดส ฝกใหนักเรียนวิเคราะห
ปญหา ผลดี ผลเสีย ของพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ และการคบเพื่อนอยางครอบคลุม 
  ผลการปรับปรุงแกไขชุดการเรียนรู  ไดปรับปรุงการใชภาษา ในคําชี้แจงและคําสั่ง
ใหงายตอความเขาใจ ปรับปรุงรูปภาพประกอบใหสอดคลองระหวางภาพกับเนื้อหา และใช
ภาพประกอบที่ มีสีสันสวยงาม เพื่อเราความสนใจผูเรียน ทั้งนี้เพื่อใหชุดการเรียนรูมีประสิทธิภาพ 
และที่สําคัญคือทําใหนักเรียนไดรับประโยชนและนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันจากการเรียนรูดวย
ชุดการเรียนรู เร่ือง เพศศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มากที่สุด 

 
ขอเสนอแนะ 

 จากการพัฒนาชุดการเรียนรู เร่ืองเพศศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการนําชุดการเรียนรูไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ 
ซ่ึงมีแนวคิดและขอเสนอแนะดังนี้ตอไปนี้คือ  ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช 
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย และขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป มีรายละเอียดดังนี้ 
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 ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช 
 จากขอคนพบของการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการนําชุดการเรียนรู 
เร่ือง เพศศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ไปใชดังตอไปนี้ 
 1.  จากผลการวิจัย พบวา ชุดการเรียนรู เร่ืองเพศศึกษา ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ 80/80 ที่ผูวิจัยกําหนดไว  และมีผลการเรียนรูของนักเรียน หลังการใชชุดการเรียนรูมีคะแนน
สูงกวากอนเรียนโดยใชชุดการเรียนรู ดังนั้นครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ควรนําชุดการเรียนรูไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพราะเปน
นวัตกรรมที่สามารถชวยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 2.  จากผลการวิจัยพบวานักเรียนมีผลการเรียนรู เร่ืองพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศตอ    
โรคติดตอเพศสัมพันธและโรคเอดส ต่ําสุด ดังนั้นจึงควรมีการพัฒนาปรับปรุงแกไข กิจกรรมการ
เรียนรู ระยะเวลา ส่ือ และการวัดผลประเมินผล เรื่อง พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศตอโรคติดตอ
เพศสัมพันธและโรคเอดส  ใหสอดคลองเหมาะสมกับผูเรียนกอนนําไปใช และครูควรใหคําแนะนํา
ชวยเหลือดูแลนักเรียนในขณะเรียนรูอยางใกลชิด 
 3.   จากผลการวิจัย  พบวา ผลงานนักเรียนในเรื่องการนําเสนอผลงาน มีผลการ
ประเมินต่ําที่สุด ดังนั้น ครูจึงควรใหความรูกับนักเรียนเกี่ยวกับเทคนิควิธีการนําเสนอผลงาน  หรือ
การใชขอมูลจาการเรียนรูในการนําเสนอผลงาน และทําความเขาใจเกี่ยวกับเกณฑการประเมินผล
งานใหนักเรียนทราบกอนที่นักเรียนจะลงมือทําผลงาน เพื่อใหมีความรูความเขาใจที่ตรงกัน 
 4.   จากผลการวิจัย  พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นตอการเรียนดวยชุดการเรียนรูนอย
ที่สุด คือ ชุดการเรียนรูเปดโอกาสใหนักเรียนศึกษาคนควาดวยตนเอง ดังนั้นครูผูสอนควรเพิ่ม
กิจกรรมที่จัดไวในชุดการเรียนรูที่นอกจากจะเนนใหนักเรียนไดมีการฝกปฏิบัติจริงแลว ควรให
นักเรียนไดศึกษาหาความรูจากแหลงการเรียนรูนอกโรงเรียน เชน โรงพยาบาล สถานีอนามัย      
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เปนตน ซ่ึงจะทําใหนักเรียนมีอิสระในการเรียนรู 
 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
 การพัฒนาชุดการเรียนรูเรื่อง เพศศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เปน
แนวทางหนึ่งในการสนับสนุนการจัดการเรียนรูที่ เนนผูเรียนเปนสําคัญตามแนวการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู ดังนั้นในการพัฒนาชุดกาเรียนรูควรมีการศึกษาเพิ่มเติมและทําการวิจัยใน
ประเด็นตอไปนี้ 
 1. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู เร่ือง เพศศึกษาเรื่องอ่ืน ๆ เชน พัฒนาการ
ทางเพศและการเปลี่ยนแปลง โดยนําภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
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เชน เชิญบุคคลากรของโรงพยาบาล  สถานีอนามัย  กองอนามัยและสิ่งแวดลอมมาใหความรูกับ
นักเรียนโดยตรง 
 2.  ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่จัดการเรียนรูดวย
ชุดการเรียนรูกับการจัดการเรียนรูดวยวิธีอ่ืน ๆ เชน การจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน (CAI) การจัดการเรียนรูโดยใชขอมูลทองถ่ิน หรือการจัดการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูใน
ทองถ่ิน 
 3.  ควรศึกษาวิจัยเพื่อสรางสื่อการเรียนรูประเภทอื่น ๆ  ดวย  เชน บทเรียนสําเร็จรูป   
มัลติมีเดีย  แบบเรียนคอมพิวเตอร  หนังสืออีเล็กรอนิกส  เปนตน เพื่อนํามาใชประกอบในชุดการ
เรียนรูเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรูของนักเรียนใหมีผลการเรียนรูที่สูงขึ้น 
 4.  ควรปรับเปลี่ยนเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแตละชุดการเรียนรูให
เหมาะสมกับเนื้อหา เชน ชุดการเรียนรู เรื่อง พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศตอโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
และโรคเอดส จากเดิม 2 ช่ัวโมง เปน 3 ช่ัวโมง 
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 อําเภอสองพี่นอง จังหวดัสุพรรณบุรี 
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ภาคผนวก ข 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

-  แบบสอบถามความตองการ 
-  แบบสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 
- แบบสอบถามความคิดเหน็ของนักเรียน 
- แบบทดสอบกอนและหลังเรียนดวยชุดการ 
   เรียนรู เร่ือง  เพศศึกษา 
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แบบสอบถามความคิดเห็น 

(นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1) 
 

เร่ือง  ความคดิเห็นเกี่ยวกับชุดการเรียนรู เร่ือง เพศศึกษา สําหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปท่ี 1 
 
       คําชี้แจง 
 
 แบบสอบถามฉบับนี้เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบ ขอบขายเนื้อหา 
ส่ือการเรียน การวัดและการประเมินผล การนําไปใช ของชุดการเรียนรู เร่ือง เพศศึกษา สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เพื่อนําขอมูลที่ไดใชประกอบในการสรางชุดการเรียนรู ผูวิจัยจึงขอ
ความอนุเคราะหใหนักเรียนตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง โดยแบบสอบถามฉบับนี้แบง
ออกเปน 3 ตอน จํานวน 10 ขอ 
 ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  จํานวน 4 ขอ 
 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับชุดการเรียนรู      จํานวน 5 ขอ 
 ตอนที่ 3 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม    จํานวน 1 ขอ 
 ผูวิจัยขอขอบคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทานที่ใหความอนุเคราะหในครั้งนี้ 
 
 

      นางบังอร  อาจวิชัย 
     นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 

       บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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แบบสอบถาม  
 

ตอนที่ 1 ขอมูลท่ัวไป 
คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย / หนาขอความที่ตรงกับสภาพและความคิดเห็นของนักเรียน 
1. เพศ          ชาย                      หญิง 
 
2. อายุ         12 ป                    13 ป 
                           14  ป                               มากกวา 14 ป 
 
3. ประสบการณในการเรียนรูโดยใชชุดการเรียนรู 
  
               ไมเคยเรียนโดยใชชุดการเรียนรู    
                        เคยเรียนรูโดยใชชุดการเรียนรู 
 
4. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเพศศึกษา 
               ไมมีเลย         
                      มีบางเล็กนอย 
               มีปานกลาง        
                      มีมาก 
 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับชุดการเรียนรู 
1.  นักเรียนคิดวารูปแบบของชุดการเรียนรู เร่ือง เพศศึกษา ควรมีลักษะอยางไร (ตอบไดมากกวา  
     1 ขอ) 
               มีการตูนและภาพประกอบ         
                      มีรูปภาพและสีสันสวยงาม 
               มีตัวอยางขาวและเหตุการณทีเ่กดิขึ้นจริง        
                      ใชภาษาที่เขาใจงาย ชัดเจน 
               มีเนื้อหาที่ใหความรู      
                            อ่ืน ๆ (ระบุ)................................................ 
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2.  นักเรียนคิดวาเรื่อง เพศศึกษา ที่ควรเรียนรูมเีร่ืองใดบาง  
                         การเปลี่ยนแปลงทางรางกายและพัฒนาการทางเพศ 
                สุขอนามัยเจรญิพันธของวัยรุน  
                พฤติกรรมที่เสียงตอการเกดิโรคเพศสัมพันธ      
                การปองกันตนเองเมื่ออยูในสถานการณเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ 
               ทักษะการเตือนเพื่อนเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ   
               อ่ืน ๆ (ระบุ)...................................................................................................    
3.  นักเรียนคิดวาชุดการเรียนรู เร่ือง เพศศึกษา ควรมีส่ือการเรียนอะไรบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
                         พัฒนาการทางเพศและการเปลี่ยนแปลง 
                อนามัยเจริญพนัธและการดแูลตนเอง  
                พฤติกรรมที่เสียงทางเพศตอโรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรคเอดส     
                การคบเพื่อนและการผูกมิตร 
                ทักษะการเตือนเพื่อนเกี่ยวกบัพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ   
                อ่ืน ๆ (ระบุ)...................................................................................................    
4.  นักเรียนคิดวาควรนําชุดการเรียนรูไปใชจัดกิจกรรมการเรียนในลักษณะใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)   
                   เรียนรูดวยตนเอง 
               เรียนรูแบบกิจกรรมกลุม 
                 เรียนรูจากผูรูในชุมชน 
                เรียนรูจากขาวสารเหตุการณที่เกิดขึ้นจริง 
                อ่ืน ๆ (ระบุ)...................................................................................................    
5. นักเรียนคิดวาควรมีการวดัผลประเมินผลการเรียนรูจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช        
    การเรียนรู เร่ือง เพศศึกษา โดยวิธีใดบาง 
                   ตรวจผลงาน 
                สัมภาษณ 
                สังเกตการณตอบคําถาม การรวมอภิปรายซกัถาม 
                สังเกตการณทํางานกลุม 
                   การทําแบบฝกหัด 
                 การทําแบบทดสอบ 
                 การจัดนิทรรศการ 
               อ่ืน ๆ (ระบุ).....................................................................................  
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ตอนที่ 3 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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แบบประเมินคาดัชนีควาสอดคลอง 
ของแบบสอบถาม 

 
 
 

 
 
คําชี้แจง ขอใหทานพิจารณาวาแบบสอบถามชุดนี้ มีความเหมาะสมและสอดคลอง ครอบคลุม 
 เนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาชุดการเรียนรู เร่ืองอเพศศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
 ปที่ 1 หรือไม ผูวิจัยขอความอนุเคราะหจากทานโปรดเขียนผลการพิจารณาโดยเขียน 
 เครื่องหมาย /ลงในชองคะแนนความคิดเห็นของแบบประเมินในแตละขอ และให 
 ขอเสนอเพิ่มเติมตามความคิดเห็นของทาน 
  + 1  หมายถึง แนใจวามีความเหมาะสมและสอดคลอง 
     0 หมายถึง    ไมแนใจวามีความเหมาะสมและสอดคลอง 
  - 1 หมายถึง     แนใจวาไมมีความเหมาะสมและสอดคลอง 
 

คะแนน 
ความคิดเห็น ประเด็นการสอบถาม 

+1 0 - 1 

 
ขอเสนอแนะ 

 
1. ขอคําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม     
2. นักเรียนคิดวารูปแบบของชุดการเรียนรู เร่ือง เพศศึกษา   
    ควรมีลักษณะอยางไร 

    

3. นักเรียนคิดวา เพศศกึษา ที่ควรเรียนรูมีเรื่องใดบาง     
4. นักเรียนคิดวาชุดการเรยีนรู เร่ือง เพศศึกษา  ควรมีส่ือ 
    การเรียนอะไรบาง 

    

5. นักเรียนคิดวาควรนําชดุการเรียนรูไปใชจัดกิจกรรม 
    การเรียนในลักษณะใด 

    

6. นักเรียนคิดวาควรมีการวดัผลประเมินผลการเรียนรูจาก 
    การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนโดยใชการเรียนรู เร่ือง  
    เพศศึกษา โดยวิธีใดบาง 
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แบบสัมภาษณความคิดเห็น 
 

 
 

 
เร่ือง   ความคิดเห็นเกีย่วกับชุดการเรียนรู เร่ือง เพศศึกษา สําหรับนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1 
          (สําหรับผูเชี่ยวชาญ ครูผูสอนวิชาสุขศึกษา และผูปกครอง) 
 
      คําชี้แจง 
  
 แบบสัมภาษณฉบับนี้เปนแบบสัมภาษณความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบ ขอบขายเนื้อหา 
ส่ือการเรียนรู การวัดและการประเมินผล การนําไปใช ของชุดการเรียนรูเร่ือง เพศศึกษา สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เพื่อนําขอมูลที่ไดใชประกอบในการพัฒนาชุดการเรียนรู ผูวิจัยจึงขอ
ความอนุเคราะหจากทาน โปรดตอบตามความเปนจริง โดยแบบสัมภาษณฉบับนี้แบงออกเปน 3 
ตอน จํานวน 12 ขอ 
 ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสัมภาษณ  จํานวน 6 ขอ 
 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกบัชุดการเรียนรู       จํานวน 6 ขอ 
 ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะและขอคิดเห็นอื่น ๆ         จํานวน 1 ขอ 
 ผูวิจัยขอขอบคุณผูตอบแบบสัมภาษณทกุทานที่ใหความอนุเคราะหในครั้งนี้ 
 
 

      นางบังอร  อาจวิชัย 
     นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 

       บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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แบบสัมภาษณ 
 
 
 
ตอนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสัมภาษณ 

1. เพศ.................................................. 
2. อายุ.................................................ป 
3. วุฒิทางศึกษาสูงสุด.......................................................................................................... 
4. ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน.................................................................................................... 
5. ประสบการณเกี่ยวกับการพฒันาชุดการเรยีนรู (การอบรม สัมมนา การจัดทํา  
 การประเมินชดุการเรียนรูเรียนรู.................................................................................... 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาชุดการเรียนรู เร่ือง เพศศึกษา สําหรับนักเรียนชัน้ 
              มัธยมศึกษาปท่ี 1 

1. ทานคิดวารูปแบบ/ลักษณะของชุดการเรียนรู เร่ือง เพศศกึษา รูปแบบใดที่เหมาะสมกบั 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................  

2.   ทานคิดวารูปแบบของการจัดกิจกรรมในชุดการเรียนรู เร่ืองเพศศกึษา ที่เหมาะสมกับ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

3. ทานคิดวาชดุการเรียนรู  เร่ือง เพศศึกษา ควรมีองคประกอบอะไรบาง 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................  
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4.  ทานคิดวาการจัดกจิกรรมการเรียนรู เร่ืองเพศศึกษา ในชุดการเรียนรูควรจะดําเนนิการ 
อยางไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 5. ทานคิดวาในชุดการเรียนรู เร่ือง เพศศึกษา ควรใชรูปแบบการเรียนรูแบบใด 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 6. ทานคิดวาการวัดผลประเมินผลในชุดการเรียนรู เร่ือง เพศศึกษา  ควรมีลักษณะ
อยางไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะและขอคิดเห็นอื่น ๆ  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลอง 
ของแบบสัมภาษณ 

 
 
 
 
คําช้ีแจง ขอใหทานพจิารณาวาแบบสัมภาษณชุดนี้ มีความเหมาะสมและสอดคลอง ครอบคลุม 
  เนื้อหาเกี่ยวกบัการพัฒนาชดุการเรียนรู เร่ือง เพศศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
  ปที่ 1 หรือไม ผูวิจัยขอความอนุเคราะหจากทานโปรดเขยีนผลการพิจารณา โดยเขยีน 
  เครื่องหมาย / ลงในชองคะแนนความคิดเหน็ของแบบประเมินในแตละขอ และใหขอ  
  เสนอแนะเพิ่มเติม ตามความคิดเห็นของทาน 
    + 1  หมายถึง   แนใจวามีความเหมาะสมและสอดคลอง 
     0 หมายถึง    ไมแนใจวามีความเหมาะสมและสอดคลอง 
  - 1 หมายถึง     แนใจวาไมมีความเหมาะสมและสอดคลอง 

คะแนน 
ความคิดเห็น ประเด็นการสอบถาม 

+1 0 - 1 

 
ขอเสนอแนะ 

 
1. ขอคําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูรับการสัมภาษณ     
2. ทานคิดวารูปแบบ/ลักษณะของชุดการเรยีนรู เร่ือง  
    เพศศึกษา รูปแบบใดทีเ่หมาะสมกับนกัเรียนชั้น 
    มัธยมศึกษาปที่ 1 

    

3. ทานคิดวารูปแบบของการจัดกิจกรรมในชุดการ 
    เรียนรู เร่ืองเพศศึกษา ทีเ่หมาะสมกับนกัเรียนชั้น 
    มัธยมศึกษาปที่ 1  

    

4. ทานคิดวาชดุการเรียนรู  เร่ือง เพศศึกษา ควรมี 
    องคประกอบอะไรบาง 

    

5. ทานคิดวาการจัดกิจกรรมการเรียนรู เร่ืองเพศศึกษา  
    ในชุดการเรียนรูควรจะดําเนินการอยางไร 

    

6. ทานคิดวาในชุดการเรียนรู เร่ือง เพศศึกษา ควรใช 
    รูปแบบการเรียนรูแบบใด 

    

7. ทานคิดวาการวัดผลประเมินผลในชุดการเรียนรู เร่ือง  
    เพศศึกษา ควรมีลักษณะอยางไร 
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แบบสอบถามความคิดเห็น 
หลังเรียนดวยชุดการเรียนรู 

 

ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลท่ัวไป 
1. เพศ.................................................................... 
2. อายุ.................................................................... 

  

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของนักเรียนหลังเรียนดวยชุดการเรียนรู 
ระดับความคดิเห็น ขอ รายการ 

3 2 1 
1 การเรียนดายชุดการเรียนรูชวยใหนักเรียนเกิดความสนใจและกระตือรือรน 

ตอการเรียน 
   

2 การเรียนรูดวยชุดการเรียนรูทําใหมีความสุขสนุกในการเรียน    
3 การเรียนรูดวยชุดการเรียนรูชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดรวดเร็วและดีขึ้น     
4 การเรียนรูดวยชุดการเรียนรูชวยฝกใหนักเรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนรู

และมีระเบียบวินัยในตนเอง 
   

5 ชุดการเรียนรูชวยฝกการเรียนรูดวยตนเองทําใหนักเรียนมีทักษะในการศึกษา
หาความรูดวยตนเอง 

   

6 การเรียนรูดวยชุดการเรียนรูชวยฝกใหนักเรียนเกิดความเชื่อมั่นในตนเองมาก
ขึ้น 

   

7 การเรียนรูดวยชุดการเรียนรูทําใหนักเรียนไดรับประสบการณตรงและ
สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 

   

8 ชุดกการเรียนรูชวยสรางบรรยากาศในการเรียนใหเปนที่นาพึงพอใจของ
นักเรียน 

   

9 สื่อและอุปกรณในชุดกาเรียนรูชวยใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาไดงายขึ้น    
10. ชุดการเรียนรูชวยใหนักเรียนเรียนรูการทํางานรวมกับผูอื่น    

 
ตอนที่ 3 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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แบบทดสอบกอนเรียน 
                                                                                                          

                                                 แบบทดสอบฉบับนี้แบงออกเปน  2  ตอน  
    
ตอนที่ 1  ใหนกัเรียนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงคําตอบเดยีวแลวเขยีนเครื่องหมาย  X ลงใน 
                กระดาษที่กําหนดให 
ตอนที่ 2  ใหนกัเรียนอธิบายคําตอบลงในกระดาษคําตอบที่กําหนดให 
 
1.  การควบคุมพฤติกรรม และไมทําตามใจตนเองนั้น จัดเปนพัฒนาการทางใด 
  ก. จิตใจ ข.  สังคม 
  ค.   อารมณ                                            ง. สติปญญา 
2.  แหลงสรางตัวอสุจิ คือบริเวณใด 
  ก. องคชาติ ข. ลูกอัณฑะ 
  ค. ตอมลูกหมาก ง. ตอมสรางน้ําเลี้ยงอสุจิ 
3.  ลักษณะการปลอยไขออกมาจากรังไขทั้งสองขางของผูหญิง เปนอยางไร 
  ก. ปลอยออกมาเดือนละใบสลบักัน 
  ข. ปลอยออกมาสัปดาหละใบสลับกัน 
  ค. ปลอยออกมาพรอมกันทั้งสองขาง ขางละใบตอสัปดาห 
  ง. ปลอยออกมาพรอมกันทั้งสองขาง ขางละใบตอเดือน 
4.  ส่ิงที่ควบคุมการเจริญเติบโตและพัฒนาทางเพศ คืออะไร 
  ก.   ตอมไรทอ 
  ข. ฮอรโมนเพศ 
  ค. รังไขและลูกอณัฑะ 
  ง. สารเคมีที่หล่ังออกมาจากสมอง 
5.  การปฏิบัติตนขอใดที่เหมาะสมที่สุดกับการเปลี่ยนแปลงทางรางกายจิตใจ อารมณ สังคมและ 
 พัฒนาการทางเพศ 
  ก. ปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลง 
  ข. หากิจกรรมทําเพื่อไมใหมีเวลาวาง 
  ค. อานหนังสือประเภทที่ประเทืองปญญา 
  ง. ระมัดระวังพยายามอยาคิดใหเกิดอารมณทางเพศ 

คําชี้แจง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 164

6.  ความหมายของคําวา “อนามยัเจริญพันธุ” ขอใดสมบรูณมากที่สุด 
  ก. การพัฒนาการทางเพศอยางสมบูรณ 
  ข. การมีความสุขทางเพศทั้งดานรางกายและจิตใจ 
  ค. ความมีศักยภาพในการใหกําเนิดและความมีอิสระในการใหกําเนิดบุตร 
  ง. ภาวะความสมบรูณที่พรอมจะสืบทอดเผาพนัธุและการดแูลอนามัยทางเพศของ 
   ตนเอง 
7.  สิวเกิดจากอะไร 
  ก.  ผิวหนงั ข. ความสกปรก 
  ค. เลือดและนําเหลือง ง. ตอมไขมันใตผิวหนัง 
8.  เมื่อมีสิวเกิดขึน้ตามใบหนาควรปฏิบัติอยางไร 
  ก.  ปลอยใหหายเอง 
  ข. ขัดหนาดวยสมุนไพร 
  ค. รับประทานยาแกอักเสบ 
  ง. ใชมือที่สะอาดแกะสิว 
9.  ถามีสิวขึ้นตามใบหนามากจนเกนิไป และเกดิการอักเสบจนรูสึกเจ็บปวด ควรปฏิบตัิอยางไร 
  ก.    ไปพบแพทยที่รักษาโรคทั่วไป 
  ข. ไปพบแพทยทีรั่กษาโรคผิวหนัง 
  ค. ไปพบเภสัชกรผูที่เชี่ยวชาญเรื่องยา 
  ง. ปลอยไวใหหายเอง แตตองลางหนาดวยสบูบอย ๆ 
10.  ถาเปนคนมีกล่ินตัวพอสมควร ควรปฏิบัติอยางไร 
  ก.  ใชลูกกลิ้งระงับกลิ่นกาย 
  ข.   ทําความสะอาดดวยสบูก็พอ 
  ค.  ใชแปงหอมทาบริเวณรักแรหลังอาบน้ํา 
  ง.  ควรไปปรึกษาแพทยเพื่อรับการรักษา 
11. ขอควรปฏิบัติตนระหวางมปีระจําเดือน ขอใดสําคัญที่สุด 
  ก.  รับประทานอาหารที่มีประโยชน 
  ข.  รักษาความสะอาดชองคลอดใหด ี
  ค. ออกกําลังกายไดบางพอสมควร อยาหกัโหม 
  ง.   ควรรับประทานยาแกปวดไวกอน ไมวาจะปวดทองหรือไมก็ตาม 
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12. ส่ิงที่มีอิทธิพลมากที่สุดที่ทําใหมีพัฒนาการทางเพศเกิดขึน้ คืออะไร 
  ก. ฮอรโมนเพศ 
  ข.   สภาพแวดลอม 
  ค. การอบรมเลี้ยงดู 
  ง .  การเจริญเติบโตทางรางกาย 
13.  ขอเสียของการสําเร็จความใครดวยตนเอง คืออะไร 
  ก.  ทําใหสติปญญาเสื่อม 
  ข. อาจทําใหเปนหมันได 
  ค. อาจทําใหสมองพิการได 
  ง. ทําใหหมกมุนเรื่องกามได 
14.  สาเหตุที่สําคัญที่สุดที่ทําใหชายหรือหญิงมีพฤติกรรมทางเพศกับเพื่อนเพศเดยีวกัน คืออะไร 
  ก.   การถูกดขี่ทางเพศ 
  ข.   ความผิดปกตขิองฮอรโมนเพศ 
  ค.   การอบรมเลี้ยงดูจากบุคคลในครอบครัว 
  ง.   การเลียนแบบบุคคลในฝนของตนเองที่เคยมีแฟนเพศเดยีวกัน 
15. พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุนขอใดเปนปญหาสังคมมากที่สุด 
  ก.   การเที่ยวกลางคืน 
  ข.   การมีแฟนตั้งแตอายุยังนอย 
  ค.   การมีเพศสัมพนัธกอนวยัอันควร 
  ง.   การใชยากระตุนอารมณทางเพศกับเพศตรงขาม 
16.  การคบเพื่อนมคีวามสําคัญหรือไม อยางไร 
  ก.  สําคัญ เพราะคนตองมีเพื่อน 
  ข.  สําคัญ เพราะจะทําใหอยูสังคมไดด ี
  ค.  ไมสําคัญ เพราะคนเราอยูคนเดียวได 
  ง.  ไมสําคัญ เพราะการมีเพื่อนมากก็มีเรื่องมาก 
17.  เพื่อนแบบใดดีที่สุด 
  ก.   เพื่อนกิน 
  ข.   เพื่อนเที่ยว 
  ค.   เพื่อนสนิท 
  ง.   เพื่อนแนะนําประโยชน  
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18.  Romantic Friendship คือเพื่อนแบบใด 
  ก.   แบบคูรัก 
  ข.   แบบเพื่อนกิน 
  ค.   แบบเพื่อนเทีย่ว 
  ง.  แบบเพื่อนตางเพศ 
19.  ขอใดจัดเปนกลัยาณมิตรที่ขดัเจนที่สุด 
  ก.   เพื่อนที่รักกนั 
  ข.   เพื่อนที่ไปดวยกัน 
  ค.   เพื่อนที่ชวยเหลือกัน 
  ง.   เพื่อนที่เรียนอยูหองเดียวกัน 
20.  การรูจักใหอภยั ไมโกรธ จัดเขาในหลักธรรมขอใด 
  ก.   ทาน 
  ข.   ปยวาจา 
  ค.   อัตถจริยา 
  ง.   สมานัตตตา 
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เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน 
 

ขอ คําตอบ 
1 ค 
2 ข 
3 ก 
4 ข 
5 ก 
6 ง 
7 ง 
8 ก 
9 ข 
10 ก 
11 ข 
12 ก 
13 ง 
14 ข 
15 ค 
16 ข 
17 ง 
18 ก 
19 ค 
20 ก 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 168

เฉลยคําตอบแบบทดสอบตอนที่ 2 
 

ตอนที่ 2 ใหนกัเรียนตอบคําถามตอไปน้ีในกระดาษคําตอบ 
 
1. โรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรคเอดสปองกันไดหรือไม นักเรยีนมีวิธีการปองกนัไดอยางไร 
     ตอบ  โรคเอดสสามารถปองกันได  โดยมีวิธีการปองกันไดดังนี ้
 1. ไมสําสอนทางเพศหรือคูนอนมากกวา 1 คน 
 2. ใชถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธที่ไมใชคูนอนของตนเอง 
 3. ไมใชของรวมกับผูอ่ืน โดยเฉพาะเข็มฉีดยา 
 4. ดูแลรักษาสขุอนามัยทางเพศอยางสม่ําเสมอ 
 5. หมั่นออกกาํลังกายเปนประจําทุกวัน 
 6. ไมควรมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร 
 
2. การคบเพื่อนมีขอดีและขอเสียตอนักเรยีนอยางไร 

ตอบ 
 ขอด ี      ขอเสีย 
1. ใหความชวยเหลือ    1. ชักชวนไปทําส่ิงไมดี 
2. ไวพูดคยุ     2. ชอบมั่วสุม 
3. ปรึกษาปญหาตาง ๆ   3. ทําใหเสียช่ือเสียง 
4. เปนเพื่อนปลอบใจยามมีความทุกข  4. ขาดการยับยั้งชั่งใจในการกระทํา 
5. ใหความรกัและคลายความเหงา  5. ชอบยุยงสงเสริมในทางที่ไมดี 
6. ใหกําลังใจ    6. เกิดความคกึคะนองกระทําในสิ่งที่ไมดี 
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แบบทดสอบหลังเรียน 
                                                                                                          

                                           แบบทดสอบฉบับนี้แบงออกเปน  2  ตอน  
       
ตอนที่ 1  ใหนกัเรียนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงคําตอบเดยีวแลวเขยีนเครื่องหมาย  X ลงใน 
                 กระดาษทีก่ําหนดให 
ตอนที่ 2  ใหนกัเรียนอธิบายคําตอบลงในกระดาษคําตอบที่กําหนดให 
 

1. แหลงสรางตัวอสุจิ คือบริเวณใด 
 ก. องคชาติ  
 ข. ลูกอัณฑะ 
 ค. ตอมลูกหมาก 
 ง. ตอมสรางน้ําเลี้ยงอสุจิ 

2. ลักษณะการปลอยไขออกมาจากรังไขทัง้สองขางของผูหญิง เปนอยางไร 
ก. ปลอยออกมาเดือนละใบสลบักัน 
ข. ปลอยออกมาสัปดาหละใบสลับกัน 
ค. ปลอยออกมาพรอมกันทั้งสองขาง ขางละใบตอสัปดาห 
ง. ปลอยออกมาพรอมกันทั้งสองขาง ขางละใบตอเดือน 

3. การควบคุมพฤติกรรม และไมทําตามใจตนเองนั้น จัดเปนพัฒนาการทางใด 
ก. จิตใจ ข.  สังคม 
ค.   อารมณ                                           ง.  สติปญญา 

4. ความหมายของคําวา “อนามัยเจริญพันธุ” ขอใดสมบรูณมากที่สุด 
     ก. การพัฒนาการทางเพศอยางสมบูรณ 

ข. การมีความสุขทางเพศทั้งดานรางกายและจิตใจ 
ค. ความมีศักยภาพในการใหกําเนิดและความมีอิสระในการใหกําเนิดบุตร 
ง. ภาวะความสมบรูณที่พรอมจะสืบทอดเผาพนัธุและการดแูลอนามัยทางเพศของ

ตนเอง 
 
 
 

คําชี้แจง 
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5. ส่ิงที่ควบคุมการเจริญเตบิโตและพัฒนาทางเพศ คืออะไร 
                     ก.  ตอมไรทอ 

ข. ฮอรโมนเพศ 
ค. รังไขและลูกอณัฑะ 
ง. สารเคมีที่หล่ังออกมาจากสมอง 

6. สิวเกิดจากอะไร 
      ก.   ผิวหนัง ข. ความสกปรก 
 ค. เลือดและนําเหลือง ง. ตอมไขมันใตผิวหนัง 

7. เมื่อมีสิวเกิดขึ้นตามใบหนาควรปฏิบัติอยางไร 
       ก.  ปลอยใหหายเอง 
 ข. ขัดหนาดวยสมุนไพร 
 ค. รับประทานยาแกอักเสบ 
 ง. ใชมือที่สะอาดแกะสิว 

8. ถามีสิวขึ้นตามใบหนามากจนเกนิไป และเกดิการอักเสบจนรูสึกเจ็บปวด ควรปฏิบตัิอยางไร 
       ก.    ไปพบแพทยที่รักษาโรคทั่วไป 

ข. ไปพบแพทยทีรั่กษาโรคผิวหนัง 
ค. ไปพบเภสัชกรผูที่เชี่ยวชาญเรื่องยา 
ง. ปลอยไวใหหายเอง แตตองลางหนาดวยสบูบอย ๆ 

9. ถาเปนคนมีกล่ินตัวพอสมควร ควรปฏิบัติอยางไร 
                     ก.  ใชลูกกลิ้งระงับกลิ่นกาย 
                     ข.  ทําความสะอาดดวยสบูกพ็อ 
                     ค. ใชแปงหอมทาบริเวณรกัแรหลังอาบน้ํา 

ง. ควรไปปรึกษาแพทยเพื่อรับการรักษา 
10. การปฏิบัติตนขอใดที่เหมาะสมที่สุดกบัการเปลี่ยนแปลงทางรางกายจิตใจ อารมณ สังคม 
      และพัฒนาการทางเพศ 
              ก.  ปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลง 

ข. หากิจกรรมทําเพื่อไมใหมีเวลาวาง 
ค. อานหนังสือประเภทที่ประเทืองปญญา 
ง. ระมัดระวังพยายามอยาคิดใหเกิดอารมณทางเพศ 
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11. ส่ิงที่มีอิทธิพลมากที่สุดที่ทําใหมีพัฒนาการทางเพศเกิดขึ้น คืออะไร 
 ก.  ฮอรโมนเพศ 
 ข.  สภาพแวดลอม 
 ค. การอบรมเลี้ยงดู 
                   ง. การเจริญเติบโตทางรางกาย 

12. ขอเสียของการสําเร็จความใครดวยตนเอง คืออะไร 
  ก. ทําใหสติปญญาเสื่อม 
  ข.  อาจทําใหเปนหมันได 
 ค. อาจทําใหสมองพิการได 
 ง. ทําใหหมกมุนเรื่องกามได 

13. ขอควรปฏิบัติตนระหวางมีประจําเดือน ขอใดสําคัญที่สุด 
     ก.   รับประทานอาหารที่มีประโยชน 
 ข.  รักษาความสะอาดชองคลอดใหด ี

                     ค .  ออกกําลังกายไดบางพอสมควร อยาหกัโหม 
                     ง.   ควรรับประทานยาแกปวดไวกอน ไมวาจะปวดทองหรือไมก็ตาม 

14. พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุนขอใดเปนปญหาสังคมมากที่สุด 
   ก.   การเที่ยวกลางคืน 
                    ข.   การมีแฟนตั้งแตอายุยังนอย 
                    ค.   การมีเพศสัมพนัธกอนวยัอันควร 
                    ง.    การใชยากระตุนอารมณทางเพศกับเพศตรงขาม 

15. การรูจักใหอภยั ไมโกรธ จัดเขาในหลักธรรมขอใด 
       ก.   ทาน 
       ข.   ปยวาจา 
       ค.   อัตถจริยา 
                   ง.   สมานัตตตา 

16. การคบเพือ่นมีความสําคัญหรือไม อยางไร 
                   ก.  สําคัญ เพราะคนตองมีเพื่อน 
  ข.  สําคัญ เพราะจะทําใหอยูสังคมไดด ี
           ค.  ไมสําคัญ เพราะคนเราอยูคนเดียวได 
    ง.  ไมสําคัญ เพราะการมีเพื่อนมากก็มีเรื่องมาก 
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17. ขอใดจัดเปนกัลยาณมิตรที่ขัดเจนที่สุด 
                   ก.   เพื่อนที่รักกนั 
                   ข.   เพื่อนที่ไปดวยกัน 
                     ค.   เพื่อนที่ชวยเหลือกัน 
                     ง.   เพื่อนที่เรียนอยูหองเดียวกัน 

18. Romantic Friendship คือเพื่อนแบบใด 
     ก.   แบบคูรัก 
                    ข.   แบบเพื่อนกิน 
                     ค.   แบบเพื่อนเทีย่ว 
                     ง.  แบบเพื่อนตางเพศ 

19. สาเหตุที่สําคัญที่สุดที่ทําใหชายหรือหญิงมีพฤติกรรมทางเพศกับเพื่อนเพศเดียวกัน คืออะไร 
                  ก.   การถูกดขี่ทางเพศ 
                  ข.   ความผิดปกตขิองฮอรโมนเพศ 

   ค.   การอบรมเลี้ยงดูจากบุคคลในครอบครัว 
 ง.   การเลียนแบบบุคคลในฝนของตนเองที่เคยมีแฟนเพศเดยีวกัน 

20. เพื่อนแบบใดดีที่สุด 
     ก.   เพื่อนกิน 
    ข.   เพื่อนเที่ยว 
            ค.   เพื่อนสนิท 
            ง.   เพื่อนแนะนําประโยชน  
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ตอนที่  2  ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนีใ้นกระดาษคําตอบ 
 
1. โรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรคเอดสปองกันไดหรือไม นักเรยีนมวีิธีการปองกันไดอยางไร 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 
2.  การคบเพื่อนมขีอดีและขอเสียตอนักเรียนอยางไร 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 
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                                                        เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
 

ขอ คําตอบ 
1 ค 
2 ข 
3 ก 
4 ข 
5 ก 
6 ง 
7 ง 
8 ก 
9 ข 
10 ก 
11 ข 
12 ก 
13 ง 
14 ข 
15 ค 
16 ข 
17 ง 
18 ก 
19 ค 
20 ก 
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เฉลยคําตอบแบบทดสอบตอนที่ 2 
 

ตอนที่ 2 ใหนกัเรียนตอบคําถามตอไปน้ีในกระดาษคําตอบ 
 
1. โรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรคเอดสปองกันไดหรือไม นักเรยีนมีวิธีการปองกนัไดอยางไร 
     ตอบ  โรคเอดสสามารถปองกันได  โดยมีวิธีการปองกันไดดังนี ้
 1. ไมสําสอนทางเพศหรือคูนอนมากกวา 1 คน 
 2. ใชถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธที่ไมใชคูนอนของตนเอง 
 3. ไมใชของรวมกับผูอ่ืน โดยเฉพาะเข็มฉีดยา 
 4. ดูแลรักษาสขุอนามัยทางเพศอยางสม่ําเสมอ 
 5. หมั่นออกกาํลังกายเปนประจําทุกวัน 
 6. ไมควรมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร 
 
2. การคบเพื่อนมีขอดีและขอเสียตอนักเรยีนอยางไร 

ตอบ 
 ขอด ี      ขอเสีย 
1. ใหความชวยเหลือ    1. ชักชวนไปทําส่ิงไมดี 
2. ไวพูดคยุ     2. ชอบมั่วสุม 
3. ปรึกษาปญหาตาง ๆ   3. ทําใหเสียช่ือเสียง 
4. เปนเพื่อนปลอบใจยามมีความทุกข  4. ขาดการยับยั้งชั่งใจในการกระทํา 
5. ใหความรกัและคลายความเหงา  5. ชอบยุยงสงเสริมในทางที่ไมดี 
6. ใหกําลังใจ    6. เกิดความคกึคะนองกระทําในสิ่งที่ไมดี 
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ภาคผนวก ค 
การวิเคราะหขอมูล 
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ตารางที่ 33  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถามความสอดคลองความคิดเห็นในการ 
                    พัฒนาชุดการเรยีนรู สําหรับนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 

คะแนนความคิด 
เห็นของเชี่ยวชาญ ประเด็นการสอบถาม 
1 2 3 

 
IOC 

 
ความหมาย 

1. ขอคําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของ 
    ผูตอบแบบสอบถาม 1 1 1 1.00 มีความสอดคลอง 

2. นักเรียนคิดวารูปแบบของชุดการ 
    เรียนรูเร่ืองเพศศึกษา ควรมีลักษณะ 
    อยางไร 

1 1 1 1.00 มีความสอดคลอง 

3. นักเรียนคิดวา เพศศกึษา ที่ควรเรียนรูม ี
    เรื่องใดบาง 

1 1 1 1.00 มีความสอดคลอง 

4. นักเรียนคิดวาชุดการเรยีนรู เร่ือง  
    เพศศึกษาควรมีส่ือการเรียนอะไรบาง 1 1 1 1.00 มีความสอดคลอง 

5. นักเรียนคิดวาควรนําชดุการเรียนรู 
   ไปใชจัดกิจกรรมการเรียนในลักษณะ 
   ใด 

1 1 1 1.00 มีความสอดคลอง 

6. นักเรียนคิดวาควรมีการวดัผล 
    ประเมินผลการเรียนรูจากการจัด 
    กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช  
    การเรียนรู เร่ือง เพศศึกษาโดยวิธี 
    ใดบาง 

1 1 1 1.00 มีความสอดคลอง 

 
ตารางที่ 34  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสัมภาษณ ครูผูสอนสุขศึกษา ผูเชี่ยวชาญดาน 
                    เนื้อหาเพศศกึษา ผูเชี่ยวชาญดานชุดการเรียนรู และผูปกครอง 

คะแนนความคิด 
ของผูเชี่ยวชาญ ประเด็นการสอบถาม 
1 2 3 

 
IOC 

 
ความหมาย 

1. ขอคําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูรับการ 
     สัมภาษณ 

1 1 1 1.00 มีความ
สอดคลอง 
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ตารางที่ 34 (ตอ) 
คะแนนความคิด 
ของผูเชี่ยวชาญ ประเด็นการสอบถาม 
1 2 3 

 
IOC 

 
ความหมาย 

2. ทานคิดวารูปแบบ/ลักษณะของชุดการเรยีนรู เร่ือง   
    เพศศึกษา รูปแบบ ใดทีเ่หมาะสมกับนกัเรียนชั้น 
    มัธยมศึกษาปที่ 1 

1 1 1 1.00 มีความ
สอดคลอง 

3. ทานคิดวารูปแบบของการจัดกิจกรรมในชุดการ 
    เรียนรู เร่ืองเพศศึกษา ทีเ่หมาะสมกับนกัเรียนชั้น  
    มัธยมศึกษาปที่ 1  

1 1 1 1.00 มีความ
สอดคลอง 

4. ทานคิดวาชดุการเรียนรู  เร่ือง เพศศึกษา ควรมี 
     องคประกอบอะไรบาง 

1 1 1 1.00 มีความ
สอดคลอง 

5. ทานคิดวาการจัดกิจกรรมการเรียนรู เร่ืองเพศศึกษา 
     ในชุดการเรียนรูควรจะดาํเนินการอยางไร 

1 1 1 1.00 มีความ
สอดคลอง 

6. ทานคิดวาในชุดการเรียนรู เร่ือง เพศศึกษา ควรใช 
    รูปแบบการเรียนรูแบบใด 

1 1 1 1.00 มีความ
สอดคลอง 

7. ทานคิดวาการวัดผลประเมินผลในชุดการเรียนรู  
    เรื่อง เพศศึกษา  ควรมีลักษณะอยางไร 

1 1 1 1.00 มีความ
สอดคลอง 

 
ตารางที่  35 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ที่ไดจากการประเมินชุดการเรียนรู 

คะแนนความคิดเห็น 
ของผูเชี่ยวชาญ 

ประเด็นการสอบถาม คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

ดัชนีความ
สอดคลอง 

IOC 
ความหมาย 

1. ความเหมาะสมและสอดคลองของคูมือครู 
    1.1 ความเหมาะสมและสอดคลองของคํานํา 1 1 1 1.00 มีความ

สอดคลอง 
    1.2  ความเหมาะสมและสอดคลองของ
วัตถุประสงค 

1 1 1 1.00 มีความ
สอดคลอง 

    1.3 ความเหมาะสมของการออกแบบ
แผนการจัดกาเรียนรู 1 1 1 1.00 มีความ

สอดคลอง 
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ตารางที่ 35 (ตอ) 
คะแนนความคิดเห็น 
ของผูเชี่ยวชาญ 

ประเด็นการสอบถาม คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

ดัชนีความ
สอดคลอง 

IOC 
ความหมาย 

    1.4 ความเหมาะสมและสอดคลองของ
แผนการจัดกาเรียนรู +1 +1 +1 1.00 มีความ

สอดคลอง 
    1.5 ความเหมาะสมและสอดคลองของใบ
ความรูสําหรับครู +1 +1 +1 1.00 มีความ

สอดคลอง 
     1.6  ความเหมาะสมและสอดคลองของ   
          - แบบสงัเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 
         - แบบประเมินผลงานนักเรียน 

 
+1 

 
0 

 
+1 

 
0.66 

มีความ
สอดคลอง 

       2.2 ความเหมาะสมและสอดคลองของ
วัตถุประสงค +1 +1 +1 1.00 มีความ

สอดคลอง 
      2.3 ความเหมาะสมและสอดคลองของคํา
ช้ีแจง +1 +1 +1 1.00 มีความ

สอดคลอง 
      2.4  ความเหมาะสมและสอดคลองของใบ
ความรูสําหรับนักเรียน 

+1 +1 +1 1.00 มีความ
สอดคลอง 

      2.5 ความเหมาะสมและสอดคลองของใบ
งานสําหรับนกัเรียน +1 +1 +1 1.00 มีความ

สอดคลอง 
      2.6 ความเหมาะสมและสอดคลองของสื่อ
ประกอบการสอน +1 +1 +1 1.00 มีความ

สอดคลอง 
     2.7 ความเหมาะสมและสอดคลองดาน
เนื้อหาสามารถนําไปใชในชวีิตประจําวันได      +1 +1 0 0.80 มีความ

สอดคลอง 
    2.8  ความเหมาะสมและสอดคลองของ
แบบทดสอบหลังเรียน 

+1 +1 +1 1.00 มีความ
สอดคลอง 
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ตารางที่  36  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ที่ไดจากการประเมินแผนการจัดการเรยีนรู 
คะแนนความคิด 
ของผูเชี่ยวชาญ ประเด็นการสอบถาม 
1 2 3 

 
IOC 

 
ความหมาย 

1. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
    1.1 สอดคลองกับเนื้อหา 
    1.2 มีความชัดเจนนําไปวดัพฤติกรรมได 

1 1 1 1.00 มีความ
สอดคลอง 

2. สาระการเรียนรู 
    2.1 ตรงตามหลักสูตร 
    2.2 สอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
    2.3 ใบความรูสอดคลองกับสาระการเรยีนรู 
    2.4 ใบงานสอดคลองกับสาระการเรียนรู 
    2.5 ความเหมาะสมกับเวลา 

1 1 1 1.00 มีความ
สอดคลอง 

3. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
    3.1 กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูสอดคลอง 
          กับผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
    3.2 ใบงานสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
    3.3 ระยะเวลาในการจัดกจิกรรมเหมาะสม 

1 1 1 1.00 มีความ
สอดคลอง 

4. ส่ือการเรียนรู 
    4.1 เหมาะสมกับสาระการเรียนรู 
    4.2 มีความสอดคลองกับกิจกรรมการเรยีนรู 
    4.3 มีความเหมาะสมกับผูเรียน 
    4.4 รูปแบบนาสนใจ 

1 1 1 1.00 มีความ
สอดคลอง 

5. การวัดผลประเมินผล 
    5.1 วิธีการวดัผลประเมินผลสอดคลองกับผลการ   
            เรียนรูที่คาดหวัง 
    5.2  เครื่องมือวัดผลประเมินผลสอดคลองกับผลการ 
          เรียนรูทีค่าดหวัง 
    5.3 เคร่ืองมือวัดผลมีความชัดเจนทําใหนกัเรียน 
          บรรลุวัตถุประสงค 

1 1 1 1.00 
มีความ

สอดคลอง 
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ตารางที่  37  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ที่ไดจากการประเมินแบบสอบถามความคิดเห็นของ 
                     นักเรียนหลังเรียนดวยชุดการเรียนรู 

คะแนนความคิด 
ของผูเชี่ยวชาญ 

 
ขอคําถาม 

1 2 3 

 
IOC 

 
ความหมาย 

1. การเรียนดายชุดการเรียนรูชวยใหนักเรียนเกิด
ความ 
   สนใจและกระตือรือรนตอการเรียน 

1 1 1 1.00 
มีความ

สอดคลอง 

2. การเรียนรูดวยชุดการเรียนรูทําใหมีความสุขสนุก 
   ในการเรียน 1 1 1 1.00 มีความ

สอดคลอง 
3. การเรียนรูดวยชุดการเรียนรูชวยใหนักเรียนเกิดการ 
    เรียนรูไดรวดเร็วและดีขึ้น  

1 1 1 1.00 มีความ
สอดคลอง 

4. การเรียนรูดวยชุดการเรียนรูชวยฝกใหนักเรียน 
    มีความรับผิดชอบในการเรียนรูและมีระเบียบวินัย 
   ในตนเอง 

1 1 1 1.00 
มีความ

สอดคลอง 

5. ชุดการเรียนรูชวยฝกการเรียนรูดวยตนเองทําให 
    นักเรียนมีทักษะในการศึกษาหาความรูดวยตนเอง 1 1 1 1.00 มีความ

สอดคลอง 
6. การเรียนรูดวยชุดการเรียนรูชวยฝกใหนักเรียนเกิด 
    ความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น 1 1 1 1.00 มีความ

สอดคลอง 
7. การเรียนรูดวยชุดการเรียนรูทําใหนักเรียนไดรับ 
    ประสบการณตรงและสามารถนําไปใชใน 
    ชีวิตประจําวันได 

1 1 1 1.00 
มีความ

สอดคลอง 

8. ชุดกการเรียนรูชวยสรางบรรยากาศในการเรียนให 
    เปนที่นาพึงพอใจของนักเรียน 1 1 1 1.00 มีความ

สอดคลอง 
9. ส่ือและอุปกรณในชุดกาเรียนรูชวยใหนักเรียน
เขาใจ 
    เนื้อหาไดงายขึ้น 

1 1 1 1.00 
มีความ

สอดคลอง 

10. ชุดการเรียนรูชวยใหนักเรียนเรียนรูการทํางาน 
      รวมกับผูอ่ืน 1 1 1 1.00 มีความ

สอดคลอง 
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ตารางที่  38  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ที่ไดจากการประเมินแบบสังเกตพฤติกรรมการ 
                     ทํางานกลุม 

คะแนน
ความคิด 

ของผูเช่ียวชาญ 

 
ขอคําถาม 

1 2 3 

 
IOC 

 
ความหมาย 

1. มีการปรึกษากันกอนทํางาน 1 1 1 1.00 มีความสอดคลอง 
2. มีการแบงหนาที่และทําตามหนาที่ 1 1 1 1.00 มีความสอดคลอง 
3. มีการปฏิบัติตามขั้นตอน 1 1 1 1.00 มีความสอดคลอง 
4. ปฏิบัติงานเสร็จตามเวลา 1 1 1 1.00 มีความสอดคลอง 
5. มีการชวยเหลือกันภายในกลุม 1 1 1 1.00 มีความสอดคลอง 
6. จัดเก็บวัสดุ อุปกรณ สถานที่เรียบรอย  
    หลังเลิกปฏิบัติงาน 

1 1 1 1.00 มีความสอดคลอง 

 
ตารางที่  39 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ที่ไดจากการประเมินผลงานนักเรยีน 

คะแนนความคิด 
ของผูเช่ียวชาญ 

 
ขอคําถาม 

1 2 3 

 
IOC 

 
ความหมาย 

1. ผลงานมีความถูกตองของเนื้อหา 1 1 1 1.00 มีความสอดคลอง 
2. ผลงานมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 1 1 1 1.00 มีความสอดคลอง 
3. ผลงานมีวิธีการนําเสนอที่ดี 1 1 1 1.00 มีความสอดคลอง 
4. ผลงานไดรับการยอมรับ 1 1 1 1.00 มีความสอดคลอง 
5. ผลงานสามารถนําไปใชประโยชนได 1 1 1 1.00 มีความสอดคลอง 
 

     ตารางที่  40 ผลการวิเคราะหคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบ 
                        กอนเรียน 

ขอท่ี คาp คา r IOC ขอท่ี คาp คา r IOC 
1 0.50 0.42 1 11 0.58 0.50 1 
2 0.47 0.33 1 12 0.47 0.42 1 
3 0.53 0.50 1 13 0.64 0.33 1 
4 0.61 0.50 1 14 0.39 0.33 1 
5 0.36 0.42 1 15 0.44 0.33 1 
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ตารางที่ 40 (ตอ) 
ขอท่ี คาp คา r IOC ขอท่ี คาp คา r IOC 

5 0.36 0.42 1 15 0.44 0.33 1 
6 0.58 0.50 1 16 0.53 0.42 1 
7 0.50 0.33 1 17 0.78 0.42 1 
8 0.56 0.42 1 18 0.31 0.33 1 
9 0.72 0.33 1 19 0.50 0.58 1 
10 0.42 0.25 1 20 0.31 0.67 1 

 
  ตารางที่ 41  ผลการวิเคราะหคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบ 
                     หลังเรียน 

ขอท่ี คาp คา r ขอท่ี คาp คา r 
1 0.87 0.27 11 0.43 0.42 
2 0.73 0.50 12 0.73 0.33 
3 0.50 0.42 13 0.47 0.25 
4 0.30 0.33 14 0.53 0.33 
5 0.40 0.33 15 0.61 0.33 
6 0.63 0.33 16 0.36 0.42 
7 0.43 0.42 17 0.58 0.42 
8 0.50 0.42 18 0.50 0.33 
9 0.40 0.33 19 0.56 0.58 
10 0.60 0.47 20 0.72 0.67 

 
   ตารางที่ 42 ผลการหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

เลขท่ี  X  Y   X 2  Y 2  XY 
1 18 26 324 676 468 
2 15 20 225 400 300 
3 16 21 256 441 336 
4 13 23 169 529 299 
5 19 25 361 625 475 
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ตารางที่ 42 (ตอ) 
เลขท่ี  X  Y   X 2  Y 2  XY 

6 21 28 441 784 588 
7 12 19 144 361 228 
8 19 28 361 784 532 
9 19 25 361 625 475 
10 22 29 484 841 638 
11 19 21 361 441 399 
12 18 24 324 576 432 
13 20 27 400 729 540 
14 18 23 324 529 414 
15 17 25 289 625 425 
16 16 22 256 484 352 
17 21 26 441 676 546 
18 16 23 256 529 368 
19 17 22 289 484 374 
20 20 28 400 784 560 
21 13 21 169 441 273 
22 21 27 441 729 567 
23 15 22 225 484 330 
24 12 21 144 441 252 
25 20 26 400 676 520 
26 15 18 225 324 270 
27 17 21 289 441 357 
28 19 23 361 529 437 
29 20 27 400 729 540 
30 18 25 324 625 450 
รวม XΣ = 526 YΣ = 716 2XΣ = 9,444 2YΣ = 17,342 XYΣ = 12,745 
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 จากตารางที่ 42  นํามาคํานวณหาความเชื่อมั่น โดยสูตร หาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α – 
Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) 
 
 rtt =  

( )[ ] ( )[ ]2222 YYNXXN
YXXYN

Σ−ΣΣ−Σ
ΣΣ−Σ  

   
      =  

( )( )22 )716()342,17(30)526()444,9(30
)716)(526()745,12(30
−−

−  

 
       = 

)656,512260,520)(676,276320,283(
616,376350,382

−−
−  

 
      = 

)604,7)(644,6(
734,5  

 
      = 

976,520,50
734,5  

 
      = 

81.107,7
734,5  

 
 rtt = 0.81  
 
ตารางที่ 43  คาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูแบบรายบุคคล (Individual Tryout) 

คะแนนแบบทดสอบ 

นักเรียน 
ชุดที่ 1 

10 
คะแนน 

ชุดที่ 2 
10 

คะแนน 

ชุดที่ 3 
10 

คะแนน 

ชุดที่ 4 
10 

คะแนน 

ชุดที่ 5 
10 

คะแนน 

รวม 50 

คะแนน
ทดสอบ 
หลังเรียน 

30 คะแนน 
1 7 8 6 7 8 36 23 
2 6 6 7 7 6 32 19 
3 6 5 5 6 6 28 18 

รวม XΣ = 96 YΣ = 60 
E1 = 64.00        E2= 66.66 
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ตารางที่ 44 คาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูแบบกลุมยอย (Small Group Tryout) 
คะแนนแบบทดสอบ 

นักเรียน 
ชุดที่ 1 

10 
คะแนน 

ชุดที่ 2 
10 

คะแนน 

ชุดที่ 3 
10 

คะแนน 

ชุดที่ 4 
10 

คะแนน 

ชุดที่ 5 
10 

คะแนน 

รวม 50 

คะแนน
ทดสอบ 
หลังเรียน 

30 คะแนน 
1 8 7 8 7 9 39 29 
2 8 10 8 8 7 41 28 
3 6 9 9 10 9 43 27 
4 7 7 8 8 7 37 22 
5 7 7 7 7 9 37 23 
6 8 8 7 7 10 40 24 
7 6 7 6 7 8 34 18 
8 6 7 8 7 7 35 19 
9 6 6 8 8 7 35 20 

รวม XΣ = 341 YΣ = 210 
 

E1 = 75.78   E2= 77.77 
 

ตารางที่  45 คาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูแบบภาคสนาม (Field Tryout) 
คะแนนแบบทดสอบ 

นักเรียน ชุดที่ 1 
10 

คะแนน 

ชุดที่ 2 
10 

คะแนน 

ชุดที่ 3 
10 

คะแนน 

ชุดที่ 4 
10 

คะแนน 

ชุดที่ 5 
10 

คะแนน 

รวม 50 

คะแนน
ทดสอบ 
หลังเรียน 

30 คะแนน 
1 8 8 8 9 8 41 26 
2 6 8 7 7 8 36 20 
3 7 8 7 7 8 37 21 
4 8 8 6 7 7 36 23 
5 7 9 6 8 8 38 25 
6 6 8 6 6 9 39 28 
7 6 8 7 6 5 37 19 
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ตารางที่ 45 (ตอ) 
คะแนนแบบทดสอบ 

นักเรียน 
ชุดที่ 1 

10 
คะแนน 

ชุดที่ 2 
10 

คะแนน 

ชุดที่ 3 
10 

คะแนน 

ชุดที่ 4 
10 

คะแนน 

ชุดที่ 5 
10 

คะแนน 

รวม 50 

คะแนน
ทดสอบ 
หลังเรียน 

30 คะแนน 
8 10 9 9 10 10 48 28 
9 8 9 8 10 7 42 25 
10 10 10 10 9 9 48 29 
11 10 8 9 8 9 44 23 
12 7 8 6 8 8 37 28 
13 8 7 8 9 8 40 27 
14 8 7 9 9 8 41 26 
15 9 9 8 9 9 44 29 
16 8 9 8 8 9 41 27 
17 7 7 8 8 8 47 29 
18 9 7 10 8 8 42 23 
19 8 7 10 9 7 41 22 
20 9 7 8 6 6 46 28 
21 8 8 8 10 7 41 21 
22 6 8 9 8 9 45 27 
23 9 8 7 8 6 38 22 
24 8 8 8 7 9 40 21 
25 10 8 9 8 10 45 26 
26 8 7 9 8 8 40 18 
27 9 8 7 8 8 40 21 
28 10 8 8 9 9 44 23 
29 6 5 7 7 7 47 27 
30 5 6 7 6 9 43 25 
31 7 8 8 8 7 38 22 
32 6 7 8 8 8 38 24 
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ตารางที่ 45 (ตอ) 
คะแนนแบบทดสอบ 

นักเรียน 
ชุดที่ 1 

10 
คะแนน 

ชุดที่ 2 
10 

คะแนน 

ชุดที่ 3 
10 

คะแนน 

ชุดที่ 4 
10 

คะแนน 

ชุดที่ 5 
10 

คะแนน 

รวม 50 

คะแนน
ทดสอบ 
หลังเรียน 

30 คะแนน 
33 6 8 9 9 7 45 23 
34 7 8 7 6 8 44 25 
35 10 9 9 10 9 47 29 
36 9 9 9 9 9 45 27 
รวม 261 271 269 273 258 1,505 887 
รอยละ 72.50 75.28 74.72 75.83 71.67 83.61 82.13 

X  7.25 7.53 7.47 7.58 7.17 41.00 25 
S.D. 1.27 0.94 1.21 1.20 1.23 3.61 3.12 

 
E1 = 83.61    E2= 82.13 

 
ตารางที่ 46 ผลคะแนนการทดสอบกอน-หลังการเรียนดวยชุดการเรยีนรู  

กลุมที่ 
ความถูกตอง
ของเนื้อหา 
4 คะแนน 

ความคิด
สรางสรรค 
4 คะแนน 

วิธีการ
นําเสนอ 

4 คะแนน 

การยอมรับ
ผลงาน 

4 คะแนน 

การนําไปใช
ประโยชน  
4 คะแนน 

รวม 
30 

คะแนน 

ระดับ
คุณภาพ 

1 3 2 2 3 3 25  
2 3 3 2 4 3 28  
3 4 3 2 3 3 24  
4 3 2 3 2 4 27  
5 2 2 2 3 2 23  
6 3 3 2 2 3 29  

รวม 18 15 13 17 18 156  
X  3.00 2.50 2.16 2.83 3.00 26.00  

S.D. 0.63 0.55 0.41 0.75 0.63 2.37  
ลําดับที่ 1 4 5 3 1 -  
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ตารางที่ 47 ผลคะแนนการทดสอบความรูความเขาใจกอน-หลังการใชชุดการเรียนรู 

เลขท่ี 
คะแนน
กอน
เรียน 

คะแนน
หลัง
เรียน 

D D2 เลขท่ี 
คะแนน
กอน
เรียน 

คะแนน
หลัง
เรียน 

D D2 

1 18 26 8 64 21 13 21 8 64 
2 15 20 5 25 22 21 27 6 36 
3 16 21 5 25 23 15 22 7 49 
4 13 23 10 100 24 12 21 9 81 
5 19 25 6 36 25 20 26 6 36 
6 21 28 7 49 26 15 18 3 9 
7 12 19 7 49 27 17 21 4 16 
8 19 28 9 81 28 19 23 4 16 
9 19 25 6 36 29 20 27 7 49 
10 22 29 7 49 30 18 25 7 49 
11 19 21 2 4 31 14 22 8 64 
12 18 24 6 36 32 15 24 9 81 
13 20 27 7 49 33 16 23 7 49 
14 18 23 5 25 34 19 25 6 36 
15 17 25 8 64 35 17 29 12 144 
16 16 22 4 16 36 20 27 7 49 
17 21 26 5 25 รวม 627 866 237 1,699 
18 16 23 7 49 X  17.42 24.06 - - 
19 17 22 5 25 S.D. 2.68 2.90 - - 
20 20 28 8 64 X % 58.06 80.19 - - 

 

จากตารางที่ 47 
 

 
( )
1n

DDn
Dt 22

-
- ∑∑

∑
=  
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( ) ( )

136
237699,136

237t 2

−
−×

=  

 

35
169,56164,61

237t
−

=  

 

35
995,4

237t=  

 
94.11

237t=  

 t  =   19.84 
 
ตารางที่ 48 ผลการประเมินหนังสือเลมเล็กอนามัยเจริญพันธและการดูแลตนเอง 

กลุมที่ 

ความ
ถูกตองของ
เนื้อหา 

(4 คะแนน) 

ความคิด
สรางสรรค 
(4 คะแนน) 

วิธีการ
นําเสนอ 

(4 คะแนน) 

การยอมรับ
ผลงาน 

(4 คะแนน) 

การ
นําไปใช/
ประโยชน 
(4 คะแนน) 

รวม 
20 

คะแนน 

ระดับ
คุณภาพ 

1 3 3 1 2 2 11 พอใช 
2 3 2 1 2 2 10 พอใช 
3 3 3 2 4 2 14 ดี 
4 4 4 2 3 3 16 ดีมาก 
5 3 4 2 3 3 15 ดี 
6 3 4 1 2 2 12 ดี 

รวม 19 20 9 16 11 78 - 
X  3.16 3.33 1.50 2.66 1.83 13.00 - 

S.D. 0.41 0.82 0.55 0.82 0.52 2.37 - 
ลําดับที ่ 2 1 5 3 4 - - 
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ตารางที่ 49  ผลการประเมินแผนพับโรคเอดส 

คนที่ 
ความถูกตองของ

เนื้อหา 
4 คะแนน 

ความคิด
สรางสรรค 
4 คะแนน 

วิธีการ
นําเสนอ 

4 คะแนน 

การยอมรับ
ผลงาน 

4 คะแนน 

การนําไปใช
ประโยชน 
4 คะแนน 

รวม 
20 

คะแนน 
ระดับคุณภาพ 

1 3 3 2 3 3 14 ดี 
2 3 3 2 3 2 13 ดี 
3 3 3 2 3 3 14 ดี 
4 4 3 2 3 2 14 ดี 
5 4 4 2 2 3 15 ดีมาก 
6 3 4 2 3 2 14 ดี 
7 3 3 2 3 3 14 ดี 
8 3 3 2 3 2 13 ดี 
9 3 3 2 3 3 14 ดี 
10 4 3 2 3 2 14 ดี 
11 4 4 2 2 3 15 ดีมาก 
12 3 4 2 3 2 14 ดี 
13 3 3 2 3 3 14 ดี 
14 3 3 2 3 2 13 ดี 
15 3 3 2 3 3 14 ดี 
16 4 3 2 3 2 14 ดี 
17 4 4 2 2 3 15 ดีมาก 
18 3 4 2 3 2 14 ดี 
19 3 3 2 3 3 14 ดี 
20 3 3 2 3 2 13 ดี 
21 3 3 2 3 3 14 ดี 
22 4 3 2 3 2 14 ดี 
23 4 4 2 2 3 15 ดีมาก 
24 3 4 2 3 2 14 ดี 
25 3 4 2 3 2 14 ดี 
26 3 3 2 3 2 13 ดี 
27 3 3 2 3 3 14 ดี 
28 3 3 2 3 3 14 ดี 
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ตารางที่ 49 (ตอ) 

คนที่ 
ความถูกตองของ

เนื้อหา 
4 คะแนน 

ความคิด
สรางสรรค 
4 คะแนน 

วิธีการ
นําเสนอ 

4 คะแนน 

การยอมรับ
ผลงาน 

4 คะแนน 

การนําไปใช
ประโยชน 
4 คะแนน 

รวม 
20 

คะแนน 
ระดับคุณภาพ 

29 3 3 2 3 2 13 ดี 
30 3 3 2 3 3 14 ดี 
31 4 3 2 3 2 14 ดี 
32 4 4 2 2 3 15 ดีมาก 
33 3 4 2 3 2 14 ดี 
34 3 3 2 3 3 14 ดี 
35 3 3 2 3 2 13 ดี 
36 3 3 2 3 3 14 ดี 
รวม 118 119 72 103 90 502 - 
X  3.28 3.31 2.00 2.86 2.50 13.94 ดี 

S.D 81.94 82.64 50.00 71.53 62.50 69.72 - 
ลําดับที่ 2 1 5 3 4 - - 
 
ตารางที่ 50  ผลการวิเคราะหคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังการเรียนดวยชุด 
                    การเรียนรู  

Paired  Samples  Statistics 
 Mean N Std.Deviation Std.Error 

Mean 
Pair 1        กอน 
                  หลัง 

17.42         
24.06 

36 
36 

2.677 
2.898 

.446 

.483 
 

Paired  Samples  Correlations 
 N Correlation Sig. 

Pair 1            กอน & หลัง 36 .759 .000 
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ตารางที่ 50  (ตอ) 
Paired  Samples  Test 

Paired  Differences 
95% Confidence 

Interval of the 
Difference 

 

Mean Std. 
Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

Lower Upper 

t df 
Sig. 
(2-

tailed) 

Pair 1 กอน-หลัง -6.64 1.944 .324 -7.30 -5.98 -20.488 35 .000 
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ภาคผนวก ง 
คูมือประกอบการใชชดุการเรียนรูและชุดการเรียนรู 
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คูมือคร ู

ประกอบการใชชุดการเรียนรู 
เร่ืองเพศศึกษา 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

 

 

 
 
 

โดย 
นางบังอร    อาจวิชัย 

โรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 
สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตําบลสองพี่นอง 
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คํานํา 

 
 ชุดการเรียนรู เร่ือง เพศศึกษา สําหรับนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1 ผูวิจยัพัฒนาขึ้นเพือ่
เปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคญั ซ่ึงเนื้อหาที่ศึกษาเปนเรื่อง
ที่ใกลตัวผูเรียน และเกี่ยวของกับผูเรียน โดยใหผูเรยีนไดเรียนรูดวยการตนเอง เพื่อใหผูเรียนไดรับ
ความรูจากประสบการณตรง 
 ดวยเหตดุังกลาว ผูวิจยัจึงไดจัดทําชุดการเรียนรู เร่ืองเพศศึกษา สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1  ซ่ึงประกอบดวยชุดการเรียนรูทั้งหมด 5 ชุด คือ 
    ชุดการเรียนรูที่ 1  พัฒนาการทางเพศและการเปลี่ยนแปลง 
  ชุดการเรียนรูที่ 2  อนามัยเจริญพันธุและการดูแลตนเอง 
  ชุดการเรียนรูที่ 3  พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศตอโรคติดตอทางเพศสัมพันธและ 
                                                                 โรคเอดส 
  ชุดการเรียนรูที่ 4  การคบเพื่อนและการผูกมิตร 
  ชุดการเรียนรูที่ 5 การปองกันตนเองและทักษะการเตือนเพื่อนเมื่ออยูใน 
                                                                สถานการณเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ 

  
  ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวา เนื้อหา ส่ือ ตลอดจนขอมูลตาง ๆ ที่ผูวิจัยไดรวบรวมไวในชดุ
การเรียนรูนี้ จะเปนประโยชนตอนักเรยีนและครู ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนใหบรรลุ
วัตถุประสงคที่กําหนดไวเปนอยางด ี
 
        บังอร อาจวิชัย 
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วัตถุประสงค 
 

1. เพื่อใหนักเรยีนมีความรูความเขาใจ เรื่อง เพศศึกษา  
2. เพื่อใหนักเรยีนมีเจตคติที่ดี เกี่ยวกับ เรื่อง เพศศึกษา 
3. เพื่อใหนักเรยีนรูวิธีการปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสมเกี่ยวกับ 
       เรือ่งเพศ  
4. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเองจาก 
       การเรียนรูดวยชุดการเรียนรู เรื่อง เพศศึกษา  
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สวนประกอบของชุดการเรียนรู 

 
 

 1. คูมือคร ูประกอบดวย 
      1.1 คํานํา 
      1.2 วัตถปุระสงค 
 1.3 การออกแบบการเรียนรู 
 1.4 คําชี้แจงประกอบการใชชุดการเรยีนรู 
 1.5 แผนการจัดการเรียนรู  
 1.6 ใบความรูสําหรับครู 
 1.7 แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
 1.8 แบบประเมินผลงานนักเรียน 

 2. นักเรียน ประกอบดวย 
2.1 คํานํา 
2.2 วัตถุประสงค 
2.3 คําชี้แจงสําหรับนักเรียน 
2.4 บทบาทของนักเรียน 
2.5 ใบความรู 
2.6 ใบงาน 
2.7 เฉลย/แนวการตอบใบงาน 
2.8 แบบทดสอบหลังเรียน 
2.9 เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
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คูมือสําหรับครู 
ชุดการเรียนรูที่ 1 

เรื่อง พัฒนาการทางเพศและการเปลี่ยนแปลง 
 

 คําชี้แจง 
 1.  ครูผูสอนเตรียมเอกสารและวัสดุอุปกรณกอนทกการสอนดวยชุดการเรียนรูชุดที่ 1 
ดังนี ้

 1.1 แผนการจดักาเรียนรู เร่ือง พัฒนาการทางเพศและการเปลี่ยนแปลง  
        จํานวน 1 ชุด 
 1.2 คูมือนักเรยีน      จํานวน 6 ชุด 
 1.3 กระดาษคําตอบแบบทดสอบ    จํานวน 40 ชุด 
 1.4 แบบทดสอบ      จํานวน 40 ชุด 
 1.5 เครื่องเลนและแผน CD ROM    จํานวน 1  ชุด 

 2. บทบาทและหนาที่ของครูผูสอน 
2.1 ครูศึกษารายละเอียดของชุดการเรียนรู ชุดที่ 1 อยางละเอยีด โดยศึกษาคู 

         มือสําหรับครู คูมือสําหรับนักเรียน 
 2.2 สําหรับการสอนครั้งแรกครูจําเปนตองชี้แจงใหนักเรียนเขาใจบทบาทหนาที่

        ของนักเรียนในการเรียนดวยชุดการเรยีนรู 
 2.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู และการวักประเมินผลใหเปนไปตามลําดับขั้นตอนของ

        ชุดการเรียนรูที่กําหนดไว 
2.4 ครูควรเปนผูใหคําแนะนําและเปนที่ปรึกษาของนักเรยีนขณะทีน่ักเรยีนดําเนิน 

        กิจกรรม 
2.5 หลังการเรียนดวยชุดการเรยีนรูเสร็จแลว ใหนักเรยีนทําแบบทดสอบหลังใช 

        ชุดการเรียนรูแตละชุด 
2.6 ในกรณีที่นักเรียนขาดเรียน ครูควรใหนกัเรียนที่ขาดเรยีนเปนรายบุคคล 
       จากชุดการเรียนรู 
2.7 นักเรียนที่ไมผานการประเมนิผลหลังเรียน ตองทํากิจกรรมการเรียนรูใหม 
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แผนการจัดการเรียนรู 1 
กลุมสาระการเรียนรู  สุขศึกษาและพลศึกษา         ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 
สาระที่ 2 ชีวิตครอบครวั                 ชื่อหนวยการเรียนรู   ชีวิตครอบครัว 
เร่ือง  พัฒนาการทางเพศและการเปลี่ยนแปลง                        เวลา  2 ชั่วโมง 
****************************************************************************** 
 
1. สาระสําคัญ 
 การเปลี่ ยนแปลงทางด านร างกาย  จิตใจ  อารมณ  และสังคมนั้น  มีผลและมี
ความสัมพันธกับพัฒนาการทางเพศอยางมาก ดังนั้น วัยรุนซึ่งเปนวัยที่เร่ิมมีการเปลี่ยนแปลงจึงควร
จะตองเรียนรูเพื่อใหเกิดความเขาใจถึงภาวะการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ ของรางกาย เพื่อจะไดนํา
ความรูความเขาใจไปปรับใชในการดําเนินชีวิตประจําวันไดอยางดี ไมเกิดปญหา อันจะสงผลถึงการ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีของตนเองดวย 
 
2.มาตรฐานการเรียนรู  พ.1.1 
 
3.  ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
               รูและเขาใจพัฒนาการทางเพศและการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ 
และสังคม 
 
4. จุดประสงคการเรียนรู 

      1.รูและเขาใจการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และพัฒนาการทางเพศ   
ของวัยรุน 

      2. รูและเขาใจความสัมพนัธระหวางการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย จติใจ อารมณ สังคม     
กับพัฒนาการทางเพศ 

      3. รูวิธีปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และ    
พัฒนาการทางเพศ 
 
5. สาระการเรียนรู 
 1. การเปลี่ยนแปลงทางดานรางกายของวยัรุน 
        2. การเปลี่ยนแปลงทางดานจิตใจและอารมณของวัยรุน 
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        3. การเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมของวัยรุน 
        4. พัฒนาการทางเพศของวัยรุน 
 5. การปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทางเพศของวัยรุน 
 
6. กระบวนการจัดการเรียนรู 
 6.1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน 

       1. นําเขาสูบทเรียนดวยคําถาม  จากประสบการณของนักเรียนคิดวาตัวนักเรียนเอง 
มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบาง แลวอภิปรายซักถามความรูทั่วไปเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย
ของนักเรียน 

 2. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ 
 3. นักเรียนดูส่ือ CD – ROM  เร่ือง “แตกเนื้อสาว  เขาวัยหนุม” 
 4. ครูช้ีแจงวิธีการเรียนรู 

 6.2 ขั้นเรียนรู 
       1. นักเรียนแบงกลุม ๆ ละ 6 คน (โดยคละความสามารถ เกง ปานกลาง ออน) เมื่อ
เสร็จแลวใหเลือกประธาน รองประธานและเลขานุการ แบงหนาที่ แลวปฏิบัติตามใบงานที่กําหนด
ในชุดการเยนรู 
        2. แจกชุดการเรียนรูชุดที่ 1 เร่ือง พัฒนาการทางเพศและการเปลี่ยนแปลง 
   3. นักเรียนศึกษาชุดการเรียนรู โดยศึกษาคําชี้แจง จุดประสงคการเรียนรู ใบความรู 
ใบงาน ซ่ึงหากนักเรียนเกิดความสงสัยไมเขาใจใหถามครู 
      4. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามแผนในชุดการเรียนรู โดยครูคอยสังเกตการณ
ดําเนินกิจกรรมของนักเรียนแตละกลุมและคอยใหคําปรึกษาแนะนํา 
 6.3 ขั้นสรุป 
       1. นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนนําเสนอผลการเรียนรูจากกิจกรรม 
                           2. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปผลการเรียนรู เร่ือง พัฒนาการทางเพศและการ 
เปลี่ยนแปลง 
               3. นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน 
 
7. สื่อ/แหลงเรียนรู 
                    7.1 สื่อ 

1. ชุดการเรียนรูที่ 1 พัฒนาการทางเพศและการเปลี่ยนแปลง 
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2. ใบความรูที่ 1 “การเปลี่ยนแปลงทางรางกายของวัยรุน”  
3. ใบความรูที่ 2 “การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ สังคม และสติปญญา” 

     4. ใบงานที่ 1 เรื่อง  พัฒนาการทางเพศของวัยรุน 
             5. ใบงานที่ 2 เร่ือง ความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย จิตใจ                           
อารมณ และสังคม กับพัฒนาการทางเพศ 
             6. ใบงานที่ 3 เรื่อง ความรักในวัยเรียน 
             7. ใบงานที่ 4 เรื่อง พัฒนาการทางเพศกับการปฏิบัติตน 
     8. แบบทดสอบหลังการเรียนรู จํานวน 10 ขอ 
     9. หนังสือเรียนสุขศึกษา ม.1 

              10.แผน CD – ROM    เร่ือง  “แตกเนื้อสาว - เขาวัยหนุม” 
 

       7.2 แหลงการเรียนรู 
 1.  http://www.teenpath.net/teennature/Content.asp?Sub=5 & 1D=1103 

 2. http://sex.sanook.com 
 
8. การวัดและประเมินผล 
 8.1 วิธีการวัด 
  1. สังเกตการณปฏิบัติกิจกรรมกลุม 
  2. การตรวจผลงาน (ใบงาน) 
  3. การทดสอบนักเรียน 
 8.2 เคร่ืองมือ 
  1. แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 
  2. แบบประเมนิผลงานนักเรยีน 
  3. แบบทดสอบ 
              8.3  เกณฑการประเมินผล 
     1. ไดคะแนนจากการตรวจใบงานที่ 1 -3  ได 5 คะแนนขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 10 
คะแนน ถือวาผานเกณฑ และไดคะแนนจากการตรวจใบงานที่ 4 ได 20 คะแนนขึ้นไปจากคะแนน
เต็ม 40 คะแนน ถือวาผานเกณฑ 
  2.  ไดคะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน 5 คะแนนขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 
10 คะแนน ถือวาผานเกณฑ 
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ใบความรูสําหรับครู 

ชุดท่ี 1 
พัฒนาการทางเพศและการเปลี่ยนแปลง 

 
      1.  การเปล่ียนแปลงทางดานรางกายของวัยรุน 

วัยรุน   เปนวัยที่ความเปนเด็กกําลังจะสิ้นสุดลง  และจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง 
ทางดานรางกายอยางเห็นไดชัด  เปนวัยที่กําลังเตรียมตัวที่จะเปนผูใหญตอไป  เด็กชายจะเขาสูวัยรุน
ชากวาเมื่ออายุประมาณ  1-2  ป  กลาวคือ   เด็กชายจะเริ่มเขาสูวัยรุนเมื่ออายุประมาณ   13-14  ป  
สวนเด็กหญิงจะเริ่มเขาสูวัยรุนเมื่ออายุประมาณ 12-13 ป  ซ่ึงเปนวัยที่คาบเกี่ยวกับวัยเด็กตอนปลาย 

 1.1  วัยรุนชาย 
 เมื่อเร่ิมเขาสูวัยรุนโดยภาพรวม   เด็กชายจะมีน้ําหนักและสวนสูงนอยกวา

เด็กหญิง ดังนั้น รูปรางจะเล็กกวาเด็กหญิง แตพออายุประมาณ 14 ป เด็กชายสวนใหญจะมีน้ําหนัก
และสวนสูงมากกวาเด็กหญิง        (ดูกราฟแสดงเกณฑอางอิงการเจริญเติบโตประกอบ จะทําให
เขาใจดีขึ้นในเรื่องของการเจริญเติบโตของเด็กชายและเด็กหญิง)   ดังนั้นรูปรางของเด็กอายุ 14 ป
ขึ้นไปโดยรวมเด็กชายจะมีรูปรางสูงใหญกวาเด็กหญิง 

 สําหรับการเปลี่ยนแปลงดานอื่นๆ   ของเด็กชายเมื่อยางเขาสูวัยรุนนั้นมี
หลายระการ ไดแก เร่ิมมีขนขึ้นบริเวณอวัยวะเพศ   และบริเวณรักแร อวัยวะเพศจะโตขึ้น จะมีการ
หล่ังน้ําอสุจิคร้ังแรกโดยการฝนเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธแลวมีการหลั่งน้ําอสุจิออกมาในขณะหลับ 
ซ่ึงเรียกวา “ฝนเปยก” (Wet   Dream) หรือ  ‘‘การสําเร็จความใครดวยตนเอง” (Masturbration) เร่ิมมี
ขนที่หนาแขง  หัวนมจะแข็งเปนไต  หรือกอนเล็กๆ ถาถูกสัมพันธจะรูสึกเจ็บ  ซ่ึงเรียกวา  “นมขึ้น
พาน”  หรือ  “นมตั้งพาน”  เสียงจะเปลี่ยนเปนเสียงแหบ และหาวขึ้น   ซ่ึงเรียกวา  ‘‘เสียงแตกหนุม”   
จะมีสิวข้ึนตามใบหนา รายกายเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว  แขนขายาวบางครั้งดูแลวเกงกาง  ไหล
กวางขึ้น ใบหนาเริ่มเปลี่ยน   ดูเร่ิมจะเปนหนุม 

 เมื่ออายุ 16 ปขึ้นไป   หนวดเคราจะเริ่มหยาบและแข็งขึ้น  สะโพกแคบ  ขน
รักแร  ขนหนาแขง  และขนบริเวณอวัยวะเพศจะมีมากขึ้น   อวัยวะเพศมีขนาดเทากับผูใหญ จะมี
กลาเนื้อและกระดูกที่แข็งแรง กลามเนื้อจะเริ่มเปนมัด และสามารถใชอวัยวะตางๆไดด ี
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1.2 เม่ือเร่ิมวัยรุนหญิง 
   เมื่อเริ่มเขาสูวัยรุนเด็กหญิงสวนใหญจะมีรูปรางโตกวาเด็กชายในวัยที่อายุ

เทากัน   แตพออายุประมาณ14 ป   เด็กชายจะมีรูปรางเติบโตทันและมากกวาเด็กหญิง       เด็กหญิง
จะสูงอยางรวดเร็วในชวงอายุ 10-14 ป   

 ในระยะเริ่มเขาสูวัยรุนเด็กหญิงจะเริ่มมีหนาอกโตขึ้น  หรือท่ีเรียกวา ‘‘ เร่ิม
มีหนาอก” มีประจําเดือน หรือระดู  มีขนขึ้นบริเวณรักแร    มีสิวขึ้นตามบริเวณใบหนา   รางกายจะ
เจริญเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว    ใบหนาสดใสผิวพรรณเปลงปล่ังขึ้นดูเร่ิมจะเปนสาว 

 เมื่ออายุประมาณ 15ป   ขึ้นไปสะโพกจะผายออก    เอวคอดเล็กลง   หนาอก
โตขึ้นเสียงแหลมขึ้น    ขนบริเวณรักแรและอวัยวะเพศจะมีมากขึ้น    กลามเนื้อและกระดูกแข็งแรง 
และสามารถใชอวัยวะไดด ี

2. การเปล่ียนแปลงทางดานจิตใจและอารมณของวัยรุน 
  เมื่อเริ่มเขาสูวัยรุนจะมีความรูสึกแตกตางไปจากในวัยเด็ก   ทั้งนี้เนื่องจากเกิดการ

เปล่ียนแปลงเกี่ยวกับฮอรโมนตางๆ ในรางกายไปกระตุนทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานจิตใจ
และอารมณ 

 วัยรุนเปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางดานจิตใจและอารมณมาก    ถาตนเองและ
ผูใหญไมเขาใจอาจเกิดปญหาไมเขาใจกันได   วัยนี้มักถูกเรียกวา “วัยอลวน” หรือ  “วัยพายุบุแคม” 
เพราะจะเปนวัยที่ใจรอน   รุนแรง    อารมณแปรปรวนงายและเปลี่ยนแปลงเร็ว  อยากไดส่ิงใดหรือ
จะทําอะไรมักจะอยากไดหรือจะกระทําทันทีขาดความยังคิดและความรอบครอบ   ซ่ึงมักเรียก
พฤติกรรมนี้วา  “วัยรุนใจรอน” 

 วัยนี้จะเปนวัยที่อยากรู    อยากเห็น  อยากลอง   บางครั้งอารมณจะอยูเหนือเหตุผล
เวลารักก็รักมากเวลาโกรธก็โกรธมาก   บางครั้งทําอะไรลงไปที่ไมเขาใจความรูสึกของตนเอง  แต
อารมณเหลานี้จะคอยๆ    พัฒนาขึ้น เมื่อกําลังจะสิ้นสุดความเปนวัยรุนอายุประมาณ 20-21 ป  
  
            

เคล็ดลับสุขภาพ  
   ผูใหญควรชวยอธิบายใหวัยรุนเขาใจถึงการเปลี่ยนแปลง ทางจิตใจและอารมณ   
 แนะนํา ดวยความนุมนวลออนโยน  พยายามใจเย็น  อยาใชอารมณรอนกับวัยรุน   
 เมื่อเกิดปญหา  สําหรับตัววัยรุนเอง ก็ควรจะทําความเขาใจกับการเปลี่ยนแปลงของ 
ตนเองดวย  เพื่อที่จะไดควบคุมตนเอง  ใหมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับวัยของเอง  
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    ในระยะวัยรุนนี้   เด็กหญิงจะรักสวยรักงามมากขึ้น  ขี้อาย  มีอารมณออนไหวงาย  
เ ร่ิมสนใจเพศตรงข าม  แตไมแสดงออก   อย าง เห็น เดนชัด   ทั้ งนี้ เนื่ องจากวัฒนธรรม     
ขนบธรรมเนียม    ประเพณีอันดีงามของไทย  สําหรับเด็กชายจะมีความหาวหาญ  ชอบการตอสู  
ผจญภัย  มุทะลุ   คึกคะนอง      เร่ิมสนใจตนเองมากขึ้น  โดยเฉพาะรูปราง  หนาตาและทรงผม  จะ
เร่ิมมีความสนใจเพศตรงขามและมีความตองการทางเพศ 

3. การเปล่ียนแปลงทางดานสังคมของวัยรุน 
 เมื่อเขาสูวัยรุนเด็กจะรูจักเขาสังคมมากขึ้น  ซ่ึงจะมีพฤติกรรมทางสังคมบาง

ประการที่เห็นไดเดนชัดในชวงวัยรุนมีหลายประการ  ดังนี ้
การคบเพื่อนเพศเดียวกัน 

  วัยรุนมักจะชอบคบเพื่อน  รักเพื่อน  มีความตองการใหเพื่อนยอมรับ
ตนเอง  มีการรวมกลุมกัน   เลนเที่ยว  หรือ ทํากิจกรรมที่สนใจรวมกัน  บางครั้งอาจยอมถูกลงโทษ
แทนเพื่อน  หรือชวยเหลือในทางที่ไมถูกตอง 

การคบเพื่อนตางเพศ 
  วัยรุนจะเริ่มมคีวามสนใจเพศตรงขาม  จึงมักทําตัวเองใหเปนที่สนใจของ

เพศตรงขาม  การคบเพื่อนตางเพศ  อาจมทีั้งการคบเพื่อน  การคบเพื่อนเปนแฟนหรอืคูรักกัน   
ความสนใจในเรื่องเพศ 

  วัยรุนจะเริ่มสนใจเพศตรงขามแรงผักดัน   ของฮอรโมนเพศ  สนใจอาน
หนังสือ  หรือดูภาพยนตรที่เกี่ยวกับความรักระหวางชายกับหญิง   สนใจสื่อเกี่ยวกับเรื่องเพศหรือ
พฤติกรรมทางเพศ  บางคนอาจมีประสบการณในเรื่องเพศถึงขั้นมีเพสสัมพันธ 

การฝาฝนระเบียบของสังคม 
  วัยรุนบางคนอาจหนี้โรงเรียน  เสพยาเสพติด  ประพฤติตนหรือแตงกาย

ผิดระเบียบ ของโรงเรียนหรือบางคนอาจมีพฤติกรรมที่รุนแรงเกินขอบเขต เชน  ทะเลาะวิวาท  ยก
พวกตีกันเปนตน   

ชอบเสวงหาความสนุกสนาน 
  เปนพฤติกรรมประจําตัวประการหนึ่งของวัยรุน  บางครั้งอาจเกิดความ

ขัดแยงกับ ผูใหญในเรื่องนี้   เชน  ชอบขับรถซิ่ง  ชอบเที่ยวกลางคืน   เปนตน   
ชอบความอิสรเสรี 

  วัยรุนอยากเปนตัวของตัวเอง  ชอบทําตามใจตนเอง ไมชอบใหใครมา
บังคับ  จึงมักเกิด ปญหาขัดแยงกับผูใหญบอยครั้ง   
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การโตเถียงและการคัดคาน 
   เนื่องจากวัยรุนไดเรียนรูส่ิงตางๆ  มาจึงอยากจะแสดงความคิดเห็นของ

ตนเองบาง  อาจคิดวาพอแม หรือผูปกครองทําอะไรไมถูกตอง  หรือไมเขาใจตนเองจึงอาจมีการ
โตเถียงและคัดแยงกันในบางครั้ง  

ตองการความรัก 
         วัยรุนตองการใหมีคนคอยเอาใจใส  ใหความรัก ความอบอุน  จําเปนที่พอ
แม  ผูปกครองตองมีความเขาใจ  ใหความรักความอบอุนแกวัยรุน 

การผจญภัย 
        วัยรุนจะมีความกลาชอบเสี่ยง    ไมกลัวอันตราย   อาจแสดงออกดวยการ
ขับรถ จักรยานยนตแบบไมกลัวอุบัติเหตุ    การเลนที่ผาดโผน เสี่ยงอันตราย   ซ่ึงจะทําใหพอแม 
ผูปกครองเปนหวง 

ความอิจฉาริษยา 
  ความอิจฉาริษยา  คือ ความไมพอใจ และไมอยากเห็นผูอ่ืนไดดีกวาตน 

แลวพยายามกลั่นแกลงผูอ่ืน หรือแสดงความเปนศัตรู บางครั้งจะพยายามทําตัวเหมือนคูแขง 
4. พัฒนาการทางเพศของวัยรุน 

          พัฒนาการทางเพศเปนการเปลี่ยนแปลงทางดานเพศของเด็กที่เขาสูวัยรุน   วัยรุน
ควรจะตองเขาใจ ถึงการเปลี่ยนแปลงทางเพศ    และการพัฒนาการทางเพศเพื่อที่จะไดเขาใจและ
สามารถปรับตัวในการเปลี่ยนแปลงของตนเองและเพศตรงขามไดดียิ่งขึ้น 

               4.1   ตอมไรทอท่ีมีอิทธิพลตอพัฒนาการทางเพศ 
           การพัฒนาการทางเพศจําเปนที่จะตองอาศัยฮอรโมนตางๆในรางกาย  

เหลานี้ถูกผลิตมาจากตอมไรทอซ่ึงมีอยูภายในรางกายและจะถูกดูดซึมเขาสูกระแสเลือด    ซ่ึงจะตาง
จากตอมมีทอ  เชน   ตอมเหงื่อ  ตอมน้ําลาย  ตอมน้ําตา  เปนตน  โดยจะมีทอนําสารที่สรางขึ้นไป
ตามทอนั้นๆ  ตอมไรทอที่ทําหนาที่สําคัญในการควบคุมใหมีการพัฒนาการทางเพศ มีดังนี้ 

                                        ตอมใตสมอง   (Pituitary  Gland)     เปนตอมไรทอที่สําคัญกวา 
ตอมไรทออ่ืนๆ เพราะวาฮอรโมนที่สรางขึ้นจากตอมนี้จะทําหนาที่ควบคุมการสรางฮอรโมนของ
ตอมไรทออ่ืนๆ   ตอมใตสมองจะมีลักษณะเปนกอนเล็กๆ 2 กอน   เรียงซอนกันอยูซ่ึงตอมนี้ตั้งอยู
ใตสมอง แบงออกเปน 2 สวนดังนี ้
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             ตอมใตสมองสวนหนา     จะผลิตฮอรโมนที่ชวยควบคุมการ
เจริญเติบโตของรางกายใหเปนไปตามวัยและผลิตฮอรโมนสําหรับเพศหญิงที่ชวยกระตุนรังไขเพื่อ
เรงใหไขสุข และควบคุมรังไขในการผลิตและปลอยฮอรโมนเพศของเพศหญิงสําหรับเพศชายจะทํา
หนาที่กระตุนหลอดเล็กๆ ในลูกอัณฑะใหผลิตตัวอสุจิ   และควบคุมลูกอัณฑะในการผลิต 
 และปลอยฮอรโมนเพศของเพศชาย 

 ตอมใตสมองสวนหลัง   จะผลิตฮอรโมนที่กระตุนมดลูกใหบีบตัว 
ขณะคลอดบุตรและควบคุมการขับถายปสสาวะ 
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         ตอมเพศ  (Gonad) 

 
 ตอมเพศชาย    ตอมเพศในเพศ  คือ  อัณฑะมีหนาที่สําคัญ 2   ประการดังนี้ 
                               1. สรางฮอรโมนเพศชาย   ลูกอัณฑะ (Testis) จะผลิตฮอรโมนเทสโทสเตอโรน
(Testosterone) ฮอรโมนนี้จะทําหนาที่กระตุนและควบคุมลักษณะตางๆ อันเปนลักษณะเฉพาะของ
ความเปนชาย ไดแก มีหนวดเครา    ขนขึ้นที่หนาอก   รักแร  หนาแขง  เสียงจะเปลี่ยนไป  
ระยะแรกๆ  จะแหบ   หรือที่เรียกวา    “เสียงแตกหนุม”   แตตอมาเสียงจะหาวขึ้น ไหลกวาง สะโพก
แคบ   มีกรามใหญ    กลามเนื้อแข็งแรง อวัยวะมีขนาดใหญขึ้นมีรูปรางทรวดทรงเปนชาย มีการ
หล่ังน้ําอสุจิ ตลอดจนพัฒนาการดานจิตใจที่เปนชาย และมีความตองการทางเพศ  
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 2. ผลิตตัวอสจิุหรือเซลลสืบพันธุของเพศชาย    เมื่อเพศชายเขาสูวยัรุนเซลลใน
หลอดเล็กๆในอัณฑะจะมกีารแบงตัว   และเปลี่ยนรูปรางไปเปนตวัอสุจิ   (Sperm)  ซ่ึงมีลักษณะ
คลายลูกออดตัวเล็ก ๆ  มีสวนหวัเปนนวิแคลียสซ่ึงภายในมีโครโมโซม  สวนหวันีม้ีขนาดเล็กมาก
ประมาณ  0.0003 มิลลิเมตร  ซ่ึงไมสามารถมองเห็นดวยตาเปลาตองใชกลองสองจุลทรรศนสองจึง
มองเห็น  สวนตวัและสวนหางของตัวอสุจิ  จะเปนเสนยาวสําหรบัชวยในการเคลื่อนไหว  ลูก
อัณฑะจะสามารถผลิตตัวอสุจิไดมากหลายลานตัว  และผลิตไดเร่ือยๆ  ซ่ึงตัวอสุจิเหลานี้จะพักอยู
ในทอนําอสุจ ิ  จนกวาจะเจริญเติบโตเต็มที่  ตอจากนั้นจะเคลื่อนไปยังถุงเก็บน้ําอสุจิที่อยูในชอง
ทองนอย  ในระยะนี้ตอมลูกหมากจะผลติของเหลวที่มลัีกษณะเปนเบสออน ๆ  มาหลอเล้ียงตัวอสุจิ
ไดตลอดเวลา  และพรอมที่จะขับออกมาทางทอปสสาวะ  เมื่อเกิดภาวะที่จะตองถูกขับออกไดแก  
การมีเพศสัมพนัธหรือการสําเร็จความใครดวยตนเอง 
 ตอมเพศหญิง  ตอมเพศในหญิง   คือ  รังไข  มีหนาที่  2  ประการดังนี้ 
  1. สรางฮอรโมนเพศหญิง  รังไข (Ovary)  จะผลิตฮอรโมนเอสตราดิโอล  
ฮอรโมนนี้จะทําหนาที่กระตุน  และควบคุมลักษณะตาง ๆ   อันเปนลักษณะเฉพาะของความเปน
หญิง  ไดแก  อวัยวะเพศมีขนาดโตขึ้น  มีขนขึ้นที่บริเวณอวัยวะเพศ  และรักแร  หนาอกและเตานม
ขยาย  ใบหนาและแกมเปลงปล่ัง   ความกวางของชองกระดูกเชิงกรานขยาย  สะโพกใหญขึ้น  มี
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รูปรางทรวดทรงเปนหญิง  มีการตกไข  และมีประจําเดือน  ตลอดจนมีการพัฒนาการดานจิตใจที่
เปนหญิง  ความตองการทางเพศแตสามารถควบคุมไดดีกวาเพศชาย  เมื่อไขหลุดออกจากรังไขแลว  
รังไขก็จะผลิตฮอรโมนออกมาอีกชนิดหนึ่ง  คือ  Progesteroneซ่ึงทําหนาที่กระตุนผนังมดลูกให
เตรียมรอรับไขซ่ึงถาไขไดรับการผสมกับตัวอสุจิแลว  จะมาฝงตัวที่ผนังมดลูก  เพื่อเจริญเติบโตเปน
ทารกตอไป 
  

 
 
2.  ผลิตไขหรือเซลลสืบพันธุของเพศหญิง  เมื่อผูหญิงเริ่มเขาสูวัยรุนเซลลใน 

ถุงเล็ก ๆ  ที่เรียกวา  “ไข”  (Ovum)  ซ่ึงอยูในรังไขจะสุกและแตกออกจากผนังหุม 
เรียกวา “การตกไข” การตกไขในแตละรอบเดือนนัน้จะเกิดขึ้นสลับขางกันเดือนละขาง   
ซ่ึงภายในไขจะมีนวิเคลียสและภายในมีโครโมโซม  ไขทีสุก   แลวจะมีขนาดเล็กมาก  แตก็สามารถ
มองเห็นไดดวยตาเปลา  โดยมีรูปรางเกือบกลมขนาดเสนผาศูนยกลาง  
ประมาณ  0.1  มิลลิเมตร 

     ตอมหมวกไต   (Adrenal  Gland) เปนตอมที่มีลักษณะคลายหมวก
ครอบอยูที่บนของไตทั้ง  2  ขางจึงมี  2  ตอม  แตละตอมแบงออกเปน  2  สวน  คือ  ช้ันนอกและ
ช้ันใน  เฉพาะนอกเทานั้นที่มีหนาที่เกี่ยวของกับเรื่องพัฒนาการทางเพศ ตอมนี้มีหนาที่สราง
ฮอรโมนเพศชายและเพศหญิง  แตในเพสหญิงจะมีจํานวนนอย  แตจะผลิตฮอรโมนเพศชายมากกวา  
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ซ่ึงจะชวยควบคุมความรูสึกทางเพศของเด็กชายถาตอมนี้มีความผิดปกติจะทําใหเด็กชายมี
พัฒนาการทางเพสเร็วขึ้น  และเด็กหญิงจะมีพัฒนาการทางเพศคอนขางไปทางเพศชาย 

   ตอมไทรอยด  (Thyroid  Gland)  ตอมไทรอยดจะมีอยู  2  ดาน  ขางๆ  
สวนบน ของหลอดลมตรงลําคอที่บริเวณลูกกระเดือก  สําหรับเพศหญิงในระยะเขาสูวัยสาว
ระหวางที่มีประจําเดือน  และระยะตั้งครรภ  ตอมนี้จะขยายตัวเล็กนอย  ซ่ึงไมถือวาเปนความผิด
ปกติ  คือ  ผลิตฮอรโมนไดนอยกวาที่รางกายตองการ  เพราะขาดธาตุไอโอดีน  ตอมนี้จะขยายตัว
ใหญขึ้น   กลายเปนโรคคอพอก  ตอมนี้จะสรางฮอรโมนไธร็อกซิน  (Thyroxin)   ซ่ึงทําหนาที่
ควบคุมการใชพลังงานและการเผาผลาญอาหาร  ถาตอมนี้ทํางานผิดปกติจะทําใหรางกายแคระ
แกร็น  สติปญญาต่ํา  อวัยวะเพศเจริญเติบโตไมเต็มที ่
 
 เคล็ดลับ  สุขภาพ 
 ถารางกายขาดธาตุไอโอดีน   ตอมไทรอยดจะขยายตวัใหญขึ้น  กลายเปนโรคคอพอก 
     ได ดังนัน้จงึควรรับประทานอาหารที่มีสารไอโอดีน  ซ่ึงไดแก  เกลือ หรือผลิตผลทีมีเกลือ 
     ผสมอยู  เชน ปลาเค็ม  น้ําปลา  และอาหารทะเล  เปนตน 
 

4.2 วุฒิภาวะทางเพศ 
     วุฒิภาวะทางเพศในเพสชาย  หมายถึง  การหลั่งน้ําอสุจิเปนคร้ังแรก   

สวนในเพศหญิง  หมายถึง  การมีประจําเดือนครั้งแรก  ซ่ึงสิ่งเหลานี้จะเกิดกับทุกคนตาธรรมชาติ
ของการเจริญเติบโต  และการพัฒนาการางเพศของมนุษย  ไมใชเร่ืองแปลกหรือเปนสิ่งที่นาอับอาย  
หรือผิดปกติ   แตเปนการแสดงออกของรางกายที่บงบอกใหรูวารางกายมีวุฒิภาวะทางเพศที่
สมบูรณแลว  และมีความพรอมทางดานรางกายที่จะมีบุตรได 
     การที่เพศชายและเพศหญิงมีวุฒิภาวะทางเพศแลวจะเปนวัยที่มีความ
ตองการทางเพศ วัยรุน  ชายอาจมีการ “สําเร็จความใครดวยตนเอง” (Masturbation) หรืออาจเกิดการ 
 “ฝนเปยก”  (Wet  Dream)  ซ่ึงเปนการลดปริมาณน้ําอสุจิใหนอยลงโดยธรรมชาติ  และยังเปนวิธี
หนึ่งที่ชวยลดความเครียดเกี่ยวกับอารมณทางเพศได  สําหรับวัยรุนหญิงบางรายอาจมีการสําเร็จ
ความใครดวยตนเอง 
   ในการสําเร็จความใครดวยตนเองของวัยรุนนี้ไมไดเกดิขึ้นเพราะความ
ผิดปกติหรือจะสงผลกระทบที่เปนอันตรายแตอยางใด  แตไมควรหมกมุนมากเกินไป  ควร
แสดงออกโดยการลดหรือหลีกเลี่ยงความตองการทางเพศในลักษณะอืน่ ๆ  เชน  การเลนกีฬา   การ
ออกกําลังกาย  เปนตน 
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5. การปฏิบตัิตนที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทางเพศของวัยรุน 
 วัยรุนเปนวยัทีม่ีการเปลี่ยนแปลงมากทั้งในดานรางกาย  จติใจ  อารมณ  และสังคม    

ตลอดจนการพัฒนาการทางเพศ  ดังนัน้จึงตองมีการปฏิบัติตนเพื่อการปรับตัวที่เหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงดงักลาวที่เขามาสูชีวิตวยัรุน  ซ่ึงถาวัยรุนปรับตัวไมไดก็จะประสบปญหา  ดังนัน้
เพื่อใหวัยรุนเขาใจและสามารถปฏิบัติตนหรือปรับตัวอยางเหมาะสม  จึงควรปฏิบัติดังนี ้
  5.1  ความสนใจตอการเปลี่ยนแปลงทางเพศของรางกายและจิตใจ 
  การเปลี่ยนแปลงทางเพศทั้งในดานรางกายและจิตใจ  อาจทําใหวัยรุนเกิด
ความยุงยาก  หรือวิตกกังวลได   เนื่องจากในบางคนมีการเปลี่ยนแปลงทางรางกายอยางรวดเร็ว  
เชน  บางคนอาจมีรางกายสูงใหญ  ตางจากเพื่อนวัยเดียวกันมาก บางคนอวนมาก  ซ่ึงอาจมี
ความรูสึกเปนปมดอย  อายเพื่อนและคนอื่นๆ  ไมอยากเขาสังคมกับคนอื่น ๆ  หรืออาจถูกเพื่อนลอ
จนขาดความมั่นใจในตัวเอง  เปนตน  ในบางครั้งการเปลี่ยนแปลงทางอารมณอยางมากก็ทําใหเกิด
ความขัดแยงกับสภาพรางกาย  คือ รางกายเจริญเติบโตจนมีวุฒิภาวะทางเพศ  มีความตองการทาง
เพศ  แตตนเองยังศึกษาเลาเรียนอยู  ยังขาดความพรอมและประสบการณ  และสภาพสังคมก็ยังไม
ยอมรับที่จะใหวัยรุนมีครอบครัวหรือสังคมใหมได  อาจทําใหวัยรุนมีพฤติกรรมไมถูกตองและมี
เพศสัมพันธในวัยเรียน  ถาขาดการปองกันที่ดีอาจเกิดการตั้งครรภที่ไมพึ่งประสงคและอาจมีการทํา
แทงได   ส่ิงที่เหมาะสม วัยรุนควรจะเรียนรูวาสภาพความเปลี่ยนแปลงของรางกายและจิตใจนั้น
เปนไปตามธรรมชาติ  ซ่ึงเราตองยอมรับความจริง   และปรับปรุงตนเองใหเหมาะสม  เชน  แสดง
ความมั่นคงของอารมณโดยไมหวั่นตอการลอเลียนของเพื่อน  หรือสรางอารมณขันใหเกิดขึ้น  
หรือไมสนใจตอการลอเลียนของเพื่อนรูจักชวยเหลือเพื่อน ๆ และสังคม  แสดงออกซึ่งคุณสมบัติ
พิเศษของตัวเองดวยการเลนดนตรี  กีฬา  เปนตน   
        หากวยัรุนรูจักยอมรับปรบัปรุงตัวเองไดแลว  ยอมแสดงวัยรุนสามารถปรับตัว
ใหเขากับการเปลี่ยนแปลงทางดานตาง ๆ  และพัฒนาการทางเพศไดดี  ซ่ึงจะชวยใหเกิดความสุข  
ความสบายใจ  และสามารถทําตัวใหเปนประโยชนตอตนเอง  ตอครอบครัว  และตอสังคมไดเปน
อยางด ี
              5.2  การปฏิบัติตอการเปลี่ยนแปลงของตนเองอยางเหมาะสมวัยรุนจะเกิด
ความรูสึกมั่นใจและสบายใจขึ้นได  หากสามารถปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ  ไดโดย
รูจักปฏิบัติตนเองอยางเหมาะสมในเรื่องดังตอไปนี ้
                        1)  รักษาสุขภาพใหดีทั้งรางกายและจิตใจ   สุขภาพเปนสิ่งสําคัญที่วัยรุนควร
ใหความสนใจ  ดูแลเอาใจใสและปฏิบัติตน  อยางเครงครัดในเรื่องการรักษาความสะอาดของ
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รางกาย  การเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณคา  ออกกําลังกายเปนประจํา  พักผอน  อยางเพียงพอ  
รวมทั้งรวมกิจกรรมเพื่อความสนุกสนานตาง ๆ 
                     2) ระมัดระวังในเรื่องการแตงกายและกิริยาทาทาง    วัยรุนมักจะสนใจ
ปรับปรุงตนเอง  เพื่อใหเปนที่สนใจของเพื่อนฝูง  และเพศตรงขามจึงคอนขางพิถีพิถันกับการแตง
กาย  ตั้งแตทรงผมการใชเครื่องสําอาง  เส้ือผา  รองเทา  จะใชเวลาในการแตงกายนานกวาตอนเปน
เด็ก  อยางไรก็ตามถาวัยรุนแตงกายใหเรียบรอยถูกตองตามกาลเทศะ  และแสดงกิริยาที่เหมาะสม
แลว ยอมจะเปนการชวยสรางความเชื่อมั่นใหกับตัวเองมากขึ้น  และยังเสริมใหเปนผูมีบุคลิกภาพที่
ดีดวย 
                 3)  ปฏิบัติตนตาขนบธรรมเนียมประเพณี    เนือ่งจากขนบธรรมเนียมประเพณีอัน
ดีงามของไทย ชวยเตือนใหเรารูจักระวังรักษาตัวเองใหดยีิ่งขึ้น  เราจึงควรคํานึงถึงและนํามาใชเปน
แนวทางในการปฏิบัติตนของวัยรุน  ทั้งนี้เพื่อปองกันปญหาทางเพศที่อาจเกิดขึน้  หรือลดปญหา
ตาง ๆ  ใหนอยลง 
             5.3   การปรับตัวตอเพื่อนตางเพศใหเหมาะสม 
                       วัยรุนเปนที่เริ่มมีความสนใจตอเพศตรงขาม  และมีความตองการทางเพศ
เกิดขึ้นแลว  รวมทั้ง  ยังตองการการยอมรับจากเพื่อนตางเพศ     อาจจะเปนผูที่คบกันในฐานะเพื่อน
หรือคนรัก  การวางตัวตอเพื่อน  ตางเพศอยางเหมาะสมและถูกตอง  ทั้งในเรื่องการพูดจา  
กิริยามารยาท  ลักษณะทาทาง  มนุษยสัมพันธ  การชวยเหลือเพื่อนฝูง  การถูกเนื้อตองตัวกัน  และ
ความประพฤติดานอื่น ๆ  จะชวยใหวัยรุนสามารถปรับปรุงตนเองและอยูรวมกันในสังคมไดอยาง
เหมาะสม 
                      นอกจากการวางตัวตอเพื่อนตางเพศแลว   วัยรุนยังตองรูจักระมัดระวังตัวใหดี
เปนพิเศษ  ตองไมยอมใหตกเปนทาสของกามารมณ   หรือแรงผลักดันทางเพศ  โดยเฉพาะวัยรุน
หญิงตองระมัดระวังตัวใหดีเพราะอาจถูกฝายชายลวงละเมิดทางเพสได  โดยเฉพาะคนที่เปนคนรัก
กัน  เพราะฝายหญิงจะไวใจและคิดเพียงวาอยูใกลกัน  พูดคุยกันก็มีความสุขแลว  แตฝายชายอาจจะ
มีความคิดมากกวานั้น  รวมถึงการลวงเกินทางเพศจนถึงขั้นการมีเพศสัมพันธ 
              5.4   การปรับตัวตอบิดา  มารดาใหเหมาะสม 
                     วัยรุนตองใหความเคารพนับถือบิดา  มารดา  ทั้งตอหนาและลับหลัง  เชื่อฟง
คําสั่งสอน   รับฟงเหตุผลของทาน แสดงกิริยามารยาทที่เรียบรอย  สุภาพ  ออนนอม  ถอมตน  และ
ออนโยน  รวมกิจกรรมกับบิดามารดาเพื่อสรางสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวและไมประพฤติตนให
บิดา   มารดา  ตองเดือนรอน 
             5.5   การปรึกษาปญหาหรืออุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องเพศอยางถูกตอง 
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                   หากวยัรุนมีปญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเพศของรางกายและจิตใจ  การ
ปรับตัวตอเพื่อนตางเพศ  หรือความวิตกกังวลใด ๆ  ควรที่จะปรึกษาผูที่ไวใจได  เชน บิดา  มารดา  
ครู  ญาติผูใหญ  เพื่อน  เปนตน  สําหรับการปรึกษาเพื่อน  ควรพจิารณาอยางรอบคอบ  ควรเชื่อหรือ
กระทําในสิ่งที่ดี  เพราะสถานการณปจจุบันวยัรุนที่มปีญหาแลวปรึกษาเพื่อนแลวพากันประพฤติ
ตนไมเหมาะสมหรือแกปญหาในทางที่ผิดสงผลใหเกิดปญหาตามมาภายหลังได  
 
        6.  สรุป 
             การเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย  จิตใจ  อารมณ  และสังคมของวัยรุนโดยภาพรวม
นั้นจะมีการเจริญเติบโตของรางกายในทุกสวน  เชน  ผูชายมีขนหนาแขง  หนวด  เครา    การหลั่ง
น้ําอสุจิ  ผูหญิงจะมีหนาอก  สะโพกผายออก  มีประจําเดือน  สนใจเพศตรงขาม    รักสวยรักงาม   
เปนตน  ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวนั้นมีอิทธิพลมาจากตอมไรทอที่สําคัญ  คือ  ตอมใตสมอง  
ตอมเพศ  ตอมหมวกไต   และตอมไทรอยด  ซ่ึงตอมตาง ๆเหลานี้จะสรางฮอรโมนเขาสูกระแสเลือด  
ทําใหมีการพัฒนาการตามลักษณะของเพศชาย  และเพศหญิง และเมื่อการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาการทางเพศ  เพื่อใหดําเนินชีวิตประจําวันของ วัยรุนเปนไปดวยความราบรื่น  ปกติสุข 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 215

เกณฑการประเมิน 
ดีมาก =     4 
ดี =     3 
พอใช =     2 
ปรับปรุง    =    1  

เกณฑการตัดสินคุณภาพ  
คะแนน 16 - 20 = ดีมาก 
คะแนน 11 – 15 = ด ี
คะแนน 6  - 10  = พอใช 
คะแนน 1 – 5    = ปรับปรุง 

แบบประเมินผลงานนักเรียน 
ชุดการเรียนรูท่ี ......เร่ือง....................................................................................................... 

ผลงานที่ประเมิน..................................................................... 
ความถูกตอง
ของเนื้อหา 

ความคิด
สรางสรรค 

วิธีการ
นําเสนอ 

การยอมรับ
ของผลงาน การนําไปใช ช่ือ

นักเรียน/
กลุม 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

รวม 
20 

คะแนน 

                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      

 
ลงชื่อ...................................ผูประเมิน 

     ....................../......................./............................... 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 
 

ชุดการเรียนรูท่ี ........เร่ือง..................................................................................................... 
กลุมท่ี........................................... 

สมาชิก 
1............................................................... 2.......................................................................... 
3............................................................... 4.......................................................................... 
5...............................................................6……………………………………………….. 
คําชี้แจง  ใหเขียนเครื่องหมาย / ลงในชองที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน 

คุณภาพการปฏิบัติ ขอที่  
รายการประเมินพฤติกรรม ดีมาก 

4 
ดี 
3 

พอใช 
2 

ปรับปรุง 
1 

หมายเหตุ 

1. มีการปรึกษากันกอนทํางาน      
2. มีการแบงหนาที่และทําตามหนาที่      
3. มีการปฏิบัติตามขั้นตอน      
4. มีการชวยเหลือกันภายในกลุม      
5. ปฏิบัติงานเสร็จตามเวลา      
6. ผลงานเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนด      
7. ผลงานมีความคิดริเริ่มสรางสรรค      
8. ผลงานมีเนื้อหาถูกตอง      
9. ผลงานสามารถนําไปใชประโยชนได      
10. จัดเก็บวัสดุ อุปกรณ สถานที่เรียบรอย หลัง

เลิกปฏิบัติงาน 
     

รวม      
 
เกณฑการตัดสินคุณภาพ    
คะแนน 31 – 40  = ดีมาก   ลงชื่อ.....................................................ผูประเมิน 
คะแนน 21 – 30  = ด ี                     วันที่..........เดือน................พ.ศ................. 
คะแนน 11 -20   = พอใช 
คะแนน 1 – 10    = ปรับปรุง 
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คูมือสําหรับครู 
ชุดการเรียนรูท่ี 2 

เร่ือง อนามัยเจริญพันธุและการดูแลตนเอง 
 

คําชี้แจง  
 1.  ครูผูสอนจะตองเตรียมเอกสารและวัสดอุุปกรณกอนทาํการสอนดวยชุดการเรียนรู
ชุดที่ 2 ดังนี ้

 1.1 แผนการจดัการเรียนรู เร่ือง อนามัยเจรญิพันธุและการดูแลตนเอง    
                                                                                                              จํานวน 1 ชุด 

  1.2 คูมือนักเรยีน            จํานวน  6 ชุด 
 1.3 เครื่องเลนและแผน CD ROM          จํานวาน 1 ชุด 
 1.4 กระดาษคําตอบแบบทดสอบ          จํานวน 40 ชุด 
 1.5 แบบทดสอบ            จํานวน 40 ชุด 

       1.6  กระดาษ A              จํานวน 40 แผน 
       1.7  สีไม/ สีเมจิก             จํานวน  6 กลุอง 
      2. บทบาทและหนาที่ของครูผูสอน 

2.1 ครูตองศึกษารายละเอียดของชุดการเรียนรูชุดที่ 2 อยางรอบครอบ โดยศึกษา
คูมือสําหรับครู คูมือสําหรับนักเรียน 

2.2 สําหรับการสอนครูตองชี้แจงใหนักเรยีนเขาใจบทบาทหนาที่ของนักเรียนใน
การเรียนดวยชุดการเรียนรู 

2.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู และการวัดประเมนิผลใหเปนไปตามลําดับขั้นตอนของ
ชุดการเรียนรูที่กําหนดไว 

2.4 ครูควรเปนผูใหคําแนะนํา และเปนที่ปรึกษาของนักเรยีนขณะทีน่ักเรยีน
ดําเนิน กิจกรรม 

2.5 หลักการเรียนดวยชุดการเรยีนรูเสร็จแลว ใหนักเรยีนทําแบบทดสอบหลังใช
ชุดการเรียนรูแตละชุด 

2.6 ในกรณีที่มีนักเรียนขาดเรยีน ครูควรใหนกัเรียนที่ขาดเรยีนเรียนรูเปน
รายบุคคลจากชุดการเรียนรู 

2.7 นักเรียนที่ไมผานการประเมนิผลหลังเรียน ตองทํากิจกรรมการเรียนรูใหม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 218

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 
กลุมสาระการเรียนรู  สุขศึกษาและพลศึกษา      ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 
สาระที่ 2 ชีวิตครอบครวั                         ชื่อหนวยการเรียนรู   ชีวิตครอบรัว 
เร่ือง  อนามัยเจริญพันธุและการดูแลตนเอง                       เวลา  2 ชั่วโมง 
****************************************************************************** 
 
1. สาระสําคัญ    
 อนามัยวยัรุน เปนองคประกอบหนึง่ของอนามัยเจริญพันธุ เนื่องจากวยัรุนมีการ
เปลี่ยนแปลงทางรางกาย รวมทั้งการพัฒนาการระบบอวัยวะสืบพนัธุ การมีความรูความเขาใจใน
เร่ืองนี้อยางถูกตอง จะชวยใหวยัรุนสามารถดูแลรักษาความสะอาดตนเองไดอยางเหมาะสม ชวยลด
ความวิตกกังวล และทําใหมสุีขภาพดี ทั้งรางกายและจิตใจ 
 
2. มาตรฐานการเรียนรู  พ.2.1 

 
3. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
  รูและเขาใจอนามัยเจริญพันธุและวิธีดูแลตนเองดานสุขภาพทางเพศ 
 
4. จุดประสงคการเรียนรู 
 1. รูความหมายและองคประกอบของอนามัยเจริญพันธุ 
 2. รูและเขาใจเรื่องสิว กล่ินตวั ประจําเดือน และฝนเปยก 
 3. รูวิธีดูแลอนามัยทางเพศของวัยรุน 
 
5. สาระการเรียนรู  
 1. อนามัยเจรญิพันธุ 
 2. อนามัยทางเพศของวัยรุน 
 3. การดูแลอนามัยทางเพศของวัยรุน 
6. กระบวนการเรียนรู 
 6.1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน 

 1. ครูใหนักเรยีนจับคูกัน และลองตอบคําถามวาสุขอนามยัเจริญพันธุคืออะไร 
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 2. ครูสุมถามนักเรียน 4 – 5 คู แลวอภิปรายความรูทั่วไปเกี่ยวกับสุขอนามัยเจริญ
พันธุ 

 3. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนกัเรียนทราบ 
 6.2 ขั้นเรียนรู 
         1. นักเรียนแบงกลุม ๆ ละ 6 คน (โดยคละความสามารถ เกง ปานกลาง ออน) เมื่อ
เสร็จแลวใหเลือกประธาน รองประธานและเลขานุการ แบงหนาที่ แลวปฏิบัติตามใบงานที่กําหนด
ในชุดการเรียนรู 
         2.  แจกชดุการเรียนรูชุดที่ 2  เร่ือง  อนามัยเจริญพันธุและการดูแลตนเอง          
       3. นักเรยีนศึกษาชุดการเรยีนรู โดยศกึษาคําชี้แจง จดุประสงคการเรียนรู ใบความรู 
ใบงาน ซ่ึงหากนักเรยีนเกิดความสงสัยไมเขาใจใหถามคร ู
     4.นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามแผนในชดุการเรียนรู โดยครูคอยสังเกตการณดําเนิน
กิจกรรมของนกัเรียนแตละกลุมและคอยใหคําปรึกษาแนะนํา 
 6.3 ขั้นสรุป 
         1. นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนนําเสนอผลการเรียนรูจากกิจกรรม 
         2. นักเรียน ดู CD ROM เกมสเพศ   เรื่อง แอบปงรัก 
        3. ครูและนักเรียนรวมกนัสรุปผลการเรียนรู เร่ือง อนามัยเจริญพันธุและการดูแล 
ตนเอง          
         4. นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน 
  5. นักเรียนทาํหนังสือเลมเล็ก นําเสนอเกร็ดความรู เร่ือง “สุขปฏิบัติอนามัยเจริญ
พันธุวัยรุนเพศชาย และสุขปฎิบัติอนามัยเจริญพันธุวัยรุนเพศหญิง” 
         
7. สื่อ/แหลงเรียนรู 
 7.1 สื่อ 
       1. ชุดการเรียนรูที่ 3 เร่ือง อนามัยเจริญพนัธุและการดูแลตนเอง 
        2. ใบงาน 
        3. คูมือครู 
        4. คูมือนักเรียน 
        5. หนังสืออานประกอบ 
      6. CD ROM  เกมสเพศ เร่ือง “แอบปงรัก” 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 220

       7.2 แหลงการเรียนรู  
             1. http://www.teenpath.net/teennature/Content.asp?Sub=5 & 1D=1103 

               2. http://www.dmg.moph.go.th 
 
8. การวัดและประเมินผล 
 8.1 วิธีการวัด 
  1. สังเกตการณปฏิบัติกิจกรรมกลุม 
       2. ตรวจผลงาน 
                3. ทดสอบนักเรียน 
 8.2 เคร่ืองมือ 
                 1. แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 
                 2. แบบทดสอบ 
                8.3 .เกณฑการประเมินผล 
        1. คะแนนที่ไดจากการตรวจใบงานที่ 1 ได 6 คะแนนขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 12 
คะแนน ถือวาผานเกณฑ และไดคะแนนจากการตรวจใบงานที่ 2 ได 5 คะแนนขึ้นไป  จากคะแนน
เต็ม 10 คะแนน ถือวาผานเกณฑ 
         2 .ไดคะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน 5 คะแนนขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 
10 คะแนน ถือวาผานเกณฑ    
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ใบความรูสําหรับครู 
ชุดการเรียนรูท่ี 2 

เร่ือง อนามัยเจริญพันธุและการดูแลตนเอง 
 

 คําวา “อนามัยเจริญพันธุ” เดิมใชคําวา “ สุขวิทยาการเจริญพันธุ  ”โดยใช 
ศัพทภาษาอังกฤษคําเดียวกันคือ Reproductive Health 

 1.1 ความหมายของอนามัยเจริญพันธุ 
        อนามัยเจริญพันธุ   หมายถึง   สภาวะที่สมบูรณแข็งแรงของรางกาย และจิตใจ 

ที่เปนผลสัมฤทธิ์อันเกิดจากกรับวนการและหนาที่ของการเจริญพันธุที่สมบูรณทั้งชายและหญิงทุก
ชวงอายุของชีวิต  ซ่ึงทําใหมีชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

1.2 องคประกอบของอนามัยเจริญพันธุ 
                         อนามัยเจริญพันธุมี   10   องคประกอบ มีรายละเอียดดังตอไปนี ้
                    1)การวางแผนครอบครัว        เปนการวางแผนการดําเนนิชีวิต
ครอบครัวของสามีภรรยาคูหนึ่ง  เพื่อใหมีบตุร และเพศของบุตร ตลอดจนการเวนระยะในการมี
บุตรตามที่ทั้งคูตองการ  โดยอาศัยการพิจารณา    จากสขุภาพอนามยัทั้งรางกายและจิตใจของมารดา
ผนวกกับภาวะทางเศรษฐกจิและสังคมของคอบครัว 
                        การวางแผนครอบครัว (Family Planning)  ไมใชการคุมกําเนิด(Birth 
Control) เพียงอยางเดียว  แตการวางแผนครอบครัวจะครอบคลุมไปถึงการชวยใหสตรีที่ไมมีบุตร
สามารถมีบุตรไดในระยะเวลาที่ตองการ  สวนการคุมกําเนิดนั้นเปนเรื่องหนึ่งของการวางแผน
ครอบครัว  เพราะการคุมกําเนิดหมายถึงวิธีปองกันไมใหสามีภรรยาคูหนึ่งมีบุตรในชวงระยะที่ไม
ตองการเทานั้น 
    การวางแผนนครอบครัวจะมีกิจกรรมอยู 3 กิจกรรม คือ การคุมกําเนิดมี
ทั้งแบบชั่วคราวและแบบถาวร การเรงกําเนิดสําหรับผูที่มีภาวการณมีบุตรยาก และการเลือกกําเนิด 
คือ การเลือกเพศของบุตรตามที่ตองการ 

  2)   การอนามัยแมและเด็ก  เปนการดูแลสุขภาพของมารดาตั้งแตเร่ิม
ตั้งครรภและเด็กตั้งแตอยูในครรภจนคลอดออกมาเปนวัยทารกแรกเกิด    วัยทารก    และวัยเด็ก   

  เมื่อทราบวาตัวเองตั้งครรภ มารดาไปฝากครรภโดยที่แพทยหรือเจาหนาที่ 
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สาธารณสุขเพื่อใหการตั้งครรภและการคลอดดําเนินไปอยางปกติตามธรรมชาติและปลอดภัย และ
ในระหวางตั้งครรภตองดูแลตนเองในเรื่องการรับประทานอาหาร การรักษาความสะอาดของ
รางกายและเครื่องนุงหม การพักผอนการบริหารรางกาย ตลอดจนการทําจิตใจใหราเริงแจมใส 

    สําหรับเด็กที่คลอดออกมาเปนวัยทารกแรกเกิด วัยทารก และวัยเด็กก็ตอง
ไดรับการดูแลอยางดีเปนพิเศษ ทั้งเรื่องการ เล้ียงดู อาหาร การเจ็บปวย  การใหความอบอุน การ
สงเสริมพัฒนาการ การรับภูมิคุมกันโรค ตามกําหนด ซ่ึงจะทําใหเด็กมีการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการที่สมวัยและมีภูมิคุมกันโรค 
 

       3)   เพศศึกษา    มีคนเปนจํานวนมากเขาใจผิดคิดวา “ เพศศึกษา” เปน 
เร่ืองราวเกี่ยวกับความสัมพันธทางเพศระหวางชายและหญิงเทานั้น แตแทจริงแลวเพศศึกษา 
หมายถึง ความรูเกี่ยวกับการพัฒนาการทางเพศทั้งที่เกี่ยวกับรางกายและจิตใจในอดีตเรื่องเพศศึกษา
เปนเรื่องที่ไมมีคนนิยมพูดกัน เพราะคิดวาเปนเรื่องที่นาอับอาย    เปนเรื่องรับที่ตองการปดบังทําให
เด็กเกิดความสงสัย และมีความเขาใจที่ไมถูกตอง หรือขาดความเขาใจที่ถูกตองแตในปจจุบันมีการ
สอนเรื่องเพศศึกษากันมากขึ้นและมีความชัดเจนขึ้นทั้งในสถานศึกษา ส่ือมวลชน ไดแก หนังสือ
ตางๆ ที่พิมพออกจําหนาย หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน และส่ือทางอินเตอรเน็ต 

 การเรียนรูเร่ืองเพศศึกษาจะทําใหผูเรียนมคีวามรู ความเขาใจในเรื่องที่จะ 
เกิดประโยชนอยางยิ่งแกตนเอง เพราะจะทาํใหรูและเขาใจการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ  
สามารถเปรียบเทียบความรูกับตัวเองได และสามารถปรับตัวไดอยางเหมาะสมตอการเปลี่ยนแปลง 
นั้นๆ ปญหาทีม่ีผลตอสุขภาพก็จะลดลง ทําใหสามารถดาํรงชีวิตประจาํวันไดอยางมคีวามสุข 

 
 4)    อนามัยวัยรุน     วัยรุนมีความจําเปนตองรักษาอนามัยของรางการ 

หลายอยาง   เชน การรักษาอนามัยของผิวหนัง เสนผม เล็บ ตา หู จมูก ฟน ชองปาก เปนตน  
นอกจากนี้ยังจะตองรักษาสุขวิทยาทางเพศดวย เพราะวัยรุนเปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงหลายอยาง  
เชน เด็กหญิงเริ่มมีประจําเดือน เด็กชายมีการหลั่งน้ําอสุจิ เปนตน 

                การรักษาอนามัยที่ดีจะทําใหวัยรุนดํารงชีวิตประจําวันไดอยางมีความสุข 
ไมปนโรคภัยไขเจ็บหรือเกิดความผิดปกติกับอวัยวะตางๆของรางกาย 

 5)โรคเอดส       เปนโรคที่รายแรงกวาโรคอื่นๆเพราะยังไมมียาที่สามารถ 
รักษาใหหายได ผูปวยโรคเอดสมักจะมีสุขภาพจิตไมดี หมดกําลังใจ เพราะมองเห็นอนาคตแลววา 
ตองเสียชีวิตแนนอน ไมชาก็เร็วซ่ึงขึ้นอยูกับการรักษาและการปฏิบัติตัวของผูปวยดวย 

             การทําใหคนตระหนักถึงความรุนแรงจากมหันตภัยเอดส จึงเปนสิ่งที่ทั้ง 
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ภาครัฐและ ภาคเอกชนกําลังดําเนินการอยางตอเนื่อง เพราะถาคนตระหนักถึงความรุนแรง และ 
ผลเสียที่จะตามมาหลังจากการติดเชื้อแลว จะทําใหไมกลาไปมีพฤติกรรมเสี่ยงกับโรคเอดสเมื่อคน 
ไมกลาไปเสี่ยงกับโรคเอดสตอไปโรคเอดสก็จะคอยๆหายไปจากประเทศไทย 

          6)  โรคติดเชื้อในระบบสืบพันธุ      เปนโรคที่มีอัตราการเกิดโรคมากโรค 
หนึ่ง ซ่ึงเรียกอีกอยางหนึ่งวา “โรคติดตอทางเพศสัมพันธ ” โรคติดตอทางเพศสัมพันธมีหลายชนิด  
เชน โรคหนองใน โรคซิฟลิส โรคแผลริมออน โรคฝมะมวง โรคแผลเรื้อรัง เปนตน ซ่ึงเกิดจากการ 
มีเพศสัมพันธกับคนที่เปนโรคโดยเฉพาะการมีเพศสัมพันธกับหญิงขายบริการทางเพศ หรือเปนคน 
ที่สําสอนทางเพศ โดยมี การปองกันดวยถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ การเกิดโรคติดเชื้อใน 
ระบบอวัยวะสืบพันธุจะทําใหมีผลเสียตอสุขภาพกายและสุขภาพจิต ซ่ึงทําใหการดํารงชีวิตขาด 
ความสุข 

 7)  มะเร็งระบบสืบพันธุ     มักเกิดขึ้นไดทั้งชายและหญิง  ซ่ึงมะเร็งถือ 
เปนโรคอันตรายอีกโรคหนึ่ง    เพราะถาเปนในระยะที่  3  หรือระยะที่  4  จะไมสามารถรักษาหาย 
ได  แตถาเปนระยะที่  1  หรือระยะที่  2  สามารถรักษาหายได  แตสวนใหญที่ตรวจพบมักจะเกิด 
ระยะที่  2  ไปแลว  เนื่องจากระยะแรกยังไมปรากฏอาการที่ชัดเจน  ยกเวนคนที่ไปตรวจมะเร็งทุกป 
ก็จะทราบในระยะแรกของการเปนโรคมะเร็ง 
   โรคมะเร็งระบบสืบพันธุของชาย  ไดแก  มะเร็งตอมลูกหมาก  และมะเร็ง
ที่องคชาต  สวนมะเร็งระบบสืบพันธุของหญิง   ไดแก  มะเร็งปากมดลูก  มะเร็งเตานม  มะเร็งรังไข  
มะเร็งมดลูก  และมะเร็งปากชองคลอด ซ่ึงมะเร็งแตละชนิดมีโอกาสเสียชีวิตเทาเทียมกัน   แตพบ
มากพบนอยตางกัน  เชน  ผูชายจะพบวาสวนใหญเปนมะเร็งตอมลูกหมาก  สวนผูหญิงจะพบวา
สวนใหญเปนมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเตานมเตานมกันมาก 
   8)  การแทงและภาวะแทรกซอน  การแทงอาจมาจากหลายสาเหตุ  เชน  
ครรภไดรับการกระทบกระเทือนที่เกิดขึ้นเองเนื่องจากสภาพของมดลูกที่ไมเหมาะสมกับการ
ตั้งครรภ  การทําแทง  เปนตน  ซ่ึงในการทําแทงอาจเกิดภาวะแทรกซอนไดบางรายถึงกับเสียชีวิต  
เนื่องจากการเสียเลือดหรือการติดเชื้อ  ดังนั้นขณะตั้งครรภจะตองระมัดระวังเปนพิเศษ  อยาทําแทง
ถาไมพรอมจะมีบุตร  ควรใชวิธีการคุมกําเนิด 
   9)  ภาวะการมีบุตรยาก   กรณีคูสามีภรรยาที่มีบุตรยากตองไปปรึกษากับ
สูตินรีแพทย  ซ่ึงปจจุบันพบวามีคูสามีภรรยาเปนจํานวนมากที่มีบุตรยาก  และอยากจะมีบุตร   การ
ไปใหแพทยตรวจจะตองตรวจทั้งฝายชายและฝายหญิง  เพื่อที่จะไดทราบสาเหตุของภาวะการมีบุตร
ยาก  เมื่อแพทยทราบสาเหตุแลวจะไดชวยเหลือใหมีบุตรไดตามตองการ  แตก็ไมไดผลรอย
เปอรเซ็นต  และตองเสียคาใชจายสูงมาก 
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   10)  ภาวะหลังวัยเจริญพันธุและวัยสูงอายุ  ผูหญิงหลังวัยเจริญพันธุ  คือ  
ผูหญิงที่มีอายุประมาณ  45-50  ปขึ้นไป  เปนวัยที่ผูหญิงเริ่มหมดประจําเดือน  อารมณอาจ
แปรปรวนไปบางซึ่งเรียกวา  “วัยทอง”  ทั้งนี้ผูชายก็มีวัยทองเหมือนกัน  ปจจุบันตามโรงพยาบาล
ตาง ๆ  จะมีคลินิกวัยทอง  เพื่อใหคนที่เขาสูวัยทอง  ไปรับบริการในการปรึกษาปญหาตาง ๆ  
   สําหรับผูสูงอายุ  คือ  คนที่อายุ  60  ปบริบูรณขึ้นไป  ซ่ึงควรเอาใจใสตอ
สุขภาพใหมาก  มีการออกกําลังกาย   รับประทานอาหารที่ยอยงาย  ลูกหลานควรดูแลเอาใจใส 
เพราะการที่มีลูกหลานดูแล  เอาใจใสทําใหผูสูงอายุมีความสุขใจจะเปนยาอายุวัฒนะที่สําคัญทําให
ผูสูงอายุมีชีวิตยืนยาวอยูกับลูกหลานไปไดนาน 
 

 2.   อนามัยทางเพศของวัยรุน 
 วัยรุนเปนวัยที่ตอมไรทอตาง ๆ  ในรางกาย  ผลิตฮอรโมนออกมาทําใหเกิดการ 

พัฒนาการทางดานรางกาย  และพัฒนาการทางเพศ   ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายอยางใน
รางกายของวัยรุน   

2.1 สิว สิวมักจะเกิดขึ้นบริเวณใบหนาหรืออาจพบไดที่บริเวณหนาอก  ลําตัว 
หลัง  ตนแขน แทที่จริงแลวสิวไมใชเร่ืองเฉพาะ  ที่เกิดกับวัยรุนเทานั้น  พบวาสามารถเกิดขึ้นไดกับ
ทารกจนถึงวัยชรา  แตที่เปนปญหามากก็คือ  สิวที่เกิดขึ้นบริเวณใบหนา  วัยที่มักมีปญหาเรื่องสิว
มากที่สุดก็คือวัยรุน  เนื่องจากเปนวัยที่รางกายมีการผลิตฮอรโมนและตอไขมันทํางานมากกวาวัย
อ่ืน ๆ 
   1)  สาเหตุ    สิวเกิดจากการอุดตันของรูขุมขน  โดยมีไขมันมาอุดตัน  
ปกติไขมันจากตอมไขมันที่ผิวหนังสรางออกมานี้จะถูกระบายออกทางรูขุมขน  ถารูขุมขนเกิดการ
อุดตันขึ้น  เนื่องจากการจับตัวของ ไขมันกับเซลลหนังกําพราชั้นนอกที่ตายแลว  หรือที่เรียกวา  ขี้
ไคล  จึงทําใหเกิดการสะสมของไขมันในรูขุมขน จนเกิดอุดตันเปนสิวข้ึน  อาจเปนสิวหัวดํา  หรือ
สิวหัวขาว  ถาเกิดการอักเสบจะกลายเปนสิวหัวแดงซึ่งจะมีอาการเจ็บ 
   2)   ปจจัยที่ทําใหเกิดสิว    ปจจัยตาง ๆ  ที่ทําใหเกิดสิวมีหลายประการ
ดังนี้   
           -  ความไมสมดุลของฮอรโมนเพศ  โดยปกติมนุษยจะมีฮอรโมนทั้ง  
2  เพศอยูในสัดสวนที่สมดุลกัน  แตถาในบางครั้งฮอรโมนเพศชายอยูในระดับสูง  ฮอรโมนนี้จะไป
กระตุนใหตอมไขมันผลิตไขมันออกมามากทําใหเกิดการอุดตันของทอไขมันและรูขุมขนไดงาย  จึง
เปนสาเหตุทําใหเกิดสิวได 
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           - ไดรับเชื้อแบคทีเรีย     เชื้อแบคทีเรียจะเขาไปรบกวนในเนื้อเยื่อ
ของผิวหนัง  ทําใหเกิดการอักเสบในตอมไขมันและรูขุมขนจนถึงที่ผิวหนัง  ถามีการอักเสบมากก็
จะทําใหสิวมีขนาดโตขึ้น  และหัวสิวจะสีแดง  เมื่อสัมผัสจะเจ็บ  มักเรียกสิวชนิดนี้วา “สิวหัวชาง”    
           -  การใชเครื่องสําอางหรือครีมบางชนิด    เครื่องสําอางหรือครีมบาง
ชนิดที่มีปริมาณน้ํามันคอนขางสูง  เมื่อทาบริเวณผิวหนังแลว  น้ํามันจะเขาไปอุดตันรูขุมขนทําให
ไขมันที่ตอมไขมันสรางออกมาระบายออกทางรูขุมขนไมสะดวก  มักทําใหเกิดสิวไดงาย 
          - ความเครียดและการพักผอนไมเพียงพอ  ความเครียดจะทําใหเกิด
ความไมสมดุล  ของระดับฮอรโมนเพศ  ตอมไขมันจะขับไขมันออกมามาก  ทําใหเกิดสิวไดงาย  
และถาไดรับการพักผอนไมเพียงพอรางกายจะออนแอจึงจึงทําใหผิวหนังเกิดการติดเชื้อโรคไดงาย 
         -  การใชยาในกลุมสเตียรอยด   จะทําใหเกิด  “สิวสเตียรอยด”   ซ่ึง
รักษายากมาก 
                   3)  การปองกัน   มีวิธีการปองกันการเกิดสิวได  ดังนี ้
          3.1)  รักษาความสะอาด  โดยเฉพาะบริเวณใบหนา  วัยรุนควรลาง
หนาเมื่อหนามีความมัน โดยใชสบูหรือครีมลางหนา  เพื่อรักษาความสะอาด  แตไมควรลางหนา
บอยจนเกินไป 
         3.2)  หลีกเล่ียงการใชเครื่องสําอางหรือครีมที่มีน้ํามันคอนขางสูง  
อาจจะใชโดยการทาเองหรือการนวดหนา  แตถาเคร่ืองสําอางหรือครีมทีมีปริมาณน้ํามันต่ํา  หรือ
เปนจําพวกสมุนไพรสามารถใชได 
         3.3)  ทําจิตใจใหสบายและพักผอนใหเพียงพอ  นอกจากจะทําให
สุขภาพจิตดีแลว  ยังชวยปองกันการเกิดสิวไดอีกดวย 
         3.4)  ไมรับประทานหรือทายาที่มีสารสเตียรอยด   มักพบบอยคือ  ยา
รักษาฝามักมี   สารสเตียรอยดเปนสวนผสม  หรือรักษาโรคตางๆ  ที่พบวามีสารสเตียรอยดก็ควร
หลีกเลี่ยง 
         3.5)  หลีกเล่ียงอาหารที่มีไขมันมาก  เชน  อาหารประเภททอดตาง ๆ  
ที่วัยรุนนิยมรับประทานไขมันจากสัตว  อาหารผัดที่ใชน้ํามันมาก  เปนตน   
   4)  การปฏิบัติตนเมื่อเปนสิว  สิวเมื่อเกิดขึ้นแลวมักจะหายไปเอง  แตปกติ
คนมักวิตกกังวลรําคาญ  ถาเปนมากอาจเกิดความอายจึงตองไปรักษา  หรือหาซ้ือยา  ครีม  หรือ
เครื่องสําอางตาง ๆ  มารักษาสิว  และเมื่อเปนสิวควรปฏิบัติตน  ดังนี ้
        4.1)  อยาบีบ  กด  หรือแกะสิว  การบีบ  กด  หรือแกะสิว  ไมไดทําให
สิวหายเร็วขึ้น  แตจะทําใหเนื้อเยื่อบริเวณรอบ ๆ  หัวสิวเกิดการอักเสบได  
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     4.2) ปฏิบัติตนตามวิธีการปองกันที่กลาวมาแลวอยางเครงครัด  ซ่ึงไดแก
การรักษาความสะอาดบริเวณใบหนา  หลีกเล่ียงการใชเครื่องสําอางหรือครีมที่มีน้ํามันคอนขางสูง    
ทําจิตใจใหสบาย  พักผอนใหเพียงพอ  ไมรับประทานหรือทายาที่มีสารสเตียรอยด  และหลีกเล่ียง
อาหารที่มีไขมันมาก 
   4.3)  ถามีสิวมากผิดปกติควรปรึกษาแพทยผิวหนัง  เพราะอาจไมใชสิว
ธรรมดา  อาจเปนความผิดปกติของตอมใตสมอง  หรือดวยสาเหตุอ่ืน 
 
  

เคล็ดลับ   สุขภาพ 
 การซื้อยาหรือครีมมารักษาสิวเอง  เปนการเสี่ยงตอการสูญเสียความงามบนใบหนา  ถาเปน 
   สิวมากควรปรึกษาแพทยผิวหนังหรือผูเชี่ยวชาญดานผิวหนังโดยเฉพาะ  จะทําใหไดรับการรักษา 
   ที่ปลอดภัย  นอกจากนั้นยังไดรับคําแนะนําเพื่อการปฏิบัติตนที่ถูกตองในการปองกันหรือรักษาสิว 
 
 
      2.2  กล่ินตัว 
                             คนทุกคนจะมีกล่ินตัว  แตถากลิ่นตัวนั้นมีความรุนแรง  อาจเหม็นเขียว  
เหม็นฉุน ๆ    เหม็นเหมือนขี้เตา บางทีก็เรียกกลิ่นตัวนี้วา “กล่ินตัว”   หรือ  “ขี้เตา”  จนตนเองหรือ
คนที่อยูใกลชิดไดกล่ิน   ถือวามีปญหาเรื่องกล่ินตัวแลว  เพราะอาจจะเปนที่รังเกียจหรือกอความ
รําคาญตอคนใกลชิด  กล่ินตัวที่นารังเกียจนั้นมักจะมาจากบริเวณรักแร กล่ินตัวดังกลาวมีทั้งในเพศ
ชายและเพศหญิง  แตมักพบในเพศชายมากกวาเพศหญิงและมักเริ่มเกิดในชวงวัยรุน 
                                 1)  สาเหตุ    เหงื่อของคนเราจะมีน้ําเกลือ  และแรธาตุเปน
สวนประกอบ  สําหรับตอมเหงื่อที่อยูใตรักแร  (Apocrine   Sweat  Glands)  จะขับเหงื่อออกมา  
และกลายเปนสารที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย  ภายในเวลาเพียงไมกี่ช่ัวโมง
แบคทีเรียที่พบอยูทั่วไปตามผิงหนังจะเพิ่มจํานวนอยางรวดเร็วซ่ึงการยอยสลายนี้เปนสาเหตุที่ทําให
เกิดกลิ่นตัวขึ้นมา 
   2)  การปองกันและการปฏิบัติตนเมื่อเกิดกล่ินตัว   กล่ินตัวแรงเกินปกติ  
หรือมีกล่ินเตาแรง (ที่เรียกวากลิ่นเตาเพราะวาเหม็นคลายขี้เตา)  มีวิธีการปองกันและปฏิบัติตน ดังนี้ 
        -  อาบน้ําชําระลางรางกายใหสะอาดอยูเสมอ   อยางนอยวันละ  2  ครั้ง 
คือ  เวลาเชาและเวลาเย็น 
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           - ขณะอาบน้ําควรฟอกสบูบริเวณรักแรใหสะอาดประมาณ  2  รอบ 
ควรใชสบูที่ระงับกลิ่นกายที่สามารถยับยั้งหรือฆาเชื้อแบคทีเรียบางชนิดได 
           - ใชสารสมกอนมนๆ   ไมมีเหล่ียมถูบริเวณรักแรหลังอาบทุกครั้ง  
จะชวยลดกลิ่นตัวได เพราะสารสมสามารถฆาเชื้อแบคทีเรียบางชนิดได 
          -  หลังอาบน้ําตองเช็ดตัวใหแหงและสวมเสื้อผาที่สะอาด  ควรใช
เส้ือผาที่อากาศผานไดสะดวก  เส้ือผาตองตากใหแหง  ไมอับชื้น  หรือมีกล่ินเหม็นเนื่องจากตากใน
รมไมถูกแสงแดด 
          - การใชลูกกล้ิงหรือสเปรยระงับกลิ่นกาย  อาจใชลูกกล้ิงระงับกลิ่น
กายถูบางๆ  บริเวณรักแร  หรือใชสเปรยระงับกลิ่นกายฉีดบริเวณรักแร      ซ่ึงมีจําหนายทั่วไป     
เพราะสามารถฆาเชื้อแบคทีเรียบางชนิดได 
           - ดื่มน้ํามากๆ   เพื่อชวยใหกล่ินเตาเจือจางลงได 
           - ลดการบริโภคชา  กาแฟ  และเครื่องดื่มน้ําอัดลม  เพราะส่ิงเหลานี้
ลวนทําใหเกิดความเครียดของประสาทจําทําใหเหงื่อออกมากกวาปกต ิ
                          - หลีกเลี่ยงอาหารที่มีเครื่องเทศ  กล่ินฉุน เครื่องเทศที่มีกล่ินฉุนตาง 
ๆ  เชน กระเทียมหอม  เปนตน   จะมีสวนทําใหเกิดกลิ่นตัวได 
                     2.3   การมีประจําเดือน 
                              เมื่อเด็กหญิงเริ่มเขาสูวัยรุนจะมีปรากฏการณอยางหนึ่งเกิดขึ้น   คือ  การ
มีประจําเดือน (Menstruation)   อาจเรียกชื่ออ่ืนอีกไดแก  ระดู  รอบเดือน  ประจําเดือน  หรือเมนส 
(Mens)   
     1) วงจรของการมีประจําเดือน    การมีประจําเดือนเปนกระบวนการทาง
ธรรมชาติของผูหญิง  ที่มีความสลับซับซอน  โดยมีวงจรรอบละประมาณ  28  วัน  และวงจรรอบนี้
จะมีไปเรื่อย ๆ  จนถึงวัยหมดประจําเดือน  (Menopause)  ซ่ึงจะมีอายุประมาณ  45-50  ป  ซ่ึงบางคน
อาจหมดประจําเดือนเร็วหรือชากวานี้ก็ไดแตวงรอบนี้ก็จะขาดชวงไดเหมือนกันเมื่ออยูในระหวาง
การตั้งครรภ  หรือเกิดความผิดปกติเกี่ยวกับอวัยวะสืบพันธุภายใน กอนอธิบายถึงการมีประจําเดือน
ใหนักเรียนศึกษาภาพระบบอวัยวะสืบพันธุภายในของเพศหญิง  เพื่อใหรูตําแหนงและรูปรางของ
อวัยวะระบบสืบพันธุภายในของเพศหญิง 
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 สําหรับวงจรของการมีประจําเดือนนั้นมีรายละเอียด  ดังนี ้
  รังไขจะทําหนาที่สรางฮอรโมนและปลอยไขออกมาจากรังไขเดือนละ  1  ฟอง 
สลับกันระหวางรังไขดานขวากับรังไขดานซาย  ไขที่หลุดออกมาจากรังไขนี้จะเปนไขที่สุก   เมื่อไข
หลุดออกมาจากรังไขนี้  รังไขจะสรางฮอรโมนเอสโตรเจน  (Estrogen)  สงไปทางกระแสเลือดชวย
กระตุนใหผนังมดลูกหนาขึ้นและมีเสนเลือดฝอยมากขึ้น  เปรียบเสมือนธรรมชาติไดเตรียมเบาะ
นุมๆ  ไวเพื่อรอรับไขที่จะถูกผสมกับตัวอสุจิ   แลวจะฝงตัวอยูที่เบาะนุมๆ  นี้แตถาไขไมถูกผสมกับ
อสุจิ  ฮอรโมนจะเปลี่ยนแปลงระดับคือจะลดลง  ทําใหผนังมดลูกที่สรางขึ้นจนหนานี้คอย ๆ ฝอตัว
ลง แลวจะคอย ๆ  หลุดลอกออกมา  เลือดจากเสนเลือดฝอยมากมายก็จะไหลออกมาดวย เปนเลือดสี
แดงคล้ํา  ซ่ึงเรียกวา  “ระดู”   หรือ  “ประจําเดือน”   
 ปกติระยะที่เลือดแดงคล้ํา  หรือ  ประจําเดือนออกมานี้จะใชเวลาประมาณ  4  วัน   วัน
หลัง ๆ  จะมีเลือดออกนอยลงเรื่อย ๆ  จนหมดไป 
 ชวงเวลาของการมีประจําเดือนนี้อาจมากกวาหรือนอยกวา  4 วันก็ได  โดยปกติจะ
ประมาณ  3-7 วัน  และระยะวงรอบเดือนอาจมากกวาหรือนอยกวา  28  วันก็ไดแตไมควรมากหรือ
นอยกวา  7  วันและจะมีเลือดออกมารวมแลวประมาณ  50-200  ซี.ซี. 
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   2)  อาการกอนและขณะมีประจําเดือน   กอนมีประจําเดือนและขณะมี
ประจําเดือนมักมีอาการตางๆ ปรากฏขึ้น  เชน  ปวดถวงบริเวณทองนอย  ปวดหลัง   บั้นเอว  และ
กนกบ  ปวดศีรษะ  อารมณหงุดหงิด  เจ็บหนาอก  เปนตน 
 
 
 

 
 
   3)  การปฏิบัติตนในขณะมีประจําเดือน  ขณะมีประจําเดือนควรปฏิบัติตน  
ดังนี ้
            - การรักษาความสะอาด    ควรทําความสะอาดอวัยวะเพศเปนพิเศษ  
เนื่องจากในระหวางการมีประจําเดือนจะมีความอับชื้นมากกวาปกต ิ
           -  การใชผาอนามัย  ควรใชใหถูกวิธี  ทุกครั้งที่เปลี่ยนผาอนามัยตอง
ทําความสะอาดอวัยวะเพศ  และซับใหแหงกอนใชผาอนามัยแผนใหม 
           - การอาบน้ํา   ควรใชน้ําจากฝกบัวหรือขันตักอาบ  ไมควรลงอาบน้ํา
ในสระหรือในแมน้ําลําคลอง  เพราะเชื้อโรคอาจเขาสูชองคลอดและเกิดการติดเชื้อไดงาย 
           - การใชกางเกงใน   ควรใสกางเกงในที่ระบายเหงื่อไดดี  เพื่อไมให
อวัยวะเพศเปยกชื้น 
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           - การออกกําลังกาย  ไมควรออกกําลังหนักเกินไป  แตออกกําลังกาย
ไดพอสมควรแตควรงดกีฬาวายน้ํา 
          - การรับประทานอาหาร   สามารถรับประทานไดตามปกติไมมี
อาหารแสลงในขณะมีประจําเดือน ควรดื่มน้ํามากๆ 
          - สังเกตอาการผิดปกติ  ถาพบอาการผิดปกติ  เชน ปวดทองอยางรุน
แรง  มีเลือดออกมากะปริดกะปรอย  เปนตน  ควรปรึกษาพอแม  หรือครู  เพื่อที่จะรับคําแนะนํา  
หรืออาจพาไปพบแพทยตอไป 
                       2.4 ฝนเปยก 
                               ฝนเปยกเปนปรากฏการณทางธรรมชาติของผูชาย       ซ่ึงอัณฑะจะทํา
หนาที่สรางฮอรโมนเพศชายและตัวอสุจิ    ตัวอสุจิจะเดินทางไปตามทออสุจิเก็บสะสมไวที่ถุงเก็บ
น้ําอสุจิซ่ึงอยูประมาณ  ชองทองนอย  เมื่อเก็บน้ําอสุจิไวมากขึ้น  ประกอบกับวัยรุนเปนวัยที่มีการ
เปล่ียนแปลงทางจิตใจ   และอารมณ  มีความสนใจเพศตรงขามแลวอาจมีการจินตนา  การเกี่ยวกับ
เรื่องเพศหรือในขณะนอนหลับอาจเกิด  การฝนเกี่ยวกับเรื่องทางเพศทําใหถุงเก็บน้ําเชื้อบีบรัดตัว  
น้ําอสุจิจะไหลเคลื่อนออกมาทางทอปสสาวะ  สูภายนอก  ซ่ึงไมใชเร่ืองที่นาอายแตเปนการลด
ปริมาณอสุจิและเปนการผอนคลายความตรึงเครียดทางเพศตามธรรมชาติเพื่อความเขาใจที่ดียิ่งขึ้น
ใหนักเรียนศึกษาภาพอวัยวะระบบสืบพันธุเพศชาย  เพื่อใหรูตําแหนงและรูปรางของอวัยวะระบบ
สืบพันธุของเพศชาย 
 
 
 เคล็ดลับ    สุขภาพ 
  การเรียนรูเรื่องเพศไมใชส่ิงที่นาอาย  แตการหมกมุนเรื่องเพศเปนสิ่งที่ไมดี  การ
เรียนรูเรื่องเพศควรเปนไปในทางสรางสรรค   นําความรูที่ไดไปประพฤติปฏิบัติตนใหถูกตอง  
ปรับตัวใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทางเพศของตนเอง 
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 3.   การดูแลอนามัยทางเพศของวัยรุน 
  การดูและอนามัยทางเพศที่สําคัญก็คือ   การดูแลอนามัยของอวัยวะสืบพันธุ   หรือ
ที่เรียกวา“สุขปฏิบัติ”   
       3.1) สุขปฏิบัติเกี่ยวกับอวัยวะสืบพันธุของเพศชาย 
 สุขปฏิบัติเกี่ยวกับอวัยวะสืบพันธุของเพศชายควรปฏิบัติ ดังนี ้

                              1.  อาบน้ําอยางนอยวันละ  2  ครั้ง  ในการอาบน้ําควรทําความสะอาด
อวัยวะเพศดัวยสบูใหสาอาด   เพื่อไมให 

             2.  หลังจากอาบน้ําชําระลางรางกายเสร็จแลวควรเช็ดอวัยวะเพศใหแหง 
            3.  สวมกางเกงชั้นในที่สะอาด  อยาใหเปยกชื้น  และไมควรสวมกางเกงใน 

ที่คับหรือรัดจนเกินไป 
           4.  อยาใหอวัยวะเพศไดรับการกระทบกระเทือนแรง ๆ  เพราะจะทําใหเจ็บ 

และเกิดการอักเสบไดโดยเฉพาะลูกอัณฑะถาถูกกระทบกระแทกแรงๆ  จะปวดมาก 
            5.  ไมคลุกคลีหรือใชเสื้อผา  ผาเช็ดตัว  ผาขาวมารวมกับผูที่เปนหรือม ี

พฤติกรรมเสี่ยงตอโรคติดตอทางเพศสัมพันธ  เพราะอาจทําใหติดโรคได 
           6. ใชสวม  หองน้ํา   หรือที่ถายปสสาวะที่ถูกสุขลักษณะ 
           7.  ไมเที่ยวสําสอน  หรือมีเพศสัมพันธกับหญิงขายบริการ  เพราะอาจทํา 
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ใหเปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธหรือโรคเอดสได 
          8. ควรสวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธกับหญิงที่ไมใชคูของตน 

หรือมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการเปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธ   หรือโรคเอดส 
         9. หากสงสัยวาเปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธ  หรือโรคเอดส  ควรรีบไป 

ปรึกษาแพทย  ทําการตรวจเลือด  ไมควรซื้อยามารักษาเอง 
        10. เมื่อมีความตองการทางเพศ   ควรหาทางออกที่ถูกตองและเหมาะสม เชน  

เลนกีฬา  เลนดนตรี  ทํางานอดิเรก  เปนตน  หากจําเปนอาจสําเร็จความใครดวยตนเอง  แตไมควร
ทําบอยนัก  เพาระจะบั่นทอนสุขภาพได 

3.2 สุขปฏิบัติเกี่ยวกับอวัยวะสืบพันธุของเพศหญิง 
   สุขปฏิบัติเกี่ยวกับอวัยวะสืบพันธุของเพศหญิงควรปฏิบัติ  ดังนี ้

  1.  อาบน้ําอยางนอยวันละ  2  คร้ัง  ในการอาบน้ําควรใชสบูฟอก 
อวัยวะเพศใหสะอาด 

2. หลังจากอาบน้ําชําระลางรางกายเสร็จแลว    ควรเช็ดอวัยวะเพศ
ใหแหง 

3. สวมชุดชั้นในที่สะอาดอยาใหเปยกช้ืน  และไมควรสวมชุด
ช้ันในที่คับหรือรัดจนเกินไป 

4. ระวังอยาใหอวัยวะเพศไดรับการกระทบเทือนแรง ๆ  เพราะจะทํา 
ใหเกิดการอักเสบ  หรือเปนอันตรายไดไมคลุกคลีหรือใชเส้ือผา  ผาเช็ดตัว  รวมกับผูที่เปนหรือ
สงสัยวาเปนโรคติดตอทางเพสสัมพันธ  เพราะอาจทําใหเกิดการติดโรคได 

5. ใชสวม   หองน้ําที่ถูกสุขลักษณะ  และเมื่อถายปสสาวะหรือ 
อุจจาระเสร็จแลว  ควรทําความสะอาดอวัยวะเพศและทวารหนัก  โดยใชน้ําหรือกระดาษชําระที่
สะอาด 

6. ไมสําสอนทางเพศ  เพราะนอกจากจะผิดขนบธรรมเนียมประเพณี 
อันดีงามแลว  ยังอาจติดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ  หรือโรคเอดสได 

7. หากสงสัยวาเปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธหรือโรคเอดส  ควร 
รีบปรึกษาแพทย  ทําการตรวจเลือดไมควรซื้อยามารักษาเอง 

8. ระหวางการมีประจําเดือน  ควรเตรียมผาอนามัยที่สะอาด  และใช 
ผาอนามัยอยางถูกวิธีตลอดจนระมัดระวังรักษาความสะอาด  ตองเปลี่ยนผาอนามัยบอย ๆ   ไมควร 
ใชนานเกินไป เมื่อใชแลวควร  หอกระดาษใหเรียบรอยแลวทิ้งถังขยะ  ไมทิ้งลงไปในโถสวม   
เพราะจะทําใหสวมอุดตันได 
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9. ระหวางมีประจําเดือน  ไมควรออกกําลังกายที่ผาดโผนหรือรุน 
แรง และไมควรลงเลน  หรือวายน้ํา  ควรออกกําลังกายเบาๆ  และพักผอนใหเพียงพอ 

10. ระหวางมีประจําเดือน  ถามีอาการปวดที่บริเวณทองนอยใหใช 
กระเปาน้ํารอนประคบ  เพื่อใหความอบอุน  และอาจรับประทานยาแกปวดระงับอาการปวดได 

11. ถามีอาการผิดปกติ  เชน  มีการตกขาว  เกิดการอักเสบที่บริเวณ 
ชองคลอด  เปนตน  ควรรีบไปปรึกษาแพทย 

 
 4.  สรุป 
 อนามัยเจริญพันธุ  เปนภาวะที่สมบูรณแข็งแรงของรางกายและจิตใจ  ที่เปนผลมา 

จากการกระกระบวนการของการเจริญพันธุที่สมบูรณทั้งชายและหญิง  ทุกชวงอายุของชีวิต  ซ่ึง 
สงผลใหมีชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  หากวัยรุนมีอนามัยทางเพศที่ดี ไดแก  การดูแลเรื่อง 
การเปนสิวการมีกล่ินตัวแรง  การมีประจําเดือนการฝนเปยก     ตลอดจนการดูแลอนามัยของอวัยวะ 
เพศชายและหญิง  ซ่ึงการมีอนามัยทางเพศดีจะทําใหวัยรุนเปนผูที่มีคุณภาพชีวิตดีอีกดวย 
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เกณฑการประเมิน 
ดีมาก =     4 
ดี =     3 
พอใช =     2 
ปรับปรุง    =    1  

เกณฑการตัดสินคุณภาพ  
คะแนน 16 - 20 = ดีมาก 
คะแนน 11 – 15 = ด ี
คะแนน 6  - 10  = พอใช 
คะแนน 1 – 5    = ปรับปรุง 
 

แบบประเมินผลงานนักเรียน 
ชุดการเรียนรูท่ี ......เร่ือง....................................................................................................... 

ผลงานที่ประเมิน..................................................................... 
ความถูกตอง
ของเนื้อหา 

ความคิด
สรางสรรค 

วิธีการ
นําเสนอ 

การยอมรับ
ของผลงาน การนําไปใช ช่ือ

นักเรียน/
กลุม 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

รวม 
20 

คะแนน 

                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      

 
ลงชื่อ...................................ผูประเมิน 

     ....................../......................./............................... 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 
 

ชุดการเรียนรูท่ี ........เร่ือง..................................................................................................... 
กลุมท่ี........................................... 

สมาชิก 
1............................................................... 2.......................................................................... 
3............................................................... 4.......................................................................... 
5...............................................................6……………………………………………….. 
คําชี้แจง  ใหเขียนเครื่องหมาย / ลงในชองที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน 

คุณภาพการปฏิบัติ ขอที่  
รายการประเมินพฤติกรรม ดีมาก 

4 
ดี 
3 

พอใช 
2 

ปรับปรุง 
1 

หมายเหตุ 

1. มีการปรึกษากันกอนทํางาน      
2. มีการแบงหนาที่และทําตามหนาที่      
3. มีการปฏิบัติตามขั้นตอน      
4. มีการชวยเหลือกันภายในกลุม      
5. ปฏิบัติงานเสร็จตามเวลา      
6. ผลงานเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนด      
7. ผลงานมีความคิดริเริ่มสรางสรรค      
8. ผลงานมีเนื้อหาถูกตอง      
9. ผลงานสามารถนําไปใชประโยชนได      
10. จัดเก็บวัสดุ อุปกรณ สถานที่เรียบรอย หลัง

เลิกปฏิบัติงาน 
     

รวม      
 
เกณฑการตัดสินคุณภาพ    
คะแนน 31 – 40  = ดีมาก   ลงชื่อ.....................................................ผูประเมิน 
คะแนน 21 – 30  = ด ี                     วันที่..........เดือน................พ.ศ................. 
คะแนน 11 -20   = พอใช 
คะแนน 1 – 10    = ปรับปรุง 
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คูมือสําหรับครู 
ชุดการเรียนรูท่ี 3 

เร่ือง พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศตอโรคติดตอทางเพศสัมพันธและ 
โรคเอดส 

 
คําชี้แจง  
 1. ครูผูสอนจะตองเตรียมเอกสารและวัสดุอุปกรณกอนทําการสอนดวยชุดการเรียนรู
ชุดที่ 3 ดังนี ้

 1.1 แผนการสอน เร่ือง พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศตอโรคติดตอทางเพศสัมพันธและ 
      โรคเอดส             จํานวน 1 ชุด 

 1.2 คูมือนักเรยีน             จํานวน  6 ชุด 
 1.3 กระดาษคําตอบแบบทดสอบ            จํานวน 40 ชุด 
 1.4 แบบทดสอบ              จํานวน 40 ชุด 
 1.5 กระดาษ A               จํานวน 40 แผน 
 1.6 สีไม/สีเมจิก              จํานวน 6 กลอง 

 2. บทบาทและหนาที่ของครูผูสอน 
2.1 ครูตองศึกษารายละเอียดของชุดการเรียนรูชุดที่ 3 อยางรอบครอบ โดยศึกษา

คูมือสําหรับครู คูมือสําหรับนักเรียน 
2.2 สําหรับการสอนครูตองชี้แจงใหนักเรยีนเขาใจบทบาทหนาที่ของนักเรียนใน

การเรียนดวยชุดการเรียนรู 
2.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู และการวัดประเมนิผลใหเปนไปตามลําดับขั้นตอนของ

ชุดกาเรียนรูที่กําหนดไว 
2.4 ครูควรเปนผูใหคําแนะนํา และเปนที่ปรึกษาของนักเรยีนขณะทีน่ักเรยีน

ดําเนินกิจกรรม 
2.5 หลักการเรียนดวยชุดการเรยีนรูเสร็จแลว ใหนักเรยีนทําแบบทดสอบหลังใช

ชุดการเรียนรูแตละชุด 
2.6 ในกรณีที่มีนักเรียนขาดเรยีน ครูควรใหนกัเรียนที่ขาดเรยีนเรียนรูเปน

รายบุคคลจากชุดการเรียนรู 
2.7 นักเรียนที่ไมผานการประเมนิผลหลังเรียน ตองทํากิจกรรมการเรียนรูใหม 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 
สาระการเรียนรู สุขศึกษาและพลศึกษา  ชวงชั้นท่ี 3   ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  1 

 เร่ือง  พฤติกรรมท่ีเสี่ยงทางเพศตอโรคตดิตอทางเพศสัมพันธและโรคเอดส  จํานวน 2 ชั่วโมง     
 
1. สาระสําคัญ 
 มีสถานการณหลายอยางที่อาจนําไปสูการมีเพศสัมพันธที่ไมคาดคิด และเสี่ยงตอการ
ติดเชื้อเอดสและโรคเพศสัมพันธ การรูจักปองกันตนเองจากสถานการณที่อาจนําไปสูการมี
เพศสัมพันธทีไ่มคาดคิดจะชวยใหนกัเรียนหางไกลจากอนัตรายของโรคเอดส และโรคเพศสัมพันธ
อ่ืน ๆ ได 
2. มาตรฐานการเรียนรู  พ.2.1 

3. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
    รูและเขาใจพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศตอโรคติดตอทางเพศสัมพันธ และโรคเอดส 
 
4. จุดประสงคการเรียนรู  

 1. รูและเขาใจโรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรคเอดส 
2 รูและเขาใจพฤติกรรมเสี่ยงตอการเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรคเอดส 
3. รูปญหาโรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรคเอดส 

       4. วิเคราะหปญหาและผลกระทบจากโรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรคเอดส 
       5. ปองกันและหลีกเล่ียงพฤติกรรมที่เสี่ยงตอการติดโรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรค

เอดส 
 

5. สาระการเรียนรู 
 1. โรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

2.โรคเอดส 
       3. พฤติกรรมเสี่ยงตอการเกิดโรค 
       4. ปญหาและผลกระทบจากการเกิดโรค 
       5. การปฏิบัติตนเพื่อปองกันและหลีกเลี่ยงจากการเกดิโรค 
 

6. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
  6.1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
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 1. ครูนําสนทนา ดวยคําถาม “นักเรียนคิดวานักเรียนมีโอกาสติดเอดสหรือไม  
เพราะเหตุใด”  แลวอภิปรายซักถามความรูทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เสี่ยงตอการเกดิโรค
เพศสัมพันธและโรคเอดส 

 2.  ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนกัเรียนทราบ 
 3. ครูช้ีแจงวิธีการเรียนรู 

 6.2 ขั้นเรียนรู 
              1. นักเรียนแบงกลุม ๆ ละ 6 คน (โดยคละความสามารถ เกง ปานกลาง ออน) เมื่อ
เสร็จแลวใหเลือกประธาน รองประธานและเลขานุการ แบงหนาที่ แลวปฏิบัติตามใบงานที่กําหนด
ในชุดการเรียนรู 
             2. แจกชุดการเรียนรูชุดที่ 3 เร่ือง  พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศตอโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธและโรคเอดส 
            3. นักเรียนศึกษาชุดการเรียนรู โดยศึกษาคําชีแ้จง จุดประสงคการเรียนรู ใบความรู 
ใบงาน ซ่ึงหากนักเรยีนเกิดความสงสัยไมเขาใจใหถามครู 
           4. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามแผนในชุดการเรียนรู โดยครูคอยสังเกตการณดําเนิน
กิจกรรมของนกัเรียนแตละกลุมและคอยใหคําปรึกษาแนะนํา 
        6.3 ขั้นสรุป 
               1. นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนนาํเสนอผลการเรียนรูจากกิจกรรม 
               2. ครูและนักเรยีนรวมกนัสรุปผลการเรียนรู เร่ือง พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศตอ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรคเอดส 
              3. นักเรียนทําแผนพบั นําเสนอเกรด็ความรูเร่ือง “โรคเอดส” 

             4.  นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน 
7. สื่อ/แหลงเรียนรู 
 7.1 สื่อ 
       1. ชุดการเรยีนรูที่ 3 เร่ือง พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศตอโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
และโรคเอดส 
   2.ใบงานที่ 1 เรื่องพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุน 
   3.ใบงานที่ 2 เรื่อง วัยรุนทองนอกสมรส 
   4. ใบงานที่ 3 เรื่อง ปญหา ผลกระทบ การปองกัน และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง 
ทางเพศของวยัรุน 
   5.ใบความรู เร่ือง เอดส   
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            6.แบบทดสอบกอน – หลังการเรียนรู จํานวน 10 ขอ 
   7.หนังสือเรียนสุขศึกษา ม.1 
   8.ขาววยัรุนหญิงถูกลอลวง 
   9.กรณีศึกษา ถึงครูแนะแนว 
 
 7.2 แหลงการเรียนรู  
             1.  http://www.dmg.moph.go.th 
             2. http://www.thebody.com 
             3.  http://www.aids-thai.com 
8. การวัดและประเมินผล 
        8.1 วิธีการวัด 
              1. สังเกตการณปฏิบตัิกิจกรรมกลุม 
              2. ตรวจผลงาน 
               3. ทดสอบนักเรียน 
        8.2 เคร่ืองมือ 
        1. แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 
               2.  แบบทดสอบ    
              3. แบบประเมินผลงานนักเรยีน                                  
     8.3 เกณฑการประเมินผล 
            คะแนนที่ไดจากการตรวจใบงานแตละใบงาน ไดคะแนนในแตละใบงาน 5 
คะแนนขึ้นไป จากคะแนนเตม็ 10 คะแนน ถือวาผานเกณฑ          
   -  ไดคะแนนจากการทดสอบทายใบความรู 5 คะแนนขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 10 
คะแนน ถือวาผานเกณฑ 
   -  ไดคะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน 5 คะแนนขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 10 
คะแนน ถือวาผานเกณฑ 
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                                                 ใบความรูสําหรับครู 

           ชุดการเรียนรูท่ี 3 
พฤติกรรมท่ีเสี่ยงทางเพศตอโรคติดตอทางเพศสัมพันธและ 

โรคเอดส 
 

โรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรคเอดส 
  1. โรคติดตอทางเพศสัมพันธเดิมเรียกวา  กามโรค  (Venereal  Disease)  หรือ   
V.D.  แตในปจจุบันองคการอนามัยโลกไดเรียกชื่อใหมวา  โรคติดตอทางเพศสัมพันธ  (Sexually  
Transmitted  Dsiease)   หรือ  S.T.D.  เปนโรคติดตอทางเพศกลุมหนึง่ 
       โรคติดตอทางเพศสัมพนัธที่เกิดกับอวัยวะเพศมีหลายชนิด  ไดแกโรคหนองใน   
โรคหนองในเทียม โรคแผลริมออน  โรคฝมะมวง  โรคซิฟลิส  และแผลกามโรคเรื้อรังที่บริเวณขา
หนีบ  ในปจจบุันทางการแพทยไดถือวาโรคเอดสเปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธโรคหนึ่งดวย 

1.1  โรคหนองใน    (Gonorrhea)   
      1)  สาเหตุ   เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่มีช่ือวา  Neisseria  Gonorrhea   (ไนซซีเรีย   

โกโนรเรีย)   
      2)  ระยะฟกตัว   โดยท่ัวไปฟกตวัประมาณ  2-5  วัน  แตบางครั้งอาจนานถึง  

 15  วัน 
     3)   ลักษณะและอาการ  โดยทั่วไปอาการจะเกดิเฉพาะบริเวณอวยัวะสืบพันธุ   

แตมีบางรายทีอ่าจเกิดบริเวณอ่ืนๆ  ได  อาการของโรคหนองในจะแตกตางกันในแตละวัยและเพศ  
ดังนี ้

          3.1)  ในเด็กแรกเกดิ   ถาทารกไดรับเชื้อโรคจากแม  เชื้ออาจเขาตาทําใหตา 
บวมแดงบริเวณดานนอกและหนังตา  หรือกลายเปนโรคเยื่อหุมตาอักเสบ  อาจทําใหตาบอดได 

         3.2)  ในผูชายจะมีอาการถายปสสาวะไมออกหรือเรียกอีกอบางหนึ่งวา “ขัด 
เบา”  ขณะปสสาวะออกมาจะรูสึกแสบ ๆ  คัน ๆ  มีหนองไหลเยิ้มออกมาทางทอปสสาวะ  ซ่ึงหนอง
จะมีสีเขียวหรือสีเหลืองขนๆ  มีกล่ินเหมน็มาก  ปากทอปสสาวะที่ปลายอวัยวะเพศจะบวมแดง  มี
การอักเสบ  จะมีหนองไหลอยูประมาณ  7-14  วัน  จะเริม่ลดนอยลง  แตอาการแสบ ๆ  ในขณะ
ปสสาวะยังไมหาย  ถาปลอยไวนานจะเกิดอาการอักเสบเรื้อรัง  ตอมน้ําเหลืองที่ไขดันจะอักเสบ
บวมและเจ็บ  อาจมีอาการปวดตามขอ  บางรายมีผ่ืนขึ้นตามตัว ตอมลูกหมากอักเสบทําใหทออสุจิ
อุดตัน  และอาจเปนหมนัได 
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      4)  การติดตอ 
           4.1)  การสัมผัสโดยตรง   คือ  การมีเพศสัมพันธกบัผูที่เปนโรคหนองใน 
           4.2)  การสัมผัสทางออม  เชน  การสัมผัสกับเครื่องใชหรือเส้ือผาที่มีเชื้อ
หนองในติดอยู  เปนตน 
          4.3)  การติดเชื้อจากชองคลอดของมารดาไปสูทารกแรกเกดิ  เพราะชอง
คลอดของมารดามีเชื้อโรคหนองในอยู 
              1.2  โรคหนองในเทยีม  (Non-Specific  Urethritis)   
        1)  สาเหต ุ
            1.1)  จากเชื้อโรค  เชน  ไวรัส  เชื้อรา  ปาราสิต  เปนตน 
            1.2)  จากการระคายเคอืงเปนประจําที่บริเวณอวัยวะสืบพันธุ 
            1.3)  จากการแพอาหารบางชนิด  เชน  หนอไม  สาเก  เปนตน 
            1.4)  จากการเปนโรคอื่นๆ   ที่ทําใหทอปสสาวะเกดิการอักเสบได 
      2)  ระยะฟกตัว  โดยทัว่ไปฟกตัวประมาณ  3-10  วัน  แตบางครั้งอาจนานถึง  14  
วัน 
     3)  ลักษณะและอาการ 
           3.1)  ในผูชายจะมีอาการอักเสบของระบบทางเดินปสสาวะมีหนองใสๆ  
หรือขนไหลซึมออกมาคลายโรคหนองในแท  เชื้ออาจลุกลามเขาไปถึงถุงอัณฑะหรือตอมลูกหมาก  
นอกจากนี้ยังมอีาการคัน  ระคายเคืองในทอปสสาวะ  และขณะปสสาวะจะแสบและขัดคลายอาการ
ของโรคหนองในแท 
          3.2)  ในผูหญิงมีการตกขาวคลายของโรคหนองในแท  และมีอาการอักเสบ
ของชองคลอดและปกมดลูกดวย 
    4)  การติดตอ  จะติดตอไดโดยการมีเพศสัมพันธกับผูที่กาํลังเปนโรคหรืออาจ
ติดตอจากการสัมผัสขาวของเครื่องใชที่มีเชือ้หนองติดอยู 

1.3  โรคแผลริมออน  (Chancroid)     
      1)  สาเหตุ   เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่มีช่ือวา   Hemophilus  Ducreyi  (ฮีโมฟลัส   
ดูเครอิ)   
      2)  ระยะฟกตัว  โดยทัว่ไปฟกตัวประมาณ 3-5  วัน  แตบางครั้งอาจนานถึง  7  
วัน  แตถาผิวหนังมีรอยถลอกอยูกอนเชื้อโรคจะเขาไปจะใชเวลาเพยีง  1  วัน 
     3)  ลักษณะและอาการ  จะเริ่มเปนตุมทีอ่วัยวะเพศ   แลวแตกออกเปนแผลกลม
ขนาดเสนผานศูนยกลางไมเกิน  2  เซนติเมตร  แผลจะตืน้  มีขอบขรุขระ  แตไมแข็ง  จึงเรียกวา  
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แผลริมออน  ที่บริเวณแผลจะมีอาการอักเสบแดง  ลักษณะคลายแผลเปอยเนา   ขอบแผลมักเวาๆ  
แหวงๆ   บางแผลลึก  บางแผลตื้นมักจะมหีลายแผล  มนี้ําเหลืองหรือน้ําหนองทีแ่ผล  เมื่อสัมผัส
แผลจะเจ็บปวด   และมีเลือดไหลออกงาย  ตอมน้ําเหลืองที่บริเวณขาหนีบจะเกิดการอักเสบทําให
ปวดไขดันได 
       4)  การติดตอ  โรคแผลริมออนจะตดิตอไดโดยการมีเพศสัมพันธกบัผูที่กําลัง
เปนโรคนี้อยู  หรือติดจากน้ําเหลืองและน้ําหนองของโรค 
                          1.4  โรคฝมะมวง   (Lymphogranulome  Venerum)   
       1) สาเหตุ   เกิดจากเชื้อไวรัสที่มีช่ือวา  Bedsonia (เบดโซเนีย) 
        2)  ระยะฟกตัว  โดยท่ัวไปฟกตัวประมาณ  7-12  วัน  แตบางครั้งอาจนานถึง  
50  วัน 
        3)  ลักษณะและอาการ  จะมีตุมใสเล็ก ๆ   บริเวณอวยัวะเพศ  แลวแตก
ออกเปนแผลมีขอบเรียบพรอมกับมีอาการอักเสบของทอปสสาวะ  แผลมักมีขนาดเล็ก  อาจมีแผล
เดียวหรือหลายแผล  เชื้อโรคจากแผลจะเขาสูทอและตอมน้ําเหลืองบริเวณขาหนีบจะอักเสบ  บวม
โต  ระยะนี้อาจมีไข  หนาวสั่น  เจ็บปวดตามขอ  ตาอักเสบ  เบื่ออาหาร  ถามีอาการอักเสบของตอม
น้ําเหลืองมากๆ  ผิวหนังบริเวณขาหนีบจะอักเสบเปนสีแดงตอมน้ําเหลอืงที่อักเสบจะบวมโตและ
กลายเปนฝมะมวงในเวลาตอมา  ลักษณะฝจะยาวรีไปตามชองขาหนบี  แลวแตกเปนแผล  และอาจ
ลุกลามไปถึงอวัยวะเพศได  จนทําใหเกดิเปนแผลใหญ 
       4)   การติดตอ   ติดตอไดโดยการมีเพศสัมพันธกับผูที่กําลังเปนโรคนี้อยู  หรือ
โดยการสัมผัสกับเชื้อโรคจากแผล  ฝ  หรือน้ําเหลืองของโรค 
                          1.5   ซิฟลัส  (Syphilis) 
        1)  สาเหตุ  เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่มีช่ือวา   Treponema  Pallidum  (ทรีโพนีมา  
พัลลิดัม)  
       2)  ระยะฟกตัว  โดยท่ัวไปฟกตัวประมาณ  10-28  วัน  แตบางครั้งอาจนานถึง  
90  วัน 
       3)  ลักษณะและอาการ  แบงออกเปน  4  ระยะ  คือ  
            3.1)  ระยะที่  1  เรียกวา “ระยะเปนแผล”  จะเกิดแผลริมแข็ง  คือ  ขอบแผล
จะแข็ง  หลังจากไดรับเชื้อประมาณ  10-90  วันจะเปนบรเิวณอวัยวะสืบพันธุตรงจุดที่เชื้อโรคเขาไป
ตามรอยถลอกเวลาสัมผัสจะไมเจ็บปวด 
           3.2)  ระยะที่  2  เรียกวา  “ระยะออกดอก”  มักจะเกิดหลังจากเปนแผล
ประมาณ  8  สัปดาหในระยะนี้จะเกิดตุมหรอืที่ผ่ืนทั่วตัว  รวมทั้งฝามือ  ฝาเทา  ปาก  และอวัยวะ
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สืบพันธุ  ผ่ืนของโรคนี้จะไมคัน  ผูปวยจะมีไข  ออนเพลีย  ปวดศีรษะ  ปวดเมื่อยตามตัว   กระดูก  
และขอ  ตอมน้ําเหลืองทั่วตวัอาจจะโต  และอาจมีผมรวงเปนหยอมๆ  ได  ตุมและผืน่อาจจะหายเอง
ไดโดยไมตองรักษาดวยยา   แตเชื้อซิฟลิสจะหลบในเขาสูระยะที่  3 
           3.3)  ระยะที่  3  เรียกวา “ระยะไมมีอาการ”  หรือ  “ระยะแฝง”  ในระยะนี้จะ
รูวา ผูปวยเปนโรคซิฟลิสไดโดยการตรวจเลือดเทานั้น  เพราะผูปวยจะไมมีอาการ  แตยังสามารถ
แพรเชื้อไปสูผูอ่ืนไดระยะนีอ้าจเปนไดนานประมาณ  2-10 ป   
           3.4)  ระยะที่  4  เรียกวา  “ระยะหลัง”  หรือ  “ระยะสดุทาย”   เปนระยะที่
เชื้อไดทําอันตรายแกหัวใจ  หลอดเลือด  สมอง  ตับ  ไต  ไขสันหลัง  กระดูก  ขอ  และอวยัวะอ่ืน ๆ  
ทําใหเกิดอาการตาง ๆ  เชน  เหนื่อย  หอบ   บวม  ถาเปนทีส่มองและไขสันหลังอาจทําใหเกิดสมอง
เสื่อม  อุปนิสัยใจคอเปลีย่นไป  อาจเปนอมัพาต  หรือวกิลจริต  เปนตน ถาเปนกระดูกและขออาจทํา
ใหปวดกระดกู  ปวดขอ  ซิฟลิสระยะที่  5  นี้จะเกิดขึ้นหลังจากเปนระยะที่  1  และระยะที่  2  
มาแลวประมาณ  15  ป 
  โรคซิฟลิสจะติดตอผานจากมารดาเขาไปสูทารกในครรภได  ทําใหเกดิเปนโรค
ซิฟลิส  มาตั้งแตกําเนิด  ทารกอาจเสียชีวติอยูในครรภหรือคลอดออกมาดวยลักษณะของความพิการ
ตาง ๆ  อาจมีการตาบอด  หูหนวก  เปนอัมพาต  ดังนั้นผูที่กําลังตั้งครรภถาสงสัยวาจะเปนโรค
ซิฟลิสควรจะทําการตรวจเลอืดเพื่อความปลอดภัยของทารกในครรภ 

1.6.1 แผลกามโรคเรื้อรังบริเวณขาหนีบ  (Granulome  Inguinale)   
1)  สาเหตุ  เกดิจากเชื้อแบคทีเรียที่มีช่ือวา  Kledsiella  Granulomatis (แคลบ 

ซิลลา  กรานูโล-มาติส)  หรือเช้ือ  Donovanbody   (โดโนแวนบอดี)้ 
2)   ระยะฟกตวั   ระยะฟกตวัไมแนนอนอาจประมาณ 2-3 วัน  แตบางครั้งอาจ 

นานถึง  80  วนั 
 

         3) ลักษณะและอาการ  เร่ิมจากการมตีุมใสๆ  หรือผ่ืนเล็กๆ  ที่บริเวณอวัยวะ 
เพศ  ผิวหนังบริเวณขาหนีบ  หรือทวารหนกั  ตอมาเม็ดตุมหรือผ่ืนเหลานี้จะขยายกลายเปนแผล
ลุกลามกวางออกไปยังบริเวณใกลเคยีง  โดยเฉพาะผิวหนังที่อับชื้นมีเหงื่อ  หรือบริเวณที่มกีารเสียด
สี  เชน ที่ขาหนีบ  อัณฑะ  เปนตน  เมื่อเช้ือแพรกระจายออกไปอาจทําใหเกิดแผลใหมอีกแลว
ลุกลามไปรวมกับแผลเดิมกลายเปนแผลใหญและเรื้อรัง 
                     2.  โรคเอดส 
              โรคเอดสเปนโรคติดตอที่รายแรง  เนื่องจากปจจุบนัยังไมมยีารักษาใหหายได  
ดังนั้นคนทีเ่ปนโรคเอดสจึงตองเสียชีวิต 
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1.1 ประวัติความเปนมา 
ไมมีใครทราบวาเชื้อไวรัสที่ทําใหโรคเอดสนั้นมาจากทีใ่ด  แตมีรายงานโรคเอดส 

เปนคร้ังแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา  เมือ่ป  พ.ศ. 2524   จากนั้นโรคเอดสก็แพรระบาดไปอยาง
รวดเร็วในทวปีอเมริกาเหนอืและอเมริกาใต  ตลอดจนยุโรปและแอฟรกิา  จนปจจุบนัพบวามีผูปวย
ดวยโรคเอดสแลวทั่วโลก  สําหรับประเทศไทยพบวาผูปวยรายแรก เมือ่เดือนกนัยายน  พ.ศ.2527   
และเพิ่มจํานวนขึ้นเรื่อยๆ  ในสังคมไทยปจจุบันนี ้

1.2 ความหมาย 
        AIDS   ยอมาจาก  Acquired  Immune  Deficiency  Syndrome  (แอคควายด   

อิมมูน  ดิฟเชยีลซ่ี   ซินโดรม)   
                     เอดส   เปนกลุมอาการที่เกิดขึ้นจากการตดิเชื้อโรคฉวยโอกาส  ภายหลังจาก 
ภูมิคุมกันของรางกาย   บกพรองจากการตดิเชื้อ  เอช  ไอ  วี  (HIV) 

                โรคติดเชื้อฉวยโอกาส   เปนโรคที่เกิดขึ้นกับผูติดเชื้อเอดสทีม่ีระดับภูมิคุมกัน 
ของรางกายต่ํากวาปกติการเกิดโรคติดเชื้อฉวยโอกาสทีพ่บบอยในผูติดเชื้อหรือผูปวยเอดส  เชน  

 วัณโรค  ปอดอักเสบจากเชือ้  พี  ซี   ที  เยือ่หุมสมองอักเสบจากเชื้อ  คริพโต 
ค็อกคัส  เชื้อราของหลอดลม  หรือปอด  ปอดบวมและ  มะเร็งบางชนดิ  เปนตน 

 ผูติดเชื้อเอดส     คือ  ผูที่ตรวจพบเชื้อไวรัสเอดสในรางกาย  เรียกวา  มีเลือดบวก 
เอดส  แตรางกายยงัปกติสามารถดําเนินชวีิตไดโดยไมมอีาการเจ็บปวย 

 ผูปวยเอดส  คอื  ผูติดเชื้อไวรัสเอดสมี่มีอาการเจ็บปวยดวยโรคติดเชื้อฉวยโอกาส 
ตาง ๆ   

1.3 สาเหต ุ
                        เปนโรคที่ เ กิ ดจากการติด เชื้ อ ไวรัสชนิดหนึ่ ง   ที่ มี ช่ื อว า   Human  
munodeficiency  Virus         (ฮิวแมน  อิมมูโนดิฟเชียลซ่ี  ไวรัส)  หรือที่เรียกวา  HIV  ซ่ึงไวรัสชนดิ
นี้จะเขาไปทําลายเม็ดเลือดขาว  ทําใหระบบภูมิคุมกันของรางกายเสื่อมลง   หรือที่ เรียกวา 
“ภูมิคุมกันบกพรอง”  ทําใหรางกายไมสามารถปองกันและทําลายเชื้อโรคชนิดตาง ๆได  

1.4 อาการ 
                    เมื่อไดรับเชื้อ  HIV  เขาไปแลวจะเกิดอาการตาง ๆ  แบงไดเปน  3  ระยะ  ดังนี ้

ระยะที่  1  เรียกวา “ระยะติดเชื้อไวรัสเอดส”  เมื่อไดรับเชื้อใหม ๆ  จะยังไมแสดงอาการถาไปตรวจ 
เลือดก็จะยังไมพบเชื้อ  แตหลังจากไดรับเชื้อแลว  6  สัปดาหจะตรวจพบเลือดบวก  ระยะนี้ผูปวยจะ 
ยังไมมีอาการซึ่งนับวาเปนอันตราย  เพราะสามารถแพรเชื้อไปสูผูอ่ืนได   

 ระยะที่  2  เรียกวา “ระยะอากากรสัมพันธกับโรคเอดส”  เปนระยะที่เร่ิมปรากฏ 
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อาการอยางใดอยางหนึ่ง  หรือหลายอยางพรอมกัน  อาการเหลานั้นไดแก 
 1) ตอมน้ําเหลอืงที่คอ  รักแร  แขน  ขาหนบีโตนานเกนิ  3 เดือน 

2) น้ําหนกัลด  4-5  กิโล กรัม  หรือมากกวา  10 %  ของน้ําหนักตวัภายใน  3   
เดือนโดยไมทราบสาเหตุ 

3) อุจจาระรวงเรื้อรังเกิน  3  เดือน โดยไมยอมหาย 
4) เบื่ออาหารและเหนื่อยงาย  เปนเวลาเกนิ  3  เดือน 
5) ไอโดยไมทราบสาเหตุนานเกิน 3 เดือน 
6) มีไขเกิน  37.8  องศาเซลเซียส  หรือมีเหงื่อออกมากตอนกลางคืนเรื้อรังเกิน 1  

เดือน 
7) มีกอนสีแดงปนมวงขึ้นตามตัวและโตขึน้เรื่อยๆ 
8) แขน  ขาขางใดขางหนึ่งไมมแีรง  หรือทํางานไมประสานกัน 
9) เปนฝาขาวที่ล้ิน  และในปากเกิน  3 เดือน 

            ทั้งนี้ไมไดหมายความวาผูที่มีอาการดังกลาวเหลานี้เปนเอดสทกุรายจนกวาจะไดรับ
ตรวจเลือดยืนยันผลเปนที่แนนอน 

             ระยะที่  3  เรียกวา “ระยะโรคเอดส”  ผูปวยจะมอีาการของโรคติดเชื้อที่เขามาใน 
รางกาย  และทําใหเกิดอาการของโรคเหลานั้น  เนื่องจากภูมิคุมกนัในรางกายไดถูกเชื้อ  HIV  
ทําลายไปมาก  ซ่ึงโรคเหลานั้นจะทําใหเกิดอาการกับระบบตางๆ  ของรางกาย  ดังนี้   
  1) ระบบทางเดินอาหาร  เชน  หลอดอาหารอักเสบ  อุจจาระรวงเรื้อรัง  ถายเหลว
หรือถายเปนมกูเปนตน 

2) ระบบทางเดินหายใจ  เชน  วณัโรค  ปอดอักเสบ  ปอดบวม  เปนตน 
3) ระบบประสาทสวนกลาง เชน  สมองอักเสบ  แขนขาไมมีแรง  เปนตน 
4) ระบบเลือด  เชน  มะเร็งหลอดเลือด  มะเรง็ตอมน้ําเหลือง  เปนตน 

นอกจากอาการของโรคติดเชื้อจะเกดิกับผูปวยเอดสแลว ผูปวยมักมีอาการทางดานจติใจ
รวมดวย  เชน  ทอแท  อยากตาย  กลัวตาย  วิตกกังวลสูง  เศรา  หดหู  คดิวาชวีิตไมมีคา  เปนตน 

1.5 แหลงของโรค 
คนที่มีเชื้อ  HIV  เชื้อนี้จะอยูในเลือด  น้ําคดัหล่ัง  น้ํากาม   น้ําในเนื้อเยือ่  และ 

น้ําลาย 
1.6 การฟกตวั 
ระยะฟกตวัไมแนนอน  อาจตั้งแต  6 เดือน  ถึง  5  ป  แตโดยเฉลี่ยประมาณ  2 ป 
1.7 การติดตอ 
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     การติดตอสามารถติดตอได  มี  3  ทาง ดงันี ้
             1. ทางเพศสัมพันธ  การมีเพศสัมพันธกับคนที่เปนโรคเอดสจะสามารถติด
โรคเอดสได   

           2. การใชเข็มหรือกระบอกฉีดยารวมกันโดยเฉพาะผูที่ติดยาเสพตดิชนิดฉีด
เขาเสน  การสักยันต   หรือสักตางๆ  การเจาะหู  เจาะจมูก  เจาะลิ้นดวยเข็มเดียวกันหลายๆคน  

          3. ทางแมที่มีเชื้อ  HIV  ไปสูทารกในครรภโดยผานทางรก 
1.8 การรักษา 

ปจจุบันวงการแพทยไดพยายามศึกษาวิจัย  เพื่อจะหาตัวยามารักษาโรคเอดส  แตยังไม 
ประสบผลสําเร็จ  การรักษาในปจจุบันจึงไดแครักษาตามอาการโรคที่เกิดขึ้นเทานัน้  และ
รับประทานยาตานเอดสที่มีฤทธิ์ในการยับยัง้การแบงตัวของเชื้อไวรัสเทานั้น  แตไมสามารถทําให
หายขาดได 
 

       3.พฤติกรรมเสี่ยงตอการเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรคเอดส 
  โรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรคเอดส   เปนโรคติดตอชนิดหนึ่ง  โดยเฉพาะ
โรคเอดสถือวาเปนโรคติดตอที่ตองแจงความ  ตามประกาศของกระทรวงสาธรณสุข  เมื่อวันที่  1  
พฤษภาคม  2528  ซ่ึงโรคติดตอที่ตองแจงความนั้นมี  15  โรค  แตโรคเอดสจะเปน    โรคที่มีความ
รุนแรงกวาโรคอื่นในจํานวน  15  โรค   และมีคนเปนโรคเอดสมากที่สุดในจาํนวน   15  โรค 
  โรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรคเอดส   เปนโรคที่เกี่ยวของกับพฤตกิรรมของ
มนุษย  เพราะเชื้อโรคมิไดลองลอยไปตามอากาศ  หรือมากับอาหาร  น้ํา  แตเปนเชื้อโรคที่อยูในตวั
ของผูติดเชื้อหรือผูปวย 
  3.1 พฤติกรรมเสี่ยงตอการเกดิโรคติดตอทางเพศสัมพันธ   
                               1.1  การสําสอนทางเพศ   บุคคลที่มีพฤติกรรมสําสอนทางเพศ  หรือเปลี่ยนคู
นอนไปเรื่อยๆ  จึงอาจไดรับเชื้อจากคูนอนคนใดคนหนึ่งมาโดยที่ไมรูตวั 

                 1.2 การขายบริการทางเพศ   ในสังคมปจจุบัน  การขายบริการทางเพศไดเร่ิมเขา
มาสูนักเรียนนสิิต  นักศึกษาแลว  นับวาเปนการเสี่ยงตอการแพรระบาดของโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธมาก 
                 1.3  การมีเพศสัมพนัธกับผูที่ไมแนใจวาจะเปนผูติดเชื้อหรือผูปวย  โดยท่ีไมได
ปองกันดวยการใชถุงยางอนามัย  เมื่อมีเพศสัมพันธ 
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            1.4  การดื่มสุรา   การดื่มสุราจะทําใหขาดสติ  ความยั้งคิด  เมื่อมอีารมณทางเพศ
ขึ้นมา  ประกอบกับเกิดความมึนเมามาจากฤทธิ์ของแอลกอฮอล  อาจจะไปเทีย่วหญิงบริการ  และ
ติดเชื้อเอดสไดในที่สุด 
            1.5 การไปเที่ยวในสถานที่มีบรรยากาศที่สนุกสนาน  เส่ียงตอการมีเพศสัมพันธ  
ไดแก  ตามแหลง บันเทิงเริงรมยตาง ๆ  เชน  บาร  คอฟฟช็อป  ผับ  เปนตน   
            1.6  การใชยาเสพติด  เชน  ยาบา  ยาอี   ยาเลิฟ  เปนตน  เมื่อเสพแลวจะทําใหเกิด
ความเคลิบเคลิ้มอันจะนําไปสูการมีเพศสัมพันธได  ซ่ึงบคุคลที่ใชยาเสพติดเหลานี้มกัมีเพศสัมพันธ
กับบุคคลหลายคน  
            1.7 การไปเที่ยวผูหญิงขายบริการหรอืโสเภณี  การมีเพศสัมพันธกับผูหญิงขาย
บริการ 
โดยไมใชถุงยางอนามัยมีโอกาสเสี่ยงตอการติดโรคติดตอทางเพศสัมพันธหรือโรคเอดสสูง 
 
               3.2  พฤติกรรมเสี่ยงตอการเกิดโรคเอดส     
                     พฤติกรรมที่เสี่ยงตอการเกิดโรคเอดสจะเหมอืนกับพฤติกรรมที่เสี่ยงตอการ
เกิดโรคติดตอทางเพศสัมพนัธและมีขอเพิม่เติมอีก  ดังนี ้

                        1) การใชเข็มฉีดยารวมกับผูอ่ืน  พบมากในผูเสพยาเพสติด  ปจจุบนัการฉีด
ยา  แพทยหรือพยาบาลจะใชเข็มฉีดยาประเภทใชคร้ังเดยีวแลวทิ้ง 

                       2)  การโกนหนวด  โดยใชใบมีดโกนรวมกับผูอ่ืน  เพราะใบมีดโกนอาจบาด
และติดเลือดของผูติดเชื้อหรือผูปวยโรคเอดส  เมื่อมาใชกับคนตอไปแลวเกิดบาดเขา  เชื้อจะ
สามารถเขาสูรางกายไดปจจบุันชาง  ตัดผมนิยมใชใบมดีโกนเพยีงครัง้เดียวแลวทิง้ 
                      3)  การรับถายเลือด  ปจจุบันถาเลือดที่ไดรับจากการบริจาคจะมีความ
ปลอดภัย  เพราะมีการตรวจสอบแลววาปลอดภัยจึงจายใหผูปวยได  แตการรับบริจาคเฉพาะกจิใน
กรณีเกดิเหตุฉุกเฉิน  จะไมไดผานการตรวจสอบกอน  จงึมีอัตราการเสี่ยงตอการติดเชื้อได 
                     4)  มารดาที่ปวยเปนโรคเอดสหรือติดเชื้อเอดสในระยะตัง้ครรภ   ทารกที่
คลอดออกมามีโอกาสติดเชือ้เอดสได 
                                 5)  การรับบริการฝงเข็ม  สักผิวหนงั   เจาะหู  เจาะลิ้น  เจาะจมกู  เจาะคิ้วดวย 
เข็มที่ใชซํ้ามาแลวหลายคน  หรือขาดการดแูลดานความสะอาดจึงมีโอกาสเสี่ยงตอการไดรับเชื้อ 
เอดส 
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                      6) การสัมผัสเลือดผูอ่ืน  เพราะถามีบาดแผลหรือรอยถลอกแลวสัมผัสเลือด  
อาจติดเชื้อไดปจจุบันแพทย  พยาบาล  หรือกรรมการจะใสถุงมือยาง  เพื่อปองกันการสัมผัสเลือด
ของผูปวยหรอืนักกฬีา  

 
      ปญหาและผลกระทบจากการเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรคเอดส 
               โรคติดตอทางเพศสัมพันธ  เปนโรคที่ทําลายสุขภาพทั้งทางดานรางกายและจิตใจ   

สวนโรคเอดสนั้นเปนโรคทีม่ีความรุนแรง  เพราะถาไดรับเชื้อ HIV  แลวจะตองเสยีชีวิตในเวลาอนั 
ส้ันหากขาดการดูแลเอาใจใสสุขภาพที่ด ี

       ปญหาและผลกระทบจากโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 
                 1) ตอตนเอง 
                     1.1)   ทางกาย  เกิดการอกัเสบ การเจ็บปวด  การเปนหนอง  ปสสาวะขัด   

ปสสาวะไมออก  ปวดขอเปนตน 
                1.2)ทางจิตใจ  กอใหเกิดความอบัอาย  ไมสบายใจ  เส่ือมเสยีช่ือเสียง   

สรางความเดือดรอน ใหแกบคุคลในครอบครัว  เปนตน 
                  2)  ตอครอบครัว 
                           2.1) ทําใหครอบครัวตองอับอาย  ถามีคนอื่นรู 
                           2.2) ทําใหตองเสียคาใชจายในการรักษา 
                          2.3) อาจทําใหคูสามี/ภรรยาติดโรคกันได 
                          2.4) อาจเกดิการทะเลาะวิวาทระหวางสาม/ีภรรยา 
                3)  ตอสังคม 
                          3.1) ถาเปนผูมีพฤติกรรมสําสอนทางเพศ  อาจแพรเชือ้ไปยังบุคคลอื่นได 
                          3.2) อาจทําใหเสียงานในสวนรวม  เพราะผูปวยตองเสียเวลาในการเขารับ 

การรักษา 
             4) ตอประเทศชาต ิ
                         4.1) รัฐตองเสียงบประมาณเกีย่วกับคาใชจายในการรกัษาพยาบาล  

  ถึงแมวาผูปวยจะเสียเงินคารักษา  แตบางสวนรัฐตองเปนผูจาย 
           4.2)มีพลเมืองซึ่งเปนกําลังของชาติที่ปวยทั้งดานรางกายและจติใจ  จึงไม 

สามารถที่จะชวยพัฒนาประเทศชาติได 
      ปญหาและผลกระทบจากโรคเอดส 
             1)  ตอตนเอง 
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                                      1.1) ทําใหระบบภมูิคุมกันบกพรองจึงเกิดการตดิเชื้อโรคอ่ืนๆไดงายกวาคน 
ที่มีระบบภูมิคุมกันปกต ิ

                       1.2) ทําใหมกีารเจ็บปวย  ทรมานกับการเปนโรคติดเชื้อชนิดนั้น ๆ 
                       1.3) ทําใหสุขภาพจิตเสื่อม  ส้ินหวังในชีวติ   เพราะรูตัววาตองเสียชีวติ 
                      1.4) เกิดความอับอาย  ความวิตกกังวล  กลัวคนอื่นจะไมยอมรับ 
                      1.5) เสียชีวิตการที่ผูปวยเอดสจะเสียเร็วหรือชาขึ้นอยูกับการรักษาตวัทีด่ีใชยา 

ตานเชื้อเอดสที่มีคุณภาพดี  บํารุงรางกายด ี พยายามทําใหจิตใจราเริงแจมใส 
                 2)  ตอครอบครัว   เหมือนผลกระทบจากโรคตดิตอทางเพศสมัพันธ  แตมี

ผลกระทบเพิ่มเติม  ดังนี ้
                                     2.1)  ครอบครัวจะตองสูญเสียสมาชิกในครอบครัวไป  เพราะผูปวยเอดส 
จะตองเสียชีวติ 

                       2.2) ครอบครัวจะขาดผูนําครอบครัว (ถาฝายชายเสยีชีวิต) 
                       2.3) ครอบครัวจะขาดรายได  (ถาผูเสียชีวิตตองทํางานหาเลี้ยงครอบครัว) 
                      2.4)  ครอบครัวตองไดรับความอับอาย  เส่ือมเสียชื่อเสียงของวงศตระกลู 

                               3)  ตอสังคม   เหมือนผลกระทบจากโรคติดตอทางเพศสัมพันธ  แตมีผลกระทบ
เพิ่มเติมดังนี ้

3.1 สังคมตองขาดกําลังคนไปกอนวัยอันควร  ถาเปนบุคคลสําคัญหรือมี 
3.2 หนาที่การงาน  ที่สําคัญก็จะสงผลกระทบกับงานที่ทําอยู 

                       3.3) ถาผูปวยจาํนวนมากๆ  ทําใหสังคมขาดความมั่นคง 
                       3.4) เด็กที่บดิามารดาเสียชีวติเพราะโรคเอดสจะสูญเสียโอกาสตาง ๆ  และ 

เปนภาระแกผูอ่ืน 
                4)   ตอประเทศชาติ  เหมือนผละกระทบจากโรคติดตอทางเพศสัมพันธ  แตมี 

ผลกระทบเพิ่ม  ดังนี ้
                       4.1) ประเทศชาติตองสูญเสียแรงงานไปเปนจํานวนมาก  คาดวาในชวงป   

พ.ศ.2545-2549  ซ่ึงเปนชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  9  จะมีผูเสียชีวิต 
จากโรคเอดสประมาณ  ปละ   50,000  คน  คิดเปนรอยละ  90  อยูในชวงอายุ  20-44  ป ซ่ึงเปนวัย 
แรงงานที่สําคัญของประเทศชาต ิ

                      4.2)  ผูปวยเอดสมักขาดกําลังใจในการทํางาน  เบื่อหนายชีวิต  ทอแท   อาจ 
ทํางานไดไมเต็มที่เหมือนปกติ  ดังนัน้ประสิทธิภาพในการทํางานก็จะลดลง  
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                      4.3) รัฐตองเสียงบประมาณในการรักษาสูง  เพราะปจจุบนัมีผูติดเชื้อเอดส    
และผูปวยเอดสรวมกันประมาณ  1 ลานคน  ผูที่เปนภาระก็คือผูปวยเอดส 

 
 
เคล็ดลับ    สุขภาพ 
เอดสยังไมมยีารักษาใหหายได   แตปองกนัได  ไมมใีครอยากติดเอดส  แตเมื่อติดเชื้อเอดส

แลวผูติดเชื้อหรือผูปวยจะไมสามารถแพรเชื้อเอดสมาหาเราไดเลย หากเราไมไปมีเพศสัมพันธ  หรือ
รวมพฤติกรรมเสี่ยงอ่ืน ๆ  กับผูติดเชื้อเอดสหรือผูปวยเอดส  

 
     โรคติดตอทางเพศสัมพนัธและโรคเอดส  เปนโรคที่เกี่ยวกับพฤตกิรรมของบุคคล   

ดังนั้นปฏิบัติตนที่ดี เพื่อปองกันและหลีกเล่ียงโรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรคเอดสจะเปนการ
ปองกันอยางด ี

     การปองกันและหลีกเล่ียงโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 
             วิธีการปองกันและหลีกเล่ียงโรคติดตอทางเพศสัมพันธ  ดังนี ้
      1. หลีกเลี่ยงจากสิ่งกระตุนอารมณทางเพศ    เชน  หนงัสือ  วิดีโอ   วซีีดีลามก 

อนาจาร   
 2. หลีกเลี่ยงจากเพื่อนที่ชอบชักนําไปมีพฤติกรรมที่เสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ 

โดยเฉพาะ การซื้อ และขายบริการทางเพศ 
   3. มีความตั้งมั่นในการเรียน  การทํางานจะใหเกดิความคิดเรื่องเพศลดลง 
    4. ไมหมกมุน  ครุนคิด  หรือพูดคุยกันในเรื่องเพศ 
    5. ไมประพฤติตนสําสอนทางเพศ 
   6. หลีกเลี่ยงการดื่มสุราและของมึนเมา  รวมทั้งยาเพสติดทุกชนดิ 
  7. หลีกเลี่ยงการไปเที่ยวในสถานที่ที่ลอแหลมตอการมีเพศสัมพันธ 
  8. หามใชผาเช็ดตัว  ผาขาวมาของผูที่เปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธหรือของผูที่ 

ไมแนใจวาจะเปนโรคติดตอทางเพศสัมพนัธหรือไม   
     9. เมื่อมีอารมณทางเพศ  ควรเบี่ยงเบนความสนใจไปทํากิจกรรมที่สรางสรรค 

อ่ืนๆ  เชน    เลนกีฬาทํางานอดิเรก ทํางานบาน  เปนตน 
         1.ออกกําลังกาย  เลนดนตรี  เลนกีฬาเปนประจําจะทําใหเหนื่อย  สนุก  และ 

เพลิดเพลิน      จนทําใหการคิดหมกมุนเรื่องเพศลดลง   
        2. หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธกับบุคคลที่ไมแนใจจะเปนโรคติดตอทาง 
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เพศสัมพันธ หรือถาหลีกเลี่ยงไมไดก็ควรใชถุงยางอนามัย  เพื่อปองกันการติดตอของโรค 
                 10.  ควรผอนคลายอารมณทางเพศดวยการสําเร็จความใครดวยตนเอง  เพราะ 

เปนเรื่องธรรมชาติ และปลอดภัยจากโรคตดิตอทางเพศสมัพันธดวย 
                 11.  ถาเปนนักทองเที่ยวและมีเพศสัมพันธที่เสี่ยงตอการเกดิโรคควรมีถุงยาง 

อนามัยพก ติดตัวไวเสมอทั้งชายและหญิง  และใชถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพนัธ 
      การปองกนัและหลีกเล่ียงโรคเอดส 
                วิธีการปองกันและหลีกเล่ียงโรคเอดสเหมือนกบัการปองกันและหลีกเล่ียง 

โรคติดตอทางเพศสัมพันธ  และมีขอแนะนําเพิ่มเติมอีก  ดังนี ้
1. ไมใชเข็มฉดียารวมกับผูอ่ืน  ในทกุกรณ ี
2. ไมใชใบมดีโกนรวมกับผูอ่ืน  ในการโกนหนวด  โกนขน  หรือโกนผม 
3.หลีกเลี่ยงการรับถายเลือดที่ไมผานการตรวจกอนรับบริจาค  หรือไมแนใจ 

วาจะปลอดภยั  จากโรคเอดสหรือไม 
  
เคล็ดลับ    สุขภาพ 

ผูหญิงที่ติดเชือ้เอดสแลวตั้งครรภ  ลูกที่เกดิมีโอกาสติดเชื้อจากแมไดถึง  1  ใน  3 หรือ
ประมาณ  33.33%  และกวาจะรูวาเด็กจะตดิเชื้อจากแมหรือไมก็ตองรอใหเดก็อายุครบ  18  เดือน 
เสียกอนดังนั้นในขณะตั้งครรภแมที่ติดเชื้อควรไดรับการดูแลและรักษาจากแพทยอยางใกลชิด  
เพื่อใหตนเองและลูกที่จะเกดิมามีความปลอดภัยมากที่สุด 

 
4.  ผูหญิงที่เปนผูปวยโรคเอดสหรือผูติดเชือ้เอดส  ไมควรปองกันดวยการ 

คุมกําเนิด 
                         5. หลีกเลี่ยงการฝงเข็ม  สักผิวหนัง  เจาะหู  เจาะลิ้น เจาะจมูก  เจาะคิว้ดวย
เข็มที่ใชมาแลว 
                                     6. หลีกเลี่ยงการสัมผัสเลือดจากผูอ่ืนโดยตรง  ถามีบาดแผลตองระวังเปน
พิเศษอยาใหเลือดมาสัมผัสได  ยกเวนเลือดคนที่เราแนใจจริงๆ  วาปลอดภัย 
                                     7. กอนจะแตงงานกนั  ควรไปตรวจเลือดเพื่อยนืยันวาเลือดไมมีเชื้อเอดส  
หรือถามีจะไดมีการปองกันดวยการใชถุงยางอนามัย 
 สรุป 
 โรคติดตอทางเพศสัมพันธ  เปนโรคที่ติดตอกัน  เนื่องจากการมีเพศสัมพันธกัน  สวนโรค 
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เอดสจะตดิตอกันเนื่องมาจากมีเพศสัมพันธ  ทางเลือด  และจากมารดาสูทารกในครรภไดอีกดวย  
ในสวนของโรคติดตอ ทางเพศสัมพันธสามารถที่จะรักษาหาย  เพราะมียารักษา  แตโรคเอดสยังไม
สามารถรักษาใหหายได  ปจจุบันการรักผูปวยโรคเอดสดวยการใชยาตานไวรัสเอดส  และรักษาไป
ตามอาการที่ปวย  เชน  เปนวัณโรคจะรักษา  โรควัณโรค  ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เสี่ยง
ตอการเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ  และโรคเอดสเพราะมิฉะนัน้แลวจะเกิดปญหาและผลกระทบ
จากโรคดังกลาวทั้ง 2  โรคนั้น  ทั้งตอตนเอง  ตอครอบครัว  ตอสังคม  และตอประเทศชาติ  
นักเรียนจะตองปฏิบัติตนเพือ่ปองกันและหลีกเล่ียงโรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรคเอดสอยาง
เครงครัด 
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ใบความรูสําหรับครู”แนวคดิ” 
แผนการจัดการเรียนรู 

 “พฤติกรรมท่ีเสี่ยงทางเพศตอโรคตดิตอทางเพศสัมพนัธและโรคเอดส”   
ประเด็นอภิปราย แนวคิดที่ควรได 

1. เหตุการณที่เกิดขึ้นกับสุนันทมีโอกาสที่จะเกิด
ขึ้นกับนักเรียนหรือคนใกลตัวนักเรียนหรือไม
เพราะเหตุใด 

-ความใกลชิดสนิทสนมแมกับคนที่ไวใจและคน
ใกลตัวสามารถนําไปสูการมีเพศสัมพันธและ        
เสี่ยงการติดเอดสไดทั้งสิ้น 

2. เพราะเหตุใดสุนันทจึงมีเพศสัมพันธกับประพจน 
ทั้ง ๆที่สุนันทไมใชคนรักของประพจน สุนันท
รูสึกอยางไรกับประพจน และประพจนรูสึก
อยางไรกับสุนันท 

- ความไววางใจ นึกไมถึง ทําใหสุนันทขาด
ความ       ระมัดระวังตัว จึงเกิดเหตุเชนนี้ขึ้น 

- ประพจนเปนผูชายที่ตองการเพียงระบาย
ความตองการทางเพศเทานั้น 

- สุนันทเคารพนับถือประพจนเหมือนพี่ชาย
สวน ประพจนนั้นไมไดรักสุนันทจริง ๆ 
เพียงแต    ตองการมีเพศสัมพันธกับสุนันท 

        เพราะความ       เห็นแกตัวและไมสามารถ 
         ควบคุมตัวเองได 

3. การมีเพศสัมพันธที่ไมคาดคิดเพียงครั้งเดียวของ
สุนันท จะทําใหสุนันทมีโอกาสติดเชื้อเอดส
หรือไม เพราะเหตุใด 

- สุนันทมีโอกานติดเชื้อเอดสได แมวาจะมี
เพศ       สัมพันธเพียงครั้งเดียว เพราะไมมี
ใครแนใจได 

       วาประพจนไปมีเพศสัมพันธกับใครบาง และ 
        ติดเชื้อเอดสมาแลวหรือไม 

4. จะปองกันตนเองจากสถานการณที่อาจนําไปสู 
       การมีเพศสัมพันธที่ไมคาดคิด กับคนใกลตัวได 
       อยางไร 

- ควรหลีกเลี่ยงการอยูใกลชิดกับเพศตรงขาม
ในที่ลับตา เมื่อตองตกอยูในสถานที่เชนนั้น
หรือเมื่อตองตกอยูในสถานการณที่ไมแน
ไวใจ ก็ใหปลีกตัวออกมาทันที ไมวาจะถูก
ชักจูงเกลี้ยกลอมอยางไร 

-      เลาเหตุการณใหพอแม หรือครูที่ไวใจฟง   
5. มีเหตุการณอะไรบาง ที่ควรระมัดระวังเพื่อปองกัน
ไมใหเกิดเหตุรายเชนสุนันท และเมื่อเกิดเหตุการณที่
ไมแนใจวาจะเกิดอันตรายนักเรียนควรทําอยางไร 

- เหตุการณที่ตองรีบปลีกตัวในทันที ไดแก 
- อยูในที่ลับตาคนสองตอสอง กับเพศตรง
ขาม 

       - มีใครคนหนึ่งคนใดมาสัมผัสรางกายแม  
          เพียง เล็กนอย 
       - เพศตรงขามพูดจาหวานลอมชวนไปอยูในที่ 
          ลับตา เชน ใหเขาไปหาของในหอง ฯลฯ 
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เกณฑการประเมิน 
ดีมาก =     4 
ดี =     3 
พอใช =     2 
ปรับปรุง    =    1  

เกณฑการตัดสินคุณภาพ  
คะแนน 16 - 20 = ดีมาก 
คะแนน 11 – 15 = ด ี
คะแนน 6  - 10  = พอใช 
คะแนน 1 – 5    = ปรับปรุง 

แบบประเมินผลงานนักเรียน 
ชุดการเรียนรูท่ี ......เร่ือง....................................................................................................... 

ผลงานที่ประเมิน..................................................................... 
ความถูกตอง
ของเนื้อหา 

ความคิด
สรางสรรค 

วิธีการ
นําเสนอ 

การยอมรับ
ของผลงาน การนําไปใช ช่ือ

นักเรียน/
กลุม 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

รวม 
20 

คะแนน 

                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      

 
ลงชื่อ...................................ผูประเมิน 

     ....................../......................./............................... 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 
 

ชุดการเรียนรูท่ี ........เร่ือง..................................................................................................... 
กลุมท่ี........................................... 

สมาชิก 
1............................................................... 2.......................................................................... 
3............................................................... 4.......................................................................... 
5...............................................................6……………………………………………….. 
คําชี้แจง  ใหเขียนเครื่องหมาย / ลงในชองที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน 

คุณภาพการปฏิบัติ ขอที่  
รายการประเมินพฤติกรรม ดีมาก 

4 
ดี 
3 

พอใช 
2 

ปรับปรุง 
1 

หมายเหตุ 

1. มีการปรึกษากันกอนทํางาน      
2. มีการแบงหนาที่และทําตามหนาที่      
3. มีการปฏิบัติตามขั้นตอน      
4. มีการชวยเหลือกันภายในกลุม      
5. ปฏิบัติงานเสร็จตามเวลา      
6. ผลงานเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนด      
7. ผลงานมีความคิดริเริ่มสรางสรรค      
8. ผลงานมีเนื้อหาถูกตอง      
9. ผลงานสามารถนําไปใชประโยชนได      
10. จัดเก็บวัสดุ อุปกรณ สถานที่เรียบรอย หลัง

เลิกปฏิบัติงาน 
     

รวม      
 
   เกณฑการตดัสินคุณภาพ    
  คะแนน 31 – 40  = ดีมาก  ลงชื่อ.....................................................ผูประเมิน 
  คะแนน 21 – 30  = ด ี                     วันที่..........เดือน................พ.ศ................. 
  คะแนน 11 -20   = พอใช 
  คะแนน 1 – 10    = ปรับปรุง 
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คูมือสําหรับครู 
ชุดการเรียนรูท่ี 4 

เร่ือง การคบเพื่อนและการผูกมิตร 
คําชี้แจง  

 1. ครูผูสอนจะตองเตรียมเอกสารและวัสดุอุปกรณกอนทําการสอนดวยชุดการเรียนรู 
ชุดที่    4 ดังนี ้

    1.1 แผนการจัดการเรียนรู  เร่ือง การคบเพื่อนและการผูกมิตร      จํานวน 1 ชุด 
 1.2 คูมือนักเรยีน               จํานวน  6 ชุด 
          1.3 กระดาษคําตอบแบบทดสอบ             จํานวน 40 ชุด 
          1.4 แบบทดสอบ               จํานวน 40 ชุด 

                1.5 เครื่องเลนและแผน CD ROM              จํานวน 1  ชุด 
 
 2. บทบาทและหนาที่ของครูผูสอน 
  2.1 ครูตองศึกษารายละเอยีดของชุดการเรียนรูชุดที่ 4 อยางรอบครอบ โดยศึกษา 
         คูมือ สําหรับครู คูมือสําหรับนักเรยีน 

           2.2 สําหรับการสอนครูตองชี้แจงใหนักเรยีนเขาใจบทบาทหนาที่ของนักเรียน    
                  ในการเรียนดวยชุดการเรียนรู 

                 2.3จัดกิจกรรมการเรียนรู และการวัดประเมนิผลใหเปนไปตามลําดับขั้นตอน 
                      ของชุดการเรียนรูที่กําหนดไว 

    2.4 ครูควรเปนผูใหคําแนะนํา และเปนที่ปรึกษาของนักเรียนขณะที่นักเรียน  
                ดําเนินกิจกรรม 

2.5 หลักการเรียนดวยชุดการเรยีนรูเสร็จแลว ใหนักเรยีนทําแบบทดสอบหลังใช
ชุดการเรียนรูแตละชุด 

2.6 ในกรณีที่มีนักเรียนขาดเรยีน ครูควรใหนกัเรียนที่ขาดเรยีนเรียนรูเปน
รายบุคคลจากชุดการเรียนรู 

2.7 นักเรียนที่ไมผานการประเมนิผลหลังเรียน ตองทํากิจกรรมการเรียนรูใหม 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 4 
กลุมสาระการเรียนรู  สุขศึกษาและพลศึกษา          ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 
สาระที่ 2 ชีวิตครอบครวั                           ชื่อหนวยการเรียนรู   ชีวิตครอบรัว 
เร่ือง การคบเพื่อนและการผูกมิตร                        2 ชั่วโมง 
****************************************************************************** 
 
1. สาระสําคัญ  
 คนเราอยูลําพงัคนเดียวไมได ตองพึ่งพาอาศัยชวยเหลือซ่ึงกันและกัน การมีเพื่อนยงัให
ความรูสึกอบอุนใจ ชวยกันคิด ชวยแกไขปญญาหาตางได และการรูจักปฏิเสธก็เปนทักษะที่ผูเรียน
ควรฝกใหคุนเคย เพื่อเปนการชวยเหลือเพือ่นและตนเองใหรูจักหลีกเล่ียงพฤติกรรมที่อาจนําผลเสีย
มาสูตนเองและเพื่อนได และถือวาเปนสิทธิสวนบุคคลในการปองกันตนเองและเพือ่น การปฏิเสธที่
เหมาะสมจะชวยรักษาสัมพนัธภาพที่ดใีนกลุมเพื่อนไดด ี
 
2. มาตรฐานการเรียนรู  พ.2.1 
 
3. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
     มีทักษะในการคบเพื่อนและผูกมิตรจนมีเพื่อนหรือมิตรที่ดีจํานวนหนึ่ง 
 
4. จุดประสงคการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

        1. รูและเขาใจความสําคัญของเพื่อน 
        2.รูวิธีการคบเพื่อน 
        3. เห็นความสําคัญของเพื่อนและการคบเพื่อน 
        4. รูวิธีการผูกมิตรดวยหลักธรรมทางศาสนา 
        5. มีทักษะสามารถเตือนเพื่อนในสถานการณที่เสีย่งตอการมีเพศสัมพันธ 
 

5. สาระการเรียนรู 
      1. ความสําคัญของเพื่อนและการคบเพือ่น 

       2. การคบเพื่อน 
        3. การผูกมิตรดวยหลักธรรมทางศาสนา 
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6. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
        6.1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน 

 1. ครูขอใหทุกคนสงชื่อเพื่อนที่รักมาก ของนักเรียนใหครูผูสอน และครูผูสอน 
สุมถามเหตุผลวาทําไมจึงเลือกเพื่อนคนนี ้อภิปรายซักถามเกี่ยวกับการคบเพื่อน 

     2. ครูแจงจดุประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ 
     3. ครูช้ีแจงวิธีการเรียนรู 
 6.2 ขั้นเรียนรู 
    1. แบงกลุมนักเรียนออกเปน  6 กลุมละ 6 คน (โดยคละความสามารถ เกง ออน  

ปานกลาง ) เมื่อเสร็จแลวใหเลือกประธาน รองประธานและเลขานุการ แบงหนาที่ปฏิบัติตามใบงาน 
ที่กําหนดในชดุการเรียนรู 

 2. แจกชดุการเรียนรูชุดที่ 4 เร่ือง การคบเพื่อนและการผูกมิตร 
     3. นักเรียนศึกษาชุดการเรียนรู โดยศกึษาคําชี้แจง จุดประสงคการเรียนรู ใบงาน  

ซ่ึงหาก   นักเรียนเกดิความสงสัยไมเขาใจใหซักถามคร ู
   4.นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามแผนในชดุกาเรียนรู โดยครูคอยสังเกตการณดําเนิน 

  กิจกรรมของนักเรียนแตละกลุม และคอยใหคําปรึกษาแนะนํา 
 6.3 ขั้นสรุป 
  1. ใหตวัแทนแตละกลุมนําเสนอผลการเรียนรูจากกิจกรรมตามใบงาน 
               2. นักเรียนดู CD ROM  เร่ือง “เพือ่นใจวัยรุน” 

                            3.  ครูและนักเรียนรวมกนัสรุปผลการเรียนรู เร่ือง การคบเพื่อนและการผูกมิตร 
                            4. นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน 
 
7. สื่อ/แหลงการเรียนรู 

       7.1 สื่อ 
      1. ชุดการเรียนรูที่ 4 การคบเพื่อนและการผูกมิตร 

            2.ใบงานที่ 1 เร่ือง ความสําคัญของเพื่อน 
             3.ใบงานที่ 2 เรื่อง ทักษะในการผูกมติร 
             4.ใบความรู  เร่ือง คนที่จะคบหา  
             5.แบบทดสอบหลังการเรียนรู จํานวน 10 ขอ 
             6. แผนCD ROM เร่ือง “เพื่อนใจวยัรุน” 
             7. หองสมุดของโรงเรียน 
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       7.2 แหลงการเรียนรู 
               1. http://www.teenpath.net-Teennature-Microsoft Internt Explorer 
               2.  http://www.moph.go.th/mdh/index1.html 
               3.  http://www.mahidol.ac.th/mahidol/ra/rapc. 
 

8. การวัดและการประเมินผล 
       8.1 วิธีการวัด 
              1. สังเกตการณปฏิบตัิกิจกรรมกลุม 
              2. ตรวจผลงาน(ใบงาน) 
              3. ทดสอบนักเรียน 
      8.2 เคร่ืองมือ 
              1. แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
              2. แบบทดสอบ 
              3. แบบประเมินผลงานนักเรยีน 
           8.3 เกณฑการประเมินผล 
             1 . ไดคะแนนจากการตรวจใบงานในแตละใบงาน ไดคะแนนในแตละใบงาน 5 
คะแนนขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ถือวาผานเกณฑ  
                  2.  คะแนนที่ไดจากแบบทดสอบ 
    -  ไดคะแนนจากการทดสอบทายใบความรู  4  คะแนนขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 
8 คะแนน ถือวาผานเกณฑ 
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 ใบความรูสําหรับคร ู
      ชุดการเรยีนรูที่ 4 

เรื่อง การคบเพื่อนและการผูกมิตร 
 

 
 1.  ความสําคญัของเพื่อน 

 มนุษยเปนสัตวสังคมจะตองอยูรวมกันเปนกลุมหรือเปนหมูคณะจะไมนิยมแยกไป 
อยูอยางโดดเดี่ยว  หรืออยูคนเดียว  จะตองมีการพูดคุยไปมาหาสูกัน  ชวยเหลือพึ่งพาอาศัยกัน  
ทํางานหรือทํากิจกรรมรวมกัน หรือมีเหตุที่ตองทําใหมาอยูรวมกันเปนสังคมขนาดเล็กไปจนถึง
สังคมขนาดใหญ  อาจมีตั้งแตสังคมเพื่อนบาน   เพื่อนเรียน  เพื่อนรวมงาน   เพื่อนรวมกิจกรรม  
เพื่อนรวมชุมชนหรือรวมหมูบาน  ไปจนถึงเพื่อนรวมชาติและเพื่อนรวมโลก แตคําวา “เพื่อน”  ที่
กลาวมานั้น   ไมวาจะเปนเพื่อนใกลตัวหรือไกลตัว  เพื่อนสนิทหรือไมสนิทหรือเพื่อนแบบใดก็ตาม  
อาจกลาวสรุปไดวา “มนุษยตองมีเพื่อน”   
  เหตุผลที่สําคัญที่ทําใหคนเราตองการเพื่อนหรือจําเปนตองมีเพื่อนนั้นอาจกลาวได
วา  เนื่องมาจาก  ความตองการพื้นฐานของมนุษย  ซ่ึงเปนความตองการทางดานจิตวิทยา  พอจะ
สรุปถึงเหตุผลของการมีเพื่อนไดดังนี ้
  1.1  ตองการความมั่นคงและปลอดภัย 
                                            มนุษยทุกคนตองการความมั่นคงและปลอดภัยจึงตองการมีเพื่อนที่จะ
สามารถชวยเหลือได  ในยามทุกขยากและเดือดรอน  ในยามปกติก็ชวยใหเกิดความรูสึกอบอุนใจ   
เกิดความรูสึกมั่นคงทางจิตใจ  ไมรูสึกโดดเดี่ยว  และเพื่อนก็ยังชวยคุมครองปองกันภัยจากสิ่งตาง ๆ  
ที่จะทําใหเกิดความทุกขยากและเดือดรอนได   ดังนั้นการมีเพื่อนจึงทําใหมนุษยเกิดความรูสึก
ปลอดภัยขึ้นในจิตใจอีกดวยตัวอยางเชนในยามเจ็บปวย   ประสบอุบัติเหตุ  หรือมีเรื่องรายเกิด
ขึ้นกับตนเอง  ถามีเพื่อนมาชวยเหลือ  มาเยี่ยมเยียน  หรือมาอยูใกลๆ  ก็จะมีความรูสึกมั่นคงและ
ปลอดภัยขึ้น 

 1.2   ตองการเปนที่ยอมรับและไดรับการยกยองในสังคม 
   ธรรมชาติของมนุษยนั้นตองการใหเปนที่ยอมรับและยกยองของคนทั่วไป  
โดยเฉพาะคนใกลชิด  หรือใกลตัว  การที่มีคนยอมรับบุคคลเปนสมาชิกคนหนึ่ง หรือยอมรับใน
ความสามารถ  ความดี   ความมีน้ําใจ   ความนารัก  หรือจะยอมรับดวยเหตุผลใด  ยาอมทําใหบุคคล
ผูนั้นมีความสุข  และยิ่งการที่บุคคลนั้นไดรับเกียรติยกยองวาเปนคนที่มีคุณคาหรือมีคุณประโยชน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 261

แกกลุมหรือสังคมก็จะทําใหบุคคลผูนั้นมีความสุขมากยิ่งขึ้น   ในทางกลับกันถาบุคคลไมเปนที่
ยอมรับในสังคม  ไดรับการดูถูก  เหยียดหยามก็จะทําใหบุคคลนั้นมีความทุกขและความคับของใจ 
  1.3   ตองการคนที่เขาใจตนเองและเปนทีป่รึกษาได 
           ในชีวิตประจําวันของมนุษยอาจจะอยูในสังคมขนาดเล็กหรือขาดใหญ  ตอง
มีเรื่องกระทบกระเทือนดานจิตใจและอารมณบาง  โดยอาจมีสาเหตุมาจากบุคคล  สภาพแวดลอม
ตาง ๆ  หรือประสบปญหาตาง ๆ  มนุษยจึงมีความตองการคนที่เขาใจตนเอง  ใหคําปรึกษาได  
สามารถเปนที่ระบายความในใจหรือ  ความคับของใจหรือปญหาตาง ๆ ได  เมื่อไดระบายความทุกข
แลวก็รูสึกสบายใจขึ้น  นอกจากนี้ยังคงตองการใหเพื่อนชวยบํารุงขวัญ  ใหกําลังใจ  หรือคอย
ปลอบใจดวย  
                 1.4   มนุษยไมตองการอยูอยางโดดเดี่ยว 
                            การอยูอยางโดดเดี่ยว หรือตาลําพังจะทําใหเกิดความเหงาการที่ไมมีเพื่อน
คุย  หรือไมไดพูดคุยกับใครเปนเวลานาน ๆ   ก็มักจะเกิดความเหงา  การพูดคุย  ที่ถูกใจหรือมีผล
ทางบวกจะทําใหคูสนทนามีความ    สุขใจทั้งคู  การอยูตามลําพังบางครั้งอาจทําใหจิตใจฟุงซาน
อยางที่มีคําโบราณกลาววา “อยูคนเดียวใหระวังความคิด”  ซ่ึง “ความคิด”  นั้นคือ ความคิดที่ฟุงซาน  
อาจทําใหเกิดความไมสบายใจ     และความวิตกกังวลได 
        2.  การคบเพื่อน 
                วัยรุนเปนวัยที่มีความรักเพื่อน  เชื่อเพื่อนมากกวาวัยอ่ืน ๆ  บางครั้งจะรักเพือ่นเชือ่
เพื่อนอยางไมมีเหตุผล  และอาจมากกวาบิดา  มารดาของตนเอง เพื่อนจึงมีอิทธิพลมากในวัยนี้   
บางครั้งอาจมีการชวยเหลือกันในทางที่ผิด  เชน  ชวยปกปดความผิดของเพื่อนไมใหบิดา  มารดา  
หรือครูไดรับรู   และการแกปญหาที่ไมถูกตอง  ทําใหเกิดปญหาใหญตามมาไดในภายหลัง บางคน
ยอมเปนคนเกเร    เสพยาเสพติด  หนีเรียนไปกับกลุมเพื่อนเพราะเห็นเปนเรื่องสนุกและตองการให
เพื่อนยอมรับตนเองเขากลุม 
               มีพุทธศาสนาสุภาษิตบทหนึ่งกลาววา “คบคนเชนไรก็เปนคนเชนนั้น”  ซ่ึงเห็นได
ชัดวาคนที่เปนเพื่อนกันมักมีอะไรที่เหมือนๆ  กัน  เชน คนที่ไมเรียบรอยก็จะคบกับคนที่ไม
เรียบรอย  คนที่ชอบเที่ยวก็จะคบกับคนชอบเที่ยว  คนที่รักเรียนก็จะคบกับคนรักเรียน  เปนตน  มี
วัยรุนหลายคนที่ตองผิดพลาด     เพราะการคบเพื่อน     แตก็มีวัยรุนหลายคนที่ไดดีเพราะการคบ
เพื่อน   ดังนั้นการรูจักเลือกคบเพื่อนจึงเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งสําหรับวัยรุน  ถาแบงระดับของเพื่อน
ตามความสนิทสนมแลว   สามารถแบงไดเปน  4  ระดับ  ดังนี้ 

1) เพื่อนผาน  คือ  เพื่อนที่รูจักกนัคร้ังเดียว  2  คร้ัง  หรือ  3  คร้ังแลวไมพบกันอีก 
เลย  แตยังถือเปนเพื่อนกนั  เพราะไดรูจกักนัแลวแตไมมกีารคบหากันอยางตอเนื่อง 
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2) เพื่อนแคคนรูจักกัน   คือ  เพื่อนที่ไมสนิทกัน  ยังไมรูประวัติ  นิสัย หรือ 
รายละเอียดเกี่ยวกับเพื่อนหรืออาจรูเพียงเล็กนอยยังมีการคบกันแบบผิวเผินไมควรไวเนื้อเช่ือใจมาก 
นักควรคบกันสักระยะหนึ่งแลวจะทําใหรูจักกันดียิ่งขึ้น  แลจึงตัดสินใจวาจะคบกันแบบผิวเผินหรือ 
จะคบกันแบบเพื่อนสนิทตอไป 

3) เพื่อนเลน    เปนเพื่อนที่คบกันอยางสนิทขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง  อาจใหความ 
สนิทสนมไดมากขึ้น   แตควรคบกันไปอีกสักระยะหนึ่ง  อาจเลนดวยกัน  เที่ยวดวยกันบาง   
รับประทานอาหารดวยกันบาง  ถาเห็นวาเปนคนดี ก็อาจตัดสินใจวาจะคบกันใหสนิทขึ้นอีกระดับ 
หนึ่ง 

4) เพื่อนแท  เพื่อนชนิดนี้จะมีไมมาก  เพราะเราก็ไดคัดกรองมาแลว  รูนิสัยใจคอ 
กันเปนอยางดี  ชวยเหลือเกื้อกูลกันมาตลอด  มีความเขาใจและหวงใยกัน  คุนเคยกันดี  การที่จะคบ 
ใครเปนเพื่อนแท  ควรจะตองมีความพิถีพิถัน  จะตองเปนคนดีหรือที่ไมพาเราไปในทางที่ไมด ี

 
 
เคล็ดลับ  สุขภาพ 

สังคหวัตถุ   คือ  หลักของการยึดเหนีย่วน้ําใจซึ่งกนัและกัน  มี 4  ประการ คือ 
ทาน     คือ   การให 
ปยวาจา    คือ  การพูดจาสุภาพ  ออนหวาน 
อัตถจริยา   คือ   การทําตนใหเปนประโยชน  
สมานัตตตา   คือ  การวางตนเสมอตนเสมอปลาย 
 

  
                    3.   การผูกมิตรดวยหลักธรรมทางศาสนา 
                “มิตร”  และ  “เพื่อน”  มีความหมายเหมือนกัน  ในสังคมนักเรียนตองมีเพื่อนบาง  
และสามารถแยกแยะไดวา  เพื่อนแตละคนนั้นนักเรียนคบกันสนิทสนมในระดับใด  ระดับเพื่อน
ผาน  เพื่อนแคคนรูจัก  เพื่อนเลน  หรือเพื่อนแท  ตลอดจนจัดไดวาเพื่อนแตละคนนั้นเปนมิตรแท
หรือมิตรเทียม  การผูกมิตรมีหลายวิธีเปนทั้งศาสตรและศิลปซ่ึงตัวนักเรียนตองเปนคนดีมีความ
ประพฤติดีรูจักปฏิบัติตนใหดี  วางตนใหเหมาะสมตอเพื่อนๆ  โดยใชหลักธรรม  “สังคหวัตถุ   4 ”   
เปนแนวทางในการผูกมิตร  ดังนี ้
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                     3.1  ทาน  
                              ทาน    คือ   การใหปนสิ่งของตาง ๆ     ตนแกผูอ่ืนที่ควรใหปน    มีพุทธ
ศาสนสุภาษิตอยู  2 บท กลาววา  “ผูใหยอมเปนที่รัก”   กับ   “ผูใหยอมผูกไมตรีไวได” การใหเปน
การแสดงออกถึงการเสียสละเพื่อเพื่อนเพื่อนของตนไมเปนคนใจแคบหรือเห็นแกตัว  ดังนั้นการให
จึงเปนวิธีการผูกมิตรที่ด ี
                    3.2   ปยวาจา 
                             ปยวาจา  คือ  การเจรจาดวยวาจาที่ออนหวาน  การพูด  การคุยกันตองใช
ถอยคําทีสุภาพและออนหวานจะทําใหผูฟงหรือคูสนทนาพอใจ  สบายใจ  ควรมีการชมเชยเพื่อน
บางตามโอกาส  การจะติเตียนก็ควร  ใชวาจาทีผูฟง  ฟงแลวร่ืนหู  ไมโกรธผูพูด  ในทางตรงขามถา
พูดจาที่มีลักษณะหยาบคาย  ขวางหู  ขูตะคอกก็จะทําใหไมมีใครอยากฟง  ไมอยากคบหาสมาคม
ดวย  ดังนั้นการพูดจาที่ไพเราะ  ออนหวานจึงเปนวิธีการผูกมิตรที่ด ี
                      3.3   อัตถจริยา 
                              อัตถจริยา  คือ  การประพฤติแตส่ิงที่เปนประโยชนแกผูอ่ืน  การบําเพ็ญ
ประโยชนแกเพื่อน  ควรชวยเหลือเพื่อนเมื่อเพื่อนมีความตองการใหชวย  โดยชวยตามกําลัง
ความสามารถตนเอง ไมควรทิ้งเพื่อนในยามยากหรือมีปญหา  ดังนั้นการทําตนใหเปนประโยชนแก
ผูอ่ืนจึงเปนวิธีผูกมิตรที่ด ี
                     3.4  สมานัตตตา 
                              สมานัตตตา   คือ  ความเปนคนที่มีความ  เสมอตนเสมอปลาย  ไมถือตัว  
เปนการประพฤติตน  ที่เหมือนเดิมเสมอตนเสมอปลาย  ซ่ึงเปนการแสดงออกถึงความจริงใจที่มีตอ
เพื่อนถึงแมตนเองจะมีฐานะหรือตําแหนงหนาที่การงานดีขึ้นอยางมากก็ประพฤติปฏิบัติตน
เหมือนเดิม  ไมถือตัว  เพื่อนจะมีความไววางใจ  ดังนั้นการเปนคนเสมอตนเสมอปลาย  ไมถือตัวจึง
เปนวิธีการผูกมิตรที่ด ี
 
 4.  สรุป 
 มนุษยตองมีเพื่อน  เพราะเพื่อนมีความสําคัญตอมนุษยหลายประการ  เชน  ทําใหอบอุนใจ  
รูสึกมั่นคงและปลอดภัย  เปนที่ยอมรับในสังคม  เปนที่ปรึกษาหารือหรือระบายความทุกขได  เปนคู
สนทนา  ไปไหนดวยกัน  แกเหงาได เปนตน  เนื่องจากเพื่อนมีความสําคัญ  การคบเพื่อนจึงเปน
ส่ิงจําเปนที่ทุกคนควรพิจารณาวาจะคบกับใคร  อยางไร  ใหความสนิทสนมเพียงใด  จะคบกันแค
เพียงเพื่อนผาน  เพื่อนแคคนรูจัก  เพื่อนเลน  หรือเพื่อนแท  และการผูกมิตรเปนวิธีหนึ่งที่ไดผลดีก็
คือ  การผูกมิตรดวยหลักธรรมทางศาสนา  ซ่ึงใชหลักธรรมที่เรียกวา  “สังคหวัตถุ 4”  ซ่ึงไดแก  
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ทาน  คือ  การใหปนส่ิงของๆ  ตนแกผูอ่ืนที่ควรใหปน  ปยวาจา  คือ   การเจรจาดวยวาจาที่
ออนหวาน  อัตถจริยา  คือ  การประพฤติแตส่ิงที่เปนประโยชนแกผูอ่ืน     และสมานัตตตา      คือ     
ความเปนคนที่มีความเสมอตนเสมอปลาย   ไมถือตัว  ดังนั้น  หากในสังคมมีการผูกมิตรที่ดีที่ชวย
แนะนําในสิ่งที่ถูกตอง  สังคมก็จะมีการอยูรวมกันอยางปกติสุข 
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เกณฑการประเมิน 
ดีมาก =     4 
ดี =     3 
พอใช =     2 
ปรับปรุง    =    1  

เกณฑการตัดสินคุณภาพ  
คะแนน 16 - 20 = ดีมาก 
คะแนน 11 – 15 = ด ี
คะแนน 6  - 10  = พอใช 
คะแนน 1 – 5    = ปรับปรุง 

แบบประเมินผลงานนักเรียน 
ชุดการเรียนรูท่ี ......เร่ือง....................................................................................................... 

ผลงานที่ประเมิน..................................................................... 
ความถูกตอง
ของเนื้อหา 

ความคิด
สรางสรรค 

วิธีการ
นําเสนอ 

การยอมรับ
ของผลงาน การนําไปใช ช่ือ

นักเรียน/
กลุม 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

รวม 
20 

คะแนน 

                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      

 
ลงชื่อ...................................ผูประเมิน 

     ....................../......................./............................... 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 
 

ชุดการเรียนรูท่ี ........เร่ือง..................................................................................................... 
กลุมท่ี........................................... 

สมาชิก 
1............................................................... 2.......................................................................... 
3............................................................... 4.......................................................................... 
5...............................................................6……………………………………………….. 
คําชี้แจง  ใหเขียนเครื่องหมาย / ลงในชองที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน 

คุณภาพการปฏิบัติ ขอที่  
รายการประเมินพฤติกรรม ดีมาก 

4 
ดี 
3 

พอใช 
2 

ปรับปรุง 
1 

หมายเหตุ 

1. มีการปรึกษากันกอนทํางาน      
2. มีการแบงหนาที่และทําตามหนาที่      
3. มีการปฏิบัติตามขั้นตอน      
4. มีการชวยเหลือกันภายในกลุม      
5. ปฏิบัติงานเสร็จตามเวลา      
6. ผลงานเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนด      
7. ผลงานมีความคิดริเริ่มสรางสรรค      
8. ผลงานมีเนื้อหาถูกตอง      
9. ผลงานสามารถนําไปใชประโยชนได      
10. จัดเก็บวัสดุ อุปกรณ สถานที่เรียบรอย หลัง

เลิกปฏิบัติงาน 
     

รวม      
 
   เกณฑการตดัสินคุณภาพ    
  คะแนน 31 – 40  = ดีมาก  ลงชื่อ.....................................................ผูประเมิน 
  คะแนน 21 – 30  = ด ี                     วันที่..........เดือน................พ.ศ................. 
  คะแนน 11 -20   = พอใช 
  คะแนน 1 – 10    = ปรับปรุง 
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คูมือสําหรับครู 
ชุดการเรียนรูท่ี 5 

เร่ือง การปองกันตนเองเละทักษะการเตือนเพื่อนเกี่ยวกับพฤติกรรม 
เสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ 

 
 
คําชี้แจง  

 1. ครูผูสอนจะตองเตรียมเอกสารและวัสดุอุปกรณกอนทําการสอนดวยชุดการเรียนรู 
ชุดที่   5 ดังนี ้

 1.1 แผนการสอน เร่ือง พฤติกรรมที่เส่ียงตอการเกิดโรคเพศสัมพันธ   
                                                                                                               จํานวน 1 ชุด 
 1.2 คูมือนักเรยีน               จํานวน  40 ชุด 
 1.3 กระดาษคําตอบแบบทดสอบ              จํานวน 40 ชุด 
 1.4 แบบทดสอบ                จํานวน 40 ชุด 

       2. บทบาทและหนาที่ของครูผูสอน 
       2.1 ครูตองศึกษารายละเอียดของชุดการเรียนรูชุดที่ 5 อยางรอบครอบ โดยศึกษา  
              คูมือสําหรับครู คูมือสําหรับนักเรยีน 
      2.2 สําหรับการสอนครูตองชี้แจงใหนกัเรียนเขาใจบทบาทหนาที่ของนักเรียนใน 
             การเรียนดวยชุดการเรียนรู 
      2.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู และการวดัประเมินผลใหเปนไปตามลําดับขั้นตอนของ 
             ชุดกาเรียนรูที่กําหนดไว 

2.4 ครูควรเปนผูใหคําแนะนํา และเปนที่ปรึกษาของนักเรยีนขณะทีน่ักเรยีนดําเนิน
กิจกรรม 

2.5 หลักการเรียนดวยชุดการเรยีนรูเสร็จแลว ใหนักเรยีนทําแบบทดสอบหลังใช
ชุดการเรียนรูแตละชุด 

2.6 ในกรณีที่มีนักเรียนขาดเรยีน ครูควรใหนกัเรียนที่ขาดเรยีนเรียนรูเปน
รายบุคคลจากชุดการเรียนรู 

2.7 นักเรียนที่ไมผานการประเมนิผลหลังเรียน ตองทํากิจกรรมการเรียนรูใหม 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 5 
กลุมสาระการเรียนรู  สุขศึกษาและพลศึกษา      ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 
สาระที่ 2 ชีวิตครอบครวั                 ชื่อหนวยการเรียนรู   ชีวิตครอบรัว 
เร่ือง ทักษะการเตือนเพื่อนเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธเวลา  2 ชั่วโมง 
****************************************************************************** 
 
1. สาระสําคัญ  
 คนเราอยูลําพงัคนเดียวไมได ตองพึ่งพาอาศัยชวยเหลือซ่ึงกันและกัน การมีเพื่อนยงัให
ความรูสึกอบอุนใจ ชวยกันคิด ชวยแกไขปญญาหาตางได และการรูจักปฏิเสธก็เปนทักษะที่ผูเรียน
ควรฝกใหคุนเคย เพื่อเปนการชวยเหลือเพือ่นและตนเองใหรูจักหลีกเลีย่งพฤติกรรมที่อาจนําผลเสีย
มาสูตนเองและเพื่อนได และถือวาเปนสิทธิสวนบุคคลในการปองกันตนเองและเพือ่น การปฏิเสธที่
เหมาะสมจะชวยรักษาสัมพนัธภาพที่ดใีนกลุมเพื่อนไดดี 
 
2. จุดประสงคการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

 1. รูและเขาใจความสําคัญของเพื่อน 
       2.รูวิธีการคบเพื่อน 
       3.เห็นความสําคัญของเพื่อนและการคบเพื่อน 
       4.รูวิธีการผูกมิตรดวยหลักธรรมทางศาสนา 
       5.มีทักษะสามารถเตือนเพื่อนในสถานการณที่เส่ียงตอการมีเพศสัมพันธ 
 

3. สาระการเรียนรู 
       1. ความสําคัญของเพื่อนและการคบเพือ่น 

        2. การคบเพื่อน 
        3. การผูกมิตรดวยหลักธรรมทางศาสนา 
 
4. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
        4.1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน 

             1. ครูขอใหทุกคนสงช่ือเพื่อนที่รักมาก ของนักเรยีนใหครูผูสอน และครูผูสอนสุม 
ถามเหตุผลวาทําไมจึงเลือกเพื่อนคนนี ้อภปิรายซักถามเกี่ยวกับการคบเพื่อน 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 269

            2. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ 
            3. ครูช้ีแจงวิธีการเรียนรู 
      4.2 ขั้นเรียนรู 
             4.แบงกลุมนักเรียนออกเปน  6 กลุมละ 6 คน (โดยคละความสามารถ เกง ออนปาน 

กลาง) เมื่อเสร็จแลวใหเลือกประธาน รองประธานและเลขานุการ แบงหนาที่ปฏิบัตติามใบงานที ่
กําหนดในชดุการเรียนรู 

             5.แจกชุดการเรียนรูชุดที่ 5 เรื่อง ทักษะการเตือนเพื่อนเกีย่วกับพฤติกรรมเสี่ยงตอ 
การมีเพศสัมพนัธ 

              6.นักเรียนศึกษาชุดการเรียนรู โดยศึกษาคําช้ีแจง จุดประสงคการเรียนรู ใบงาน  
ซ่ึงหากนักเรียนเกิดความสงสัยไมเขาใจใหซักถามครู 

             7.นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามแผนในชุดกาเรียนรู โดยครูคอยสังเกตการณดาํเนิน 
 กิจกรรมของนักเรียนแตละกลุม และคอยใหคําปรึกษาแนะนํา 

4.3 ขั้นสรุป 
             8. ใหตัวแทนแตละกลุมนําเสนอผลการเรียนรูจากกิจกรรมตามใบงาน 
             9. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปผลการเรียนรู เร่ือง ทักษะการเตอืนเพื่อนเกี่ยวกับ 

พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ 
             10. นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน 

 
5. สือ/แหลงการเรียนรู 

       5.1 สื่อ 
                                1. ชุดการเรียนรูที่ 5 ทักษะการเตือนเพื่อนเกี่ยวกับพฤติกรรม เส่ียงตอการมี 
เพศสัมพันธ 

              2. ใบความรู “เร่ืองหลักการปฏิเสธ” 
              3. สถานการณที่ 1 ชวนไปเทีย่วตอ 
              4. สถานการณที่ 2 ชวนไปคางที่บาน 
             5. คูมือครู 
             6. คูมือนักเรียน 
             7.หนงัสืออานประกอบ 
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              5.2 แหลงการเรียนรู 
               1. http://www.moph.go.th/mdh/index1.html 
               2.  http://www.mahidol.ac.th/mahidol/ra/rapc. 

6. การวัดและการประเมินผล 
       6.1 วิธีการวัด 
             1. สังเกตการณปฏิบตัิกิจกรรมกลุม 
              2. ตรวจผลงาน 
              3. ทดสอบนักเรียน 
       6.2 เคร่ืองมือ 
              1. แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
              2. แบบทดสอบ 
              3. แบบประเมินผลงานนักเรยีน 
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    ใบความรูสาํหรับครู 
      ชุดการเรียนรูท่ี 5  

เร่ือง การปองกันตนเองและทักษะการเตือนเพื่อนเกี่ยวกับ 
พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ 

 
 
1.  ความสําคญัของเพื่อน 

 มนุษยเปนสัตวสังคมจะตองอยูรวมกนัเปนกลุมหรือเปนหมูคณะจะไมนิยมแยกไปอยู 
อยางโดดเดี่ยว  หรืออยูคนเดยีว  จะตองมีการพูดคุยไปมาหาสูกัน  ชวยเหลือพึ่งพาอาศัยกัน  ทํางาน
หรือทํากิจกรรมรวมกัน หรือมีเหตุที่ตองทําใหมาอยูรวมกนัเปนสังคมขนาดเล็กไปจนถึงสังคม
ขนาดใหญ  อาจมีตั้งแตสังคมเพื่อนบาน   เพื่อนเรียน  เพือ่นรวมงาน   เพื่อนรวมกจิกรรม  เพื่อนรวม
ชุมชนหรือรวมหมูบาน  ไปจนถึงเพื่อนรวมชาติและเพื่อนรวมโลก แตคําวา “เพื่อน”  ที่กลาวมานั้น   
ไมวาจะเปนเพือ่นใกลตัวหรือไกลตัว  เพื่อนสนิทหรือไมสนิทหรือเพื่อนแบบใดก็ตาม  อาจกลาว
สรุปไดวา “มนุษยตองมเีพื่อน”   
 เหตุผลที่สําคัญที่ทําใหคนเราตองการเพื่อนหรือจําเปนตองมีเพื่อนนั้นอาจกลาวไดวา  
เนื่องมาจาก  ความตองการพืน้ฐานของมนษุย  ซ่ึงเปนความตองการทางดานจิตวิทยา  พอจะสรุปถึง
เหตุผลของการมีเพื่อนไดดังนี้ 
 1.1  ตองการความมั่นคงและปลอดภยั 
  มนุษยทกุคนตองการความมัน่คงและปลอดภัยจึงตองการมีเพื่อนที่จะสามารถ
ชวยเหลือได  ในยามทกุขยากและเดือดรอน  ในยามปกติก็ชวยใหเกดิความรูสึกอบอุนใจ   
เกิดความรูสึกมั่นคงทางจิตใจ  ไมรูสึกโดดเดี่ยว  และเพื่อนก็ยังชวยคุมครองปองกันภยัจากสิ่งตาง ๆ  
ที่จะทําใหเกดิความทุกขยากและเดือดรอนได   ดังนัน้การมีเพื่อนจึงทําใหมนษุยเกิดความรูสึก
ปลอดภัยข้ึนในจิตใจอีกดวยตัวอยางเชนในยามเจบ็ปวย   ประสบอุบัติเหตุ  หรือมีเร่ืองรายเกิด
ขึ้นกับตนเอง  ถามีเพื่อนมาชวยเหลือ  มาเยีย่มเยยีน  หรือมาอยูใกลๆ  กจ็ะมีความรูสึกมั่นคงและ
ปลอดภัยข้ึน 

 1.2   ตองการเปนท่ียอมรับและไดรับการยกยองในสงัคม 
  ธรรมชาติของมนุษยนั้นตองการใหเปนที่ยอมรับและยกยองของคนทั่วไป  
โดยเฉพาะคนใกลชิด  หรือใกลตัว  การที่มคีนยอมรับบุคคลเปนสมาชิกคนหนึ่ง หรือยอมรับใน
ความสามารถ  ความดี   ความมีน้ําใจ   ความนารัก  หรือจะยอมรับดวยเหตุผลใด  ยาอมทําใหบุคคล
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ผูนั้นมีความสขุ  และยิ่งการที่บุคคลนั้นไดรับเกียรติยกยองวาเปนคนทีม่ีคุณคาหรือมีคุณประโยชน
แกกลุมหรือสังคมก็จะทําใหบุคคลผูนั้นมีความสุขมากยิ่งขึ้น   ในทางกลับกันถาบุคคลไมเปนที่
ยอมรับในสังคม  ไดรับการดูถูก  เหยียดหยามก็จะทําใหบุคคลนั้นมีความทุกขและความคับของใจ 
        1.3   ตองการคนที่เขาใจตนเองและเปนท่ีปรึกษาได 
               ในชีวติประจําวนัของมนุษยอาจจะอยูในสังคมขนาดเล็กหรือขาดใหญ  ตองมีเร่ือง
กระทบกระเทอืนดานจิตใจและอารมณบาง  โดยอาจมีสาเหตุมาจากบุคคล  สภาพแวดลอมตาง ๆ  
หรือประสบปญหาตาง ๆ  มนุษยจึงมีความตองการคนที่เขาใจตนเอง  ใหคําปรึกษาได  สามารถเปน
ที่ระบายความในใจหรือ  ความคับของใจหรือปญหาตาง ๆ ได  เมื่อไดระบายความทุกขแลวก็รูสึก
สบายใจขึ้น  นอกจากนีย้ังคงตองการใหเพือ่นชวยบํารุงขวัญ  ใหกําลังใจ  หรือคอยปลอบใจดวย  
         1.4   มนุษยไมตองการอยูอยางโดดเดีย่ว 
                การอยูอยางโดดเดีย่ว หรือตาลําพังจะทําใหเกดิความเหงาการที่ไมมีเพื่อนคุย  
หรือไมไดพดูคุยกับใครเปนเวลานาน ๆ   ก็มักจะเกดิความเหงา  การพดูคุย  ที่ถูกใจหรือมีผล
ทางบวกจะทําใหคูสนทนามคีวาม    สุขใจทั้งคู  การอยูตามลําพังบางครั้งอาจทําใหจติใจฟุงซาน
อยางที่มีคําโบราณกลาววา “อยูคนเดยีวใหระวังความคิด”  ซ่ึง “ความคดิ”  นั้นคือ ความคิดที่ฟุงซาน  
อาจทําใหเกิดความไมสบายใจ     และความวิตกกังวลได 
2.  การคบเพื่อน 
 วัยรุนเปนวัยท่ีมีความรักเพื่อน  เช่ือเพื่อนมากกวาวัยอ่ืน ๆ  บางครั้งจะรักเพื่อนเชื่อ
เพื่อนอยางไมมีเหตุผล  และอาจมากกวาบิดา  มารดาของตนเอง เพื่อนจึงมีอิทธิพลมากในวัยนี้  
บางครั้งอาจมีการชวยเหลือกันในทางที่ผิด  เชน  ชวยปกปดความผิดของเพื่อนไมใหบิดา  มารดา  
หรือครูไดรับรู   และการแกปญหาที่ไมถูกตอง  ทําใหเกิดปญหาใหญตามมาไดในภายหลัง บางคน
ยอมเปนคนเกเร    เสพยาเสพติด  หนีเรียนไปกับกลุมเพื่อนเพราะเห็นเปนเรื่องสนุกและตองการให
เพื่อนยอมรับตนเองเขากลุม 
 มีพุทธศาสนสุภาษิตบทหนึ่งกลาววา “คบคนเชนไรกเ็ปนคนเชนนั้น”  ซ่ึงเห็นไดชัดวา
คนที่เปนเพื่อนกันมกัมีอะไรที่เหมือนๆ  กัน  เชน คนทีไ่มเรียบรอยกจ็ะคบกับคนทีไ่มเรียบรอย  คน
ที่ชอบเที่ยวก็จะคบกับคนชอบเที่ยว  คนที่รักเรียนก็จะคบกับคนรักเรียน  เปนตน  มวีัยรุนหลายคนที่
ตองผิดพลาด     เพราะการคบเพื่อน     แตก็มีวยัรุนหลายคนที่ไดดีเพราะการคบเพื่อน   ดังนั้นการ
รูจักเลือกคบเพื่อนจึงเปนส่ิงสําคัญอยางยิ่งสําหรับวัยรุน  ถาแบงระดับของเพื่อนตามความสนิทสนม
แลว   สามารถแบงไดเปน  4  ระดับ  ดังนี ้

1)เพื่อนผาน  คือ  เพื่อนที่รูจกักันคร้ังเดยีว  2  คร้ัง  หรือ  3  คร้ังแลวไมพบกันอีก 
เลย  แตยังถือเปนเพื่อนกนั  เพราะไดรูจกักนัแลวแตไมมกีารคบหากันอยางตอเนื่อง 
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2. เพื่อนแคคนรูจักกัน   คือ  เพื่อนที่ไมสนทิกัน  ยังไมรูประวัติ  นิสัย หรือ 
รายละเอียดเกีย่วกับเพื่อนหรืออาจรูเพียงเล็กนอยยังมีการคบกันแบบผิวเผินไมควรไวเนื้อเช่ือใจมาก 
นักควรคบกนัสักระยะหนึ่งแลวจะทําใหรูจักกนัดียิ่งขึน้  แลจึงตัดสินใจวาจะคบกนัแบบผิวเผินหรือ 
จะคบกนัแบบเพื่อนสนิทตอไป 

3.เพื่อนเลน    เปนเพื่อนที่คบกันอยางสนิทขึ้นมาอีกระดบัหนึ่ง  อาจใหความสนิท 
สนมไดมากขึน้   แตควรคบกันไปอีกสักระยะหนึ่ง  อาจเลนดวยกัน  เทีย่วดวยกันบาง  รับประทาน 
อาหารดวยกันบาง  ถาเห็นวาเปนคนดี ก็อาจตัดสินใจวาจะคบกันใหสนทิขึ้นอีกระดับหนึ่ง 

4. เพื่อนแท  เพื่อนชนิดนี้จะมีไมมาก  เพราะเราก็ไดคัดกรองมาแลว  รูนิสัยใจคอ 
กันเปนอยางดี  ชวยเหลือเกื้อกูลกันมาตลอด  มีความเขาใจและหวงใยกนั  คุนเคยกันด ี การที่จะคบ 
ใครเปนเพื่อนแท  ควรจะตองมีความพิถีพถัิน  จะตองเปนคนดีหรือที่ไมพาเราไปในทางที่ไมด ี

 
 
เคล็ดลับ  สุขภาพ 

สังคหวัตถุ   คือ  หลักของการยึดเหนีย่วน้ําใจซึ่งกนัและกัน  มี 4  ประการ คือ 
ทาน     คือ   การให 
ปยวาจา    คือ  การพูดจาสุภาพ  ออนหวาน 
อัตถจริยา   คือ   การทําตนใหเปนประโยชน  
สมานัตตตา   คือ  การวางตนเสมอตนเสมอปลาย 
 
 

3.   การผูกมิตรดวยหลักธรรมทางศาสนา 
 “มิตร”  และ  “เพื่อน”  มีความหมายเหมือนกัน  ในสังคมนักเรียนตองมีเพื่อนบาง  และ
สามารถแยกแยะไดวา  เพื่อนแตละคนนั้นนักเรียนคบกนัสนิทสนมในระดับใด  ระดับเพื่อนผาน  
เพื่อนแคคนรูจกั  เพื่อนเลน  หรือเพื่อนแท  ตลอดจนจัดไดวาเพื่อนแตละคนนั้นเปนมติรแทหรือ
มิตรเทียม  การผูกมิตรมีหลายวิธีเปนทั้งศาสตรและศิลปซ่ึงตัวนักเรยีนตองเปนคนดมีีความ
ประพฤติดีรูจกัปฏิบัติตนใหดี  วางตนใหเหมาะสมตอเพือ่นๆ  โดยใชหลักธรรม  “สังคหวัตถุ   4 ”   
เปนแนวทางในการผูกมิตร  ดังนี ้
 3.1  ทาน  
 ทาน    คือ   การใหปนส่ิงของตาง ๆ     ตนแกผูอ่ืนที่ควรใหปน    มีพทุธศาสน
สุภาษิตอยู  2 บท กลาววา  “ผูใหยอมเปนที่รัก”   กับ   “ผูใหยอมผูกไมตรีไวได” การใหเปนการ
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แสดงออกถึงการเสียสละเพื่อเพื่อนเพื่อนของตนไมเปนคนใจแคบหรือเห็นแกตัว  ดังนั้นการใหจึง
เปนวิธีการผูกมิตรที่ดี 
 3.2   ปยวาจา 
 ปยวาจา  คือ  การเจรจาดวยวาจาที่ออนหวาน  การพูด  การคุยกันตองใชถอยคํา
ทีสุภาพและออนหวานจะทาํใหผูฟงหรือคูสนทนาพอใจ  สบายใจ  ควรมีการชมเชยเพือ่นบางตาม
โอกาส  การจะติเตยีนก็ควร  ใชวาจาทีผูฟง  ฟงแลวร่ืนหู  ไมโกรธผูพูด  ในทางตรงขามถาพูดจาที่มี
ลักษณะหยาบคาย  ขวางหู  ขูตะคอกกจ็ะทําใหไมมใีครอยากฟง  ไมอยากคบหาสมาคมดวย  ดังนัน้
การพูดจาที่ไพเราะ  ออนหวานจึงเปนวิธีการผูกมิตรที่ดี 
 3.3   อัตถจริยา 
 อัตถจริยา  คือ  การประพฤตแิตส่ิงที่เปนประโยชนแกผูอ่ืน  การบําเพ็ญ
ประโยชนแกเพื่อน  ควรชวยเหลือเพื่อนเมื่อเพื่อนมีความตองการใหชวย  โดยชวยตามกําลัง
ความสามารถตนเอง ไมควรทิ้งเพื่อนในยามยากหรือมีปญหา  ดังนั้นการทําตนใหเปนประโยชนแก
ผูอ่ืนจึงเปนวิธีผูกมิตรที่ดี 
 3.4  สมานัตตตา 
 สมานัตตตา   คือ  ความเปนคนที่มีความ  เสมอตนเสมอปลาย  ไมถือตัว  เปน
การประพฤติตน  ที่เหมือนเดมิเสมอตนเสมอปลาย  ซ่ึงเปนการแสดงออกถึงความจริงใจที่มีตอ
เพื่อนถึงแมตนเองจะมฐีานะหรือตําแหนงหนาที่การงานดีขึ้นอยางมากก็ประพฤติปฏิบัติตน
เหมือนเดิม  ไมถือตัว  เพื่อนจะมีความไววางใจ  ดังนั้นการเปนคนเสมอตนเสมอปลาย  ไมถือตัวจึง
เปนวิธีการผูกมิตรที่ดี 
 
4.  สรุป 
 มนุษยตองมเีพือ่น  เพราะเพื่อนมีความสําคญัตอมนุษยหลายประการ  เชน  ทําให
อบอุนใจ  รูสึกมั่นคงและปลอดภัย  เปนทีย่อมรับในสังคม  เปนที่ปรึกษาหารือหรือระบายความ
ทุกขได  เปนคูสนทนา  ไปไหนดวยกัน  แกเหงาได เปนตน  เนื่องจากเพื่อนมีความสาํคัญ  การคบ
เพื่อนจึงเปนส่ิงจําเปนที่ทุกคนควรพิจารณาวาจะคบกับใคร  อยางไร   
ใหความสนิทสนมเพียงใด  จะคบกนัแคเพยีงเพื่อนผาน  เพื่อนแคคนรูจกั  เพื่อนเลน  หรือเพื่อนแท  
และการผูกมิตรเปนวิธีหนึง่ที่ไดผลดีก็คือ  การผูกมิตรดวยหลักธรรมทางศาสนา  ซ่ึงใชหลักธรรมที่
เรียกวา  “สังคหวัตถุ 4”  ซ่ึงไดแก  ทาน  คือ  การใหปนส่ิงของๆ  ตนแกผูอ่ืนที่ควรใหปน  ปยวาจา  
คือ   การเจรจาดวยวาจาที่ออนหวาน  อัตถจริยา  คือ  การประพฤติแตส่ิงที่เปนประโยชนแกผูอ่ืน     
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และสมานัตตตา      คือ     ความเปนคนทีม่ีความเสมอตนเสมอปลาย   ไมถือตัว  ดังนั้น  หากใน
สังคมมีการผูกมิตรที่ดีที่ชวยแนะนําในสิ่งที่ถูกตอง  สังคมก็จะมกีารอยูรวมกันอยางปกติสุข 
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เกณฑการประเมิน 
ดีมาก =     4 
ดี =     3 
พอใช =     2 
ปรับปรุง    =    1  

เกณฑการตัดสินคุณภาพ  
คะแนน 16 - 20 = ดีมาก 
คะแนน 11 – 15 = ด ี
คะแนน 6  - 10  = พอใช 
คะแนน 1 – 5    = ปรับปรุง 

แบบประเมินผลงานนักเรียน 
ชุดการเรียนรูท่ี ......เร่ือง....................................................................................................... 

ผลงานที่ประเมิน..................................................................... 
ความถูกตอง
ของเนื้อหา 

ความคิด
สรางสรรค 

วิธีการ
นําเสนอ 

การยอมรับ
ของผลงาน การนําไปใช ช่ือ

นักเรียน/
กลุม 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

รวม 
20 

คะแนน 

                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      

 
ลงชื่อ...................................ผูประเมิน 

     ....................../......................./............................... 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 
 

ชุดการเรียนรูท่ี ........เร่ือง..................................................................................................... 
กลุมท่ี........................................... 

สมาชิก 
1............................................................... 2.......................................................................... 
3............................................................... 4.......................................................................... 
5...............................................................6……………………………………………….. 
คําชี้แจง  ใหเขียนเครื่องหมาย / ลงในชองที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน 

คุณภาพการปฏิบัติ ขอที่  
รายการประเมินพฤติกรรม ดีมาก 

4 
ดี 
3 

พอใช 
2 

ปรับปรุง 
1 

หมายเหตุ 

1. มีการปรึกษากันกอนทํางาน      
2. มีการแบงหนาที่และทําตามหนาที่      
3. มีการปฏิบัติตามขั้นตอน      
4. มีการชวยเหลือกันภายในกลุม      
5. ปฏิบัติงานเสร็จตามเวลา      
6. ผลงานเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนด      
7. ผลงานมีความคิดริเริ่มสรางสรรค      
8. ผลงานมีเนื้อหาถูกตอง      
9. ผลงานสามารถนําไปใชประโยชนได      
10. จัดเก็บวัสดุ อุปกรณ สถานที่เรียบรอย หลัง

เลิกปฏิบัติงาน 
     

รวม      
 
   เกณฑการตดัสินคุณภาพ    
  คะแนน 31 – 40  = ดีมาก  ลงชื่อ.....................................................ผูประเมิน 
  คะแนน 21 – 30  = ด ี    วันที.่.........เดือน................พ.ศ................. 
  คะแนน 11 -20   = พอใช 
  คะแนน 1 – 10    = ปรับปรุง 
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ชุดการเรียนรู 
เร่ือง เพศศึกษา 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
 

นางบงัอร อาจวิชัย 
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 
สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตําบลสองพี่นอง 
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      คํานํา 
 
 
 
  

 
  ชุดการเรียนรู เร่ือง เพศศึกษา สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ผูวิจัยสรางขึ้น    
    เพื่อเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเนนใหผูเรียนไดแสวง 
หา  ความรูดวยตนเอง ไดใชทักษะตาง ๆ ในการศึกษาหาความรู ทั้งนี้ไดนําเนื้อหามาเชื่อมโยง 
กับสถานการณที่เกิดขึ้นใกลตัวผูเรียนเพื่อใหเกิดการเรียนรูไดงายขึ้น ทั้งยังสามารถมีความรู 
ความเขาใจและเกิดทักษะในการตัดสินใจกับสถานการณตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นไดกับตนเอง 
  ดวยเหตุดังกลาว ผูวิจัยไดจัดทําชุดการเรียนรูเร่ือง เพสศึกษา สําหรับนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ซ่ึงประกอบดวยชุดการเรียนรูทั้งหมด 5 เร่ือง คือ 
  
  ชุดการเรียนรูที่ 1 พัฒนาการทางเพศและการเปลี่ยนแปลง 
  ชุดการเรียนรูที่ 2 อนามัยเจริญพันธุและการดูแลตนเอง 
  ชุดการเรียนรูที่ 3 พฤติกรรมที่เส่ียงทางเพศตอการเกิดโรคเพศสัมพันธและ 
                                                                โรคเอดส 
  ชุดการเรียนรูที่ 4  การคบเพื่อนและการผูกมิตร 

                      ชุดการเรียนรูที่ 5 การปองกนัและทักษะการเตือนเพื่อนเกี่ยวกับพฤติกรรมเส่ียง 
                                                       ตอการมีเพศสัมพันธ 

 
  ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวา เนื้อหา ส่ือ ตลอดจนขอมูลตาง ๆ ที่ผูวิจัยไดรวบรวม 
ไวในชุดการเรียนรู จะเปนประโยชนตอนักเรียนและครู ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน 
ใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวเปนอยางดี 
 
       บังอร อาจวิชัย 
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วัตถุประสงค 
 
 
 ชุดการเรียนรู เร่ือง เพศศึกษา สําหรับนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1 โดยมี 
      วัตถุประสงคดังนี ้
  1. เพื่อใหนักเรยีนมีความรูและเขาใจเกีย่วกบั เร่ืองเพศศึกษาในทางที่ถูกตอง 

    2. เพื่อใหนกัเรียนปฏิบัติตนไดอยางถูกตองและเหมาะสมเกี่ยวกับเรือ่ง 
       เพศศึกษา 
    3. เพื่อใหนกัเรียนมเีจตคติที่ดีในการเรียน เร่ืองเพศศกึษา 
    4. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนศึกษาคนควาและเรียนรูดวยตนเอง 
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สวนประกอบของชดุการเรียนรู 
 
 

 
 
   
 ประกอบดวย 

 1.1 คํานํา  
        1.2 วัตถุประสงค 
        1.3 คําช้ีแจงสําหรับนักเรยีน 
        1.4 ใบความรู 
        1.5 ใบงาน 
        1.6 เฉลยแนวการตอบใบงาน 
        1.7 แบบทดสอบหลังเรียน 
        1.8 เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
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คําชี้แจง 
สําหรับนักเรียน 

                    
    
 

      ชุดการเรียนรูมีท้ังหมด 5 ชุด 
 
 
 
 
ชุดท่ี 5 การปองกันทักษะการเตือนเพื่อนเกี่ยวกับ   ชุดท่ี 1 พัฒนาการทางเพศ
และพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ                                                        การเปล่ียนแปลง 
 
 
 
 

ชุดท่ี 4 การคบเพื่อนและ                               ชุดที่ 2 อนามัยเจริญพันธุ          
               การผูกมิตร                                                 การดูแลตนเอง 
            

ชุดท่ี 3 พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศตอโรคตดิตอ 
ทางเพศสัมพนัธและโรคเอดส 
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ชุดการเรียนรูชุดท่ี 1 
เร่ือง พัฒนาการทางเพศและการเปลี่ยนแปลง 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
 

นางบงัอร อาจวิชัย 
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 
สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตําบลสองพี่นอง 

จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 284

 
ชุดการเรียนรูชุดท่ี 1 

เร่ือง พัฒนาการทางเพศและการเปลี่ยนแปลง 
 
 
 
วัตถุประสงคของชดุการเรียนรู 
1. เพื่อใหนักเรยีนรูและเขาใจเกี่ยวกับพัฒนาการทางเพศ 
2. เพื่อใหนักเรยีนรูความสัมพนัธระหวางการเปลี่ยนแปลงทางรางกายและจิตใจ 

อารมณ สังคม กับพัฒนาการทางเพศ 
3. เพื่อใหนักเรยีนรูวิธีปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางรางกายและ 
       จิตใจ อารมณ สังคม กับพัฒนาการทางเพศ 
4. เพื่อใหนักเรยีนปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสมตอเปล่ียนแปลงทางรางกายและ 
       จิตใจ อารมณ สังคม กับพัฒนาการทางเพศ 
 

    
คําชี้แจงในการใชชดุการเรียนรู 

1. ใหนกัเรียนศึกษาผลการเรียนรูที่คาดหวังและเนื้อหาอยางละเอียด  
     รอบคอบ 
2. การเรียนดวยชุดการเรียนรูจะตองปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดไว 

อยางเครงครัดมีความซื่อสัตยตอตนเอง 
3. ถานักเรียนเกิดความสงสัย ไมเขาใจหรือมปีญหา สามารถขอ 

คําแนะนําจากครูผูสอนไดตลอดเวลา 
4. เมื่อนักเรียนศกึษาและปฏิบัติกิจกรรมจากชุดการเรียนรู ชุดที่ 1 จบแลว

นักเรียนแตละคนตองทําแบบทดสอบหลังเรียน 
5. ในการเรยีนดวยชุดการเรียนรู ชุดที่ 1 นักเรยีนมีเวลา 2 ช่ัวโมง 
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บทบาทของนกัเรียน 
 

   
 1.    นักเรียนอานคูมือการใชชุดการเรียนรูและปฏิบัติกิจกรรมตามลําดับขั้นตอน 

2. นักเรียนรวมกันศึกษาผลการเรียนรูที่คาดหวังและสาระการเรียนรูในชุดการเรียนรู
ทั้งหมดอยางละเอียด พรอมทั้งทําแบบฝก 

3. นักเรียนควรมีการวางแผนการทํางาน แบงหนาที่และรวมกันปฏิบัติกิจกรรม หาก
เกิดขอสงสัยไมเขาใจหรือมีปญหานักเรียนควรขอคําแนะนําจากครูผูสอน 

4. ในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู นักเรียนควรปฏิบัติงานใหทันกับเวลาที่กําหนด
ไว 

5. ขั้นตอนสุดทายของการเรียนดวยชุดการเรียนรู นักเรียนตองทําแบบทดสอบหลัง
เรียน 

6. นักเรียนควรมีความรวมมือรวมใจ มีความสามัคคี รวมกันแสดงความคิดเห็นและ
ยอมรับฟงเสียงสวนมากในการปฏิบัติกิจกรรมกลุม 
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ศึกษาชุดการเรียนรูเร่ืองอื่นตอไป 

ขั้นตอนในการเรียนดวยชดุการเรียนรู 
 

ศึกษารายละเอียดของชุดการเรียนรูแตละเร่ือง 
  
  

              ศึกษาจุดประสงคการเรียนรู 
 
 
 
 

ดําเนินการใชชุดการเรียนรู 
 

1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
1.1 แจงจดุประสงคการเรียนรู 
1.2 บอกส่ิงที่นักเรยีนตองปฏิบัต ิ

2. ขั้นเรียนรู 
นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามที่ระบุไวในใบงาน 

3. ขั้นสรุป 
สรุป อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรูในชั้นเรยีน 
 
 
        
 

                                                   ทดสอบหลังเรียน                          ไมผาน 
    
                                                                                     

 
 
 
 

 

ผาน 
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ชุดการเรียนรูท่ี 1  
เร่ือง พัฒนาการทางเพศและการเปลี่ยนแปลง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   จุดประสงคการเรียนรู 

       1.รูและเขาใจการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และพัฒนาการทาง 
          เพศ   ของวัยรุน 
       2. รูและเขาใจความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม  
           กับพัฒนาการทางเพศ 
      3. รูวิธีปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และ 
          พัฒนาการทางเพศ 

 
     
 

   การวัดและประเมินผล 
         1. สังเกตการณปฏิบัติกจิกรรมกลุม   2. การตรวจผลงาน  3.การทดสอบนักเรียน 
 

 

สาระสําคัญ เมื่อเขาสูวัยรุนรางกายจะมีการเปลี่ยนแปลง
ทั้งรางกายภายนอกที่มองเห็นไดและอวัยวะเกี่ยวกับการ
สืบพันธซ่ึงอยูภายในนอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงที่
สําคัญอีก 2 ดาน      คือ การเปลี่ยนแปลงดานอารมณและ
สังคม การไดมีความรู ความเขาใจเรื่องเหลานี้จะชวยให
วัย รุนรูจักตนเองและปรับตัวผานวัย รุนไปไดอยาง
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 ใบความรูสําหรับนักเรียน 
ชุดการเรียนรูท่ี 1  

เร่ือง การเปล่ียนแปลงทางรางกายและพัฒนาการทางเพศ 
 

 
 1. พัฒนาการทางเพศ 
  1.1  เรื่องควรรูเกี่ยวกับพัฒนาการทางเพศ 
  พัฒนาการทางเพศเปนเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย จิตใจ อารมณ 
สติปญญาและสังคม ในบทนี้จะเนนเรื่องพัฒนาการทางเพศของวัยรุน ซ่ึงมีอายุระหวาง ๑๓-๑๙ ป 
โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

1) พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลทางดานรางกาย 
                             รางกายเริ่มเปลี่ยนแปลงเมื่อเขาสูวัยรุนอายุ 10-12 ป ยกเวนบางคน 

อาจเริ่มเปลี่ยนแปลงทางรางกายชากวาคนอื่น เชน วัยรุนอายุ 13 – 14 ป จะมีพัฒนาการทางดาน 
รางกาย ตารางเปรียบเทียบดังนี้ 

 
 

 
 

 
 
 
 

        

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 289

                                            
 

หญิง ชาย 
ขน        ในที่ลับ  รักแร 
 
ผิว           ผิวและผมมีน้ํามันมากขึ้น บางคน 
               อาจมีสิวและจะลดลงเมื่ออายุมากขึ้น 
 
กล่ินตัว    มีกล่ินตัว มีเหงื่อมากขึ้น 
ความสูง/น้ําหนัก  เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว จนดู 
              เกงกางอาจสูงเทาผูใหญที่โตเต็มที่ 
เสียง       เสียงจะต่ําลง แตสวนใหญจะสังเกต 
              ไดยาก 
รูปราง     ไหล สะโพก ขยายออก น้ําหนกัตวัจะ 
              เพิ่มขึ้นจนรูปรางสมสวนถา 
              รับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการ  
              และออกกําลังกาย 
เตานม    มีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มขนาด 
อวัยวะเพศ  แคมของอวัยวะเพศจะโต ขึน้ 
              เปล่ียนรูปรางเล็กนอย บริเวณ 
             ภายในของแคมและในชองคลอดจะ 
            เปยกชืน้ขึ้นกวาตอนเปนเด็กเพราะมีน้ํา 
            หลอล่ืนมากขึ้น จะเริม่สังเกตเห็นมตีก 
            ขาวออกจากชองคลอด 
ประจําเดือน เปนเลือดออกจากชองคลอดเริ่ม 
           ไดตั้งแตอายุ 10 – 17 ปและจะมีเร่ือยไป 
           จนถึงอายุประมาณ 3 – 5 วัน 

ขน            ในที่ลับ รักแร หนาอก(บางคน) 
                   หนวดเครา 
ผิว               ผิวและผมมีน้ํามันมากขึ้น อาจ 
                    มีสิวและจะลดลงเมื่ออายุมาก 
                      ขึ้น 
กล่ินตัว       มกีล่ินตัว มีเหงือ่มากขึ้น 
ความสูง/น้ําหนัก เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว อาจ
ดูเกงกาง 
เสียง                เสียงทุมต่ํา สังเกตไดชัด 
 
รูปราง             ไหลจะกวางขึน้ น้ําหนัก
เพิ่มขึ้นรูปรางจะสมสวน ถาออกกําลังกาย
และรับประทานอาหารถูก                   
หลักโภชนาการ 
อวัยวะเพศ     เพิ่มขนาด และอาจมีการ
แข็งตัว  เมื่อถูกกระตุน 

 

การเปล่ียนแปลงทางรางกายของวัยรุน 
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2) พัฒนาการทางจิตใจ 
  1. สนใจเพศตรงขาม 
         2. สนใจการแตงตัวท่ีทนัสมัย กลัวการแตงตัวเชยและไมเหมือน 
                          เพื่อน 
               3. รักเพื่อน ตามใจเพื่อน 
               4. ไมชอบใหใครมาบังคับเคี่ยวเขญ็ 
               5. รําคาญงายและชอบวิตกกังวล 
 
3) พัฒนาการทางอารมณ 
              1. อารมณเปล่ียนแปลงเร็ว ออนไหวงาย บางครั้งอารมณรุนแรง เพอฝน 
                 2. ควบคุมพฤติกรามใหไมแสดงอารมณรุนแรง และทําอะไรตามใจตวัเอง 
               3. ยอมรับเพื่อนและความแตกตางระหวางบุคคล 
 
4) พัฒนาการทางสตปิญญา 
             1. มีเหตุผล มีความคิดรอบคอบขึ้น 
             2. เขาใจปญหาที่เกดิขึ้น และมีความสามารถในการแกไขปญหาอยางเหมาะสม 
 
5) พัฒนาการทางสังคม 
            1. ตองการการยอมรบัจากสังคม 
            2. ชอบเลียนแบบเพื่อนสนิท หรือดารานักรองคนโปรด 
            3. ยอมรับความคิดเหน็ของเพื่อน 
 
                             1.2 อวัยวะสืบพันธุ 
                            1) อวัยวะสืบพันธุเพศชาย 
ลูกอันฑะ แหลงสรางตัวอสุจิ เล็กมาก มองดวยตาเปลาไมเห็น  
  มีจํานวนหลายลานตัว 
ตอมลูกหมาก สรางน้ําเมือกหลอเล้ียงเชื้ออสุจิ 
ตอมสรางน้ําเล้ียงอสุจิ ขนาดเทาเม็ดถ่ัวลันเตา หล่ังสารเมือกสําหรับหลอล่ืน  
      และสงทอเปดเขาสูทอปสสาวะในองคชาต ิ
ทออสุจิ ทางเดินของอสุจิจากลูกอัณฑะสูทอปสสาวะ 
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2) อวัยวะสืบพันธุเพศหญิง 
 
มดลูก ที่เด็กเจริญเติบโตมีรูปรางคลายชมพูหวักลับ 
  ภายในมีโพรงทอออกมาทางปกมดลูกมุมซาย 
  และขวาของมดลูก 
รังไข (สองขาง) ปลอยไขออกมาเดือนละใบสลับกัน 
ทอรังไข (ปกมดลูก) ขนสงไขจากรงัไขไปยังมดลูก 
ปากมดลูก ทางเปดเขาสูชองคลอด 
ชองคลอด ทอกลามเนื้อทีบุ่ดวยเยื่อเมือก 
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1.3 ตอมควบคุมการเจริญเตบิโตและพัฒนาการทางเพศ 
 ตอมควบคุมการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางเพศเปนตอมไรทอ ทําหนาที่ผลิต
ฮอรโมนเพศ (ซ่ึงเปนสารเคมีที่ผลิตโดยตอมไรทอ) ไดแก 

       1.    ตอมใตสมองหรือตอมพิทูอิทารี  (Pituitary Gland) 
2. ตอมไทรอยด (Thyroid Gland) 
3. ตอมไทมัส  ( Thymus Gland) 
4. ตอมหมวกไต หรือตอมอะดรีนาล (Adrenal Gland) 
5. ตอมเพศหรือตอมโกนาด (Gonad Gland) 
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ตอมควบคุมพฒันาการทางเพศ 
ตอมใตสมอง 

(Pituitary Gland) 
ตอมไทรอยด 

(Thyroid Gland) 
ตอมไทมัส 

(Thymus Gland) 
ตอมหมวกไต 

(Adrenal Gland) 
ตอมเพศ 

(Gonad Gland) 
   - สําคัญที่สุดตอการมีชีวิตอยู 

-  อยูตรองกึ่งกลางของศีรษะ
ดานหลังลกูตา บริเวณใต
สมอง จึงมีชื่อเรยีกวา “ตอมใต
สมอ” 
-  มีขนาดเล็กเทาเม็ดถั่วเขียว 
แบงเปน 2 สวน  
1.สวนหนา ฮอรโมนจากสวน
หนาทําหนาที่ควบคุมการ
ทํางานของตอมไทรอยด ตอม
หมวกไต และเปนฮอรโมนเรง
การเจริญเติบโตทางเพศ 
     1.1 สรางฮอรโมนไป
กระตุนเตานมในเพศหญิง
หรือในเพศ 
 

- มี2 สวนคือดานขวาและ
ดานซายติกดันโดยมีคอคอด
ตรงกลาง 
- ทําหนาที่ผลิตฮอรโมนไท
รอคซิน ควบคุมการเจริยเติญ
โตของรางกาย ไดแก  สมอง
การเจริญทางเพศ ควบคุม
อัตราการเผาผลาญอาหารใน
รางกาย 
- ตอมนี้โตขึ้นผดิปกติจะเปน
โรคคอพอก 
 

- มี2 สวนติดตอกัน มีลกัษณะเปน
พู 2 พู อยูตรงบริเวณขั้วหัวใจ 
ระหวางปอดทั้งสองขาง ทําหนาที่
ควบคุมไมใหเดก็มีความรูสึกทาง
เพศเร็วเกินกําหนด 
- ขนาดของตอมเปลี่ยนแปลงไป
ตามอายุของคนเปนลักษณะผกผัน
กลาวคือตอมไทมัสมีขนาดยาว
ที่สุดเมื่อเปนทารก และเมื่อมีอายุ 
12-14 ป ตอมจะเจริญเติบโตชาลง 
เมื่อถึงวัยชราตอมจะมีขนาดเล็กลง 

- มี 2 สวน ตั้งอยูดานบน 
และดานหนาทีป่ลายบน
ของไตทั้งสองขางเรียกตอม
หมวกไต 
- ผลิตฮอรโมนเพศ คือ เอส
โตรเจน โปร-เจสเตอโรน 
เทสโทสเตอโรน แอนโดส
เตอโรน 
- ในชวย อายุ 10 ปแรก 
ตอมอะดรีนาลเริ่มปผลิต
ฮอรโมนเพศในจํานวน
เล็กนอยเทากันทั้งเด็กชาย
และเด็กหญิง ทาํใหทั้ง 2 
เพศมีลักษณะทาทางและ
สําเนียงพูดคลายกันจึงเลน
ดวยกันไดด ี
 

- ตอมเพศหมายถึงตอมที่สราง
ฮอรโมนเพศในเพศชาย คือ อัณฑะ 
และเพศหญิง คือ รังไข 
- อัณฑะ ทําหนาที่ 2 ประการ 
1. ผลิตตัวอสุจิ 
2. ผลิตฮอรโมนในเพศชาย 2 ประเภท 
     1)ฮอรโมนแอนโดรเจน กระตุนให
เกิดหนวด เครา และขนตามที่ตางๆ 
     2)ฮอรโมนเทสโตสเตอรโรน 
กระตุนใหเกิดลักษณะเสียงหาว 
กลามเนื้อใหญแข็งแรงและสนใจเพศ
ตางขาม 
- รังไข ทําหนาที่ ๒ ประการ ไดแก 
1.ผลิตไข 
2.ผลิตฮอรโมน เพศหญิง 2 ประการ  
1.ผลิตไข 
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ตอมควบคุมพฒันาการทางเพศ (ตอ) 
ตอมใตสมอง 

(Pituitary Gland) 
ตอมไทรอยด 

(Thyroid Gland) 
ตอมไทมัส 

(Thymus Gland) 
ตอมหมวกไต 

(Adrenal Gland) 
ตอมเพศ 

(Gonad Gland) 
1.2 สรางฮอรโมนไปกระตุนรังไข
ในเพศ หญิงเพื่อเรงใหไขสุก 
หรือกระตุนอณัฑะในเพศชายให
สรางอสุจิ 
1.3 สรางฮอรโมนตางๆ หลาย
ชนิด ทําหนาทีเ่กี่ยวกับตอมเพศ 
2. สวนหลัง ผลิตฮอรโมนเพื่อ
ควบคุมปริมาณของน้ําจากไต 
และควบคุมฮอรโมนอื่น มีผลตอ
มดลูก และตอมผลิตน้ํานม 

  - เมื่อวยัรุนอายุ 12-13 ป 
เด็กชายและเดก็หญิงเริ่ม
อาย  เหินหาง และ
แยกกันเลน 

2.ผลิตฮอรโมน เพศหญิง 2 ประการ  
     1)ฮอรโมนเอสโตรเจน กระตุนใหเกิดมี
เสียงแหลมขึ้น มีความเปลงปลั่งในความเปน
สาว เอวคอด มีหนาอก สะโพกผาย 
     2) ฮอรโมนโปรเจสเตอโรน กระตุนการ
สรางมดลูกใหหนาขึ้น เพื่อรองรับการฝงตัว
ของไขที่ผสมแลว และกระตุนการผลิตน้ํานม 
-ผลิตเซลลสืบพันธุและฮอรโมนเพศที่ควบคุม
ลักษณะความเปนเพศชายและหญิง 
-ในเพศชาย  
อัณฑะ   เทสโทสเตอรโนเปนฮอรโมนเพศ
ชาย 
-ในเพศหญิง 
รังไข   -    เอสโตเจนเปนฮอรโมนเพศหญิง   
         -   โปรเจสเตอโรน 
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1.4 ฮอรโมนเพศ 
 ฮอรโมนเพศเปนฮอรโมนที่สรางไดทั้งเพศชายและเพศหญิง ฮอรโมนที่มีอิทธิพลตอ
การเจริญเติบโตและพัฒนาการทางเพศทั้งเพศชายและหญิง มีดังนี้ 

  1. เอสโตรเจน (Estrogen) กระตุนการเจริญเติบโต ของ Follicle ของรังไข เพื่อชวย 
ใหไขสุก 

  2. ฮอรโมน FSH (Follicle Stimulating Hormone) กระตุนหลอดเล็กๆ ในอัณฑะ  
(Seminiferous Tubules) ใหผลิตเชื้ออสุจิและควบคุมการทํางานของรังไขและอัณฑะ 

  3. ฮอรโมน LH (Luinizing Hormone) ควบคุมรังไขในการผลิตและใชฮอรโมน 
เพศ ๒ ชนิด คือโปรเจสเตอโรน และเอสโตรเจน 

  4. ฮอรโมน ICSH (Intersititial Cell Stimulating Hormone) เปนฮอรโมนเพศทํา 
หนาที่ กระตุนเซลลที่อยูกระจายภายในหลอดเล็กในอัณฑะใหผลิตและใชฮอรโมนเพศชาย ที่สําคัญ
คือ ฮอรโมนเทสโทสเตอโรน 

  5. ฮอรโมน LTH (Luteotropic Hormone  หรือ Prolactin) เปนฮอรโมนเพศ ซ่ึง 
รวมเอาฮอรโมน 2 ชนิดเขาดวยกัน คือ แลคโตเจนิค (Lactogenic) และ โพรแลคติน (Prolactin) ซ่ึง 
ฮอรโมนฑรแลคติน จะมีเฉพาะในเพศหญิง ทําหนาที่กระตุนตอมน้ํานมใหสรางน้ํานมขับออกมา 
ในระยะตั้งครรภและคลอดบุตร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



   297    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หญิง 

ฮอรโมนเอสโตรเจน ฮอรโมนโปรเจสเตอโรน ฮอรโมนแลคซิน 

- ควบคุมลัษณะทางเพศหญิง
ใหเจริญเติบโตตามปกติ เชน 
มีขนที่รักแรและบริเวณอวัยวะ
สืบพันธุ 
- ดูแลขนาดและหนาท่ี
ของมดลูกทอรงัไข และชอง
คลอดใหเจริญเติบโต และ
ทํางานไดตามปกติ 

- ควบคุมมดลูกทําให
เยื่อบุมดลูกหนาขึ้น ควบคุม
ชองคลอด เตานมโต 
สะโพกขยาย ตอมน้ํานม 
และอวัยวะที่เกี่ยวของกับ
การสืบพันธุอื่นๆ ภายนอก 

-ควบคุมการเจริญของมดลูกและ
ตอมน้ํานมในชวงครึ่งหลักของ
การมีประจําเดือน 
- กระตุนใหผนังมดลูก
เตรียมพรอมในการรอรับไขที
ผสมแลวมาฝงตัวอยู เพื่อใหไข
เจริญเติบโตตอไป 
-ทําใหเยื่อบุมดลูกมีการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อเตรียมรับการ
ปฏิสนธิ 
-ปองกันไมใหมีการสุกของไข
อีกใบหนึ่งในระหวางตั้งครรภ 
โดยผลิตขณะกําลังตั้งครรภ 
-กระตุนใหรังไขผลิตไขออกมา
เดือนละ ๑ ฟองและควบคุมการ
มาของประจําเดือน (เอสโตรเจน
ทํางานรวมกับโปรเจสเตอโรน) 

-ชวยใหเอ็นของกระดูก
เชิงกรานคลายตัวออก ทํา
ใหทารก  คลอดงายขึ้น  
 
 
 
 
 
 
 

ชาย 

ฮอรโมนเทสโทสเตอโรน 

-ควบคุมการเจริญเติบโตของอวัยวะสืบพนัธุและลักษณะที่สําคัญของเพศชาย คือ รูปรางใหญ 
ไหลกวาง มหีนวดเครา มีขนตามหนาอก รักแร อวยัวะสืบพันธ การเปลี่ยนแปลงเสยีง 
ความรูสึกทางเพศ 
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2. ความสัมพนัธระหวางการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย จิตใจ อารมณ   สังคมกับพฒันาการทางเพศ 
 ชีวิตของวัยรุนมีการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม ซ่ึงเปนสวนสําคัญที่
ตองทําตามความเขาใจ เพราะมีความสัมพันธกับพัฒนาการทางเพศ เด็กผูชายและเด็กผูหญิงเมื่อคร้ัง
ยังเปนเด็กตัวเล็กๆ จะมีความเปนเพื่อน สามารถเลนคลุกคลีกันไดอยางสนุกสนาน โดยไมคํานึงถึง
ความแตกตางระหวางเพศแตเมื่อเด็กเหลานี้เจริญเติบโตเขาสูความเปนวัยรุน คือในเด็กผูหญิงที่มี
อายุระหวาง ๑๑-๑๓ ป เด็กผูชายอายุระหวาง ๑๓-๑๔ ป จะเริ่มเขาสูวัยรุน พรอมทั้งเริ่มมีความ
เปล่ียนแปลงทางรางกาย จิตใจ อารมณสังคม โดยมีความสัมพันธกับพัฒนาการทางเพศ ดังนี้ 
 2.1  การเปล่ียนแปลงทางรางกายกับพัฒนาการทางเพศ 
 1) ผูชาย เมื่ออายุระหวาง 12-15 ป อัณฑะจะผลิตฮอรโมนเพศชายเพื่อไปกระตุน
ใหรางกายมีการเปลี่ยนแปลงอวัยวะตางๆ ดังนี้ 
  1. รางกายมีความเปนชาย อกผาย ไหลผ่ึง สะโพกตอบ กลามเนื้อเปนมัด 
หนาอกนูนขึ้น มีขนขึ้นตามรางกาย เสียงเปลี่ยน มีสิวข้ึน 
 2. ระบบอวัยวะสืบพันธุ (ตอมลูกหมาก องคชาติ อัณฑะ) เร่ิมมีการ
เปล่ียนแปลง 
 3. มีน้ําอสุจิ สามารถสืบพันธุได 
  4. มีการฝนเปยก เปนเรื่องธรรมชาติของรางกายที่ตองการผอนคลาย
ความเครียดจากความรูสึกมีความตองการทางเพศของวัยรุน 
 2) ผูหญิง จะมีพัฒนาการทางเพศและเจริญเติบโต เปนสาวเร็วกวาเด็กผูชาย ดังนั้น 
ผูหญิงเมื่ออายุระหวาง  11-12 ป รังไขจะผลิตฮอรโมนเพศเมื่อไปกระตุนใหรางกายมีการ
เปล่ียนแปลงอวัยวะตางๆ ดังนี้ 
  1. รางกายมีรูปรางทรวดทรงเปนหญิงสาวมาขึ้น เอวเร่ิมคอดสะโพกผาย
ออก หนาอกขยายใหญขึ้น ใบหนาอิ่ม ผิวเปลงปล่ังมีน้ํามีนวล เร่ิมมีนขึ้นบริเวณอวัยวะเพศและใต
รักแร 
  2. ระบบอวัยวะสืบพันธุ (ชอยคลอด ปากมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูก ทอนํา
ไข รังไข ) และอวัยวะสืบพันธุ (แคม คลิตอริส ทอปสสาวะ) เร่ิมมีการเปลี่ยนแปลง 
  3. มีประจําเดือน (ระดู) สามารถตั้งทองและมีลูกได 
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 2.2 การเปล่ียนแปลงทางดานจิตใจและอารมณกับพัฒนาการทางเพศ 
 1) ผูชาย  มีพลังมาก จึงมีการแสดงออกเมื่อมีความไมพอใจ โกรธหรือผิดหวัง 
โดยใชกําลังกายตอบสนองตออารมณที่เกิดขึ้น หรือมีภาวะสภาพจิตใจที่ผิดหวังอยางแรง การ
แสดงออกที่เห็นเปนสวนมาก วัยรุนชอบใชกําลังตัดสินปญหาตางๆ เชน ทําลายขาวของ ชกกระจก 
หรือทํารายรางกาย ซ่ึงกันและกัน และมีลักษณะทั่วไปอีกหลายประการ ดังนี้ 
 1. ชอบทําอะไรเพราะอยากจะทําและเปนการตัดสินใจที่จะทําหรือไมทําดวย
ตนเอง 
       2. แสวงหาความเปนอิสระทางดานความคิด ไมตองการใหใครมาครอบงําทาง
ความคิดโดยบอกใหทําโนนทํานี้ หรือไมควรทําอยางนั้นอยางนี้ 
      3. มีอารมณออนไหว เพอฝนและมีจิตนาการ 
 
 2) ผูหญิง  
 1. สนใจตัวเองมากขึ้น รักสวยรักงามและสนใจการแตงตัวสวยงาม 
      2. สนใจเพศตรงขาม 
      3. มีอารมณหวั่นไหวงาย มีจิตใจมั่นคง บางครั้งอยูในภาวะสับสน 
      4. ตองการเวลาที่สามารถเปนตัวของตัวเองไดบาง มีความอิสระทางจิตใจ ไม
ชอบถูกบังคับ 
       5. ตองการหลีกหนีกฎเกณฑและขอบังคับรวมทั้งการควบคุมอยางเข็มงวดจาก
ครอบครัวโรงเรียนและสังคม 
 
 2.3 การเปล่ียนแปลงทางสังคมกับพัฒนาการทางเพศ 
 1) ผูชาย  
  1. มีความสนใจใหความสนิทสนมกับกลุมเพื่อนเพศเดียวกันมาก ใกลชิดมาก 
บางครั้งจะพบเห็นกลุมเพื่อนชายประมาณ 10-15 คน เกาะกลุมอยูดวยกัน ไปไหนไปดวยกัน มี
กิจกรรมตางๆ รวมกัน เชนดูหนัง ฟงเพลง เลนกีฬา เลนเกม รับประทานอาหาร 
       2. มีความรักเพื่อนมาก เอาใจใสสนใจเพื่อนมากที่สุด 
 2) ผูหญิง 
      1. คบเพื่อนโดยมีสังคมเปนกลุมเพื่อนเพศเดียวกันและเพื่อนตางเพศ แตกลุมจะ
เล็กกวากลุมของผูชาย ชอบเที่ยวกันเปนหมูคณะ 
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       2. สนใจในเรื่องศิลปะ ดนตรี ฟอนรํา การแตงกาย ซ่ึงตองเปนไปตามสมัยนิยม
ตองการใหเหมือนเพื่อนๆ เพื่อหวังการยอมรับจากกลุมเพื่อน 
3. การปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับพัฒนาการทางเพศ  
 ความผิลดพลาดที่เกิดข้ึนในชีวิตเปนผลมาจากความไมรูหรือรูไมจริงหรือไมสนใจจะ
รับรู เมื่อนักเรียนมีโอกาสไดเรียนรูถึงการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และ
พัฒนาการทางเพศ จึงเปนโอกาสในชีวิตที่จะไดไมเดินไปสูความผิดพลาดเกี่ยวกับพัฒนาการทาง
เพศ มีดังนี้ 

1. อานหนังสือเกี่ยวกับเรื่องฮอรโมนเพศและพัฒนาการทางเพศเพื่อทําความเขาใจถึง 
การเปลี่ยนแปลงทางรางกาย อารมณ จิตใจ และสังคมกับพัฒนาการทางเพศ 

2. เขาใจและสามารถอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้นภายในรางกายซึ่ง 
เกี่ยวของกับเรื่องพัฒนาการทางเพศ เชน การทํางานของระบบอวัยวะสืบพันธุ การมีความรูสึกทาง 
เพศ การฝนเปยก การมีประจําเดือน การมีอารมณออนไหว หรืออารมณรุนแรงความเปนอิสระ 
ทางดานความคิด การเปนตัวของตัวเองและการมีสังคมของวัยรุน 

3. ลดความวิตกกังวลหรือมีวิ ธีการคลายเครียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของ
พัฒนาการทางเพศ โดยพยายามเขาใจเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเราวาเปนเรื่องปกติธรรมชาติ ซ่ึงเพื่อนๆ ก็
มีการเปลี่ยนแปลงตางๆ เชนเดียวกับเราดวย เชน มีเสียงแตกหาว หนาอกขยายใหญขึ้น มีการสําเร็จ
ความใคร มีการฝนเปยก เปนตน 

4. ปรับตัวไดเมื่อรางกายมีการเปลี่ยนแปลงตางๆ ทั้งทางกายภาพ อารมณ จิตใจ สังคม 
และพัฒนาการทางเพศ 

5. ดูแลรักษาสุขภาพทางเพศอยางเหมะสมดังนี้ 
- อาบน้ําใหสะอาดสวมใสเส้ือผาที่ซักแลว จะไดมีกล่ินตัวสะอาด 
- ลางหนาใหสะอาด อยางปลอยใหหนามัน สิวบนใบหนาจะถูกกําจัดโดยวิธี
ธรรมชาติ 
- เปล่ียนผาอนามัยช้ินใหมบอยคร้ังขณะมีประจําเดือน ทําใหไมเกิดการ
หมักหมมและมีกล่ินเหม็นอับ 

6. รับผิดชอบตามบทบาทหนาที่ของแตละคนใหครบถวน เหมาะสมดีงาม ดังนี้ 
- บทบาทความเปนลูกที่ดีของพอแม 
- บทบาทหนาที่ลูกศิษย มีความเคารพ เชื่อฟงครู และตั้งใจเรียน 
- บทบาทของความเปนเพื่อนที่ดี 
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7. ฝกฝนทักษะการปฏิเสธ ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของ
สังคมไทย ตามแบบแผน ดังนี้ 

 - ปฏิเสธไมไปเที่ยวกลางคืนกับเพื่อนเมื่อพิจารณาถึงความไมเหมาะสม หรือพอ
แมผูปกครองไมตองการใหไป 

- ปฏิเสธเพื่อนที่ชวนใหลองเสพสิ่งเสพติด หรือลองมีความสัมพันธทางเพศกับ 
เพื่อนหรือคนรูจักใกลชิด 

8. รวมกิจกรรมนันทนาการหรือทํางานอดิเรก เชน รองเพลง เลนดนตรี เลนกีฬา ไป
เที่ยวสถนที่ทองเที่ยวตามตางจังหวัด ปลูกตนไม อานหนังสือ ดูภาพยนตร เปนตน 

9. ระมัดระวังเรื่องการเกิดอารมณทางเพศและการแสดงออกเพื่อระบายอารมณทาง
เพศอยางเหมาะสม โดยมีทักษะการปองกัน การตั้งครรภที่ไมพึงประสงค 

 

4. สรุป 
 พัฒนาการทางเพศเปนเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย จิตใจ อารมณ 
สติปญญาและสังคม โดยมีตอมควบคุมการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางเพศเปน
ตอมไรทอ ทําหนาที่ผลิตฮอรโมนเพศ ที่สรางไดทั้งเพศชายและหญิง  ในผูชายอายุ
ระหวาง ๑๑-๑๒ ป จะเริ่มเขาสูวัยรุน และมีการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย จิตใจ 
อารมณ สังคม ซ่ึงมีความสัมพันธกับพัฒนาการทางเพศอยางตอเนื่อง โดยหญิงจะมี
ประจําเดือน เตานมเริ่มขยายใหญขึ้น มีสวนเวา สวนโคง สวนชายเสียงแตก เตานม
โตและเจ็บที่เรียกวา “นมแตกพาน” มีการเคลื่อนไหวของน้ําอสุจิในเวลาหลับ 
 เพื่อใหมีพัฒนาการทางเพศทีดี ควรมีหลักการหรือวิธีการในการปฏิบัติ
ตนที่เหมาะสม เชน การอานหนังสือเกี่ยวกับพัฒนาการทางเพศ การเขาใจถึงการ
เปลี่ยนแปลงตางๆ ไมควรวิตกกังวล ควรมีวิธีการคลายเครียด รูจักปรับตัวและดูแล
รักษาสุขภาพทางเพศอยางเหมาะสม มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่ มีทักษะ
การปฏิเสธ เขารวมกิจกรรมนันทนาการ หรือทํางานอดิเรก ระมัดระวังการแสดงออก
เกี่ยวกับอารมณเพศ โดยวิธีการตางๆ เหลานี้จะเปนแนวทางในการชวยพัฒนาใหมี
พัฒนาการทางเพศอยางถูกตองเหมาะสม 
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ใบงานที่ 1 
เร่ือง พัฒนาการทางเพศของวัยรุน 

 
 คําชี้แจงใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันคิดและเขียนพัฒนาการทางเพศของวัยรุนวามีอะไรบาง  
ใหไดจํานวนขอมากที่สุดภายในเวลา 5 นาท ี

 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(คําตอบใหอยูในดุลยพินิจของครูผูสอน โดยพิจารณาจากคําตอบของนักเรียนแตละคน) 
 

 

พัฒนาการทางเพศของวัยรุนหญิง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาการทางเพศของวัยรุนชาย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



   304    

ใบงานที่ 2 
เร่ือง ความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย  

จิตใจ อารมณ และสังคมกับพัฒนาการทางเพศ 
 
คําชี้แจง     ใหนักเรียนแตละกลุมวาดภาพหรือแผนภูมิที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางการ 
 เปล่ียนแปลงทางรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคมกับพัฒนาการทางเพศ พรอมสง 
 ตัวแทนออกมาอธิบายภาพหรือแผนภูมิหนาช้ันเรียน 
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ใบงานที่ 3 
เร่ือง พัฒนาการทางเพศกับการปฏิบัตติน 

คําชี้แจง ใหนกัเรียนทําเครื่องหมาย   ลงในชอง ดีมาก ดี พอใช หรือ ควรปรับปรุง ซ่ึงตรงกับ
 คุณภาพของพฤติกรรมของตนเอง 
ขอ
ที่ รายการ ดีมาก ดี พอใช ควร

ปรับปรุง 
1. ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงของ

วัยรุนดานพัฒนาการทางเพศ 
    

2. ทําความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลง
ของวัยรุน ดานพัฒนาการทางเพศ 

    

3. ลดความวิตกกังวลหรือคลายเครียด เมื่อเกิด
ความเครียดเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลง
ของวัยรุนดานพัฒนาการทางเพศ 

    

4. ปรับตัวใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาการทางเพศ 

    

5. ดูแลและรักษาสุขภาพทางเพศของตนเอง     
6. ความรับผิดชอบในหนาที่ของตนเอง เชน 

เปนลูกที่ดีของพอแม เปนคนดีของสังคม 
เปนตน 

    

7. รูจักปฏิเสธเมื่อถูกชักชวนใหทําในส่ิงไม
เหมาะสมเชน เที่ยวกลางคืน เสพสารเสพติด 
มีเพศสัมพันธ เปนตน 

    

8. รวมกิจกรรมนันทนาการ เชน เลนกีฬา รอง
เพลง ดูหนัง อานหนังสือสนุกๆ เปนตน 

    

9. การใชเวลาวางใหเปนประโยชน     
10. ระมัดระวังเรื่องการเกิดอารมณทางเพศ การ

ควบคุมและการระบายออกซึ่งอารมณทาง
เพศ 

    

การใหคะแนน ดีมาก = 4 คะแนน ดี = 3 คะแนน 
   พอใช = 2 คะแนน ควรปรับปรุง = 1 คะแนน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



   306    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานที่กําหนด  
 มีคํากลาวถึงวนัรุนวา “วัยรุนมีอารมณเปลี่ยนแปลงเร็วและรุนแรง การเปลี่ยนแปลง
ทางสติปญญาทําใหเปนผูมีความคิดอานรุนแรงและยึดถือแตความคิดเหน็ของตัวเอง และการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมทําใหวัยรุนตองการเปนอิสระสูงมาก จนบางครั้งคิดดูถูกดแูคลนพอแมและ
ผูใหญ” 
 
ประเด็นท่ี 1 นักเรียนมีความคิดเห็นอยางไรตอคํากลาวขางตน 
ประเด็นท่ี 2 วัยรุนทัว่ไปมคีวามกังวลอะไรบางเกี่ยวกบัการเปลี่ยนแปลงของรางกาย 
  อารมณ สังคม และสติปญญา 
ประเด็นท่ี 3 วัยรุนจะมวีิธีปฏิบัติตนอยางไร เพื่อแกไขความกังวลที่เกดิขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําชี้แจง  
 1. ใหสมาชิกกลุมรวมกันอภปิราย 
 2. ศึกษาใบความรูและวีซีดี  
 3. แลกเปลี่ยนความคิดเหน็เพื่อใหไดขอสรุป
ตามประเด็นทีก่ําหนด 
 4. สงตัวแทนกลุมนําเสนอ/อภิปราย 

 

ใบงานที่ 4 
พฤติกรรมของวัยรุน 
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แบบทดสอบหลังเรียนชดุการเรียนรูท่ี 1 

เร่ือง พัฒนาการทางเพศและการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย 
 
 

คําชี้แจง  1. ขอสอบชุดนี้มี จํานวน 10 ขอ 
         2. ใหเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียวแลวเขียนเครื่องหมาย ลงในชอง 
 กระดาษคําตอบ 
 
1.   เมื่อเขาสูวยัรุนอายุเทาใดที่เด็กผูชายจะมีรูปรางสูงใหญกวาเดก็ผูหญิง 

ก.  12   ป   ข.   13  ป 
ค.   14  ป   ง.    15  ป 
 

2.  การที่วัยรุนชายฝนเกีย่วกบัเรื่องเพศแลวมีน้ําอสุจิเคล่ือนออกมาในขณะหลับนั้น    
    เรียกวา อะไร 

ก.  ฝนเปยก   ข.   ฝนหวาน 
ค.   การชวยตนเอง  ง.    การสําเร็จความใคร 
 

3.   การที่วัยรุนมีเสียงเปลี่ยนในลักษณะแหบและหาวขึน้  เรียกวาอะไร 
ก.  นมขึ้นพาน   ข.   เสียงแตกหนุม 
ค.   วุฒิภาวะทางเพศ  ง.   พัฒนาการทางเพศ 
 

4.   วัยพายุแคม  มีความหมายตรงกับขอใด 
ก.   วยัรุน   ข.   วัยเด็ก 
ค.   วัยผูใหญ   ง.   วัยที่มีพละกําลังมาก 
 

5.   การที่วัยรุนคบเพื่อนตางเพศนั้น  จัดวาเปนการเปลี่ยนแปลงดานใด 
ก.   สังคม   ข.   จิตใจ 
ค.   อารมณ   ง.    รางกาย 
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6.   ตอมไรทอที่สําคัญที่สุดคือตอมใด 
ก.   ตอมเพศ   ข.   ตอมไทรอยด 
ค.   ตอมหมวกไต  ง.   ตอมใตสมอง 
 

7.   ลูกอัณฑะจะผลิตฮอรโมนใด 
ก.   Estrogen   ข.   Estradiol 
ค.   Progesterone  ง.   Testosterone 
 

8.   การที่ไขซ่ึงอยูในรังไขสุขและแตกออกจากผนังหุม  เรียกวาอะไร 
ก.   ไขสุข   ข.   การตกไข 
ค.   ไขที่สมบูรณ   ง.ไขที่ไดรับการผสมแลว 
 

9.   นักเรียนควรปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับเพศกบั บุคคลใด 
ก.   พอ    ข.  แม 
ค.   ครู    ง.  ถูกทุกขอ 
 

10.   การปฏิบัติตอตนเองอยางเหมาะสมสาํหรับวัยรุนมหีลายประการ  ยกเวนขอใด 
ก.   รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีไว   
ข.   รักษาสุขภาพทั้งทางรางกายและจิตใจ 
ค.   ระมัดระวงัในเรื่องการเรยีนอยาใหตกต่าํ 
ง.   คํานึงถึงเร่ืองการแตงกายและกิริยาทาทางที่เหมาะสม 
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

ชุดการเรียนรูท่ี 1 
เร่ือง พัฒนาการทางเพศและการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย 

 
 

ขอ คําตอบ 
1. ค 
2. ก 
3. ข 
4. ก 
5. ก 
6. ง 
7. ง 
8. ข 
9. ง 
10. ค 
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กิจกรรมเพิ่มเติมหลังการเรียนรู 
 

คําชี้แจง  ใหนกัเรียนสรุปการเปลี่ยนแปลงทางเพศของวยัรุนและบนัทกึขอมูลลงในแบบที ่
   กําหนดให 

  เพศหญิงจะมกีารเปลี่ยนแปลงทางรางกายอะไรบางเมื่อเขาสูวัยรุน 
1. ……………………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………………………… 
4. ……………………………………………………………………………… 
5. ……………………………………………………………………………… 
6. ……………………………………………………………………………… 
7. ……………………………………………………………………………… 
8. ……………………………………………………………………………… 
9. ……………………………………………………………………………… 
10. ……………………………………………………………………………… 

   เพศชายจะมกีารเปลี่ยนแปลงทางรางกายอะไรบางเมื่อเขาสูวัยรุน 
1. ……………………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………………………… 
4. ……………………………………………………………………………… 
5. ……………………………………………………………………………… 
6. ……………………………………………………………………………… 
7. ……………………………………………………………………………… 
8. ……………………………………………………………………………… 
9. ……………………………………………………………………………… 
10. ……………………………………………………………………………… 
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ชุดการเรียนรูชุดท่ี 2 
เร่ือง อนามัยเจริญพันธและการดูแลตนเอง 

 
 

 

 
 
 

โดย 
 

นางบงัอร อาจวิชัย 
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 
สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตําบลสองพี่นอง 

จังหวัดสุพรรณบุรี 
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คูมือสําหรับนกัเรียน 
ชุดการเรียนรูชุดท่ี 2 

เร่ือง อนามัยเจริญพันธุและการดูแลตนเอง 
 

 
วัตถุประสงคของชดุการเรียนรู 

1.เพื่อใชเปนสือ่การจัดกจิกรรมกาเรียนการสอน กลุมสาระการเรียนรู 
    สุขศึกษาและพลศึกษา เร่ือง เพศศึกษา 
2. เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
3. เพื่อแกไขปญหาการขาดสื่อการเรียนการสอน 
4. เพื่อสงเสริมใหนกัเรียนศึกษาคนควาและเรียนรูไดดวยตนเอง 

 
    

คําชี้แจงในการใชชดุการเรียนรู 
1. ใหนกัเรียนศึกษาผลการเรียนรูที่คาดหวังและเนื้อหาอยางละเอียด  
     รอบคอบ 
2. การเรียนดวยชุดการเรยีนรูจะตองปฏิบัตติามขั้นตอนทีก่ําหนดไว 
    อยางเครงครัดมีความซื่อสัตยตอตนเอง 
3. ถานักเรียนเกิดความสงสัย ไมเขาใจหรือมีปญหา สามารถขอ 

                               คําแนะนาํจากครูผูสอนไดตลอดเวลา 
4.เมื่อนักเรียนศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมจากชุดการเรยีนรู ชุดที่ 2 จบ 
    แลวนักเรียนแตละคนตองทําแบบทดสอบหลังเรียน 
5.ในการเรยีนดวยชุดการเรยีนรู ชุดที่ 2 นักเรียนมีเวลา 2 ช่ัวโมง 
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   บทบาทของนักเรียน 

 
   

1. นักเรียนอานคูมือการใชชุดการเรียนรูและปฏิบัติกิจกรรมตามลําดับขั้นตอน 
2. นักเรียนรวมกนัศึกษาผลการเรียนรูที่คาดหวังและสาระการเรียนรูในชดุการเรียนรู 

ทั้งหมดอยางละเอียด พรอมทั้งทําแบบฝก 
3. นักเรียนควรมกีารวางแผนการทํางาน แบงหนาที่และรวมกันปฏิบัติกิจกรรม หาก 

เกิดขอสงสัยไมเขาใจหรือมปีญหานักเรยีนควรขอคําแนะนําจากครูผูสอน 
4. ในการปฏิบัตกิิจกรรมการเรยีนรู นักเรียนควรปฏิบัติงานใหทนักับเวลาที่กําหนด 

ไว 
5. ขั้นตอนสุดทายของการเรียนดวยชุดการเรยีนรู นักเรียนตองทําแบบทดสอบหลัง 

เรียน 
 6. นักเรียนควรมีความรวมมอืรวมใจ มีความสามัคคี รวมกันแสดงความคิดเห็นและ
ยอมรับฟงเสียงสวนมากในการปฏิบัติกิจกรรมกลุม 
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ขั้นตอนในการเรียนดวยชดุการเรียนรู 
 

 
ศึกษารายละเอียดของชุดการเรียนรูแตละเร่ือง 

  
  

ศึกษาจุดประสงคการเรียนรู 
 
 

ดําเนินการใชชุดการเรียนรู 
 

1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
1.1 แจงจุดประสงคการเรียนรู 

       1.2 บอกส่ิงที่นักเรียนตองปฏิบัติ 
2. ขั้นเรียนรู 

นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามที่ระบุไวในใบงาน 
3. ขั้นสรุป 

สรุป อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรูในชั้นเรยีน 
 
 
     ทดสอบหลังเรียน    

             
 
 
 
 

                 ศึกษาชดุการเรียนรูเร่ืองอื่นตอไป 
   
       

         
 

 
 

 

 

ไมผาน 
ผาน 
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จุดประสงคการเรียนรู 
1. รูความหมายและองคประกอบของอนามัยเจริญพันธุ 

 2. รูและเขาใจเรื่องสิว กล่ินตวั ประจําเดือน และฝนเปยก 
 3. รูวิธีดูแลอนามัยทางเพศของวัยรุน 

การวัดและประเมินผล 
1. สังเกตการณปฏิบัติกิจกรรมกลุม 

              2. ตรวจผลงาน 
              3. ทดสอบนักเรียน 
 

ชุดการเรียนรูท่ี 2  
เร่ือง อนามัยเจริญพันธและการดูแลตนเอง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาระสําคัญ    
      อนามัยวัยรุน เปนองคประกอบหนึ่งของอนามัย
เจริญพันธุ เนื่องจากวัยรุนมีการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย 
รวมท้ังการพัฒนาการระบบอวัยวะสืบพันธุ การมีความรู
ความเขาใจในเรื่องนี้อยางถูกตอง จะชวยใหวัยรุนสามารถ
ดูแลรักษาความสะอาดตนเองไดอยางเหมาะสม ชวยลด
ความวิตกกังวล และทําใหมีสุขภาพดี ทั้งรางกายและจิตใจ 
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ความสําคัญและองคประกอบของอนามยัเจริญพันธุ 

อนามัยเจริญพันธุ หมายถึง สภาวะที่สมบูรณแข็งแรงของรางกายและจิตใจที่
เปนผลสัมฤทธิ์อันเกิดจากกระบวนการและหนาที่ของการเจริญพันธุที่สมบูรณทั้งชายและหญิง ทุก 
ชวงอายุของชีวิต ซ่ึงทําใหชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข มี 10 องคประกอบ คือ 

1. การวางแผนครอบครัว 
2. การอนามัยแมและเด็ก 
3. เพศศึกษาอนามัยวัยรุน     
4. โรคเอดส 
5. โรคติดเชื้อในระบบสืบพันธุ 
6. มะเร็งระบบสืบพันธุ 
7. การแทงและภาวะแทรกซอน 
8. ภาวะมีบุตรยาก 
9. ภาวะหลังวัยเจริญพันธุและสูงอายุ 

              10.   ภาวะหลังวัยเจริญพันธุและสูงอายุ 
 วัยรุนเปนวัยท่ีตอมไรทอตาง ๆ  ในรางกาย  ผลิตฮอรโมนออกมาทําใหเกิดการ
พัฒนาการทางดานรางกาย  และพัฒนาการทางเพศ   ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายอยางใน
รางกายของวัยรุน   
 
1. สิว 

สิวมักจะเกิดขึ้นบริเวณใบหนาหรืออาจพบไดที่บริเวณหนาอก  ลําตัว  หลัง  ตนแขน แทที่ 
จริงแลวสิวไมใชเร่ืองเฉพาะ  ที่เกิดกับวัยรุนเทานั้น  พบวาสามารถเกิดขึ้นไดกับทารกจนถึงวัยชรา  
แตที่เปนปญหามากก็คือ  สิวที่เกิดขึ้นบริเวณใบหนา  วัยท่ีมักมีปญหาเรื่องสิวมากที่สุดก็คือวัยรุน  
เนื่องจากเปนวัยท่ีรางกายมีการผลิตฮอรโมนและตอไขมันทํางานมากกวาวัยอ่ืน ๆ 

ใบความรูสําหรับนักเรียน 
ชุดการเรียนรูท่ี 2 

เร่ือง  อนามัยเจริญพันธและการดูแลตนเอง 
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  สาเหตุ    สิวเกิดจากการอุดตันของรูขุมขน  โดยมีไขมันมาอุดตัน  ปกติไขมันจากตอม
ไขมันที่ผิวหนังสรางออกมานี้จะถูกระบายออกทางรูขุมขน  ถารูขุมขนเกิดการอุดตันขึ้น  เนื่องจาก
การจับตัวของ ไขมันกับเซลลหนังกําพราช้ันนอกที่ตายแลว  หรือที่เรียกวา  ขี้ไคล  จึงทําใหเกิดการ
สะสมของไขมันในรูขุมขน จนเกิดอุดตันเปนสิวขึ้น  อาจเปนสิวหัวดํา  หรือสิวหัวขาว  ถาเกิดการ
อักเสบจะกลายเปนสิวหัวแดงซึ่งจะมีอาการเจ็บ 
 1.  ปจจัยท่ีทําใหเกิดสิว    ปจจัยตาง ๆ  ที่ทําใหเกิดสิวมีหลายประการดังนี้   
  1.1)  ความไมสมดุลของฮอรโมนเพศ  โดยปกติมนุษยจะมีฮอรโมนทั้ง  2  เพศ
อยูในสัดสวนที่สมดุลกัน  แตถาในบางครั้งฮอรโมนเพศชายอยูในระดับสูง  ฮอรโมนนี้จะไป
กระตุนใหตอมไขมันผลิตไขมันออกมามากทําใหเกิดการอุดตันของทอไขมันและรูขุมขนไดงาย  จึง
เปนสาเหตุทําใหเกิดสิวได 
 1.2)  ไดรับเชื้อแบคทีเรีย     เชื้อแบคทีเรียจะเขาไปรบกวนในเนื้อเยื่อของผิวหนงั  
ทําใหเกิดการอักเสบในตอมไขมันและรูขุมขนจนถึงที่ผิวหนัง  ถามีการอักเสบมากก็จะทําใหสิวมี
ขนาดโตขึ้น  และหัวสิวจะสีแดง  เมื่อสัมผัสจะเจ็บ  มักเรียกสิวชนิดนี้วา “สิวหัวชาง”    
 1.3)  การใชเครื่องสําอางหรือครีมบางชนิด    เครื่องสําอางหรือครีมบางชนิดที่มี
ปริมาณน้ํามันคอนขางสูง  เมื่อทาบริเวณผิวหนังแลว  น้ํามันจะเขาไปอุดตันรูขุมขนทําใหไขมันที่
ตอมไขมันสรางออกมาระบายออกทางรูขุมขนไมสะดวก  มักทําใหเกิดสิวไดงาย 
 1.4)  ความเครียดและการพักผอนไมเพียงพอ  ความเครียดจะทําใหเกิดความไม
สมดุล  ของระดับฮอรโมนเพศ  ตอมไขมันจะขับไขมันออกมามาก  ทําใหเกิดสิวไดงาย  และถา
ไดรับการพักผอนไมเพียงพอรางกายจะออนแอจึงจึงทําใหผิวหนังเกิดการติดเชื้อโรคไดงาย 
 1.5)  การใชยาในกลุมสเตียรอยด   จะทําใหเกิด  “สิวสเตียรอยด”   ซ่ึงรักษายาก
มาก 
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เคล็ดลับสุขภาพ 
 การซ้ือยาหรือครีมมารักษาสิวเอง  เปนการเสี่ยงตอการสูญเสียความงามบน
ใบหนา  ถาเปนสิวมากควรปรึกษาแพทยผิวหนังหรือผูเชี่ยวชาญดานผิวหนังโดยเฉพาะ  จะทํา
ใหไดรับการรักษาที่ปลอดภัย  นอกจากนั้นยังไดรับคําแนะนําเพื่อการปฏิบัติตนที่ถูกตองในการ
ปองกันหรือรักษาสิว 

 2. การปองกัน   มีวิธีการปองกันการเกิดสิวได  ดังนี้ 
  2.1)  รักษาความสะอาด  โดยเฉพาะบริเวณใบหนา  วัยรุนควรลางหนาเมื่อหนามี
ความมัน โดยใชสบูหรือครีมลางหนา  เพื่อรักษาความสะอาด  แตไมควรลางหนาบอยจนเกินไป 
 2.2)  หลีกเล่ียงการใชเครื่องสําอางหรือครีมที่มีน้ํามันคอนขางสูง  อาจจะใชโดย
การทาเองหรือการนวดหนา  แตถาเครื่องสําอางหรือครีมทีมีปริมาณน้ํามันต่ํา  หรือเปนจําพวก
สมุนไพรสามารถใชได 
 2.3)  ทําจิตใจใหสบายและพักผอนใหเพียงพอ  นอกจากจะทําใหสุขภาพจิตดี
แลว  ยังชวยปองกันการเกิดสิวไดอีกดวย 
 2.4)  ไมรับประทานหรือทายาที่มีสารสเตียรอยด   มักพบบอยคือ  ยารักษาฝามัก
มี   สารสเตียรอยดเปนสวนผสม  หรือรักษาโรคตางๆ  ที่พบวามีสารสเตียรอยดก็ควรหลีกเลี่ยง 
 2.5)  หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันมาก  เชน  อาหารประเภททอดตาง ๆ  ที่วัยรุน
นิยมรับประทานไขมันจากสัตว  อาหารผัดที่ใชน้ํามันมาก  เปนตน   

   3. การปฏิบัติตนเมื่อเปนสิว  สิวเมื่อเกิดขึ้นแลวมักจะหายไปเอง  แตปกติคนมักวิตก
กังวลรําคาญ  ถาเปนมากอาจเกิดความอายจึงตองไปรักษา  หรือหาซ้ือยา  ครีม  หรือเครื่องสําอาง
ตาง ๆ  มารักษาสิว  และเมื่อเปนสิวควรปฏิบัติตน  ดังนี้ 
 3.1)  อยาบีบ  กด  หรือแกะสิว  การบีบ  กด  หรือแกะสิว  ไมไดทําใหสิวหายเร็ว
ขึ้น  แตจะทําใหเนื้อเยื่อบริเวณรอบ ๆ  หัวสิวเกิดการอักเสบได  
 3.2) ปฏิบัติตนตามวิธีการปองกันที่กลาวมาแลวอยางเครงครัด  ซ่ึงไดแกการ
รักษาความสะอาดบริเวณใบหนา  หลีกเล่ียงการใชเครื่องสําอางหรือครีมที่มีน้ํามันคอนขางสูง    ทํา
จิตใจใหสบาย  พักผอนใหเพียงพอ  ไมรับประทานหรือทายาที่มีสารสเตียรอยด  และหลีกเล่ียง
อาหารที่มีไขมันมาก 
 3.3)  ถามีสิวมากผิดปกติควรปรึกษาแพทยผิวหนัง  เพราะอาจไมใชสิวธรรมดา  
อาจเปนความผิดปกติของตอมใตสมอง  หรือดวยสาเหตุอ่ืน 
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2.  กล่ินตัว 
 คนทุกคนจะมีกล่ินตัว  แตถากลิ่นตัวนั้นมีความรุนแรง  อาจเหม็นเขียว  เหม็นฉุน ๆ    
เหม็นเหมือนขี้เตา บางทีก็เรียกกลิ่นตัวนี้วา “กล่ินตัว”   หรือ  “ขี้เตา”  จนตนเองหรือคนที่อยูใกลชิด
ไดกล่ิน   ถือวามีปญหาเรื่องกล่ินตัวแลว  เพราะอาจจะเปนที่รังเกียจหรือกอความรําคาญตอคน
ใกลชิด  กล่ินตัวที่นารังเกียจนั้นมักจะมาจากบริเวณรักแร กล่ินตัวดังกลาวมีทั้งในเพศชายและเพศ
หญิง  แตมักพบในเพศชายมากกวาเพศหญิงและมักเริ่มเกิดในชวงวัยรุน 
   สาเหตุ    เหงื่อของคนเราจะมีน้ําเกลือ  และแรธาตุเปนสวนประกอบ  สําหรับตอม
เหงื่อที่อยูใตรักแร  (Apocrine   Sweat  Glands)  จะขับเหงื่อออกมา  และกลายเปนสารที่เหมาะสม
ในการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย  ภายในเวลาเพียงไมกี่ช่ัวโมงแบคทีเรียที่พบอยูทั่วไปตามผิงหนัง
จะเพิ่มจํานวนอยางรวดเร็วซ่ึงการยอยสลายนี้เปนสาเหตุที่ทําใหเกิดกล่ินตัวข้ึนมา 
   การปองกันและการปฏิบัติตนเมื่อเกิดกลิ่นตัว   กล่ินตัวแรงเกินปกติ  หรือมีกล่ินเตา
แรง (ที่เรียกวากลิ่นเตาเพราะวาเหม็นคลายขี้เตา)  มีวิธีการปองกันและปฏิบัติตน ดังนี้ 
 2.1)  อาบน้ําชําระลางรางกายใหสะอาดอยูเสมอ   อยางนอยวันละ  2  คร้ัง คือ  
เวลาเชาและเวลาเย็น 
 2.2)  ขณะอาบน้ําควรฟอกสบูบริเวณรักแรใหสะอาดประมาณ  2  รอบ ควรใช
สบูที่ระงับกล่ินกายที่สามารถยับยั้งหรือฆาเชื้อแบคทีเรียบางชนิดได 
 2.3)  ใชสารสมกอนมนๆ   ไมมีเหล่ียมถูบริเวณรักแรหลังอาบทุกครั้ง  จะชวยลด
กล่ินตัวได เพราะสารสมสามารถฆาเชื้อแบคทีเรียบางชนิดได 
 2.4)  หลังอาบน้ําตองเช็ดตัวใหแหงและสวมเสื้อผาที่สะอาด  ควรใชเสื้อผาที่
อากาศผานไดสะดวก  เส้ือผาตองตากใหแหง  ไมอับชื้น  หรือมีกล่ินเหม็นเนื่องจากตากในรมไมถูก
แสงแดด 
 2.5)  การใชลูกกล้ิงหรือสเปรยระงับกลิ่นกาย  อาจใชลูกกลิ้งระงับกลิ่นกายถู
บางๆ  บริเวณรักแร  หรือใชสเปรยระงับกลิ่นกายฉีดบริเวณรักแร      ซ่ึงมีจําหนายทั่วไป     เพราะ
สามารถฆาเชื้อแบคทีเรียบางชนิดได 
 2.6)  ดื่มน้ํามากๆ   เพื่อชวยใหกล่ินเตาเจือจางลงได 
 2.7)  ลดการบริโภคชา  กาแฟ  และเครื่องดื่มน้ําอัดลม  เพราะสิ่งเหลานี้ลวนทํา
ใหเกิดความเครียดของประสาทจําทําใหเหงื่อออกมากกวาปกติ 
 2.8)  หลีกเล่ียงอาหารที่มีเครื่องเทศ  กล่ินฉุน เครื่องเทศที่มีกล่ินฉุนตาง ๆ  เชน 
กระเทียมหอม  เปนตน   จะมีสวนทําใหเกิดกล่ินตัวได 
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3.  การมีประจําเดือน 
 เมื่อเด็กหญิงเร่ิมเขาสูวัยรุนจะมีปรากฏการณอยางหนึ่งเกิดขึ้น   คือ  การมีประจําเดือน 
(Menstruation)   อาจเรียกชื่ออ่ืนอีกไดแก  ระดู  รอบเดือน  ประจําเดือน  หรือเมนส (Mens)   
 วงจรของการมีประจําเดือน    การมีประจําเดือนเปนกระบวนการทางธรรมชาติของ
ผูหญิง  ที่มีความสลับซับซอน  โดยมีวงจรรอบละประมาณ  28  วัน  และวงจรรอบนี้จะมีไปเรื่อย ๆ  
จนถึงวัยหมดประจําเดือน  (Menopause)  ซ่ึงจะมีอายุประมาณ  45-50  ป  ซ่ึงบางคนอาจหมด
ประจําเดือนเร็วหรือชากวานี้ 
ก็ไดแตวงรอบนี้ก็จะขาดชวงไดเหมือนกันเมื่ออยูในระหวางการตั้งครรภ  หรือเกิดความผิดปกติ
เกี่ยวกับอวัยวะสืบพันธุภายใน 
 กอนอธิบายถึงการมีประจําเดือนใหนักเรียนศึกษาภาพระบบอวัยวะสืบพันธุภายใน
ของเพศหญิง  เพื่อใหรูตําแหนงและรูปรางของอวัยวะระบบสืบพันธุภายในของเพศหญิง 
 สําหรับวงจรของการมีประจําเดือนนั้นมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 รังไขจะทําหนาที่สรางฮอรโมนและปลอยไขออกมาจากรังไขเดือนละ  1  ฟอง 
สลับกันระหวางรังไขดานขวากับรังไขดานซาย  ไขที่หลุดออกมาจากรังไขนี้จะเปนไขที่สุก 
 เมื่อไขหลุดออกมาจากรังไขนี้  รังไขจะสรางฮอรโมนเอสโตรเจน  (Estrogen)  สงไป
ทางกระแสเลือดชวยกระตุนใหผนังมดลูกหนาขึ้นและมีเสนเลือดฝอยมากขึ้น  เปรียบเสมือน
ธรรมชาติไดเตรียมเบาะนุมๆ  ไวเพื่อรอรับไขที่จะถูกผสมกับตัวอสุจิ   แลวจะฝงตัวอยูที่เบาะนุมๆ  
นี้ 
 แตถาไขไมถูกผสมกับอสุจิ  ฮอรโมนจะเปลี่ยนแปลงระดับคือจะลดลง  ทําใหผนัง
มดลูกที่สรางขึ้นจนหนานี้คอย ๆ ฝอตัวลง แลวจะคอย ๆ  หลุดลอกออกมา  เลือดจากเสนเลือดฝอย
มากมายก็จะไหลออกมาดวย เปนเลือดสีแดงคล้ํา  ซ่ึงเรียกวา  “ระดู”   หรือ  “ประจําเดือน”   
 ปกติระยะที่เลือดแดงคล้ํา  หรือ  ประจําเดือนออกมานี้จะใชเวลาประมาณ  4  วัน   วัน
หลัง ๆ  จะมีเลือดออกนอยลงเร่ือย ๆ  จนหมดไป 
 ชวงเวลาของการมีประจําเดือนนี้อาจมากกวาหรือนอยกวา  4 วันก็ได  โดยปกติจะ
ประมาณ  3-7 วัน  และระยะวงรอบเดือนอาจมากกวาหรือนอยกวา  28  วันก็ไดแตไมควรมากหรือ
นอยกวา  7  วันและจะมีเลือดออกมารวมแลวประมาณ  50-200  ซี.ซี. 
 อาการกอนและขณะมีประจําเดือน   กอนมีประจําเดือนและขณะมีประจําเดือนมักมี
อาการตางๆ ปรากฏขึ้น  เชน  ปวดถวงบริเวณทองนอย  ปวดหลัง   บั้นเอว  และกนกบ  ปวดศีรษะ  
อารมณหงุดหงิด  เจ็บหนาอก  เปนตน 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



   321    

 การปฏิบัติตนในขณะมีประจําเดือน  ขณะมีประจําเดือนควรปฏิบัติตน  ดังนี้ 
 3.1)  การรักษาความสะอาด    ควรทําความสะอาดอวัยวะเพศเปนพิเศษ  
เนื่องจากในระหวางการมีประจําเดือนจะมีความอับช้ืนมากกวาปกติ 
 3.2)  การใชผาอนามัย  ควรใชใหถูกวิธี  ทุกครั้งที่เปลี่ยนผาอนามัยตองทําความ
สะอาดอวัยวะเพศ  และซับใหแหงกอนใชผาอนามัยแผนใหม 
 3.3)  การอาบน้ํา   ควรใชน้ําจากฝกบัวหรือขันตักอาบ  ไมควรลงอาบน้ําในสระ
หรือในแมน้ําลําคลอง  เพราะเชื้อโรคอาจเขาสูชองคลอดและเกิดการติดเชื้อไดงาย 
 3.4)  การใชกางเกงใน   ควรใสกางเกงในที่ระบายเหงื่อไดดี  เพื่อไมใหอวัยวะ
เพศเปยกชื้น 
 3.5)  การออกกําลังกาย  ไมควรออกกําลังหนักเกินไป  แตออกกําลังกายได
พอสมควรแตควรงดกีฬาวายน้ํา 
 3.6)   การรับประทานอาหาร   สามารถรับประทานไดตามปกติไมมีอาหารแสลง
ในขณะมีประจําเดือน ควรดื่มน้ํามากๆ 
 3.7)  สังเกตอาการผิดปกติ  ถาพบอาการผิดปกติ  เชน ปวดทองอยางรุนแรง  มี
เลือดออกมากะปริดกะปรอย  เปนตน  ควรปรึกษาพอแม  หรือครู  เพื่อที่จะรับคําแนะนํา  หรืออาจ
พาไปพบแพทยตอไป 
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4. ฝนเปยก 
 ฝนเปยกเปนปรากฏการณทางธรรมชาติของผูชาย       ซ่ึงอัณฑะจะทําหนาที่สราง
ฮอรโมนเพศชายและตัวอสุจิ    ตัวอสุจิจะเดินทางไปตามทออสุจิเก็บสะสมไวที่ถุงเก็บน้ําอสุจิซ่ึงอยู
ประมาณ  ชองทองนอย  เมื่อเก็บน้ําอสุจิไวมากขึ้น  ประกอบกับวัยรุนเปนวัยท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
ทางจิตใจ   และอารมณ  มีความสนใจเพศตรงขามแลวอาจมีการจินตนา  การเกี่ยวกับเรื่องเพศหรือ
ในขณะนอนหลับอาจเกิด  การฝนเกี่ยวกับเรื่องทางเพศทําใหถุงเก็บน้ําเชื้อบีบรัดตัว  น้ําอสุจิจะไหล
เคล่ือนออกมาทางทอปสสาวะ  สูภายนอก  ซ่ึงไมใชเร่ืองที่นาอายแตเปนการลดปริมาณอสุจิและ
เปนการผอนคลายความตรึงเครียดทางเพศตามธรรมชาติเพื่อความเขาใจที่ดียิ่งขึ้นใหนักเรียนศึกษา
ภาพอวัยวะระบบสืบพันธุเพศชาย  เพื่อใหรูตําแหนงและรูปรางของอวัยวะระบบสืบพันธุของเพศ
ชาย 
 
 
เคล็ดลับ    สุขภาพ 
 การเรียนรูเร่ืองเพศไมใชส่ิงที่นาอาย  แตการหมกมุนเรื่องเพศเปนสิ่งที่ไมดี  การเรียนรู
เร่ืองเพศควรเปนไปในทางสรางสรรค   นําความรูที่ไดไปประพฤติปฏิบัติตนใหถูกตอง  ปรับตัวให
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทางเพศของตนเอง 
 
 
 
5.  การดูแลอนามัยทางเพศของวัยรุน 
 การดูและอนามัยทางเพศที่สําคัญก็คือ   การดูแลอนามัยของอวัยวะสืบพันธุ   หรือที่
เรียกวา “สุขปฏิบัติ”   
 3.1) สุขปฏิบัติเกี่ยวกับอวัยวะสืบพันธุของเพศชาย 
 สุขปฏิบัติเกี่ยวกับอวัยวะสืบพันธุของเพศชายควรปฏิบัติ ดังนี ้
 1.  อาบน้ําอยางนอยวนัละ  2  คร้ัง  ในการอาบน้ําควรทําความสะอาดอวัยวะ 
เพศดัวยสบูใหสาอาด   เพื่อไมให 
 2.  หลังจากอาบน้ําชําระลางรางกายเสร็จแลวควรเช็ดอวยัวะเพศใหแหง 
 3.  สวมกางเกงชั้นในที่สะอาด  อยาใหเปยกชื้น  และไมควรสวมกางเกงในที ่
คับหรือรัดจนเกินไป 
 4.  อยาใหอวัยวะเพศไดรับการกระทบกระเทือนแรง ๆ  เพราะจะทําใหเจ็บและ 
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เกิดการอกัเสบไดโดยเฉพาะลูกอัณฑะถาถูกกระทบกระแทกแรงๆ  จะปวดมาก 
 5.  ไมคลุกคลีหรือใชเส้ือผา  ผาเช็ดตัว  ผาขาวมารวมกับผูที่เปนหรือม ี
พฤติกรรมเสี่ยงตอโรคติดตอทางเพศสัมพนัธ  เพราะอาจทําใหติดโรคได 
 6. ใชสวม  หองน้ํา   หรือที่ถายปสสาวะที่ถูกสุขลักษณะ 
 7.  ไมเที่ยวสําสอน  หรือมีเพศสัมพันธกบัหญิงขายบรกิาร  เพราะอาจทําให 
เปนโรคติดตอทางเพศสัมพนัธหรือโรคเอดสได 
 8. ควรสวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธกับหญิงที่ไมใชคูของตนหรือ 
มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการเปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธ   หรือโรคเอดส 
 9. หากสงสัยวาเปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธ  หรือโรคเอดส  ควรรีบไป 
ปรึกษาแพทย  ทําการตรวจเลือด  ไมควรซื้อยามารักษาเอง 
 10. เมื่อมีความตองการทางเพศ   ควรหาทางออกที่ถูกตองและเหมาะสม เชน  
เลนกีฬา  เลนดนตรี  ทํางานอดิเรก  เปนตน  หากจําเปนอาจสําเร็จความใครดวยตนเอง  แตไมควร
ทําบอยนัก  เพาระจะบัน่ทอนสุขภาพได 
 
 สุขปฏิบตัิเกี่ยวกับอวัยวะสืบพันธุของเพศหญิง 
 สุขปฏิบัติเกี่ยวกับอวัยวะสืบพันธุของเพศหญิงควรปฏิบัติ  ดังนี ้

1. อาบน้ําอยางนอยวันละ  2  คร้ัง  ในการอาบน้ําควรใชสบูฟอกอวยัวะเพศให 
สะอาด 

2. หลังจากอาบน้าํชําระลางรางกายเสร็จแลว    ควรเช็ดอวยัวะเพศใหแหง 
3. สวมชุดช้ันในที่สะอาดอยาใหเปยกชื้น  และไมควรสวมชดุช้ันในที่คับหรือ 

รัดจนเกนิไป 
 4. ระวังอยาใหอวัยวะเพศไดรับการกระทบเทือนแรง ๆ  เพราะจะทําใหเกิดการ
อักเสบหรือ    เปนอันตรายได 
 5. ไมคลุกคลีหรือใชเส้ือผา  ผาเช็ดตัว  รวมกับผูที่เปนหรือสังสัยวาเปน
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ  เพราะอาจทําใหเกิดการติดโรคได 
 6. ใชสวม   หองน้ําที่ถูกสุขลักษณะ  และเมื่อถายปสสาวะหรืออุจจาระเสร็จแลว  
ควรจําความสะอาดอวยัวะเพศและทวารหนัก  โดยใชน้ําหรือกระดาษชําระที่สะอาด 
 7. ไมสําสอนทางเพศ  เพราะนอกจากจะผดิขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
แลว  ยังอาจตดิโรคติดตอทางเพศสัมพันธ  หรือโรคเอดสได 
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 8. หากสงสัยวาเปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธหรือโรคเอดส  ควรรีบปรึกษา
แพทย  ทําการตรวจเลือดไมควรซื้อยามารักษาเอง 
 9. ระหวางการมีประจําเดือน  ควรเตรียมผาอนามัยท่ีสะอาด  และใชผาอนามัย
อยางถูก 
วิธีตลอดจนระมัดระวังรักษาความสะอาด  ตองเปลี่ยนผาอนามัยบอย ๆ   ไมควรใชนานเกินไป เมื่อ
ใชแลวควร  หอกระดาษใหเรียบรอยแลวทิ้งถังขยะ  ไมทิ้งลงไปในโถสวม  เพราะจะทําใหสวมอุด
ตันได 
 10. ระหวางมีประจําเดือน  ไมควรออกกําลังกายที่ผาดโผนหรือรุนแรง และไม
ควรลงเลน  หรือวายน้ํา  ควรออกกําลังกายเบาๆ  และพักผอนใหเพียงพอ 
 11.ระหวางมีประจําเดือน  ถามีอาการปวดที่บริเวณทองนอยใหใชกระเปาน้ํา
รอนประคบ เพื่อใหความอบอุน  และอาจรับประทานยาแกปวดระงับอาการปวดได 
 12. ถามีอาการผิดปกติ  เชน  มีการตกขาว  เกิดการอักเสบที่บริเวณชองคลอด  
เปนตน  ควรรีบไปปรึกษาแพทย 
 

 
 

 
 
 
 
 

สรุป 
  
 อนามัยเจริญพันธุ  เปนภาวะที่สมบูรณแข็งแรงของรางกายและจิตใจ  ที่เปนผล
มาจากการกระบวนการของการเจริญพันธุที่สมบูรณทั้งชายและหญิง  ทุกชวงอายุของ
ชีวิต  ซ่ึงสงผลใหมีชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  หากวัยรุนมีอนามัยทางเพศที่ดี 
ไดแก  การดูแลเรื่องการเปนสิว การมีกล่ินตัวแรง  การมีประจําเดือนการฝนเปยก   
ตลอดจนการดูแลอนามัยของอวัยวะเพศชายและหญิง  ซ่ึงการมีอนามัยทางเพศดีจะทํา
ใหวัยรุนเปนผูที่มีคุณภาพชีวิตดีอีกดวย 
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ใบงานที่ 1 
เร่ือง อนามัยเจริญพันธุ 

 
คําชี้แจง ใหนักเรียนเขียนความหมายของอนามัยเจริญพันธุและองคประกอบของอนามัยเจริญพันธุ 
 มาพอสังเขป 
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ใบงานที่ 1 
เร่ือง อนามัยเจริญพันธุ 

 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนเขียนความหมายของอนามัยเจริญพันธุและองคประกอบของอนามัยเจริญพันธุ 
   มาพอสังเขป 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อนามัยเจริญพนัธุ ภาวะสมบูรณท่ีพรอมจะสืบทอดเผาพันธุ และการดูแลอนามัยทางเพศ 

สุขภาพทางเพศ เปนเรื่องที่ครอบคลุมในเรื่องความพึงพอใจทางเพศ สัมพันธภาพทางเพศ 
การทําหนาท่ีทางเพศ การควบคมพฤติกรรมทางเพศ เปนตน 

การวางแผนครอบครัว เปนการวางแผนวาจะมีบุตรเมื่อใด จะมีบุตรสักก่ีคน 

อนามัยแมและเด็ก เปนการดูแลสขุภาพของแมตั้งแตเร่ิมตั้งครรภและดูแลบุตร 

โรคเอดส  เกิดจากเชื้อ เอช ไอ วี (HIV) ทําใหภูมิคุมกันของรางกายบกพรอง 

โรคติดเชื้อในระบบอนามัยเจริญพันธุ เปนโรคที่ตดิเชื้อในระบบสบืพันธุท้ังชายและหญิง 

ความผิดปกตขิองระบบอนามัยเจริญพันธุ เปนความผิดปกติท่ีเกิดกับระบบสืบพันธุท้ังชาย

เพศศึกษา ความรูเก่ียวกับการพัฒนาการทางเพศทั้งท่ีเก่ียวกับรางกายและจิตใจ 

การทําแทงและอาการแทรกซอน เปนการทําใหทารกในครรภเสียชีวิตและเอาออกมา ซึ่งมัก
เกิดอาการแทรกซอน เชน เสียเลือดมาก ติดเชื้อตามมา 

อนามัยเจริญพันธุในกลุมวัยรุน เปนอนามัยการเจริญพันธุของบุคคลท่ีมีอายุระหวาง ๑๑ – ๒๐ ป 

ภาวะการมีบุตรยาก เปนภาวะที่อาจเกิดไดกับสามีและ/หรือภรรยา ซึ่งเปนความบกพรองในระบบ
สืบพันธุ บางรายก็แกไขได 

ภาวะวยัหมดประจําเดือนและการดูแลสุขภาพในผูสูงอาย ุ ภาวะของบุคคลวัยทองและวัยสูงอายุ
ในเร่ืองอนามัยเจริญพันธุ 
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คําชี้แจง   ใหนกัเรียนแตละกลุมlชวยกันสรุปและสงตัวแทนนําเสนอหนาชั้นเรียน 
 
 จงบอกวิธีการทําความสะอาดรางกายสวนตาง ๆ ดังนี ้
 บริเวณใบหนา 

1. ......................................................................................................................... 
2. ......................................................................................................................... 
3. ......................................................................................................................... 
4. ......................................................................................................................... 
5. ......................................................................................................................... 

 บริเวณลําตวั 
1. ......................................................................................................................... 
2. ......................................................................................................................... 
3. ......................................................................................................................... 
4. ......................................................................................................................... 
5. ......................................................................................................................... 

          บริเวณอวัยวะเพศ  
1. ......................................................................................................................... 
2. ......................................................................................................................... 
3. ......................................................................................................................... 
4. ......................................................................................................................... 
5. ......................................................................................................................... 

 
 
 
 
 

ใบงานที่ 2 
เร่ือง การดูแลตนเอง 
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แนวการตอบใบงานที่ 2 
เฉลยใบงานที่ 2  

 
บริเวณใบหนา 
 1. ลางหนาวันละ 2 คร้ัง ดวยสบูออน ๆ หรือโฟมลางหนา และน้ําสะอาดแลวซับ 
ดวยใหแหง 
  2. ไมควรแกะสิวหรือบีบสิว จะทําใหเกดิการอักเสบและสิวลุกลามมากขึ้น ถา 
เปนสิวมาก ๆ ควรรีบไปปรึกษาแพทย 
  3. ไมควรใชครีมหรือโลช่ัน เพราะจะทําใหเกิดสิวไดงาย 

4. เมื่อมีเหงื่อควรซับดวยผาเชด็หนาหรือกระดาษเช็ดหนาและไมควรใช 
ผาเช็ดหนารวมกับผูอ่ืน 
 
บริเวณลําตัว 
  1. ควรอาบนาวันละ 2 คร้ังดวยสบู และน้ําสะอาดแลวซับใหแหง 
 2. หลังอาบน้ําในตอนเชา ควรใชยาระงับกล่ินเหงื่อหรือสารสมทาบริเวณรักแร  
 3. วัยรุนหญิงอาจกําจัดขนรักแรโดยการถอนหรือโกน หลังกําจัดขนแลวไมควร
ทาดวยยาระงบักล่ินเหงื่อทนัที เพราะจะทําใหเกิดการระคายเคืองได 
 4. วัยรุนไมจําเปนตองใชครีมหรือโลช่ันทาตัวเพราะมีความมันที่ผิวหนงัมากอยู
แลว 
 5. ควรเปลี่ยนเสื้อผาใหมทุกครั้งที่อาบน้ํา และซักผาเช็ดตัวเปนประจําและควร
นําไปผึ่งแดดทุกครั้งหลังใช 
 
บริเวณอวัยวะเพศ 
เพศหญิง 
 1. เวลาอาบน้ํา ใหฟอกสบูเหมือนรางกายทัว่ไป แลวซับใหแหง  ไมตองลางลึก
ถึงภายในชองคลอดและไมควรใชสบูเหลวเฉพาะที่ หรือสบูฆาเชื้อโรค เพราะอาจจะทําใหเกิดการ
ระคายเคืองได 

 2. หลังขับถายควรลางดวยน้าํสะอาด แลวซับใหแหง ควรลางจากดานหนาไป
ดานหลังเพื่อปองกันไมใหตดิเชื้อไดงาย 
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 3. ควรสวมใสกางเกงในที่สะอาด แหง ไมเปยกชืน้ พอดตีัว ไมคับหรือหลวม
เกินไป และเปลี่ยนกางเกงในทุกครั้งหลังอาบน้ํา 
 

5. ขณะมีประจําเดือน ควรเปลีย่นผาอนามัยบอย ๆ วันละ 2 -3 คร้ัง เพื่อใหเกิด 
ความอับช้ืนและติดเชื้อ 

6. ถามีตกขาวมากอาจตองใสผาอนามัยบาง  แตถาผิดปกติ เชนมีสี มีกล่ิน และ 
มีอาการคันบริเวณชองคลอดควรไปพบแพทย 
 
เพศชาย 
 1. เวลาอาบน้ํา ใหฟอกสบูเหมือนรางกายทัว่ไป แลวซับใหแหง ใหเนนบริเวณ
ขาหนีบและปลายองคชาติ โดยรูดหนังหุมปลายขึ้นเพื่อทาํความสะอาดไดทั่วถึง 
 2. ควรสวมกางเกงในที่สะอาด แหง ไมเปยกชื้น พอดีตวั ไมคับหรือหลวม
เกินไป และเปลี่ยนกางเกงในทุกครั้งที่อาบน้ํา 
 3. ถามีอาการผิดปกติ เชน ผ่ืนคัน บวม หรือแสบเวลาปสสาวะ มีหนองออกมา
จากทอปสสาวะควรไปพบแพทย 
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แบบทดสอบหลังเรียนชดุการเรียนรูท่ี 2 
เร่ือง อนามัยเจริญพันธุและการดูแลตนเอง 

 
คําชี้แจง  1. ขอสอบชุดนี้มี จํานวน 10 ขอ 

2. ใหเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียวแลวเขยีนเครื่องหมาย ลงในชอง 
 กระดาษคาํตอบ 

 
1. ขอใดไมจดัวาเปนการวางแผนครอบครัว 

ข. การคุมกําเนิด 
ค. การหารายไดเล้ียงครอบครัว 
ค.  การเวนระยะการมีบุตรตามที่ตองการ 
ง.  การวางแผนที่จะมีบุตรกีค่น  และวางแผนวาจะมีบุตรเพศใด 

2. ปจจุบันการคุมกําเนิดจะมอียู  3  กิจกรรม  ขอใดไมใช  1  ใน  3   
   กิจกรรม 

ก. การชวยเหลือสตรีที่ถูกทําราย 
ข. การเรงกําเนดิสําหรับผูมีบุตรยาก 
ค. การคุมกําเนิดแบบชั่วคราวและแบบถาวร 
ง. การเลือกกําเนดิเพศชายของบุตรตามที่ตองการ 

3. การอนามัยแมและเด็กเริ่มขึ้นเมื่อใด 
ก. ตั้งแตตั้งครรภ 
ข.  ตั้งแตยังไมตั้งครรภ 
ค.  ตั้งแตทารกคลอดมาใหมๆ 
ง. ตั้งแตพาทารกไปรับวัคซีนครั้งแรก 

4.เพศศึกษา   หมายถึงอะไร 
                                        ก.  เพศสัมพันธ 

ข. ความสัมพันธระหวางเพศชายกับหญิง 
ค. การศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเพศอยางละเอียดและลึกซ้ึง 
ง. ความรูเกี่ยวกบัการพัฒนาการทางเพศทั้งที่เกี่ยวกับรางกายและ

จิตใจ 
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5. โรคใดรายแรงที่สุด 
ก. โรคหัวใจ  ข. โรคซารส 
ค. โรคเอดส   ง. โรคมะเร็ง 

6. ขอใดไมใชช่ือของการมีประจําเดือน 
ก. ฤดู 
ข. เมนส 
ค.รอบเดือน 
ง. ประจําเดือน 

7. บุคคลใดมีความเสี่ยงตอโรคติดตอในระบบสืบพันธุมากที่สุด 
ก. พงษเทพมีเพศสัมพันธกบัหญิงที่เพิ่งรูจักกนั  แตใชถุงยางอนามัย 
ข. ชูชาติมีเพศสัมพันธกับหญิงขายบริการทางเพศ  แตใชถุงยาง 
    อนามัย 
ค. มาลีรัตนเปนหญิงขายบรกิารทางเพศจะใหผูชายใชถุงยางทุกครั้ง 
     ที่มาใชบริการ 
ง. ศิริวิภาเปนผูมีเพศสัมพันธกับผูชายหลายคน  ผูชายบางคนก็ใชบาง 
    คนก็ไมใชถุงยางอนามัย 

8. การที่วัยรุนหญิงจํานวนหนึ่งมีเพศสัมพนัธในวยัเรียน  และเกดิการ 
    ตั้งครรภที่ไมพึงประสงคขึ้นมาหลายรายไปทําแทงจะมีอันตรายรายแรงอยางไร 

ก. มีภาวะแทรกซอน 
ข. อันตรายถึงชีวิต 
ค. ทําใหเกดิโรคติดเชื้อได 
ง. อาจเปนมะเร็งในระบบสบืพันธุได 

9. สาเหตุที่ทําใหเกิดกล่ินตวัคืออะไร 
ก. เหงื่ออยูในที่อับ 
ข. น้ําเกลือและแรธาตุในเหงื่อใตรักแร 
ค. แบคทีเรียไปยอยสารที่อยูในเหงื่อใตรักแร 
ง. ตอมเหงื่อทีอ่ยูใตรักแรจะขับสารที่สงกลิ่นเหม็นออกมา 

10. การดูแลอนามัยของอวยัวะสืบพันธุ   อาจเรียกอกีอยางหนึ่งวาอะไร 
ก. อนามัย  ข. สุขปฏิบัติ 
ค. สุขอนามัย  ง. อนามัยทางเพศ 
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

ชุดการเรียนรูท่ี 2 
เร่ือง อนามัยเจริญพันธุและการดูแลตนเอง 

 
 
 

ขอ คําตอบ 
1. ข 
2. ก 
3. ก 
4. ง 
5. ค 
6. ก 
7. ง 
8. ก 
9. ค 
10. ข 
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กิจกรรมเพิ่มเติมหลังการเรยีนรู 
ชุดการเรียนรูที่ 2 

 
คําชี้แจง ใหนกัเรียนนําความรูจากชุดการเรียนรูที่ 2 เรื่อง อนามัยเจริญพันธและการดูแลตนเอง 
               ไปจดัทําหนังสือเลมเล็ก โดยใหครอบคลุมเนื้อหา นาสนใจ สีสันสวยงาม 

 
ขั้นตอนการทําหนังสือเลมเล็ก 

 
1. นํากระดาษ A 4 มาพับตามขั้นตอนตอไปนี ้

 
  

 
2.  พับกระดาษเปน 4 สวนดงัรูป 

 
  
  
  
  

 
 3. นํามีดมากรดีตามรอย (เสนหนา) 
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ชุดการเรียนรูชุดท่ี 3 
เร่ือง พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศตอโรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรคเอดส 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

โดย 
 

นางบงัอร อาจวิชัย 
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 
สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตําบลสองพี่นอง 

จังหวัดสุพรรณบุรี 
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คูมือสําหรับนกัเรียน 
ชุดการเรียนรูชุดท่ี 3 

    เร่ือง  พฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศตอโรคตดิตอทางเพศสัมพันธและโรคเอดส  
 

 
 
วัตถุประสงคของชดุการเรียนรู 

1.เพื่อใชเปนสือ่การจัดกจิกรรมกาเรียนการสอน กลุมสาระการเรียนรู 
    สุขศึกษาและพลศึกษา เร่ือง เพศศึกษา 
2. เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
3. เพื่อแกไขปญหาการขาดสื่อการเรียนการสอน 
4. เพื่อสงเสริมใหนกัเรียนศึกษาคนควาและเรียนรูไดดวยตนเอง 

 
 
 

    
คําชี้แจงในการใชชดุการเรียนรู 

1. ใหนกัเรียนศึกษาผลการเรียนรูที่คาดหวังและเนื้อหาอยางละเอียด  
     รอบคอบ 
2. การเรียนดวยชุดการเรยีนรูจะตองปฏิบัตติามขั้นตอนทีก่ําหนดไว 

                               อยางเครงครัดมีความซื่อสัตยตอตนเอง 
3. ถานักเรียนเกิดความสงสัย ไมเขาใจหรือมีปญหา สามารถขอ 

                               คําแนะนาํจากครูผูสอนไดตลอดเวลา 
4.เมื่อนักเรียนศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมจากชุดการเรยีนรู ชุดที่ 3 จบ 
    แลวนักเรียนแตละคนตองทําแบบทดสอบหลังเรียน 
5.ในการเรยีนดวยชุดการเรยีนรู ชุดที่ 3 นักเรียนมีเวลา 2 ช่ัวโมง 
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บทบาทของนกัเรียน 
 

   
 1. นักเรียนอานคูมือการใชชุดการเรียนรูและปฏิบัติกิจกรรมตามลําดับขั้นตอน 
 2. นักเรียนรวมกันศึกษาผลการเรียนรูที่คาดหวังและสาระการเรียนรูใน 
ชุดการเรียนรูทั้งหมดอยางละเอียด พรอมทั้งทําแบบฝก 
 3. นักเรียนควรมีการวางแผนการทํางาน แบงหนาที่และรวมกันปฏิบัตกิิจกรรม  
หากเกิดขอสงสัยไมเขาใจหรือมีปญหานักเรียนควรขอคาํแนะนําจากครูผูสอน 
 4. ในการปฏิบตัิกิจกรรมการเรียนรู นักเรียนควรปฏิบัติงานใหทนักับเวลาที่กําหนดไว 
 5. ขั้นตอนสุดทายของการเรยีนดวยชุดการเรียนรู นักเรียนตองทําแบบทดสอบหลัง
เรียน 
 6. นักเรียนควรมีความรวมมอืรวมใจ มีความสามัคคี รวมกันแสดงความคิดเห็นและ
ยอมรับฟงเสียงสวนมากในการปฏิบัติกิจกรรมกลุม 
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ขั้นตอนในการเรียนดวยชดุการเรียนรู 
 
 

ศึกษารายละเอียดของชุดการเรียนรูแตละเร่ือง 
  
  

              ศึกษาจุดประสงคการเรียนรู 
 
 

ดําเนินการใชชุดการเรียนรู 
 

1.  ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
1.1 แจงจุดประสงคการเรียนรู 

        1.2 บอกส่ิงที่นักเรียนตองปฏิบัติ 
2. ขั้นเรียนรู 

นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามที่ระบุไวในใบงาน 
3. ขั้นสรุป 

สรุป อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรูในชั้นเรยีน 
 
 
        
 
 

 
     ทดสอบหลังเรียน 

                            
 

   ศึกษาชุดการเรียนรูเร่ืองอื่นตอไป 
 
 

 

 

 

ไมผาน 

ผาน 
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ชุดการเรียนรูท่ี 3 

เร่ือง พฤติกรรมท่ีเสี่ยงทางตอเกิดโรคเพศสัมพันธและโรคเอดส 
 
 
 
 
 

 
 
  จุดประสงคการเรียนรู  
 1. รูและเขาใจโรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรคเอดส 
 2. รูและเขาใจพฤติกรรมเสี่ยงตอการเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรคเอดส 
 3. รูปญหาโรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรคเอดส 
 4. วิเคราะหปญหาและผลกระทบจากโรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรคเอดส 
 5. ปองกันและหลีกเล่ียงพฤตกิรรมที่เส่ียงตอการติดโรคติดตอทางเพศสมัพันธ 
  และโรคเอดส 

 
 

  การวัดและประเมินผล 
             1. สังเกตการณปฏิบัติกิจกรรมกลุม 
             2. ตรวจผลงาน 
             3. ทดสอบนักเรียน 
 
 
 

สาระสําคัญ 
 มีสถานการณหลายอย างที่ อาจนํ าไปสู การมี
เพศสัมพันธที่ไมคาดคิด และเสี่ยงตอการติดเชื้อเอดสและ
โรคเพศสัมพันธ การรูจักปองกันตนเองจากสถานการณที่
อาจนําไปสูการมีเพศสัมพันธที่ไมคาดคิดจะชวยใหนักเรียน
หางไกลจากอันตรายของโรคเอดส และโรคเพศสัมพันธ 
อ่ืน ๆ ได  
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ใบความรูสําหรับนักเรียน 

ชุดการเรียนรูท่ี 3 
เร่ือง พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศตอโรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรคเอดส 

 
 

  
 
 พัฒนาการของวัยรุน  มีผลกระทบโดยตรงตอพฤติกรรมทางเพศของวัยรุน อัน
เนื่องมาจากฮอรโมนทางเพศ ตลอดจนปจจัยดานเศรษฐกิจ สังคม การเปลี่ยนแปลงดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ความทันสมัยตอการสื่อสาร คมนาคม สภาพแวดลอมภายในครอบครัว การอบรม
เล้ียงดู ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม เปนตน ปจจัยดังกลาวมีผลตอพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
ของวัยรุนที่อาจกอใหเกิดปญหาตอสุขภาพทางกายและจิตของตนเอง ซ่ึงยังอาจกอใหเกิดปญหาทาง
อาชญากรรมและเปนปญหาสังคมได 
 
1. พัฒนาการเพศของวัยรุน 
 วัยรุนเปนวัยที่มีบทบาทสําคัญมากชวยหนึ่งของชีวิต เปนระยะของชีวิตที่มีการ
เปล่ียนแปลงจากเด็กไปสูวัยผูใหญ อีกทั้งยังเปนวัยท่ีประสบกับความยุงยากและมีปญหาตางๆ 
มากมายที่เกิดจากการพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปมากทั้งทางดานรางกาย อารมณ สังคม และ
สติปญญา ซ่ึงนักเรียนไดศึกษามาบางแลว 
 สําหรับการพัฒนาการทางเพศ เปนตัวการสําคัญที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของวัยรุน 
อันเนื่องมาจากการเริ่มตนทํางานของฮอรโมนเพศ ซ่ึงนอกจากจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางดานรางกายแลวฮอรโมนเพศยังมีสวนผลักดันใหเกิดความรูสึกทางเพศ ซ่ึงเปนความรูสึกตาม
ธรรมชาติ ดังนั้นวัยรุนจึงมีพลังงานแรงขับทางเพศมากขึ้น 
 
2. พฤติกรรมทางเพศของวยัรุน 
 พฤติกรรมทางเพศของวัยรุน จะแสดงออกแตกตางกันตามวุฒิภาวะ ซ่ึงแบงได ๓ แบบ
ดังนี้ 
 2.1) พฤติกรรมทางเพศกับตัวเอง 
  พฤติกรรทางเพศกับตนเอง เปนพฤติกรรมตามธรรมชาติของวัยรุนทั้งชายและ
หญิง ในเรื่องของการสําเร็จความใครดวยตนเอง ซ่ึงเปนพฤติกรรมที่ปกติในวัยรุน ชวยทําใหคลาย
ความรูสึกตึงเครียดจากจินตนาการทางเพศ จนเกิดความรูสึกมีความตองการทางเพศ ทั้งนี้โดยไดรับ
ปจจัยจากสิ่งตางๆ ดังนี้ 
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 1. แรงผลักดันจากฮอรโมนเพศ 
 2. การไดรับส่ิงเรากระตุนของอารมณทางเพศจากสื่อตาง ๆ เชน โทรทัศน วีดีทัศน วี
ซีดี  หนังสือ เปนตน 
 3. สถานที่เริงรมยตางๆ เชน โรงภาพยนตร ไนตคลับ สถานที่เปล่ียว มิดชิด เปนตน 
 4. โอกาสที่เอ้ืออํานวย เชน ความใกลชิด สนิทสนม ความไววางใจ 
 ในสังคมปจจุบันมักมีความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับการสําเร็จความใครดวยตนเอง เชน ทําให
สมองพิการ สติปญญาเสื่อม มองเปนการแสดงพฤติกรรมที่ไมดี ไมเหมาะสม เปนเรื่องที่นารังเกียจ 
นาอับอาย ที่จะแสดงพฤติกรรมทางเพศเชนนี้ออกมา อันเนื่องมาจากบรรทัดฐานของสังคมดาน
ขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณี ตลอดจนวัฒนธรรมของสังคมไทยที่เปนตัวกําหนดไวแตในอดีต 
แตความจริงแลว การสําเร็จความใครดวยตนเองเปนกลวิธีหนึ่งที่จะชวยลดความกดดันทางเพศที่มี
อยูในตนเองใหนอยลง โดยมีการพิสูจนทางการแพทยแลววามีพฤติกรรมทางเพศกับตนเอง ไมได
กอใหเกิดอันตรายกับรางกาย แตกลับเปนวิธีการชวยลดความตึงเครียดที่ถูกตอง แตควรคํานึงถึง
และระมัดระวังในการปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. การรักษาความสะอาด บริเวณอวัยวะเพศ เปนส่ิงจําเปนและสําคัญเชนเดียวกับ 
อวัยวะสวนอ่ืนๆ ในรางกาย โดยการทําความสะอาดดวยน้ําสะอาดเทานั้น และไมจําเปนตองใช
น้ํายาฆาเชื้อ 
 2. การไมหมกมุนเรื่องเพศ โดยการไดรับการกระตุนอารมณทางเพศจากสื่อตางๆ มาก
เกินไปอาจมีผลกระทบตอรางกาย ดังนั้นควรเลือกใชเวลาวางใหเกิดประโยชนแกรางกาย โดยการ
ทํากิจกรรมตางๆ เชน การออกกําลังการ การเลนกีฬา เปนตน 
 3. การใชยาหรือสารกระตุนอารมณทางเพศ เชน เคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอลอาจทําให
ขาดสติคลอดจนอาจกอใหเกิดอันตรายตอรางกายในระยะยาวได 
 
 2.2)  พฤติกรรมทางเพศกับเพื่อนเพศเดียวกัน 
 ในชวงวัยรุนเพื่อนเพศเดียวกันจะมีอิทธิพลมาก เนื่องจากความใกลชิดสนิทสนม
ความไววางใจกัน อาจทําใหวัยรุนบางคนมีจิตใจชอบพอกับเพื่อนเพศเดียวกัน แตเนื่องจากสังคมมี
บทบาทกําหนดใหมนุษยเราควรมีพฤติกรรมทางเพศกับเพื่อนตางเพศ ดังนั้นวัยรุนจึงสามารถผลัด
ดันความรูสึกดังกลาวไปสนใจในเพศตรงขามได อยางไรก็ตามยังมีปจจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม
ทางเพศที่มีผลตอพฤติกรรมทางเพศกับเพื่อนเพศเดียวกัน ดังนี้ 

 
  1. เด็กผูชายที่มีฮอรโมนเพศหญิงมากวาปกติ 
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  2. การอบรมเลี้ยงดูจากบุคคลนครอบครัว เชน ความเขมงวดหรือหยอนยาน 
เกินไป      ความใกลชิดกับบุคคลในครอบครัวเพศเดียวกันมากเกินไป ตลอดจนพฤติกรรมของผู
เล้ียงดูจะเปนผูกําหนดเพศตมที่ตนตองการ เชน การแตงกาย ผิดเพศ การชดเชยตอเพศอยางไดอยาก
เปนของตนเอง เปนตน 
 3.  การเลียนแบบบุคลที่ตนพึงพอใจ เชน บุคคลที่มีช่ือเสียง ดาราภาพยนตร  
ตลอดจนบุคคลในครอบครัวท่ียึดเปนแบบอยาง 
 4. ความประทับใจตอการมีเพศสัมพันธกับเพศเดียวกันในครั้งแรก อาจทําใหเกิด 

    ความพึง พอใจ อบอุนใจ รูสึกปลอดภัยตอ 
 5. ความประทับใจตอการมีเพศสัมพันธกับเพศเดียวกันในครั้งแรก อาจทําใหเกิด 
ความพึงพอใจ อบอุนใจ รูสึกปลอดภัยตอการมีพฤติกรรมทางเพศหรือการมีเพศสัมพันธตอเพื่อน
เพศเดียวกัน 
 6. ความวิตกกังวล ความกลัวตอการตั้งครรภในเพศหญิง จึงมักจะเลือกคบเพศ 
เดียวกันเพราะเกิดความไววางใจ และรูสึกถึงความปลอดภัยมากกวา 
 
 2.3)  พฤติกรรมทางเพศกับเพื่อนตางเพศ 
 วัยรุนมักจะเริ่มสนใจเพื่อนตางเพศมากขึ้น เนื่องจากฮอรโมนเพศ ตลอดจนวุฒิ
ภาวะทางเพศที่มีการพัฒนาการทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม สติปญญาอยางเต็มที่ ซ่ึงมี
ปจจัยตางๆ ที่ทําใหวัยรุนมักแสดงพฤติกรรมทางเพศกับเพื่อนตางเพศ ดังนี้ 
 1. พยายามสรางจุดสนใจในตัวเอง เชน การแตงกาย การแสดงกริยามารยาทให
เพศตรงขามสนใจ 
 2. เร่ิมสนใจพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับเรื่องเพศ เชน ความอยากรูอยากเห็น อยาก
ทดลองบอยครั้งมักพบวาวัยรุนเรียนรูเร่ืองเพศอยางไมเหมาะสม เชน หนังสือลามก วีดีทัศน วีซีดี 
เปนตน 
 3. ความเชื่อที่ผิดๆ ในเร่ืองเพศ เชน การมีเพศสัมพันธกับเพศตรงขามเปน
จํานวนมาก ถือเปนเร่ืองปกติ ธรรมดา และภาคภูมิใจที่ทําไดดีกวาผูอ่ืน การไปขึ้นครู (การมี
เพศสัมพันธคร้ังแรก) กับหญิงบริการทางเพศ 
 
   4. การรับเอาอารยธรรมทางตะวันตก ทําใหวัยรุนแสดงพฤติกรรมไมเหมาะสม 
เชน การโดดกอด การจูบในที่สาธารณะ ตลอดจนคานิยมในการแขงขัน คือตองมีเพื่อนตางเพศเปน
คูรัก เพราะถาไมมีถือวาเปนเรื่องผิดปกติ นาอับอาย 
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    5. ถือวาการขายบริการทางเพศเพื่อแลกเปลี่ยนเปนทรัพยสิน เงินทอง เปนเรื่อง
ไมเสีย เงินทอง เปนเรื่องไมเสียหายหรือทําใหผูอ่ืนเดือดรอน โดยไมคํานึงถึงพฤติกรรมเสี่ยงทาง
เพศตอการเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 
 6. ความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปจจุบันทําใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว เชน การติดตอส่ือสารที่รวดเร็วทางอินเทอรเน็ต ทําในวันรุนสามาร
ติดตอกันไดงายขึ้นสามารถเลือกคบกับบุคคลที่ตนเองตองการได 
 
3. พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุน 
 พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ หมายถึง การประพฤติหรือการปฏิบัติตนทางเพศของวัยรุนที่
อาจกอใหเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธได 
 วัยรุนปจจุบันมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศเพิ่มขึ้น โดยไมไดคํานึงถึงอันตรายที่จะ
กอใหเกิดผลเสียตอสุขภาพจากปจจัยตางๆ ดังนี้ 
 3.1)  การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร 
 วัยรุนมีแนวโนมที่จะมี เพศสัมพันธคร้ังแรกเมื่ออายุยังนอยเ พ่ิมมากขึ้น 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการมีเพศสัมพันธตั้งแตชวงวัยรุนตอนตน ซ่ึงถือวาเปนการมีเพศสัมพันธกอนวัย
อันควร อาจกอนใหเกิดการตั้งครรภที่ไมพึงประสงค ทั้งนี้ เนื่องจากวัยรุนยังไมมีความพรองตอการ
ตั้งครรภ ซ่ึงอาจทําใหเกิดปญหาตาง ๆ ไดเชน ความผิดปกติระหวางตั้งครรภของทารก สภาพ
รางกายมารดา การเตรียมตัวเพื่อเปนมารดา ตลอดจนความรับผิดชอบที่จะดูแลทารก เปนตน 
นอกจากนี้อาจมีปญหาไปสูพฤติกรรมเสี่ยงตอการเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรคเอดสได 
 3.2)  การมีเพศสัมพันธโดยไมใชถุงยางอนามัย 
 การมีเพศสัมพันธโดยไมใชถุงยากอนามัย เปนพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศอยางหนึ่ง
ที่ทําใหวัยรุนเสี่ยงตอการติดโรงติดตอทางเพศสัมพันธ โดยอาจมีคานิยมหรือความเขาใจผิดจาก
ปจจัยดังนี้ 
 1.ถุงยางอนามัยขัดขวางการมีเพศสัมพันธทําใหความรูสึกและความพึง
พอใจลดลง เสียเวลา เสียเงินทอง 
 2. ความไมเตรียมพรอม ความไมสะดวกสบายในการซื้อ เชน ความอาย
หรือไมกลาซ้ือถุงยางอนามัย 

 3. เชื่อวาถุงยางอนามัยควรใชเฉพาะกับผูหญิงบริการทางเพศเทานั้น  
สําหรับคนรักหรือคูนอนไมควรใช  เพราะคิดวาจะไมมีความเสี่ยงตอการติดโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ 
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 4. ขาดเทคนิคและวิธีการในการใชถุงยางอนามัยที่ถูกตองทั้งการสวมและ
การถดหลังการมีเพศสัมพันธ 
 3.4)  การมีคูนอนมากกวา ๑ คน 
 พฤติกรรมการมีคูนอนมากวา  ๑  คน  คือการเปลี่ยนคูหญิงหรือชายที่มี
เพศสัมพันธกัน มีจํานวนตั้งแต ๒ คนขึ้นไป ซ่ึงผลจากพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีคูนอนจํานวนมากนี้ 
จะเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดภาวะเสี่ยงสูงตอการเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ หรือโรคเอดสได ทั้งนี้
รวมถึงการบริการทางเพศโดยเฉพาะเด็กวัยรุนที่มีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร จะมีผลกระทบตอ
สภาพรางกายและจิตใจ อีกทั้งยังมีผลตอการดําเนินชีวิตในการแตงงานหรือการมีครอบครัวท่ีดี
ตอไป รวมทั้งยังถือเปนการลวงละเมิดทางเพศและมีความผิดทางกฎหมายอีกดวย 
4. ผลกระทบตอการมีพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุน 
 พฤติกรรมเส่ียงทางเพศของวัยรุน เปนปญหาสุขภาพที่สําคัญในชวงการดําเนินชีวิต
ของวัยรุนเปนอยางยิ่ง เพราะนอกจากจะมีผลิกระทบโดยตรงตอสุขภาพทางดานรางกายแลว ยังมี
ผลกระทบทางออมตอสุขภาพจิตของตนเอง ครอบครัว และเปนปญหาสาธารณสุขในอนาคต โดย
ผลกระทบตอการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุนมีดังนี้ 
 4.1)  การตั้งครรภกอนวัยอันควร 
 การตั้งครรภในวัยรุนเปนปญหาที่รุนแรงมาก ซ่ึงเปนผลมาจากสิ่งตางๆ ในเรื่องการมี
เพศสัมพันธ ดังนี้ 
 1. มีเพศสัมพันธโดยไมไดปองกัน ซ่ึงอาจเกิดจากการขาดความรูในเรื่องการ
วางแผน ครอบครัวตลอดจนวิธีการใชถุงยางอนามัยท่ีถูกตอง 
 2. มีความเชื่อผิดๆ ที่วาการมีเพศสัมพันธนานๆ คร้ังหรือมีเพศสัมพันธเพียงครั้ง
เดียวจะไมตั้งครรภ การใชถุงยางอนามัยจะทําใหมีความรูสึกทางเพศลดลง การหล่ังภายนอกทําให
ปลอดภัยจากการตั้งครรภ 
 3. การกลัวบิดามารดารูวามีการใชยาคุมกําเนิดหรือใชถุงยางอนามัยจึงไมซ้ือไว
ใชการตั้งครรภในวัยรุนกอใหเกิดปญหาและผลเสียตอตัวเองและทารกในครรภ ดังนี้ 
 1. ปญหาการเจริญเติบโตของทารกในครรภ ศีรษะทารกไมไดสัดสวนกับ
ชองเชิงกรานเกิดภาวะโลหิตจาง ความดันโลหิตสูงในมารดา ซึงจะสงผลตอทั้งมารดาและทารก 
 
 2. ปญหาดานการศึกษา ซ่ึงบางคนอาจไมมีโอกาสกลับไปเรียนหนังสือใน
โรงเรียนอีก 
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 3. ปญหาผลกระทบดานเศรษฐกิจและสังคม ซึงจะตองสรางภาระใหแก
ตนเองและคนในครอบครัว 

 
 
 
 
 

 4.2)  การทําแทง 
 วัยรุนที่ตั้งครรภกอนวัยอันควรโดยไมพึงปรารถนา สวนใหญเปนการตั้งครรภ
นอกสมรส ซึงสภาพดังกลาวมักจะสรางความกดดันจากครอบครัวและสังคม ดังนั้นวิธีการที่จะ
หาทางออก คือการทําแทงซ่ึงผิดกฎหมายและอาจกอใหเกิดอันตรายตอสภาพรางกายและจิตใจ เชน 
การตกเลือด มดลูกทะลุคลอดจนการติดเชื่ออยางรุนแรง และทําใหเสียชีวิตได 
 4.3)  การติดโรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรคเอดส 
 โรคติดตอทางเพศสัมพันธ ไดแก โรคซิฟลิส โรคหนองใน โรคแผลริมออน 
โรคฝมะมวง โรคหนองในเทียม รวมทั้งโรคเอดส ซ่ึงเปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งวัยรุนกับโรคเอดสที่มีแนวโนมสูงขึ้น ทั้งนี้อาจมสีาเหตุตางๆ ดงันี้ 

 1)อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกตอสังคมวัฒนธรรมไทย เชน การแตง 
กาย การวางตวัตอเพศตรงขาม ความเจริญกาวหนาทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีในดานตางๆ 
 2) การมีอิสรเสรีในการคบเพื่อน และทัศนคติการยอมรบัพฤติกรรมทาง
เพศอยางเปดเผย มากขึ้น 
  3)การยายถ่ินของประชากรเขาสูเมืองใหญ เชน การตองเขารับการศึกษา
โดยหางไกลจากบานและครอบครัว ทําใหเกิดความเหงาหรือมีโอกาสแสดงพฤติกรรมทางเพศได
งาย 

 4)การเที่ยวเตรสถานเริงรมย ตลอดจนการใชสารเสพติดรวมกัน การดื่ม 
เคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอลทําใหขาดสติตอการควบคุมดูแลตนเอง 
 5)การมีเพศสมัพันธโดยไมไดปองกัน เชน การใชถุงยางอนามัยท้ังที่รูจัก
และไมรูจกั การใชส่ิงของรวมกับผูที่เปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธ เปนตน 
 
5. การปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุน 
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 การเกิดโรคจากการมีเพศสัมพันธ นอกจากจะเปนสิ่งที่เปนอันตรายตอสุขภาพของ
ตนเองแลวยังมีผลกระทบตอปญหาครอบครัว  เศรษฐกิจและสังคม  โดยพบวาเปนปญหา
สาธารณสุขที่มีสาเหตุสําคัญที่เกิดตั้งแตชวงชีวิตที่ยาวนาน คือตั้งแตวัยรุนจนถึงวัยผูใหญ เนื่องจาก
ถาบุคคลใดมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศตั้งแตวัยรุน ยอมมีผลตอพฤติกรรมเสี่ยงในชวงชีวิตอ่ืนๆ ตอไป 
และอาจทําใหเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธได ดังนั้น การปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศจึงควร
เร่ิมตนตั้งแตวัยรุนเพื่อใหเกิดพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพที่ถูกตอง ดังนี้ 
 1. การใหความรูทางดานเพศเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว เชน การใชถุงยาง
อนามัยท่ีถูกตองและใชทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ 

 2. หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ดังนี้ 
- การใชยาหรือสารกระตุน เพื่อกระตุนอารมณทางเพศ เชน เครื่องดื่มที่มี

แอลกอฮอลสารกระตุนหรือยากระตุนอารมณทางเพศ 
- งดเที่ยวเตรสถานเริงรมย ซ่ึงเปนแหลงมัว่สุมทางเพศที่มีอิทธิพลเอ้ือตอการ

แสดงออกของพฤติกรรมทางเพศของวัยรุนไดงาย 
- หลีกเลี่ยงความเชื่อ คานิยมผิดๆ ทางเพศ เชน การมีเพศสัมพันธหลายๆ คร้ังจึง

จะตั้งครรภ การกินยาขับหรือการทําแทง เปนตน 
- หลีกเลี้ยงการแตงการที่แสดงออกทางเพศอยางเปดเผย หรือเปนส่ิงยัว่ยวนตอ

เพศตรงขามตลอดจนการเดนิทางในที่เปล่ียวหรือไมเคยรูจักเสนทาง 
 3.  หลีกเลี่ยงส่ิงกระตุนความรูสึกทางเพศ และปฏิบัติตนอยางถูกตองเมื่อมีความ
ตองการทางเพศทั้งทางดานสื่อตางๆ เชน โทรทัศน หนังสือ ส่ือส่ิงพิมพ อินเทอรเน็ต ตลอดจนการ
ดาวนโหลดภาพหรือขอความที่กระตุนอารมณทางเพศจากโทรศัพทมือถือ ซ่ึงเปนส่ือท่ีวัยรุนรับได
งาย รวดเร็ว และมากที่สุดในปจจุบัน 

 4. การระบายความตองการทางเพศที่ถูกวิธี ควรกระทําดังนี้ 
- การออกกําลังกาย การเลนกีฬา หรือการนันทนาการตางๆเพื่อสุขภาพ 
- ไมหมกมุนกับการกระตุนอารมณทางเพศ เชน ดูภาพยนตร หนังสือลามก ควร

หากิจกรรมอื่นๆ ที่ทําใหเกิดประโยชน แกตนเอง เชน ทํางานอดิเรก ฟงเพลง 
เลนดนตรี เปนตน 

- การสําเร็จความใครดวยตนเอง เปนวิธีการระบายความตองการทางเพศที่ทําได 
เนื่องเปนภาวะความตองการตามธรรมชาติ แตไมควรหมกมุนเกินไป 

- การฝกจิตใหสงบโดยการทําสมาธิ การเลนโยคะ เปนตน 
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6. สรุป 
 วัยรุนเปนวัยของการศึกษา การเรียนรู ตลอดจนการพัฒนาการทั้งทานดานรางกาย 
จิตใจอารมณและสังคม  ดังนั้น วัยรุนจึงตองการการตอบสนองดานตางๆ จากสิ่งยั่วยุของ
สภาพแวดลอมความอยากรู อยากเห็น อยากทดลอง และพัฒนาการตามวัยท่ีมีผลผลักดันคานิยม 
ตลอดจนพฤติกรรมทางเพศ เปล่ียนแปลงไป กลายเปนปญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การมี
เพศสัมพันธกอนแตงงานการไมไดคุมกําเนิด การตั้งครรภกอนวัยอันควร การทําแทง การเกิด
โรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรคเอดส เปนตน ทั้งนี้ กอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพของตนเอง 
ครอบครัว สังคม เศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางออม ในการพัฒนาเยาวชนของประเทศใหมีสุขภาพที่
ดีและเปนทรัพยากรที่สําคัญของชาติในอนาคตดังนั้น การหลีกเล่ียงและปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทาง
เพศตอการเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรคเอดสจึงเปนส่ิงสําคัญสุดที่นักเรียนควรจะเรียนรู
และนําไปปฏิบัติใหถูกตองเหมาะสมตอตนเองตอไป 
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คําแนะนํา ใหนกัเรียนแสงความคิดเหน็โดยทํา เคร่ืองหมาย / ลงในชองที่ตรงกับ 
  ความคิดเหน็ของกลุมมากทีสุ่ด (เวลา 5 นาที) 
 

ขอความ เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย 
1. การยินยอมใหเพศตรงขามใกลชิด หรือสัมผัสตัว

อาจนําไปสูการมีเพศสัมพันธได 
   

2. การมีเพศสัมพันธเพียงครัง้เดียวไมทําใหติดเอดส    
3. การอยูตามลําพังกับเพศตรงขามในสถานที่ลับตา
คน แมจะเปนคนรูจักคุนเคยก็อาจนําไปสูการมี
เพศสัมพันธได 

   

  
   
  เฉลย    ขอ 1,3 ตอบ “เห็นดวย” ขอ 2 ตอบ “ไมเห็นดวย” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงานที่ 1 
แบบสอบถาม “พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุน 
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หนูเลาเรื่องเลยนะคะ ตอนที่หนูตองมาเรียนที่นี่แมใหหนูมาอยูกับพี่สุธิดา พี่สุธิดาเปนลูกสาวของ
ปาแท ๆ ของหนูคะ  แมบอกวาแมจะไดหายหวงเพราะพี่สุธิดาเปนผูใหญแลว หนูอยูบานกับพี่สุ
ธิดาสองคนเทานั้น พี่สุธิดามีแฟนแลว ช่ือพ่ีประพจน  พี่ประพจนทํางานแลวเขามาหาพี่สุธิดา
เกือบทุกวัน  บางวันก็พาพี่สุธิดาไปขางนอก พี่ประพจนพูดดีกับหนูและมักซ้ือขนมมาฝากหนูอยู
เร่ือย ๆ หนูคิดวาพี่ประพจนใจดี และรักหนูเหมือนนองสาวคนหนึ่งและหนูก็รักเคารพพี่ประพจน
เหมือนพี่ชาย 
  เมื่อวันเสารที่ผานมาพี่สุธิดาไมอยูบาน พี่ประพจนมาหาไมพบ เขาบอกวาไม
เปนไรนั่งคุยกับหนูกอนก็ได เขานั่งคุยกับหนูนานมาก เขามองหนูแปลก ๆ และจับมือหนูดวย แต
หนูไมรูจะทํายังไงดีที่ไมอยากใหเขาทําอยางนั้นเลย หนูกลัวมากคะ เขากอดหนูแลวบอกวาเขารัก
หนู เขาพูดวาหนูสวยกวาพี่สุธิดา หนูตกใจ รองไหพูดอะไรไมออก ไมรูจะทํายังไงดี พี่ประพจน
ทั้งกอดและจูบหนูสูแรงเขาไมไหว จึงถูกพี่ประพจนขืนใจหนูคะ  และพี่ประพจนยังหามไมใหหนู
บอกใครโดยเด็ดขาด โดยเฉพาะพี่สุธิดา 
  ตั้งแตวันนั้นมา หนูกลุมใจมาก รองไหทุกวัน เรียนหนังสือไมรูเร่ือง หนูเกลียดพี่
ประพจนมาก ไมอยากเห็นหนาเขาเลย พี่สุธิดาสงสัยวาหนูเปนอะไร หนูบอกวาไมสบาย หนูไม
กลาบอกพี่สุธิดาเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้น  เพราะถารูพี่สุธิดาตองโกรธหนูมากจะหาวาหนูไปแยง
แฟนเขา และคงไลหนูออกจากบาน และยิ่งถาพอกับแมรูเขาหนูไมรูเหมือนกันวาจะเปนยังไง หนู
กลัวไปหมด ไมรูวาจะทํายังไงดี หนูกลัวทอง กลัวติดเอดส กลัวถูกไลออกจากโรงเรียน อาจารย

 
กราบเรียนอาจารยท่ีเคารพ 
  อาจารยขา หนมูีเร่ืองกลุมใจอยางมาก ไมรูวาจะไปปรึกษาใคร ก็มีแตอาจารยเพยีง
คนเดียวท่ีหนหูวังเปนที่พึงสุดทาย จะมาหาเองหนกู็ไมกลา เร่ืองของหนูนาอายและใหใครรูไมได
เลยคะ แมแตพอแม หรือแมแตพี่สุธิดา  เร่ืองนี้ถาพอรูเขาตองฆาหนูแน ๆ เพราะพอของหนูดุมาก ๆ 
เลยคะ 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีศึกษาเรื่อง “จดหมายถึงครูแนะแนว” 
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ใบงาน 2 
เร่ือง “จดหมายถึงครูแนะแนว” 
 
คําแนะนํา ใหนักเรียนแบงกลุม 6 คน รวมกันอภิปรายเพื่อหาขอสรุปตาม 
  ประเด็นที่ครูมอบหมาย (เวลา 15 นาที แลวสงตัวแทนกลุมรายงานหนา 

ช้ัน  (เวลากลุมละ 5 นาที) 
กลุมที่ 1 เหตุการณที่เกิดขึ้นกับสุนันทมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนหรือคนใกล 

ตัวนักเรียนหรือไม เพราะเหตุใด 
 กลุมที่ 2 เพราะเหตุใดสุนันทจึงมีเพศสัมพันธกับประพจน ทั้ง ๆ ที่สุนันทไมใชคน 

รักของประพจน  สุนันทรูสึกอยางไรตอประพจน และประพจน 
รูสึกอยางไรตอสุนันท 

 กลุมที่ 3 การมีเพศสัมพันธที่ไมคาดคิดเพียงครั้งเดียวของสุนันท จะทําใหสุนันทมี 
โอกาสติดเชื้อเอดสหรือไม เพราะเหตุใดจึงคิดเชนนั้น 

 กลุมที่ 4 จะปองกันตนเองจากสถานการณที่อาจนําไปสูการมีเพศสัมพันธที่ไม 
คาดคิด กับคนใกลตัวอยางไร 

 กลุมที่ 5 มีเหตุการณอะไรบาง ที่ควรระมัดระวังเพื่อปองกันไมใหเกิดเหตุรายเชน 
สุนันทและเมื่อเกิดเหตุขึ้นแลว ไมวาจะแนใจหรือไมวาจะเกิดอันตราย  
นักเรียนควรทําอยางไร 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ใบงานที่ 3 
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เร่ือง วัยรุนทองนอกสมรส 
 

คําชี้แจง ใหนกัเรียนอานขาวนีแ้ลวแสดงความคิดเห็นและแสดงความรูสึกเกีย่วกับเรื่องนี ้
 

 

  เมื่อวันที่ 30 ส.ค. นางปริศนา พงษทัดศิริกุล เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรม
แหงชาติ (กวช.)เปดเผยวา ขณะนี้สถานการณของเด็กและเยาวชนไทยกําลังนาเปนหวงมาก 
โดยเฉพาะปญหาการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร โดยขอมูลจากงานวิจัยเร่ือง “การตัดสินใจดํารง
ครรภ 
   ความคิดเห็น 
   นักเรียนคิดวาพฤติกรรมทางเพศของวัยรุนเหลานี้มีความเสี่ยงตอการติด 
โรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธหรือไม อยางไร 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
   นักเรียนคิดวาเพราะเหตุใดวัยรุนไทยจึงเปนเชนนี้ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
   นักเรียนคิดวาจะแกไขปญหานี้อยางไร 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 ความรูสึกของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
    

(คําตอบใหอยูในดุลยพินิจของครูผูสอน โดยพิจารณาจากคําตอบของนักเรียนแตละคน) 
  

 
  
 

แบบทดสอบหลังเรียนชดุการเรียนรูท่ี 3 

แฉทองนอกสมรสเปนเด็กมธัยม 43% 
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เร่ือง พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศตอโรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรคเอดส 
 

คําชี้แจง  1. ขอสอบชุดนี้มี จํานวน 10 ขอ 
         2. ใหเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียวแลวเขียนเครื่องหมาย ลงในชอง 

 กระดาษคาํตอบ 
 

1. ช่ือเดิมของโรคติดตอทางเพศสัมพันธคือ อะไร 
ก. กามโรค  ข.โรคติดเชื้อ 
ค. โรคเพศสัมพันธ ง. โรคแผลริมออน 

2. S.T.D. คือช่ือยอของโรคใด 
ก.  โรคฟซิฟลิส   ข.  โรคหนองใน 
ค.  โรคฝมะมวง              ง.  โรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

3. โรคใดมีระยะฟกตัวนานที่สุด 
ก. โรคเอดส  ข. โรคซิฟลิส 
ค.โรคหนองใน  ง. โรคแผลริมออน 

4. ระยะออกดอกของโรคซิฟลิสคือระยะที่เทาใด 
ก. 1   ข. 2 
ค. 3   ง. 4 

5. พบผูปวยโรคเอดสรายแรกในประเทศไทยเมื่อปใด 
ก. พ.ศ. 2524  ข.พ.ศ. 2525 
ค. พ.ศ.2526  ง. พ.ศ.2527 

6. อักษรยอของโรคเอดสคืออะไร 
ก. AID   ข. HIV 
ค. AIDS  ง. ADSI 

7. หลังไดรับเชื้อแลวระยะเวลานานเทาใดจึงจะตรวจพบเลือดบวก 
ก. 2 สัปดาห  ข. 4  สัปดาห 
ค. 6  สัปดาห  ง. 8  สัปดาห 

8. โรคเอดสจะเริ่มปรากฏอาการในระยะใด 
ก. ระยะที่ 1  ข. ระยะที่  2 
ค. ระยะที่  3  ง. ระยะที่ 4 
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9. ส่ิงเสพติดชนิดใดที่อาจนําไปสูการเปนโรคเอดสได 
ก. สุรา   ข. บุหร่ี 
ค. กัญชา  ง. สารระเหย 

10. โรคติดตอทางเพศสัมพนัธและโรคเอดส  สงผลกระทบตอผูใดหรอืสถาบันใด 
     มากที่สุด 

ก. ตอสังคม  ข. ตอตนเอง 
ข. ตอครอบครัว 
ค. ตอประเทศชาติ 
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

ชุดการเรียนรูท่ี 3 
                    เร่ือง พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศตอโรคตดิตอทางเพศสัมพนัธ 

           และโรคเอดส 
 
 
 
 

ขอ คําตอบ 
1. ก 
2. ง 
3. ข 
4. ข 
5. ง 
6. ค 
7. ค 
8. ข 
9. ก 
10. ง 
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กิจกรรมเพิ่มเติมหลังการเรยีนรู 
ชุดการเรียนรูที่ 3 

 
คําชี้แจง ใหนกัเรียนนําความรูจากชุดการเรียนรูที่ 3 เรื่องพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศตอโรคติดตอทาง
 เพศสัมพันธ และโรคเอดส ไปจัดทําแผนพบัเรื่องโรคเอดส  โดยใหครอบคลุมเนื้อหา 
 นาสนใจ สีสันสวยงาม 

 
ขั้นตอนการแผนพับ 

 
1. นํากระดาษ A 4 มาพับตามขั้นตอนตอไปนี้ 
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ชุดการเรียนรูชุดท่ี 4 
เร่ือง การคบเพื่อนและการผูกมิตร 

 

 

 
 
 

โดย 
 

นางบงัอร อาจวิชัย 
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 
สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตําบลสองพี่นอง 

จังหวัดสุพรรณบุรี 
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คําชี้แจงในการใชชดุการเรียนรู 
 1. ใหนกัเรียนศึกษาวตัถุประสงคของชุดการเรียนรูและเนือ้หาอยาง
ละเอียดรอบคอบ 
 2. การเรียนดวยชุดการเรยีนรูจะตองปฏิบัตติามขั้นตอนทีก่ําหนดไว 
อยางเครงครัดมีความซื่อสัตยตอตนเอง 
 3. ถานักเรียนเกิดความสงสัย ไมเขาใจหรือมีปญหา สามารถขอ 
คําแนะนําจากครูผูสอนไดตลอดเวลา 
 4.เมื่อนักเรียนศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมจากชุดการเรยีนรู ชุดที่ 2 จบ 
แลวนกัเรียนแตละคนตองทาํแบบทดสอบหลังเรียน 
 5.ในการเรยีนดวยชุดการเรยีนรู ชุดที่ 4 นักเรียนมีเวลา 2 ช่ัวโมง 
 

 
 

ชุดการเรียนรูชุดท่ี 4 
เร่ือง การคบเพื่อนและการผูกมิตร 

 
 

 
วัตถุประสงคของชดุการเรียนรู 

1.เพื่อใชเปนสือ่การจัดกจิกรรมกาเรียนการสอน กลุมสาระการเรียนรู 
    สุขศึกษาและพลศึกษา เร่ือง เพศศึกษา 
2. เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
3. เพื่อแกไขปญหาการขาดสื่อการเรียนการสอน 
4. เพื่อสงเสริมใหนกัเรียนศึกษาคนควาและเรียนรูไดดวยตนเอง 
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บทบาทของนกัเรียน 
 

   
 1. นักเรียนอานคูมือการใชชุดการเรียนรูและปฏิบัติกิจกรรมตามลําดับ  
    ขั้นตอน 
 2. นักเรียนรวมกันศึกษาผลการเรียนรูที่คาดหวังและสาระการเรียนรูใน 
     ชุดการเรียนรูทั้งหมดอยางละเอียด พรอมทั้งทําแบบฝก 
 3. นักเรียนควรมีการวางแผนการทํางาน แบงหนาที่และรวมกัน 
ปฏิบัติกิจกรรม หากเกิดขอสงสัยไมเขาใจหรือมีปญหานกัเรียนควรขอคําแนะนําจากครูผูสอน 
 4. ในการปฏิบตัิกิจกรรมการเรียนรู นักเรียนควรปฏิบัติงานใหทนักับ 
เวลาที่กําหนดไว 
 5. ขั้นตอนสุดทายของการเรยีนดวยชุดการเรียนรู นักเรียนตองทํา 
แบบทดสอบหลังเรียน 
 6. นักเรียนควรมีความรวมมอืรวมใจ มีความสามัคคี รวมกันแสดงความคิดเห็นและ
ยอมรับฟงเสียงสวนมากในการปฏิบัติกิจกรรมกลุม 
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ขั้นตอนในการเรียนดวยชดุการเรียนรู 
 

ศึกษารายละเอียดของชุดการเรียนรูแตละเร่ือง 
  
  

              ศึกษาจุดประสงคการเรียนรู 
 
 

ดําเนินการใชชุดการเรียนรู 
 

2. ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
1.1 แจงจุดประสงคการเรียนรู 
1.2 บอกส่ิงที่นักเรียนตองปฏิบัติ 

2. ขั้นเรียนรู 
นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามที่ระบุไวในใบงาน 

3. ขั้นสรุป 
สรุป อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรูในชั้นเรยีน 
 
 
   ทดสอบหลังเรียน    

             
                               
        ศึกษาชุดการเรียนรูเร่ืองอื่นตอไป 
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ชุดการเรียนรูท่ี 4 
เร่ือง การคบเพื่อนและการผูกมิตร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  จุดประสงคการเรียนรู 

1. รูและเขาใจความสําคัญของเพื่อน 
2. รูวิธีการคบเพื่อน 
3. เห็นความสําคัญของเพื่อนและการคบเพือ่น 
4. รูวิธีการผูกมิตรดวยหลักธรรมทางศาสนา 
5. มีทักษะสามารถเตือนเพือ่นในสถานการณที่เสี่ยงตอการมีเพศสัมพนัธ 

 
 

  การวัดและประเมินผล 
       1. สังเกตการณปฏิบัติกิจกรรมกลุม 

   2. ตรวจผลงาน    3. ทดสอบนักเรียน 
 
 
 
 
 

สาระสําคัญ 
 คนเราอยูลําพงัคนเดียวไมได ตองพึ่งพาอาศัยชวยเหลือซ่ึงกันและกัน การมี
เพื่อนยังใหความรูสึกอบอุนใจ ชวยกันคดิ ชวยแกไขปญญาหาตางได และการรูจัก
ปฏิเสธก็เปนทักษะที่ผูเรียนควรฝกใหคุนเคย เพื่อเปนการชวยเหลือเพือ่นและตนเองให
รูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่อาจนําผลเสียมาสูตนเองและเพื่อนได และถือวาเปนสิทธิสวน
บุคคลในการปองกันตนเองและเพื่อน การปฏิเสธที่เหมาะสมจะชวยรักษาสัมพันธภาพ
ที่ดีในกลุมเพือ่นไดด ี
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การคบเพื่อนและการผูกมิตร 
 ในสังคมหนึ่งๆ ที่มีผูคนมาอยูรวมกนั จะมกีารสรางสัมพันธภาพระหวางกัน มีการ
เรียนรูและไววางใจซึ่งกันและกัน เกิดความสัมพันธอันดีระหวางกัน ทีเ่รียกวามิตรภาพ และเรียกกัน
และกันวาเพื่อน เพื่อนจึงเปนสิ่งสําคัญ เราจึงตองรูจักเลือกคบเพื่อน โดยเฉพาะเพื่อนที่ดี ที่จะ
ชักชวนเราไปในทางที่ดี การพบเจอแตส่ิงดีๆ ในชีวิตสวนหนึ่งมาจากการมีเพื่อนที่ด ีดังนั้นเราควรที่
จะสรางมิตรภาพใหยาวนาน โดยควรรูจักวธีิการผูกมิตรและควรมีทักษะในการผูกมิตรเพื่อชวย
สรางเสริมใหเกิดสัมพันธภาพที่แนนแฟน ยั่งยืนนาน ทําใหมีความสุขในการดําเนินชวีิต 
 1. ความสําคัญของเพื่อน 
 มนุษย เปนสัตวสังคมอยูรวมกันเปนหมูคณะ  เปนชุมชน  เปนสังคม  และเปน
ประเทศชาติ มนุษยเกิดมาโดยธรรมชาติแลวไมตองการอยูคนเดียว อยางโดดเดี่ยว มนุษยทุกกลุม
อายุจึงตองการเพื่อนมนุษยที่มีความสุขสมบูรณ เพราะมีพื้นฐานของการพัฒนาทางดานกายภาพ 
จิตใจ อารมณและสังคม พรอมทั้งมีการสรางสัมพันธที่ดีกับผูอ่ืนดวย 
 ผูใหญและวัยรุนเปนสองชวงวัยที่แตกตางกันทางดานประสบการณและความคิด เชน 
พอแมไมเขาใจวาทําไมเมื่อลูกลับมาถึงบานจึงตองโทรศัพทคุยกับเพื่อนรวมชั้นเรียนนานนับชั่วโมง 
ซ่ึงเพิ่งจะแยกยายกันกลับบานเมื่อเวลาไมนานนี้เอง ลูกมีเวลาพบกับเพื่อนที่โรงเรียนทั้งวัน มีอะไร
คุยกันหนักหนาสวนวัยรุนมองผูใหญวาทําไมไมเขาธรรมชาติของวัยรุนวาเพื่อนเปนบุคคลสําคัญ
ที่สุด การพูดคุยทําใหมีความสุข แตตองรูจักแบงเวลาใหถูกดวย 
 เพื่อนมีความสําคัญเพราะเปนคนที่คอบชวยเหลือ เมื่อเดือดรอน เอาใจใส ปลอบใจ ให
กําลังใจรับฟงความทุกข รวมยินดีเมื่อมีความสุขและสนุกสนาน เพื่อนเปนบุคคลที่สนิทสนม รัก
ใคร ไวใจสามารถบอกความลับได ไมนินทาเมื่อลับหลัง เพื่อนจึงมีความสําคัญทั้งในปจจุบันและ
อนาคต อิทธิพลของเพื่อนมีทั้งทางดานบวกและดานลบ ดังนี้ 
 1.1)  อิทธิพลของเพื่อนดานบวก 
 1. แนะนําและสนับสนุนใหตัดสินใจหรือกระทําการที่มปีระโยชนตอสุขภาพ
และความสุขในชีวิต 
 2. ใหการยอมรับเพื่อน และเปนแบบอยางที่ดี ชักชวนกนัทําเรื่องที่ถูกกฎหมาย
และเปนที่ช่ืนชมยินดี ภาคภมูิใจของพอแมผูปกครอง เพื่อน และครู เชน ตั้งใจเรยีน ชวนกนัทํา
การบาน เลนกฬีา ชวยเหลือสังคม เปนตน 

ใบความรูชดุท่ี 4 
เร่ือง การคบเพื่อนและการผูกมิตร 
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 1.2)  อิทธิพลของเพื่อนดานลบ 
 แนะนําทําในสงที่ผิดกฎหมาย เชน ชักชวนกันขโมยของในหางสรรพสินคา เลน

การพนัน ประเภทตางๆ รวมทั้งพนันบอล สูบบุหร่ี ดื่มเหลา ทดลองเสพยาบา หรือไปเที่ยวผูหญิง 
จะพบวาผูชายจะถูกเพื่อนชักจูงไปในทางดานลบไดมากกวาผูหญิง โดยธรรมชาติของวัยรุนชาย จะ
มีการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมที่อาจเกิดปญหาไดมากคือเร่ืองสิ่งเสพติดโดยเริ่มครั้งแรกจากการ
ไดรับคําแนะนํา ชักชวนของเพื่อนใหทดลอง ซ่ึงบางคนเต็มใจลอง แตบางคนจําเปนตองลองเพราะ
กลัวเพื่อนไมใหเขากลุมหรือกลัวถูกเพื่อนเยาะเยยวาขี้ขลาดตาขาว 
  ในกรณีที่เพื่อนชวนใหลองเสพยาบา หรือพาไปเที่ยวผูหญิง ใหพยายามปฏิเสธ
และหลีกเลีย่งการกระทําเหลานั้น พรอมทั้งควรใชเวลาพิจารณาวเิคราะหทบทวนถึงความสัมพันธที่
มีกับเพื่อน โดยพยายามวิเคราะหอิทธิพลของเพื่อนทั้งดานบวกและดานลบ ถาพบวาการคบเพื่อน
กลุมนี้ทําใหไมสบายใจ ทําใหพอแม ผูปกครอง ญาติพี่นอง ครูและบุคคลที่เรารักอ่ืนๆ ตองเสียใจใน
ส่ิงที่เราอาจทําผิดได ก็ขอใหมีความกลาที่จะเลิกคบเพื่อนกลุมนี้ และสรางความสัมพนัธกับเพื่อน
กลุมอ่ืนอีกตอไป 
 2. ประเภทของเพื่อน 
 เพื่อน คือคนทีเ่รารูสึกสบายใจ รูสึกสนุกและปลอดภยัเมื่ออยูดวย เพื่อนเขาใจเรา 
ยินดใีหความชวยเหลือเมื่อตองการ เพื่อนไดจากการเลือกคนที่มีอะไรคลายคลึงกัน อาจมีบุคลิกภาพ
แตกตางกันได เพื่อนมีหลายประเภท โดยแบงตามลักษณะไดเปน ๓ กลุมดังนี ้
     2.1)  แบงเพื่อนตามการกิจ 
  แบงเพื่อนตามภารกิจไดแบงออกเปน๖ ประเภท ไดแก เพื่อนสนิทมิตรสหาย 
เพื่อนรวมกลุม เพื่อนรวมชั้น เพื่อนรวมโรงเรียน เพื่อนบาน และเพื่อนตางเพศ 
    2.2)  แบงเพื่อนตามลักษณะของกิจกรรมและการกระทํา 

 แบงเพื่อนตาลกัษณะของกจิกรรมและการกระทํา เชน เพือ่นแท เพื่อนกนิ เพื่อน
ตาย เพื่อนเที่ยว เพื่อนปอกลอก 
    2.3)  แบงเพื่อนตามลักษณะการใกลชิด 

 แบงเพื่อนตามลักษณะการใกลชิด ไดแบงออกเปน ๒ ประเภท ดังนี ้
 1) เพื่อนทัว่ไป เปนผูที่เราสามารถรวมกิจกรรมดวยที่โรงเรียน เชน เรียนรวมกัน 
เลนกีฬาดวยกนั หรือรวมกจิกรรมในชุมชน เชน ลูกเสือ เนตรนารี การออกคายพักแรม ทัศนะศึกษา 
เปนตนเพื่อนทั่วไปมีไดมากมาย แตมีเพยีงบางคนเทานัน้ที่จะเปนเพื่อนสนิท 
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 2)เพื่อนสนิทเปนผูที่เราสามารถคุยดวยไดทุกเรื่อง สนับสนุนใหความชวยเหลือ
เมื่อมีความทุกข มีความสุข และรูสึกสนุกสนานเมื่ออยูใกล เพื่อนสนิทเปนคนที่มีความสนใจในสิ่ง
ที่เหมือนกนั มบีุคลิกภาพไปดวยกันได 
 3. การคบเพื่อน 
 ผูใหญควรเขาใจการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมของวัยรุน วัยรุนมีความรักเพื่อน
ใกลชิดกับกลุมเพื่อนการหามคบเพื่อนคนนั้นคนนี้เปนการบีบบังคับ ทําอยางไรวัยรุนจึงจะเขาใจ
และตัดสินใจเลือกคบเพื่อนโดยใชการวิเคราะหดวยตัวของตัวเอง มีสุภาษิตไทยกลาวไววา  คบคนดี
เปนศรีแกตัว คบคนชั่วอัปราชัย หรืออีกบทหนึ่งกลาวไววา คบคนพลาล พลาลพาไปหาผิด คบ
บัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล หรือบรรยายถึง เพื่อนอยางชัดเจนวา เพื่อนกินหางาย เพื่อนตายหายาก 
 การเลือกคบเพื่อนจึงเปนส่ิงสําคัญ ควรเลือกคบเพื่อนที่มีคุณสมบัติเปนคนดี 
ขยันเรียน ขยันทํางาน มารยาทเรียบรอย ซ่ือสัตย กตัญู ไวใจได มีเมตตา ไมนินทาลีบหลัง มีความ
รับผิดชอบ 
 ถาเลือกคบเพื่อนผิดโดยเลือกคบคนไมดี เชน เพื่อนติดสารเสพติด ชอบลักเล็ก
ขโมยนอย ชอบหลอกลวงผูหญิง เสพของมึนเมา ดื่มสุรา เกียจคราน ชอบหนีเรียน เปนนักเลง พก
อาวุธ ยกพวกตีกัน เปนตน ผลที่ไดรับจะทําใหเกิดความเดือนรอน พอแม ผูปกครองเสียใจ เสียการ
เรียน บาดเจ็บ อาจถูกตํารวจจับ ถูกศาลพิพากษาจําคุก ทําใหสูญเสียอนาคต ตองออกจากโรงเรียน
กลางคัน เส่ือมเสียชื่อเสียงวงศตระกูล 
  3.1)  การคบเพื่อนเพศเดียวกัน 
 1) เพื่อนหญิง ผูหญิงที่คบกันเปนเพื่อน จะมีความสนิทสนม มีโอกาส
แลกเปลี่ยนแนวคิดแสดงออกซึ่งความรูสึกไดอยางเปดเผย จึงคบกนัอยางสนิท แตในบางครั้งถาเกิด
มีบางสิ่งที่เขาใจผิดพลาดหรอืเกิดความสะเทือนใจ หวั่นไหวทางอารมณ ก็อาจทําใหเพื่อนอีกฝาย
หนึ่งไดรับความเศราโศกเสียใจมากดวยเชนกัน 
 2) เพื่อนชาย ผูชายที่คบกันเปนเพื่อน รวมตวักันขึน้คลายเปนทีมฟุตบอล 
ตองพยายามรวมตัวกันใหมจีํานวนมาก พรอมใจกันสนบัสนุนและแสดงออกโดยใชกําลังเมื่อมีเร่ือง
ขัดแยงไมพอใจเกิดขึน้กับกลุมอ่ืน เพื่อนชายคบกันโดยมคีวามสนใจเหมือนกันและชอบความ
สนุกสนานดวยกัน ไมคอยสนใจพดูถึงแนวคิดและความรูสึกภายในของกันและกัน 
  3.2) การคบเพือ่นตางเพศ 

 ภาษาไทยมีคําเรียก ซ่ึงมีความหมายตางกันโดยนยัแหงการสื่อความ เชน แหน 
อาจหมายถึง คูรัก หรือสามีภรรยา คูควง อาจหมายถึง แฟนในชวงระยะเวลาสั้นๆ หรือติดตอ
สัมพันธกันอยางลึกซึ่งเพียงชั่วคราวไมยั่งยืนถาวร สวนคูรัก อาจหมายถึง แฟนดวยแตใชคําวาคูรัก 
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จะดูมีความหมายในแงความรูสึกของวัยรุนที่มีความตระหนกัวา คนทีเ่ราสนใจกใ็หความสนใจเรา
ดวยเหมือนกนั จนเริ่มเกิดความสัมพันธแบบ คูรักเกิดขึน้ (romantic friendship) ซ่ึงเปนชวงเวลาที่
ยิ่งใหญ นาตื่นเตน มีความสขุโลกเปนสีชมพู แตบางครัง้อาจทําใหเกิดความเครียดและความสับสน
ในชีวิตดวยในขณะเดียวกนั เชน กังวลเรื่องสิวบนใบหนา เสื้อผาที่ใสเหมาะสมหรือไม เมื่อพบกัน
จะคุยเร่ืองอะไรดี จะทําตวัอยางไร 

 เมื่อมีความสัมพันธกันแบบคูรัก ส่ิงที่ตองการคือ ความพยายามเขาใจซึง่กันและกัน เอา
ใจเขามาใสใจเราใหมาก มนษุยไมมใีครสมบูรณแบบ จงึควรมีการใหอภัย เปนผูใหและผูรับที่ดี ส่ิง
หนึ่งที่สําคัญมากที่คูรักพึงมี คือ สิทธิและความรับผิดชอบ 

 
ตารางแสดงสิทธิและความรบัผิดชอบของคูรัก 

สิทธิ ความรับผิดชอบ 
สามารถพูดปฏิเสธเมื่อไมตองการ 
สามารเปลี่ยนใจไดเมื่อมีเหตุผลอธิบายได 
ยินดีรับฟงผูอ่ืน 
สามารถทําผิดพลาดไดเมื่อไมมีเจตนา 

ใหความเคารพสิทธิของผูอ่ืน 
เปนผูฟงที่ด ี
มีเพศสัมพันธที่ปลอดภัย 
ไมบังคับกดดนัใครใหมเีพศสัมพันธโดยไม
เต็มใจ 
ใสใจหวงใยความรูสึกของคูรัก 
ตองรับผิดชอบในสิ่งที่กระทํา 
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 4. มิตรภาพ 
 มิตรภาพที่มีกบัเพื่อนวยัเดยีวกัน เปนการเปดโอกาสใหเรียนรูทําความเขาใจเกี่ยวกับ
ประสบการณทางสังคมและมีการเจตคติทีด่ีตอกลุมเพื่อน มิตรภาพอันเกิดขึ้นโดยแบงตามชวงอายุ 
ไดดังนี ้
  1.วัยรุนชวงอายุ 12 - 14 ป จะมีมิตรภาพเกีย่วของกับคนเปนเพื่อนที่ไดทํา
กิจกรรมตางๆ รวมกัน 
  2. วัยรุนชวงอายุ 14 -16 ป มิตรภาพเกดิขึ้นโดยเนนคนทีม่ีความซื่อสัตยและตอง
ไมนินทาใสรายเพื่อน มนัใจวามีความปลอดภัย มัน่คง เมือ่คบเปนเพื่อน 
  3.วัยรุนชวงอายุตั้งแต 16 ป ขึ้นไป มิตรภาพจะมีความยดืหยุนมากขึ้น มกีารใช
เหตุผลในการคบเพื่อนมากขึน้ เนนในเรื่องบุคลิกภาพและความแตกตางระหวางบุคคล 
  มิตรภาพสวนมากจะถูกเปลี่ยนแปลงไปเมือ่กาลเวลาและความสนใจเปลี่ยน 
ดังนั้น มิตรภาพสวนใหญจึงขึ้นอยูกับเวลา ระยะทาง ความสม่ําเสมอของการติดตอส่ือสาร และ
ความสนใจรวมกัน 
 
 5.การผูกมิตร 
 การผูกมิตร (Friendship) มีความจําเปนมากในการใชชีวติประจําวนั การประสบ
ผลสําเร็จในชีวิต สวนหนึ่งมากจากการมีเพือ่นด ี
 คําวา “เพื่อน” และ “มิตร” มีความหมายเหมือนกัน กัลยาณมิตร คือ มิตรที่ดี คอย
ชวยเหลือกันไมชวนกนัไปทาํเรื่องเสียหายรายแรกง คอยแนะนําส่ิงที่มปีระโยชน รวมทุกข รวมสุข 
 เพื่อนดี มิตรดี มีคุณคากวาเงนิทอง มิตรที่ด ีหายากมาก การผูกมิตรหรือมิตรภาพที่ยนื
ยาวไมถูกกีดขวางโดยระยะทางหรือความหางไกลกนั แมจะอยูไกลกนัคนละจังหวดัหรือตองมีเหตุ
แยกยายกันไปภายหลังจากเรยีนจบแลว ความสัมพันธที่ดีในฐานะเพื่อนแทยังคงอยูไดโดยการ
ติดตอพูดคยุหรือส่ือสารแลกเปลี่ยนขอคิด แจงขาวใหกันและกันทราบโดยทางจดหมาย โทรศัพท 
โทรสาร อีเมล (จดหมายอิเล็กทรอนิกส)  โทรศัพทเคล่ือนที่ และรูปแบบอื่น ๆ ที่จะใชสราง
มิตรภาพใหยาวนาน สําหรับวิธีการผูกมิตร มีดังนี ้
  1. เลือกคบแตมิตรที่ดี ที่มีความจริงใจ มีน้ําใจ ไมเห็นแกตัว มิตรที่ด ี
จะคอยใหคําแนะนําเมื่อเราเกิดปญหา ใหกําลังใจ ความเปนมิตรมีการพึ่งพาอาศัยกนัในดานจิตใจ
  2. การสรางมิตร เราตองเปนคนใจกวาง ยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล เรา
คือเรา เพื่อนคือเพื่อน ไมเหมือนกันในดานความคิดและลักษณะนิสัย แตคบเปนเพือ่นกันได รักและ
เคารพ ยอมรับความคิดซึ่งกนัและกนั บนพื้นฐานของความเปนมิตรทีด่ี 
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  3. รักตัวเองใหเปน แลวจะรักคนอื่นไดมากขึ้น รูจักแสดงความยินดีเมื่อเพื่อน
สอบไดคะแนนดี มีการนับถือตนเอง รูจักคณุคาของความรักและคุณคาของมนุษย ไมดูถูกเพื่อน 
เมื่อเราปรับปรุงตัวเองใหเปนคนนาคบ ยอมหาเพื่อนไดงายข้ึน 
 

4.  มีอารมณขัน มองโลกดานด ีเปนกันเอง 
5. ไมเอาเปรียบเพื่อน ไมเปนคนเห็นแกตวั ไมแสดงความอจิฉาริษยาเมื่อเพื่อนทํา 

ใหเสียใจหรือผิดหวัง เมื่อมเีรื่องไมเขาใจกนัควรหาทางพดูคุยปรับความเขาใจกนั 
  6. ใหอภยั ไมโกรธ เมื่อเพื่อนทําใหเสยีใจหรือผิดหวัง เมื่อมีเร่ืองไมเขาใจกนัควร
หาทางพูดคยุปรับความเขาใจกนั 
  7. ชักชวนเพื่อนไปในทางทีด่ี เชน ชวนไปอานหนังสือทีห่องสมุด ชวนเลนกีฬา 
 
                    6. ทักษะในการผูกมิตร 
       ทักษะในการผูกมิตร เปนเทคนิคการเสริมสรางความสัมพันธอันดซ่ึีงกันและกันดัง
คําสอนในศาสนาพุทธ เร่ืองมงคล ๓๘ มีตอนหนึ่ง อธิบายถึงทักษะการผูกมิตรวา 

 
      การไมคบคนพาล   หนึ่ง 
      การคบบัณฑิต   หนึ่ง 
      การบูชาบุคคลที่ควรบูชา  อีกหนึ่ง 
      เหลานี้คือมงคลอันสูงสุด   
     ทักษะในการผูกมิตร สามารถยึดหลักสังคหวัตถุ ๔ คือหลักธรรมแหงการสงเคราะห
และใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกันมี ๔ ประการคือ 

1. ทาน ปยวาจา 
2. ปยวาจา 
3. อัตถจริยา 
4. สมานัตตา 

 6.1  ทาน 
 ทาน คือ การใหหรือการแบงปนสิ่งที่ดีงามเปนคุณประโยชนตอมิตร ทานมี 3 ประเภท 
คือ 

 1.  อามิสทาน เปนการใหวัตถุ ส่ิงของทรัพยสินเงินทองแกมิตร เชน แบงขนม
กันรับประทาน เปนตน 
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 2. ธรรมทาน เปนการใหธรรมหรือความรูของมูลขาวสารที่เปนประโยชน เชน  
อธิบายการบานใหเพื่อนฟง ชวยกันทบทวนวิชาความรูที่ไดเรียนมากอนสอบ เปนตน 

 3. อภัยทาน เปนการใหอภยัซ่ึงกันและกัน เชน เมื่อเพื่อนทําใหเราโกรธโดย
ไมไดตั้งใจ เราสามารถยกโทษใหเพื่อนได ไมโกรธเพื่อนเปนตน 
 6.2 ปยวาจา 
 ปยวาจา คือ การใชวาจาหรือคําพูดที่ไพเราะฟงแลวสบายหู รวมทั้งไมนินทาเพื่อน โดย
ยึดถือสุภาษิตที่วา อันออยตาลหวานลิ้นแลวส้ินซาก แตลมปากหวานหูมิรูหาย 
 6.3  อัตถจริยา 
 อัตถจริยา คือ การปฏิบัติในสิ่งที่กอใหเกิดประโยชนตอเพื่อน เชน การชวยเหลือเพื่อน
เมื่อเพื่อนไมสบายหรือมีปญหาดานการเรียน หรือปญหาดานการปรับตัวเขากับเพื่อนฝูง เปนตน 
 6.4  สมานัตตตา 
 สมานัตตตา คือการปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม เสมอตนเสมอปลาย เชน มีความออนนอมถอม
ตนมีสมมาคารวะ ไมดูถูกมิตร ยอมรับความคิดเห็นเพื่อน มีความเอื้ออาทรหวงใยเพื่อนทั้งตอหนา
และลับหลัง 
  นอกจากนี้ยังควรมีทักษะในการผูกมิตร ที่ควรฝกฝนและปฏิบัติใหเปนนิสัย ดังนี ้
  1. มองโลกดานดี ราเริงเบิกบาน อารมณด ี

    2. ยิ้มใหกับความดีของเพือ่น ยิ้มทั้งใบหนาและจติใจ 
    3. พูดสรางสรรค พูดเพราะ พูดเรื่องจริงที่มีประโยชน 
    4. ไมพูดปด พูดโกหก พูดหยาบคาย 
    5. เปนผูฟงที่ดี ฟงอยางตัง้ใจ ฟงดวยความกระตือรือรน 
    6. ไมขัดคอเพื่อน ไมแยงพูด 
    7. มีความจริงใจ อยาระแวง จะทําใหไมมีความไวใจเพื่อน 
    8. มีความรูสึกดีๆ ตอกัน 
    9.  นึกถึงความดีของเพื่อน 
   10. ทําตัวเราใหเปนคนนารักนาคบหา แลวเราจะรูสึกวาชีวิตนี้มีความหมายและ 

มีคุณคามากขึน้ 
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7. สรุป 
 เพื่อนมีความสาํคัญ เพราะจะคอยชวยเหลือใหกําลังใจ คุยกันไดทกุเรื่อง ไววางใจซึ่ง
กันและกันเพือ่นมีอิทธิพลทั้งทางดานบวกและดานลบ มหีลายรูปแบบหลายประเภท การเลือกคบ
เพื่อนจึงเปนสิ่งสําคัญ ที่จะสงผลถึงการดําเนินชีวิตและในอนาคตวาจะดีหรือไมดี แตก็เปนเพยีง
สวนหนึ่งเทานั้นเราควรใชโอกาสที่มี ศึกษา เรียนรู ทําความเขาใจ สังคมหรือกลุมเพื่อนที่เราอยู 
เพื่อที่จะไดปรับตัวหรือเลือกคบมิตรที่ดี มีการสรางมิตร รักตัวเอง มีอารมณขัน ไมเอาเปรียบเพื่อน 
รูจักใหอภัยและชักชวนเพื่อนไปในทางทีด่ี อีกทั้งยังตองมีทักษะในการผูกมิตร ซ่ึงเปนเทคนิคการ
เสริมสรางความสัมพันธอันดซ่ึีงกันและกัน โดยการไมคบคนพาล คบบัณฑิต บูชาบุคคลที่ควรบูชา 
หรือสามารถนําหลักธรรมแหงการสงเคราะหชวยเหลือกซึ่งกันและกัน คือ หลักสังคหวัตถุ 4 (ทาน 
ปยวาจา อัตถจริยา และ สมานัตตตา) มาใชเพื่อใหเกิดประโยชนกับตนเองและการดําเนินชีวิตตอไป 
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ใบงานที่ 1 
เร่ือง ความสําคัญของเพื่อน 

 
คําชี้แจง ใหนักเรียนเขียนบทความสั้นๆ เกี่ยวกับความสําคัญของเพื่อน ภายใตหัวขอเร่ือง 
“เพื่อนนั้นสําคัญไฉน” โดยเขียนลงในกรอบขางลางนี้ ความยาวประมาณ 5 - 6 บรรทัด 
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ใบความรู 
เร่ือง   คนท่ีจะคบหา 

 
 คําช้ีแจง ใหนักเรียนศึกษาใบความรู แลวตอบคําถามทายใบความรู 
 

คบท่ีจะคบหา 
 

  การคบเพื่อนเปนส่ิงสําคัญ มีผลตอความเจริญกาวหนาและความเสื่อมของชีวิตอยางมาก  
จึงควรทราบหลักธรรมเกี่ยวกับเรื่องมิตรที่เปนขอสําคัญๆ ไว ในที่นี้จะแสดงเรื่องคนที่ควรคบ คนที่
ไมควรคบ และหลักปฏิบัติตอกันระหวางมิตรสหาย ดังตอไปนี้ 
 ก. มิตรเทียม พึงรูจักมิตรเทียม หรือศัตรูผูมาในรางของมิตร (มิตรปฏิรูปก) 4 ประเภท ดังนี้ 
   1. คนปอกลอก ขนเอาของเพื่อนไปถายเดียว (หรชน) มีลักษณะ 4 
    1. คิดเอาแตไดฝายเดียว 
    2. ยอมเสียนอย โดยหวังจะเอาใหมาก 
    3. ตัวมีภัย จึงมาชวยทํากิจของเพื่อน 
    4. คบเพื่อน เพราะเห็นแกประโยชน 
   2. คนดีแตพูด (วจีบรม) มีลักษณะ 4 
    1. ดีแตยกของหมดแลวมาปราศรัย 
    2. ดีแตอางของยังไมมีมาปราศรัย 
    3. สงเคราะหดวยส่ิงที่หาประโยชนมิได 
    4. เมื่อเพื่อนมีกิจ อางแตเหตุขัดของ 
   3. คนหัวประจบ (อนุปยภาณี) มีลักษณะ 4 
    1. จะทําช่ัวก็เออออ 
    2. จะทําดีก็เออออ 
    3. ตอหนาสรรเสริญ 
    4. ลับหลังนินทา 
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   4. คนชวนฉิบหาย (อปายสหาย) มีลักษณะ 4 
    1. คอยเปนเพื่อนดื่มน้ําเมา 
    2. คอยเปนเพื่อนเที่ยวกลางคืน 
    3. คอยเปนเพื่อนเที่ยวดูการละเลน 
    4. คอยเปนเพื่อนไปเลนการพนัน 
 ข. มิตรแท พึงรูจักมิตรแท หรือมิตรดวยใจจริง (สุหทมิตร) 4 ประเภท ดังนี้ 
   1. มิตรอุปการะ (อุปการก) มีลักษณะ 4 
    1. เพื่อนประมาท ชวยรักษาเพื่อน 
    2. เพื่อนประมาท  ชวยรักษาทรัพยสินของเพื่อน 
    3. เมื่อมีภัย เปนที่พึ่งพํานักได 
    4. มีกิจจําเปน ชวยออกทรัพยใหเกินกวาที่ออกปาก 
   2. มิตรรวมสุขรวมทุกข (สมานสุขทุกข) มีลักษณะ 4 
    1. บอกความลับแกเพื่อน 
    2. รักษาความลับของเพื่อน 
    3. มีภัยอันตรายไมละทิ้ง 
    4. แมชีวิตก็สละใหได 
   3. มิตรแนะนําประโยชน (อัตถักขายี) มีลักษณะ 4 
    1. จะทําช่ัวเสียหาย คอยหามปรามไว 
    2. แนะนําสนับสนุนใหตั้งอยูในความดี 
    3. ใหไดฟงไดรูส่ิงที่ไมเคยไดรูไดฟง 
    4. บอกทางสุขทางสวรรคให 
   4. มิตรมีใจรัก (อนุกัมป) มีลักษณะ 4 
    1. เพื่อนมีทุกข พลอยไมสบายใจ (ทุกข ทุกขดวย) 
    2. เพื่อนมีสุข พลอยแชมช่ืนยินดี (สุข สุขดวย) 
    3. เขาติเตียนเพื่อน ชวยยับยั้งแกให  
    4. เขาสรรเสริญเพื่อน ชวยพูดเสริมสนับสนุน 
 ค.มิตรตอมิตร พึงสงเคราะหอนุเคราะหกัน ตามหลักปฏิบัติในฐานะที่เปนเสมือน ทิศเบื้องซาย ดังนี้ 
พึงปฏิบัติตอมิตรสหาย ดังนี้ 

1. เผ่ือแผแบงปน 
2. พูดจามีน้ําใจ 
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3. ชวยเหลือเกื้อกูลกัน 
    4.  มีตนเสมอ รวมสุขรวมทุกขดวย 
    5. ซ่ือสัตยจริงใจ 
    มิตรสหายอนุเคราะหตอบ ดังนี้ 

1. เมื่อเพื่อนประมาท ชวยรักษาปองกัน 
2. เมื่อเพื่อนประมาท ชวยรักษาทรัพยสมบัติของเพื่อน 
3. ในคราวมีภัย เปนที่พึ่งได 
4. ไมละทิ้งยามทุกขยาก 

    5. นับถือตลอดถึงวงศญาติของมิตร 
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ใบงานที่ 2 
 

คําชี้แจง ใหนักเรียนยกตัวอยาง ใหสอดคลองกับมิตรแตละประเภท 
 
 1. มิตรเทียม 
  1.1 คนปอกลอก ตัวอยาง ................................................................................................ 
  1.2 คนดีแตพูด ตัวอยาง ................................................................................................  
  1.3 คนหัวประจบ ตัวอยาง ................................................................................................  
  1.4 คนชวนฉิบหาย ตัวอยาง ................................................................................................ 
  
       2.  มิตรแท 
  2.1 มิตรอุปการะ ตัวอยาง ..................................................................................................... 
  2.2 มิตรรวมทุกขรวมสุข ตัวอยาง.................................................................................................. 
  2.3 มิตรแนะนําประโยชน ตวัอยาง................................................................................................  
  2.4 มิตรมีใจรัก ตัวอยาง ..................................................................................................... 
      
 3. มิตรแท 
  3.1 การปฏิบัติตอมิตรสหาย ตัวอยาง..........................................................................................  
     3.2 มิตรสหายพึงอนุเคราะหตอบ ตัวอยาง........................................................................................  

 
  (คําตอบใหอยูในดุลยพินิจของครูผูสอน โดยพิจารณาจากคําตอบของนักเรียนแตละคน) 

 

 

 

 

ใบงานที่ 3 
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เร่ือง ทักษะในการผกูมิตร 
 
คําชี้แจง ใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันหาวิธีการเกี่ยวกับทักษะในการผูกมิตร โดยเขียนลงในกรอบ 
 ขางลางนี้ 
 
 

                                                ทักษะในการผูกมติร ................................................. 
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แบบทดสอบหลังเรียนชดุท่ี 4 
เร่ือง การคบเพื่อนและการผูกมิตร 

 
คําชี้แจง  1. ขอสอบชุดนี้มี จํานวน 10 ขอ 
         2. ใหเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียวแลวเขียนเครื่องหมาย ลงในชอง 

 กระดาษคาํตอบ 
1.   ขอใดกลาวถูกตองที่สุด 

ก.   มนุษยทุกคนตองการมีเพื่อนมากๆ 
ข.   มนุษยจะทําทุกสิ่งทุกอยางเพื่อใหมีเพือ่น 
ค.   มนุษยเปนสัตวสังคม  ตองมีเพื่อนบางไมมากกน็อย 
ง.   การคบเพือ่นของมนุษยเปนการสนองความตองการทาดานกายภาพ 

2.   ความตองการมีเพื่อนของมนุษยเปนศาสตรสาขาใด 
ก.   ปรัชญา                ข.    จิตวิทยา 
ค.    ชีววิทยา              ง.     สรีรวิทยา 

 3. มนุษยตองการเพื่อนที่จะชวยเหลือในยามทุกขยากและเดือดรอน จัดวาเปนความ 
    ตองการมีเพื่อนในขอใด 

ก.   ไมตองการอยูอยางโดดเดี่ยว        
ข.    ตองการไดรับการยกยองในคม 
ค.    ตองการความมั่นคงและปลอดภัยในชวีิต 
ง.    ตองการเปนที่ยอมรับในหมูเพื่อนและสังคม  

4.  การคบคนชั่วเปนมิตร เปนอบายมุขขอหนึง่หรือเปนทางไปสูความเสื่อมอยางหนึ่ง นกัเรียน
เห็นดวยหรือไมอยางไร 

ก. เห็นดวย เพราะเปนหลักธรรมทางศาลนา 
ข. เห็นดวย  เพราะเพื่อนไมดีอาจทําใหเราเสียหายได 
ค. ไมเห็นดวย เพราะถึงเพื่อนจะชั่วแตถาเราดกี็ไมนาเปนอะไร 
ง. ไมเห็นดวย เพราะในบางครัง้คนชั่วก็อาจจะเปนที่พึ่งหรอืชวยเหลือเราได 
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5. “ คบคนพาลพาลพาไปหาผิด คบบัณฑิตบณัฑิตพาไปหาผล” พุทธศาสนสุภาษิตบทนี ้   
      สรุปเปนขอคิดไดอยางไร 

ก. คนพาลักทําผิด บัณฑิตมกัมปีระโยชน 
ข. คบคนดีจะเปนศรีแกตวั คบคนชั่วจะมัวหอง 
ค. คบคนพาลเราจะเปนคนพาล จึงควรคบแตคนด ี
ง. คบคนไมดีจะทําใหเราเสียหายได จึงควรคบคนดีแลวตนเองจะไดประโยชน 

 6.  เมื่อมีเพื่อนหรือใครคนใดคนหนึ่ง ทําดีหรือทําเดน บางคนมักแทรกมุขตลกวา “เพื่อน 
     ผมๆ”แสดงใหเห็นความรูสึกของคนอยางไร 
              ก. อยากเปนเพื่อนกบัคนดี คนเดน คนดัง                

ข.  อยากจะไดผลประโยชนจากคนที่ทําดี ทําเดน 
ค. อยากจะใหรูวาเพื่อนของตนเองคนนัน้เปนคนเกง        
ง.  อยากที่จะประกาศใหคนอื่นๆ รูวาตนเองก็เปนคนเกงเชนกัน 

7.   การขึ้นรถประจําทางแลวรูจักคนๆหนึง่ จากนั้นก็ไมพบกันอีกเลย จัดวาเปนเพื่อน 
      ระดับใด 

ก.   เพื่อนคยุ  ข.  เพื่อนคบ 
ค.   เพื่อนเลน                  ง.   เพื่อนผาน 

 8. คําใดที่มีความหมายเหมือนกับคําวา “เพือ่น” 
   ก.   มิตร  ข.  เธอ 

  ค.   ตัวเอง  ง.  มนุษยสัมพนัธ 
9.“ผูใหยอมผูกไมตรีไวได” พุทธศาสนสุภาษิตบทนี้สอดคลองกับขอใด 

    ก.   ทาน  ข.  อัตถจริยา 
     ค.   สมานัตตตา ง.  สังคหวัตถุ 4 
  10.มลฤดีเปนคนพูดจาไพเราะรื่นหู สุภาพ ออนหวานนาฟง ไมนนิทาวารายใคร นบัวาม ี       
       หลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ขอใด 
     ก.  ปยวจ ี  ข.   ปยวาจา 
       ค.   วจีสุภาษิต  ง.   วาจาสุภาษติ  
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
ชุดการเรียนรูท่ี4 

                            เร่ือง   การคบเพื่อนและการผูกมิตร 
 
 

ขอ คําตอบ 
1. ค 
2. ข 
3. ค 
4. ข 
5. ข 
6. ข 
7. ง 
8. ก 
9. ก 
10. ข 
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ชุดการเรียนรูชุดท่ี 5 
เร่ือง  การปองกันตนเองและทักษะการเตือนเพื่อนเมื่ออยูในสถานการณ 

เสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ 
 

 
 

โดย 
 

นางบงัอร   อาจวิชัย 
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 
สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตําบลสองพี่นอง 

จังหวัดสุพรรณบุรี 
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คูมือสําหรับนกัเรียน 
ชุดการเรียนรูชุดท่ี 5 

เร่ือง การปองกันตนเองและทักษะการเตือนเพื่อนเมื่ออยูในสถานการณ 
เสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ 

 
 
วัตถุประสงคของชดุการเรียนรู 

1.เพื่อใชเปนสือ่การจัดกจิกรรมกาเรียนการสอน กลุมสาระการเรียนรู 
    สุข ศึกษาและพลศึกษา เร่ือง เพศศึกษา 
2. เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
3. เพื่อแกไขปญหาการขาดสื่อการเรียนการสอน 
4. เพื่อสงเสริมใหนกัเรียนศึกษาคนควาและเรียนรูไดดวยตนเอง 

 
 

คําชี้แจงในการใชชดุการเรียนรู 
1. ใหนกัเรียนศึกษาผลการเรียนรูที่คาดหวังและเนื้อหาอยางละเอียด  
     รอบคอบ 
2. การเรียนดวยชุดการเรยีนรูจะตองปฏิบัตติามขั้นตอนทีก่ําหนดไว 
    อยางเครงครัดมีความซื่อสัตยตอตนเอง 
3. ถานักเรียนเกิดความสงสัย ไมเขาใจหรือมีปญหา สามารถขอ 

                               คําแนะนาํจากครูผูสอนไดตลอดเวลา 
4.เมื่อนักเรียนศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมจากชุดการเรยีนรู ชุดที่ 5 จบ 
    แลวนักเรียนแตละคนตองทําแบบทดสอบหลังเรียน 
5.ในการเรยีนดวยชุดการเรยีนรู ชุดที่ 5 นักเรียนมีเวลา 2 ช่ัวโมง 
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บทบาทของนกัเรียน 

 
  1. นักเรียนอานคูมือการใชชุดการเรียนรูและปฏิบัติกิจกรรมตามลําดับ  

    ขั้นตอน 
2. นักเรียนรวมกันศึกษาผลการเรียนรูที่คาดหวังและสาระการเรียนรูใน 
     ชุดการเรียนรูทั้งหมดอยางละเอียด พรอมทั้งทําแบบฝก 
3. นักเรียนควรมีการวางแผนการทํางาน แบงหนาที่และรวมกันปฏิบัต ิ
     กิจกรรม หากเกิดขอสงสยัไมเขาใจหรือมีปญหานักเรยีนควรขอ 
     คําแนะนําจากครูผูสอน 
4. ในการปฏิบตัิกิจกรรมการเรียนรู นักเรียนควรปฏิบัติงานใหทนักับ 
     เวลาที่กําหนดไว 
5. ขั้นตอนสุดทายของการเรยีนดวยชุดการเรียนรู นักเรียนตองทํา 
     แบบทดสอบหลังเรียน 
6. นักเรียนควรมีความรวมมอืรวมใจ มีความสามัคคี รวมกันแสดงความคิดเห็นและยอมรับ
ฟงเสียงสวนมากในการปฏิบัติกิจกรรมกลุม 
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ขั้นตอนในการเรียนดวยชดุการเรียนรู 

 
ศึกษารายละเอียดของชุดการเรียนรูแตละเร่ือง 

  
  

              ศึกษาจุดประสงคการเรียนรู 
 
 

ดําเนินการใชชุดการเรียนรู 
 

5.1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
1.1 แจงจุดประสงคการเรียนรู 
1.2 บอกส่ิงที่นักเรียนตองปฏิบัติ 

2. ขั้นเรียนรู 
นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามที่ระบุไวในใบงาน 

3. ขั้นสรุป 
สรุป อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรูในชั้นเรยีน 
 
 
        
 
 
                       

     ทดสอบหลังเรียน              
 
 

   ศึกษาชุดการเรียนรูเร่ืองอื่นตอไป 
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ชุดการเรียนรูท่ี 5 

เร่ือง การปองกันตนเองและทักษะการเตือนเพื่อนเมื่ออยูในสถานการณ 
เสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
จุดประสงคการเรียนรู 
 1. ประเมินสถานการณ หาทางเลือกที่เหมาะสมโดยประเมินขอดี – ขอเสีย ของทางเลือก 
                 ตาง ๆ และตัดสินใจอยางมีเหตุผลใหแกตนเองและผูอ่ืนได 
 2. วิเคราะหสถานการณที่จะนําไปสูการมีเพศสัมพันธ 
 3. ระบุวิธีการปองกันตนเองเมื่ออยูในสถานการณที่เส่ียงตอการมีเพศสัมพันธ 
 4. ตระหนักถึงผลกระทบจากการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร 
 
 
การวัดและประเมินผล 
       1. สังเกตการณปฏิบัติกิจกรรมกลุม    2. ตรวจผลงาน  3. ทดสอบนักเรยีน 

 
สาระสําคัญ 

การปองกันตนเองและ พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ คือ การแสดงพฤติกรรมทางเพศ
ที่ไมเหมาะสมของวัยรุน อันนําไปสูการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร เชน การจับมือถือ
แขนกับเพศตรงขาม การจูบ การโอบกอด หรือการสัมผัสลูบคลํารูปกาย เปนตน การแตง
กายของวัยรุนหญิงในปจจุบัน เชน การใสเส้ือสายเดี่ยว การนุงกระโปรงสั้น การใสเส้ือ
เกาะอก หรือการใสเส้ือรัดรูปจนมองเห็นสวนสัดของรางกาย เปนตน ส่ิงเหลานี้ถือเปน
การกระทําหรือพฤติกรรมที่ยั่วยุใหเพศชายเกิดแรงขับทางเพศได และความเอื้ออํานวย
ของสถานเริงรมยและสิ่งบันเทิงตางๆ ก็เปนแรงเสริมใหวัยรุนมีเพศสัมพันธกอนวัยอัน
ควร ซ่ึงการมีเพศสัมพันธในลักษณะนี้วัยรุนมักไมไดคิดวาจะเกิดขึ้น จึงทําใหไมได
เตรียมตัวและเตรียมการในการปองกัน ผลกระทบในภายหลังการมีเพศสัมพันธ เชน การ
ตั้งครรภ จึงเปนภาระตกอยูที่ฝายหญิงเพียงฝายเดียว 
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ใบความรูสําหรับนักเรียนชุดท่ี 5 
               เร่ืองการปองกันตนเองและทักษะการเตือนเพื่อนเมื่ออยูในสถานการณ 

เสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ 
 

 
 ความสัมพันธระหวางเพศชายและเพศหญิงในฐานะคู รัก   ในที่นี้จะกลาวถึง
ความสัมพันธที่ เกิดขึ้น   กับวัยรุนตั้งแตเ ร่ิมเขาสูวัยรุน    บางคนเมื่อเร่ิมเขาสูวัยรุนก็เ ร่ิมมี
ความสัมพันธกับเพศตรงขามในฐานะคูรักแลววัยรุนหญิงจะเริ่มเร็วกวาวัยรุนชายประมาณ  1-2 ป  
 1.1  จุดเริ่มตนของความสัมพันธ 
 เนื่องจากการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางรางกาย    พัฒนาการทางดานจิตใจและ
อารมณพัฒนาการทางสังคมตลอดจนพัฒนาการทางเพศของวัยรุนจะสงผลใหวัยรุน  เร่ิมมีความ
สนใจตอเพศตรงขามมีความตองการทางเพศ  ซ่ึงเปนเรื่องธรรมชาติของมนุษย โดยพฤติกรรมตาง ๆ  
จะมีเร่ืองของความสัมพันธระหวางเพศปรากฏขึ้น ระหวางนี้วัยรุนจะมีความอยากรู อยากเห็นส่ิง
ตางๆ  ที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ 
 การเจริญเติบโตและพัฒนาการทางรางกาย   ตลอดจนพัฒนาการทางเพศของวัยรุนจะ
นําไปสูการมีวุฒิภาวะทางเพศ  กลาวคือ  ผูชายจะมีการหล่ังน้ําอสุจิ  ผูหญิงจะมีประจําเดือนหรือ
ระดู  ซ่ึงแสดงวา  มีความพรอมที่จะมีบุตรแลว  เพราะมีความสมบูรณของเซลลสืบพันธุดวยกันทั้งคู
แลว  แตสังคมยังไมยอมรับ ทั้งนี้เพราะวัยรุนยังขาดความพรอมในหลายๆ ดาน  เชน  ดานสังคม  
ดานจิตใจและอารมณดานเศรษฐกิจ  ดังนั้นวัยรุนจึงตองมีความยับยั้งช่ังใจ  รูจักควบคุมพฤติกรรม
ทางเพศ  เพราะมนุษยจะตองมีสังคมแบบครอบครัว  ซ่ึงตามขนบธรรมเนียมประเพณีโดยทั่วไปแลว
จะตองมีการสูขอ  แตงงาน  แลวจึงจะอยูเปนสามีภรรยากัน   การที่ปลอยตัวปลอยใจตามที่ตนเอง
ตองการโดยไมคํานึงถึงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม  ยอมไมเปนที่ตองการของสังคมดังนั้น
ความสัมพันธระหวางเพศชายและเพศหญิง  ในฐานะคูรักจึงตองมีขอบเขตที่เหมาะสม 
 ความสัมพันธระหวางเพศชายและเพศหญิงมักจะเริ่มดวยการมีมนุษยที่ดีตอกัน  อาจ
เรียกวามีมิตรภาพตอกัน  อาจเริ่มจากการเปนคนรูจักกัน  เปนเพื่อนกัน  แลวกลายเปนความรักตอ
กัน  หรืออาจเริ่มจากการพบกันแลวเกิดถูกใจ  ชอบพอกัน  หรือการชอบพอฝายใดฝายหนึ่ง  แลวมี
การติดตอสัมพันธ กันอยางตอเนื่อง  จนเกิดเปนความรักขึ้นมาในที่สุดก็จะคบเปนแฟนกัน  ซ่ึงการ
คบกันของแตละคูจะมีระยะเวลาการคบที่แตกตางกันไป 
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 1.2  ปจจัยท่ีทําใหวัยรุนคบกันในฐานะคูรัก 
 ปจจัยท่ีมีผลทําใหวัยรุนมีการคบกันแบบแฟนหรือคูรัก  มีดังตอไปนี้ 

1)   อิทธิพลจากตอมในรางกาย  โดยเฉพาะตอมเพศ  และตอมใตสมอง 
  เนื่องจากมีสวนเกี่ยวของกับพัฒนาการทางเพศโดยตรง   

2)   อิทธิพลทางสังคม  สังคมปจจุบันที่วัยรุนพบเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ 
ระหวางเพศชายกับเพศหญิง เชน  วัยรุนมักจับคูเปนคูรักกันตั้งแตอายุยังนอย  การเอาแบบอยางการ
มีคูรัก  แตยังมีวัยรุนบางสวนที่ยังยึดมั่นอยูในกรอบแหงขนบธรรมเนียม  ประเพณี  และวัฒนธรรม
อันดีงามของไทย  โดยฝายหญิงมักจะเครงครัดกวาฝายชาย  ซ่ึงนับเปนเรื่องที่ดี  นายกยองสําหรับ
วัยรุน 
  3) ส่ือสารมวลชน  ซ่ึงไดแก  ภาพยนตร  โทรทัศน  หนังสือพิมพ นิตยสารตางๆ   
วิดีโอ  เปนตน  จะมีสวนที่สําคัญที่ทําใหวัยรุนไดศึกษาเรียนรู  และมีการเลียนแบบดารา  จนทําใหมี
วัยรุนบางสวนที่ประพฤติตามแบบอยางอาจจะถูกตองหรือไมถูกตองได  อายุที่เพิ่มขึ้น   เมื่อวัยรุนมี
อายุมากขึ้นก็จะมีความรูสึกนึกคิดเปลี่ยนไป  มีความกลาที่จะคบ  กันในฐานะคูรัก  และคิดวาการ
เปนคูรักกันเปนส่ิงที่ไมผิด 
 4) โอกาสในการคบเพื่อนตางเพศ   โอกาสที่จะไดรูจักกับเพื่อนตางเพศที่มากหรือ 
นอยตางกัน  จะเห็นไดชัดจากโรงเรียนที่เปนโรงเรียนประเภทชายลวนหรือหญิงลวน  จะมีปญหา
เร่ืองคูรักนอยกวาโรงเรียน  ประเภทสหศึกษา (โรงเรียนที่มีทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิงอยูใน
โรงเรียนเดียวกัน) 

 5)   การเปลี่ยนแปลงของคานิยมทางเพศ   ปจจุบันมีวัยรุนจํานวนมากที่เห็นวา  
การลวงเกินทางเพศจนถึงขั้นการมีเพศสัมพันธเปนเรื่องธรรมดา  หรือการอยูดวยกันกอน  สวน
เร่ืองการแตงงานเปน  สามีภรรยากันอยางถูกตองตามขนบธรรมเนียมประเพณี  และวัฒนธรรมอันดี
งามของไทยไมสําคัญ  หรือ  คิดวา  ถาไมมีคูรักเปนเรื่องที่นาอาย  วัยรุนหญิงบางคนไมคอยรักนวล
สงวนตัว  จึงเปนโอกาสที่เหมาะสมของวัยรุนชายที่ชอบถือโอกาส  และความอยากรู  อยากลองใน
เร่ืองเพศ  ตลอดจนการขายบริการทางเพศไดเร่ิมเขามาในกลุมนักเรียน  นิสิต  นักศึกษาแลว  ซ่ึงใน
เร่ืองคานิยมทางเพศที่เปลี่ยนแปลงไปสงผลใหวัยรุนคบกันในฐานะคูรักกันมากขึ้น  และคบกัน
ลักษณะนี้ตั้งแตอายุนอย  และกลาแสดงพฤติกรรมที่จะมีเพศสัมพันธกันซ่ึงเปนความกลาที่ไม
ถูกตอง  วัยรุนที่ดีควรจะแสดงความกลาในทางสรางสรรคและมีประโยชน  
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        1.3  ความสนใจตอเพื่อนตางเพศของวัยรุน 
  ความสนใจตอเพื่อนตางเพศของวัยรุน  เปนประสบการณใหมของตัววัยรุนเอง  ซ่ึง
ปกติมักจะไมรุนแรงและจริงจังมากเหมือนกับผูใหญ  มักเปลี่ยนแปลงหรือจางหายไปจะเห็นไดจาก
ขาวหนังสือพิมพโทรทัศน  หรือส่ือมวลชนตาง ๆ  จะพบขาวมีวัยรุนนอยรายที่คบหากันในฐานะ
คูรักกันตั้งแตเปนนักเรียนแลวแตงงานกันในเวลาตอมา  บางคูอาจมีความสัมพันธกัน  หรืออยู
ดวยกันแบบสามีภรรยากันแลวก็เลิก  กันไปดวยเหตุผลตาง ๆ  จึงพอจะสรุปไดวาความรักของวัยรุน
เปนส่ิงที่ไมแนนอน  มีโอกาสเปลี่ยนแปลงไดงายวัยรุนควรจะเขาใจและตระหนักถึงเรื่องนี้ใหมาก
โดยเฉพาะวัยรุนหญิงไมควรปลอยตัวปลอยใจ ใหแกวัยรุนชายจนถึงขั้นมีเพศสัมพันธ 
 1.4   ความสัมพันธที่เกินเลย 
  วัยรุนอาจมีเพื่อนเพศตรงขามที่สนิทกัน  และอาจถึงขั้นเปนคูรักกันในที่สุด  มี
หลายคูที่สนิทกันถึงขั้นมีเพศสัมพันธ  ซ่ึงเปนส่ิงที่ไมสมควรอยางยิ่ง  เพราะพฤติกรรมเหลานี้ไม
ถูกตองทั้งทางดานขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรม  และวุฒิภาวะทางสังคมดวย 
  1)  ความรัก  ความใคร  ธรรมชาติสรางใหผูหญิงกับผูชายมีความแตกตางกันทั้ง
ทางรางกายและจิตใจ  เมื่อถึงวัยหนุม  วัยสาวตางฝายตางเร่ิมสนใจเพศตรงขาม  และมีโอกาสสราง
ความสัมพันธกัน  ในรูปแบบของความรักขึ้นมา  นอกจากเปนเรื่องของจิตใจ  ความรักยังเกี่ยวของ
กับความตองการทางกาย  คือ “ความตองการทางเพศ”   ที่ผูหญิงและผูชายจะมีความคิดและ
ความรูสึกตอเร่ืองนี้แตกตางกัน 
 ความรักระหวางผูหญิงกับผูชายมักเริ่มตนจากความรูสึกชอบพบกัน  และแสดงออกมา
โดยหาโอกาสใกลชิดสนิทสนมจากการพูดคุย  หยอกลอ  ตอไปคือการนัดเที่ยว  บางชวงเวลาคูรัก
หนุมสาวอาจรูสึกวาโลกนี้มีเพียงเขาสองคน 
 2) หญิงและชายมีความคิดตางกัน  ผูหญิงอาจตองการเพียงใกลๆ  คนรัก  แค 
การมองตาการเดินดวยกัน การพูดคุย  หรือจับมือกันก็อบอุนและสุขใจ  แตผูชายจะมีความตองการ
มากกวาและมีความคิดไปไกลกวาที่ผูหญิงคิด  คือ  เมื่ออยูใกลหญิงสาวก็อยากจะสัมผัสถูกเนื้อตัว
จากการจับมือ  โอบไหล  โอบเอว  จนถึงการกอด  ในที่สุดก็อาจมีเพศสัมพันธ 
 3) ผูชายสวนใหญมักคิดเขาขางตนเองวาผูหญิงคงมีความรูสึกหรือความตองการอยาง 
เดียวกัน เมื่อผูหญิงยอมอยูตามลําพังกับตนเองมักคิดวาผูหญิงอาจมีใจดวย  หากเธอยอมใหจับมือ  
โอบไหล  กอด  มักมีความคิดวาฝายหญิงพรอมจะมีเพศสัมพันธดวย 
 4) การถามใจตัวเอง   เมื่อผูชายมีความคิดถึงความรักแตกตางไปจากผูหญิง  ผูหญิงจึง
ตองระวัง  “ภาษากาย”   ที่ตัวเองแสดงออกไป  เพราะอาจทําใหผูชายคิดเขาขางตัวเองได  หากเปด
โอกาสใหจับมือถือแขนหรือสวนตางๆ  ของรางกายจึงเปนเรื่องยากที่จะบอกใหผูชายหยุด  แมฝาย
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หญิงจะหาม  ฝายชายก็อาจคิดวาผูหญิงหามพอเปนธรรมเนียมเทานั้น   ดังนั้นผูหญิงทุกคนควรตอง
ถามใจตัวเองกอนวา            “ฉันพรอมที่จะมีเพศสัมพันธกับผูชายคนนี้แลวหรือ”    
 ปจจุบันผูหญิงบางคนกําลังมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการติดเชื้อเอดส  และการตั้งครรภจาก
การมีเพศสัมพันธแบบไมตั้งใจดวยอารมณช่ัววูบกับผูชายที่ไมเปนสุภาพบุรุษ และตองถามตัวเอง
ตอไปวา “หากตั้งครรภ ทั้งสองคนพรอมที่จะรับผิดชอบเลี้ยงดูหรือไม”  “มั่นใจเพียงใดวาคนรัก
ของตนจะไมมีโรคติดตอทางเพศสัมพันธหรือโรคเอดส” 
 แมฝายหญิงจะรักฝายชายมาก  และคิดวาตอไปจะเปนคูชีวิตกัน  ก็ควรเตรียมใจไววา
ผูชายอาจไมไดคิดไปไกลถึงการแตงงานทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ 
 2.  การปฏิเสธในสถานการณที่เส่ียงตอการมีเพศสัมพันธ 
 สถานการณที่เส่ียงตอการมีเพศสัมพันธนั้นมีหลายสถานการณ  ดังตอไปนี้ 
 2.1  การสัมผัส  การโอบกอด  การจูบ 

  1)  การสัมผัส  หมายถึง   การที่ฝายชายถูกเนื้อตองตัวฝายหญิง  หรือ ฝาย 
ถูกเนื้อตองตัวฝายชายหรือทั้งสองฝายตางสัมผัสซึ่งกันและกัน  อาจใชมือ  แขน  ขา  ลําตัว  แกม  
ศีรษะ  ซ่ึงอาจมีพฤติกรรมตาง ๆ  เชน  จับมือ  จับแขน  หรือจับสวนตาง ๆของรางกาย  ตลอดจน
การใชลําตัวถูกตองกัน  การนอนหนุนตักกันเปนตน  ซ่ึงการมีพฤติกรรมที่จะทําใหทั้งคูมีความรูสึก
เคลิบเคลิ้ม  และอาจนําไปสูการมีเพศสัมพันธได 
 2)  การโอบกอด    หมายถึง   การใชแขนโอบไหล  กอดเอว  อาจตางคน
ตางกอด  หรือฝายหนึ่งฝายใดเปนฝายกอด  ซ่ึงถามีโอกาสอาจนําไปสูการมีเพศสัมพันธได 
 3)  การจูบ   หมายถึง  การใชจมูก หรือปากสัมผัสตามที่ตาง ๆ ของ
รางกาย  เชน  แกม ปาก  ซอกคอ เปนตน  ซ่ึงถือวาเปนการสัมผัสที่เส่ียงตอการมีเพศสัมผัสได] 
 2.2   การอยูในที่รโหฐานตามลําลัง 
  ที่รโหฐาน  หมายถึง  ที่ลับหูลับตาคน  คือเปนที่ๆ  ไมมีใครไดยินเสียง
และไมมีใครเห็นอาจอยูในหองหรือบานตามลําพัง  เปนตน  ซ่ึงจะนําไปสูการสัมผัส  การโอบกอด  
การจูบ  จนกระทั่งถึงการมีเพศสัมพันธได 
 2.3  การถูกชักชวนดูส่ือที่ยั่วยุอารมณทางเพศ 
 ส่ือท่ียั่วยุอารมณทางเพศมีหลายอยาง    เชน    หนังสือ  วีดีโอ   วีซีดี    เปนตน   
สามารถหาซื้อไดงายซึ่งวัยรุนชายจํานวนมากเคยดูส่ือเหลานี้        สวนวัยรุนหญิงจะมีเพียงสวนนอย
เพราะมากฝายหญิงจะรูสึกเขินอาย     แตถาเพศตรงขามชักชวนดูส่ือประเภทดังกลาว  ซ่ึงฝายชาย
มักจะเปนฝายชักชวน  เมื่อดูแลวจะเกิดอารมณทางเพศ  ประกอบกับทั้งสองอยูกันในที่ลับหูลับตา  
อาจนําไปสูการมีเพศสัมพันธได 
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 2.4 การปฏิเสธ 
 เพื่อไมใหเกิดความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ  วัยรุนจึงควรหลีกเล่ียงดังกลาว
ดวยการปฏิเสธหรือไมเปดโอกาสใหมีเหตุการณดังกลาวเกิดขึ้น  ซ่ึงสวนใหญฝายหญิงจะตองเปน
ฝายปฏิเสธแตบางกรณีฝายชายอาจจะตองเปนฝายปฏิเสธ  ซ่ึงทั้งสองฝายหญิงและฝายชายควร
ปฏิบัติดังนี้ 
 1. ถาฝายชายมาถูกเนื้อตองตัวฝายหญิง  เชน  จับมือ  จับแขน  แกลงมาถูกเนื้อ
ตองตัว  เปนตน ฝายหญิงตองแสดงอาการหวงตัวใหฝายชายเกิดความรูสึกวาตอไปนี้ไมควรทํา
เชนนี้อีก เพราะฝายหญิงไมชอบถาขืนทําอีกอาจบอกฝายชายวา  ไมควรมาถูกเนื้อตองตัว  แลวฝาย
ชายจะไมกลาลวงเกิน  ฝายชายมักจะลวงเกินตอฝายหญิงที่ไมหวงตัว  เพราะมักคิดวาผูหญิงคงชอบ
เลยกระทําบอยและมากขึ้น 
 2. ถาฝายหญิงมาถูกเนื้อตองตัวฝายชายบอบๆ ก็จะทําใหฝายชายเกิดความรูสึก
ได  แลวความเปนสุภาพบุรุษจะหายไป   ผูชายที่ดีควรบอกฝายหญิงวาอยามาถูกเนื้อตองตัว  ดังนั้น
ฝายหญิงไมควรไปถูกเนื้อตองตัวใหฝายชายตองคิดมาก  หรือคิดเกินเลย 
 3.  เมื่อเปนคูรักกัน  ฝายหญิงอาจยอมใหฝายชายถูกเนื้อตองตัวไดบาง  แตตอง
ปฏิเสธถาฝายชายจะลวงเกินมากไป  เชน กอดแบบแนบแนน  จูบ  นอกจากฝายหญิงจะตองปฏิเสธ
ดวยการขัดขืนแลว  ยังอาจจะตองบอกหรือขอรองฝายชายตรงๆ “อยากระทําเชนนี้อีก”    
 4.  ถาถูกชักชวนไปในที่รโหฐานควรปฏิเสธกอน   เพื่อเปนการปองกันความ
เส่ียงตอการมีเพศสัมพันธ  เพราะมีผูชายจํานวนมากที่หาโอกาสอยูกับฝายหญิงสองตอสองในที่
รโหฐานแลวตองการมีเพศสัมพันธดวย  หรือใชวิธีการปลุกปลํ้า  ขมขืน  ถาฝายหญิงไมยอม  เร่ืองนี้
ผูหญิงมักคิดไมถึง  เพราะคิดวาผูชายมีความคิดเหมือนตนเอง  คือ  แคอยูใกลชิดกันก็มีความสุขแลว  
แตผูชายมักมีความคิดเกินเลยไปจนถึงขั้นมีเพศสัมพันธกัน  ดังนั้นผูหญิงจึงควรระมัดระวังตนเอง  
อยาประมาทหรือยอมอยูในสถานการณที่เส่ียงตอการมีเพศสัมพันธได  เพื่อเปนการปองกันตนเอง 
 5.  ถาถูกชักชวนใหดูส่ือท่ียั่วยุอารมณทางเพศ   ซ่ึงก็คือส่ือลามกอนาจาร  ควร
ปฏิเสธ  เพราะอาจเปนแผนของฝายชายที่มีความคิดที่ตองการมีเพสสัมพันธดวย 
 6.  เมื่อตกอยูในสถานการณเส่ียงตอการมีเพศสัมพันธ  แลวฝายชายจะขอมี
เพศสัมพันธดวย          จงใชคาถา  3  คํา  คือ   ไม   อยา  หยุด   นั่นคือตองหามดวยการบอก “ไม”    
คือ  ไมทําเชนนี้  “อยา”  คือ  อยาทําเชนนี้ซ่ึงเปนคําหามปรามที่หนักแนนกวาคําวาไม   “หยุด”   คือ   
หยุดทําอยางนี้เลย   ซ่ึงเปนคําหามปรามอยางเด็ดขาด 
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เคล็ดลับ ความรู 
 เมื่อฝายหญิงตกอยูในสถานการณเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ  ขอใหใช  3  กลเม็ดกับ
ฝายชาย  ดังนี้ 
 1.ปดประตูอารมณ  คือ  ตัดอารมณดวยการทําใหหมดอารมณไปเลย  เชน  ตอวาอยาง 
รุนแรง  ดุ  ขัดขืน  และตอสูปองกันตัว  เปนตน 
 2. คุยกันแบบเปดใจ  คือ  พูดแบบตรงไปตรงมาวา   แมเราจะรักกันแตก็ยังไมพรอมที่
จะทําแบบนี้  และไมสบายใจอยางมากถาจะทําแบบนี้ 
 3.ทบทวนความสัมพันธ  ถาฝายชายยังหามไมเชื่ออยูอีกก็ควรพิจารณาวา  จะคบกัน 
ตอไปหรือไม  เพราะถาคบกันตอไปคงจะพลาดพลั้งได 
 
 2.4 การปองกันดีกวาแกไข 
 ผูหญิงควรมีการปองกันตนเองกอนจะเกิดปญหาดังตอไปนี้ 
 1. วัยนี้ยังไมควรมีแฟน   ควรที่จะมุงการเรียนใหดีที่สุด 
 2. ตองรูจักหวงตัวหรือรักนวลสงวนตัว  เพราะถาผูหญิงรักนวลสงวนตัว  ผูชาย
จะไมกลาลวงเกินหรือแตะอ๋ัง   
 3. ไมควรอยูกันตามลําพังกับผูชายในที่ลับตา  หรือสถานที่เสี่ยงตอการมี
เพศสัมพันธ 
 4. ตองเลิกคบกับผูชายที่ชอบลวงเกิน  เพราะแสดงวาผูชายคนนั้นไมมีความเปน
สุภาพบุรุษพอและไมจริงใจ 
 5.  ตองคิดวา  ความบริสุทธ์ิของวัยสาวเปนส่ิงที่สําคัญ 
 6.  หลีกเลี่ยงการดูส่ือที่กระตุนอารมณทางเพศกับเพศชาย 
 
3.  ผลกระทบจากการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร 
 วัยอันควร  หมายถึง  วัยที่มีความพรอมทางรางกาย  จิตใจ  อารมณ และมีความสามารถ
ในการเลี้ยงตนเองและครอบครัว  มีเวลา  รูจักการเรียนรูซ่ึงกันและกันจนเกิดความผูกพันรักใครกัน
อยางจริงจัง  ผลกระทบจากการีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร  มีดังนี้ 
 1. ทําใหเสียการเรียน  เพราะหมกมุนกับเรื่องเหลานี้  ความสนใจการเรียนจะลดลงหรือ 
อาจมีการขาดเรียนบอย 
 2. ทําใหเสียอนาคต   วัยรุนอาจเกิดความอับอาย หรือมีปญหาบางประการที่ไมสามารถ 
มาเรียนไดจึงทําใหเสียอนาคตและขาดโอกาสในการศึกษาเลาเรียน 
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 3. เกิดความเสียใจ   ผิดหวัง  และทุกขใจ  โดยเฉพาะผูหญิงจะคิดมากในเรื่องนี้ 
 4. อาจมีการตั้งครรภอันไมพึงประสงค   และมีการทําแทงในที่สุด  ซ่ึงอาจเปนอันตราย 
ตอชีวิตของผูตั้งครรภ 
 5. อาจมีการตดัสินใจที่ผิดโดยการฆาตวัตาย  ถาไมสามารถแกปญหาได และจะ 
กอใหเกิดความเครียดจนถึงขั้นฆาตัวตายได 
 6.เปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย  เพราะการมีเพศสัมพันธกับผูหญิงที่มีอายุไมเกนิ 15  ป 
ตองไดรับโทษจําคุก 4-20  ป  ซ่ึงแลวแตความหนกัเบาของการกระทําผิด 
 7.ทําใหเส่ือมเสียช่ือเสียงของวงศตระกูล 
 8.ถาปลอยใหมีบุตรจะเปนภาระแกผูปกครอง  เพราะวยัรุนยังไมมีรายไดและความ 
รับผิดชอบเพียงพอ 
 9.ถามีบุตรก็จะเลี้ยงดกูันอยางไมมีคุณภาพ  เพราะพอและแมยังเด็ก  ไมมีรายได  เล้ียง 
บุตรไมเปน  กลาวโดยรวม  คือ  ยังไมมีความพรอมที่จะมีบุตร 
 10.พอแมตองเสียใจ  เพราะพอแมคงไมตองการใหลูกมเีพศสัมพันธกอนวัยอันควร 
 11.ทําใหสูญเสียอนาคตของชาติไป     เพราะวยัรุนยังจะตองเรียนในระดับที่สูงขึ้น    
และไดทํางานที่ดี  เมื่ออนาคตของบุคคลเสียไป  กจ็ะมีผลกระทบตออนาคตของชาติดวย 
 
5.สรุป 
 ความสัมพันธระหวางเพศชายและเพศหญิง  ในทางชูสาวนั้น เร่ิมตนจากการที่ทั้งฝาย
ชายและฝายหญิงรูจักกัน คบกันแลวมีความสลึกซ้ึงยิ่งขึ้นจนกลายเปนคูรักกัน  ซ่ึงปจจัยที่ทําให
วัยรุนคบกันในฐานะคูรัก  ไดแกอิทธิพลจากตอมภายในรางกาย  อิทธิพลทางสังคม  ส่ือมวลชน  
อายุที่เพิ่มขึ้น  โอกาสในการคบเพื่อนตางเพศและคานิยมทางเพศที่เปล่ียนไป   สําหรับความสนใจ
ตอเพื่อนตางเพศของวัยรุนเปนเรื่องปกติ  สวนความสัมพันธที่เกินเลยจากการกอด  การลูบ  การคลํา  
จนถึงการมีเพศสัมพันธนั้น  เปนสิ่งที่ไมเหมาะสมเปนอยางยิ่ง  วัยรุนไมควรกระทํา  ดังนั้นการ
ปฏิเสธในสถานการณที่เส่ียงตอการมีเพศสัมพันธมี  3  ลักษณะไดแกการสัมผัส  การโอบกอด  การ
จูบ  การอยูในที่รโหฐานตามลําพัง  และการถูกชักชวนดูส่ือท่ียั่วยุอารมณทางเพศเราจึงควร
หลีกเล่ียงและมีทักษะในการปฏิเสธสถานการณเหลานั้นเสียกอนที่จะเกิดการมีเพศสัมพันธขึ้นเพื่อ
ปองกันปญหาที่จะตามมาภายหลัง 
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ใบงานที่ 1 

 
  

 มีงานปารตี้ในวันวาเลนไทน เพื่อน ๆ ทุกคนพาแฟนมางานนี้ดวย เมื่องานเลิกทุกคูแยก
ยายกันหมด และแฟนของนักเรียน (ในกรณีนี้สมมุติใหวานักเรียนเปนผูหญิง) ก็ชวนไปหาที่โรแมน
ติกคุยกันที่หองพักของเขา ใหรวมกันวิเคราะหและอภิปรายในประเด็นตอไปนี้ 

1. ถาเหตุการณอยางนี้เกิดขึ้นกับนักเรียน นักเรียนจะทําอยางไร ไปหรือไมไป 
เพราะอะไร ใหเหตุผลประกอบ 

2. วิเคราะหประเมินทางเลือกวา แตละทางเลือกมีขอดีและขอเสียอยางไร 
3. จัดลําดับความสําคัญของแตละทางเลือก และเลือกวิธีที่ดีที่สุดพรอมบอก

เหตุผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัตรกิจกรรม 
“ปารต้ีมีรัก” 
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  ใหนกัเรียนแตละกลุมชวยกนัวิเคราะห จดัลําดับความสําคัญของทางเลือก และ
ชวยกันประเมนิ ขอดี – ขอเสีย ของทางเลือกแตละขอ และชวยกันเลือกทางที่ดีที่สุด 1 ขอ พรอมให
เหตุผลที่เลือก 

1. ประเมินขอดี – ขอเสีย ของทางเลือกแตละขอ 
ทางเลือก ขอดี ขอเสีย 

   
   
   
   
   

 
2. ลําดับความสําคัญของทางเลือก 

1......................................................................................................................... 
2......................................................................................................................... 
3......................................................................................................................... 
4......................................................................................................................... 
5......................................................................................................................... 

 3. นักเรียนตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด 1 ขอ พรอมใหเหตุผล 
      ขอที่เลือก 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 เหตุผลที่เลือก............................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

 

ใบงาน 1 
“ปารตี้มีรัก” 
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ใบความรู 
ทักษะการเตือนเพื่อน 

 
ความหมายของทักษะการเตือนเพื่อน  
  หมายถึงการใชศิลปะการพูดชักจูงใหเห็นคลอยตามเพื่อเปล่ียนความตั้งใจที่จะ
กระทําพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ ลักษณะการเตือนเพื่อนมี่ทั้งเพื่อนหญิงเตือนเพื่อนหญิง 
เพื่อนชายเตือนเพื่อนชาย เพื่อนหญิงเตือนเพื่อนชาย หรือเพื่อนชายเตือนเพื่อนหญิง 
  คุณสมบัติของบุคคลในการใชทักษะการเตือนเพื่อน 
  ทักษะการเตือนเพื่อนเปนศิลปะที่ตองฝกฝน เพราะการเตือนเพื่อนเปนเรื่อง
ละเอียดออนถึงแมวาจะมีความปรารถนาดี รักเพื่อน หวงใยเพื่อน แตบางครั้งไมสามารถเตือนเพื่อน
ไดทุกคน ในการเตือนตองระวังเร่ืองการพูด เพราะถาเพื่อนไมเขาใจเราอาจจะทําใหโกรธกัน 
และมีผลกระทบกระเตือนตอมิตรภาพดวย ดังนั้นกอนเตือนเพื่อน ควรสํารวจตนเองวามีคุณสมบัติ
ดังนี้หรือไม 

- มีลักษณะเปนผูนํา 
- เปนแบบอยางที่ดี 
- มีการตัดสินใจดี 
- เพื่อนยอมรับ 
- มีความเชื่อถือได 
- เปนตัวของตวัเอง เห็นคณุคาในตนเอง 
- มีความกระตือรือรนในการเตือนเพื่อน 
- ปรารถนาดีตอเพื่อน 
- มีศิลปะในการพูด 
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               ตัวอยางการเตือนเพื่อน 
 
1. ควรคิดใหรอบคอบกอนมีเพศสัมพันธ 
2. มีเพศสัมพันธกอนวยัอันควรพอแมจะเสียใจ 
3. ลูกผูชายตองมีความรับผิดชอบ 
4. ลูกผูหญิงตองมีศักดิ์ศรี 
5. ควบคุมอารมณทางเพศได อนาคตจะสดใส 
6. การรักนวลสงวนตวั สรางคุณคา ไรปญหา 
7. อยาคิดมีเพศสมัพันธในวัยเรียน 
8. ระวังใจรักษากาย รักษวัฒนธรรมไทย 
9. ถาคิดจะมีเพศสัมพันธตองใชถุงยางอนามยั 
10. จะชิงสุกกอนหาม ...หรือจะอดเปรี้ยวไวกนิหวาน 
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ใบงานที่ 1 
เร่ือง”ทักษะการเตือนเพื่อนเกี่ยวกับพฤติกรรม 

เสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ 
 
 

สถานการณท่ี 1 
“ชวนไปเท่ียวตอ” 

 
 

                  
แบงก : โบว งานวันนี้สนุกมากเลยนะ ...เดี๋ยวเราขี่มอเตอรไซดออกไปเที่ยวกอกันนะ 
โบว   : (ทาทางลังเล) จะดีหรือแบงก นี่กด็ึกมากแลวนะ 
แบงก  : ไมเปนไรหรอก พรุงนี้เปนวันหยดุ เราไมตองไปเรียนอยูแลว 
โบว  : (อึกอัก...นึกคําพูดไมออก) มันไมคอยเหมาะนะกลัวพอแมจะวา แตถาจะไป 

จริง ๆ ชวนแอนไปกับเราดวยนะ แอนไปกบัโบวและแบงกนะ 
แอน  : เราไมไปดวยหรอก มนัดึกมากแลว พอแมคงจะเปนหวง และดกึอยางนี้เราไม 

ควรขี่มอเตอรไซดออกไปเทีย่วมนัอันตรายมาก ถาใครมาเห็นเขาคงจะไมเหมาะ 
เพราะเราเปนผูหญิงและยังอยูในวัยเรียนดวยกันทั้งนั้น 

แบงก : แอนเรือ่งมากวะ ถาไมไปก็อยาพดูชักใบใหเรือเสีย  โธ...โบวนี่เราโต ๆ กันแลว  
จะไปแครคนอื่นทําไม 
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เมล  : ดิ้นกับเอส สนุกจังเลยนะ  เมล ไมเคยสนกุแบบนี้มาตั้งนานแลว ไปตอที่หอง 

   เมลไหม เมลอยูคนเดียว เหงาจังเลย 
เอส  : (ทาทางจริงจัง) มันจะดหีรือเมล เราวามนัไมคอยเหมาะนะ เดีย๋วเมลจะ 

  เสียหาย เราไมไปดีกวา นี่กด็ึกแลวดวย เมลคงไมโกรธนะ 
เมล  :  โกรธสิ.... (แตหนายิ้ม) ทําไมจะไมโกรธ  เมลอยูคนเดยีว ไมตองหวงเรื่องนั้น 

   หรอกไปดวยกันนะ 
เอส : อยาดีกวา เราจะกลับละนะ 
เมล  : เดี๋ยวกอนสิ เอสนี่ซ่ือบื่อจังเลย ใจคอเอสจะใหเมลกลับบานคนเดยีวหรือ เอส 

  ชวยไปสงเมลหนอยสิ (เสียงออดออน) 
เอส  : (ทาทางรําคาญ) เมลมาเองไดก็นาจะกลับเองไดนี่ หรือไมก็กลับกับจอยก็ได(เดินจากไป) 
จอย : เมลกลับบานกับเราก็ไดนะ เดี๋ยวพอเรามารับ เราใหพอเลยไปสงเมลกอนก็ได 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

สถานการณที่ 2 
“ชวนไปคางที่บาน” 
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 ใบงานที่ 3 
 

คําชี้แจง  ใหนกัเรียนแตละกลุมวิเคราะหสถานการณ ที่ 1 และสถานการณที่ 2 ดังหวัขอตอไปนี้  
   และสงตัวแทนกลุมออกมาอภิปรายหนาชั้นเรียน 
 สถานการณท่ี 1 ถานักเรียนเปนโบวจะตอบปฏิเสธอยางไร 
           2 สมมุติใหนกัเรียนเปนแอน นกัเรียนจะมวีิธีการเตือนเพื่อนอยางไรกับ  
                         สถานการณที่เกิดขึ้นพรอมใหเหตุผล 
 
 สถานการณท่ี 2 

1. ถานักเรียนเปนเมลจะตดัสินใจอยางไร 
2. ถานักเรียนเปนเอสจะตอบปฏิเสธอยางไร ใหดูดีที่สุดและมีความคิดเห็นอยางไรกับ

สถานการณเชนนี ้
3. สมมุติใหนักเรียนเปนจอย นกัเรียนจะมวีิธีการเตือนเพื่อนอยางไรกับปญหาและ

สถานการณแบบนี้พรอมทั้งใหบอกเหตุผล 
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แบบทดสอบหลังเรียนชดุการเรียนท่ี 5 

เร่ือง การปองกันตนเองและทักษะการเตือนเพื่อนเมื่ออยูในสถานการณ 
                                    เสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ 

 
คําชี้แจง  1. ขอสอบชุดนี้มี จํานวน 10 ขอ 
         2. ใหเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียวแลวเขียนเครื่องหมาย ลงในชอง 

 กระดาษคาํตอบ 
1. เพราะเหตุใดตอมใตสมองและตอมเพศจึงมีอิทธิพลทําใหผูชายและผูหญิง  มีความตองการ

ทางเพศ 
ก.  เปนตอมที่ขับฮอรโมนออกมาหลายชนิด 
ข. หล่ังฮอรโมนที่เกี่ยวของกับพัฒนาการทางเพศออกมา 
ค. เปนตอมที่ควบคุมการเจริญเติบโตและพฒันาการทางเพศ 
ง. เปนตอมที่ธรรมชาติสรางมาเพื่อใหมนษุยมกีารสืบเผาพันธุ   
      ไมสูญหายไปจากโลกนี ้

2. นักเรียนโรงเรียนประเภทใดจะมีปญหาเรื่องชูสาวมากที่สุด 
 ก.  โรงเรียนชายลวน   ข.  โรงเรียนหญิงลวน 
 ค.  โรงเรียนสหศึกษา  ง.  โรงเรียนที่เปนโรงเรียนประจํา 

3. วัยรุนหญิงจะเขาสูวัยรุนเร็วกวาวัยรุนชายประมาณกี่ป 
 ก.   คร่ึงป    ข. 1-2  ป 
 ค.   2-3  ป     ง.  3-4  ป 

4. การที่นักศึกษาชายหญิงบางคูอยูกินกันแบบสามีภรรยานัน้ พอแมทั้งสองฝายจะยอมรับ
หรือไมเพราะเหตุใด 

ก. ยอมรับ  เพราะผิดพลาดไปแลว 
ข. ไมยอมรับ  เพราะยังเปนนักศึกษาอยู 
ค. ไมยอมรับ  เพราะเสียช่ือเสียงวงศตระกูล 
ง. มีความเปนไปไดทั้ง  3  กรณี 

5. ถาตกอยูในสถานการณที่เส่ียงะถูกผูชายที่เปนแฟนขมขนื  จะใชคําหามปรามใด 
 ก.ไม/อยา/หยดุ   ข. หน/ีเร็ว/ไป 

ค. สู/หลบ/หลีก   ง. ระวัง/เลิกคบ/บอกแม 
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6. ผูหญิงวัยใดทีถู่กหลอกไปมีเพสสัมพันธไดงายที่สุด  เพราะเหตใุด 
ก. วัยรุนตอนตน  เพราะออนตอโลก  มีความคิดไมรอบคอบ 
ข. วัยรุนตอนปลาย เพราะเปนวัยท่ีมีความมัน่ใจมากกวาไมถูกหลอก 
ค. วัยผูใหญกลางคน  เพราะคิดวา ตนเองเปนผูใหญแลว  เอาตัวรอดได 
ง. วัยผูใหญ เพราะคิดวาคงไมมใีครมากลาหลอก  และมั่นใจดวยวาจะ

ไมถูกหลอก 
7. ปญหาการทําแทง  การตั้งครรภที่ไมพึงประสงค  การนําเด็กที่เพิ่งคลอดไปทิ้ง  ควรจะแกทีจุ่ด

ใดจึงจะตรงเปาที่สุด 
ก. แพทย 
ข. ผูปกครอง 
ค. ตัววยัรุนเอง 
ง. เจาหนาทีต่ํารวจ 

8. คํากลาวใดที่ถูกผูหญิงมากทีสุ่ด  ที่ผูหญิงควรจะแกไขภาพพจนนี ้
ก. ผูหญิงยิงเรือ 
ข. ผูหญิงไมไรเทาใบพุทรา 
ค. มารยาหญิงรอยเลมเกวียน 
ง. ผูหญิงเปรียบเสมือนดอกไมริมทาง 

9. เพราะเหตุใดคนโบราณจึงกลาววามีลูกสาวเหมือนมีสวมอยูหนาบาน 
ก. สมัยโบราณมกัปลูกสวมบริเวณหนาบาน 
ข. มีลูกสาวตองหวง  คอยดูแลอยาใหมเีร่ืองไมดี 
ค. ผูหญิงมีโอกาสเสียเปรียบ เพล่ียงพล้ําตอผูชาย 
ง. ถาผูหญิงเสียหายตอผูชาย  พอแมจะอับอายไปนาน 

10. การที่ผูหญิงไมหวงตวัปลอยใหผูชายแตะเนื้อตองตัวไดงายๆ  ผูชายจะคิดวา  ผูหญิงคนนี้งาย  
ดังนั้นผูหญิงควรมีพฤติกรรมอยางไร 

ก. ปลอยเหมือนเดิม  เพราะผูหญิงไมคิดอะไร 
ข. ปลอยเหมือนเดิม  เพราะผูชายไมนาจะคิดเกินเลย 
ค. หวงตวับาง  เพราะจะทําใหชายไมคิดวาเราเปนคนงาย 
ง. หวงตวับาง  เพราะจะทําใหผูชายสํานึกไดวาไมควรทําเชนนั้น 
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
ชุดการเรียนรูท่ี 5 

เร่ือง การปองกันตนเองและทักษะการเตือนเพื่อน 
        เม่ืออยูในสถานการณเส่ียงตอการมีเพศสัมพันธ 

 
ขอ คําตอบ 
1. ข 
2. ค 
3. ข 
4. ง 
5. ก 
6. ข 
7. ค 
8. ง 
9. ข 
10. ค 
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