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บทน ำ 

 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 
               กระทรวงศึกษาธิการไดก้  าหนดนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552 - 

2561)  เพื่อเร่งพฒันาเด็กและเยาวชนไทยใหเ้ป็นทรัพยากรมนุษยข์องชาติท่ีมีทกัษะของสังคมโลกและ

ความช านาญ  พร้อมเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงและการแข่งขัน  โดยครูจะตอ้งปรับเปล่ียนพฤติกรรม

การสอนของตนเอง  “ปรับวิธีเรียน เปล่ียนวิธีสอน”  เพื่อมุ่งพฒันาคุณภาพคนไทยใหม้ีภูมิคุม้กนัต่อการ

เปล่ียนแปลง และทิศทางการพฒันาคุณภาพการศึกษามธัยมศึกษายุคใหม่  เพื่อเตรียมความพร้อมเขา้สู่

ศตวรรษท่ี  21  โดยพฒันากระบวนการเรียนรู้ท่ีเสริมสร้างพฒันาทกัษะแห่งการเรียนรู้ต่อเน่ืองตลอด

ชีวิต  ทั้ งการพฒันาทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ และประกาศใช้หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน  พุทธศกัราช  2551 ทัว่ประเทศ   เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาผูเ้รียน โดยการก าหนดสมรรถนะ

ท่ีส าคญัของผูเ้รียน  มีความสามารถในการเรียนรู้  มุ่งส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีคุณธรรม มีความเป็นไทย   

เพ่ือใหผู้เ้รียนมีศกัยภาพ  ทกัษะและความรู้พ้ืนฐานในการด าเนินชีวิตในโลกศตวรรษท่ี 21  ตอ้งอาศยั

การเรียนรู้ท่ีต่อเน่ืองในรูปแบบท่ีหลากหลายเหมาะสม  มีความสนุกกบัการเรียนรู้  มีโอกาสไดเ้รียนรู้

นอกหอ้งเรียนอยา่งสร้างสรรค์   เพื่อมุ่งให้ผูเ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญั 5 ประการ ครบทุกดา้นอย่างมี

คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสูตร (ส านกังานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 2553 : 1-2)     

                หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   พุทธศกัราช  2551  มุ่งพฒันาให้ผูเ้รียนเป็นก าลงั 

ของชาติ ใหเ้ป็นมนุษยท่ี์มีความสมดุลทั้งดา้นร่างกาย  ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมือง

ไทยและพลเมืองโลก   ยึดมัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย   และก าหนดให้สุขศึกษาและ  

พลศึกษา เป็นหน่ึงในสาระการเรียนรู้ ท่ีผูเ้รียนในระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนตอ้งเรียน โดยมุ่งหวงั

ใหผู้เ้รียนไดรั้บการพฒันาปัญญา  พฒันาระบบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การตดัสินใจแกไ้ขปัญหา 

โดยใหผู้เ้รียนเรียนรู้เก่ียวกบัตนเอง เขา้ใจธรรมชาติและชีวิต  รู้จกัและเขา้ใจตนเอง เห็นคุณค่าของตน

และผูอ่ื้น  รักการออกก าลงักาย และเล่นกีฬา  รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีดี  เพื่อให้

สามารถปฏิบติัตนไดถ้กูตอ้ง เหมาะสม ทั้งในดา้นการป้องกนั การส่งเสริม และการด ารงไวซ่ึ้งสุขภาพ

ท่ีดีอยา่งถาวรทั้งตนเอง  ของครอบครัว  และชุมชน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 106) ซ่ึงการจดัการ

เรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัถือเป็นหัวใจส าคญัยิ่งของการเรียนรู้ โดยยึดหลกัว่า  ผูเ้รียนมีความส าคญั
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ท่ีสุด  เช่ือว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้ กระบวนการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้

ผูเ้รียนสามารถพฒันาเต็มศกัยภาพ  (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 20)  เพื่อพฒันาทกัษะการเรียนรู้ให้

เป็นคนช่างสงัเกต  รู้จกัคิดอยา่งมีเหตุผล  รู้จกัคน้ควา้หาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง  รู้จกัคิดแกปั้ญหาอย่างมี

ระบบ  ซ่ึงจะเป็นการส่งเสริมนักเรียนให้เป็นคนคิดเป็น   วิเคราะห์ได ้ท าเป็น  แกปั้ญหาเป็นอย่าง

สร้างสรรค ์ เพือ่การด ารงชีวิตในสงัคมไดอ้ยา่งมีคุณค่าต่อตนเอง และมีความสุข (วิจารณ์ พานิช. 2555 : 

29 – 31)       

               สุขศึกษาและพลศึกษา  เป็น 1 ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีมุ่งศึกษาดา้นสุขภาพท่ีมีเป้าหมาย

บทบาทส าคญัยิ่งต่อการพฒันาสุขภาพและสมรรถภาพของมนุษยใ์ห้มีความสมบูรณ์ มีความสมดุล  

และมีคุณภาพ ให้ผูเ้รียนมีความสามารถเรียนรู้  และเกิดการพฒันาเก่ียวกับความมัน่ใจในตนเอง 

ความสามารถของตนเอง  เกิดวิธีการเรียนรู้ดว้ยพลงัท่ีมีความสามารถในการน าความรู้และทกัษะไป

ประยุกต์  เกิดความตระหนักและความรับผิดชอบต่อสุขภาพและสมรรถภาพทางกายของตนเอง  

สามารถตดัสินใจ  และเลือกวิธีปฏิบติัในการดูแลสุขภาพ  ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการสร้างความ

มั่นใจในชีวิตความเป็นอยู่ ท่ี ดี  และความปลอดภัยของผู ้อ่ืน  บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย  

(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 148, 164)  สุขศึกษาและพลศึกษาจึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีจะช่วยยกระดบั

มาตรฐานความเป็นอยูข่องคนในสังคมให้สูงข้ึน  โดยมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนเกิดความสามารถในการพฒันา

พฤติกรรมสุขภาพจนมีวิถีชีวิต ท่ีมีสุขภาพดี โดยให้มีทั้งความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะหรือกระบวนการ

คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมตามแนวการจดัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และตามจุดมุ่งหมายของ

หลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ผลรวมสุดทา้ยคือ ผูเ้รียนเกิดการพฒันาท่ีเป็นองคร์วม

ของความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ (Holistic) ในทุกดา้น    

               จากสภาพสังคมไทยในปัจจุบันท่ีมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง      

ไม่หยุดย ั้งน้ี  เยาวชนต้องเผชิญส่ิงเร้ามากมาย  ค่านิยมท่ีดีงามเร่ิมเส่ือมถอย  กระแสโลกาภิวตัน์มี

ผลกระทบต่อวฒันธรรมประเพณีดั้งเดิมท่ีดีงาม ส่งผลใหส้งัคมไทยมีความเป็นวตัถุนิยม ใหค้วามส าคญั

กบัศีลธรรมและวฒันธรรมท่ีดีงามลดลง  ทั้งการด ารงชีวิตประจ าวนั การใชชี้วิตและความสัมพนัธ์กบั

ผูอ่ื้น (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ. 2555 : ฐ)  รวมทั้งปัญหาเร่ืองเพศท่ี

รุมลอ้มอยูร่อบตวัเยาวชน จึงจ าเป็นตอ้งเรียนรู้เร่ืองเพศศึกษาอย่างถูกหลกัวิชาการ โดยจดัให้เป็นส่วน

หน่ึงของหลกัสูตรสถานศึกษา  เพราะเป็นการพฒันาทกัษะชีวิตให้เยาวชนไทยเขา้ใจตนเอง มีความรู้ 

ความเขา้ใจ  รู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงทั้งทางร่างกาย  จิตใจ  และอารมณ์ท่ีเกิดข้ึนกบัตนเองในช่วงของ

การเขา้สู่วยัรุ่น  ตอ้งเรียนรู้ท่ีจะมีปฏิสมัพนัธ์และเขา้ใจผูอ่ื้น  สามารถวิเคราะห์ไดถึ้งผลดีผลเสีย เลือก

และรับผิดชอบกับผลท่ีตามมา  มีทักษะท่ีจะรับมือหรือหลีกเล่ียงปัจจัยเส่ียง จัดการกับตนเองและ
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สมัพนัธภาพกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งปลอดภยั และมีสุขภาวะ (องคก์ารแพธ. 2551 : บทน า) ความเปล่ียนแปลง

ดงักล่าว ในดา้นหน่ึงไดก่้อใหเ้กิดปัญหาสงัคมท่ีเพ่ิมมากข้ึน  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในกลุ่ม

ประชากรท่ีมีอาย ุ 10 - 19 ปี  หรือท่ีเรียกว่า “วยัรุ่น”  เช่น  ปัญหาความรุนแรง ปัญหายาเสพติด  การใช้

ส่ือเทคโนโลยใีนทางท่ีไม่เหมาะสม  และปัญหาการตั้งครรภใ์นวยัรุ่น หรือท่ีเรียกว่า  “ทอ้งวยัรุ่น”  ซ่ึง

ประเด็นส าคัญของการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี โดยการตั้งครรภ์ในวยัรุ่น นับว่าเป็นการเปล่ียนแปลง 

บทบาทจากวยัรุ่นสู่การเป็นวยัผูใ้หญ่  กลายสภาพเป็น “แม่วยัรุ่น”  หรือ  “พ่อวยัรุ่น” ซ่ึงสถานการณ์

การตั้งครรภ์ในวยัรุ่นนับว่าเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยท่ีมีความซบัซอ้น และส่งผลกระทบในมิติ

ต่าง ๆ ต่อประเทศ  เช่น  มิติดา้นสงัคม  มิติดา้นเศรษฐกิจ  และมิติดา้นสาธารณสุข (โครงการประเมิน

เทคโนโลยีและนโยบายดา้นสุขภาพ.  2556 : 56-69) ซ่ึงการเปล่ียนแปลงของสังคมและวฒันธรรมท่ี   

เกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว รวมถึงอิทธิพลของส่ือเทคโนโลยต่ีาง ๆ ท าให้วยัรุ่นมีทศันคติ ค่านิยม แนวคิดใน

เร่ืองเพศสมัพนัธเ์ปล่ียนไป  ซ่ึงเป็นผลเสียมากกว่าจะเกิดประโยชน์ เพราะส่ือมีเน้ือหาย ัว่ยเุอ้ืออ  านวยให้

วยัรุ่นมีเพศสมัพนัธก์นัอยา่งอิสระมากข้ึน  ขาดความรู้ ความเขา้ใจในการป้องกนัการตั้งครรภ์ และขาด

ความพร้อมในการมีชีวิตครอบครัว ส่งผลใหว้ยัรุ่นเกิดปัญหาการตั้งครรภ์ในอตัราท่ีสูง (สุรศกัด์ิ  ฐานี-

พานิชสกุล. 2555  : 143  อา้งถึงใน  มาลีวลั   เลิศสาครศิริ. 2557 : 91)  ปัจจุบนัวยัรุ่นมกัเห็นว่า การมี

เพศสมัพนัธก่์อนวยัอนัควรเป็นเร่ืองปกติ   จึงท าให้วยัรุ่นขาดการป้องกนัตนเอง เน่ืองจากขาดทกัษะ

การคิดวิเคราะห์ท่ีดี  และขาดความตระหนกัรู้ถึงปัญหาท่ีจะตามมา (สุมาลยั นิธิสมบติั. 2553 : 12)  ซ่ึง

พบว่าสถานการณ์การตั้งครรภ์ท่ีไม่พร้อมของวยัรุ่นเพ่ิมมากข้ึน  โดยพบว่าวยัรุ่นจ านวน 1 ใน 3 ขาด

การป้องกนัเมื่อมีเพศสัมพนัธ์  ในปี 2557  อตัราการตั้งครรภ์ในวยัรุ่นหญิงอายุ 15 -19 ปี  มีอตัราการ

ตั้งครรภร้์อยละ 12.8 (สถิติสาธารณสุขและส านกัอนามยัการเจริญพนัธุ.์ 2557 : 5) ซ่ึงอยูใ่นระดบัสูงเป็น

อนัดบั 2 ของอาเซียน  รองจากประเทศลาว โดยวยัรุ่นอายุต  ่ากว่า 20 ปี คลอดบุตรเฉล่ียวนัละ 370 คน     

อายตุ  ่ากว่า 15 ปี  คลอดบุตรวนัละ 10 คน  ส าหรับปัจจยัเส่ียงท่ีมีผลต่อการตั้งครรภ์ของวยัรุ่น  พบว่า

ส่วนใหญ่เกิดจากการขาดความรู้ ความเขา้ใจในวิธีการคุมก าเนิดไม่ถูกตอ้ง เขา้ใจผิดเก่ียวกบัเร่ืองเพศ 

เพราะคิดว่าการมีเพศสมัพนัธค์ร้ังเดียวจะไม่ตั้งทอ้ง  และคิดว่าการใชถุ้งยางขดัขวางความรู้สึกทางเพศ   

และยงัพบอีกว่ากลุ่มวยัรุ่นท่ีมีปัญหาเร่ืองการมีเพศสัมพนัธ์ และติดโรคจากการมีเพศสัมพนัธ์จะเป็น

กลุ่มของเด็กท่ีเรียนเก่งมากกว่ากลุ่มเด็กเกเร  วยัรุ่นส่วนใหญ่ท่ีมีการตั้งครรภ์ท่ีไม่พร้อม และเป็นการ

ตั้งครรภ์นอกสมรส  พบว่า  การตั้งครรภ์ในวยัรุ่นไม่ไดฝ้ากครรภ์ ร้อยละ 15.2  น าไปสู่การยุติการ

ตั้งครรภโ์ดยการท าแทง้ โดยวยัรุ่นร้อยละ 70 ใชบ้า้นตวัเองในการมีเพศสมัพนัธ ์ซ่ึงวยัรุ่นไทยมีทศันคติ

เก่ียวกบัการมีเพศสมัพนัธใ์นวยัเรียนว่าเป็นถือเร่ืองปกติ (ศรีเพญ็  ตนัติเวสส และคณะ. 2556 :10)      
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 ปัจจุบนัตอ้งยอมรับว่าปัญหาสาระท่ี 2 ชีวิตและครอบครัว  มาตรฐาน พ 2.1 ท่ีมีกรอบเน้ือหา

เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองเพศศึกษา  เป็นปัญหาของทุกสถานศึกษา  ถือเป็นหน่ึงในหลายเร่ืองท่ียากในการน ามา

จดักระบวนการเรียนรู้ส าหรับสงัคม โดยเฉพาะสงัคมไทย  เน่ืองจากคิดว่าเป็น  “เร่ืองส่วนตวั” ไม่ควร

น ามาเปิดเผยในท่ีสาธารณะ  แต่หลงัจากมีตวัเลขตั้งครรภ์ท่ีไม่พึงประสงค์ในกลุ่มวยัเรียนเพ่ิมมากข้ึน 

และตวัเลขของผูติ้ดเช้ือเอชไอวี ผูป่้วยเอดส์เพ่ิมข้ึน รวมถึงท าใหค้วามคิดในเร่ืองการพดูถึงเร่ืองส่วนตวั

เร่ิมเปล่ียนไป  แมทุ้กฝ่ายตระหนกัถึงความส าคญัของการใหค้วามรู้ ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัสาระ

ท่ี 2 ชีวิตและครอบครัว  แต่ความยากในการจดัการเรียนรู้ยงัไม่ลดลงจากเดิม เน่ืองจากการจดัการเรียนรู้ 

ตอ้งค านึงถึงผูเ้รียนเป็นส าคญั คิดถึงประโยชน์ท่ีผูเ้รียนจะไดรั้บ ค านึงถึงการจดัการเรียนรู้อยา่งรอบดา้น   

ทั้งทกัษะการคิดแกปั้ญหา  ทกัษะชีวิตเพื่อการน าไปสู่พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ เปิดโอกาสท่ีจะแกไ้ข

ความเขา้ใจท่ีผดิ ใหม้ีความรู้ความเขา้ใจท่ีถกูตอ้งอยา่งเพียงพอ และการจดัการเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียนควร

อยูบ่นฐานความเช่ือและการใหคุ้ณค่า  เพื่อใหผู้เ้รียนมีความคิดเห็นและมีความสามารถในการตดัสินใจ

เลือกส่ิงท่ีเหมาะกบัตนเองได ้  ผูจ้ดักระบวนการเรียนรู้ควรมีท่าทีและแนวคิดท่ีจะเอ้ือใหเ้กิดการเรียนรู้

ท่ีเกิดผลอยา่งแทจ้ริง เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถคิดวิเคราะห์ตนเองและตั้งค  าถามอยา่งจริงจงัพร้อมคาดคะเน

ค าตอบท่ีจะเกิดข้ึน (องค์การแพธ. 2551 : 18)  ขณะเดียวกนัต้องวางพ้ืนฐานการมีเพศสัมพนัธ์ท่ี

ปลอดภัยดว้ย  รวมทั้งการพฒันาทักษะให้ครูผูส้อนสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีมีผูเ้รียนเป็น

ศนูยก์ลางอยา่งแทจ้ริง  ผูเ้รียนสามารถร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้  และยินดีรับฟังความคิดเห็นในวิถีชีวิตท่ี

แตกต่างของผูเ้รียนและผูค้นในสังคม ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของยุคสมัยและ

เทคโนโลยี (กษมา  วรวรรณ  ณ อยุธยา, อา้งถึงใน  องค์การแพธ. 2551 : บทน า) จากปัญหาดงักล่าว 

โรงเรียนและครูก็มีบทบทส าคญัไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากนัในการถ่ายทอดความเช่ือ เจตคติ ค่านิยม และ

แบบแผนพฤติกรรมต่าง ๆ ด้วยการอบรมสั่งสอน  จัดกระบวนการเรียนรู้  จดักิจกรรมสร้างเสริม

ประสบการณ์การเรียนรู้   โดยใชป้รัชญาการศึกษาท่ีสอนใหม้นุษย ์ “คิดเป็น  ท าเป็น  ท าได”้   และเป็น

ท่ียอมรับกนัว่า  การพฒันาทกัษะชีวิตเป็นกระบวนการสร้างเสริมความช านาญใหเ้กิดข้ึน เพื่อใหผู้เ้รียน

มีประสิทธิภาพ  มีภูมิคุม้กัน รอดปลอดภยัในสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลง (ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2559 : 23)  และการจดัการเรียนรู้ ผูเ้รียนตอ้งมีส่วนร่วมคน้พบความรู้ดว้ยตนเอง    

สามารถ  “คิดเป็น  ท าเป็น  ตดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ยา่งสร้างสรรค”์ มีความเขม้แข็งในการบริหารจดัการ

กบัส่ิงทา้ทายท่ีตอ้งเผชิญในชีวิตประจ าวนั (ทิศนา  แขมมณี. 2555 : 49)    ตลอดจนการปลูกฝังค่านิยม

ท่ีถกูตอ้งดีงามของเพศชายและเพศหญิง  เช่น การรักนวลสงวนตวั  การไม่ชิงสุกก่อนห่าม การวางตวั

ใหเ้หมาะสมกบัเพศและวยั  เพราะนักเรียนเป็นวยัแห่งการเปล่ียนแปลงในดา้นต่าง ๆ ทั้งดา้นร่างกาย     
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ดา้นจิตใจ  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในดา้นอารมณ์ ความรู้สึก   ซ่ึงวยัรุ่นจะใหค้วามสนใจในเพศตรงขา้มและ

มีความตอ้งการทางเพศตามธรรมชาติ  สามารถน าไปสู่การมีเพศสัมพนัธ์ไดอ้ย่างไม่คาดคิด (บุญฤทธ์ิ   

สุขรัตน์. 2557 : 5 – 6)             

               จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาจากการจดัการเรียนรู้ รายวิชาสุขศึกษา สาระท่ี 2 ชีวิตและ

ครอบครัว  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนวารินช าราบ  พบว่า 1) ปัญหาจากตวันักเรียน  

คือขาดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้  ตอ้งการให้ครูเป็นผูใ้ห้ความรู้มากกว่าท่ีจะศึกษาคน้ควา้ดว้ย

ตนเอง  และมีปัญหาดา้นพฤติกรรมท่ีเส่ียงต่อพฤติกรรมทางเพศ (เช่น ร้อยละ 20.93 ปัญหาการวางตวั

ต่อเพศตรงขา้มไม่เหมาะสมของนกัเรียน  ร้อยละ 16.27  ค่านิยมการมีแฟนหรือคู่รักในวยัเรียน ร้อยละ

13.17  ค่านิยมการไปเท่ียวดว้ยกนัสองต่อสอง (ไปตามล าพงั)  ร้อยละ 11.62 การขาดความรู้ความเขา้ใจ

ในการป้องกนัตนเอง ร้อยละ 11.62 สภาพครอบครัวท่ีเปิดโอกาสใหม้ีแฟนและมีคู่รักในวยัเรียน ร้อยละ 

8.52 ขาดทกัษะการคิดวิเคราะห์ก่อนตดัสินใจลงมือท า  ร้อยละ 6.20 การไม่รู้เท่าทนัส่ือต่าง ๆ ในสังคม    

ร้อยละ 5.42  การเปิดโอกาสให้ฝ่ายชาย-หญิงสัมผสัร่างกาย  ร้อยละ 4.65 การจดัการอารมณ์ทางเพศ

ตนเองไม่ถกูตอ้งและปัญหาการตั้งครรภใ์นวยัเรียน ท าใหน้กัเรียนออกกลางคนั  ร้อยละ 3.87 เป็นตน้)   

และ 2)  ปัญหาจากปัจจยัการเรียนการสอน พบว่า ต  าราเรียนจากส านักพิมพย์งัไม่สามารถตอบสนอง

ความตอ้งการตามบริบทของนกัเรียนมากนกั  ขาดเอกสารประกอบการเรียนท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้

เฉพาะสาระท่ี 2 ชีวิตและครอบครัว ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ขาดส่ือการเรียนรู้ท่ีเป็น

เทคโนโลยีและสารสนเทศ (ICT)  ในการจดัการเรียนรู้   ซ่ึงปัญหาดงักล่าวส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทาง  

การเรียนของนักเรียนต ่ากว่าเกณฑ์ (ค่าเฉล่ีย 2.35)  ท าให้ไม่บรรลุเป้าหมายในการจดัการเรียนรู้ของ

ครูผูส้อนและเป้าหมายของโรงเรียน (ค่าเฉล่ีย 2.75)  (รายงานการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

โรงเรียนวารินช าราบ. 2555 : 4-5) และขอ้มลูบนัทึกหลงัการจดัการเรียนรู้  พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรม

การเรียนรู้ท่ียงัไม่เป็นท่ีน่าพอใจ   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่าลง  ส่วนหน่ึงมาจากความสนใจของ

นกัเรียนเอง และพบว่าการท่ีนกัเรียนมีความสนใจต่างกนั สาเหตุหน่ึงจากแรงจูงใจในการเรียนรู้ จาก

กระบวนการเรียนรู้   เพราะแรงจูงใจในการเรียนรู้มีบทบาทและความส าคัญต่อการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมการเรียนรู้ (พิมพิดา  โยธาสมุทร. 2553: Online) จากสภาพปัญหาแสดงให้เห็นถึง

กระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีควรส่งเสริมใหน้กัเรียนไดฝึ้กการคิดวิเคราะห์จากสภาพปัญหาท่ีสอดคลอ้ง

กบัความเป็นจริงในชีวิตประจ าวนั  โดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเร้าใจและเอ้ือต่อการเรียนรู้ เพื่อให้

นักเรียนไดมี้จินตนาการ ฝึกคิดวิเคราะห์  คิดเพื่อแกปั้ญหาถูกตอ้ง  รู้จกัตั้งค  าถามกบัส่ิงรอบตัวได้

เหมาะสม ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 1-2, 22) การพฒันาเยาวชนของชาติ
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เขา้สู่โลกศตวรรษท่ี 21  โดยมุ่งส่งเสริมคุณธรรม รักความเป็นไทย มีทกัษะการคิดวิเคราะห์ มีทกัษะ

ดา้นเทคโนโลย ี ท างานและอยูร่่วมในสงัคมโลกไดอ้ย่างสันติ ปลอดภยั ตลอดจนมีทกัษะชีวิตในการ

จดัการกับสุขภาพอนามยัอย่างมีระบบ  มีความรู้สึกท่ีดีต่อการเรียนรู้ด้านชีวิตและครอบครัว   แม้

พฤติกรรมท่ีผูเ้รียนเลือกอาจไม่เป็นไปตามค่านิยมส่วนบุคคลท่ีสงัคมผูใ้หญ่แต่ละคนมีอยูก่็ตาม   

               เอกสารประกอบการเรียน สาระท่ี 2 ชีวิตและครอบครัว  จึงมุ่งเสนอเน้ือหาสาระท่ีสอดคลอ้ง

ครอบคลุมตวัช้ีวดั และสาระการเรียนรู้แกนกลาง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 ซ่ึงเป็นหน่ึงในส่ือการเรียนท่ีมี

ความหลากหลาย  สอดคลอ้งกบัเป้าหมายการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    

ท่ีช่วยส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณค่า  น่าสนใจ เข้าใจได้เน้ือหาได้ง่าย รวดเร็วข้ึน  

(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 11 – 12)   พร้อมส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ท่ีใชป้ระกอบแต่ละ

บทเรียนชีวิตท่ีมีเน้ือหาสอดคลอ้งกนัสามารถใชป้ระกอบการจดัการเรียนรู้ไดท้นัที ฉะนั้นส่ือการเรียนรู้ 

และกระบวนการเรียนโดยการบูรณาการวิธีการจัดการเรียนรู้ จึงเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาและ

เสริมสร้างทกัษะชีวิตใหน้กัเรียนมีความรู้ในเน้ือหาสาระ  มีทกัษะการปฏิบติัท่ีดี  มีคุณธรรม ค่านิยมท่ีดี    

นอกจากการเรียนรู้จากเอกสารประกอบการเรียนจะเป็นเสมือนกุญแจท่ีไขไปสู่สรรพวิทยาการแลว้  

การเรียนรู้ดว้ยส่ือการสอนท่ีทนัสมยั ท่ีสอดคลอ้งกบัวิถีการด าเนินชีวิตประจ าวนั และวิธีการจดัการ

เรียนรู้ท่ีเนน้การลงมือปฏิบติัจริง (ทิศนา  แขมมณี. 2554 : 21) จะช่วยยกระดบัคุณภาพให้ดีข้ึน  มีภูมิ 

คุ ้มกันท่ีจะสามารถรับมือกับภัยท่ีคุกคามทุกชนิดอย่างเท่าทัน และเกิดความปลอดภัยตลอดเวลา   

สามารถน าไปใชศ้ึกษาคน้ควา้  สู่การสรุปขอ้คน้พบ และการสร้างความรู้ใหม่   เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

ซ่ึงกนัและกนั  พฒันาทกัษะการคิด  เพื่อตดัสินใจและแกปั้ญหาในสถานการณ์จริงได ้ และส่ิงส าคญั 

สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวิตในสังคมได ้(พิมพพ์นัธ์  เดชะคุปต์, และพเยาว ์ ยินดีสุข. 

2550 : 11)  ซ่ึงการน าเทคโนโลยเีขา้มาช่วยในการจดักิจกรรมการเรียน ทั้งเป็นแหล่งขอ้มูลสารสนเทศ

ใหแ้ก่นกัเรียน ยงัเป็นแหล่งใหน้กัเรียนสร้างความรู้ดว้ยตนเอง  จะช่วยพฒันาทกัษะการใชเ้ทคโนโลย ี  

การรู้เท่าทนัส่ือ  การจดัท าส่ือและช่วยฝึกทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยีดว้ยโปรแกรม PowerPoint /Clip  

VDO  น าเสนอผลงาน ซ่ึงในแต่ละขั้นตอนของการเรียนรู้ จะช่วยพฒันาทกัษะความสามารถตาม

สมรรถนะทั้ง 5 ดา้น  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท่ีจ  าเป็นและส าคญัมากในศตวรรษ

ท่ี 21 (วิจารณ์  พานิช. 2555 : 40- 41)  ดงันั้น การบูรณาการวิธีการจดัการเรียนรู้  ในสาระท่ี 2  ชีวิตและ

ครอบครัว  จึงอยู่บนพ้ืนฐานแนวคิดท่ีนักเรียนไดพ้ฒันาทักษะการคิดอย่างต่อเน่ือง  มีโอกาสคิด

วิเคราะห์ถึงสาเหตุ  คิดหาทางเลือกส่ิงท่ีเหมาะสมกบัสภาพการณ์  ทั้งการก าหนดปัญหา การสืบค้น 

ขอ้มลู  การสร้างความรู้ใหม่  การน าเสนอความรู้และแนวคิดท่ีเกิดข้ึน  เพื่อน าความรู้  ทางเลือก  ทกัษะ
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ท่ีเกิดข้ึนไปประยกุตใ์ชก้บัตนเอง และผูอ่ื้นอยา่งเหมาะสม  ท าใหน้กัเรียนเกิดทกัษะชีวิตในทุกขั้นตอน

ของการเรียนรู้  และหลีกเล่ียง  ลด  ละ  เลิก  สถานการณ์ พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมต่อการมีเพศสมัพนัธ์

ในวยัเรียน  

                ดว้ยเหตุน้ีผูร้ายงาน คาดว่าการพฒันาเอกสารประกอบการเรียน สาระท่ี 2 ชีวิตและครอบครัว   

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  โดยบูรณาการวิธีการจดัการเรียนรู้     

จะช่วยพฒันาให้นักเรียนมีทกัษะการเรียนรู้ ทั้งทกัษะการคิดวิเคราะห์  คิดสร้างสรรค์  ตดัสินใจเพื่อ

แกปั้ญหา  และทกัษะชีวิต  ในกิจกรรมโครงงาน สาระท่ี 2  ชีวิตและครอบครัว  ท่ีจะช่วยพฒันาทกัษะ

การเรียนรู้อยา่งรอบดา้น สาระท่ี 2 ชีวิตและครอบครัว  ของนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21  จากสถานการณ์  

ปัจจยั พฤติกรรมท่ีเส่ียงต่อพฤติกรรมทางเพศและการมีเพศสมัพนัธก่์อนวยัอนัควร ตลอดจนสร้างเสริม 

ทกัษะชีวิต  คุณภาพท่ีดีใหเ้กิดข้ึนกบันกัเรียน  ซ่ึงจะเป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้ใหม้ีความสมบูรณ์

และเกิดประสิทธิภาพยิง่ข้ึน   เน่ืองจากการบูรณาการวิธีการจดัการเรียนรู้จะช่วยพฒันาทกัษะชีวิตท่ีช่วย

เป็นเกราะป้องกนัส่ิงย ัว่ยตุ่าง ๆ  และเป็นวคัซีนชีวิต  ท่ีพร้อมจะเผชิญปัญหาต่าง ๆ  และเลือกทางเลือก

ท่ีเหมาะสมในการด าเนินชีวิตให้เกิดข้ึนกับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ให้มีประสิทธิภาพ เกิด

ประสิทธิผลยิง่ข้ึน  มีรายละเอียดและขั้นตอนการด าเนินการ ดงัน้ี 
 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 

 1.   เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน สาระท่ี 2 ชีวิตและครอบครัว    

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  โดยบูรณาการวิธีการ

จดัการเรียนรู้ ใหม้ีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 

              2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน ด้วยการใช้เอกสาร

ประกอบการเรียน สาระท่ี 2 ชีวิตและครอบครัว  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  โดยบูรณาการวิธีจดัการเรียนรู้   

                 3. เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดแกปั้ญหา  ดว้ยกิจกรรมโครงงาน สาระท่ี 2 ชีวิตและ

ครอบครัว  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6       

               4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการเรียนดว้ยเอกสารประกอบการเรียน สาระท่ี 2 

ชีวิตและครอบครัว  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  โดยบูรณาการ

วิธีการจดัการเรียนรู้    
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สมมุตฐิำนของกำรศึกษำ  
 

                  1. ประสิทธิภาพของ เอกสารประกอบการเรียน  สาระท่ี 2 ชีวิตและครอบครัว  กลุ่มสาระการ

เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6   มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ 80/80 

                2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน  ดว้ยการใชเ้อกสารประกอบการเรียน 

สาระท่ี 2 ชีวิตและครอบครัว โดยบูรณาการวิธีจดัการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  แตกต่างกนั โดยหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  

              3. ความสามารถในการคิดแกปั้ญหา ดว้ยกิจกรรมโครงงาน สาระท่ี 2 ชีวิตและครอบครัว   

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  อยูใ่นระดบัมาก    

             4. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนดว้ยเอกสารประกอบการเรียน สาระท่ี 2 ชีวิต

และครอบครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โดยบูรณาการวิธีจดัการเรียนรู้ อยู่ในระดบั

มากท่ีสุด 

 
ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 

              เพ่ือให้การศึกษาในคร้ังน้ีมีแนวทางท่ีชดัเจน  เหมาะสมกบัเวลา  และองค์ประกอบอ่ืน ๆ  

ผูร้ายงานไดก้  าหนดขอบเขตในการด าเนินงาน  เพื่อให้การตอบขอ้ค าถามของการรายงานถูกตอ้งตาม

วตัถุประสงคแ์ละขอ้ค าถามในคร้ังน้ี ดงัน้ี    

 

กรอบแนวคดิของกำรศึกษำ 
 

              ผูร้ายงานได้ก  าหนดกรอบแนวคิดในการด าเนินงาน เพื่อให้การตอบปัญหาของการ

ด าเนินงานถกูตอ้งตามวตัถุประสงคแ์ละขอ้ค าถามของการรายงานในคร้ังน้ี  
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แผนภาพท่ี  1.1  กรอบแนวคิดในการพฒันา 
 
ประชำกรและกลุ่มตวัอย่ำง   
      
              ประชำกร   เป็นนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนวารินช าราบ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 29   ภาคเรียนท่ี  2   ปีการศึกษา  2558   จ  านวน 5  หอ้งเรียน  โดยการจดันกัเรียน

แต่ละห้องเรียนแบบคละผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน    มีนักเรียนเก่ง   ปานกลาง  และอ่อน  คือ ชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี  6/1 – 6/5   จ  านวนรวม  129  คน 
            
            กลุ่มตวัอย่ำง  คือ  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6/3   โรงเรียนวารินช าราบ  จงัหวดัอุบลราชธานี   

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 29  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2558 จ  านวน 33 คน  

ผูร้ายงานใชก้ารเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive  sampling)  โดยนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6/3    

เป็นนักเรียนท่ีมีผลการเรียนใกลเ้คียงกัน     มีพ้ืนฐานความรู้เดิมไม่แตกต่างกนั   และผูร้ายงานเป็น      

ครูท่ีปรึกษาการจดักิจกรรมตามโครงการ  DLIT   เป็นกลุ่มตวัอย่าง  และเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลในการรายงาน

คร้ังน้ี    

 

 

ตวัแปรต้น 
 

1.  เอกสารประกอบการเรียน สาระท่ี 2  
     ชีวิตและครอบครัว  กลุ่มสาระ 
     การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
 
 

1.  ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบ 
      การเรียน  สาระท่ี 2 ชีวิตและครอบครัว   
2.  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน  
     ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6   
3.  ความสามารถในการคิดแกปั้ญหาดว้ย 
     กิจกรรมโครงงาน สาระท่ี 2  ชีวิตและ 
     ครอบครัว    
4.  ความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการเรียน 
     ดว้ยเอกสารประกอบการเรียน  สาระท่ี 2   
     ชีวิตและครอบครัว 
     

ตวัแปรตำม 
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เนือ้หำที่ใช้ในกำรศึกษำ 
 

              เน้ือหาท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี  คือ สาระท่ี 2 ชีวิตและครอบครัว   มาตรฐาน พ 2.1  กลุ่มสาระ

การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6   ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

พุทธศกัราช 2551   และหลกัสูตรโรงเรียนวารินช าราบ  พุทธศกัราช 2552   ผูร้ายงานไดน้ ามาสร้างและ

พฒันาเอกสารประกอบการเรียน   สาระท่ี 2 ชีวิตและครอบครัว    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ 

พลศึกษา  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ประกอบดว้ย 

              1. เอกสารประกอบการเรียน สาระท่ี 2 ชีวิตและครอบครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา

และพลศึกษา  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6     จ  านวน  10  บทเรียนชีวิต  

  บทเรียนชีวิตท่ี  1   ถา้เปิดโอกาส  พลาดไดเ้สมอ 

                   บทเรียนชีวิตท่ี  2    คบเพื่อนอยา่งไร  ภยัไม่เกิด              

         บทเรียนชีวิตท่ี  3    มีความรักอยา่งไร ภยัไม่เกิด 

    บทเรียนชีวิตท่ี  4    ค่านิยมท่ีดี มีค่าเสมอ 

  บทเรียนชีวิตท่ี  5    มีสติ ปลอดภยัไดเ้สมอ 

         บทเรียนชีวิตท่ี  6    พลาดแลว้น ้ าตาร่วง ทวงคืนไม่ได ้

     บทเรียนชีวิตท่ี  7    ท าไดล้งคอ เชียวนะ 

  บทเรียนชีวิตท่ี  8    กิจกรรมช่วยเล่ียง  ปัจจยัเส่ียงทางเพศ 

  บทเรียนชีวิตท่ี  9    โรคท่ีมาเยีย่ม กบัพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ 

                 บทเรียนชีวิตท่ี 10  ทกัษะชีวิต  ช่วยพิชิตปัญหา 

              2.  ส่ือ  ICT โปรแกรม PowerPoint   เป็นส่ือการเรียนรู้  สาระท่ี 2  ชีวิตและครอบครัว  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6   ท่ีมีกรอบเน้ือหาสัมพนัธ์กบัเอกสาร

ประกอบการเรียน สาระท่ี 2 ชีวิตครอบครัว  จ  านวน  10  บทเรียนชีวิต    

  บทเรียนชีวิตท่ี  1   ถา้เปิดโอกาส  พลาดไดเ้สมอ 

                   บทเรียนชีวิตท่ี  2    คบเพื่อนอยา่งไร  ภยัไม่เกิด              

         บทเรียนชีวิตท่ี  3    มีความรักอยา่งไร ภยัไม่เกิด 

    บทเรียนชีวิตท่ี  4    ค่านิยมท่ีดี มีค่าเสมอ 

  บทเรียนชีวิตท่ี  5    มีสติ ปลอดภยัไดเ้สมอ 

         บทเรียนชีวิตท่ี  6    พลาดแลว้น ้ าตาร่วง ทวงคืนไม่ได ้
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     บทเรียนชีวิตท่ี  7    ท าไดล้งคอ เชียวนะ 

  บทเรียนชีวิตท่ี  8    กิจกรรมช่วยเล่ียง  ปัจจยัเส่ียงทางเพศ 

                    บทเรียนชีวิตท่ี  9    โรคท่ีมาเยีย่ม กบัพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ 

                 บทเรียนชีวิตท่ี 10  ทกัษะชีวิต  ช่วยพิชิตปัญหา 

 

ระยะเวลำที่ใช้ในกำรศึกษำ 
 

             ระยะเวลาท่ีใช้ในการด าเนินงาน 1 ภาคเรียน  คือ การด าเนินงานในขั้นตอนการพฒันา

เอกสารประกอบการเรียน สาระท่ี 2 ชีวิตและครอบครัว และส่ือ ICT โปรแกรม PowerPoint เป็นส่ือ

การเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 จ  านวน 10 บทเรียนชีวิต  

ในปีการศึกษา  2553 -2557 น าเอกสารประกอบการเรียนและส่ือการเรียนรู้ สาระท่ี 2 ชีวิตและครอบครัว    

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  จ  านวน 10 บทเรียนชีวิต  ท่ีพฒันา

และผ่านการตรวจสอบหาคุณภาพแลว้  น ามาใชก้บักลุ่มตวัอย่าง ในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2558    

เพื่อการเก็บรวบรวมขอ้มลูในการศึกษาคน้ควา้ในคร้ังน้ี  

 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 

            เพื่อความเขา้ใจท่ีตรงกนัผูร้ายงานไดใ้หนิ้ยามความหมายของค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้ง  ดงัน้ี  

                เอกสำรประกอบกำรเรียน  หมายถึง  หนงัสือเรียน สาระท่ี 2 ชีวิตและครอบครัว ท่ีผูร้ายงาน

ไดส้ร้างและพฒันาข้ึนมา  ตามมาตรฐาน พ 2.1 ตวัช้ีวดั  และสาระการเรียนรู้แกนกลาง ตามหลกัสูตร 

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551  โดยไดว้ิเคราะห์ตวัช้ีวดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง   

สาระท่ี 2 ชีวิตและครอบครัว  มาตรฐาน และตวัช้ีวดั พ 2.1 ม.6/1 - พ 2.1 ม.6/4  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6   

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เพื่อสร้างและพฒันาข้ึนมาจากการศึกษาขอ้มลู การวิเคราะห์

สภาพปัญหาของนกัเรียน  ประกอบดว้ย 10  บทเรียนชีวิต     

 คู่มือครูประกอบกำรใช้เอกสำรประกอบกำรเรียน  โดยกำรบูรณำกำรวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ 

หมายถึง  แผนการจดัการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   ท่ียึดหลกัการเน้นผูเ้รียน

เป็นส าคญั  โดยการบูรณาการวิธีการจดัการเรียนรู้หลากหลายวิธี  ประกอบดว้ยการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้น

ตวัผูเ้รียน  เนน้ความรู้ความสามารถ   เน้นประสบการณ์  เน้นกระบวนการ  เน้นปัญหา  และเน้นการ 

บูรณาการการเรียนรู้  โดยยดึหลกัการเรียนรู้โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ การเรียนรู้เชิงประสบการณ์  
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การเรียนรู้ดว้ยวิธีปฏิบติัจริง และการเรียนรู้ท่ีเน้นทกัษะกระบวนการ  ซ่ึงแทจ้ริงแลว้การจดัการเรียน

การสอนใหผู้เ้รียนเป็นศนูยก์ลาง  เป็นแนวคิดหรือหลกัการท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใชใ้นหลากหลาย

ลกัษณะ  แมว้่าจะใชก้ระบวนการ หรือวิธีการท่ีแตกต่างกนัไป  แต่หากวิธีการและกระบวนการนั้น  

ช่วยใหผู้เ้รียนไดส้ร้างความรู้ดว้ยตนเอง  มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่ืนตวั และผูเ้รียนได้

สร้างความหมายของส่ิงท่ีเรียนรู้ จนเกิดเป็นความเขา้ใจท่ีแทจ้ริง  ถือว่าการสอนนั้น ๆ เป็นการจดัการ

เรียนรู้โดยผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางได ้ โดยน าเอกสารประกอบการเรียน สาระท่ี 2 ชีวิตและครอบครัว  และ

ส่ือ ICT  โปรแกรม PowerPoint   เป็นส่ือการเรียนรู้  จ  านวน  10  บทเรียนชีวิต   กลุ่มสาระการเรียนรู้

สุขศึกษาและพลศึกษา   ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  มาใชเ้ป็นส่ือประกอบในการจดัการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย

วิธี ท าใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้และปฏิบติักิจกรรมเพื่อพฒันาทกัษะการเรียนรู้  
 

                แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน   หมายถึง  แบบทดสอบท่ีวดัความสามารถในการ

เรียนรู้ดว้ยเอกสารประกอบการเรียน  สาระท่ี 2 ชีวิตและครอบครัว คือ ดา้นความรู้ความจ า ดา้นความ

เขา้ใจ  ดา้นวิเคราะห์  ดา้นการสงัเคราะห์  ดา้นการน าไปใช ้และดา้นการประเมินค่า  ซ่ึงวดัจากการน า

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสร้างข้ึน   เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตวัเลือก  จ  านวน  

50 ขอ้  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6      

 ประสิทธิภำพของเอกสำรประกอบกำรเรียน  สำระที่ 2 ชีวิตและครอบครัว หมายถึง    

คุณภาพของเอกสารประกอบการเรียน ท่ีสร้างและพัฒนาข้ึน มีความสมบูรณ์สอดคล้องกับสาระ 

มาตรฐาน ตัวช้ีวดั และสาระการเรียนรู้แกนกลาง ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  และหลกัสูตร

สถานศึกษา โรงเรียนวารินช าราบ  ท่ีผา่นการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80 / 80 ดงัน้ี 

                      80 ตวัแรก หมายถึง ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) ไดจ้ากการคะแนนของนักเรียน

ท่ีท ากิจกรรมระหว่างเรียน ด้วยคู่มือครูประกอบการใช้เอกสารประกอบการเรียน  แบบทดสอบ  

กิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการ ค  านวณจากร้อยละของคะแนนท่ีนักเรียนปฏิบติักิจกรรมขณะเรียนดว้ย

เอกสารประกอบการเรียน  สาระท่ี 2 ชีวิตและครอบครัว  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ไดค้ะแนนรวม ร้อยละ  80  ข้ึนไป 

   80 ตัวหลัง  หมายถึง ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ (E2)  ไดจ้ากการท าแบบทดสอบวดั 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ดว้ยการใชเ้อกสารประกอบการเรียน สาระท่ี 2 ชีวิตและครอบครัว  กลุ่มสาระ

การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ไดค้ะแนนร้อยละ 80 ข้ึนไป 
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               ควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำด้วยกิจกรรมโครงงำน  สำระที่ 2  ชีวิตและครอบครัว   

หมายถึง  การแสดงออกของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ท่ีสามารถคิดเพื่อแกปั้ญหาในแต่ละขั้นตอน

ของกิจกรรมโครงงาน  ประกอบดว้ย  การเลือกประเด็นปัญหาท่ีตอ้งการศึกษา  การวางแผนการท างาน

การสร้างผลงานท่ีเป็นขอ้สรุปของกลุ่ม  และการน าเสนอผลงานดว้ยกิจกรรมโครงงาน สาระท่ี 2 ชีวิต

และครอบครัว  จ  านวน  21  ขอ้      

               นักเรียน    หมายถึง นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวารินช าราบ  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 

2558  ท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6/3  จ  านวน  33  คน                     

                ควำมพงึพอใจ  หมายถึง  ความรู้สึกนึกคิด  ความเช่ือ  การแสดงความรู้สึก ความคิดเห็นหรือ

ทศันคติของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้ ดว้ยเอกสารประกอบการเรียน  สาระท่ี 2 ชีวิตและครอบครัว และ 

ส่ือ ICT  โปรแกรม PowerPoint   จ านวน  10  บทเรียนชีวิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6     โดยการบูรณาการวิธีการจัดการเรียนรู้ เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale)  5 ระดบั    จ  านวน  19  ขอ้  
 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 

          1. ไดเ้อกสารประกอบการเรียน  สาระท่ี 2 ชีวิตและครอบครัว  จ  านวน 10 บทเรียนชีวิต 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และส่ือ ICT โปรแกรม PowerPoint  ท่ีสร้างและพฒันาข้ึน    

เพื่อน าไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ สาระท่ี 2 ชีวิตและครอบครัว  ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ี

ครอบคลุมสาระท่ี 2 ชีวิตและครอบครัว รอบดา้น ใหม้ีประสิทธิภาพ และสามารถน าไปใชเ้ป็นตน้แบบ

ส าหรับการพฒันาส่ือการเรียนรู้รายวิชาต่าง ๆ ได ้

             2. ครูไดแ้นวทางในการพฒันาและสร้างเอกสารประกอบการเรียน สาระท่ี  2 ชีวิตและ

ครอบครัว  และ ICT  โปรแกรม PowerPoint   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ของนักเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6   เพื่อน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้   และการพฒันา

หลกัสูตรตามอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 

              3. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ในสาระท่ี 2 ชีวิตและครอบครัว สูงข้ึน สามารถน า

ความรู้ เจตคติ ทักษะตามสมรรถนะทั้ง 5 ประการ ท่ีเกิดจากการบูรณาการวิธีจัดการเรียนรู้ไป

ประยกุตใ์ชป้รับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีเส่ียงต่อความไม่ปลอดภยัในการด าเนินชีวิต ต่อตนเอง ครอบครัว 

โรงเรียน ชุมชนและสงัคม  ใหเ้กิดความปลอดภยัอยา่งต่อเน่ือง  เกิดประโยชน์ต่อผูเ้รียนไดเ้ป็นอย่างดี

และยงัช่วยพฒันาคุณธรรม จริยธรรมใหก้บันกัเรียน 
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 4. นกัเรียนสามารถประยกุตค์วามรู้ ทกัษะ กระบวนการ เจตคติ จากการเรียนรู้ดว้ยเอกสาร

ประกอบการเรียนสาระท่ี 2 ชีวิตและครอบครัว และส่ือ ICT โปรแกรม PowerPoint โดยการบูรณาการ 

วิธีการจดัการเรียนรู้  ไปวางแผนจดักิจกรรมโครงงานการพฒันาทกัษะการด าเนินชีวิต 10 บทเรียนชีวิต   

(สาระท่ี 2 ชีวิตและครอบครัว)  เพื่อพฒันาทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21   ท่ีเป็นประโยชน์ต่อนกัเรียน   

ต่อการพฒันาการจดัการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากล  และผูอ่ื้นต่อไป    

 5. นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนดว้ยเอกสารประกอบการเรียน   สาระท่ี 2 ชีวิตและ

ครอบครัว  ท่ีสร้างและพฒันาข้ึน  เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษา ของ

โรงเรียนวารินช าราบ  ใหป้ระสบความส าเร็จ ในการพฒันานักเรียนให้มีทกัษะการเรียนรู้ สมรรถนะ

หลกั 5 ประการ   ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท่ีจ  าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตในสังคม 

ท่ีมีการเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งปลอดภยั มีความสุขในองคร์วม  (Holistic)    

 


