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การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาผลของความตระหนักรู้ในตนเอง
เรื่องเพศศึกษาตามแนวคิด ของแครทวอลของนั กเรีย นประถมศึกษา 2) เพื่ อเปรีย บเที ย บผลของความ
ตระหนักรู้ในตนเองเรื่องเพศศึกษาของนักเรียนประถมศึกษาระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 30
คน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนประถมศึกษา สาหรับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้
เรื่องเพศศึกษาตามแนวคิดของแครทวอลและแบบวัดความตระหนักรู้ในตนเอง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที (t-test)
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1.หลังการทดลองพบว่าค่าเฉลี่ยความตระหนักรู้ในตนเองของกลุ่มทดลอง หลังการทดลองสูงกว่า
ก่อนทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. หลังการทดลองพบว่าค่าเฉลี่ยความตระหนักรู้ในตนเองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมี
ความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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{

This study was a quasi-experimental research. The purposes of the research
were 1) to study the effects of self-awareness about sex education based on
Krathwohl concept of elementary school students 2) to compare effects of self-awareness
about sex education based on Krathwohl concept of elementary school students between
experimental group and control group, 30 students each group .The samples of this study
were students in primary school. Two instruments in this study were lesson plans and selfawareness measurement test. Statistics were used to analysis the data were percentage,
mean, standard deviation and t-test.
The study findings were as follows:
1. After the experiment, the mean scores of self-awareness of the experimental
group were found significantly higher than before the experiment at the .05 level.
2. After the experiment, the mean scores of self-awareness between the
experimental and control groups were found significantly different at the .05 level.
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปั จ จุ บั น สั ง คมไทยได้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงจากยุ ค สมั ย ก่ อ นซึ่ ง จะมี วั ฒ นธรรม ประเพณี
ธรรมเนียม การปฏิบัติในเรื่องเพศที่ต่างจากเดิม อันเนื่องจากสังคมสมัยใหม่ที่ทาให้ความเหลื่อมล้า
ทางเศรษฐกิจและความเป็นปัจเจกชนส่งผลต่อมุมมองเรื่องความเหมาะสมที่เปลี่ยนไปเนื่องจากวิถี
ชีวิตของคนสมัยใหม่การมองโลกก็เปลี่ยนไปสถานะบทบาทหญิงชายค่านิยมการได้รับข้อมูลข่าวสาร
ของโลกสมัยใหม่แพร่กระจายสู่ สั งคมต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว การเข้าถึงเทคโนโลยี การสื่ อสารที่
ทันสมัยทาให้ได้รั บอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกซึ่งได้ครอบงาวิถีชีวิตของเยาวชนจนกลายเป็น
การยอมรับของสังคม ทั้งในด้าน การแต่งกาย การคบเพื่อนต่างเพศ การมีเพศสัมพันธ์แบบเสรีจะ
ส่งผลต่อการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและการทาแท้ง
ผู้ อ าน ว ยกา รสถา บั น สุ ข ภ าพจิ ตเด็ ก และ วั ย รุ่ น ราช น คริ น ท ร์ กร มสุ ข ภ าพจิ ต
กระทรวงสาธารณสุข (ไทยรัฐออนไลน์, 2557) กล่าวว่าจากสานักงานสถิติแห่งชาติเมื่อปี พ.ศ. 2556
ที่สารวจจากจานวนผู้หญิงที่ ไปทาคลอดตามโรงพยาบาลต่างๆ พบว่า ประเทศไทยมีเด็กผู้หญิงต่ากว่า
18 ปี ในอัตราส่วนที่สูงถึง 54 คนต่อ 1 แสนประชากรวัยรุ่น ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ องค์การอนามัยโลก
กาหนดไว้มาก โดยต้องไม่เกิน 15 คนต่อ 1 แสนประชากรวัยรุ่น นอกจากนี้ เมื่อนาไปเที ยบกับใน
กลุ่มประเทศอาเซียนพบว่าประเทศไทยมีอัตราส่วนสูงเป็นอันดับ 2
ศิริพร จิรวัฒน์กุล (2554) กล่าวว่า จากผลการวิจัยพบว่าเด็กผู้หญิงอายุน้อยที่สุด 12 ปีมีสามี
อายุ 15 ปีและมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกอายุน้อยที่สุด คือ 11 ปี ยังพบอีกว่าส่วนใหญ่มีเพศสัมพันธ์ครั้ ง
แรกอายุ 15 ปี การห้ามวัยรุ่นอายุต่ากว่า 20 ปีไม่ให้มีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากเพราะ
การรับรู้ของเด็กเองที่เห็นการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนเป็นเรื่องธรรมดาที่ไม่ใช่ความผิดสาเหตุหลักมา
จากการสื่ อ สารที่ ทั น สมั ย เทคโนโลยี มี ค วามก้ า วหน้ า ท าให้ ส ามารถเข้ า ถึ ง สื่ อ ได้ ง่ า ยและ
มีความหลากหลาย ดังนั้ น เด็กวัย รุ่นทั้งหญิงและชายทุกคนเป็นกลุ่ มเสี่ ยง โรงเรียนจึง ต้องทาให้
เพศศึกษาเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเรียนรู้อย่างเปิดเผยและมีความรับผิดชอบทางสังคมต่อพฤติกรรม
ทางเพศของตนเอง
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โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดการเชิงพื้นที่ในการวิเคราะห์ สภาวการณ์และขับเคลื่ อน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน (สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2556)
ได้สารวจพบว่า พ.ศ. 2554 มีจานวนการตั้งครรภ์ของเด็กผู้หญิงสูงถึง 129,321 คนหรือเฉลี่ยจานวนที่
เพิ่มขึ้นต่อวันๆละ 354 คนซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2551 ที่มีจานวนการตั้งครรภ์ เพียง 69,874 คน
เกื อบเท่า ตั ว ท าให้ ป ระเทศไทยเป็ นประเทศซึ่ งมี อัต ราการเพิ่ม ขึ้ น สู ง มาก ในกลุ่ มประเทศเอเชี ย
สอดคล้ องกั บ ข้อมูล สภาวการณ์เด็กและเยาวชน พ.ศ. 2555 ซึ่งพบว่าเด็กและเยาวชนโดยเฉลี่ ย
ร้อยละ 21 ยอมรับการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งและอยู่ก่อน
จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าปัญหาเรื่องเพศเป็นปัญหาที่สาคัญอย่างมากซึ่งเกิดขึ้นกับ
เยาวชนที่อายุ 12 ปี ตรงกับ การศึกษาในระดับ ประถมศึกษาจึงควรที่จะแก้ไขปัญ หาให้ ทันการณ์
เนื่องจากการมีเพศสัมพันธ์อายุเฉลี่ยลดลงจากเดิม ทาให้นักเรียนมีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้น โดยการสอน
เพศศึ กษาในโรงเรี ย นซึ่ งพบว่ ามีเ ด็กเฉลี่ ยเพียงร้อยละ 39 เท่านั้ นที่พอใจกั บการสอนเพศศึกษา
ในโรงเรี ย นในปั จ จุ บั น โดยเมื่ อ พิ จ ารณาการสอนเพศศึ ก ษาของไทยในปั จ จุ บั น แล้ ว จึ ง พบว่ า
ระบบวัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อในอดีตที่มองว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องควรปกปิดไม่ควรเปิดเผย
และปรัชญาทางการศึกษาที่ผ่านมาของไทยซึ่งมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งสร้างทักษะทางวิชาการ
ให้กับเด็กมากว่าการสร้างทักษะชีวิตให้สัมพันธ์กับความรู้ได้ทาให้การสอนทักษะชีวิตเนื้อหาการเรียนรู้
ที่ต ายตั ว เป็ น วิ ช าการไม่ส อดรั บ กั บ ความสนใจของผู้ เ รีย นและสภาพความเป็ น จริ ง จากการวิ จั ย
พัฒนาการเด็กแบบองค์รวมของเด็กไทย พบว่า ทักษะชีวิตวัยรุ่นไทยที่มี คะแนนค่อนข้างต่า 5 อันดับ
คื อ 1) ความคิ ด สร้ า งสรรค์ 2) คิ ด วิ เ คราะห์ 3) แก้ ปั ญ หา 4) ความตระหนั ก รู้ ใ นตนเอง และ
5) การจัดการอารมณ์
ความตระหนักรู้ในตนเองจัดองค์ประกอบหนึ่งของทักษะชีวิตโดยสอดคล้องกับสมรรถนะ
ด้านทักษะชีวิตในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
หมายถึง ความเข้าใจจุดดี จุดด้อยของตนเองและความแตกต่างระหว่างบุคคลอื่นจะทาให้รู้จักบทบาท
หน้าที่ของตนเองมีความรักและเห็นคุณค่า มีความภาคภูมิใจในตนเองและผู้อื่น มีความรับผิดชอบ
จะช่วยให้นักเรียนมีทัศนคติทางเพศที่ถูกต้องเหมาะสมและช่วยให้ป้องกันปัญหา ทัศนคติทางเพศ
ที่เปลี่ ย นแปลงไปจากเดิมและการเปิดเผยเกี่ย วกับความรู้สึ ก ทางเพศนั้นจ าเป็นที่ จะต้องมีความ
ตระหนักรู้ในในตนเองซึ่งเป็นด้านจิตใจ ความเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลซึ่ง จะทาให้ตระหนัก
ถึ ง ผลกระทบที่ จ ะเกิ ด กั บ ตนเองและผู้ อื่ น อย่ า งแท้ จ ริ ง ดั ง นั้ น ท าให้ เ กิ ด การป้ อ งกั น ปั ญ หา
การมีเพศสัมพันธ์
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Krathwohl, Bloom, and Masia (1964) เสนอแนวคิ ดการพัฒ นาจิ ต พิ สั ย ซึ่ ง เรี ย งล าดั บ
ตามกฎของการเรี ยนรู้เกี่ย วกับ ตัว ตนภายในและความรู้สึกโดยแบ่งพฤติกรรมด้านความรู้สึ กหรือ
คุณลักษณะออกเป็น 5 ขั้น ดังนี้ 1) การรับรู้ (Receiving) เป็นพัฒนาการขั้นแรกบุคคลจะมีความรู้สึก
รั บ รู้ ต่ อ สิ่ ง เร้ า มาปรากฏจะเริ่ ม ความตั้ ง ใจรั บ รู้ สิ่ ง เร้ า ที่ แ น่ น อนเฉพาะอย่ า ง 2) การตอบสนอง
(Responding) เป็นการพัฒนาขึ้นมาอีกขั้น บุคคลจะมีปฏิกิริยาตอบสอนงต่อสิ่งเร้า 3) การเห็นคุณค่า
(Valuing) ในขั้นนี้บุคคลจะเริ่มเห็นคุณค่าของสิ่งที่เข้ารับรู้ สิ่งที่รับรู้มามีความหมายต่อเขาและสิ่งใดที่
ไม่มีความหมาย 4) การจัดระบบ (Organization) บุคคลจะเริ่มปรับตัวเองให้เข้ากับคุณลักษณะหรือ
พฤติกรรมที่ตนยอมรับและเห็นคุณค่า 5) การมีลักษณะนิสัย (Characterization) เมื่อมีการจัดระบบ
ส าหรั บ ตนเองบุ ค คลจะยึ ดถื อ ระบบเป็น ของตนเองและปฏิ บั ติ ต่อ ไปจนเกิ ด การแสดงออกอย่ า ง
อัตโนมัติซึ่งจะช่วยให้เกิดการพัฒนาความรู้สึก เจตคติ อันจะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
จะเห็ น ได้ ว่ า ขั้ น ตอนการพั ฒ นาจิ ต พิ สั ย ของแครทวอลมี ค วามเหมาะสมกั บ การพั ฒ นา
ความตระหนักรู้ในตนเองโดยที่ขั้นตอนแรกจะเป็นการรับรู้ซึ่งจะตรงกับปัจจัยที่มีผลต่อความตระหนัก
รู้ในตนเองระหว่างการรับรู้จากประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์จากการเรียนรู้และรูปแบบที่จะรับรู้
เรื่องที่ตนเองสนใจจะส่งผลให้เกิดความตระหนักรู้ได้ วิธีการการพัฒนาความตระหนักรู้ในตนเอง
คือ การฟังตนเอง การฟังคนอื่น และการบอกคนอื่นมีความสอดคล้องกับขั้นตอนการพัฒนาจิตพิสัย
5 ขั้น ตอนซึ่งจะจั ดประสบการณ์โ ดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดตามแนวคิดการพัฒ นาจิตพิสั ย
และยังสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการสอนสุขศึกษาในระดับประถมศึกษาตอนปลายที่จะให้เกิด
เจตคติมาเป็นอับดับแรกจึงมีความเหมาะสมที่นาเอาแนวคิดของแครทวอลมาใช้ในการจัดการเรียนรู้
เพศศึกษาของนักเรียนระดับประถมศึกษา
ดังนั้นผู้วิจัยคาดว่าการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาตามแนวคิดของแครทวอล เพื่อสร้างเสริม
ความตระหนั กรู้ ในตนเองของนั กเรียนระดับประถมศึกษาจะช่ว ยให้ นักเรียนเกิดความตระหนักรู้
ในตนเองเพื่อนาไปสู่การป้องกันปั ญหาการมีเพศสั มพันธ์ก่อนวัยอันควรเนื่องจากการรู้คุณค่าของ
ตนเอง รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนและความแตกต่างระหว่างบุคคลจะทาให้เกิ ดทัศคติที่ถูกต้องเห็น
คุณค่าในเพศของตนเองและผู้อื่นมีความรับผิดชอบต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในสังคม
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาผลของความตระหนักรู้ในตนเองเรื่องเพศศึกษาตามแนวคิดของแครทวอล
ของนักเรียนประถมศึกษา
2. เพื่อเปรียบเทียบผลของความตระหนักรู้ในตนเองเรื่องเพศศึกษาของนักเรียนประถมศึกษา
ระหว่ า งกลุ่ ม ที่ เ รี ย นด้ ว ยการจั ด การเรี ย นรู้ ต ามแนวคิ ด ของแครทวอลกั บ กลุ่ มที่ เ รี ย นด้ ว ย
การจัดการเรียนรู้วิธีปกติ
คาถามการวิจัย
นักเรีย นประถมศึกษาที่เรี ยนด้ว ยการจัดการเรี ยนรู้ เพศศึกษาตามแนวคิดของแครทวอล
มีความตระหนักรู้ในตนเองเรื่องเพศศึกษามากกว่ากลุ่มที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้วิธีปกติหรือไม่
สมมติฐานของงานวิจัย
1.นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาตามแนวคิดของแครทวอลมีความตระหนักรู้
ในตนเองหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
2. นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาตามแนวคิดของแครทวอลมีความตระหนัก
รู้ในตนเองมากกว่านักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาวิธีปกติ
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร คือ นักเรียนที่กาลังศึกษาในชั้นประถมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร
1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนที่กาลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนอนุบาลสามเสน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร จานวน 60 คน
โดยแบ่งเป็น กลุ่มทดลอง จานวน 30 คน และกลุ่มควบคุม จานวน 30 คน
2. ตัวแปร
2.1 ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนรู้เพศศึกษาตามแนวคิดของแครทวอลและ
การจัดการเรียนรู้เพศศึกษาวิธีปกติ
2.2 ตัวแปรตาม คือ ความตระหนักรู้ในตนเองเรื่องเพศศึกษา
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คาจากัดความที่ใช้ในการวิจัย
การจัดการเรียนรู้ เพศศึกษาตามแนวคิดของแครทวอล หมายถึง การจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิ ด ของ แครทวอลซึ่ ง เป็ น การพั ฒ นาด้ า นจิ ต พิ สั ย ประกอบด้ ว ย การรั บ รู้ การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า การจัดระบบและการมีลักษณะนิสัย
การจัดการเรียนรู้ เพศศึกษาวิธีปกติหมายถึง การจัดการเรียนการสอนของผู้ สอนราย วิชา
สุขศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้สอนไม่ได้จัดการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของแครทวอล
ความตระหนักรู้ในตนเอง หมายถึง ความสามารถในการ เข้าใจตนเอง เกี่ยวกับคุณลักษณะ
นิสัย ความสามารถ ความต้องการ รู้จักข้อดี ข้อเสีย จุดเด่นและข้อบกพร่อง มีแนวทางในการพัฒนา
ศักยภาพ รู้จักและเข้าใจหน้าที่ บทบาทของตนเอง
เรื่ อ งเพศศึ ก ษา หมายถึ ง เนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ ความหมายและความส าคั ญ ของการสร้ า ง
สัมพันธภาพ หลักการสร้างสัมพันธภาพ คุณค่าและคุณลักษณะของบุคคลในการสร้างสัมพันธภาพ
วิ ธี ก ารสร้ า งและรั ก ษาสั ม พั น ธภาพ สั ม พั น ธภาพระหว่ า งเพศ วิ ธี ก ารส่ ง เสริ ม สั ม พั น ธภาพ
สาหรับเพื่อนและผู้อื่น
นักเรี ย นประถมศึก ษา หมายถึง นักเรียนเพศชายและหญิงที่กาลั งศึกษาอยู่ ในระดับชั้น
ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 โรงเรี ย นอนุ บ าลสามเสนส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
กรุงเทพมหานคร
ประโยชน์ที่ได้รับ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยเรื่องการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาตามแนวคิดของแครทวอลเพื่อ
สร้างเสริมความตระหนักรู้ในตนเองของนักเรียนประถมศึกษา มีดังนี้
1. เพื่อเป็นแนวทางสาหรับครูผู้สอนเนื้อหาสุขศึกษาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนเพื่อสร้างเสริมความตระหนักรู้ในตนเองเรื่องเพศศึกษา
2. เพื่อให้นักเรียนมีความตระหนักรู้ในตนเองเรื่องเพศศึกษาที่ถูกต้อง
3. เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการวิ จั ย เรื่ อ งการจั ด การเรี ย นรู้ เ พศศึ ก ษาตามแนวคิ ด ของแครทวอลเพื่ อ สร้ า งเสริ ม
ความตระหนักรู้ในตนเองของนักเรียนระดับประถมศึกษาผู้วิจัยได้ศึกษา รวบรวมแนวคิดทฤษฏีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้
1.แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษา
1.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
1.2 ความสาคัญของการสอนเพศศึกษา
1.3 ความมุ่งหมายของการสอนเพศศึกษา
1.4 ขอบเขตเนื้อหาเพศศึกษา
1.5 วิธีสอนเพศศึกษา
1.6 การจัดการเรียนการสอนเพศศึกษาระดับประถมศึกษา
2. แนวคิดเกี่ยวกับทักษะชีวิต
2.1 ความหมายของทักษะชีวิต
2.2 องค์ประกอบของทักษะชีวิต
2.3 ความสาคัญของทักษะชีวิต
2.4 การสอนทักษะชีวิต
3.แนวคิดเกี่ยวกับความตระหนักรู้ในตนเอง
3.1 ความหมาย
3.2 องค์ประกอบของตระหนักรู้ในตนเอง
3.3 ปัจจัยที่มีผลต่อการตระหนักรู้ในตนเอง
3.4 การพัฒนาการตระหนักรู้ในตนเอง
3.5 พฤติกรรมบ่งชี้ของความตระหนักรู้ในตนเอง
4.แนวคิดการพัฒนาจิตพิสัยของแครทวอล
4.1 แนวคิดและหลักการ
4.2 กลวิธีการสอนจิตพิสัย
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
6. กรอบแนวคิดในการวิจัย
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1. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษา
1.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
กระทรวงศึกษาธิการ (2551) ได้กาหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรมโดยเน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ มีความสุข สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีซึ่งการจัดการเรียนรู้โดยเชื่อว่ามีความสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้ ใช้กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและมีการออกแบบการจัดกาเรียนรู้โดยศึกษา
มาตรฐานการเรี ย นรู้ ตั ว ชี้ วัด สมรรถนะส าคัญ ของผู้ เ รีย น คุณลั กษณะอันพึ งประสงค์ และสาระ
การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้ เรียนโดยเรื่องเพศศึกษาอยู่ในสาระที่ 2 ชีวิตและครอบครัว มาตรฐาน
พ 2.1 เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดาเนินชีวิตซึ่ง
ตารางที่ 1 สาระ มาตรฐานและตัวชี้วัดระดับประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
สาระ
สาระที่ 2
ชีวิตและ
ครอบครัว

มาตรฐาน
มาตรฐาน พ 2.1 เข้าใจและเห็น
คุณค่าตนเอง ครอบครัว
เพศศึกษา และมีทักษะในการ
ดาเนินชีวิต

ตัวชี้วัด
1. อธิบายความสาคัญของการสร้าง
และรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่น
2.วิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงที่อาจ
นาไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ การติดเชื้อ
เอดส์และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

กล่าวโดยสรุปได้ว่า หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จะประกอบด้วย
5 สาระ และ 6 มาตรฐาน ซึ่งเรื่องเพศึกษาจะอยู่ในสาระที่ 2 ชีวิตและครอบครัว มาตรฐาน พ 2.1
เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษาและมีทักษะในการดาเนินชีวิต
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1.2 ความสาคัญของการสอนเพศศึกษา
สุชาติ โสมประยูร และ วรรณี โสมประยูร (2547) ได้กล่าวถึง ความสาคัญของเพศศึกษา เป็น
กระบวนการทางสังคมด้ านหนึ่งเพราะผลของการสอนเพศศึกษานั้นไม่ได้ปรากฏขึ้นแต่เพียงทางด้า น
กายภาพหรื อทางด้านวัตถุเท่านั้ น แต่ผ ลส่ ว นใหญ่จะปรากฏออกมาในรูปนามธรรม เช่น ทัศนคติ
ค่านิยม บุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์ พฤติกรรมหรือความประพฤติด้านอื่นๆของบุคคล
มยุรี ภูงามทอง (2533) ได้กล่าวถึง ความสาคัญของการสอนเพศศึกษาไว้ดังนี้
1. เรื่องเพศเป็นความจาเป็นที่จะต้องได้ทราบภายในขอบเขตเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิต
2. ความลี้ ลั บ การปกปิ ดในเรื่องเพศอาจจะนาไปสู่ ความเข้าใจผิ ด เข้าในว่าเรื่องเพศเป็น
เรื่องทีห่ ยาบโลนสิ่งดังกล่าวอาจจะก่อให้เกิดผลเสียแก่เด็กได้
3. เป็นการเตรียมตัวให้เด็กพร้อมที่จะเผชิญปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจนรู้จักแก้ไข
ปรับปรุงและป้องกันเหตุการณ์อันเกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างดีที่สุด
4. เพศศึ ก ษาจะน าไปสู่ ค วามสมบู ร ณ์ ใ นทางศี ล ธรรมและวั ฒ นธรรมของประชาชน
รู้จักประพฤติตนให้อยู่ในขอบเขตในความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน
กล่าวโดยสรุปได้ว่าความสาคัญของการสอนเพศศึกษา เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเกิดขึ้นกับ
มนุ ษ ย์ ทุก คนซึ่ งถือ ว่าเป็ น เรื่ องปกติไม่ ใช่สิ่ งที่ห ยาบโลน การปกปิด ไม่ใ ห้ รับ รู้จะทาให้ เกิ ดผลเสี ย
จะต้องสร้างความเข้าใจโดยการสอนเพศศึกษานั้นผลส่วนใหญ่จะปรากฏออกมาในรูปนามธรรมซึง่ เป็น
เรื่องทีม่ ีความสาคัญเพื่อใช้เผชิญกับปัญหาที่จะเข้ามาในอนาคต
1.3 ความมุ่งหมายของการสอนเพศศึกษา
มยุรี ภูงามทอง (2533) ได้กล่าวถึง ความมุ่งหมายของเพศศึกษา ได้ดังนี้
1. เพื่อให้ มีค วามรู้ พอเพีย งในเรื่อ งกระบวนการเปลี่ ยนแปลงทางด้านร่างกายและสรีร ะ
ของเพศทั้งสองเพศอันมีผลต่อความคิด สติปัญญา อารมณ์ และจิตใจ
2. เพื่อช่วยขจัดความกังวลเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนา การปรับตัว และการวางตัวให้เหมาะสม
ทุกทางในด้านเพศ
3. เพื่อเสริมสร้างให้เกิดทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องเพศ ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับตนเองและ
ผู้อื่นจะเป็นเพศเดียวกันหรือต่างเพศก็ตาม
4. เพื่อให้ ตระหนักถึงคุ ณค่าของการใช้มนุษย์สัมพันธ์ที่ถูกต้องเพื่อการดารงชีวิตที่ราบรื่น
ของแต่ละบุคคล ครอบครัวและสังคม
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5. เพื่อให้เกิดความเข้าใจในตนเองอย่างถ่องแท้ในเรื่องความสัมพันธ์ของเขากับเพื่อมนุษย์ทั้ง
สองเพศและช่วยให้มองเห็นและเข้าใจว่าคนนั้นมีหน้าที่ มีพันธะมีความรับผิ ดชอบต่อเพื่อนมนุษย์
ด้วยกัน มิใช่แก่ตนเองและครอบครัวเท่านั้น
6. เพื่อสร้ างความเข้าใจว่า การะจะตัดสิ นใจที่ช อบด้ว ยเหตุผ ลนั้น จาเป็นต้องมีห ลักทาง
ด้านศีลธรรมร่วมด้วยเสมอ
7. เพื่อให้ เกิดความเข้าใจอย่างเพียงพอเกี่ยวกับการใช้เพศในทางที่ไม่ถูกต้องตลอดจนมี
ความเข้า ใจเกี่ ย วกั บ ความผิ ด ปกติ ทางเพศ เพื่อ จะได้รู้จัก ป้องกันตนเองไม่ใ ห้ ถูก หลอกถูกเอารั ด
เอาเปรียบถูกข่มเหงหรือได้รับอันตรายต่อร่างกาย จิตใจและชื่อเสียง
8. เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความตระหนั ก ว่ า การกระท าทางเพศส่ ว นตั ว มี ผ ลกระทบต่ อ สั ง คม เช่ น
การปล่อยทิ้งบุตรไว้ตามยถากรรม การหลอกลวงผู้หญิงไปค้าประเวณี
9. เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม โดยขจั ด สิ่ ง เลวร้ า ยต่ า งๆให้ ห มดไป เช่ น
การเอาเปรียบทางด้านเพศ การหาประโยชน์จากผู้อื่นในเรื่องเพศ การใช้เพศและกามารมณ์อย่างไม่
รับผิดชอบและความอยุติธรรมของกฎหมายเกีย่ วกับเพศที่ล้าสมัย
10. เพื่อให้เกิดความเข้าใจและฝึกหั ดการคิดนึกจนกลายเป็นความเคยชินพอที่จะช่ว ยให้
แต่ละคนรู้จักใช้ความเป็นเพศหญิง หรือชายของตนมาพัฒนาครอบครัว ชุมชนเพื่อให้เกิดประโยชน์
ความสุข ความเจริญในหน้าที่ต่างๆ เป็นครู พ่อแม่ ญาติพี่น้อง ลูก คู่รัก พลเมืองดี
สุชาติ โสมประยูร และ วรรณี โสมประยูร (2547) ได้กล่าวถึง ความมุ่งหมายของการสอน
เพศศึกษาในทัศนะของครู ได้ดังนี้
1. เพื่อเป็นการสร้างทัศนคติหรือค่านิยมและแนวความคิดที่ดีงามต่อเรื่องเพศให้แก่เด็กซึ่ง
จะเป็นรากฐานที่สาคัญยิ่งในการตัดสินใจอย่างฉลาด
2. เพื่ อ เป็ น การสร้ า งเสริ ม ลั ก ษณะนิ สั ย และความประพฤติ ทางเพศ รวมทั้ ง ความส านึ ก
ในหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการกระทาต่างๆเหล่านั้นทั้งในด้านส่วนตัวและส่วนรวม
3. เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความรู้ แ ละความเข้ า ใจในเรื่ อ งกระบวนการทางด้ า นกายวิ ภ าคสรี ร วิ ท ยา
สภาพของจิตใจ วุฒิภาวะทางอารมณ์ ลักษณะทางสุขวิทยา และบทบาทของสังคม ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
เรื่องเพศและชีวิตครอบครัว
4. เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นเข้ า ใจและรู้ จั ก ใช้ ค าศั พ ท์ ห รื อ ประมวลค าที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เรื่ อ งเพศ
และสามารถนาไปใช้สื่อความหมายกับผู้อื่นในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่าบุคคลได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม
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5. เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความรู้ ค วามเข้ า ใจอย่ างชั ด แจ้ง ในผลที่ สื บเนื่ อ งมาจากการปฏิ บั ติต นและ
การแสดงความประพฤติหรือพฤติกรรมทางเพศในลักษณะต่างๆของบุคคลว่าอาจเกิดผลกระทบต่อ
บุคคลและสังคมทั้งในทางที่ดีและไม่ดี
6. เพื่อช่วยแก้ไขความเชื่อและความเข้าใจที่ผิดเกี่ยวกับเรื่องเพศรวมทั้งแนวความคิดหรือ
อิทธิผลอื่นๆที่อาจจะนามาซึ่งความวิตกกังวลใจและปมด้อยต่างๆให้ลดน้อยลงหรือหมดสิ้นไป
7. เพื่อช่วยสร้างเสริมความสมบูรณ์ของจิตใจและอารมณ์ทางเพศของนักเรียนให้เจริญงอก
งามและพัฒนาไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสมโดยมุ่งที่บุคลิกภาพและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลซึ่ง
จะช่วยให้เด็กเป็นสมาชิกที่พึงปรารถนายิ่งขึ้นของครอบครัวและเป็นบิดามารดาที่ดีในอนาคต
องค์การแพธ (2551) ได้กาหนดจุดมุ่งหมายของการจัดเพศศึกษา ดังนี้
1. เพื่อ ให้ ข้ อ มูล ที่ ถูก ต้ องและรอบด้ านกั บเยาวชนในเรื่ อ งวิ ถี เรื่ อ งเพศของมนุ ษย์ ร วมถึ ง
การเติบโต และพัฒนาการตามช่วงวัย การเจริญพันธุ์ การเรียนรู้เกี่ยวกับสรีระร่างกาย การจัดการ
อารมณ์เพศ การช่วยตัวเอง ชีวิตครอบครัว การตั้งครรภ์ การให้กาเนิดทารก การดูแลเลี้ ยงดูเด็ก
การตอบสนองทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ การคุมกาเนิด การยุติการตั้งครรภ์ การใช้ความรุนแรงทาง
เพศ เอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ
2. เพื่อจัดโอกาสที่เปิดกว้างและปลอดภัย ให้เยาวชนได้ตั้งคาถาม สารวจแลกเปลี่ยนความคิด
และประเมิ น ทั ศ นคติ ข องตนเองและสั ง คมในเรื่ อ งเพศเพื่ อ บ่ ม เพาะทั ศ นคติ ที่ เ ปิ ด กว้ า งยอมรั บ
ความแตกต่ า ง ไม่ ด่ ว นตั ด สิ น และเพื่ อ ท าความเข้ า ใจการให้ คุ ณ ค่ า ในเรื่ อ งต่ า งๆ จากครอบครั ว
การพั ฒ นาวิธี คิด ในการให้ คุ ณค่ า ของตนเองการสร้า งคุ ณ ค่า ในตั ว เอง การพั ฒ นาความเข้า ใจใน
เรื่องความสัมพันธ์กับสมาชิกในครอบครัว และความสัมพันธ์กับคนแต่ละเพศ รวมทั้งการเรียนรู้และ
ทาความเข้าใจถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองที่มีต่อครอบครัวและผู้อื่น
3. เพื่อพัฒนาทักษะต่างๆ ที่จาเป็นในการสร้างความสัมพันธ์ มีปฏิสัมพันธ์และการอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่น ได้แก่ ทักษะการสื่อสาร การตัดสินใจ การบอกความต้องการของตนเอง การยืนยันความคิดเห็น
การต่อรอง การจัดการความขัดแย้งที่อาจมี การปฏิ เสธ รวมถึงความสามารถในการสร้างพัฒนาและ
รักษาสัมพันธไมตรีที่ทุกฝ่ายพึงพอใจ การแก้ปัญหา รวมทั้งการหาความช่วยเหลือ
4. เพื่อพัฒนาและฝึกฝนความรับผิดชอบในเรื่องสัมพันธภาพ และความสัมพันธ์ทางเพศทั้ง
ต่อตัวเองและผู้อื่นในทุกแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นการเลือกที่จะไม่มีเพศสัมพันธ์หรือการมีเพศสัมพันธ์โดย
มีการป้องกันโรคและการตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม รวมถึงการคาดการณ์ และจัดการกับแรงกดดันที่
จะนาไปสู่เพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้เกิดจากความยินยอมพร้อมใจ
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กล่าวโดยสรุปได้ว่าความมุ่งหมายของเพศศึกษา
1.เพื่อให้เกิดความรู้ด้านร่างกาย สรีระ พัฒนาการตามช่วงวัย และการเจริญพันธุ์
2. เพื่อเสริมสร้างให้เกิดทัศนคติที่ถูกต้อง ลักษณะนิสัย ความประพฤติทางเพศ ความเชื่อและ
ความเข้าใจที่ผิดเกี่ยวกับเรื่องเพศ
3. เพื่อพัฒนาและฝึกฝนความรับผิดชอบต่อการกระทาต่างๆ เกิดความตระหนัก ทัก ษะต่างๆ
ที่จาเป็นในเรื่องสัมพันธภาพ และความสัมพันธ์ทางเพศ
1.4 ขอบเขตเนื้อหาเพศศึกษา
องค์การแพธ (2551) ได้กาหนดขอบเขตเนื้อหาของเพศศึกษาตามตั ว ชี้วัดของหลั กสู ต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไว้ดังนี้
1. พัฒนาการของมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงทางสรีระเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว พัฒนาการทางเพศ
การสืบพันธุ์ ภาพลักษณ์ต่อร่างกาย ตัวตนทางเพศและรสนิยมทางเพศ
2. สัมพันธภาพ ในมิติของครอบครัว เพื่อน การคบเพื่อนต่างเพศ ความรัก การใช้ชีวิตคู่
การแต่งงาน การเลี้ยงดูลูก
3. ทั ก ษะที่ จ าเป็ น ในการด าเนิ น ชี วิ ต การให้ คุ ณ ค่ า กั บ สิ่ ง ต่ า งๆ การสื่ อ สาร การรั บ ฟั ง
การแลกเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิด การตัดสินใจ การต่อรอง การทาความตกลงเพื่อบรรลุความตั้งใจหรือ
ทางเลือกที่ตนสามารถรับผิดชอบได้ การรักษาและยืนยันในความเป็นตัวของตัวเอง การจัดการกับแรง
กดดันจากเพื่อน สิ่งแวดล้อม และอคติทางเพศ การแสวงหาคาแนะคา ความช่วยเหลือ การจาแนก
แยกแยะข้อมูลที่ถูกต้องออกจากที่ไม่ถูกต้อง
4. พฤติกรรมทางเพศ (Sexual Behavior) ที่พัฒนาไปตามช่วงชีวิต การเรียนรู้อารมณ์เพศ
การจั ดการอารมณ์เพศ การช่ว ยตัว เอง จินตนาการทางเพศ การแสดงออกทางเพศ การละเว้ น
การมีเพศสัมพันธ์ การตอบสนองทางเพศ การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ
5. สุขภาพทางเพศ การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย วิธีการคุมกาเนิด การทาแท้ง การป้องกัน
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์ ล่วงละเมิดทางเพศ ความรุนแรงทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์
6. สังคมและวัฒนธรรม วิธีการเรียนรู้และการแสดงออกในเรื่องเพศของบุคคลได้รับอิทธิพล
จากสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศทางสังคมและบทบาททางเพศ เรื่องเพศในบริบทของสังคม วัฒนธรรม
กฎหมาย ศิลปะและสื่อต่างๆ
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กล่าวโดยสรุป ได้ว่าขอบเขตเนื้อหาเพศศึกษา จะครอบคลุมในเรื่องพัฒ นาการของมนุษย์
สั ม พั น ธภาพ ทั ก ษะที่ จ าเป็ น ในการด าเนิ น ชี วิ ต พฤติ ก รรมทางเพศ สุ ข ภาพทางเพศสั ง คมและ
วัฒนธรรม
1.5 วิธีสอนเพศศึกษา
สุชาติ โสมประยูร และ วรรณี โสมประยูร (2547) กล่าวว่า การสอนเพศศึกษาควรจะใช้
วิธีการสอนต่างๆหรือกิจกรรมต่างๆ เช่นเดียวกับการสอนวิชาอื่นๆแต่เนื่องจากกว่าความรู้เรื่องเพศ
มีอยู่หลายลักษณะดังนั้นจึงมีข้อควรคานึง ดังนี้
1. ก่ อ นจะเริ่ ม ต้ น บทเรี ย นเกี่ ย วกั บ เพศศึ ก ษาโดยทั่ ว ไปควรจะรอให้ ค รู แ ละนั ก เรี ย น
มีค วามคุ้น เคยกั น ก่ อ นเพื่อ ช่ ว ยให้ ทั้ ง ครู แ ละนั กเรีย นได้ ศึ กษาและเข้ า ใจซึ่ง กั นและกั น ได้ ดี ยิ่ง ขึ้ น
เปิดโอกาสให้ครูได้สร้างบรรยากาศความเป็นกันเอง เพื่อให้เด็กรู้สึกว่าตนเองมีความสามารถและ
มีความกล้าพอที่จะซักถามปัญหาหรือแสดงความคิดเห็น
2. การกิจกรรมการเรียนการสอนควรจะหากิจกรรมหรือวิธีการที่ช่วยสร้างทัศนคติความอันดี
และมีความคิดวิพากษ์วิจารณ์ ซึ่งจะเป็นเครื่องช่วยให้นักเรียนเกิดความรับผิดชอบและรู้จักเลือกหรือ
ตัดสินใจได้อย่างฉลาดต้องไม่มุ่งไปที่ความรู้เพียงอย่างเดียว
3. การใช้ก ล่ อ งค าถาม ให้ นั ก เรีย นเขีย นค าถามในกระดาษแล้ ว ใส่ ล งไปในกล่ อ งที่ จัด ไว้
โดยไม่ต้องเขียนชื่อ เวลาครูตอบควรตอบแบตรงไปตรงมา พยายามตอบให้เป็นเรื่องทั่วไปคาถามที่
เป็นเรื่องส่วนตัวของนักเรียนครูควรตอบภายหลัง
4. การอภิปรายในเรื่องเพศในห้องเรียนควรจะเป็นไปอย่างตรงไปตรงมา ปราศจากอารมณ์
และไม่ควรแสดงความอาย ไม่ควรนาเอาเรื่องส่วนตัวทั้งของครูและนักเรียนมาเปิดเผย
5. การให้นักเรียนอ่านหนังสือหรือใช้สื่อใดๆเกี่ยวกับเรื่องเพศ มีประโยชน์แต่ครูควรจะเป็น
ผู้แนะนาวิธีเลือก
6. ถ้าเป็นโรงเรียนสหศึกษา การสอนเพศศึกษาทั่วไปควรจัดสอนร่วมกันทั้งเฉพาะเพศใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา เพราะจะทาให้อภิปรายได้อย่างตรงไปตรงมาและสนุกสนาน ถ้าไม่มีเพศตรงข้าม
เข้ามาอยู่ด้วย
7. บทเรียนที่ใช้สอนควรจะเลือกให้ตรงตามความสนใจ ความต้องการและปัญหาทางเพศของ
เด็กตามลักษณะการเจริญเติบโตและพัฒนาการโดยมุ่งตรงไปยังปัญหาของนักเรียนเป็นสาคัญและให้
นักเรียนช่วยกันแก้ไขปัญหาเหล่านั้นแล้วช่วยกันสรุปเองโดยครูเป็นเพียงผู้แนะนา
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8. ครูควรจัดเตรียมหาคาศัพท์หรือประมวลคาทางด้านวิทยาศาสตร์ทางเพศรวมทั้งคาสุขภาพ
ต่างๆที่จะใช้อธิบายเรื่องอวัยวะเพศหรือพฤติกรรมทางเพศไว้ให้เพียงพอ เมื่อนักเรียนฟังแล้วจะได้ไม่
เกิดอารมณ์หรือทัศนคติไปในทางที่ไม่ดี
9. การเลือกใช้อุปกรณ์การสอนให้เหมาะสมกับบทเรียน นับว่าจะเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้
เรื่องเพศได้มาก อุปกรณ์การสอนต่างๆที่ครูนามาใช้ควรจะเป็นชนิดเดียวกันกับวิชาอื่นๆ
10. การประเมิน ผลตามจุดประสงค์ของแต่ล ะบทเรียนเป็นสิ่ งส าคัญมาก ควรใช้วิธีการที่
หลากหลาย ประเมินทั้ง ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติ นอกจากนี้ประเมินพฤติกรรมการเรียน
ของนักเรียนรวมทั้งกระบวนการสอนของครูเพื่อนามาใช้ในการปรับปรุง
สุชาติ โสมประยูร (2555) กล่าวถึง การเรียนการสอนเพศศึกษาไว้ดังนี้
3.1 จั ดเตรีย มครู ให้ มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีสอนเพศศึกษาในการสอน
เพศศึกษานั้นเนื้อหากับวิธีสอนมีความสาคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันตามปกติผู้สอนเพศศึกษาควรจะ
เป็ น ผู้ ที่เ คยเรี ย นเพศศึ กษามาก่อน เช่นเดียวกับ ครูส อนวิช าอื่นๆ นอกจากนี้ความประพฤติ และ
พฤติกรรมหรือบุคลิกภาพของครูนับว่าเป็นสิ่งสาคัญมากในการสอนเพศศึกษา โรงเรียนควรสนับสนุน
ให้ ค รู ไ ด้ รั บ การอบรมหรื อ ประชุ ม สั ม มนาเกี่ ย วกั บ เพศศึ ก ษา เนื่ อ งจากเป็ น ความจริ ง ที่ ว่ า
“การพัฒนาการเรียนการสอเพศศึกษาจะไม่มีวันสาเร็จหากไม่เริ่มต้นจากการพัฒนาครู”
3.2 จัดสอนเพศศึกษาในหลักสูตรวิชาสุขศึกษาการสอนเพศศึกษาในโรงเรียนควรเป็นเพียง
บทเรียนหนึ่งเท่านั้น ไม่ค วรแยกเพศศึกษาออกมาเป็นวิชาอิส ระเพราะความรู้เรื่องเพศมีอยู่หลาย
ลักษณะด้วยกันนอกจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ที่อาจเป็นวิชาเลือกเสรีได้
โดยโรงเรียนอาจจัดขึ้นเป็นสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมตามความเหมาะสม
3.3 จัดสอนเพศศึกษาสอดแทรกผสมผสานหรือบูรณาการเข้าไปในเนื้อหาสาระของวิชาหรือ
กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องการสอนเพศศึกษาในรูปแบบบูรณาการนี้ นอกจากนักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่อง
เพศครบลักษณะตามธรรมชาติอย่างสมบูรณ์แล้ ว ยังช่วยให้นักเรียนมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่าง
เรื่องเพศวิถีกับชีวิตประจาวันได้เป็นอย่างดี และสามารถประยุกต์ประสบการณ์ที่ได้รับเข้ากับชีวิตจริง
ได้หากมีโปรแกรมเพศศึกษาในโรงเรียนการประสานงานเกี่ยวกับเรื่องนี้จะง่ายขึ้น
3.4 จัดกิจกรรมพิเศษเกี่ยวกับเพศศึกษาเพื่อ เสริมหลักสูตรตามโอกาสอันควรกิจกรรมพิเศษ
เช่น การจั ด นิ ท รรศการ การอภิ ป ราย การโต้ ว าทีก ารบรรยายของวิ ทยากร การอยู่ค่ ายพัก แรม
การจัดทัศนศึกษาหรือทัศนาจรรวมทั้งโครงการพัฒนาทักษะชีวิตรอบด้านและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
อื่นๆ เพื่อความมุ่งหมายในการส่งเสริมเพศศึกษาเป็นกรณีพิเศษนั้นนับว่าเป็นประโยชน์ต่อเด็กมาก
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3.5 จั ดเนื้ อ หาสาระหรื อ โอกาสการเรียนรู้ให้ มีความยืดหยุ่น (Flexibility) สอดคล้ องกั บ
เหตุการณ์ บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในชีวิตจริงที่เกี่ยวกับเพศวิถีหรือเพศศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การสอนตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (Incidental Teaching) จะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนสนใจและตั้งใจ
เรียนดีมากทาให้เกิดประสบการณ์และการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง ครูจึงไม่จาเป็นต้อ งสอนตามหนังสือ
หรือตาราทุกเรื่องเพราะชีวิตจริงมิได้เป็นตามตาราเสมอไป
3.6 จั ด หนั ง สื อ อ่ า นประกอบ หนั ง สื อ อ่ า นเพิ่ ม เติ ม และเอกสารอื่ น ๆรวมทั้ ง สื่ อ ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับเพศศึกษาไว้ในห้องสมุดของโรงเรียนหนังสือและสื่อการเรียนประเภท
ต่างๆ จะเป็นประโยชน์ในการศึกษาและค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศเป็นอันมากแต่ทางโรงเรียน
จาเป็นต้องคัดเลือกให้เหมาะสมและควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดด้วย
3.7 จัดบางบทเรียนเพศศึกษาให้เอื้อต่อคุณภาพการเรียนรู้
3.7.1 ควรสอนเพศศึกษาต่อจากบทเรียนสุขภาพจิต
3.7.2 ควรจัดสอนเรื่องโรคทางเพศปนไปกับโรคอื่นๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันทั้ง
โรคติ ด ต่ อ และโรคไม่ ติ ด ต่ อ เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นเห็ น ว่ า เรื่ อ งเพศเป็ น เรื่ อ งธรรมดาที่ ค วรเรี ย นรู้
(ไม่ควรเน้นเรื่องเพศในทางลบ)
3.8 จัดให้เรียนรู้และรู้จักบริโภคข้อมูลข่าวสารเรื่องเพศและเพศศึกษาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
เรื่ อ งเพศและเพศศึ ก ษาในยุ ค ปั จ จุ บั น มี อ ยู่ ม ากมายและหลากหลายทั้ ง ด้ า นบวกและด้ า นลบ
ครูควรสอนให้นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์และรู้จักเลือกรับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่างๆ อย่างฉลาด
โดยเฉพาะในสุขภาพผู้บริโภคเกี่ยวกับเรื่องเพศ เช่น การโฆษณาชวนเชื่อ การหลอกลวงผลิตภัณฑ์
อันตรายการใช้บริการจากแหล่งที่ไม่สมควร ฯลฯ ซึ่งมักจะมีอยู่เกือบทุกบทเรียนเพศศึกษาเมื่อสอน
จบบทเรียนหากครูได้เพิ่มในเรื่องเหล่านี้จะเป็นที่น่าสนใจและช่วยเสริมทัศนคติหรือเติมเต็มทักษะชีวิต
ได้เป็นอย่างดี
3.9 จัดกิจกรรมเสริมบทเรียนเรื่องความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับเรื่องเพศ ในระหว่างการสอนหรือ
ก่อนจบบทเรียน (ถ้าหากมีเวลามากพอ) ความรู้เรื่องเพศ เช่นเดียวกับบทเรียนสุขศึกษาเรื่ องอื่นๆ
ที่มักจะมีความเชื่อที่ผิดเกี่ยวข้องอยู่ด้วย ซึ่งเป็นโอกาสดีที่ครูควรจะได้นามาอภิปราย ยกตัวอย่าง
ประกอบ พร้อมสรุปเหตุผลที่ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ เพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เรียน
ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
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3.10 จั ดการประเมิน ผลโปรแกรมเพศศึกษาในโรงเรียนให้ส มบูรณ์และต่อเนื่องกิจกรรม
ทางการศึกษาทั้งในด้า นการจัดสิ่งแวดล้อม การจัดบริการและการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษา
ต่างๆ เหล่านี้ จ าเป็นต้องมีการประเมินผลตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งเอาไว้สาหรับนักเรียน ครูอาจารย์
พ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้ทราบความเป็นไปของพฤติกรรมทางเพศและการปรับตัว
ทางเพศของนักเรียนแล้วนาผลที่ได้จากการประเมินมาทาการปรับปรุงโปรแกรมเพศศึกษาในโรงเรียน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
กล่าวโดยสรุปได้ว่าวิธีสอนเพศศึกษา
1. จั ดหนั งสื อ อ่านประกอบ หนังสื ออ่า นเพิ่ มเติม รู้จั กบริ โ ภคข้ อมูล ข่าวสารค าศัพ ท์ห รื อ
ประมวลคาทางด้านวิทยาศาสตร์ทางเพศและเพศศึกษาข้อมูลครูควรจะเป็นผู้แนะนาวิธีเลือก
2. การกิจกรรมการเรียนการสอนช่วยสร้างทัศนคติความอันดีและมีความคิดวิพากษ์วิจารณ์
การใช้กล่องคาถาม ครูตอบควรตอบแบตรงไปตรงมา การอภิปรายในเรื่องเพศ การเลือกใช้อุปกรณ์
การสอนให้เหมาะสม
3. การจัดการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาการสอนเพศศึกษาในโรงเรียนควรเป็นเพียงบทเรียน
หนึ่งเท่านั้น ไม่ควรแยกเพศศึกษาออกมาเป็นวิชาอิสระควรแทรกผสม ผสานหรือบูรณาการเข้าไปใน
เนื้อหาสาระของวิชาหรือกิจกรรมอื่นๆถ้ าเป็นโรงเรียนสหศึกษาการสอนเพศศึกษาทั่วไปควรจัดสอน
ร่วมกันทั้งเฉพาะเพศในระดับชั้นมัธยมศึกษา
4. จัดเตรียมครูให้มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีสอนแล้วยังต้องทาความคุ้นเคย
กับนักเรียนก่อน
5. การประเมินผลตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งเอาไว้และใช้วิธีการที่หลากหลาย
1.6 การจัดการเรียนการสอนเพศศึกษาระดับประถมศึกษา
สุชาติ โสมประยูร และ วรรณี โสมประยูร (2547) กล่าวว่า สาเหตุของการสอนเพศศึกษา
ให้กับเด็กระดับประถมศึกษา ได้ดังนี้
1. การสอนในชั้นประถมศึกษาไม่เกี่ยวข้องกับอารมณ์เพราะเด็กประถมศึกษาจะไม่ มีปัญหา
ทางอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องในการเรียนเหมือนกับเด็กมัธยมศึกษา
2. เด็กประถมศึกษามีความโน้มเอียงที่อาจจะได้ รับความรู้ที่ผิดพลาดได้ง่ายกว่า ซึ่งอาจจะทา
ให้เป็นภัยหรือเกิดอันตรายขึ้นกับเด็กได้ง่ายเช่นเดียวกัน
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3. ถ้าเด็กได้รั บเพศศึกษาจากแหล่งที่ไม่เหมาะสมอาจจะทาให้เด็กมีทัศนคติทางเพศที่ไ ม่ดี
อาจมองเรื่องเพศไปในแง่ร้าย แก้ไขได้ยากและอาจจะสายเกินไป
4. ความรู้ เรื่ องเพศเป็ น ประสบการณ์ใหม่ เด็กประถมศึกษาจึงมีความพร้อมในการเรียน
เพศศึกษาได้มากกว่าและเรียนเป็นธรรมชาติได้ดีกว่าเด็กมัธยมศึกษา
5. โดยทั่ ว ไปการสอนเพศศึ ก ษาในชั้ น ประถมศึ ก ษากระท าได้ ง่ า ย สะดวกและประสบ
ความสาเร็จได้มากกว่าในชั้นมัธยมศึกษา ยิ่งกว่านั้นการเรียนในระดับประถมศึกษายังเป็นการศึกษา
ภาคบังคับเด็กส่วนใหญ่ของประเทศจึงมีโ อกาสเรียนเพศศึกษาถ้าทุกโรงเรียนระดับประถมศึกษา
จัดการสอนเพศศึกษาให้กับเด็ก
กล่ า วโดยสรุ ป ได้ว่ า การจั ดการเรี ยนการสอนเพศศึก ษาระดับ ประถมศึก ษาเด็ กมั กจะมี
ความเอนเอียงและยังได้รับข้อมูลที่ผิดจากสื่อก็จะเกิดความผิดพลาดแต่การสอนเพศศึกษาจะประสบ
ความสาเร็จเพราะเนื้อหาเรื่องเพศเป็นสิ่งที่แปลกใหม่สาหรับเด็กเพราะสิ่งที่ยังไม่เคยประสบกับตนเอง
2. แนวคิดเกี่ยวกับทักษะชีวิต
2.1 ความหมายของทักษะชีวิต
ส านั ก วิ ช าการและมาตรฐานการศึ ก ษา (2554) ได้ ใ ห้ ค วามหมายว่ า ทั ก ษะชี วิ ต เป็ น
ความสามารถของบุ ค คลในการจั ด การกั บ ปั ญ หาต่ า ง ๆ รอบตั ว ในสภาพสั ง คมปั จ จุ บั น
และเตรียมพร้อมสาหรับการปรับตัวในอนาคต
กรมวิชาการ (2542) ทักษะชีวิต คือ ความสามารถของบุคคลที่จะคิด ตัดสินใจแก้ปัญหาและ
ปรับตัวให้มีพฤติกรรมที่ถูกต้อง สามารจัดการกับความต้องการ ปัญหาและสถานการณ์ต่างๆเพื่อให้
สามารถดาเนินชีวิตอย่างเหมาะสมกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปให้มีสุขภาพดีทั้งทางด้านร่างกายจิตใจ
อารมณ์และสังคมร่วมสร้างสรรค์สังคมเป็นสังคมที่มีสุขภาพดี
WHO (1993) ได้ให้ ความหมายทักษะชีวิตว่าเป็นความสามารถในการปรับตัวและการมี
พฤติกรรมที่ถูกต้องเมื่อเผชิญกับสิ่งที่ท้าทายต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และยังเป็นสิ่งที่จรรโลงให้เกิดการดารงไว้ซึ่งสภาวะสุขภาพจิตที่ดี สามารถปรับตัวและมีพฤติกรรมไป
ในทางทีถ่ ูกต้องในขณะที่เผชิญแรงกดดันหรือกระทบกับสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัว
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แก้ ว ใจ สิ ท ธิ ศั ก ดิ์ (2551) กล่ า วว่ า ทั ก ษะชี วิ ต หมายถึ ง ความสามารถของบุ ค คลใน
การปรั บ ตั ว และเผชิ ญ กั บ ปั ญ หาต่ า งๆที่ อ ยู่ ร อบตั ว อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและสามารถจั ด การกั บ
สถานการณ์แวดล้อมในชีวิต ประจาวันได้อย่างเหมาะสม เป็นความสามารถที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้
ประสบการณ์และการฝึกฝนเพื่อนาไปสู่พฤติกรรมที่พึงประสงค์และส่งเสริมสุขภาพทาให้บุคคลนาเนิน
ชีวิตได้อย่างเป็นสุข
กล่ า วโดยสรุ ป ได้ ว่ า ความหมายของทั ก ษะชี วิ ต หมายถึ ง ความสามารถของบุ ค คลที่
การปรับตัวเผชิญและจัดการกับปัญหาสภาวะสุขภาพกายและจิต ได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับ
ตัวเอง เพื่อดาเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
2.2 องค์ประกอบของทักษะชีวิต
WHO (1997) แบ่งเป็น 10 ทักษะ หรือ 5 คู่ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ 3 ด้าน
1. ด้ า นพุ ท ธิ พิ สั ย ประกอบด้ ว ย ทั ก ษะการคิ ด สร้ า งสรรค์ ( Creative Thinking) และ
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)
2. ด้ า นจิ ต พิ สั ย ประกอบด้ ว ย ทั ก ษะการตระหนั ก รู้ ใ นตน ( Self Awareness) และ
ทักษะการเข้าใจผู้อื่น (Empathy)
3. ด้ า นทั ก ษะพิ สั ย มี 3 คู่ ป ระกอบด้ ว ย ทั ก ษะการสร้ า งสั ม พั น ธภาพและการสื่ อ สาร
(Interpersonal Relationship and Communication skills) ทักษะการตัดสินใจและการแก้ปัญหา
(Decision Making and Problem Solving) ทั ก ษะการจั ด การกั บ อารมณ์ แ ละการจั ด การกั บ
ความเครียด(Coping with Emotion) and Coping with Stress)
กรมสุ ข ภาพจิ ต (2541) ได้แบ่ง เป็น 12 ทัก ษะดัง นี้ 1) ทักษะความคิ ดวิเคราะห์ วิ จารณ์
2) ทั ก ษะความคิ ด สร้ า งสรรค์ 3) ทั ก ษะความตระหนั ก รู้ ใ นตน 4) ทั ก ษะความเห็ น ใจผู้ อื่ น
5) ทักษะความภูมิใจในตนเอง 6) ทักษะความรับผิดชอบต่อสัง คม 7) ทักษะการสร้างสัมพันธภาพ
8) ทักษะการสื่อสาร 9) ทักษะการตัดสินใจ 10) ทักษะการแก้ไขปัญหา 11) ทักษะการจัดการกับ
อารมณ์ 12) ทักษะในการจัดการกับความเครียด
ส านั ก วิ ช าการและมาตรฐานการศึ ก ษา (2554) ได้ ก าหนดองค์ ป ระกอบทั ก ษะชี วิ ต ไว้
4 องค์ประกอบ ดังนี้
1. การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น หมายถึง การรู้ความถนัด ความสามารถ
จุดเด่นจุดด้อยของตนเอง เข้าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคล รู้จักตนเอง ยอมรับ เห็นคุณค่าและ
ภาคภูมิใจในตนเองและผู้อื่นมีเป้าหมายในชีวิตและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
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2. การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การแยกแยะข้อมู ล
ข่าวสาร ปั ญหาและสถานการณ์รอบตัว วิพากษ์วิจารณ์และประเมินสถานการณ์รอบตัวด้วยหลั ก
เหตุผลและข้อมูลที่ถูกต้อง รับรู้ปัญหา สาเหตุของปัญหา หาทางเลือกและตัดสินใจในการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์
3. การจัดการกับอารมณ์และความเครียด หมายถึง ความเข้าใจและรู้เท่าทันภาวะอารมณ์
ของบุคคล รู้สาเหตุของความเครียด รู้วิธีการควบคุมอารมณ์และความเครียด รู้วิธีผ่อนคลาย หลีกเลี่ยง
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดอารมณ์ไม่พึงประสงค์ไปในทางที่ดี
4. การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น หมายถึง การเข้าใจมุมมอง อารมณ์ ความรู้ สึกของผู้อื่น
ใช้ภ าษาพูดและภาษากายเพื่อสื่อสารความรู้สึกนึกคิดของตนเอง รับรู้ความรู้สึกนึกคิดและความ
ต้องการของผู้อื่น วางตัวได้ถูกต้องเหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ ใช้การสื่อสารที่สร้างสัมพันธภาพที่ดี
สร้างความร่วมมือและทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
กล่ าวโดยสรุป ได้ว่าองค์ป ระกอบของทักษะชีวิตที่เหมือนกัน คือ การตระหนักรู้และเห็ น
คุ ณ ค่ า ในตนเองและผู้ อื่ น การสร้ า งสั ม พั น ธภาพที่ ดี กั บ ผู้ อื่ น การสร้ า งสั ม พั น ธภาพที่ ดี กั บ ผู้ อื่ น
การจัดการกับอารมณ์และความเครียด การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาซึ่งเป็นทักษะชี วิตที่
ส านั ก วิ ช าการและมาตรฐานการศึ ก ษา ได้ ก าหนดไว้ ส าหรั บ นั ก เรี ย นในการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
เป็นส่วนประกอบในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.3 ความสาคัญของทักษะชีวิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2550) กล่าวว่า ความสาคัญของทักษะชีวิตทาให้บุคคลมี
การพัฒนาบุคลิกภาพในด้านมโนธรรมและคุณธรรม ทางด้านการจัดการศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
รวมถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆที่มีความรุนแรงในสังคม เพื่อความเป็ นอยู่ที่ดีขึ้นและในการจัดการศึกษา
ได้นาเอาทักษะชีวิตไปใช้อย่างกว้างขวาง
กล่าวโดยสรุปได้ว่าความสาคัญของทักษะชีวิตทาให้บุค คลพัฒนาบุคลิกภาพในด้านมโนธรรม
และคุณธรรมจะส่งเสริมสุขภาพแล้วแก้ปัญหาได้
2.4 การสอนทักษะชีวิต
WHO (1994) ได้ให้กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนทักษะชีวิตไว้ ดังนี้ การสอนทักษะชีวิต
ในเด็กและเยาวชนได้มีการน าไปใช้อย่างกว้างขวาง เพื่อป้ องกันปัญหาการใช้ยาที่ไม่ถูกต้องและ
การตั้งครรภ์วัยรุ่น ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพจิตสาหรับผู้ใหญ่ก็ได้ มีการนาโปรแกรมทักษะชีวิตไป
ใช้ กลยุทธ์ที่เหมาะสมของการนาทักษะชีวิตมาใช้ควรจะเริ่มต้นจากกลุ่มเด็กและเยาวชนที่อยู่ในระบบ
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โรงเรียน ซึ่งการส่งเสริมการเรียนการสอนทักษะชีวิตเป็นการสนับสนุนให้มีพฤติกรรมสุ ขภาพที่ดีมี
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคคลและการมีสุขภาพจิตที่ดี นอกจากนี้ยังเป็นการป้องกันเยาวชนตั้งแต่
เริ่มแรกก่อนที่จะเกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในอนาคต
วนิดา ขาวมงคล เอกแสงศรี (2546) กล่าวว่า หลักการจัดกิจกรรมและการสอนเพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิตมีดังนี้
1. กาหนดวัตถุประสงค์และแนวการสอนรวมทั้งการจัดกิจกรรมที่เน้นในด้านการปฏิบัติอย่าง
ชัดเจนที่สามารถวัดและประเมินผลได้
2. จั ด กิ จ กรรมการสอนที่ เ หมาะสมกั บ วั ย และวุ ฒิ ภ าวะความสนใจ ความถนั ด และ
ความสามารถของผู้เรียนตามหลักจิตวิทยาการศึกษา และภูมิหลั งหรือสภาพที่สอดคล้องกับความเป็น
จริงในชีวิตของผู้เรียน
3. ใช้กระบวนการกลุ่มและกระบวนการเรียนรู้ที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้
และทักษะที่จะนาไปใช้ในการดาเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง
4. บูรณาการความรู้กับทักษะชีวิตเพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นคุณค่าของความสาคัญในสาระความรู้
กั บ ทั ก ษะชี วิ ต เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นได้ เ ห็ น คุ ณ ค่ า ของความส าคั ญ นาระความรู้ ที่ มี ค วามจ าเป็ น ต่ อ
การพัฒนาทักษะชีวิตอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. จัดโอกาสให้เกิดความร่วมมือระหว่าสถานศึกษา พ่อ แม่ ผู้ปรกครอง และชุมชนต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดการประชุมในรูปแบบต่างๆทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการระหว่างบ้าน
และโรงเรียนการจัดงานหรือนิทรรศการเกี่ยวกับทักษะชีวิตที่เป็นที่สนใจของบุคคลทั่วไป
6. จั ด กิ จ กรรมให้ เ หมาะสมกั บ เวลา สถานที่ และสอดคล้ อ งกั บ วิ ถี ชี วิ ต วิ สั ย ทั ศ น์ และ
ความเป็นจริงของบุคคลและเป้าหมายของสถานศึกษานั้นๆ
7. มีการประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
8. น าผลที่ ป ระเมิ น ได้ จ ากการจั ด การในข้ า งต้ น มาวิ เ คราะห์ วิ จั ย อย่ า งเป็ น ระบบโดย
กระบวนการที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะชีวิตที่อยู่ในระดับสูงยิ่งขึ้นต่อไป
กล่าวโดยสรุปได้ว่าการสอนทักษะชีวิตเริ่มต้นจากกลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นการสนับสนุนให้มี
พฤติกรรมสุขภาพที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีการจัดกิจกรรมที่เน้นในด้านการปฏิบัติ ใช้กระบวนการกลุ่ม
บูรณาการความรู้และโอกาสให้เกิดความร่วมมือระหว่าสถานศึกษา พ่อ แม่ ผู้ปรกครองและชุมชน
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3. แนวคิดเกี่ยวกับความตระหนักรู้ในตนเอง
3.1 ความหมาย
Salovey and Gardner (1995), Goleman (1998) (อ้างถึงในทศพร ประเสริฐ สุ ข , 2542)
ก ล่ า ว ว่ า ก า ร ต ร ะ ห นั ก รู้ ใ น ต น เ อ ง ( Self-Awareness ห รื อ Knowing one’s Emotion)
คือ ความสามารถในการรับรู้และเข้าใจความรู้สึก ความคิด และอารมณ์ของตนเองได้ตามความเป็น
จริง ประเมินตนเองได้อย่างชัดเจน ตรงไปตรงมา และมีความเชื่อมั่น รู้จักจุดเด่น จุดด้อยของตนเอง
รู้จักรักษาสัจจะคาพูดของตนเอง (Intigrity) มีสติเข้าใจตนเอง
WHO (1994) ได้กล่าวถึง การตระหนักรู้ในตนเองว่าเป็นความสามารถในการค้นหาและ
เข้าใจในจุดเด่น จุดด้อยของตนเอง และความแตกต่างจากบุคคลอื่น ไม่ว่าจะแง่ความสามารถเพศ
วัย ระดับการศึกษา สีผิว ท้องถิ่น สุขภาพ
กรมสุขภาพจิต (2543) กล่าวว่า การตระหนักรู้ในตนเอง หรือ การรู้จักอารมณ์ของตนเอง
หมายถึง เข้าใจความรู้ สึ กที่เกิด ขึ้น สามารถแสดงอารมณ์ได้อย่ างเหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ
ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญที่นาไปสู่การเข้าใจตนเองในด้านจิตใจ
สุ ดาพร ด ารงค์ว านิ ช (2542) ได้ให้ ความหมายของการตระหนักรู้ ในตนเองว่า หมายถึ ง
ความสามารถในการเข้าใจตนเอง รู้ว่าตนเองกาลังคิดอะไร รู้สึกอย่างไร และกาลังทาอะไรกับตนเอง
และกับบุคคลอื่น รวมทั้งสามารถที่จะประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเองได้
กล่าวโดยสรุปได้ว่าความหมายของความตระหนักรู้ในตนเอง ความสามารถในการรับรู้และ
เข้าใจความรู้สึกมีความเข้าใจในจุ ดเด่นและจุดด้อยของตนเองโดยเห็นความแตกต่างของบุคคลอื่นซึ่ง
จะสามารถแสดงอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งสาคัญที่นาไปสู่การเข้าใจ
ตนเองในด้านจิตใจ
3.2 องค์ประกอบของตระหนักรู้ในตนเอง
Whetten and Cameron (1991) ได้ ก ล่ า วว่ า การตระหนัก รู้ ใ นตนเองนั้น มี ห ลายด้ า นทั้ ง
ในด้านอารมณ์ ทัศนคติ บุ คลิ กภาพ เป็นต้น แต่ในหลายๆ ด้ านนั้นมีด้านที่จาเป็นต้องศึกษาและ
ทาความเข้าใจอยู่ 4 ด้าน ซึ่งถือว่าเป็นแกนสาคัญของการตระหนักรู้ในตนเอง ได้แก่
1. ด้านค่านิยม หมายถึง สิ่งที่บุคคลยึดมั่นเป็นแนวคิด ความรู้สึก ความต้องการ ความเชื่อ
เป็นแรงจูงใจ หรือสิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้บุคคลสามารถตัดสิ นใจเลือกแนวทางดาเนินชีวิตของตนให้มี
คุณค่าแก่ตนเองหรือสังคม
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2. ด้านรูปแบบทางความคิด เป็นกระบวนการทางการคิดที่บุคคลแต่ละคนใช้เป็นแนวทาง
ในการรับรู้ แปลความและโต้ตอบ สารข้อมูลในสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งทาให้แต่ละบุคคลแสดงพฤติกรรม
ออกมาแตกต่างกันนอกจากนี้ ได้ยึดทฤษฎีด้านการคิดของ ซึ่งแบ่งกระบวนการคิดเป็น 2 ด้าน ดังนี้
2.1 ด้ า นการรวบรวมข้ อ มู ล เป็ น กระบวนการที่ ใ ช้ ใ นการรวบรวมข้ อ มู ล ซึ่ ง แบ่ ง
ออกเป็น 2 ขั้น ดังนี้
2.1.1 การรับรู้โดยใช้ประสาทสัมผัส เป็นการรับรู้โดยใช้อวัยวะ ตา หู จมูก
ลิ้ น และผิ ว กายรั บ สั ม ผั ส ท าหน้ า ที่ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ หรื อ อุ ป กรณ์ ใ นการรั บ สั ม ผั ส แล้ ว ส่ ง ไปเป็ น
ประสบการณ์ทางสมองเพื่อให้เกิดการรับรู้ต่อไปจะเน้นที่รายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะของสิ่ง
เร้าหรือข้อมูลพื้นฐาน
2.1.2 การรับรู้ในใจ เป็นการที่เราสามารถคิดหรือพิจารณาถึงการรับรู้ทุก
อย่างที่เกิดขึ้นในใจของเราเอง จะเป็นรูปแบบการคิดที่เข้าใจในภาพรวมทั้งหมดของสภาพการณ์หรือ
ข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นความคิด ความรู้สึก อารมณ์ เน้นความสัมพันธ์ของข้อมูลพื้นฐาน
2.2 ด้านการประเมินข้อมูลข่าวสาร เป็นรูปแบบในการประเมินข้อมูลที่บุคคลได้รับ
มาซึ่งประกอบไปด้วย
2.2.1 การคิด เป็นการจัดระบบและรูปแบบใหม่ของประสบการณ์ที่ผ่าน
มาแล้วให้เข้ากับสภาพการณ์ปัจจุบัน ใช้ประเมินข้อมูลที่ได้รับ โดยใช้การวางแผนอย่างมีระบบและ
ลาดับขั้นตอนเน้นที่กระบวนการที่เหมาะสมดาเนินไปอย่างมีเหตุผล
2.2.2 ความรู้สึก เป็นกระบวนการให้คุณค่ากับความคิด หรือเหตุการณ์ใช้
ความรู้สึกในการประเมินข้อมูล
3. ด้านการปรับตัว ประกอบไปด้วยลักษณะ คือ มีความเชื่อมั่นในตนเองเป็นตัวของตัวเอง
เห็นคุณค่าในตนเอง มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เป็นที่ยอมรับของกลุ่ม มีความมั่นคงทางอารมณ์
และแสดงออกอย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ
4. ด้านความสั มพันธ์ระหว่างบุคคล คื อ รู้และเข้าใจในการแสดงออกต่อกันของบุคคลจะ
เกิ ด ขึ้ น จากความต้ อ งการของผู้ แ สดงออกเองกั บ ผู้ ที่ ม าสั ม พั น ธ์ จะเกิ ด เป็ น พฤติ ก รรมต่ อ กั น
การแสดงออกต่อกัน
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Goleman (1998) (อ้างถึงในเพ็ญนภา กุลกานต์สวัสดิ์ , 2555) แบ่งการตระหนักรู้ในตนเอง
ออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้
1. การรู้อารมณ์ตนเอง (Emotional Self-Awareness) การรู้และการเข้าใจความรู้สึกของ
ตนเองและผลที่ตามมาและรู้ว่าเหตุใดตนรู้สึกเช่นนั้นสามารถบอกความรู้สึกหรือสภาวะอารมณ์ทั้ ง
ทางบวกและทั้ง ทางลบของตนเองได้ และสามารถแสดงความรู้ สึ กของตนออกมาได้อย่า งชัดเจน
ตรงตามกาลเทศะ สถานการณ์ สภาพการณ์และปรับอารมณ์ตนเองได้อย่างเหมาะสม
2. การประเมินตนเองได้ถูกต้อง (Accurate Self-Assessment) การประเมินตนเองได้ตาม
จริง รู้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง เมื่อมองตนเองได้อย่างถูกต้องก็สามารถแสวงหาสิ่งต่างๆเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของตนเองได้อย่างแท้จริง ตระหนักถึงความสามารถและขีดจากัดของตนเอง
รับฟังผลตอบรับจากผู้อื่นและสามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดของตนเองได้และพร้อมที่จะพัฒนา
ตนเองเมื่อต้องทาการร่วมกับผู้อื่นที่มีความสามารถมากกว่า
3. ความเชื่อมั่นในตนเอง (Self-Confidence) ความเชื่อมั่นเป็นปัจจัยที่ส่งผลทางบวกต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ในหลายๆด้านผู้ที่มีความมั่นใจในตนเองในระดับที่เหมาะสมจะมีศักยภาพที่ดีประสบ
ผลสาเร็จในอาชีพ
กล่าวโดยสรุปได้ว่าองค์ประกอบของตระหนักรู้ในตนเอง มีด้านค่านิยม ด้านรูปแบบทางความคิด
ด้านการปรับตัว และด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลซึ่งมีความสลอดคล้องกับการรู้อารมณ์ตนเอง
การประเมินตนเองได้ถูกต้องและความเชื่อมั่นในตนเองถือว่าเป็นแกนสาคัญจึงจาเป็นต้องศึกษาและ
ทาความเข้าใจ
3.3 ปัจจัยที่มีผลต่อการตระหนักรู้ในตนเอง
มารยาท สุ จ ริ ตวรกุล (2545) ได้ส รุปปั จจัย ที่มีผ ลต่อ การตระหนัก ของแต่ล ะบุค คลไว้ดั ง
รายละเอียดต่อไปนี้
1. ประสบการณ์ก ารเรี ย นรู้ เป็ นประสบการณ์ ที่เกิ ดขึ้ นในอดี ตและปั จจุบั น เกิดการรับ รู้
เรื่องราวเนื่องจากเข้าไปเกี่ยวข้องในเหตุการณ์นั้ นๆ ประสบการณ์ที่ได้พบเห็นมีผลโดยตรงทาให้เกิด
การรับรู้ต่างๆ เช่น คนที่เคยอยู่ในบ้านเมืองที่สับสนวุ่นวายไร้ระเบียบ สกปรกบนพื้นถนนหรือทางเท้า
เต็มไปด้วยขยะ สายไฟฟ้า สายโทรทัศน์ระโยงระยางเกะกะ การรับรู้สภาพดังกล่าวอยู่ทุ กวันจะทาให้
เกิดความเคยชินยอมรับแต่สานึกดังเมื่อมีการเปรียบเทียบจากสิ่งที่รับรู้ใหม่หรือสัมผัสใหม่และนาการ
รับรู้ใหม่มาเปลี่ยนแปลงสานึกของตนเองความใส่ใจและการให้คุณค่าในเรื่องที่จะรับรู้ซึ่งเปลี่ยนแปลง
ได้ห ลายระดับตั้งแต่ความจ าเป็ น ความต้องการ ความคาดหวัง ความสนใจและอารมณ์ การรับรู้
ของบุคคลขึ้นอยู่กับว่าเขาใส่ใจและให้คุณค่าในเรื่องนั้นมากน้อยเพียงใด
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2. ลักษณะและรูปแบบของเรื่องที่จะรับรู้ว่ามีลักษณะ รูปแบบอย่างไร ถ้าเป็นเรื่องบุคคล
สนใจ คาดหวังและต้องการ บุคคลก็จะรับรู้ได้ดี และส่งผลให้ตระหนักรู้
กล่ า วโดยสรุ ป ได้ ว่ า ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การตระหนั ก รู้ ใ นตนเองประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้
ประสบการณ์ที่ได้พบเห็นมีผล โดยตรงทาให้เกิดการรับรู้ต่างๆและลักษณะและรูปแบบของเรื่องที่จะ
รับรู้ซึ่งมีผลต่อการตระหนักของแต่ละบุคคล
3.4 การพัฒนาการตระหนักรู้ในตนเอง
Kaiman and Waughfield (1993) ได้กล่าวว่าการพัฒนาการตระหนักรู้ในตนเองปฏิบัติได้
2 วิธีการหลักๆดังนี้
1. ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง สามารถปฏิบัติได้ 3 รูปแบบ คือ
1.1 การฟังตนเอง โดยการสารวจหรือสังเกตความคิด ความรู้สึกและการกระทาของ
ตนว่าเป็นอย่างไรซึ่งเป็นกระบวนการของภาวะตื่นอยู่เสมอ
1.2 การฟังคนอื่น เป็นการศึกษาตนเองโดยอาศัยการสังเกตปฏิกิริยาของผู้อื่นที่มีต่อ
ตนทาให้ทราบว่าคนอื่นมองตนเองอย่างไรทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าตนเองจะเปิดใจได้มากน้อยขนาดไหน
1.3 การบอกคนอื่ นเกี่ย วกั บ ตนเอง เป็ น การเปิด เผยตนเอง ซึ่ง เป็น ขั้น แรกของ
การพัฒนาความตระหนักในตนเอง
2. การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น (Interpersonal relationships) ซึ่งครอบครัวมักจะเป็นแหล่ง
แรกและแหล่ งสุ ดท้ายที่จ ะให้ บ ทสอนเกี่ยวกับความตระหนักในตนเองโดยการเรีย นรู้นี้จะขึ้นกับ
ประสบการณ์ชีวิต รวมถึงสัมพัน ธภาพที่ตนมีกับครู อาจารย์ ผู้ ร่ว มงาน ผู้ บังคับบัญชาการพัฒ นา
การตระหนักรู้ในตนเองมีลักษณะและวิธีการที่สามารถฝึกปฏิบัติได้ ดังนั้นถ้ามีการฝึกฝนหรือปฏิบัติไม่
ว่าจะรูปแบบใดก็ตามจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินชีวิต ก็จะสามารถสร้างความสมดุลให้กับ
ตนเองมี ทั กษะในการสร้ า งสั ม พั น ธภาพกั บ ผู้ อื่ น ซึ่ ง มี ความส าคั ญ และมี คุณ ประโยชน์อ ย่ า งยิ่ ง ต่ อ
การพัฒนาตนเองการได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะและสะสมประสบการณ์ใ นการพัฒนาความตระหนักใน
ตนเอง เป็นการเพิ่มโอกาสในการพัฒนาและปรับปรุงพฤติกรรมของตนเองให้เหมาะสมยิ่งๆ ขึ้น
Dann (1996) กล่ า วไว้ ว่ า วิ ธี ก ารพั ฒ นาความตระหนั ก รู้ ใ นตนเองท าได้ โ ดยการส ารวจ
ความคิด ความรู้สึก การกระทาของตนเองด้วยการรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่นตลอดจนแต่สังเกต
ปฏิกิริยาของบุคคลอื่นที่มีต่อตนเองทั้งนี้ขึ้นกับการเปิดใจยอมรับของตนเอง หรือการเปิดเผยเรื่องราว
ของตนเองต่อผู้อื่นและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
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ณิช า พรหมน้ อย (2544) ยัง ได้กล่ า วถึงการพัฒ นาการตระหนักรู้ ในตนเองว่ามี แนวทาง
การปฏิบัติ และขั้นตอนการฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาการตระหนักในตนเอง ดังนี้
1. ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง สามารถปฏิบัติได้ 3 รูปแบบ คือ
1.1 การฟังตนเองโดยการสารวจหรือสั งเกตความคิด ความรู้สึ กและการกระทา
ของตนเองว่าเป็นอย่างไรซึ่งเป็นกระบวนการของภาวะตื่นอยู่เสมอ
1.2 การฟังคนอื่น เป็นการศึกษาตนเองโดยอาศัยการสังเกตปฏิกิริยาของผู้อื่นที่มีต่อ
ตนทาให้ทราบว่าคนอื่นมองตนเองอย่างไรทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตนเองจะเปิดใจได้มากน้อยขนาดไหน
1.3 การบอกคนอื่ น เกี่ ย วกั บ ตนเอง เป็ น การเปิ ด เผยตนเองซึ่ ง เป็ น ขั้ น แรกของ
การพัฒนาความคิดตระหนักรู้ในตนเอง
2. การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น (Interpersonal relationships) ซึ่งครอบครัวมักจะเป็นแหล่ง
แรกและแหล่ งสุ ดท้า ยที่จ ะให้ ค าสอนเกี่ย วกับ ความตระหนักในตนเองโดยการเรียนรู้ นี้จะขึ้นกั บ
ประสบการณ์ชีวิตรวมถึงสัมพันธภาพที่ตนมีกับครู อาจารย์ ผู้ร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา
การพั ฒ นาความตระหนั ก ในตนเองสามารถฝึ ก ปฏิ บั ติ ไ ด้ ถ้ า มี ก ารฝึ ก ฝนหรื อ ปฏิ บั ติ จ น
กลายเป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินชีวิตก็จะสามารถสร้างความสมดุลให้กับตนเองมีทักษะในการสื่อสาร
สร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น ซึ่งมีประโยชน์และสาคัญยิ่งการพัฒนาตนเอง อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาส
ในการพัฒนา ปรับปรุง พฤติกรรมของตนเองในด้านต่ างๆ ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น กระบวนการ
สร้างความตระหนักในตนเอง สามารถฝึกปฏิบัติได้ จากขั้นตอนและกิจกรรมดังต่อไปนี้
1. ขั้นตอนการสร้างความรู้สึก ประกอบด้วยการใช้สื่อ ทาให้เกิดความรู้สึก เช่น บทความจาก
หนังสือพิมพ์ วีดีโอเทป โปสเตอร์ แผ่นพับ หรือกิจกรรมโดยใช้เกม
2. ขั้นตอนการจัดระบบความคิดความเชื่อ ประกอบด้วย กิจกรรมที่เน้นกระบวนการกลุ่ม
เช่น การอภิปรายกลุ่มย่อย การอภิปรายกลุ่มใหญ่ และการประยุกต์แนวคิด
กุณ ฑลี จริ ย าปยุ ก ต์ (2547) ได้ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาความตระหนั ก ในตนเองพบว่ า
หลักสาคัญในการพัฒนาความตระหนักรู้ในตนเอง อาจกระทาได้ ดังวิธีการต่อไปนี้
1. การพิจารณาตนเอง หรือการประเมินตนเอง (Self assessing) เป็นการตรวจสอบและเก็บ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตนเองทุกด้าน เพื่อทาความรู้จักตนเองที่แท้จริง การประเมินตนเองอาจทาได้
ในสิ่งต่อไปนี้
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1.1 ตนเองทางด้านร่างกาย (Physical self) หมายถึง เจตคติ การรับรู้และความรู้สึก
ของบุคคลในส่วนที่เกี่ยวกับตนเองด้านสรีรวิทยา รวมถึงรูปร่างหน้าตา และการทาหน้าที่ของร่างกาย
ซึ่งบุคคลแต่ละคนให้ความสาคัญกับส่วนต่างๆ ของร่างกายไม่เท่ากัน เช่น ผู้หญิงมักให้ความสาคัญกับ
ใบหน้ามากกว่าส่วนอื่น เป็นต้น ความรู้สึกต่อบุคคลที่มีต่อตนเองในด้านร่างกายจะมีผลต่อความรู้สึกที่
มีต่อความเป็นตนเองโดยรวม ดังเช่น บุคคลที่มีความพอใจต่อรูปร่างหน้าตาของตนมักจะมีมโนภาพ
แห่งตนไปในทางบวก เป็นต้น
1.2 ตนเองด้ า นอุ ด มการณ์ ห รื อ ปณิ ธ าน ( Self ideal) ซึ่ ง รวมกั บ ตนเองใน
ทางศีลธรรมจรรยา ค่านิยม และความคาดหวังในชีวิต สิ่งเหล่านี้เป็นตัวเองในทางส่วนตัว
1.3 ตนเองด้านความรู้สึกมีคุณค่า (Self esteem) เป็นการประเมินถึงความรู้สึ ก
การมี คุ ณ ค่ า แห่ ง ตน บุ ค คลประเมิ น ได้ จ ากการเปรี ย บเที ย บจากเกณฑ์ ที่ ต นตั้ ง ไว้ หรื อโดย
การเปรียบเทียบกับบุคคลอื่นๆ หากความรู้สึกที่มีบุคคลที่มีต่อตนเองในปัจจุบันต่ากว่าความคาดหวัง
ที่บุคคลได้ตั้งไว้ระดับของความรู้สึกที่มีคุณค่าแห่งตนจะต่าในทางตรงกันข้ามหากความรู้สึกที่บุคคล
มีต่อตนเองในปัจจุบั นเป็นไปตามที่ตนได้ตั้งปณิ ธานไว้บุคคลจะรู้สึกว่าตนมีคุณค่าและยอมรับนับถือ
ตนเองเป็นต้น
2. การรับฟังจากบุคคลอื่น การเรียนรู้จักตนเองจะสมบูรณ์ไม่ได้หากปราศจากความสัมพันธ์
ที่ต้องมีกับบุคคลอื่น การมีสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น จะทาให้บุคคลได้เรียนรู้จักตนเองได้ชัดขึ้นดังคา
กล่ า วที่ ว่ า “บุ ค คลอื่ น เป็ น กระจกเงาที่ ดี ที่ สุ ด ” นั่ น ก็ คื อ บุ ค คลไม่ ส ามารถรู้ จั ก ตนเองได้ ห มด
มีธรรมชาติหลาย ๆ อย่างในบุคคลซึ่งเจ้าตัวไม่ทราบและไม่ได้ตระหนัก หากแต่บุคคลอื่นมองเห็น
ชัดเจนตามที่เรียกว่าเป็นบริเวณจุดบอดในบุคคลตามการวิเคราะห์โดย Jo-Harry Window ดังกล่าว
แล้วธรรมชาติในส่วนนี้เจ้าตัวจะรับทราบได้ต่อเมื่อบุคคลนั้นต้องมีใจกว้างและรับฟังข้อมูลจากผู้อื่นว่า
ผู้อื่นเขามองเห็นเราอย่างไร บางทีข้อมูลที่ได้อาจเป็นข้อมูลใหม่ซึ่งบุคคลนั้นรับไม่ได้ ทั้งนี้เพราะเป็น
ข้อมูลที่ทาให้บุคคลเสียหน้าเกิดความละอายและการที่บุคคลไม่ยอมรับฟังข้อมูลจากคนอื่นเป็นเพราะ
วิธีการให้ข้อมูลไม่เหมาะสม ไม่ถูกต้องตามกาลเทศะ การรับฟังข้อมูลจากบุคคลอื่นเราสามารถทาได้
ทั้งในลักษณะของการรับฟังข้อเสนอแนะ หรือข้อมูลป้อนกลับทั้งแบบเป็นรายบุคคลหรือเป็นลักษณะ
ของกลุ่ ม ซึ่ ง ในการพั ฒ นาความตระหนั ก ในตนเองโดยกา รรั บ ฟั ง ข้ อ มู ล จากบุ ค คลอื่ น นั้ น
จึงมีความสาคัญที่จะต้องคานึงถึงทั้ง 2 ด้าน คือ
2.1 ด้านผู้รับ ฟัง จะต้องใจกว้างในการที่รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองอย่ างเป็น
กลางพร้อมที่จะนาไปพิจารณาไม่จาเป็นเสมอไปว่าการมองเห็นจากบุคคลอื่นจะต้องถูกต้อ งทั้งหมด
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การพิจารณาอย่างเป็นกลางจะช่วยให้ความตระหนักของบุคคลถูกต้องชัดเจนตรงตามความเป็นจริงได้
มาก
2.2 ด้านผู้ให้ข้อมูล เพื่อให้บุคคลได้รู้จักตนเองมากขึ้นนั้นไม่ถือว่าเป็นการประเมิน
บุ ค คล หากแต่ จ ะต้ อ งเป็ น การให้ ข้ อ มู ล ตามที่ ต นได้ สั ง เกต ได้ จ ากพฤติ ก รรมที่ บุ ค คลแสดงออก
การเสนอข้อมูลในลักษณะเช่นนี้เรียกว่า “การให้ข้อมูลป้อนกลับ” (Feed back) ซึ่งมีข้อควรระวังคือ
ควรกระทาด้ว ยความปรารถนาดี ไม่ใช่เพื่อมุ่งลายบุคคล การให้ ข้อมูลจะต้องถูกต้องชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจง เข้าใจได้ไม่คลุมเครือ บอกข้อมูลตามที่เห็นและสังเกตได้ ไม่ใช่การตัดสินพฤติกรรมตาม
ความรู้ สึ ก ของผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล และที่ ส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง คื อ การให้ ข้ อ มู ล ให้ เ หมาะสมกั บ กาลเทศะและ
ความเป็นจริง ใช้ภาษาง่ายๆ เป็นต้น
3. การเปิดเผยตนเอง (Self disclosing) การพัฒนาความตระหนักในตนเองส่วนหนึ่งนั้นได้
จากการเปิดเผยตนเอง เป็นการให้ข้อ มูลเกี่ยวกับตนเองเกี่ยวกับแนวความคิด ค่านิยม ความรู้สึ ก
เจตคติ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองนี้จึงเปรียบได้เสมือนหนึ่งการยืนยันว่าตนได้ตระหนัก ในความเป็น
ตนเองและพร้อมที่พัฒนาและเป็นการแสดงออกในความกล้าของเจ้าตัวเพราะการเปิดเผยตนเองนี้
เน้นที่การให้ข้อมูลในส่วนที่ 3 ของ Jo-Harry Window หรือบริเวณปิดบังซ่อนเร้นกล่าวคือ ความเป็น
ตนเองในส่วนนี้มีเจ้าตัวเท่านั้นที่ตระหนักรู้และปกปิดได้ตลอดเวลาผู้อื่นไม่ได้รับรู้ การเปิดเผยตนเอง
จะทาให้ผู้อื่นได้รู้จักตนเองมากขึ้น และในทางกลับกันตนเองจะได้ตระหนักในความเป็นตนเองมาก
ยิ่งขึ้น การเปิดเผยตนเอง โดยปกติแล้วอาจกระทาได้ใน 3 ลักษณะ คือ การแสดงความเห็นออกมา
จากใจจริง การบอกข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ทั้งที่ผู้อื่นทราบและที่ผู้อื่นไม่ทราบและการให้ข้อมูลในส่วนที่
เกี่ยวกับบุคคลอื่น การแสดงออกทั้งสามประเด็นนี้ สัม พันธ์โดยตรงกับความคิดความรู้ สึกและค่านิยม
ของผู้เปิกเผยโดยตรงดังนั้นการแสดงออกเหล่า นี้จึงถือว่าเป็นการเปิดเผยตนเองสิ่งที่สาคัญที่สุดที่
จะต้องระลึกในการเปิดเผยตนเองนี้คือ จะต้องมีความจริงใจและซื่อสัต ย์ต่อความรู้สึก ความคิดของ
ตนเองและแสดงออกอย่างเป็นธรรมชาติโดยความรู้สึกไว้เนื้อเชื่อใจและเชื่อมั่นในบุคคลที่ตนกาลังให้
ข้อมูล หากการเปิดเผยตนเองได้กระทาในลักษณะเช่นนี้จะก่อให้เกิดความรู้ สึกใกล้ชิดและเป็นกันเอง
มากขึ้นซึ่งเป็นผลดีอย่างยิ่งต่อการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลอีกด้วยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้
บุคคลได้เรียนรู้จากกันและกันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งจะเป็นบันไดสาคัญต่อการพัฒนาความตระหนักใน
ตนเองเพิ่มขึ้น
4. การปฏิ บั ติ เ พื่ อ พั ฒ นาความตระหนั ก ในตนเอง (Self intervening) การพั ฒ นา
ความตระหนักในตนเองเป็นกระบวนการต่อเนื่องซึ่งจะต้องกระทาอยู่เสมอจากกระบวนการใน 3
ขั้นตอนดังที่ได้กล่าวมาแล้วคือ การประเมินตนเองและพิจารณาตนเองอยู่เสมอ การรับฟังข้อมูลจาก
บุ ค คลอื่ น และการเปิ ด เผยข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ตนที่ ผู้ อื่ น ไม่ ท ราบให้ ผู้ อื่ น ได้ รั บ ทราบนั้ น เป็ น เพี ย ง
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กระบวนการค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตนเองเท่านั้นข้อมูลที่ได้ทั้งหมดเป็นเพีย งดัชนีให้บุคคลได้ค้นพบ
ตนเองซึ่งเป็นเพียงส่วนประกอบของความตระหนักในตนเองส่วนสาคัญที่เป็นเครื่องยืนยันให้ประจักษ์
ว่าบุ คคลมีความตระหนั กในตนเองอย่างแท้จริงนั่นคือ การที่บุคคลจะต้องนาข้อมูล ที่ได้มานั้นมา
วิเคราะห์ตนเองอย่างละเอียดและหาแนวทางในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเอง (Self-designed
change)และลงมือปฏิบัติเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงนี้อาจกระทาได้ตั้งแต่
การ
ปรับปรุงวิธีคิด การควบคุมความรู้สึกและการเสือกสรรการกระทาที่ตนเองได้พินิจพิจารณาแล้วอย่างผู้
ที่มีความตระหนักในตนเองอย่างแท้จริง
กล่าวโดยสรุปได้ว่าการพัฒนาการตระหนักรู้ในตนเองศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและการมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นทาได้โดยการสารวจ ความคิด ความรู้สึก การกระทาของตนเองด้วยการรับฟัง
ความคิดเห็ น ของบุ คคลอื่น การเปิ ดเผยตนเองและการปฏิบัติเพื่อพัฒนาความตระหนักในตนเอง
ซึ่งจะเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องกัน
3.5 พฤติกรรมบ่งชี้ของความตระหนักรู้ในตนเอง
กรมสุขภาพจิต (2541) ได้กาหนดพฤติกรรมการบ่งชี้ความสามารถของบุคลคลไว้ดังนี้
1. เข้าใจตนเอง เกี่ยวกับคุณลักษณะ นิสัย ความสามารถ ความต้องการ
2. รู้จักข้อดี ข้อเสีย จุดเด่นและข้อบกพร่อง
3. มีแนวทางในการพัฒนาศักยภาพ
4. รู้จักและเข้าใจหน้าที่ บทบาทของตนเอง
4. แนวคิดการพัฒนาจิตพิสัยของแครทวอล
Krathwohl et al. (1964) แนวคิ ด การพั ฒ นาจิ ต พิ สั ย ของแครทวอลมี พื้ น ฐานมาจาก
จุ ด มุ่ ง หมายทางการศึ ก ษาโดยเป้ า หมายในการจั ด การเรี ย นการสอน คื อ การพั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี
ความเจริญทั้งทางสมอง ทางจิตใจและทางร่างกายในการพัฒนาความสามารทั้ง 3 ด้านนี้ให้บังเกิดผล
สมบูร ณ์ ผู้ สอนจาเป็นต้องมีความรู้ โ ดยเฉพาะในเรื่องของขีดความสามารถของผู้เรียนในด้านต่าง
(Human Abilities) และผลลัพธ์ของการเรียน (Learning Outcome) ซึ่งทั้งสองเรื่ องมีความสาคัญ
อย่ างยิ่ ง เพราะใช้ เ ป็ น แนวทางและเป้ า หมายในการก าหนดจุด มุ่ งหมายที่ ว างไว้ โ ดยได้ วิ เคราะห์
ความสามรถที่ควรได้รับการพัฒนาจากการจัดการศึกษา 3 ด้าน คือ พุทธิพิสัย (Cognitive Domain)
จิ ตพิสั ย (Affective Domain) และทักษะพิสั ย (Phychomotor Domain) ซึ่ง ด้า นจิตพิสั ยมีความ
ต่อเนื่องจากด้านพุทธิพิสัย เป็นกระบวนการของความรู้สึกทางใจที่มีต่อสิ่งต่างๆองค์ประกอบของจิต
พิสัยเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ ความรู้สึกที่มีต่อสิ่งต่างๆความรู้สึกมีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นได้
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ทั้งทางบวกและลบหรือดีและไม่ดี มีปริมาณของความรุนแรงที่แสดงออกในระดับต่างกัน ความรู้สึกนั้น
เป็นความต่อเนื่องไม่สามารถแบ่งออกเป็นท่อนๆแต่มีความเข้มข้นที่แตกต่างกันในแต่ละขั้นความรู้สึก
จึงมีความเกี่ยวข้องเชื่อโยงกันซึ่งระดับความรู้สึกจะเริ่มต้นจากความเข้มข้นน้อยไปสู่ความเข้มข้นมาก
จนยึ ดติดเป็ น ลั กษณะนิ สั ย ออกมาได้ล าดับภาพของความรู้สึ กโดยเริ่มจากความสนใจ (Interest)
มาเป็ น อั น ดั บ แรกตามมาด้ว ยความซาบซึ้ง (Appreciation) เจตคติ (Attitude) ค่า นิ ยม (Value)
และการปรั บ ตั ว (Adjustment) แต่ เ มื่ อ พิ จารณาล าดั บ ความรู้ สึ ก เป็ น ขั้น ๆ จะเริ่ ม จากการรั บ รู้
(Receiving) การตอบสนอง (Responding) การเห็นคุณค่า (Valuing) การจัดระบบ (Organization)
และการมีลักษณะนิสัย (Characterization)
4.1 แนวคิดและหลักการ
Krathwohl et al. (1964) ลาดับขั้นของกระบวนการพัฒนาความรู้สึกทางใจหรือจิตพิสัย
ได้จาแนกพฤติกรรมที่แสดงออกตามลาดับของพฤติกรรมจากรูปธรรมไปสู่นามธรรมเรียบเรียงตามกฎ
ของการเรียนรู้เกี่ยวกับตัวตนภายในซึ่งการเรียนรู้เป็นกระบวนการความรู้สึกของบุคคลต่อสิ่ งต่างๆ
ตั้งแต่ระดับการรับรู้ทั่วไปไปจนถึงระดับการรับรู้ภายในซึ่งกระบวนการของการพัฒนาจิตพิสัยเริ่มต้น
จากการที่มนุษย์ตอบสนองหรือแสดงการรับรู้ต่อสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปการรับรู้ของมนุษย์นั้นจะเลือก
รับรู้ในสิ่งที่ตนต้องการหรือมุ่งหวัง โดยจะแสดงออกของการรับรู้ด้วยความเต็มใจตอบสอนงแรงจูงใจ
ภายในที่มีอยู่ ความพอใจที่ จะตอบสนองต่อสิ่งที่มนุษย์รับรู้ จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเขาได้มีโอกาสทาตาม
กฎเกณฑ์ที่วางไว้ความพอใจจะเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นภายในของมนุษย์ซ่ึงเมื่อเกิดมีประสบการณ์
มากขึ้นมนุษย์ก็จะสร้างค่านิยมขึ้นภายในตนเองค่านิยมดังกล่าวนี้ทาให้เขาเกิดการยอมรับในสิ่งที่
ตนเองมีความเชื่อถือและชื่นชมต่อประสบการณ์นั้น ค่านิยมนี้จัดว่าเป็นนามธรรมและเป็นสิ่งที่ ปรากฏ
อยู่ในความนึกคิดของมนุษย์โดยปกติค่านิยมของมนุษย์นี้จะเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาและประสบการณ์
และจะเป็ น ผลท าให้ ม นุ ษ ย์ ส ามารถรวบรวมและจั ด หมวดหมู่ ค่ า นิ ย มอยู่ เ สมอพฤติ ก รรมของ
การรวบรวมและจัดหมวดหมู่จะทาให้มนุษย์สร้างมโนทัศน์ของค่านิยมขึ้นมโนทัศน์ที่สะสมนี้จะมีผลทา
ให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมตามที่ตนคิดและการควบคุมพฤติกรรมลาดับขั้นของจิตพิสัยมีดังต่อไปนี้
1.การรับรู้ (Receiving) หมายถึงขั้นแรกของความรู้สึก ซึ่งเหมือนกับขั้นความรู้ความจาใน
การจัดจาแนกด้านสติปัญญาถือเป็นการรับสัมผัสเพียงเบื้องต้น โดยครูจัดประสบการณ์ที่ทาให้ผู้เรียน
รับรู้ถึงนิสัยนั้นอย่างใส่ใจตั้งใจผู้เรียนจะมีการแสดงการยอมรับ เอาใจใส่และทาความรู้จักสิ่งเร้าเป็น
การให้ ค วามสนใจด้ ว ยความเต็ ม ใจ เช่ น ฟั ง อย่ า งตั้ ง ใจ พฤติ ก รรมที่ แ สดงออกและสั ง เกตได้
การกระทาตามคาสั่ง ถาม อธิบาย เลือก ตอบ เป็นต้น แต่จะแสดงออกเมื่อมีสิ่งเร้า
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1.1 การรับรู้ (Awareness) หมายถึงพฤติกรรมขั้นแรกที่รู้จักกับสิ่งเร้าเบื้องต้นยังไม่
เห็นความสาคัญเพียงแค่สังเกตเห็นสิ่งที่ปรากฏออกมาโดยปราศจากความสนใจ
1.2 ความรู้สึกเต็มใจที่จะรับรู้ (Willingness to Receive) หมายถึงขั้นที่เต็มใจหรือ
พอใจที่จะรับรู้ มีความโอนอ่านต่อสิ่งที่พบแต่เป็นเพียงการบังคับใจเท่านั้น เช่น อดทนที่จะทาอะไรให้
สาเร็จ อดทนฟังให้จบ ยอมรับความแตกต่างของเชื้อชาติและวัฒนธรรม
1.3 การควบคุมหรือความสนใจต่อสิ่งเร้า (Controlled or Selected Attention)
หมายถึงขั้นตอนนี้จะต่อเนื่องจากขั้นตอนที่แล้วจะสามารถจาแนกสิ่งที่รับรู้มาและเลือกเอาสิ่งที่ตนเอง
สนใจ เช่น รู้สึกชอบสิ่งนี้ อยากได้สิ่งนั้น ตั้งใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรม
2. การตอบสนอง (Responding) หมายถึงขั้นที่มีจิตใจจดจ่อเกิดความสนใจชื่นชอบสิ่งหนึ่ง
มากกว่าอีกสิ่งหนึ่งการแสดงออกผ่านทางความคิดโดยครูจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนมีการตอบสนองต่อ
สิ่งนั้นออกมาในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ผู้เรียนมีการแสดงพฤติกรรมตอบสนอง ด้วยท่าทีแสดงความ
ในใจตั้งใจและเต็มใจทากิจกรรมแสดงพฤติกรรมให้เห็นว่ายินดีให้ความร่วมมือในการทาอย่ างเต็มที่
และสนุกสนานกับการทางานอภิปรายแสดงความคิดเห็น ปฏิบัติงาน ช่วยเหลือในการทางาน เป็นต้น
การแสดงพฤติกรรมในระดับนี้เกิดขึ้นเองแม้ไม่มีสิ่งเร้าก็ตาม
2.1 การยิ น ยอมที่ จ ะตอบสนอง (Acquiescence in Responding) หมายถึ ง
ความรู้เชื่อฟังและยินยอมที่จะทาตามแต่ยังไม่พอใจมากนัก
2.2 ความรู้ สึ ก เต็ ม ใจที่ จ ะตอบสนอง (Willingness to Respond) หมายถึ ง
เป็นความรู้สึกที่ร่วมกิจกรรมด้วยความตั้งใจ ความร่วมมือ ทาตามความต้องการหรือสมัคใจ
2.3 คว า มพ อ ใจ ใ นก า รต อ บส น อง ( Satisfaction in Response) ห มา ย ถึ ง
เป็น ความรู้สึ กที่พอใจใน โดยขั้นตอบสนอง 2 ขั้นแรกนั้นจะเป็นแค่เพียงยินยอมและเต็มใจทาแต่
อาจจะไม่พอใจก็ได้ความรู้สึกในขั้นนี้จะลึกลงไปอีก เป็นการยินยอมแบบเต็มใจและพึง พอใจจนเกิด
ความสนุกสนาน
3. การเห็นคุณค่า (Valuing) หมายถึง ขั้นนี้เป็นการเห็นคุณค่าของสิ่งนั้นๆประสบการณ์หรือ
พฤติกรรมซึ่งตนเองได้รับและซึมซับมาตั้งแต่แรกความรู้สึกนี้จะยอมรับหรือไม่ยอมรับคุณค่าก็ได้ ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาคุณค่า พฤติกรรมในขั้นนี้จะคงเส้นคงวาต่อการแสดงความรู้สึก โดยครูจัด
ประสบการณ์ ที่ท าให้ นั ก เรี ย นเห็ น คุณ ค่า และประโยชน์ ของคุ ณ ค่า นั้น ความเชื่อ ที่แ สดงออกด้ ว ย
การสานึกถึงคุณค่าของสิ่งเร้าเป็นการให้ค่านิยมแก่วัตถุ พฤติ กรรมและสภาพการณ์ที่เกี่ยวข้องด้วย
การแสดงตัวว่าเชื่อถือเห็นคุณค่าและพร้อมที่จะแสดงคุณค่าให้ประจักษ์สามารถอธิบายความแตกต่าง
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3.1 การยอมรับค่านิยม (Acceptance of a Value) หมายถึงขั้นบรรยายคุณค่าของ
ปรากฏการณ์ พฤติกรรม ในระดับความเชื่อ เป็นการยอมรับทางอารมณ์ต่อคุณค่า
3.2 ความรู้ สึ กชื่ น ชอบในค่ านิ ยม(Preference for a Value) หมายถึง ขั้น ตอนนี้
จะเพิ่มความรู้สึกเอาใจใส่ในคุ ณค่าต้องการคุณค่านั้น เช่น แสดงความรับผิดชอบในการทาให้คนใน
กลุ่มที่พูดน้อยหันมาร่วมวงสนทนา
3.3 การยึ ดมั่น ในค่านิยม (Commitment) หมายถึง ขั้นตอนนี้จะมีความเชื่อมั่ น
ศรัทธาด้วยอารมณ์แน่นนอนจะแสดงออกอย่างเห็นได้ชัด
4. การจัดระบบค่านิยม (Organization) หมายถึง ขั้นการจัดระบบโดยการเชื่อมโยงคุณค่า
นั้นๆซึ่งอาจมีค่านิยมมากมายที่รับรู้มาแต่จะจัดระบบเฉพาะค่านิยมที่นิยมชมชอบโดยจัดเอาลักษณะที่
คล้ายกันจัดตามความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันหรือจัดเอาลักษณะที่เด่นมากมาตัวหนึ่งเพื่อนามาปฏิบัติใน
ชีวิตของตน โดยครู จั ดประสบการณ์ให้ นักเรียนได้จัดระบบคุณค่านั้นๆว่าต้องปฏิบัติอย่างไรบ้าง
การจัดระบบค่านิยมทางจิตใจด้วยการสัมพันธ์เปรียบเทียบโครงสร้างของค่านิยมที่นาเสนอพฤติกรรม
ที่แ สดงออก เช่ น สามารถจั ดรวบรวมกลุ่ ม สามารถวางแผน สามารเปรี ยบเทีย บ สรุ ป อธิบ าย
แยกแยะ บูรณาการรู้บทบาทและความรับผิดชอบ
4.1 การสร้ า งมโนภาพของคุ ณ ค่ า (Conceptualization of a Value) หมายถึ ง
การน าเอาค่ านิ ย มที่มี ลั กษณะเดี ย วกั น มาอยู่ด้ ว ยกั น ซึ่ง เป็ นผลจากการวิเ คราะห์ และสั ง เคราะห์
ความรู้สึกแล้วนามาเรียกชื่อใหม่กลายเป็นมโนภาพของคุณค่าใหม่ เช่น การหาข้อตกลงร่วมกัน
4.2 ก า ร จั ด ร ะ บ บ ค่ า นิ ย ม ( Organization of a Value System) ห ม า ย ถึ ง
การจัดค่านิยมที่ซับซ้อนให้อยู่ในระบบเดียวกันเพื่อให้เกิดความสมดุลทางความรู้สึกมีลักษณะค่านิยมที่
ใกล้เคียงกันนามารวมอยู่ด้วยกันจัดออกมาเป็นค่านิยมที่คลอบคลุมกกว่า เช่น การที่ชอบค่านิยม ดูถูก
เหยียดหยาม เอาเปรียบ ก็นามาจัดระบบให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันจนเป็นลักษณะก้าวร้าว
5. การมีลักษณะนิสัย (Characterization by a Value Complex ) หมายถึง ขั้นตอนการสั่ง
สมความรู้ สึกขึ้น มาเป็ น รูป แบบจนยึดถือเป็นลั กษณะนิสั ย มีลั กษณะส่ว นตัวความรู้สึ กระดับนี้เป็น
การสั่ ง สมมาตั้ ง แต่ ขั้ น แรกจนเกิ ด การเลื อ กสรรยึ ด เป็ น วิ ถี ชี วิ ต เป้ า หมายชี วิ ต ปรั ช ญาของชี วิ ต
เป็ น บุ ค ลิ ก ภาพโดยครู จั ด ประสบการณ์ ใ ห้ นั ก เรี ย นปฏิ บั ติ ต ามคุ ณ ค่ า นั้ น อย่ า งสม่ าเสมอและให้
การเสริมแรงจนนักเรียนสามารถปฏิบัติตนเป็นนิสัยได้พฤติกรรมที่แสดงออกจะแสดงให้เห็นการนา
หลักการไปประยุกต์ใช้มีความเชื่อมั่น
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5.1 การสรุปอิงนัยทั่วไปของคุณค่า (Generalized Set) หมายถึง ความสอดคล้อง
ภายในของระบบเจตคติและค่านิยม ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ตอบสนองต่อปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นโดย
นาเอาค่านิยมที่ยึดถือมาใช้ไปแก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ๆได้
5.2 การสร้างลักษณะนิสัย (Characterization) หมายถึง ระดับความรู้สึกขึ้นสุดท้าย
ที่สรุปความรู้สึกที่ยึดเป็นอุดมการณ์ ปรัชญาชีวิต
ตารางที่ 2 ลาดับขั้นของจิตพิสัยและผลที่เกิดขึ้น
1. การรับรู้

1.1 การรับรู้
1.2 ความรู้สึกเต็มใจที่จะรับรู้

2.2 ความรู้สึกเต็มใจที่จะตอบสนอง
2.3 ความพอใจในการตอบสนอง
3. การเห็นคุณค่า

3.1 การยอมรับค่านิยม
3.2 ความรู้สึกชื่นชอบในค่านิยม
3.3 การยึดมั่นในค่านิยม

4. การจัดระบบ

4.1 การสร้างมโนภาพของคุณค่า
4.2 การจัดระบบค่านิยม

5. การมีลักษณะนิสัย

5.1 การสรุปอิงนัยทั่วไปของคุณค่า
5.2 การสร้างลักษณะนิสัย

เจตคติ
ค่านิยม
การปรับตัว

2.1 การยินยอมที่จะตอบสนอง

ความซาบซึ้ง

2. การตอบสนอง

ความสนใจ

1.3 การควบคุมหรือความสนใจต่อสิ่งเร้า

32
4.2 กลวิธีการสอนจิตพิสัย
กุญชรี ค้าขาย (2540) ได้เสนอกลวิธีการสอนจิตพิสั ยโดยได้นาแนวคิดของแครทวอลที่
ชี้ แ นะให้ ผู้ เ รี ย นมองเห็ น ถึ ง การตระหนั ก ถึ ง และการรั บ เอาค่ า นิ ย มและเจตคติ ม าแนะแนว
ความประพฤติโดยจะเริ่มเข้าไปเกี่ยวข้องกับเจตคติที่รับมาที่ละน้อยจนกระทั่งรับเข้ามาทั้งหมดทาให้มี
ขั้นตอนดังนี้
การรับ เป็นความเต็มใจที่จะรับรู้และเอาใจใส่สิ่งเร้าที่จัดให้ ตัวอย่างเช่น ในการสอนเรื่อง
ความซาบซึ้งทางศิลปะครูอาจนาเอาภาพเขียนสองภาพที่มีวิธีการเขียนต่างกันมาให้นักเรียนดูเพื่อ
กระตุ้นให้เกิดการรับ
การตอบสนอง เป็นความต้องการที่จะแสดงปฏิกิริยาต่อสิ่งเร้าที่ได้รับนอกจากการสังเกตเห็น
เพียงอย่างเดียว เช่น ครูให้นักเรีย นได้สังเกตและอภิปรายถึงภาพเขียนทั้งสองภาพโดยไม่มีเงื่อนไขว่า
จะพูดถึงในแง่ใด
การให้ค่านิยม เป็นความรู้สึกหรือความเชื่อที่มี ต่อคุณค่าของสิ่งเร้าที่เป็นเป้า ซึ่งจริงๆแล้ ว
ในขั้นนี้เราอาจพบว่าเด็กมีค่านิยมเกี่ยวกับเรื่องนั้นอยู่แล้วโดยอาจได้รับมาจากประสบการณ์เบื้องต้น
ในชีวิตซึ่งครูอาจให้เด็กได้แสดงความรู้สึกที่มีอยู่ออกมา
การจัดรวบรวม เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าเฉพาะอย่างกับสิ่งอื่นๆเพื่อจัดระบบและ
จัดลาดับคุณค่าของสิ่งนั้นเข้ากับชีวิต เช่น พิจารณาว่าศิลปะมีคุณค่าต่อการดารงชีวิตในแง่ใดมากน้อย
เพียงใด
การสร้ า งคุ ณ ลั ก ษณะจากค่ านิ ยมนั้น เป็ นการบูร ณาการคุณ ค่า ที่ จัด เรี ยบเรี ย งไว้เ ข้า กั บ
ความประพฤติของเราให้กลมกลืนกันมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ซึ่งตรงจุดนี้อาจดูได้จากการกระทาใน
ชีวิตประจาวันว่างมีสิ่งที่เรียนรู้แทรกอยู่ด้วยหรือไม่ เช่น ในกรณีของศิลปะนาภาพเขียนมาตกแต่งบ้าน
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
สุทธิสารณ์ วัฒนมะโน (2540) ได้ศึกษาการประยุกต์ใช้โปรแกรมทักษะชีวิตเพื่อป้องกันโรค
เอดส์ของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดปราจีนบุรี จานวน 86 คน เป็นกลุ่มทดลอง 44 คน
และกลุ่มควบคุม 42 คนพบว่าภายหลังการทดลองกลุ่มทดลองมีความตระหนักรู้ในตนเองเพื่อป้องกัน
โรคเอดส์และมีพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ดีขึ้นกว่าก่อนทดลองและดีขึ้นกว่า กลุ่มควบคุมอย่างมี
นั ย ส าคัญ นอกจากนี้ ยั ง พบว่ าความตระหนั กรู้ ใ นตนเองเพื่อ ป้อ งกัน โรคเอดส์ มี ความสั มพั นธ์ กั บ
พฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์อย่างมีนัยสาคัญ
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มาลี ซันศิริ (2545) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง การประยุกต์ทักษะชีวิตเพื่อป้องกันเชื้อเอดส์
ทางเพศสัมพันธ์ของนั กเรี ยนสหศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดบุรีรัมย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึ กษา
ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยกลุ่มทดลองจะได้รับโปรแกรมทักษะชีวิตตามแนวคิดทักษะชีวิต
ขององค์การอนามัยโลก มาใช้ในการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบไปด้วยชุดกิจกรรม
7 กิจกรรม ได้แก่ การเรี ยนรู้แบบให้ผู้ เรียนมีส่ว นร่วมในการเรียนโดยกาหนดสถานการณ์จาลอง
และใช้เทคนิคกระบวนการกลุ่ม ได้แก่ การระดมสมอง การอภิปรายกลุ่ม การแสดงบทบาทสมมติ
การฝึกทักษะ เกมส์ และการสาธิตผลการวิจัยพบว่า ภายหลังการทดลองกลุ่มทดลองมีความตระหนัก
รู้ในตนเองและทักษะการปฏิเสธการหาทางออกเมื่อถูกชักจูงดีขึ้นกว่าก่อนทดลองและกลุ่ม ควบคุม
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ปรญา นั น ทสุ ค นธ์ (2546) ได้ศึ กษาประสิ ทธิ ผ ลของโปรแกรมการพั ฒ นาทัก ษะชีวิ ตต่ อ
การป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างนักเรียน
จานวน 86 คน แบ่ งเป็ น กลุ่มทดลองและกลุ่ ม ควบคุม อย่างละ 43 คน ซึ่งมีแผนการสอน 4 แผน
แผนละสัปดาห์ สั ปดาห์ ละ 50 นาที หลังการทดลอง 1 สั ปดาห์ กลุ่มทดลองมีความตระหนักรู้ใน
ตนเองและความภาคภูมิใจในตนเอง การคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ ทักษะการตัดสินใจและการแก้ปัญหา
ทักษะปฏิเสธและพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ดีกว่ากลุ่มทดลองและดีกว่ากลุ่ม ควบคุมอย่างมี
นั ย ส าคั ญทางสถิ ติ นอกจากนี้ ภ ายหลั ง การทดสอง 1 เดื อ นพบว่ า กลุ่ มทดลองยั ง คงมี พฤติ ก รรม
การป้องกันการสูบบุหรี่ดีกว่าก่อนทดลองและกลุ่ม ควบคุมอย่างมีนัยสาคัญยกเว้นความรับผิดชอบต่อ
สังคมที่ไม่แตกต่างกัน
กินรี จันทรัตน์ (2557) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่องประสิทธิผลของการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อป้องกัน ปัญหาทางเพศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาผลของการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อป้องกันปัญหาทางเพศของ
นักเรี ยนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 จังหวัดสุ พรรณบุรี กลุ่มตัว อย่างเป็นนักเรียนซึ่งคัดเลือกตามเกณฑ์
ที่กาหนดจานวน 77 คน จาแนกเป็นกลุ่มทดลอง 38 คน กลุ่ม ควบคุม 39 คน กลุ่ มทดลองได้รับ
การเรียนรู้ทักษะชีวิตเพื่อป้องกันปัญหาทางเพศ จานวน 4 แผน
ผลการวิจัย พบว่า จานวนนักเรียนชายและหญิงในกลุ่มทดลองและกลุ่ม ควบคุมใกล้เคียงกัน
อายุของนักเรียนทั้งสองกลุ่มอยู่ในช่วง 14-15 ปี หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีความตระหนักรู้ใน
ตนเอง ความรับผิดชอบต่อสังคม ทักษะการจัดการกับอารมณ์เพศ ทักษะการปฏิเสธ สูงกว่าก่อน
การทดลอง และสู งกว่ากลุ่ ม ควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จากผลการวิจัย พบว่า โปรแกรม
การพั ฒ นาทั ก ษะชี วิ ต โดยกระบวนการเรี ย นรู้ แ บบมี ส่ ว นร่ ว มมี ผ ลต่ อ การพั ฒ นาทั ก ษะชี วิ ต ใน
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การป้องกันปัญหาทางเพศของนักเรียนเนื่องจากผู้เรียนได้รับการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
มีส่วนร่วมในการเรียนสูงสุดและบรรลุงานสูงสุดในทุกกิจกรรมของการเรียนรู้ทักษะชีวิต
กาญจนา ปัญญาเพ็ชร (2548) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่องประสิ ทธิผลของโปรแกรมพัฒนา
ทักษะชีวิตต่อความสัมพันธ์กับเพื่อนต่างเพศของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เขตกรุงเทพมหานคร
ได้ใช้หลักการของทักษะชีวิตได้แก่ ความตระหนักในตนเอง ความภาคภูมิใจในตนเองในการเลือกคบ
เพื่อนต่างเพศ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการตัดสินใจ ซึ่งใช้ กิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
ด้วยกิจกรรมอภิปรายกลุ่ม การระดมสมองและการแสดงบทบาทสมมติ
ผลการศึ ก ษาพบว่ า ภายหลั ง การทดลอง กลุ่ ม ทดลองมี ค ะแนนเฉลี่ ย ด้ า นความรู้ เ รื่ อ ง
การเปลี่ ย นแปลงเมื่อ เข้าสู่วัย รุ่ นสู่ งกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติและความรู้เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์กับเพื่อนต่างเพศที่เหมาะสมสู่งกว่าก่อนทดลองอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
จันทนา เกษรบัว (2548) ได้ทาการศึกษาผลของโปรแกรมการสอนสุขภาพทางเพศแบบ
มีส่วนร่วมต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพทางเพศของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการสอนเรื่องสุ ขภาพทางเพศแบบ
มีส่วนร่วมต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพทางเพศของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเองของแบนดูราเป็นกรอบแนวคิดใน
การศึกษาโดยยึ ดหลั กการพิทักษ์ สิ ทธิ์และเซ็นยินยอมเข้าร่ว มงานวิจัยก่อนดาเนินการเก็บข้อมู ล
กลุ่ มตัวอย่างเป็น นักเรีย นชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเขาทอง จ.นครสวรรค์ จานวน 61 คน
(กลุ่มควบคุม31คนและกลุ่มทดลอง30คน) กลุ่มควบคุมได้รับการสอนเรื่องเพศศึกษาตามปกติของ
โรงเรียน กลุ่มทดลองได้รับการสอนตามโปรแกรมเรื่องสุขภาพทางเพศแบบมีส่วนร่วมใช้ระยะเวลา
5 สัปดาห์
ผลการวิจัยพบว่านักเรียนชั้น มีคะแนนการ รับรู้ความสามารถของตนเองในเรื่องพฤติกรรม
สุขภาพทางเพศต่ากว่ากลุ่มที่ได้รับการสอนด้วย โปรแกรมการสอนเรื่องสุขภาพทางเพศแบบมี ส่วน
ร่วมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ผลการศึกษาชี้ให้เห็นประโยชน์ของ โปรแกรมการสอนเรื่องสุขภาพทาง
เพศแบบมีส่ วนร่ว มที่ประยุกต์ใช้ทฤษฏีความสามารถของตนเองทาให้ การรับรู้ ความสามารถของ
ตนเองเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพทางเพศของนักเรียนสูงขึ้น แต่ควรมีการศึกษาแนวทางเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืนของการรับรู้ความสามารถของตนเองต่อพฤติกรรมสุขภาพทางเพศต่อไป
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ณั ฎ ฐนิ ภ า เณรทรั พ ย์ (2548)ได้ ท าการศึ ก ษาเรื่ อ งการพั ฒ นานิ สั ย รั ก การอ่ า นด้ ว ย
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามกระบวนการตามแนวคิดของแครทโวลและคอมส์สาหรับนักเรียน
ชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า
1. ค่ า เฉลี่ ย นิ สั ย รั ก การอ่ า นของนั ก เรี ย นหลั ง การทดลองสู ง กว่ า ก่ อ นการทดลองอย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการอ่านของนักเรียนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการอ่านของนักเรียนโดยครู หลังการทดลองสูงกว่าก่อน
การทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ค่ า เฉลี่ ย ของคะแนนพฤติก รรมการอ่ านของนัก เรี ยนโดยหลั ง การทดลองสู ง กว่ า ก่ อ น
การทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นิธิมา หงส์ขา (2549) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบประเมินทักษะชีวิตระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาสงขลา
มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาแบบประเมินประเมินทักษะชีวิตดังนี้ หาคุณภาพของแบบประเมินประเมิน
ทักษะชีวิต สร้างเกณฑ์ปกติ (norms) และคู่มือการใช้แบบประเมินทักษะชีวิต
ผลการวิจัย พบว่าคุณภาพของแบบทดสอบการวัดการปฏิบัติทักษะชีวิตด้านการตัดสินใจและ
การแก้ปัญหา ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านการจัดการกับอารมณ์และความเครียด ด้านความคิด
วิเคราะห์ วิจารณ์ ความคิดสร้างสรรค์ ความตระหนักรู้ในตนเอง ความเห็น ใจผู้อื่น ความภูมิใจใน
ตนเองและการสร้างสัมพันธ์ภาพและการสื่อสาร เกณฑ์ปกติและคู่มือการใช้เครื่องมือแบบประเมิน
ทักษะชีวิตมีคุณภายอย่างเหมาะสมที่จะนาไปใช้
ดวงกมล มงคลศิลป์ (2550) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่องผลของการใช้กระบวนการเรียนรู้เพื่อ
พั ฒ นาทั ก ษะชี วิ ต ต่ อ พฤติ ก รรมป้ อ งกั น การสู บ บุ ห รี่ ใ นเด็ ก วั ย รุ่ น ตอนต้ น กรุ ง เทพมหานคร
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตต่อพฤติกรรมป้องกัน
การสู บ บุ ห รี่ ในเด็กวัย รุ่ น ตอนต้น กรุงเทพมหานคร โดยใช้แนวคิดการพัฒ นาทักษะชี วิต ร่ว มกั บ
กระบวนการเรียนรู้ตามทฤษฎีปัญญาสังคมของ Bandura โปรแกรมการใช้กระบวนการเรียนรู้เพื่อ
พัฒ นาทั ก ษะชี วิ ตต่ อ พฤติ กรรมป้ อ งกัน การสู บ บุห รี่ ประกอบด้ ว ย แผนการสอน เอกสารความรู้
สถานการณ์จาลอง และสื่อการสอน ผลการวิจัยพบว่า
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1. ค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมป้องกันการสูบบุหรี่ของเด็กวัยรุ่นตอนต้นในกลุ่มที่ได้รับ
กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตต่อพฤติกรรมป้องกันการสูบบุหรี่ หลังการทดลอง 1 สัปดาห์
และระยะติดตามประเมินผล 1 เดือน สูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. ค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมป้องกันการสูบบุหรี่ของเด็กวัยรุ่นตอนต้นในกลุ่มที่ได้รับ
กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตต่อพฤติกรรมป้องกันการสูบบุหรี่หลังการได้รับโปรแกรม 1
สัปดาห์ และระยะติดตามประเมินผล 1 เดือน สูงกว่ากลุ่มเด็กวัยรุ่นตอนต้นที่ได้รับความรู้ตามปกติ
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สั น ต์ สุ ว ทั น พรกู ล (2551) ได้ ท าการศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง การวิ จั ย และพั ฒ นาแผนการจั ด
การเรียนรู้ ที่บูรณาการสาระท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตสาหรับ
นักเรียนประถมศึกษามีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ เพื่อศึกษาผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
บูรณาการสาระท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน
ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนกลุ่มที่เรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการสาระท้องถิ่น
โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานมีคะแนนเฉลี่ยทักษะชีวิตทั้ง 3 ด้าน และทั้ง 9 องค์ประกอบ สูงกว่า
นักเรียนกลุ่มที่เรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนปกติอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
โดยองค์ประกอบที่มีคะแนนมากที่สุดได้แก่ความรับผิดชอบต่อสังคม การตระหนักรู้ในตน ความเห็นใจ
ผู้อื่น
เนตรทราย ปัญญชุณห์ (2552) ได้ทาการศึกษาการสร้างเสริมทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการมี
เพศสัมพันธ์ของนักเรียนหญิงมัธ ยมศึกษาตอนต้น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มตัวอย่าง นักเรียน
จานวน 105 คน โดยแบ่งเป็น กลุ่มทดลอง 55 คนและกลุ่มควบคุม 50 คน กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรม
สุขศึกษา จานวน 4 ครั้ง ครั้งละ 90 นาที
ผลการศึกษาพบว่า ภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมนักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนเพิ่มขึ้นใน
2 ด้าน คือความรู้เรื่องเพศศึกษาและทักษะการปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(p<.0001) แม้ว่าจะไม่พบการเปลี่ยนแปลของคะแนนเฉลี่ยความภาคภูมิใจในตนเองต่อการป้องกัน
การมี เ พศสั ม พั น ธ์ ใ นวั ย เรี ย น ความตระหนั ก ต่ อ การมี เ พศสั ม พั น ธ์ ใ นวั ย เรี ย นที่ ชั ด เจนเนื่ อ งจาก
ระยะเวลาที่ ใช้ เพียงแค่ อย่างละ 1 ครั้ง
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วันวิสาข์ บัวลอย (2557) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลของโปรแกรมการเรียนรู้ เรื่อง
เพศศึ ก ษาเพื่ อ ป้ อ งกั น พฤติ ก รรมเสี่ ย งต่ อ การมี เ พศสั ม พั น ธ์ ข องนั ก เรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่
2 อาเภอสามพราน จั งหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ เพื่อศึกษาประสิ ทธิผลของ
โปรแกรมการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาเพื่อป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ การศึกษาครั้งนี้ใช้
แนวคิดทักษะชีวิตให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากบุคคลต่างๆ ที่อยู่รอบตัว การจัดการเรียนการสอนทักษะชีวิต
มี กิ จ กรรมประกอบด้ ว ย การแบ่ ง กลุ่ ม ย่ อ ยระดมสมอง ตั ด สิ น ใจและปฏิ เ สธโดยการเรี ย นรู้
จากสถานการณ์ปัญหาและจากสถานการณ์จาลอง
ผลการวิจัย พบว่าภายหลังการทดลองกลุ่มทดลองมีการตระหนักรู้ในตนเรื่องการมีพฤติกรรม
เสี่ยงที่นาไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ความสามารถด้านการคิดและการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลเพื่อป้องกัน
การมีเพศสัมพันธ์ ความสามารถด้านการสื่อสารเพื่อป้องกันการมีเพศสัมพันธ์เพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
Verdejo-García and Pérez-García (2008) ได้ศึกษาเรื่องความตระหนักรู้ในตนเองในคน
ติดสารเสพติดกลุ่มตัวอย่าง 38 คน พบว่าคะแนนความตระหนักรู้ในตนเองในผู้ที่อยู่ระหว่างเสพสาร
ต่ากว่าในด้านขาดการตระหนั กในความรู้สึกและด้านตระหนักรู้ในตนเองแต่ไม่พบคะแนนในช่ว ง
ระหว่างลดยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ติดแอลกอฮอล์และโคเคนสารมารถทานายได้ว่างมีความตระหนัก
รู้ในตนเองแย่กว่าในช่วงเสพยาแต่ไม่พบในช่วงงดยา
Alberts, Martijn, and De Vries (2 0 1 1 ) ไ ด้ ท า ก า ร ศึ ก ษ า วิ จั ย เ รื่ อ ง ก า ร ต่ อ สู้ กั บ
ความล้มเหลวของการควบคุมตนเอง การเอาชนะการสูญเสียตัวเองโดยการเพิ่มความตระหนักในของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ผลการวิจัยพบว่า หลังการทดลองนักศึกษามีการควบคุมตนเองมากกว่า
ก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
Yankey and Biswas (2012) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่องผลของการฝึกอบรมทักษะชีวิตที่มีกล
ยุ ท ธ์ เ พื่ อ ลดความเครี ย ดของผู้ ลี้ ภั ย วั ย รุ่ น ชาวทิ เ บตได้ ใ ช้ ห ลั ก การของทั ก ษะชี วิ ต ทั้ ง 10 ทั ก ษะ
ตามที่ อ งค์ ก ารอนามั ย โลกก าหนดซึ่ ง ใช้ เ ทคนิ ค การระดมสมอง การแสดงบทบาทสมมติ แ ละ
การอภิปรายกลุ่มพบว่า หลังจาการทดลองความตระหนักรู้ในตนเองจะแตกต่างกันออกไปตามสถานะ
คือ ครอบครัว ญาติ เพื่อน และโรงเรียน การลดความเครียดระหว่ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
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6. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การจัดการเรียนรู้เพศศึกษาตาม
แนวคิดของแครทวอลศึกษาจาก
แนวคิดต่อไปนี้
1. การจัดการเรียนการสอเพศศึกษา
2. ทักษะชีวิต
3. ความตระหนักรู้ในตนเอง
4. การพัฒนาจิตพิสยั ของแครท
วอล

การจัดการเรียนรู้
เพศศึกษาตามแนวคิด
ของแครทวอล

ความตระหนัก
รู้ในตนเอง

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ งการจั ด การเรี ย นรู้ เ พศศึ ก ษาตามแนวคิ ด ของแครทวอลเพื่ อ สร้ า งเสริ ม
ความตระหนักรู้ในตนเองของนักเรียนระดับประถมศึกษาผู้วิจัยได้ดาเนินตามขั้นตอนดังนี้
1. รูปแบบการวิจัย
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
4. การดาเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
1. รูปแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (quasi-experimental research) โดยแบ่งกลุ่ม
ตั ว อย่ า งออกเป็ น 2 กลุ่ ม คื อ กลุ่ ม ทดลองได้ รั บ การจั ด การเรี ย นรู้ เ พศศึ ก ษาตามแนวคิ ด ของ
แครทวอลและกลุ่มควบคุมได้รับการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาด้วยวิธีปกติซึ่งมีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ก่อนและหลังการทดลอง ดังแผนภาพที่ 1
แผนภาพที่ 1 รูปแบบการวิจัย
กลุ่มทดลอง

O1

X

O2

กลุ่มควบคุม

O1

~X

O2

โดยกาหนดให้
O1
X
~X
O2

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

การเก็บข้อมูลก่อนการทดลอง
การจัดการเรียนรู้เพศศึกษาตามแนวคิดของแครทวอล
การจัดการเรียนรู้เพศศึกษาวิธีปกติ
การเก็บข้อมูลหลังการทดลอง
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2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรที่นามาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนที่กาลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลสามเสน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร ซึ่งใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) จ านวน 60 คน โดยแบ่ ง เป็ น กลุ่ ม ทดลอง จ านวน 30 คนและ
กลุ่มควบคุม จานวน 30 คน
การเลือกกลุม่ ตัวอย่างห้องเรียน
ผู้ วิ จั ย ท าการคั ดเลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่า งห้ อ งเรีย นในระดับ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 จ านวน 2
ห้ องเรี ย นโดยใช้วิธี ก ารเลื อกกลุ่ มตัว อย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยเลื อกห้ องที่ มี
คะแนนความตระหนักรู้ในตนเองใกล้เคียงกัน เพื่อกาหนดให้เป็นกลุ่มตัวอย่างได้ห้องเรียนจานวน 2
ห้องมีการสรุปขั้นตอนดังแผนภาพ ดังนี้
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แผนภาพที่ 2 การเลือกกลุ่มตัวอย่างห้องเรียน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จานวน 4 ห้องเรียน

กลุ่มตัวอย่างจานวน 2 ห้องเรียน
ป. 6/3 และ ป. 6/4

กลุ่มทดลอง
ป. 6/3

กลุ่มควบคุม
ป. 6/4
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3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ งการจั ด การเรี ย นรู้ เ พศศึ ก ษาตามแนวคิ ด ของแครทว อลเพื่ อ สร้ า งเสริ ม
ความตระหนักรู้ในตนเองของนักเรียนระดับประถมศึกษาได้ดาเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ดังนี้
4.1 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาตามแนวคิดของ
แครทวอลเพื่อสร้างเสริมความตระหนักรู้ในตนเอง จานวน 6 แผน คือ
1) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง ความหมายและความสาคัญของการสร้างสัมพันธภาพ
2) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง หลักการสร้างสัมพันธภาพ
3) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
เรื่อง คุณค่าและคุณลักษณะของบุคคลในการสร้างสัมพันธภาพสาหรับเพื่อน
4) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4
เรื่อง วิธีการสร้างและรักษาสัมพันธภาพระหว่างเพศสาหรับเพื่อน
5) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5
เรื่อง การสร้างสัมพันธภาพสาหรับผู้อื่น
6) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6
เรื่อง วิธีการส่งเสริมสัมพันธภาพสาหรับผู้อื่น
ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสาร ตาราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดของแครทวอล
ขั้นที่ 2 สอบถามครูผู้สอนประจารายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2557 ถึงโครงสร้างของเนื้อหาเรื่องเพศศึกษาที่สอนภาคเรียนที่ 2
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ขั้นที่ 3 ศึกษาเนื้อหา เรื่องความหมายและความสาคัญของการสร้างสัมพันธภาพ คุณค่ าและ
คุณลักษณะของบุคคลในการสร้างสัมพันธภาพ วิธีการสร้างและรักษาสัมพันธภาพ สัมพันธภาพระ
หว่างเพศ วิธีการส่งเสริมสัมพันธภาพ สาหรับเพื่อนและผู้อื่น จากแบบเรียน วิชาสุขศึกษาและ พล
ศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากนั้นกาหนดจุดประสงค์การเรียนรู้
ขั้ น ที่ 4 สร้ า งแผนจั ด การเรี ย นรู้ เ พศศึ ก ษาตามแนวคิ ด ของแครทวอลเพื่ อ สร้ า งเสริ ม
ความตระหนั กรู้ ในตนเอง จ านวน 6 แผน คือ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความหมายและ
ความสาคัญของการสร้างสัมพันธภาพ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง หลักการสร้างสัมพันธภาพ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง คุณค่าและคุณลักษณะของบุคคลในการสร้างสัมพันธภาพสาหรับ
เพื่อน แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง วิธีการสร้างและรักษาสัมพันธภาพ สัมพันธภาพระหว่างเพศ
สาหรับเพื่อน แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การสร้างสัมพันธภาพสาหรับผู้อื่น แผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ 6 เรื่อง วิธีการส่งเสริมสัมพันธภาพสาหรับผู้อื่น เพื่อนาไปใช้ทดลอง 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1
คาบ และคาบเรียนละ 50 นาทีแสดงรายละเอียดดังตารางที่ 3
ขั้นที่ 5 นาแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิ จารณาตรวจสอบ
ความถูกต้อง ความครอบคลุมเนื้อหาและขั้นตอนกระบวนการเรียนรู้ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
นามาปรับปรุงแก้ไข
ขั้นที่ 6 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
ขั้นที่ 7 น าแผนการจั ด การเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ วเสนอต่อผู้ ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณา
ตรวจสอบ ความถู ก ต้ อ ง ความคลอบคลุ ม เนื้ อ หาและขั้ น ตอนกระบวนการเรี ย นรู้ พ ร้ อ มทั้ ง ให้
ข้อเสนอแนะเพื่อนามาปรับปรุงแก้ไข
ขั้นที่ 8 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิ
ขั้น ที่ 9 น าแผนการจั ดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ ว ไปทดลองใช้กับนักเรียน ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง
ขั้นที่ 10 นาแผนการจัดการเรียนรู้มาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้มีความสมบูรณ์และนาไปเสนอต่อ
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ พิ จ ารณาตรวจสอบ ความถู ก ต้ อ ง ความคลอบคลุ ม เนื้ อ หาและขั้ น ตอน
กระบวนการเรียนรู้
ขั้นที่ 11 นาใช้กับกลุ่มทดลอง
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ตารางที่ 3 เนื้อหาเรื่องเพศศึกษาและจานวนคาบเรียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของแครท
วอลเพื่อสร้างเสริมความตระหนักรู้ในตนเอง
แผนการ
เนื้อหาเรื่องเพศศึกษา
จัดการเรียนรู้
1
ความหมายและความสาคัญของการสร้างสัมพันธภาพ

จานวนคาบ
(นาที)
1(50 นาที)

2

หลักการสร้างสัมพันธภาพ

1(50 นาที)

3

1(50 นาที)

5

คุณค่าและคุณลักษณะของบุคคลในการสร้าง
สัมพันธภาพสาหรับเพื่อน
วิธีการสร้างและรักษาสัมพันธภาพ สัมพันธภาพ
ระหว่างเพศสาหรับเพื่อน
การสร้างสัมพันธภาพสาหรับผู้อื่น

6

วิธีการส่งเสริมสัมพันธภาพสาหรับผู้อื่น

1(50 นาที)

4

1(50 นาที)
1(50 นาที)
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แผนภาพที่ 3 สรุปขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาตามแนวคิดของแครทวอล
ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อทราบถึงโครงสร้าง
ของเนื้อหาเรื่องเพศศึกษาเพศศึกษา
ศึกษาเนื้อหา กาหนดจุดประสงค์การเรียนรู้
สร้างแผนการจัดการเรียนรู้
พิจารณาตรวจสอบโดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ปรับปรุง
พิจารณาตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ปรับปรุง
นาแผนการจัดการเรียนรู้ไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช้กลุ่มตัวอย่าง

ปรับปรุง
พิจารณาตรวจสอบโดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
นาแผนการจัดการเรียนรู้ไปทดลองกับกลุ่มทดลอง
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4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบวัดความตระหนักรู้ในตนเองโดยผู้วิจัย
ได้ ส ร้ า งขั้ น มี ลั ก ษณะเป็ น แบบประมาณค่ า 4 ระดั บ การสร้ า งเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย
ผู้วิจัยสร้างแบบวัดความตระหนักรู้ในตนเองเรื่องเพศศึกษาโดยครอบคลุมเนื้อหาความหมายและ
ความสาคัญของการสร้างสัมพันธภาพ คุณค่าและคุณลักษณะของบุคคลในการสร้างสั มพันธภาพ
วิ ธี ก ารสร้ า งและรั ก ษาสั ม พั น ธภาพ สั ม พั น ธภาพระหว่ า ง เพศ วิ ธี ก ารส่ ง เสริ ม สั ม พั น ธภาพ
สาหรับเพื่อนและผู้อื่นตามขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบวัดความตระหนักรู้ในตนเองจากเอกสาร หนังสือและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบวัดความตระหนักรู้ในตนเอง
ขั้ น ที่ 2 สร้ า งแบบวั ด ความตระหนั ก รู้ ใ นตนเองเรื่ อ งเพศศึ ก ษาโดยคลอบคลุ ม เนื้ อ หา
ความหมายและความสาคัญของการสร้างสัมพันธภาพ คุณค่าและคุณลักษณะของบุคคลในการสร้าง
สัมพันธภาพ วิธีการสร้างและรักษาสัมพันธภาพ สัมพันธภาพระหว่างเพศ วิธีการส่งเสริมสัมพันธภาพ
สาหรับเพื่อนและผู้อื่น ซึ่งเป็นแบบประมานค่า (rating scale) 4 ระดับ คือ จริงมากที่สุด จริงมาก
จริงน้อย และ จริงน้อยที่สุด เกณฑ์การให้คะแนนของข้อคาถามที่แสดงถึงความตระหนักรู้ในตนเอง
มากที่สุดจนถึงน้อยที่สุด ให้คะแนน 4 , 3 , 2, 1 คะแนน กาหนดคะแนน ดังนี้
ระดับความคิดเห็น

การให้คะแนน

จริงมากที่สุด

4 คะแนน

จริงมาก

3 คะแนน

จริงน้อย

2 คะแนน

จริงน้อยที่สุด

1 คะแนน

เกณฑ์การแบ่งความตระหนักรู้ในตนเองแบ่งออกเป็น 3 ช่วงคะแนน ได้แก่ ความตระหนักรู้
ในตนเองระดับสูง ความตระหนักรู้ในตนเองระดับปานกลางและความตระหนักรู้ในตนเองระดับต่า
ซึ่งได้มาจากการคานวณช่วงคะแนนจากสูตร ดังนี้
ช่วงคะแนน = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสุด
3
สาหรับการวิจัยครั้งนี้จะได้ช่วงคะแนนเท่ากับ

4 – 1 = 1.00
3
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จะได้เกณฑ์ในการแบ่งคะแนน ดังนี้
ความตระหนักรู้ในตนเอง

ระดับคะแนน

ระดับต่า

1.00 – 2.00

ระดับปานกลาง

2.01 – 3.00

ระดับสูง

3.01 – 4.00

ขั้น ที่ 3 น าแบบวั ดความตระหนัก รู้ใ นตนเองเสนอต่ อ อาจารย์ ที่ป รึก ษาวิ ทยานิ พนธ์ เ พื่ อ
ตรวจสอบข้อคาถาม ความถูกต้องในการใช้ภาษาพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อนามาปรับปรุงแก้ไข
ขั้น ที่ 4 ปรั บ ปรุ ง แบบวัด ความตระหนั กรู้ ใ นตนเองตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ ป รึก ษา
วิทยานิพนธ์
ขั้นที่ 5 นาแบบวัดความตระหนักรู้ในตนเองเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้ อหา การตั้งคาถาม ความถูกต้องของภาษาพร้อมทั้งของเสนอแนะเพื่อนามาปรับปรุง ซึ่งได้ข้อ
คาถามผ่านการพิจารณาจานวน 35 ข้อ
ขั้นที่ 6 ปรับปรุงแบบวัดความตระหนักรู้ในตนเองตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิ
ขั้นที่ 7 นาแบบวัดความตระหนักรู้ในตนเองที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้กับนักเรียน
ระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ภาคเรี ย นที่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา 2557 โรงเรี ย นในส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษากรุ ง เทพมหานคร ที่ มี ลั ก ษณะคล้ า ยคลึ ง กั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง จ านวน 31
คนเพื่อประเมินข้อคาถามที่ใช้
ขั้นที่ 8 นาแบบวัดความตระหนักรู้ในตนเองมาตรวจให้ คะแนนแล้วนาผลคะแนนไปวิเคราะห์
หาค่าความเชื่อมั่น (reliability)
ขั้นที่ 9 คัดเลือกแบบวัดความตระหนักรู้ในตนเองโดยมีค่าความเชื่อมั่น 0.81
ขั้นที่ 10 นาแบบวัดความตระหนักรู้ในตนเองมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น
และน าไปเสนอต่ อ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ พิ จ ารณาความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หา การตั้ ง ค าถาม
ก่อนนาไปใช้จริง
ขั้นที่ 11 นาแบบวัดความตระหนักรู้ในตนเองไปใช้กับนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
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แผนภาพที่ 4 สรุปขั้นตอนการสร้างแบบวัดความตระหนักรู้ในตนเอง
ศึกษาการสร้างแบบวัดความตระหนักรู้ในตนเอง
สร้างแบบวัดความตระหนักรู้ในตนเอง

พิจารณาตรวจสอบโดยอาจารย์ที่ปรึกษา
ปรับปรุง
พิจารณาตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ปรับปรุง
นาแบบวัดความตระหนักรู้ในตนเองไปใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น
คัดเลือกข้อคาถาม
พิจารณาตรวจสอบโดยอาจารย์ที่ปรึกษา
นาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
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4. การดาเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาวิจั ยเรื่ องการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาตามแนวคิดของแครทวอลเพื่อสร้างเสริม
ความตระหนักรู้ในตนเองของนักเรียนประถมศึกษาผู้วิจัยได้ดาเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
ตามลาดับดังต่อไปนี้
ขั้นก่อนดาเนินการทดลอง
1. ผู้วิจัยติดต่อสานักงานหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เพื่อทาหนังสือถึงผู้อานวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุ บาลสามเสน ในการขออนุญาตทดลองและ
เก็บรวบรวมข้อมูลในกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2. ผู้ วิ จั ย ท าการทดสอบวั ด ความตระหนั ก รู้ ใ นตนเองเรื่ อ งเพศศึ ก ษาโดยใช้ แ บบวั ด
ความตระหนักรู้ในตนเอง
ขั้นดาเนินการทดลองสอน
ผู้ วิ จั ย ด าเนิ น การสอนตามแผนการจั ด การเรี ย นรู้ เ พศศึ ก ษาตามแนวคิ ด ของแครทวอล
เพื่อสร้างเสริมความตระหนักรู้ในตนเอง จานวน 6 แผนเฉพาะกลุ่มทดลองเป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ ๆ
ละ 1 คาบเรียนๆ ละ 50 นาที ในระหว่าง เดือน มกราคม – มีนาคม พ.ศ. 2558
ขั้นหลังการทดลองสอน
1. ผู้วิจัยให้นักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคลุมทาแบบวัดความตระหนักรู้ในตนเองซึ่งเป็น
แบบวัดความตระหนักรู้ในตนเองฉบับเดียวกันกับก่อนเรียน
2. นาคะแนนจาการวัดความตระหนักรู้ในตนเองไปทดสอบค่าทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน
การวิจัย
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แผนภาพที่ 5 สรุปขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้อานวยการสถานศึกษา เพื่อขออนุญาตทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล

ทดสอบก่อนเรียน
กลุ่มทดลอง ป. 6/3

กลุ่มควบคุม ป. 6/4

การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของแครทวอล

การจัดการเรียนรู้แบบปกติ

ทดสอบหลังเรียน

วิเคราะห์ค่าทางสถิติ
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5. การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
1. หาค่า mean (M) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S D) ของคะแนนจากรแบบวัดความ
ตระหนักรู้ในตนเอง
2. วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยจากแบบวัดความตระหนักรู้ในตนเองระว่าง
ก่อนการทดลองและหลังการทดลองของกลุ่มทดลองโดยการทดสอบค่าที (t - test)
3. วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยจากแบบวัดความตระหนักรู้ในตนเองหลังการ
ทดลองระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมโดยการทดสอบค่าที (t - test)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ จั ย เรื่ อ งการจั ด การเรี ย นรู้ เ พศศึ ก ษาตามแนวคิ ด ของแครทวอลเพื่ อ สร้ า งเสริ ม
ความตระหนักรู้ในตนเองของนักเรียนประถมศึกษานาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งเป็น 3
ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ผลคะแนนความตระหนักรู้ในตนเองหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ที่เรียนโดยใช้แนวคิดของแครทวอล
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์คะแนนความตระหนักรู้ ในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
6 ที่เรียนโดยใช้แนวคิดของแครทวอลและการจัดการเรียนรู้วิธีแบบปกติ
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์คะแนนความตระหนักรู้ในตนเองก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยใช้แนวคิดของแครทวอล
ตอนที่ 1 ผลคะแนนความตระหนักรู้ในตนเองหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ที่เรียนโดยใช้แนวคิดของแครทวอล
ตารางที่ 4 จานวนและร้อยละ คะแนนความตระหนักรู้ในตนเองของกลุ่มทดลองหลังได้รับการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดของแครทวอล
ข้อ

ข้อคาถาม

M

SD

ระดับ

1

ฉันรู้ว่าการสร้างสัมพันธภาพมีความสาคัญ

3.70 0.53

สูง

2

ฉันรู้ว่าสัมพันธภาพที่ดีจะทาให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

3.90 0.31

สูง

3

ฉันรู้ว่าความสัมพันธ์ที่ไม่ดีจะส่งผลเสียต่อตนเองและผู้อื่น

3.67 0.55

สูง

4

ฉันจาเป็นต้องอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคม

3.33 0.96

สูง

5

ฉันสามารถเข้าใจความรู้สึกของตนเอง

3.23 0.86

สูง

6

ฉันรู้ว่าการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่นต้องเริ่มต้นที่ตัวเราเอง 3.60 0.56

สูง

7

ฉันรู้ว่าการปรับปรุงตัวเองจะทาให้เกิดมิตรภาพที่ดีกับผู้อื่น 3.70 0.53

สูง

8

ฉันรู้ว่าการยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างจะทาให้อยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
ฉันรู้ว่าควรเอาใจใส่ความรู้สึกของเพื่อน

9

3.60 0.56

สูง

3.47 0.57

สูง
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ตารางที่ 4 (ต่อ) จานวนและร้อยละ คะแนนความตระหนักรู้ในตนเองของกลุ่มทดลองหลังได้รับการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของแครทวอล
ข้อ
ข้อคาถาม
M SD
ระดับ
10

ฉันรู้ว่าการรักษาสัญญาจะทาให้เพื่อนไว้ใจ

3.67 0.61 สูง

11

ฉันรู้ว่าการมองเพื่อนในแง่ดีทาให้มีความสุข

3.40 0.72 สูง

12

การเลือกคบเพื่อนที่ดีส่งผลดีกับตนเอง

3.77 0.63 สูง

13

ฉันรู้ว่าการชอบอยู่คนเดียวแสดงว่ามีปัญหาการปรับตัว

2.83 1.02 ปานกลาง

14

ฉันจะเลือกคบเพื่อนที่มีนิสัยเหมือนกัน

2.43 0.94 ปานกลาง

15

ฉันรู้สึกมั่นใจเมื่อเป็นที่ยอมรับของกลุ่มเพื่อน

3.40 0.72 สูง

16

ฉันจะหาเพื่อนใหม่แทนเพื่อนที่เข้ากันไม่ได้

2.37 1.22 ปานกลาง

17

ฉันคบกับเพื่อนเพราะเขาเห็นความสาคัญของเรา

2.90 0.99 ปานกลาง

18

ฉันรู้ว่าผู้ชายควรจะปกป้องดูแลช่วยเหลือผู้หญิง

3.67 0.55 สูง

19

ฉันรู้ว่าไม่ควรล่วงเกินโดยการถูกเนื้อต้องตัว

3.83 0.59 สูง

20

ฉันควรใช้คาพูดที่สุภาพกับเพื่อน

3.40 0.86 สูง

21

ฉันควรให้เกียรติเพื่อน

3.53 0.68 สูง

22

24

ฉันควรแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจเมื่อได้รับการ
ช่วยเหลือ
ฉันไม่ควรอยู่กับเพศตรงข้ามตามลาพังสองต่อสองในที่
ลับตาคน
ฉันรู้ว่าการทาตัวเป็นสุภาพบุรุษเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติ

25

ฉันรู้ว่าการมีเพื่อนทาให้ชีวิตมีคุณค่า

3.40 0.86 สูง

26

ฉันรู้ว่าการไม่มีเพื่อนจะรู้สึกอ้างว้างโดดเดี่ยว

3.03 0.93 สูง

27

ฉันรู้ว่าควรยอมรับนิสัยของเพื่อน

3.37 0.85 สูง

28

ฉันรู้ว่าควรเข้าใจในสิ่งที่เพื่อนสื่อสาร

3.63 0.61 สูง

29

ฉันรู้จักให้อภัยในความผิดพลาดของบุคคลอื่น

3.70 0.53 สูง

30

ฉันรู้ว่าการเป็นผู้ฟังที่ดีทาให้สามารถเข้าสังคมกับผู้อื่นได้ 3.67 0.55 สูง

23

3.77 0.50 สูง
3.77 0.77 สูง
3.70 0.47 สูง
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ตารางที่ 4 (ต่อ) จานวนและร้อยละ คะแนนความตระหนักรู้ในตนเองของกลุ่มทดลองหลังได้รับการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของแครทวอล
ข้อ
ข้อคาถาม
M SD ระดับ
31 การให้เกียรติเพื่อนจะต้องตระหนักถึงความมีค่าของตนเอง
และผู้อื่น
32 ฉันควรพูดชมเชยผู้อื่นด้วยความจริงใจ

3.37 0.67 สูง
3.70 0.53 สูง

33 การมองเห็นคุณค่าของคนอื่นชัดเจนมากขึ้นก็ต่อเมื่อถ่อมตน 3.20 0.96 สูง
34 ฉันควรภูมิใจที่ได้มีโอกาสได้รู้จักผู้อื่น

3.63 0.56 สูง

35 ฉันรู้ว่าการจับผิดผู้อื่นทาให้เกิดความไม่ไว้ใจ

3.17 1.02 สูง
รวม 3.44 0.71 สูง

จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่านักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มทดลองหลังการทดลองใน
ภาพรวมมีคะแนนความตระหนั กรู้ในตนเองระดับสู งโดยมีคะแนนค่าเฉลี่ ยรวมเท่ากับ 3.4 อยู่ใน
ระดับสูง หมายความว่า นักเรียนรู้ว่าสัมพันธภาพที่ดีจ ะทาให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมีค่าเฉลี่ยรวม
เท่ากับ 3.90 อยู่ในระดับสูง รองลงมา นักเรียนว่าไม่ควรล่วงเกินโดยการถูกเนื้อต้องตัว มีเฉลี่ยรวม
เท่ากับ 3.83 อยู่ในระดับสูงและการเลือกคบเพื่อนที่ดีส่งผลดีกับตนเอง ควรแสดงความขอบคุณอย่าง
จริ ง ใจเมื่ อ ได้ รั บ การช่ ว ยเหลื อ ไม่ ค วรอยู่ กั บ เพศตรงข้ า มตามล าพั ง สองต่ อ สองในที่ ลั บ ตาคน
มีเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.7 7 อยู่ในระดับสูง
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์คะแนนความตระหนักรู้ในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
6 ที่เรียนโดยใช้แนวคิดของแครทวอลและการจัดการเรียนรู้วิธีแบบปกติ
ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าที (t-test) ของคะแนนความ
ตระหนักรู้ในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยใช้แนวคิดของแครทวอลและการ
จัดการเรียนรู้วิธีแบบปกติ
ความตระหนักรู้ในตนเอง

n

M

SD

t

ก่อนการทดลอง
กลุ่มทดลอง
30
3.35
0.23 0.79
กลุ่มควบคุม
30
3.27
0.26
หลังการทดลอง
กลุ่มทดลอง
30
3.44
0.31 4.33*
กลุ่มควบคุม
30
3.15
0.21
*P<.05
จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่าหลังการทดลองคะแนนความตระหนักรู้ในตนเอง กลุ่มทดลอง
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.31 กลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.15
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.21
เมื่อนาคะแนนความตระหนักรู้ในตนเองมาทดสอบความแตกต่างของกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมก็พบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์คะแนนความตระหนักรู้ในตนเอง ก่อนการทดลองและหลังการ
ทดลองของกลุ่มทดลอง
ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าที (t-test) ของคะแนนความ
ตระหนักรู้ในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการทดลองของกลุ่มทดลอง
ความตระหนักรู้ในตนเอง

n

M

SD

t

กลุ่มทดลอง
ก่อนการทดลอง
30
3.31
0.25 -2.34*
หลังการทดลอง
30
3.44
0.31
กลุ่มควบคุม
ก่อนการทดลอง
30
3.27
0.25 -1.61
หลังการทดลอง
30
3.35
0.23
*P<.05
จากตารางที่ 6 แสดงให้ เ ห็ น ว่ า กลุ่ ม ทดลองมี ค ะแนนความตระหนั ก รู้ ใ นตนเอง
ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.31 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.25 หลังการทดลองมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.31เมื่อนาคะแนนความตระหนักรู้ในตนเอง
มาทดสอบความแตกต่างระหว่างก่อนการทดลองและหลั งการทดลองก็พบความแตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
แสดงให้เห็นว่ากลุ่มทดควบคุมมีคะแนนความตระหนักรู้ในตนเอง ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.27 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.25 หลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.35 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.31
เมื่อนาคะแนนความตระหนักรู้ในตนเองมาทดสอบความแตกต่างระหว่างก่อนการทดลอง
และหลังการทดลองไม่พบความแตกต่าง
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ตารางที่ 7 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าที (t-test) ของคะแนนความ
ตระหนักรู้ในตนเองของกลุ่มทดลอง ระหว่าก่อนทดลองและหลังทดลอง รายข้อ
ข้อ

ข้อคาถาม

1 ฉันรู้ว่าการสร้างสัมพันธภาพมีความสาคัญ
2 ฉันรู้ว่าสัมพันธภาพที่ดีจะทาให้อยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข
3 ฉันรู้ว่าความสัมพันธ์ที่ไม่ดีจะส่งผลเสียต่อ
ตนเองและผู้อื่น
4 ฉันจาเป็นต้องอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคม
5 ฉันสามารถเข้าใจความรู้สึกของตนเอง
6 ฉันรู้ว่าการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่นต้อง
เริ่มต้นที่ตัวเราเอง
7 ฉันรู้ว่าการปรับปรุงตัวเองจะทาให้เกิด
มิตรภาพที่ดีกับผู้อื่น
8 ฉันรู้ว่าการยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง
จะทาให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
9 ฉันรู้ว่าควรเอาใจใส่ความรู้สึกของเพื่อน
10 ฉันรู้ว่าการรักษาสัญญาจะทาให้เพื่อนไว้ใจ
11 ฉันรู้ว่าการมองเพื่อนในแง่ดีทาให้มีความสุข
12 การเลือกคบเพื่อนที่ดีส่งผลดีกับตนเอง
13 ฉันรู้ว่าการชอบอยู่คนเดียวแสดงว่ามีปัญหา
การปรับตัว
14 ฉันจะเลือกคบเพื่อนที่มีนิสัยเหมือนกัน
15 ฉันรู้สึกมั่นใจเมื่อเป็นที่ยอมรับของกลุ่ม
เพื่อน

ก่อนทดลอง
(n=30)
M
SD

หลังทดลอง
(n=30)
M
SD

t

3.40 0.50 3.70 0.53 -2.19*
3.63 0.56 3.90 0.31 2.28*
3.27 0.91 3.67 0.55 -2.69*
3.30 0.75 3.33 0.96 -0.16
3.17 0.75 3.23 0.86 -0.35
3.30 0.75 3.60 0.56 -1.51
3.70 0.47 3.70 0.53 0.00
3.50 0.57 3.60 0.56 -0.68
3.10
3.57
3.40
3.70

0.71
0.63
0.62
0.47

3.47
3.67
3.40
3.77

0.57
0.61
0.72
0.63

-2.08*
-0.68
0.00
-0.53

2.93 0.87 2.83 1.02 0.39
2.10 0.8

2.43 0.94 -1.44

3.10 0.66 3.40 0.72 -1.73
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ตารางที่ 7 (ต่อ) การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าที (t-test) ของคะแนน
ความตระหนักรู้ในตนเองของกลุ่มทดลอง ระหว่าก่อนทดอลงและหลังทดลอง รายข้อ
ข้อ

ข้อคาถาม

16 ฉันจะหาเพื่อนใหม่แทนเพื่อนที่เข้ากันไม่ได้
17 ฉันคบกับเพื่อนเพราะเขาเห็นความสาคัญ
ของเรา
18 ฉันรู้ว่าผู้ชายควรจะปกป้องดูแลช่วยเหลือ
ผู้หญิง
19 ฉันรู้ว่าไม่ควรล่วงเกินโดยการถูกเนื้อต้องตัว
20 ฉันควรใช้คาพูดที่สุภาพกับเพื่อน
21 ฉันควรให้เกียรติเพื่อน
22 ฉันควรแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจเมื่อ
ได้รับการช่วยเหลือ
23 ฉันไม่ควรอยู่กับเพศตรงข้ามตามลาพังสอง
ต่อสองในที่ลับตาคน
24 ฉันรู้ว่าการทาตัวเป็นสุภาพบุรุษเป็นสิ่งที่
ควรปฏิบัติ
25 ฉันรู้ว่าการมีเพื่อนทาให้ชีวิตมีคุณค่า
26 ฉันรู้ว่าการไม่มีเพื่อนจะรู้สึกอ้างว้างโดด
เดี่ยว
27 ฉันรู้ว่าควรยอมรับนิสัยของเพื่อน
28 ฉันรู้ว่าควรเข้าใจในสิ่งที่เพื่อนสื่อสาร
29 ฉันรู้จักให้อภัยในความผิดพลาดของบุคคล
อื่น
30 ฉันรู้ว่าการเป็นผู้ฟังที่ดีทาให้สามารถเข้า
สังคมกับผู้อื่นได้

ก่อนทดลอง
(n=30)
M
SD

หลังทดลอง
(n=30)
M
SD

t

1.97 0.76 2.37 1.22 -1.56
2.77 0.94 2.90 0.99 -0.50
3.47 0.57 3.67 0.55 -1.53
3.57 0.63 3.83 0.59 -1.86
3.27 0.91 3.40 0.86 -0.64
3.60 0.56 3.53 0.68 0.44
3.80 0.55 3.77 0.50 0.23
3.83 0.59 3.77 0.77 0.36
3.33 0.76 3.70 0.47 -2.48*
3.27 0.78 3.40 0.86 -0.63
3.10 0.92 3.03 0.93 0.33
3.23 0.68 3.37 0.85 -0.63
3.33 0.76 3.63 0.61 -1.66
3.63 0.56 3.70 0.53 -0.53
3.60 0.50 3.67 0.55 -0.49
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ตารางที่ 7 (ต่อ) การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าที (t-test) ของคะแนน
ความตระหนักรู้ในตนเองของกลุ่มทดลอง ระหว่าก่อนทดอลงและหลังทดลอง รายข้อ
ข้อ

ข้อคาถาม

ก่อนทดลอง หลังทดลอง
(n=30)
(n=30)
M SD M SD

31 การให้เกียรติเพื่อนจะต้องตระหนักถึงความมี
ค่าของตนเองและผู้อื่น
32 ฉันควรพูดชมเชยผู้อื่นด้วยความจริงใจ
33 การมองเห็นคุณค่าของคนอื่นชัดเจนมากขึ้นก็
ต่อเมื่อถ่อมตน
34 ฉันควรภูมิใจที่ได้มีโอกาสได้รู้จักผู้อื่น
35 ฉันรู้ว่าการจับผิดผู้อื่นทาให้เกิดความไม่ไว้ใจ

t

3.10 0.71 3.37 0.67 -1.86
3.77 0.43 3.70 0.53 0.57
3.10 0.61 3.20 0.96 -0.52
3.63 0.61 3.63 0.56 0.00
3.23 0.9 3.17 1.02 0.26

รวม 3.31 0.25 3.44 0.31 -2.34*
*P<.05
จากตารางที่ 7 แสดงให้ เห็ นว่ากลุ่ มทดลองการเรียนตามแนวคิดของแครทวอลหลั งการ
ทดลองสูงขึ้นโดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนการทดลองเท่ากับ 3.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.25
และหลังการทดลองเท่ากับ 3.44 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.31
เมื่อนาคะแนนความตระหนักรู้ในตนเองมาทดสอบความแตกต่างก่อนการทดลองและหลัง
การทดลองก็พบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยรายข้อ พบว่า ข้อที่ 1,2,3,9,24 หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
การวิ จั ย เรื่ อ งการจั ด การเรี ย นรู้ เ พศศึ ก ษาตามแนวคิ ด ของแครทวอลเพื่ อ สร้ า งเสริ ม
ความตระหนักรู้ในตนเองของนักเรียนประถมศึกษา มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของความตระหนักรู้
ในตนเองเรื่องเพศศึกษาตามแนวคิดของแครทวอลของนักเรียนประถมศึกษาและเพื่อเปรียบเทียบ
ผลของความตระหนักรู้ในตนเองเรื่องเพศศึกษาของนักเรียนประถมศึกษาระหว่างกลุ่มที่เรียนด้วย
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของแครทวอลกับกลุ่มที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้วิธีปกติ กลุ่มตัวอย่าง
คือ นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนอนุบาลสามเสน
ซึง่
สุ่มแบบเฉพาะเจาะจง แบ่งเป็นกลุ่มทดลองที่เรียนตามแนวคิดของแครทวอล จานวน 30 คนและเรียน
วิธีปกติ จานวน 30 คน สาหรับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของ
แครทวอล จานวน 6 แผนและแบบวัดความตระหนักรู้ในตนเองที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.81 ซึ่ง
ผู้วิจัยดาเนินการสอนกลุ่มทดลองด้วยตัวเองส่วนกลุ่มควบคลุมให้ครูประจาวิชาเป็นผู้สอนด้วยวิธีปกติ
มีการวัดความตระหนักรู้ในตนเองของนักเรียนทั้งสองกลุ่มก่อนทดลองและหลังการทดลองจากนั้นนา
ข้อมูลมาวิเคราะห์หา จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบความแตกต่างด้วย
ค่าที (t-test)
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิ จั ย เรื่ อ งการจั ด การเรี ย นรู้ เ พศศึ ก ษาตามแนวคิ ด ของแครทวอลเพื่ อ สร้ า งเสริ ม
ความตระหนักรู้ในตนเองของนักเรียนประถมศึกษา สรุปได้ดังนี้
1. ความตระหนักรู้ในตนเองเรื่องเพศศึกษาของนักเรียนประถมศึกษาที่เรียนตามแนวคิดของ
แครทวอลหลังเรียนในภาพรวมมีคะแนนความตระหนักรู้ในตนเองระดับสูงและเมื่อนามาเปรียบเทียบ
ความตระหนั ก รู้ ใ นตนเองก่ อ นและหลั ง ก็ พ บว่ า ความตระหนั ก รู้ ใ นตนเองมี ค วามแตกต่ า งอย่ า ง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ความตระหนักรู้ในตนเองเรื่องเพศศึกษาของนักเรียนประถมศึกษาที่เรียนตามแนวคิดของ
แครทวอลกับการสอนด้วยวิธีปกติพบว่า ความตระหนักรู้ในตนเองของนักเรียนที่เรียนตามแนวคิดของ
แครทวอลมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยการสอนด้วยวิธีปกติและเมื่อนามาเปรียบเทียบ
ความตระหนั กรู้ ในตนเองของนั กเรียนที่เรียนตามแนวคิดของแครทวอลกับการสอนด้ว ยวิธีปกติ
ก็พบว่าความตระหนักรู้ในตนเองมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

61
อภิปรายผลการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ งการจั ด การเรี ย นรู้ เ พศศึ ก ษาตามแนวคิ ด ของแครทวอลเพื่ อ สร้ า งเสริ ม
ความตระหนักรู้ในตนเองของนักเรียนประถมศึกษามีประเด็นนามาอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้
1.ความตระหนักรู้ใจตนเองเรื่องเพศศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนประถมศึกษา
ที่ เ รี ย นตามตามแนวคิ ด ของแครทวอล พบว่ า คะแนนเฉลี่ ย ของความตระหนั ก รู้ ใ นตนเองมี
ความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจสืบเนื่องมาจากผู้วิจัยได้จัดทาแผนการ
จัดการเรียนรู้โดยมีสาระการเรียนรู้ที่ตรงกับตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
2551และสอดคล้องกับ คาอธิบ ายรายวิช าจึงทาให้ เนื้อ หามีความเหมาะสมกับนักเรียนและได้จัด
การเรียนรู้จานวน 6 คาบเรียนซึ่งมีระยะเวลาที่เหมาะสมกับเนื้อหา
กิจกรรมการเรี ยนรู้ได้นาแนวคิดของแคทรวอลมาประยุกต์ใช้ในขั้นตอนการจัดกิจกรรมที่
ประกอบไปด้วย ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน ขั้นการจัดการเรียนรู้ และขั้นสรุป
ในขั้ น น าเข้ าสู่ บ ทเรี ย นได้ จัด กิ จกรรมให้ นักเรียนได้ เป็น ผู้ รั บ เป็ นการสร้า งความสนใจใน
เรื่องเพศศึกษาโดยผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนดูภาพ ฟังเรื่องเล่าและเล่นเกมซึ่งมีความน่าสนใจ
ตื่นเต้นและมีเนื้อหาที่เป็นเรื่องในชีวิตประจาวันแล้วผู้วิจัยได้สังเกต นักเรียนมีความสนใจและแสดง
ความคิดเห็นอย่างหลากหลาย หลังจากนั้นจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ตอบสนอง แสดงออกผ่านทาง
ความคิด โดยผู้วิจัย กิจกรรม ซักถาม การอภิปราย สนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แสดงทางท่า
แล้ ว ให้ ผู้ เ รี ย นได้ เ ห็ น คุ ณ ค่า เรื่ องเพศศึก ษาโดยให้ ย กความคิ ด เห็ น ของนั ก เรีย นที่ เห็ น คุ ณค่ า และ
ประโยชน์
ในขั้นการจัดการเรียนรู้ผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้รับรู้เนื้อหาของเรื่องเพศศึกษาโดยใช้
การอธิบ ายและรู ปภาพซึ่งเป็ น เนื้อหาที่เหมาะสมกับช่วงวัย หลั งจากนั้นให้ นักเรียนได้ตอบสนอง
โดยการทาใบงานเขียนแสดงความรู้สึก และตอบคาถามเพื่อแสดงความคิดเห็น ให้นักเรียนเห็นคุณค่า
ของเพศศึกษาโดยการที่นักเรียนได้ศึกษาจากใบความรู้และประสบการณ์จากการอภิปรายให้นักเรียน
จัดระบบเชื่อมโยงคุณค่าที่ได้รู้นามาเป็นข้อปฏิบัติโดยให้วิเคราะห์ประเด็นปัญหา อภิปรายแลกเปลี่ยน
ภายในกลุ่มและนาเสนอ ผู้วิจัยสังเกตได้ว่านักเรียนแต่ละคนจะมีแนวความคิดที่แตกต่างกันมีลักษณะ
เฉพาะตัวซึ่งเป็นการจัดระบบของตนเองให้นักเรียนมีลักษณะนิสัยทาตามแนวคิดที่ตนเองได้รับมาจาก
การอภิปรายปัญหาและแสดงบทละครสั้น
ในขั้นสรุปผู้เรียนได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้รับรู้ข้อสรุปจากบทเรียนโดยการอภิปรายสรุป
ร่วมกัน ผู้วิจัยสังเกตได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมหลังจากนั้นให้ผู้เรียนตอบสนองและเห็น
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คุณค่าโดยการเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยและข้อแนะนา ผู้วิจัยสังเกตได้ว่านักเรียนที่สนใจและ
มีประสบการณ์ในชีวิตจริงตรงกับเรื่องที่เรียนจะมีคาถาม
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แนวคิดของแนวคิดของแครทวอลจะเห็นได้ว่าทาให้นักเรีย นมี
ความตระหนักรู้ในตนเองสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ สุชาติ โสมประยูร และวรรณี โสมประยูร (2547)ได้
กล่าวว่า วิธีสอนเพศศึกษา ก่อนจะเริ่มบทเรียน ควรจะหากิจกรรมหรือวิธีการที่ช่วยสร้างทัศนคติ
ความอั น ดี แ ละมี ค วามคิ ด วิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ บทเรี ย นที่ ใ ช้ ส อนควรจะเลื อ กให้ ต รงตามความสนใจ
ความต้ อ งการและปั ญ หาทางเพศของเด็ ก โดยมุ่ ง ตรงไปยั ง ปั ญ หาของนั ก เรี ย นเป็ น ส าคั ญ และ
ให้นักเรียนช่วยกันแก้ไขปัญหาเหล่านั้นแล้วช่วยกันสรุปเองและมีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับเหตุการณ์
บรรยากาศและสิ่ ง แวดล้ อ มในชี วิ ต จริ ง ที่ เ กี่ ย วกั บ เพศวิ ถี ห รื อ เพศศึ ก ษาโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
การสอนตามเหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จะช่ ว ยกระตุ้ น ให้ นั ก เรี ย นสนใจและตั้ ง ใจเรีย นดี ม ากท าให้ เ กิ ด
ประสบการณ์และการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง และสอดคล้องกับ วนิดา ขาวมงคล เอกแสงศรี (2546)
ได้ ก ล่ าวว่ า หลั ก การจั ด กิ จ กรรมและการสอนเพื่ อพั ฒ นาทัก ษะชี วิต ควรจั ด กิ จ กรรมการสอนที่
เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะความสนใจ ความถนัด และสภาพที่สอดคล้องกับความเป็นจริงในชีวิต
ของผู้เรียนและสอดคล้องกับ Kaiman and Waughfield (1993) ได้กล่าวว่าการพัฒนาการตระหนัก
รู้ในตนเอง การสารวจหรือสังเกตความคิด ความรู้สึก การกระทาของตนและการเปิดเผยตนเองและ
การมีป ฏิสั มพัน ธ์กั บ ผู้ อื่น การเรี ย นรู้ จะขึ้น กับประสบการณ์ชี วิต รวมถึง สั ม พันธภาพที่ ตนมี กับ ครู
มีลักษณะและวิธีการที่สามารถฝึกปฏิบัติได้และสอดคล้องกับงานวิจัย ณัฎฐนิภา เณรทรัพย์ (2548)
ได้ทาการศึกษาเรื่องการพัฒนานิสัยรักการอ่านด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่ านตามกระบวนการ
ตามแนวคิดของแครทโวลและคอมส์สาหรับนักเรียนชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า
ค่าเฉลี่ยนิสัยรักการอ่านของนักเรียนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
2. ความตระหนักรู้ใจตนเองเรื่องเพศศึกษาหลังการเรียนของนักเรียนประถมศึกษาที่เรียน
ตามแนวคิ ด ของแครทวอลกั บ การสอนด้ ว ยวิ ธี ป กติ มี ค วามแตกต่ า งอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่
ระดับ .05 ทั้งนี้อาจสืบเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของแครทวอลแตกต่างจากการสอน
ด้วยวิธีปกติ คือ กิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตามลาดับขั้นตอนของการเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้สึกของ
บุคคลต่อสิ่งต่างๆ โดยมีการเสนอข้อมูลเพื่อให้นักเรียนได้รับรู้ให้ เกิดความตระหนักรู้สึกว่าความคิด
หรือ เหตุการณ์หนึ่ง มีตัวตนและพร้อมที่จะรับ ซึ่งนามาจากชีวิ ตประจาวัน เช่น ข่าว เรื่องสั้น และ
รูปภาพ ให้ผู้เรียนได้ตอบสนองโดยจัดกิจกรรมแสดงความรู้สึกนึกคิด เช่น การเขียนคาขวัญ การพูด
จุดเด่นและจุดด้อย การแสดงละคร ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมและมีความเป็นอิสระไม่จากัดขอบ
ความคิด เช่น การอภิปราย แสดงความคิดเห็น การนาเสนอ กิจกรรมที่ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการ
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เข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับครูและเพื่อน เช่น การซักถาม อภิปรายกลุ่ม การนาเสนอ มีการเชื่อมโยงกับ
ความรู้กับความรู้สึกตนเองที่เกิดขึ้นจากชีวิตจริง เช่น แนวทางและวิธีการ แก้ปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับ
WHO (1997) แบ่งเป็น ทักษะชีวิตตามพฤติกรรมการเรียนรู้ ด้านจิตพิสัย ประกอบด้วย ทักษะการ
ตระหนักรู้ในตน และสอดคล้องกับ สุชาติ โสมประยูร (2553) ที่กล่าวว่า การเกิดพฤติกรรมสุขภาพ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในระยะนี้เด็กโตเริ่มมีความรู้สึกนึกคิด มีอารมณ์และเกิดความประทับใจครู
จึงสมควรปลูกฝังหรือสร้างเสริมทัศนคติด้านสุขภาพเพราะทัศนคติถือเป็นสิ่งสาคัญของการสอนสุข
ศึกษาเพื่อที่จะทาให้ได้มาซึ่งการปฏิบัติและความรู้ควรได้รับการสอนเป็นอันดับหนึ่งและซึ่งสอดคล้อง
กับ วันวิสาข์ บัวลอย (2557) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อ ง ประสิทธิผลของโปรแกรมการเรียนรู้เรื่อง
เพศศึ ก ษาเพื่ อ ป้ อ งกั น พฤติ ก รรมเสี่ ย งต่ อ การมี เ พศสั ม พั น ธ์ ข องนั ก เรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2
อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงค์ คือเพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการเรียนรู้
เรื่องเพศศึกษาเพื่อป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ใช้การจัดการเรียนการสอนทักษะชีวิตมี
กิจกรรมประกอบด้วย การแบ่งกลุ่มย่อยระดมสมอง การฝึก ทักษะการคิด ตัดสินใจและปฏิเสธโดย
การเรียนรู้จากสถานการณ์ปัญหาและจากสถานการณ์จาลอง ผลการวิจัยพบว่าภายหลังการทดลอง
กลุ่มทดลองมีการตระหนักรู้ในตนเรื่องการมีพฤติกรรมเสี่ยงที่นาไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ความสามารถ
ด้านการคิดและการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลเพื่อป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ความสามารถด้านการสื่อสาร
เพื่อป้องกันการมีเพศสัมพันธ์เพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. ผลการวิจัยพบว่าการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาตามแนวคิดของแครทวอลทาให้นักเรียนมี
ความตระหนั กรู้ ในตนเองสู งขึ้นกว่าการจัดการเรียนรู้วิธีปกติ ดั้งนั้นครูผู้ สอนสุ ขศึกษาควรนาเอา
การจัดการเรีย นรู้ เพศศึกษาตามแนวคิดของแครทวอลไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อให้นักเรียนมีความตระหนักรู้ในตนเองมากขึ้น
2. ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาควรนาแนวคิดของแครทวอลไปประยุกต์ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในเนื้อหาสุขภาพอื่นๆที่มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาด้านจิตพิสัย
3. การจัดการเรียนรู้เพศศึกษาตามแนวคิดของแครทวอลเป็น การใช้กิจกรรมที่หลากหลาย
และต้องตรงตามลาดับขั้น ดังนั้นครูผู้สอนจะต้องใช้การวิเคราะห์ ความเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมกับ
ลาดับขั้น มีการวางแผนการสอนที่ดี จัดระยะเวลาให้เหมาะสมกับกิจ กรรม เลือกสื่อที่เหมาะสมกับ
เนื้อหา
4. ควรจัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ฝึกนอกห้องเรียนและให้ครอบครัวมีส่วนร่วมเป็นการฝึกให้
เป็นนิสัยตามแนวคิดของแครทวอลโดยสามารถนามาเป็นส่วนหนึ่งในการวัดประเมินผลตามสภาพจริง
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5. การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของแครทวอลเป็นการพัฒนาจิตพิสัยซึ่งครูควรเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้แสดงความรู้สึก ความคิดเห็นต่อเรื่องที่สุขภาพซึ่งจะต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้มี
ความหลากหลายและนามาปรับใช้เป็นของตนเอง
6. เนื้อหาที่นามาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรเชื่อมโยงกับชีวิตจริงเพื่อให้เกิดความสนใจและ
ตระหนักรู้ในตนเอง ดังนั้นเนื้อหาวิชาสุขศึกษาเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตอยู่แล้วครูผู้สอนจึงควรเลือกให้
สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพ และพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียน
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของแครทวอลในเรื่องเพศศึกษากับนักเรียนใน
ระดับชั้นอื่น เช่น ประถมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และอุดมศึกษา
2. ควรศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของแครทวอลเรื่องเพศศึกษาเพื่อสร้างเสริม
ความตระหนักรู้ในตนเองโดยเก็บข้อมูลจากสภาพจริงซึ่งให้มีการสังเกตพฤติกรรมจากครูประจาชั้น
และผู้ปกครอง
3. ควรศึ ก ษาผลการจั ด การเรี ย นรู้ เ พศศึ ก ษาตามแนวคิ ด ของแคทรวอลในเนื้ อ หาของ
วิชา สุขศึกษาอื่นซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพหรือพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียน
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มหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการให้คาปรึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา.
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรู้เพศศึกษาตาม
แนวคิดของแครทวอลเพื่อสร้างเสริมความตระหนักรู้ในตนเองของนักเรียนประถมศึกษา มีดังนี้
1.ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร. สุชาติ โสมประยูร
ข้าราชการบานาญ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. รองศาสตราจารย์ ดร.เทพวาณี หอมสนิท
ข้าราชการบานาญ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. อาจารย์บุษยา ทองมี
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนอนุบาลสามเสน
4. อาจารย์สายรุ้ง เหมือดชัยภูมิ
อาจารย์ประจากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนอนุบาลสามเสน
5.อาจารย์ประพิมพร อันพาพรหม
อาจารย์ประจากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนราชินีบน
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
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แผนการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาตามแนวคิดของแครทวอล
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ภาคเรียนที่ 2

เรื่อง ความหมายและความสาคัญของการสร้างสัมพันธภาพ

ระยะเวลา 1 คาบ (50 นาที)

สาระสาคัญ
การสร้างสัมพันธภาพ หมายถึง การสร้างความผูกพันด้วยการกระทาและการสื่อสารระหว่าง
บุคคลร่วมกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกันกับเพื่อน เราทุกคนต้องมีเพื่อน การสร้างสัมพันธภาพ
ที่ดีกับเพื่อนจึงมีความสาคัญ เพราะจะช่วยให้เราเข้าใจตนเองและเพื่อนทาให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมี
ความสุข
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถดังนี้
1. อธิบายความหมายและความสาคัญของการสร้างสัมพันธภาพกับเพื่อนได้
2. แสดงพฤติกรรมเกี่ยวกับการสร้างการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อน
สาระการเรียนรู้
1. ความหมายของสัมพันธภาพ
2. ความสาคัญของการสร้างสัมพันธภาพ
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กิจกรรมการเรียนรู้

แนวคิดของแครทวอล
รับรู้ ตอบ เห็น
จัด มีลักษณะ
สนอง คุณค่า ระบบ
นิสัย

ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน ( 5 นาที)
1. ครูให้นักเรียนดูภาพ เล่นฟุตบอล แย่งของเล่น
จับกลุ่มเล่นกัน และเด็กทะเลาะกัน
2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับความ
แตกต่างของภาพ เพื่อชี้ให้เห็นถึงความสาคัญของ
การสร้างสัมพันธภาพที่ควรมีต่อเพื่อนทั้ง 4 ภาพ
ขั้นการจัดการเรียนรู้ ( 40 นาที)
1. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุม่ 6 กลุ่มโดยจัดหัวหน้า
กลุ่ม สมาชิกและเลขานุการ
2. ครูอธิบายความหมายและความสาคัญของการ
สร้างสัมพันธภาพ
3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้ เรื่อง
การสร้างสัมพันธภาพ
4. ครูกาหนดสถานการณ์ความสัมพันธ์ เรื่อง
เพื่อนกัน แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุม่ ทาใบงาน
เรื่อง การสร้างสัมพันธภาพ โดย อภิปรายและ
ตอบคาถามดังนี้
4.1 ลักษณะของความสัมพันธ์จากสถานการณ์มี
อะไรบ้าง
4.2 นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ
ลักษณะความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่
กาหนด
4.3 สถานการณ์ความสัมพันธ์ที่กาหนดมี















































ผลกระทบกับนักเรียน-ย่างไร
5. ครูสุ่มนักเรียน 2-3 กลุ่มนาเสนอ
6. ครูรวบรวมความคิดเห็นของนักเรียน
ขั้นสรุป ( 5 นาที)
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป เรือ่ งการสร้าง
สัมพันธภาพ
2. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อสงสัย
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สื่ออุปกรณ์การเรียนรู้
1. รูปภาพแสดงลักษณะความสัมพันธ์
2. สถานการณ์ความสัมพันธ์ เรื่อง เพื่อนกัน
3. ใบความรู้ เรื่อง การสร้างสัมพันธภาพ
4. ใบงาน เรื่อง การสร้างสัมพันธภาพ
การประเมินผลการเรียนรู้
1. สังเกตการมีส่วนร่วมของนักเรียน
2. การตอบคาถามเกี่ยวกับสถานการณ์ความสัมพันธ์
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ใบความรู้
เรื่อง การสร้างสัมพันธภาพ
สัมพัน ธภาพ (relationship) หมายถึง ความสั มพันธ์อันดีระหว่างบุคคล อันจะทาให้ เกิด
ความรัก ความนับถือ และความร่วมมือ หรืออีกความหมายหนึ่งคือ การอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมี
ความสุข มนุษย์ไม่สามารถที่จะอยู่อย่างโดดเดี่ยวตามลาพังได้ จาเป็นต้องอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคม
จึงมีต้องการติดต่อสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่นจะทาให้การติดต่อ และการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น
เป็นไปได้ด้วยดีทาให้เกิดความสุขการดาเนินชีวิตในที่สุด
การสร้างสัมพันธภาพ หมายถึง การสร้างความผูกพันด้วยการกระทาและการสื่อสารระหว่าง
บุคคลร่วมกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกันกับเพื่อน เราทุกคนต้องมีเพื่อน การสร้างสัมพันธภาพ
ที่ดีกับเพื่อนจึงเป็นสิ่งสาคัญ เพราะเพื่อนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการทา ทาให้เราเข้าใจตนเองและ
เพื่อน และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
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ใบงาน
เรื่อง การสร้างสัมพันธภาพ
คาชี้แจง ให้นักเรียนอธิบายความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากเรื่อง เพื่อนกัน
ลักษะของความสัมพันธ์
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
ผลกระทบกับนักเรียนอย่างไร
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไร
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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แผนการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาตามแนวคิดของแครทวอล
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ภาคเรียนที่ 2

เรื่อง หลักการสร้างสัมพันธภาพ

ระยะเวลา 1 คาบ (50 นาที)

สาระสาคัญ
ในการสร้างสัมพันธภาพหรือมิตรภาพที่ดีกับผู้อื้นนั้นควรมีหลักสาคัญ คือ ต้องเริ่มต้นที่ตัวเรา
เอง ก่อ นโดยจะต้องรู้ จั กปรั บ ปรุ งตนเองก่อน ทาให้ มีก ารอยู่ร่ ว มกับบุค คลอื่นได้อย่างมี ความสุ ข
เนื่องจากคนเราไม่สามารถที่จะอยู่อย่างโดดเดี่ยวตามลาพังได้ จาเป็นต้องอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคม
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถดังนี้
1. อธิบายความหมายของหลักการสร้างสัมพันธภาพได้
2. เสนอแนวทางการสร้างสัมพันธภาพได้
สาระการเรียนรู้
1. ความหมายของหลักการสร้างสัมพันธภาพ
2. หลักการสร้างสัมพันธภาพ
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แนวคิดของแครทวอล
กิจกรรมการเรียนรู้

รับรู้

ตอบ เห็น
จัด
สนอง คุณค่า ระบบ

1. ครูแจกกระดาษให้กับนักเรียนแล้วเขียนชื่อเพื่อนที่
ตนเองชอบมากที่สุด
2. ครูซักถามเหตุผลที่เขียนชื่อเพื่อน
ขั้นการจัดการเรียนรู้ ( 40 นาที)
1. ครูอธิบายหลักการสร้างสัมพันธภาพ









2. ครูให้นักเรียนศึกษาจากใบความรู้ เรื่อง หลักการ
สร้างสัมพันธภาพ
3. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็นดังนี้











4. ครูให้นักเรียนทาใบงาน เรื่อง หลักการสร้าง
สัมพันธภาพโดย สารวจตนเอง และเพื่อนอีก 3 คน หา
ข้อดี ข้อเสีย และแนวทางการพัฒนา
5. ครูสุ่มเรียกนักเรียน 2-3 คน ออกมานาเสนอ









6. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นชี้ให้เห็นถึงความสาคัญ
ขั้นสรุป ( 5 นาที)









1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป เรือ่ งหลักการสร้าง
สัมพันธภาพ
2. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อสงสัย











ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน ( 5 นาที)



3.1 การสร้างเสริมสัมพันธภาพที่ดกี ับผู้อื่นมีอะไรบ้าง
3.2 ใครที่นักเรียนคิดว่ามีสัมพันธภาพที่ดีหรือไม่ดี
3.3 นักเรียนประทับใจกับเหตุการณ์ใดบ้าง

มีลักษณะ
นิสัย
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สื่ออุปกรณ์การเรียนรู้
1. ใบความรู้ เรื่อง หลักการสร้างสัมพันธภาพ
2. ใบงาน เรื่อง การสารวจตนเองเกี่ยวกับการสร้างเสริมสัมพันธภาพ
การประเมินผลการเรียนรู้
1. สังเกตการมีส่วนร่วมของนักเรียน
2. การตอบคาถามเกี่ยวกับสถานการณ์ความสัมพันธ์
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ใบความรู้
เรื่อง หลักการสร้างสัมพันธภาพ
หลั กการสร้างสั มพัน ธภาพ เป็น การสร้างเสริมสั มพันธภาพหรือมิตรภาพที่ดีกับผู้อื่นนั้น
จะต้องเริ่มต้นที่ตัวเราเอง โดยจะต้องรู้จักปรับปรุงตนเองก่อน ทาให้มีการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่าง
มีความสุข มนุษย์ไม่สามารถที่จะอยู่อย่างโดดเดี่ยวตามลาพังได้ จาเป็นต้องอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นใน
สังคม
การสร้างเสริมสัมพันธภาพหรือมิตรภาพที่ดีกับผู้อื่นนั้นจะต้องเริ่มต้นที่ตัวเราเอง โดยจะต้องรู้จัก
ปรับปรุงตนเองก่อน ซึ่งหลักทั่วไปในการ ปฏิบัติมีดังนี้
1. ความเชื่อใจ จาเป็นต้องให้เขาไว้วางใจในเรา เช่น เรื่องการตรงต่อเวลา การรักษาสัญญา
2. การมีความมั่นใจในตนเอง ไม่เช่นนั้นอาจมีความโลเล หลงเชื่อบุคคลอื่นได้ง่าย
3. การมีส่ วนร่ว มและการแบ่งปัน การรับฟังเพื่อนของคุณเล่ า จะเกิดขึ้นเมื่อทั้งสองฝ่ าย
มีความรู้สึกดีๆ ระหว่างเพื่อน การพูดจาหยอกล้อ การล้อเลียน การเล่นชกต่อย
4. ความเห็ น อกเห็ น ใจ คื อ ความสามารถที่ ใ ส่ ค วามรู้ สึ ก ของตั ว คุ ณ ลงไปในความรู้ สึ ก
ของบุคคลอื่น
5. การรู้จักสาเหตุและใช้เหตุผล การปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยเหตุผล ไม่ใช้อารมณ์วู่วาม
6. การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นสิ่งที่จะทาให้มิตรภาพระหว่างเพื่อนดียิ่งขึ้น
7. สามารถปรับทุกข์ เป็นที่พึงให้กบั เพื่อนและร่วมกันแก้ปัญหาได้
8. ยอมรับความคิกเห็น สามารถรับฟังความคิดที่แตกต่างและมีข้อเสนอแนะที่ดีต่อกัน
9. สนใจและเอาใจใส่ความรู้สึกของเพื่อนเสมอ มีความต้องการที่จะรู้ว่าตอนนี้มีอะไรเกิด
ขึ้นกับเขาบ้าง สนใจในความคิดและความรู้สึกอื่นๆ
10. ไม่เห็นแก่ตัวและไม่เอารัดเอาเปรียบหาประโยชน์จากเพื่อน
11. มีความรัก จริงใจต่อเพื่อนอย่างเสมอต้นเสมอปลาย
12. มองเพื่อนในแง่ดี คิดดีต่อกันสม่าเสมอ
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ใบงานที่ 2
เรื่อง หลักการสร้างสัมพันธภาพ
คาชี้แจง ให้นักเรียนสารวจตนเองและเพื่อน
ผู้สารวจ
ตนเอง

เพื่อนคนที่ 1
ชื่อ……….
เพื่อนคนที่ 2
ชื่อ……….
เพื่อนคนที่ 3
ชื่อ……….

สรุป

ข้อดี

ข้อเสีย

แนวทางการพัฒนา

91
แผนการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาตามแนวคิดของแครทวอล
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ภาคเรียนที่ 2

เรื่อง การเลือกคบเพื่อน

ระยะเวลา 1 คาบ (50 นาที)

สาระสาคัญ
การเลือกคบเพื่อน เป็นสิ่งสาคัญเพราะเพื่อนจะเป็นที่พึ่งพาช่วยเหลือให้แก่วัยรุ่น ทาให้วัยรุ่น
พั ฒ นาไปสู่ ค วามเป็ น อิ ส ระและเป็ น ตั ว ของตั ว เองการคบเพื่ อ นของวั ย รุ่ น นั้ น วั ย รุ่ น อาจจะพบ
ปัญหาบางอย่างจากลักษณะของเพื่อนต้องมีการปรับตัวและหาเพื่อนใหม่
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถดังนี้
1. อธิบายความหมายและคุณค่าของการเลือกคบเพื่อนได้
2. อธิบายลักษณะของการเลือกคบเพื่อน
3. กาหนดลักษณะของเพื่อนที่ดี
สาระการเรียนรู้
1. ความหมายและคุณค่าของการเลือกคบเพื่อน
2. คุณลักษณะของการเลือกคบเพื่อน
3. ลักษณะเพื่อนที่ดี
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แนวคิดของแครทวอล
กิจกรรมการเรียนรู้

รับรู้

ตอบ เห็น
จัด
สนอง คุณค่า ระบบ

มีลักษณะ
นิสัย

ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน ( 5 นาที)
1. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุม่ 6 กลุ่ม
2. ครูเล่าเรื่อง เพื่อนฉัน ให้นักเรียนฟังแล้วร่วมกันแสดง 
ความคิดเห็น
ขั้นการจัดการเรียนรู้ ( 40 นาที)
1. ครูอธิบายความหมายและคุณค่าของการเลือกคบเพื่อน 
2. ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง การเลือกคบเพื่อน 

































6. ครูให้นักเรียนเขียนคาขวัญการเลือกคบเพื่อน
7. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายหลักเกณฑ์ของลักษณะ
เพื่อนที่ดี
ขั้นสรุป ( 5 นาที)

1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป เรือ่ ง การเลือกคบเพื่อน

















3. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็นดังนี้
3.1 เพื่อนที่ดีในความหมายของนักเรียนคืออะไร
3.2 เพื่อนที่ไม่ดีหมายถึงอะไร
3.3 ลักษะของเพื่อนที่ดีควรมีอะไรบ้าง
3.4 เหตุผลของการเลือกคบเพื่อนมีอะไรบ้าง
3.5 เมื่อเจอเพื่อนที่ไม่ดีนักเรียนจะทาอย่างไร
4. ครูให้นักเรียนแบ่ง กลุม่ 5 คน ทาใบงาน เรื่อง
การเลือกคบเพื่อน
5. ครูสุ่มเรียกนักเรียน 2-3 กลุ่ม ออกมานาเสนอ

2. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อสงสัย
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สื่ออุปกรณ์การเรียนรู้
1. สุภาษิต
2. ใบความรู้ เรื่อง การเลือกคบเพื่อน
3. ใบงาน เรื่อง การเลือกคบเพื่อน
การประเมินผลการเรียนรู้
1. สังเกตการมีส่วนร่วมของนักเรียน
2. การตอบคาถามเกี่ยวกับสถานการณ์ความสัมพันธ์
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ใบความรู้
เรื่อง การเลือกคบเพื่อน
การมีเพื่อนสนิ ทในวัย รุ่ น เป็นสิ่ งส าคัญ เพราะเพื่อนจะเป็นที่พึ่งพาช่ว ยเหลื อให้ แก่วัยรุ่ น
ทาให้วัยรุ่นพัฒนาไปสู่ความเป็นอิสระและเป็นตัวของตัวเอง ความผูกพันใกล้ชิดสนิทแนบแน่นต่อพ่อ
แม่ จะลดลงหากวัยรุ่นชอบอยู่คนเดียว แยกตัว ไม่สนใจ ไม่ใส่ใจที่จะมีเพื่อน อาจแสดงว่าวัยรุ่นกาลังมี
ปัญหาการปรับตัวทางสังคมหรือการปรับตัวกับผู้อื่นอาจมีปัญหาทางด้านจิตใจ เพราะวัยของเขานั้น
มีความสนใจ ต้องการคบเพื่อนวัยเดียวกัน อยากพูดคุยกับเพื่อนมากกว่าพ่อแม่ เพราะพูดคุยกับพ่อแม่
ก็ไม่มีความเข้าใจตรงกัน เขาจึงเชื่อถือและรับฟังเพื่อนมากกว่าพ่อแม่
สาหรับวัยรุ่นแล้วลักษณะเพื่อนที่เขาคบนั้น บอกได้ถึงความรู้สึกหรือลักษณะตัวตนของเขา
เพราะวัยรุ่นจะเลือกคบเพื่อนที่มีลักษณะคล้ายตนเอง เช่น เด็กที่เรียนไม่ดีก็จะคบกับกลุ่มเรียนไม่ดี
เช่น เดีย วกับ ตน เด็กจะไม่ไปอยู่ กับกลุ่ มที่เรียนดี เพราะจะทาให้ ตนเองรู้สึ กแย่ และด้อยมากขึ้ น
ส่ว นเด็กที่เรีย นดีก็จ ะอยู่ในกลุ่มที่เรียนดีด้ว ยกัน การที่วัยรุ่นต้องการเป็นที่ยอมรับของกลุ่ มเพื่อน
เขาจึงต้องการทาตัวให้เหมือนเพื่อน ๆ โดยมีการกระทาลอกเลียนแบบให้เหมือนเพื่อน เช่น เสื้อผ้า
ทรงผม คาพูด หรือคาศัพท์ที่ใช้พูดกันในกลุ่ม ของเขา การมีกลุ่มเพื่อนและเป็นที่ยอมรับของเพื่อนๆ
จะทาให้เขาได้พัฒนาทักษะทางสังคม การปรับตัวกับผู้อื่น ได้เรียนรู้บทบาทของตนเองในการเป็น
หัวหน้ากลุ่มหรือผู้ตามกลุ่มได้เรียนรู้ความสนใจ ใส่ใจและคานึงถึงความรู้สึกของเพื่อน การมีกลุ่ม
เพื่ อ นจะท าให้ วั ย รุ่ น รู้ สึ ก มั่ น ใจในตนเอง ภาคภู มิ ใ จกั บ การที่ ต นเองเป็ น ที่ ย อมรั บ ของกลุ่ ม
ซึ่งมีความสาคัญยิ่งต่อสภาพจิตใจของวัยรุ่น อย่างไรก็ตามการคบเพื่อนของวัยรุ่นนั้น วัยรุ่นอาจจะพบ
ปัญหาบางอย่างจากลักษณะของเพื่อน เช่น เพื่อนไม่จริงใจ นินทาว่าร้ายใส่กัน เป็นต้น ควรจะมีพ่อแม่
หรือเพื่อนสนิทรับฟังความรู้สึกไม่สบายใจของเขา อย่าดุด่าซ้าเติมว่ากล่าวเขา แต่ช่วยชี้แนะให้เขา
สร้างเพื่อนใหม่ๆหรือพิจารณาส่วนที่ดีๆของเพื่อนสนิทที่เขากาลังคบหาอยู่
1. ชอบเพื่อ คบกับเพื่อนเพราะเพื่อนมีบางอย่างคล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกับเรา เช่น ชอบวิชา
เลขเหมือนกัน ชอบกีฬา หรือมีลักษณะคล้ายกัน
2. ชอบเพื่ อ คบกั บ เพื่ อ นเพราะมีส่ ว นที่ เราไม่ มี เราสามรถพึ่ง พาเพื่อ นได้ เช่ น เราอ่ อ น
ภาษาอังกฤษ ก็จะคบกับเพื่อนที่เก่งกว่าเพราะช่วยสอนเราได้
3. ชอบเพื่อ คบกับ เพื่อนเพราะเขาเห็ นความส าคัญ ของเรา ให้ เราเป็นผู้ นา เรารู้สึ กดี ภูมิใจที่ไ ด้
ช่วยเหลือหรือเป็นผู้นา
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แผนการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาตามแนวคิดของแครทวอล
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ภาคเรียนที่ 2

เรื่อง การวางตัวต่อเพศตรงข้าม

ระยะเวลา 1 คาบ (50 นาที)

สาระสาคัญ
การวางตัวต่อเพศตรงข้าม หมายถึง บทบาทของชายและหญิงที่จะแสดงประพฤติปฏิบัติต่อ
กัน เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน ภายใต้สภาพแวดล้อมตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมสังคมนั้นๆ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถดังนี้
1. อธิบายความหมายการวางตัวต่อเพศตรงข้ามได้
2. บอกวิธีปฏิบัติตนต่อเพศตรงข้าม
3. แสดงท่าทางการปฏิบัติตนต่อเพศตรงข้าม
สาระการเรียนรู้
1. ความหมายการวางตัวต่อเพศตรงข้าม
2. การปฏิบัติตนต่อเพศตรงข้าม
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แนวคิดของแครทวอล
กิจกรรมการเรียนรู้

รับรู้

ตอบ เห็น
จัด มีลักษณะ
สนอง คุณค่า ระบบ
นิสัย

ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน ( 5 นาที)
1. ครูให้นักเรียนดูภาพ ข่าว นักเรียนฉาว!
2. ครูนาข่าวมาเล่าให้นักเรียนฟังแล้วร่วมกันแสดงความ
คิดเห็น
ขั้นการจัดการเรียนรู้ ( 40 นาที)
1. ครูอธิบายความหมายการวางตัวต่อเพศตรงข้าม










2. ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง การวางตัวต่อเพศ
ตรงข้าม
3. ครูให้ใบงาน เรื่อง การวางตัวต่อเพศตรงข้าม









4. ครูให้นักเรียนแบ่ง 6 กลุ่ม แต่ละกลุม่ สร้างบทละครสั้น 
หรือบทบาทสมมุติ
5. ครูสุ่ม2-3 กลุ่มทาการแสดงและกลุ่มที่เหลือสังเกตการณ์

6. ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ประเด็นปัญหาจาก
บทบาทที่กาหนดให้

7. ครูและนักเรียนอภิปรายสรุปและเสนอแนะ
ขั้นสรุป ( 5 นาที)
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป เรือ่ ง การวางตัวต่อเพศตรง
ข้าม
2. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อสงสัย
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สื่ออุปกรณ์การเรียนรู้
1. ข่าว นักเรียนฉาว! กอดจูบดูดดื่มกลางร้านแม็ค
2. บทบาทสมมุติ
3. ใบความรู้ เรื่อง การวางตัวต่อเพศตรงข้าม
4. ใบงาน เรื่อง การวางตัวต่อเพศตรงข้าม
การประเมินผลการเรียนรู้
1. สังเกตการมีส่วนร่วมของนักเรียน
2. การทาใบงาน
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ใบงาน
เรื่อง การวางตัวต่อเพศตรงข้าม
คาชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสร้างบทละครตามหัวข้อที่กาหนดไว้
ชื่อเรื่อง
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
สถานการณ์
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
บทบาทตัวแสดง
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
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ใบความรู้
เรื่อง การวางตัวต่อเพศตรงข้าม
การวางตัวต่อเพศตรงข้าม ต้องคานึงถึงทั้งด้านการพูด การแสดงกิริยาท่าทาง และความประพฤติอื่นๆ
ที่ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เช่น ฝ่ายชายไม่ล่วงเกินฝ่ายหญิง การใช้คาพูดที่สุดภาพต่อกัน ช่วยเหลือกัน
ในสิ่งที่พอจะช่วยกันได้รู้จักแสดงความขอบคุณเมื่อได้รับความช่วยเหลือไม่ทาให้เพื่อนอับอาย ไม่เอา
เปรียบซึ่งกันและกัน เป็นที่ปรึกษาให้แก่กัน มีความจริงใจต่อกันไม่นินทากันหลับหลัง มีความห่วงใย
และเอื้ออาทรต่อกัน
การปฏิบัติตนต่อเพศตรงข้ามของฝ่ายชาย
1. ควรแต่งกายให้สุภาพ สะอาดเรียบร้อย ไม่ฟุ่มเฟือยและเหมาะสมกับตนเอง
2. ใช้วาจาที่สุภาพ ไม่แสดงอาการก้าวร้าว เสียดสีด้วยวาจา ไม่พูดล้อเลียน คาหยาบคาย
หรือวิจารณ์รูปร่างหน้าตาของเพื่อน
3. การแสดงกิริยาอาการด้วยความสุขภาพทั้งการนั่ง ยืน เดิน ต้องมีความองอาจ สมควรเป็น
ชาย แสดงถึงบุคลิกภาพที่ดี ควรให้เกียรติผู้หญิง เป็นสุภาพบุรุษ ช่วยเหลือผู้หญิงตามสมควร
4. แสดงความห่วงใยในเรื่องความปลอดภัยต่างๆ
5. การให้ความสนิทสนม ควรอยู่ในขอบเขตไม่คลุกคลีมากเกินไป ไม่ควรแตะต้องร่างกายของ
ผู้เพื่อนผู้หญิง ควรระลึกไว้เสมอว่าต้องให้เกียรติฝ่ายหญิงทุกโอกาส แม้ว่าจะสนิทสนมกันมากเพียงใด
การปฏิบัติตนต่อเพศตรงข้ามของฝ่ายหญิง
1. แต่งกายให้สุภาพ สะอาดเรียบร้อย รัดกุม และไม่หอแหลม
2. ใช้วาจาสุภาพให้สมกับเป็นกุลสตรี ไม่พูดคาหยาบคายถึงเวลาไม่พอใจควรพูดกันด้วยดี
3. ควรแสดงกิริยาที่สุภาพ ไม่สูบบุหรี่ ดื่มสุรา หรือเสพสารเสพติด สารวมในตนและรู้จัก
มารยาทสังคม การเดิน การนั่ง การยืน ให้ดูเรียบร้อยสง่างามเหมาะสมกับกาลเทศะ
4. ควรมีน้าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจ เมื่อได้รับการช่วยเหลือจาก
ฝ่ายชาย
5. ไม่ควรอยู่ตามล าพังกับ ฝ่ายชายสองต่อสองในที่ลั บตาคน ไม่แสดงกิริยาสนิทสนมเกิน
ขอบเขต ไม่ควรแตะต้องร่างกายของเพื่อนชาย

100
แผนการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาตามแนวคิดของแครทวอล
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ภาคเรียนที่ 2

เรื่อง การสร้างสัมพันธภาพสาหรับผู้อื่น

ระยะเวลา 1 คาบ (50 นาที)

สาระสาคัญ
การสร้างสัมพันธภาพสาหรับผู้อื่น มีความสาคัญ คือมนุษย์เป็นสัตว์สังคมการมีความสัมพันธ์
กับผู้อื่นจึงเป็นสิ่งจาเป็นในการมีชีวิตอยู่ของมนุษย์ทั้งนี้เนื่องจากการพัฒนาการทางสังคมและความคิด
ความเข้าใจในสังคมรอบตัวนี้พัฒนาขึ้นมาจากการมีสัมพันธภาพกับผู้อื่น
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถดังนี้
1. อธิบายความหมายและคุณค่าการสร้างสัมพันธภาพสาหรับผู้อื่นได้
2. อธิบายคุณลักษณะสาคัญของบุคคลในการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น
3. เสนอคุณลักษณะสาคัญของบุคคลในการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น
สาระการเรียนรู้
1. คุณค่าของความสัมพันธภาพระหว่างบุคคล
2. คุณลักษณะสาคัญของบุคคลในการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น
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แนวคิดของแครทวอล
กิจกรรมการเรียนรู้

รับรู้

ตอบ เห็น
จัด
สนอง คุณค่า ระบบ

ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน ( 5 นาที)








































6. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายคุณลักษณะสาคัญ 
ของบุคคลในการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น
ขั้นสรุป ( 5 นาที)

1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป เรือ่ ง การวางตัวต่อ
เพศตรงข้าม

2. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อสงสัย









1. ครูแจกกระดาษให้นักเรียนคนละ 1แผ่นเขียนคา
หรือวลีที่บ่งบอกลักษะของตนเอง
2. ให้นักเรียนส่งกระดาษที่เขียนเสร็จคืนครู
3. ครูสลับกระดาษแล้วให้แจกให้นักเรียน
4. ครูให้นักเรียนหาเพื่อนมีลักษณะตรงกับที่เขียนไว้
ในกระดาษ
5, ครูสุ่มนักเรียนให้บอกคนที่ตนเองหา



ขั้นการจัดการเรียนรู้ ( 40 นาที)
1. ครูอธิบายคุณค่าของความสัมพันธภาพระหว่าง
บุคคล
2. ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง การสร้าง
สัมพันธภาพสาหรับผู้อื่น
3. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 6 กลุ่ม ทาใบงาน เรื่อง การ
สร้างสัมพันธภาพสาหรับผู้อื่น
4. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็นดังนี้
4.1 การยอมรับและให้เกียรติผู้อื่น
4.2 การเข้าใจสาระและความรู้สึก
4.3 การจริงใจ
5. ครูสุ่มเรียกนักเรียน 2-3 คน ออกมานาเสนอ





มีลักษณะ
นิสัย
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สื่ออุปกรณ์การเรียนรู้
1. กระดาษ
2. ใบความรู้ เรื่อง การสร้างสัมพันธภาพสาหรับผู้อื่น
3. ใบงาน เรื่อง การสร้างสัมพันธภาพสาหรับผู้อื่น
การประเมินผลการเรียนรู้
1. สังเกตการมีส่วนร่วมของนักเรียน
2. การทาใบงาน
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ใบความรู้
เรื่อง การสร้างสัมพันธภาพสาหรับผู้อื่น
คุณค่าของความสัมพันธภาพระหว่างบุคคล
สัมพันธภาพระหว่างบุคคลเป็นสิ่งที่มีความสาคัญ และมีคุณค่าสาหรับบุคคลทุกคน
เพราะคนเราสามารถเรียนรู้หรือรู้จักตนเอง ทั้งจุดเด่นและจุดด้อย รู้จักโลกตามความเป็นจริงยอมรับ
และเข้ าใจสิ่ ง ที่เกิดขึ้ น โดยไม่บิ ดเบื อนได้จ ากการมีความสั มพันธ์ กับบุคคลอื่น การมีสั ม พันธภาพ
ระหว่างบุคคลอื่นทาให้ชีวิตมีคุณค่าและมีความหมาย บุคคลที่ไม่สามารถสร้างสัมพันธภาพกับบุคคล
อื่นได้จะรู้สึกอ้างว้างโดดเดี่ยวและรู้สึกว่าชีวิตไร้ความหมาย
คุณลักษณะสาคัญของบุคคลในการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น
การสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นนั้นต้องอาศัยคุณลักษณะภายในหรือทัศนคติที่สาคัญของ
บุคคลบางประการได้แก่
1.การยอมรับและให้เกียรติ หมายถึง การยอมรับลักษณะส่วนตัวหรือลักษณะเฉพาะบุคคลที่เขาเป็น
ให้เกียรติและเคารพในคุณค่าของบุคคล มีความเป็นมิตรและความอบอุ่นใจให้ผู้อื่น
2.การเข้าใจสาระและความรู้สึก หมายถึง การเข้าใจเนื้อหาสาระของสิ่งที่สื่อสารระหว่างกันและเข้าใจ
ความรู้สึกของผู้อื่นเสมือนเราเป็นตัวเขา
3. การจริงใจ หมายถึง การไม่เสแสร้งในการแสดงออกกับความคิด ความรู้สึกและทัศนคติของตนเอง

104
ใบงาน
เรื่อง การสร้างสัมพันธภาพสาหรับผู้อื่น
คาชี้แจง ให้นักเรียนอธิบายและยกตัวอย่าง

การยอมรับและให้เกียรติ
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
การจริงใจ
……………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
……………………

การเข้าใจสาระและความรู้สึก
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
สรุปคุณลักษณะสาคัญของตน
………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
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แผนการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาตามแนวคิดของแครทวอล
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ภาคเรียนที่ 2

เรื่อง วิธีการส่งเสริมสัมพันธภาพสาหรับผู้อื่น

ระยะเวลา 1 คาบ (50 นาที)

สาระสาคัญ
วิธีการส่งเสริมสัมพันธภาพสาหรับผู้อื่น เป็นความสามารถที่ทาให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
โดยทาให้มีความสัมพันธ์ในทางที่ดีและคงความความสัมพันธ์ให้อยู่เป็นเวลานาน
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถดังนี้
1. อธิบายวิธีการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่นได้
2. อธิบายการรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่น
3. แสดงท่าทางการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น
สาระการเรียนรู้
1. วิธีการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น
2. การรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่น
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แนวคิดของแครทวอล
กิจกรรมการเรียนรู้

รับรู้

ตอบ เห็น
จัด
สนอง คุณค่า ระบบ

1. ครูให้นักเรียนเล่นเกมใบ้คาเกี่ยวกับวิธีการส่งเสริม
สัมพันธภาพ
2. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุม่ ตามแถวที่นั่งเป็นตอนลึก
3. ให้นักเรียนแถวหน้าดูคาใบ้แล้วหันหลังไปแสดงท่าทาง
ที่บ่งบอกถึงคาใบ้นั้นกับเพื่อนคนข้างหลังโดยห้ามใช้เสียง
4. แสดงท่าทางที่ละคนไปจนคนสุดท้ายของแถวแล้วให้
ตอบว่าคา
ใบ้คืออะไร
ขั้นการจัดการเรียนรู้ ( 40 นาที)









1. ครูอธิบายวิธีการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น





2. ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง วิธีการส่งเสริม
สัมพันธภาพสาหรับผู้อื่น
3. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 6 กลุ่ม ทาใบงาน เรื่อง วิธีการ
ส่งเสริมสัมพันธภาพสาหรับผู้อื่น
4. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็นดังนี้



















5. ครูสุ่มเรียกนักเรียน 2-3 คน ออกมานาเสนอ





6. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายคุณลักษณะสาคัญของ
บุคคลในการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น
ขั้นสรุป ( 5 นาที
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป เรือ่ ง วิธีการส่งเสริม
สัมพันธภาพสาหรับผู้อื่น
2. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อสงสัย



มีลักษณะ
นิสัย

ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน ( 5 นาที)



























4.1 บอกวิธีการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น
4.2 ยกตัวอย่างปัญหาและวิธีการรักษาสัมพันธภาพ
4.3 เสนอแนวทางการรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่น
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สื่ออุปกรณ์การเรียนรู้
1. คาใบ้ วิธีการส่งเสริมสัมพันธภาพสาหรับผู้อื่น
2. ใบความรู้ เรื่อง วิธีการส่งเสริมสัมพันธภาพสาหรับผู้อื่น
3. ใบงานที่ 6 เรื่อง วิธีการส่งเสริมสัมพันธภาพสาหรับผู้อื่น
การประเมินผลการเรียนรู้
1. สังเกตการมีส่วนร่วมของนักเรียน
2. การทาใบงาน
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ใบความรู้
เรื่อง วิธีการส่งเสริมสัมพันธภาพสาหรับผู้อื่น
การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่นสามารถทาได้ดังนี้
1. แสดงความเป็นมิตรกับผู้อื่นด้วยความจริงใจเปิดเผยมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส
2. มีการแสดงออกที่สุภาพ ทั้งกิริยาท่าทางและการใช้คาพูด คาพูดที่ควรฝึกให้เป็นนิสัย และ
ใช้ ใ นโอกาสที่ เ หมาะสมคื อ ขอบคุ ณ และ ขอโทษ และหลี ก เลี่ ย งการใช้ ค าพู ด ที่ ห ยาบคาย
ประชดประชัน หรือส่อเสียดบุคคลอื่น
3. ไม่แสดงความเห็นแก่ตัว เอารัดเอาเปรียบ เช่นไม่ยอมฟังความคิดเห็นของเพื่อน ทาเฉพาะ
เรื่องที่ตนเองชอบเท่านั้น หรือทาเฉพาะสิ่งที่ตนเองได้ประโยชน์
4. ให้ความช่วยเหลือเพื่อนเท่าที่ จะสามารถช่วยได้ เช่น ถือของให้ ช่วยทางานในห้องเรียน
เพื่อแสดงความมีน้าใจ
5. พูดในเรื่องที่สร้างสรรค์และให้ความรู้สึกทางบวก ไม่นินทาว่าร้ายหรือตานิบุคคลอื่น
การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่นให้คงอยู่เป็นเวลานานได้นั้น ควรปฏิบัติดังนี้
1. รู้จักให้อภัยในความผิดพลาดของบุคคลอื่น
2. เป็นผู้ฟังที่ดีด้วยการแสดงความสนใจเมื่อผู้อื่นกาลังพูด
3. แสดงออกถึงความรู้สึกของตนเองอย่างเหมาะสม ไม่ก้าวร้าย หรือยกตนข่มท่าน
4. แสดงการให้เกียรติและยอรับการกระทาของบุคคลอื่น
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ใบงาน
เรื่อง วิธีการส่งเสริมสัมพันธภาพสาหรับผู้อื่น
คาชี้แจง ให้นักเรียนอธิบายและยกตัวอย่าง
1.บอกวิธีการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.ยกตัวอย่างปัญหาและวิธีการรักษาสัมพันธภาพ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.เสนอแนวทางการรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่น
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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แบบวัดความตระหนักรู้ในตนเอง เรื่องเพศศึกษา
ค าชี้ แ จง ให้ นั ก เรี ย นอ่ า นข้ อ ความแล้ ว พิ จ ารณาเลื อ กค าตอบที่ ต รงกั บ ความคิ ด หรื อ ความรู้ สึ ก
ของตนเองมากที่สุดเพียงคาตอบเดียว แล้วเขียนเครื่องหมาย ลงในช่องว่างโดยกาหนดให้โดย
มีเกณฑ์ดังนี้
เป็นจริงมากที่สุด
เป็นจริงมาก
เป็นจริงน้อย
เป็นจริงน้อยที่สุด

หมายถึง เห็นว่าข้อความในประโยคนั้นตรงตามความเป็นจริงมากที่สุด
หมายถึง เห็นว่าข้อความในประโยคนั้นตรงตามความเป็นจริงมาก
หมายถึง เห็นว่าข้อความในประโยคนั้นตรงตามความเป็นจริงน้อย
หมายถึง เห็นว่าข้อความในประโยคนั้นตรงตามความเป็นจริงน้อยที่สุด

ข้อ

ข้อความ

1
2

ฉันรู้ว่าการสร้างสัมพันธภาพมีความสาคัญ
ฉันรู้ว่าสัมพันธภาพที่ดีจะทาให้อยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข
ฉันรู้ว่าความสัมพันธ์ที่ไม่ดีจะส่งผลเสียต่อตนเองและ
ผู้อื่น
ฉันจาเป็นต้องอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคม
ฉันสามารถเข้าใจความรู้สึกของตนเอง
ฉันรู้ว่าการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่นต้องเริ่มต้นที่ตัวเรา
เอง
ฉันรู้ว่าการปรับปรุงตัวเองจะทาให้เกิดมิตรภาพที่ดีกับ
ผู้อื่น
ฉันรู้ว่าการยอมรับความคิกเห็นที่แตกต่างจะทาให้อยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
ฉันรู้ว่าการเอาใจใส่ความรู้สึกของเพื่อนจะทาให้มี
ความสาคัญ
ฉันรู้ว่าการรักษาสัญญาจะทาให้เพื่อนไว้ใจ
ฉันรู้ว่าการมองเพื่อนในแง่ดีทาให้มีความสุข
การเลือกคบเพื่อนที่ดีส่งผลดีกับตนเอง
การชอบอยู่คนเดียวแสดงว่ากาลังมีปัญหาการปรับตัว
ฉันจะเลือกคบเพื่อนที่มีนิสัยเหมือนกัน
ฉันรู้สึกมั่นใจในตนเองเมื่อเป็นที่ยอมรับของกลุ่ม

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

จริง
มากที่สุด

จริง
มาก

จริง
น้อย

จริง
น้อยที่สุด
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ข้อ

ข้อความ

16

ฉันจะหาเพื่อนใหม่แทนเพื่อนที่เข้ากันไม่ได้

17

ฉันคบกับเพื่อนเพราะเขาเห็นความสาคัญของเรา

18

ฉันรู้ว่าผู้ชายควรจะปกป้องดูแลช่วยเหลือผู้หญิง

19

ฉันรู้ว่าไม่ควรล่วงเกินโดยการถูกเนื้อต้องตัว

20

ฉันควรใช้คาพูดที่สุภาพกับเพื่อน

21

ฉันควรให้เกียรติเพื่อน

22

24

ฉันควรแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจเมื่อได้รับการ
ช่วยเหลือ
ฉันไม่ควรอยู่กับเพศตรงข้ามตามลาพังสองต่อสองใน
ที่ลับตาคน
ฉันรู้ว่าการทาตัวเป็นสุภาพบุรุษเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติ

25

ฉันรู้ว่าการมีเพื่อนทาให้ชีวิตมีคุณค่า

26

ฉันรู้ว่าการไม่มีเพื่อนจะรู้สึกอ้างว้างโดดเดี่ยว

27

ฉันควรยอมรับลักษณะส่วนตัวของเพื่อน

28

ฉันควรเข้าใจเนื้อหาสาระของสิ่งที่สื่อสารระหว่างกัน

29

ฉันรู้จักให้อภัยในความผิดพลาดของบุคคลอื่น

30

ฉันรู้ว่าการเป็นผู้ฟังที่ดีทาให้สามารถเข้าสังคมกับผู้อื่น
ได้
การให้เกียรติเพื่อนจะต้องตระหนักถึงความมีค่าของ
ตนเองและผู้อื่น
ฉันควรพูดชมเชยผู้อื่นด้วยความจริงใจ

23

31
32
33
34

การมองเห็นคุณค่าของคนอื่นชัดเจนมากขึ้นก็ต่อเมื่อ
ถ่อมตน
ฉันควรภูมิใจที่ได้มีโอกาสได้รู้จักผู้อื่น

35

ฉันรู้ว่าการจับผิดผู้อื่นทาให้เกิดความไม่ไว้ใจ

จริง
มากที่สุด

จริง
มาก

จริง
น้อย

จริง
น้อยที่สุด

112

ภาคผนวก ง
คุณภาพของเครื่องมือ

113
ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดความตระหนักรู้ในตนเอง

RELIABILITY ANALYSIS SCALE - (ALPHA)
Reliability Coefficients
N of Case = 31
Alpha = .816

N of Itmes = 35

114

ภาคผนวก จ
ผลงานของนักเรียน

115

116

117

118

ภาคผนวก ฉ
ประมวลภาพกิจกรรม

119

120
ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

ประวัติผู้เ ขียนวิทยา นิพ นธ์

นายยอดแก้ว แก้วมหิงสา เกิดเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2533 ที่จังหวัดกรุงเทพมหา
นคร สาเร็จการศึกษาหลักสูต ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา ภาควิชาพล
ศึกษาและกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน เมื่อปีการศึกษา 2555 และเข้า
ศึกษาในหลักสูตรปริญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและ
การสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

