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ช่ือเร่ือง ประสทิธิผลของรูปแบบในการจดัการเรียนรู้สขุศึกษาตามแนวคิดของ
กาเย ่
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การวิจัยครัง้นีมี้ความมุ่งหมาย 1.) เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของ

กาเย่ท่ีมีต่อทกัษะการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น 2.) เพื่อเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู้หลงัเรียน
ด้วยวิธีการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของกาเยแ่ละวิธีการเรียนรู้แบบปกติท่ีมีต่อทกัษะความรู้และ
ทกัษะปฏิบติัเร่ืองการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น  กลุม่ตวัอย่างนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 
80 คน เคร่ืองมือส าหรับด าเนินการวิจัย  ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนตาม
แนวคิดของกาเย่ 5 แผนและแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบปกติจ านวน 5 แผน แบบวดั
ทกัษะความรู้เร่ืองการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นและแบบวดัทกัษะปฏิบติัการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น 
สถิติท่ีใช้ คือ ค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานและมีการทดสอบสมมติุฐาน Paired Samples 
T Test และ Independent Samples T Test ผลการวิจัยพบว่า 1.) ประสิทธิผลทางการเรียน เร่ือง
การปฐมพยาบาลเบือ้งต้นของนกัเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดกาเย่มีทักษะความรู้
และทกัษะปฏิบติัหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 2.) ประสิทธิผล
ทางการเรียน เร่ืองการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นของนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดกาเย่
มีทกัษะความรู้และทกัษะปฏิบติัหลงัเรียนสงูกวา่นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบปกติอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สรุปผลได้ว่าการสอนสขุศึกษาเร่ืองการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นโดย
ใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดกาเย่ ช่วยเสริมสร้างทกัษะเร่ืองการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น
ของนกัเรียนให้ดีขึน้ 

 
ค าส าคญั : ประสทิธิผลของรูปแบบในการจดัการเรียนรู้สขุศกึษา, รูปแบบการจดัการเรียนรู้ตาม
แนวคิดกาเย่, การปฐมพยาบาลเบือ้งต้น 

 

 

  



  จ 

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

Title THE EFFECTS OF HEALTH EDUCATION LEARNING BY 
GAGNE’S 
INSTRUCTION MODEL TO  FIRST AID BASIC SKILLS IN 
GRADE 7 STUDENTS 

Author PHUDSADEE KHUMTHONG 
Degree MASTER OF EDUCATION 
Academic Year 2019 
Thesis Advisor Assistant Professor Dr. Sununta Srisiri  

  
This study followed model of the Gagne’s nine events of instruction. The 

purposes of this research were as follows : (1) to study the effects of Gagne’s instructional 
model on first aid and basic skills; (2) to compare the effects of post-test between using 
Gagne’s instructional model and conventional instruction. The participants in this research 
included eighty seventh grade students. The research instruments in this study included 
five lesson plans, which were followed by Gagne’s instructional model and five lesson 
plans, which were than followed by conventional instruction and skills of basic first aid 
achievement tests. The data were analyzed through mean, standard deviation a paired 
Samples t-test and the independent Samples t-test. The results were as followed : (1) the 
effects of health education among first aid and basic skills of students who participated 
in Gagne’s instructional model after the study was higher than before learning at a .05 
level of significant; (2) the effects of health education of first aid who have learned 
with Gagne’s instructional model after the study were higher than students who learned 
by conventional instrument at a .05 level of significance. In conclusion, this study 
confirmed that teaching health education on first aid by using Gagne's instructional model 
of students enhanced the knowledge of students and improve them about the first aid and 
basic skills. 
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บทที่ 1  
บทน า 

ภมูิหลัง 
การปฐมพยาบาล คือ การช่วยเหลือเบือ้งต้นแก่ผู้ ท่ีได้รับอุบัติภัยหรือเจ็บป่วยอย่าง

กะทนัหนั โดยใช้เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท่ีพอหาจะได้ในบริเวณนัน้ เพื่อช่วยเหลอืบรรเทาอาการของ
ผู้ ป่วย และช่วยให้ผู้ ป่วยได้รับอนัตรายน้อยลง ก่อนท่ีจะน าสง่โรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์รักษาต่อไป
เพราะการบาดเจ็บและตายท่ีเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทย นอกจากมีสาเหตุจาก
อุบัติเหตุขนส่งแล้วยังพบว่า การท าร้ายตัวเองถูกผู้ อ่ืนท าร้าย การตกน า้ การจมน า้  รวมถึง 
การเสียชีวิตจากการไม่ได้ปฐมพยาบาลเบือ้งต้นก่อนน าสง่โรงพยาบาล อีกทัง้การได้รับการดูแล
หรือปฐมพยาบาลก่อนหรือขณะสง่ต่อไปโรงพยาบาลอย่างไม่เหมาะสมและไม่ถูต้อง ในเ ร่ืองการ
ห้ามเลือด การเข้าเฝือก ส่งผลกระทบทัง้ทางด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 
ส านักระบาดวิทยา ได้เร่ิมด าเนินการเฝ้าระวังการบาดเจ็บมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2538 เป็นต้นมา  
(กรมควบคมุโรค, 2548) 

ปัจจุบนัเป็นยุคท่ีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่าง ๆ เจริญก้าวหน้าอย่างมาก ปัญหาท่ี
ประเทศไทยก าลงัประสบเป็นผลจากการเร่งพฒันาด้านเศรษฐกิจอยา่งรวดเร็ว ท าให้เกิดผลกระทบ
ต่อด้านอ่ืน ๆ เช่น สงัคม การศึกษา รวมถึงจริยธรรมและศีลธรรม ปัญหาเหลา่นีเ้ป็นสาเหตุท าให้
เกิดการตาย พิการ จากอุบติัเหตุและโรคภยัไข้เจ็บต่าง ๆ  ในอัตราสงูมาก และมีแนวโน้มเพิ่มมาก
ขึน้เร่ือย ๆ จากสรุปรายงานการเฝ้าระวังโรค 2548 พบว่า การบาดเจ็บ 19 สาเหตุ จากสาเหตุ
ภายนอกเป็นสาเหตุส าคญัของการตาย ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2542-2548 มีแนวโน้มสงูขึน้ทุกปี สาเหตุ
สงูสดุ 5 อันดบัแรกได้แก่ อุบติัเหตุการขนสง่ การถูกท าร้าย ท าร้ายตวัเอง ตกน า้ จมน า้ และการ
พลดัตกหกล้ม ส่วนการบาดเจ็บอ่ืนท่ีมีแนวโน้มอัตราการเสียชีวิตสูงขึน้ในปี พ.ศ. 2548 ได้แก่
สมัผสักบัแรงเชิงกลของสิง่มีชีวิตคกุคามการหายใจ สมัผสักบักระแสไฟฟา้ รังส ีอุณหภมิูและความ
กดอากาศ สมัผัสกับควันไฟ เปลวไฟ สมัผัสกับสตัว์และพืชท่ีเป็นพิษ (กรมควบคุมโรค, 2548)
ประกอบกับประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจทางการแพทย์ ท าให้เม่ือเกิดอุบติัเหตุและความ
เจ็บป่วยขึน้ การให้ความช่วยเหลอืไม่มีประสทิธิภาพ เกิดผลเสยีตอ่ผู้ ป่วย สง่ผลให้เกิดความพิการ
หรืออาจเสียชีวิตได้ หลกัการปฐมพยาบาล คือ การช่วยเหลือเบือ้งต้นแก่ผู้ ท่ีได้รับอุบั ติภัยหรือ
เจ็บป่วยอย่างกะทันหัน โดยใช้เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท่ีพอหาจะได้ในบริเวณนัน้ เพื่อช่วยเหลือ
บรรเทาอาการของผู้ ป่วย และช่วยให้ผู้ ป่วยได้รับอันตรายน้อยลง ก่อนท่ีจะน าส่งโรงพยาบาล
เพื่อให้แพทย์รักษาต่อไป อีกทัง้สภากาชาดแห่งประเทศอังกฤษ กลา่วว่า การปฐมพยาบาล คือ 
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การรักษาหรือช่วยเหลือในระยะแรกแก่ผู้บาดเจ็บ ก่อนน าสง่โรงพยาบาลให้แก่ผู้ ท่ีช านาญต่อไป
(แก้วจันทร์ทิพย์ ไชยสริุยะ : แปล, 2538) แต่ปัจจุบนัทศันคติท่ีน าไปสูค่วามเข้าใจผิดในเร่ืองการ
ปฐมพยาบาลนัน้มีมากมาย เช่น ถ้าโดนงูกัดให้ดูดพิษแล้วคายทิง้ ความจริงคือท าให้แผลติดเชือ้
โรคจากช่องปากได้ ป่วยเป็นไข้หนาวสัน่ คิดว่าผีเข้า รักษาโดยไสยศาสตร์ พ่นน า้มนต์และตีให้ผี
ออก ความจริงคือท าให้ผู้ ป่วยมีอาการหนกักวา่เดิม แขนหรือขาหกัไปหาพระให้ใช้น า้มนันวดอย่าง
ไม่ถูกวิธี ความจริงคือแขนหรือขาอาจจะหักและงอไม่เข้ารูป ก้างติดคอ เอาเท้าแมวขูดคอ  
ความจริงคือท าให้เป็นโรคพิษสุนขับ้าได้ ประจ าเดือนมา ให้นัง่ถัดบนัไดเพื่อลดระยะการมาของ
ประจ าเดือน ความจริงคือท าให้เกิดอุบัติเหตุพลัดตกบันไดได้ คางทูมให้เอาปากกาเขียนเสือ 
ท่ีใบหน้าแล้วจะหาย ความจริงคือท าให้เป็นสิวหรือโรคผิวหนังได้ รักษาริดสีดวง ใช้กระโถนใส่
น า้มันก๊าดแล้วนัง่ทบั ความจริงคือ ไอน า้มันก๊าดเข้าสูร่่างกายท าให้เกิดอันตรายได้ เลือดก าเดา
ไหล ให้เงยหน้า ความจริงคือท าให้เลือดลงเข้าสูป่ากมีเชือ้โรคเข้าไปด้วย แม้กระทัง่ท่ีพบเห็นกัน
ทัว่ไปในละคร ในการช่วยฟืน้คืนชีพเบือ้งต้น จากการจมน า้ หรือช็อกหมดสติ ไม่มีการตรวจสอบวา่
ในช่องปากผู้ ป่วยมีอะไรอยูบ้่าง ไม่มีการนบัจงัหวะ เป็นต้น น าไปสูค่วามเช่ือในการปฐมพยาบาลท่ี
ผิด ๆ ข้างต้น เห็นได้วา่ในปัจจุบนัประชาชนร่วมถึงนกัเรียนหลาย ๆ คนยงัไม่มีความรู้ ความเข้าใจ
ท่ีถูกต้องในเร่ืองการปฐมพยาบาลสง่ผลให้มีข่าวต่าง ๆ  เกิดขึน้มากมายเก่ียวกับการเสียชีวิตจาก
การไม่รู้วิธีการปฐมพยาบาลซึ่งเป็นปัญหาของสงัคมไทยท่ีส าคัญ ซึ่งจากการส ารวจก็มีหลาย
สาเหตุท่ีท าให้นกัเรียนไม่มีความรู้ในเร่ืองการปฐมพยาบาล เช่น การจัดการเรียนการสอนยังไม่
ประสบผลส าเร็จ ผู้สอนเน้นเนือ้หาแตไ่ม่เน้นภาคปฏิบติั ปัญหาบรรยากาศในการเรียนการสอนไม่
เอือ้ต่อการเรียนรู้ จะเห็นได้ว่าเม่ือมีสถานการณ์ฉุกเฉินหลายคนจะต่ืนเต้น ขาดสติ ไม่สามารถ
แก้ปัญหาท่ีเผชิญได้ ดังนัน้การปฐมพยาบาลจึงมีความจ าเป็นส าหรับทุกคนท่ีจะต้องเรียนรู้ไว้ 
เป็นการช่วยรักษาชีวิตของผู้ ป่วย ปอ้งกนัไม่ให้ผู้ ป่วยได้รับอันตรายมากขึน้ บรรเทาอาการเจ็บปวด 
ช่วยให้ผู้ ป่วยฟืน้ตวัและกลบัสูส่ภาพเดิมโดยเร็วเพื่อจะได้สามารถน ามาใช้ในกาวช่วยเหลอืตนเอง
และคนรอบข้างได้อย่างถูกต้อง นอกจากนีย้งัมีสภุาษิตของชาวอาหรับโบราณกลา่วไว้วา่ “คนท่ีมี
สขุภาพดีคือคนท่ีมีความหวงัและคนท่ีมีความหวงัคือคนท่ีมีทุกสิ่งทุกอย่าง (He who has health 
has hope and he who has hope has everything)” ซึง่นัน่ก็หมายความวา่สขุภาพจะเป็นเสมือน
หนึ่งวิถีทางหรือหนทางซึ่งจะน าบุคคลไปสู่ความสุขและความส าเร็จต่าง ๆ นานาได้ ทัง้นีท้ัง้นัน้ 
การท่ีมนษุย์ทกุคนจะมีสขุภาพท่ีดีได้นัน้จะต้องเกิดการการศกึษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตนัน่เอง 

กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหน่วยงานท่ีให้บริการทางการศึกษา ในด้านวิชาการ และ
ทักษะการด ารงชีวิตท่ีจ าเป็น ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญท่ีจะพัฒนาเยาวชน นักเ รียน นักศึกษา 
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เกิดทกัษะด้านการ ปฐมพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินให้สามารถน าไปใช้ได้อยา่งถกูต้อง รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ จึงบรรจุเนือ้หา สาระการเรียนรู้เร่ืองการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นไ ว้ในหลกัสตูร
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ปีการศึกษา 2551 โดยหวังว่าเม่ือผู้ เรียนได้เรียนรู้เร่ืองการปฐมพยาบาล
เบือ้งต้นแล้วสามารถน าเอาความรู้ ทักษะ ไปใช้ต่อไปในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง และ
ช่วยเหลือผู้ อ่ืนเบือ้งต้นได้ก่อนน าส่งโรงพยาบาลต่อไป (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น. 2)
การศึกษาเป็นรากฐานท่ีส าคญัอย่างยิ่ง ในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าและการแก้ปัญหา
การพฒันาประเทศในทุก ๆ ด้าน เพราะการศึกษามีบทบาทในการพฒันาบุคลากรหรือทรัพยากร
มนุษย์ให้เป็นผู้ รู้จักคิด รู้จักท า รู้จักแก้ปัญหา ดงันัน้การพฒันาคุณภาพของคนในประเทศชาติจึง
เป็นเร่ืองส าคญั จากสรุปผลการศกึษาศกัยภาพของเด็กไทยพบวา่ นกัเรียนระดบัประถมศกึษาและ
ระดบัมัธยมศึกษามีศกัยภาพต ่าสดุในทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการเรียนรู้ในอนาคตโดยเฉพาะในทกัษะ
ด้านการคิด สิ่งท่ีต้องแก้ไขด่วนคือพืน้ฐานการเรียนรู้โลกปัจจุบันและอนาคต กระบวนการคิด
วิเคราะห์ การแก้ปัญหาของผู้ เรียนทัง้นีเ้น่ืองจากการจดัการเรียนการสอนท่ีผ่านมานัน้ เน้นวิธีการ
สอนหรือเทคนิคกระบวนการสอนในการสอนของครูเป็นสว่นใหญ่ การศกึษาจึงเน้นบทบาทของครู
เป็นส่วนใหญ่และส าคัญท่ีสุดในห้องเรียน ท าให้สิ่งท่ีนักเรียนได้รับนัน้ เป็นเพียงความรู้เท่านัน้ 
ปัจจุบันจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนบทบาททัง้ตัวผู้ เ รียนและผู้ สอน เพื่อให้สอดคล้องกับ
พระราชบญัญัติการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542  ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2545 มาตรา 22 ได้กลา่วไว้วา่ 
การจัดการศึกษาต้องยึดหลกัว่าผู้ เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพฒันาตนเองได้
และถือว่าผู้ เรียนมีความส าคญัท่ีสดุ กระบวนการจัดการศึกษาจะต้องสง่เสริมให้ผู้ เรียนสามารถ
พฒันาตามธรรมชาติและเต็มศกัยภาพ จากมาตราดงักลา่วจ าเป็นท่ีตวัผู้สอนจะต้องปรับเปลี่ยน
บทบาท และวิธีการถ่ายทอดความรู้ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับความสนใจและ
ความถนัดของผู้ เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และให้ผู้ เรียนได้ฝึกทักษะ
กระบวนการคิดจากประสบการณ์จริงให้กบัผู้ เรียน สง่เสริมให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ทุกเวลาและ
ทกุสถานท่ี  

ปัญหาการจัดการเรียนการสอนสุขศึกษาในปัจจุบนันัน้มีมากมาย ซึ่งความหมายของ 
การจดัการเรียนการสอนวิชาสขุศึกษานัน้เป็นวิทยาศาสตร์ประยกุต์แขนงหนึง่ เช่ือมโยงระหวา่งสิ่ง
ท่ีเรารู้กับการน าเอาไปปฏิบัติ เป็นทัง้ศาสตร์และศิลป์ลกัษณะของวิชาสุขศึกษาเก่ียวข้องกับ
งานวิจัยและการน าข้อมลูทางวิทยาศาสตร์และทางการแพทย์มาใช้ โดยเน้นการป้องกนัโรคภยัไข้
เ จ็ บ ท่ี จ ะ ต า ม ม า  ( Prevention)  แ ล ะ เ น้ น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม  ( Promotion)  สุ ข ภ า พ 
แก่ประชาชน (พรสขุ  หุน่นิรันดร์, 2534) เห็นได้วา่ทกุวนันีป้ระชาชนทัว่ไป รวมถึงนกัเรียนหลาย ๆ 
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คนยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้องในเร่ืองการปฐมพยาบาลส่งผลให้มีข่าวต่าง ๆ เกิดขึน้
มากมายเก่ียวกับการเสียชีวิตจากการไม่รู้วิธีการปฐมพยาบาลเป็นปัญหาของสงัคมไทยท่ีส าคญั 
ซึ่งจากการส ารวจก็มีหลายสาเหตุท่ีท าให้นักเรียนไม่มีความรู้ในเร่ืองการปฐมพยาบาล เช่น 
การจดัการเรียนการสอนยงัไม่ประสบผลส าเร็จ ผู้สอนเน้นเนือ้หาแตไ่ม่เน้นภาคปฏิบติั หรือปัญหา
บรรยากาศในการเรียนการสอนไม่เอือ้ต่อการเรียนรู้ นักเรียนยังขาดความสามารถในการคิ ด
แก้ปัญหาซึ่งเป็นทกัษะท่ีส าคญั ครูผู้สอนสขุศึกษา ร้อยละ 90 เป็นครูพลศึกษา ท าให้เกิดปัญหา
อย่างมากต่อการท่ีจะท าให้การสอนมีคุณภาพได้ นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนน้อย
เกินไป ครูไม่ค่อยวางแผนร่วมกับนักเรียนเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้น่าสนใจ ขาดสื่อ
อุปกรณ์ในการเรียนการสอนวิชาสขุศึกษาครูเป็นศูนย์กลางในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ครูผู้สอน
ยังไม่มีความแม่นย าในเนือ้หาการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นมากเท่าท่ีควร นักเรียนและครูผู้ สอนมี
ความเช่ือท่ีผิด ๆ เก่ียวกบัการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นเห็นได้วา่เม่ือมีสถานการณ์ฉกุเฉินหลายคนจะ
ต่ืนเต้น ขาดสติ ไม่สามารถแก้ปัญหาท่ีเผชิญได้ ดงันัน้ในการจดัประสบการณ์การเรียนการสอนท่ี
สมัพนัธ์กบัชีวิตจริงเป็นสิง่จ าเป็นอยา่งยิ่ง 

นักปรัชญาและจิตวิทยาการศึกษาชาวอเมริกา ได้เสนอแนวความคิดเชิงผสมผสาน  
ในการพฒันาผู้ เรียนให้เป็นนกัคิดและนกัปฏิบติั ได้แก่ รูปแบบการจดัการเรียนการสอนของโรเบิร์ต
กาเย่ โดยทฤษฎี การเรียนรู้ของกาเย่จัดอยู่ในกลุ่มผสมผสาน ซึ่งเช่ือว่าความรู้มีหลายประเภท 
บางประเภทสามารถเข้าใจได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องใช้ความคิดท่ีลกึซึง้ บางประเภทมีความซบัซ้อน
จ าเป็นต้องใช้ความสามารถในขัน้สูง ซึ่งการปฐมพยาบาลมีเนือ้หาสาระท่ีเหมาะสมกับการใช้
รูปแบบการสอนตามแนวคิดของกาเย ่ซึง่กาเยไ่ด้น าเอาแนวความคิดมาใช้ในการเรียนการสอนโดย
ยึดหลักการน าเสนอเนือ้หาและจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์ หลักการสอน 9 
ประการ ได้แก่ 1) เร่งเร้าความสนใจ (Gain Attention) 2) บอกวตัถุประสงค์ (Specify Objective) 
3) ทบทวนความรู้เดิม (Activate Prior Knowledge) 4) น าเสนอเนือ้หาใหม่ (Present New 
Information) 5) ชีแ้นะแนวทางการเรียนรู้ (Guide Learning) 6) กระตุ้นการตอบสนองบทเรียน 
(Elicit Response) 7) ให้ข้อมูลย้อนกลบั (Provide Feedback) 8) ทดสอบความรู้ใหม่ (Assess 
Performance) และ 9) สรุปและน าไปใช้ (Review and Transfer) จากขัน้ตอนในการสอนทัง้ 
9 ขัน้ตอนท่ีกล่าวข้างต้น มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้เนือ้หาสาระต่าง ๆ ได้
อย่างดี รวดเร็ว และสามารถจดจ าสิ่งท่ีเรียนได้นาน เกิดเป็นทักษะท่ียั่งยืนถาวร ร่วมกับ
องค์ประกอบท่ีส าคญัท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้ จากแนวคิดนกัการศกึษา กาเย ่(Gagne) คือ ตวัผู้ เรียน 
(Learner) มีระบบสมัผสัและระบบประสาทในการรับรู้ สิง่เร้า ( Stimulus) คือ สถานการณ์ตา่ง ๆ ท่ี
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เป็นสิง่เร้าให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ และการตอบสนอง (Response) คือ พฤติกรรมที่เกิดขึน้จากการ
เรียนรู้นัน่เอง  

ผู้ วิจัยสนใจในเร่ืองการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดของกาเย่ ท่ีเน้นให้ผู้ เรียนได้
เพิ่มพูนความรู้และฝึกทกัษะในการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น เป็นวิธีการสอนท่ีเหมาะในการพฒันา
ทกัษะการเรียนรู้ในวิชาสขุศกึษา ในเร่ืองการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นให้กบันกัเรียน เพื่อให้เกิดทกัษะ
ท่ีช านาญมากขึน้ เม่ือเกิดเหตุการณ์จริงก็สามารถน าความ รู้และทักษะท่ีได้มาใช้ทันถ่วงที 
เพ่ือประโยชน์ในการพฒันาความสามารถในทกัษะการปฐมพยาบาลและผลสมัฤทธ์ิในการเรียน 
ซึ่งสอดคล้องวิจัย (ศุภาวรรณ ชัยลงักา เพ็ญพิศุทธ์ิ ใจสนิทและศิวภรณ์ สองแสน, 2560) การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของกาเย่ เพ่ือพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยส าหรับ
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ของ ผลการวิจยัพบวา่นกัเรียนท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิดของกาเย่ หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ยรวม เท่ากับ 23.42 คิดเป็น  
ร้อยละ 78.06 ซึ่งสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 12.67 โดยมี
คะแนนเฉลี่ยสงูกว่า 10.75 และสงูกว่าเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้ คือ ร้อยละ 75 เท่ากับ 3.06 นกัเรียนมีความ
พึงพอใจต่อการเรียนภาษาไทยอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 และนกัเรียนมีความ
คิดเห็นต่อการเรียนภาษาไทยว่า เป็นสิ่งท่ีดี เรียนแล้วสนุก น าไปใช้ประโยชน์ได้ ท าให้มีความรู้
ภาษาไทยเพิ่มมากขึน้ อ่านได้ เขียนได้ เรียงประโยคได้ ท าให้ได้ความคิดใหม่  ๆ จากการท า
กิจกรรม  และได้มีการท างานร่วมกนักับเพื่อนและได้ท าในสิ่งท่ีชอบ รวมถึงสอดคล้องกบัวิจยัของ
(ศกัดา สจุริต, 2558) วิจัยเร่ือง การพฒันาหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ตามกระบวนการเรียนรู้ของกาเย่
เร่ืองการออกแบบสารเพื่อการจ า รายวิชาการออกแบบสาร ผลการวิจัยพบว่านิสิตระดบัปริญญา
ตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษามีประสิทธิภาพ 92.83/93.33 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
90/90 และคะแนนหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 อีกด้วย 

นอกจากวิธีสอนแล้วสื่อการเรียนการสอนก็มีความส าคัญเช่นกัน ท่ีจะช่วยให้นกัเรียน
สามารถฝึกทักษะเร่ืองการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิเร่ืองการ 
ปฐมพยาบาลเบือ้งต้น ซึ่งจะเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้ครูด าเนินการสอนโดยให้นกัเรียนมีสว่นร่วมใน
กิจกรรม การเรียนการสอนท าให้นักเรียนสามารถฝึกปฏิบติัไปพร้อม ๆ กับการจัดกิจกรรมโดย
ผู้สอนจะเป็นผู้ ท่ีคอยให้ค าแนะน าและจะให้นกัเรียนฝึกปฏิบติัให้มากท่ีสดุ เพื่อให้นกัเรียนเกิดการ
เรียนรู้ เกิดทักษะจนเกิดความช านาญและมีประสิทธิภาพ นอกจากงานวิจัยดังกล่าวยังมี  
นกัการศึกษาไทยท่ีศึกษาถึงการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ คือ อัจฉรา วงศ์โสธร (2525:63) ซึ่งแนะน า
ว่าครูผู้ สอนจะต้องเป็นผู้ อ านวยการเรียนรู้ ช่วยเอือ้ให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ขึน้ได้ โดยการ
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เตรียมการด้านเนือ้หา วสัดอุุปกรณ์ สือ่การเรียนตา่ง ๆ ให้เหมาะสมกบัผู้ เรียน ตลอดจนเป็นผู้คอย
สอดสอ่ง ส ารวจในขณะท่ีผู้ เรียนก าลงัฝึก และให้ข้อมูลป้อนกลบัเพื่อช่วยให้ผู้ เรียนสามารถแก้ไข
ปรับปรุงตนเองและเกิดพัฒนาการท่ีดีขึน้ ซึ่งค าแนะน าดังกล่าวสอดคล้องกับวิธีการสอนตาม
แนวคิดกาเย ่

จากเหตุผลดงักลา่วข้างต้น ผู้วิจัยเห็นว่าขัน้ตอนของวิธีการสอนตามแนวคิดของกาเย่
เหมาะสมกับการสอนเนือ้หาท่ีมีการเรียงล าดับจากง่ายไปยาก โดยเฉพาะในรายวิชาท่ีมีการ
จัดล าดับเนือ้หาตามขัน้ตอน จากการทบทวนวรรณกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบแนวคิด 
กาเย่ ถูกน าไปใช้ในวิชาต่าง ๆ มากมาย เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ยงัไม่มีใครจัดท ารูปแบบ
การสอนดังกล่าวกับวิชาสุขศึกษา ท าให้ผู้ วิจัยสนใจท่ีจะน าวิธีการสอนตามแนวคิดของกาเย่ 
มาใช้สอน ในวิชาสขุศึกษา เร่ืองการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น เน่ืองจากเนือ้หาท่ีน ามาใช้ในการสอน
จะเร่ิมจากเนือ้หาท่ีง่ายไปยาก สอนจากทฤษฎีหลกัการน าไปสูก่ารปฏิบติั เพราะเม่ือถึงเวลาหรือ
สถานการณ์ฉุกเฉินหากนกัเรียนได้เรียนเร่ืองการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นไปแล้ว แต่ไม่ได้ฝึกปฏิบติั
ซ า้ ๆ หรือทบทวนเม่ือถึงเวลาท่ีจะต้องใช้นกัเรียนก็ไม่สามารถท่ีจะปฏิบติัทกัษะได้ ผู้วิจัยคาดว่า
วิธีการสอนตามแนวคิดของกาเย ่ช่วยพฒันาทกัษะความสามารถเร่ืองการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น
ของนกัเรียนได้ เม่ือนกัเรียนตกอยูใ่นสถานการณ์ดงักลา่วข้างต้นก็สามารถน าเอาทกัษะท่ีได้เรียน
และได้ฝึกปฏิบติับอ่ย ๆ ออกมาใช้ได้ทนัทว่งที ทัง้นีย้งัเป็นการสง่เสริมพฒันาการทางด้านร่างกาย
สติปัญญา อารมณ์ และสงัคมของนกัเรียนในระดบันีใ้ห้เป็นไปในทางท่ีถกูต้องเหมาะสมอีกด้วย 

ค าถามการวิจัย 
การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดของกาเย่ สามารถเสริมสร้างทักษะทักษะการ  

ปฐมพยาบาลเบือ้งต้นได้หรือไม่ อยา่งไร 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของกาเย่ ท่ีมีต่อทกัษะการปฐมพยาบาล

เบือ้งต้น ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนสายน า้ผึง้ ในพระอุปถมัภ์ฯ  
2. เพื่อเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของกาเย่

และผลการจัดการเรียนรู้แบบปกติท่ีมีต่อทกัษะการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น ระดบัชัน้มัธยมศึกษา  
ปีท่ี 1 โรงเรียนสายน า้ผึง้ ในพระอุปถมัภ์ฯ 
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ความส าคัญของการวิจัย 
ได้รูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมในการสร้างเสริมทกัษะการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น

ของรายวิชาสขุศกึษา กลุม่สาระสขุศกึษาและพลศกึษา ในการพฒันาทกัษะด้านความรู้และทกัษะ
ปฏิบติัการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ให้สงูขึน้และเหมาะสมส าหรับ
การน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั 

ขอบเขตของการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้าครัง้นี ้เป็นนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1

ทัง้หมดของโรงเรียน สายน า้ผึง้ ในพระอุปถมัภ์ฯ จ านวน 12 ห้อง รวมทัง้หมด 480 คน 
กลุม่ตวัอยา่ง 

กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ของโรงเรียน
สายน า้ผึง้ ในพระอุปถัมภ์ฯ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2562 จ านวน 2 ห้องเรียน มีนักเรียน
จ านวน 80 คน โดยวิธีก าหนดกลุ่มตัวอย่าง คือ ใช้วิ ธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random 
sampling) เป็นการสุม่ตวัอยา่งโดยทกุ ๆ หนว่ยหรือทกุ ๆ สมาชิกในประชากรมีโอกาสจะถกูเลอืก
เทา่ ๆ กนั มีการให้เลขก ากบั ใช้วิธีการจบัฉลากนกัเรียนชัน้ ม. 1 ทัง้ 12 ห้อง โดยท่ีกลุม่ทดลองใช้
วิธีการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของกาเย ่และกลุม่ควบคมุใช้วิธีการสอนแบบปกติ 

2. ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 
ด าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562  ช่วงเวลา 27 พ.ค. 62 – 15 

ก.ค. 62  
3. ตัวแปรที่ศึกษา 

ตวัแปรต้น : รูปแบบการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของกาเย ่9 ขัน้ตอน  
ตวัแปรตาม : 1. ทกัษะด้านความรู้เร่ืองการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น และ 2. ทกัษะ

ปฏิบติัเร่ืองการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น 
4. เนือ้หาที่ใช้ในการทดลอง 

เนือ้หาเพื่อน าไปท าแผนการจัดการเรียนรู้ รวม 5 แผน ใช้เวลาในการสอน แผนละ  
50 นาที (5 คาบ) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 ความหมาย ความส าคญั หลกัการและอุปกรณ์ในการ
ปฐมพยาบาลเบือ้งต้น 
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แผนการจัดการเ รียนรู้ ท่ี  2  การปฐมพยาบาลในกรณีเกิดการบาดเจ็บ 
(เกิดบาดแผล) 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 3 การปฐมพยาบาลในกรณีเกิดการบาดเจ็บหรือ
เจ็บป่วย (การปฐมพยาบาลในกรณีเป็นลม) 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 4 การปฐมพยาบาลในกรณีเกิดการบาดเจ็บหรือ
เจ็บป่วย (การปฐมพยาบาลในกรณีกระดกูหกั) 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5 การเคลือ่นย้ายผู้ ป่วย 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของกาเย่ หมายถึง ผลท่ี

เกิดจากการใช้รูปแบบในการจัดการเรียนรู้สขุศึกษาตามแนวคิดของกาเย่เร่ืองการปฐมพยาบาล
เบือ้งต้นของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยวดัได้จากทกัษะด้านความรู้และทกัษะการปฏิบัติ
เร่ืองการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น 

2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของกาเย่ หมายถึง การจ าลองตวัแบบการ
เรียน การสอนท่ีคิดค้นโดยกาเย่ ใช้แนวคิดจากกลุ่มพุทธินิยมและพฤติกรรมนิยม ยึดหลกัการ
น าเสนอเนือ้หาและ  จัดกิจกรรมการเรียนรู้จากการมีปฏิสมัพันธ์ น ามาสร้างเป็นกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ 9 ขัน้ตอน ได้แก่ เร่งเร้าความสนใจ  บอกวตัถปุระสงค์ ทบทวนความรู้เดิม น าเสนอ
เนือ้หาใหม่ ชีแ้นะแนวทางการเรียนรู้ กระตุ้นการตอบสนองบทเรียน ให้ข้อมูลย้อนกลบั ทดสอบ
ความรู้ใหม่ สรุปและน าไปใช้  

3. วิธีการสอนแบบปกติ หมายถึง การออกแบบการเรียนรู้ท่ีก าหนดหลกัฐานการ
แสดงออกของผู้ เรียนตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังก่อน (Standard Based Curriculum) แล้วจึง
ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และแสดงความรู้
ความสามารถตามหลกัฐานการแสดงออกของผู้ เรียนท่ีผู้สอนได้ก าหนดไว้ 

4. ทักษะด้านความรู้เร่ืองการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น หมายถึง พฤติกรรมด้านความรู้
(Knowledge) หรือพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ตามแนวคิดของ บลูม (Revised Bloom ’s 
Taxonomy) ในเร่ืองการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น ได้แก่ เร่ืองความหมาย ความส าคญั หลกัการและ
อุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น การปฐมพยาบาลในกรณีเกิดการบาดเจ็บ (เกิดบาดแผล) 
การปฐมพยาบาลในกรณีเกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย (การปฐมพยาบาลในกรณีเป็นลม)  
การปฐมพยาบาลในกรณีเกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย (การปฐมพยาบาลในกรณีกระดกูหกั) และ
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การเคลื่อนย้ายผู้ ป่วย   แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่  จ า (Remember) เข้าใจ (Understand) และ
ประยกุต์ใช้ (Apply) ท่ีเกิดขึน้ก่อน-หลงั การจดัการเรียนรู้ในหนว่ยการเรียนเร่ืองการปฐมพยาบาล
เบือ้งต้น ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ซึ่งวัดได้โดยใช้แบบทดสอบ จ านวน 30 ข้อ เป็นแบบชนิด  
4 ตัวเลือก เพื่อวัดพฤติกรรมด้านความรู้ เร่ืองการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น ท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ตาม
ตารางวิเคราะห์หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551  

5. ทักษะปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น หมายถึง พฤติกรรมการเรียนรู้ด้านทกัษะ
กระบวนการหรือทกัษะพิสยั (Psychomotor Domain) เป็นความสามารถทางการปฏิบติัในการให้
ความช่วยเหลือเบือ้งต้นแก่ผู้ ท่ีได้รับอุบัติภัยหรือเจ็บป่วยอย่างกะทันหัน โดยใช้เคร่ืองมือหรือ
อุปกรณ์ท่ีพอจะหาได้ในบริเวณนัน้ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาอาการของผู้ ป่วยและช่วยให้ผู้ ป่วยได้รับ
อันตรายน้อยลง ก่อนท่ีจะน าสง่โรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์รักษาต่อไป ระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 
วดัได้จากแบบทดสอบทกัษะการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น ได้แก่ ทกัษะการเลือกใช้อุปกรณ์ในการ
ปฐมพยาบาล ทกัษะการปฐมพยาบาลผู้ ป่วยท่ีมีบาดแผล ทกัษะการปฐมพยาบาลผู้ ป่วยท่ีเป็นลม 
ทกัษะการปฐมพยาบาลผู้ ป่วยกระดกูหกัและทกัษะการเคลือ่นย้ายผู้ ป่วย  

6. นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 หมายถึง นกัเรียนท่ีมีอายรุะหวา่ง 12-13 ปี อยูใ่นช่วง
วยัรุ่นตอนต้น ท่ีก าลงัศกึษาในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนสายน า้ผึง้ ในพระอุปถมัภ์ฯ ภาค
เรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562  ซึ่งเป็นวัยส าคัญการเปลี่ยนแปลงหลาย ๆ ด้านพร้อมกัน ได้แก่  
การเปลีย่นแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สงัคมและสติปัญญา 
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แนวคิดและหลกัการที่ส าคญั คือ การใช้

ทฤษฎีการสอนแบบผสมผสานระหว่างกลุ่ม

พทุธินิยมและพฤติกรรมนิยม 

ให้ผู้ เรียนเป็นนักคิดและนักปฏิบตัิ 

รูปแบบการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิด 

ของกาเย ่ 

ขัน้ที่ 1 เร่งเร้าความสนใจ 
ขัน้ที่ 2 บอกวตัถปุระสงค ์
ขัน้ที่ 3 ทบทวนความรู้เดิม 
ขัน้ที่ 4 น าเสนอเนือ้หาใหม ่
ขัน้ที่ 5 ชีแ้นะแนวทางการเรียนรู้ 
ขัน้ที่ 6 กระตุ้นการตอบสนอง
บทเรียน 
ขัน้ที่ 7 ให้ข้อมลูย้อนกลบั 
ขัน้ที่ 8  ทดสอบความรู้ใหม ่
ขัน้ที่ 9 สรุปและน าไปใช้ 

 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ตัวแปรต้น          ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

สมมุติฐานการวิจัย 
1. ภายหลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของกาเย่ ท่ีมีต่อทักษะการปฐมพยาบาล

เบือ้งต้น ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสายน า้ผึง้ ในพระอุปถัมภ์ฯ นักเรียนมีทักษะด้าน
ความรู้และทกัษะปฏิบติัด้านการปฐมพยาบาลสงูกวา่ก่อนเรียน 

2. หลงัการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของกาเย่ ท่ีมีต่อทกัษะการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น
ของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสายน า้ผึง้ ในพระอุปถัมภ์ฯ นกัเรียนมีทกัษะด้าน
ความรู้และทกัษะปฏิบติัด้านการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นสงูกวา่หลงัการจดัการเรียนรู้แบบปกติ  

ทกัษะด้านความรู้เร่ืองการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น  

- ขัน้ความรู้ ความจ า เร่ืองความหมาย ความส าคญั

และหลกัการ 

- ขัน้ความเข้าใจ เร่ืองการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น 

- ขัน้น าไปใช้ เร่ืองการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น 

ทกัษะปฏิบตัิเร่ืองการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น 

- การเลือกอปุกรณ์ในการปฐมพยาบาล 

- การปฐมพยาบาลผู้ ป่วยที่มีบาดแผล 

- การปฐมพยาบาลผู้ ป่วยที่เป็นลม 

- การปฐมพยาบาลผู้ ป่วยกระดกูหกั 

- การเคล่ือนย้ายผู้ ป่วย 
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บทที่ 2  
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

ในการศึกษาค้นคว้าครัง้นี ้ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง โดยน าเสนอ
ประเด็นท่ีส าคญั ดงันี ้

1. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัประสทิธิผล 
1.1 ความหมายของค าวา่ประสทิธิผล 
1.2 แนวคิดของค าวา่ประสทิธิผล 
1.3 การประเมินประสทิธิผล 

2. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัรูปแบบการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของกาเย่ 
2.1 ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวคิดของกาเย ่ 
2.2 ความหมายของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของกาเย่ 
2.3 องค์ประกอบของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของกาเย่  
2.4 วตัถปุระสงค์ของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของกาเย่  
2.5 กระบวนการของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของกาเย่  

3.เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น 
3.1 ความเป็นมาของการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น 
3.2 ความหมายของการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น 
3.3 ความส าคญัของการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น 
3.4 วตัถปุระสงค์ของการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น 
3.5 การปฐมพยาบาลเบือ้งต้นในกรณีเกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย 
3.6 การปฐมพยาบาลเบือ้งต้นกบัหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 
3.7 วิธีการสอนสขุศกึษาท่ีเหมาะสมกบัการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น 
3.8 วิธีการวดัและประเมินผลเร่ืองการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น 
3.8.1 การวดัและประเมินผลทกัษะด้านความรู้ 
3.8.2 การวดัและประเมินผลทกัษะด้านปฏิบติั 

4. จิตวิทยาพฒันาการของวยัรุ่นตอนต้น (มธัยมศกึษาปีท่ี1-3) 
4.1 พฒันาการทางกาย 
4.2 พฒันาการทางจิตใจอารมณ์ 
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4.3 พฒันาการทางสงัคม 
4.4 พฒันาการทางสติปัญญา 
4.5 การจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกบัสติปัญญาของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี1 

5. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
5.1 งานวิจยัในตา่งประเทศ 
5.2 งานวิจยัในประเทศ 

1. เอกสารที่เก่ียวข้องกับประสิทธิผล 
1.1 ความหมายของค าว่าประสิทธิผล 

นกัวิชาการและส านกังานใหญ่ ๆ ได้ให้ความหมายของประสทิธิผลไว้ตา่ง ๆ กนัดงันี  ้
ธงชัย สนัติวงษ์ (2533, 22) กล่าวว่า ประสิทธิผลเป็นการท างานท่ีได้ผลโดย

สามารถบรรลผุลส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ท่ีต้องการ การวดัผลงานท่ีท าได้เทียบกบัเป้าหมาย หาก
สามารถท าได้ตามเปา้หมายท่ีตัง้ไว้ก็แสดงวา่การท างานมีประสทิธิผลสงู 

วิทยา ดา่นธ ารงกลู (2546, 27) ได้ให้ความหมายของค าวา่ ประสทิธิผล หมายถึง 
ความสามารถในการเลอืกเปา้หมายท่ีเหมาะสม และบรรลเุปา้หมายนัน้ ๆ  

ราชบัณฑิตยสถาน (2542, 667) ได้ให้ความหมายของค าว่า ประสิทธิผล 
หมายถึง ผลส าเร็จ หรือผลท่ีเกิดขึน้จากการท าสิง่ใดสิง่หนึง่ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื น้ฐาน (ม.ป.ป. : 87) กล่าวว่า 
ประสทิธิผล หมายถึง การเปรียบเทียบค่าผลลพัธ์ (Outcomes) ของงานหรือโครงการนัน้วา่บรรลุ
วตัถปุระสงค์หรือไม่ เพียงใด 

วิเชียร วิทยอุดม (2547, 18) ได้กล่าวถึง ประสิทธิผลขององค์การว่า ความมี
ประสทิธิผลขององค์การ ประกอบด้วยความมีประสทิธิผลของบุคคลและของกลุม่รวมกัน มมุมอง
ความมีประสิทธิผลขององค์การ ก็โดยพิจารณาวา่ ความมีประสิทธิผลขององค์การนัน้มีมากกวา่
ผลบวกของความมีประสทิธิผลของบุคคลและของกลุม่รวมกนั องค์การจะมีผลการด าเนินงานท่ีดี 

กล่าวโดยสรุปว่า ประสิทธิผล หมายถึง ผลท่ีเกิดจากการได้ท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
เป็นผลส าเร็จท่ีได้จากการเปรียบเทียบคา่ผลลพัธ์ของงานวา่บรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีก าหนดไว้หรือไม่  
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1.2 แนวคิดของค าว่าประสิทธิผล 
แนวคิดของค าว่าประสิทธิผลมาจากศาสตร์ทางการบริหารและองค์การ นบัว่าเป็น

การตดัสินใจขัน้สดุท้ายว่า การบริหารองค์การประสบความส าเร็จหรือไม่เพียงใด องค์การจะอยู่
รอดและมีความมัน่คงขึน้อยูก่บัประสทิธิผลขององค์การดงันี ้(ธงชยั สนัติวงษ์, 2533)  

- ช่วยตรวจสอบวตัถุประสงค์การจดัตัง้องค์การ การจัดตัง้องค์การย่อมก าหนด
วตัถปุระสงค์และเปา้หมายไว้อยา่งชดัเจน เพื่อด าเนินงานให้เป็นไปตามความต้องการหรือไม่ 

- ประเมินผลการด าเนินงานกับแผนงานท่ีก าหนด การด าเนินงานในแต่ละ
กิจกรรมย่อมต้องมีการวางแผน ก าหนดหน้าท่ี ความรับผิดชอบการจัดสรรทรัพยากร การใช้
อ านาจหน้าท่ีการบริหารการปฏิบติังาน ให้เกิดประสทิธิภาพและประสทิธิผลของงาน 

- ประเมินผลส าเร็จกับวัตถุประสงค์ เปรียบเทียบผลงานท่ีด าเนินการได้ตาม
แผนงานกับวัตถุประสงค์ขององค์การท่ีคาดหวัง ถ้าผลงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และความ
คาดหวงัขององค์การแสดงวา่องค์การนัน้มีประสทิธิผล 

1.3 วิธีการวัดประเมินประสิทธิผล 
Eddy (1981, 107)กลา่วว่า หากจะมีการด าเนินการเก่ียวกับเร่ืองของประสิทธิผล

ควรค านึงถึงระดับในการวิเคราะห์ 3 ระดับ คือ ระดับบุคคล ระดับจัดการ และระดับองค์การ  
โดยมีวิธีการวดั 4 แนวทาง 

- วดัจากความสามารถในการบรรลเุปา้หมายขององค์การ 
- วดัโดยอาศยัความคิดระบบ 
- วดัจากความสามารถขององค์การ 
- วดัจากคา่นิยมท่ีแตกตา่งกนั 

2. เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้องกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของกาเย่    
2.1 ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวคิดของกาเย่   

ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวคิดของกาเย่  จัดอยู่ในกลุ่มผสมผสาน ซึ่งเป็นการ
ผสมผสานระหวา่งทฤษฎีการเรียนรู้กลุม่พฤติกรรมนิยมกับทฤษฎีการเรียนรู้กลุม่พุทธินิยม อาศยั
ทฤษฎีและหลกัการท่ีหลากหลาย เน่ืองจากการเรียนรู้มีหลายประเภท สามารถเข้าใจได้อย่าง
รวดเร็วโดยไม่ต้องใช้ความคิดท่ีลกึซึง้ แตบ่างประเภทมีความซบัซ้อนมากต้องใช้ความคิดขัน้สงู  

Gagne (1977, 76)ได้จัดแบ่งการเรียนรู้ออกเป็น 8 ประเภท ตัง้แต่ การเรียนรู้แบบ
พืน้ฐานงา่ย ๆ ไปจนถึงการเรียนรู้แบบยากและซบัซ้อน กาเย ่จึงได้น าทฤษฎีการเรียนรู้แบบสิ่งเร้า
และการตอบสนอง กบัทฤษฎีความรู้มาผสมผสานกนัในลกัษณะของการจดัล าดบัการเรียนรู้ ดงันี ้
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1. การเรียนรู้แบบสญัญาณเป็นการเรียนรู้แบบการวางเงื่อนไข เกิดจากความ
ใกล้ชิดของสิง่เร้าและการกระท าซ า้ ผู้ เรียนไม่สามารถควบคมุพฤติกรรมของตนเองได้ 

2.  การเรียนรู้แบบการตอบสนอง คือ การเรียนรู้ท่ีผู้ เ รียนสามารถควบคุม
พฤติกรรมนัน้ได้การตอบสนองเป็นผลจากการเสริมแรงกบัโอกาส กระท าซ า้หรือฝึกฝน  

3. การเรียนรู้แบบลกูโซ ่ คือ การเรียนรู้อนัเน่ืองมาจากการเช่ือมโยงสิง่เร้ากับการ
ตอบสนองติดต่อกันเป็นกิจกรรมต่อเน่ืองโดยเป็นพฤติกรรมท่ีเก่ียวกับการเคลื่อนไหว เช่น การ  
ขบัรถ การใช้เคร่ืองมือ 

4. การเรียนรู้แบบภาษาสมัพันธ์ มีลกัษณะเช่นเดียวกับการเรียนรู้แบบลูกโซ่
หากแตใ่ช้ภาษาหรือสญัลกัษณ์แทน  

5. การเรียนรู้แบบการจ าแนก ได้แก่ การเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนสามารถมองเห็นความ
แตกตา่งสามารถเลอืกตอบสนองได้ 

6. การเรียนรู้มโนทัศน์ ได้แก่ การเรียนรู้อันเน่ืองมาจากความสามารถในการ
ตอบสนองสิ่งต่าง ๆ ในลกัษณะท่ีเป็นสว่นรวมของสิ่งนัน้ เช่น วงกลมประกอบไปด้วยมโนทัศน์
ยอ่ย ท่ีเก่ียวกบัสว่นโค้ง ระยะทางศนูย์กลาง เป็นต้น 

7. การเรียนรู้กฎ เกิดจากความสามารถเช่ือมโยงมโนทศัน์เข้าด้วยกันน าไปตัง้
เป็นกฎเกณฑ์ได้ 

8.  การเรียนรู้แบบปัญหา ได้แก่ การเรียนรู้ในระดับท่ีผู้ เ รียนสามารถรวม
กฎเกณฑ์ รู้จกัการแสวงหาความรู้ รู้จกัสร้างสรรค์ น าความรู้ไปแก้ปัญหาในสถานการณ์ตา่ง ๆ ได้ 
จากล าดับการเรียนรู้นีแ้สดงให้เห็นว่าพฤติกรรมการเรียนรู้แบบต้น ๆ จะเป็นพืน้ฐานของการ
เรียนรู้ระดบัสงู 

กาเย่ ได้ศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมเก่ียวกับความสามารถทัง้หลายของคนเรา 
ซึง่เป็นสิง่ท่ีท าให้คนเราสามารถท าสิ่งตา่ง ๆ ได้ส าเร็จ เขาได้น าความสามารถทัง้หลายของมนุษย์
พึงมีมาบูรณาการและจ าแนกประเภทของความสามารถใหม่ ซึ่งเขาเรียกว่า สมรรถภาพของ
มนษุย์ท่ีสามารถเรียนรู้ได้ มีอยู ่5 ชนิด หรือ 5 สมรรถภาพ ดงันี ้

1. ทักษะทางปัญญา (Intellectual skill) ซึ่งประกอบด้วยการจ าแนกแยกแยะ
การสร้างความคิด รวบยอด การสร้างกฎ การสร้างกระบวนการหรือกฎชัน้สงู  

2. กลวิธีในการเรียนรู้ (Cognitive strategy) 
3. ภาษาหรือค าพดู (verbal information) 
4. ทกัษะการเคลือ่นไหว (motor skills) 
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5. เจตคติ (attitude)  
2.2 ความหมายของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของกาเย่  

ความหมายของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของกาเย ่หมายถึง การจดัการ
เรียนรู้โดยน าเอาแนวความคิด 9 ประการ ได้แก่ การเร่งเร้าความสนใจ บอกวตัถปุระสงค์ ทบทวน
ความรู้เดิม น าเสนอเนือ้หาใหม่ ชีแ้นะแนวทางการเรียนรู้ กระตุ้นการตอบสนองบทเรียน ให้ข้อมลู
ย้อนกลบั ทดสอบความรู้ใหม่ สรุปและน าไปใช้ มาออกแบบการเรียนการสอนในลกัษณะการ
เรียนการสอนจริง  โดยยดึหลกัการน าเสนอเนือ้หาและจดักิจกรรมการเรียนรู้จากการมีปฏิสมัพนัธ์ 

โรเบิร์ต กาเย่ (Robert Gange) เป็นนกัปรัชญาและจิตวิทยาการศึกษาชาวอเมริกา
(1916-2002) ได้เสนอแนวความคิดเก่ียวกบัการสอน คือ ทฤษฎีเงื่อนไขการเรียนรู้ โดยทฤษฎีการ
เรียนรู้ของกาเย่จัดอยู่ในกลุม่ผสมผสาน ซึ่งเช่ือว่าความรู้มีหลายประเภท บางประเภทสามารถ
เข้าใจได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องใช้ความคิดท่ีลึกซึง้บางประเภทมีความซับซ้อนจ าเป็นต้องใช้
ความสามารถในขัน้สงู 

2.3 องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของกาเย่ 
ทฤษฎีการเรียนรู้ของกาเย ่อธิบายวา่การเรียนรู้มีองค์ประกอบ 3 สว่น คือ 

- ผู้ เรียน (Learner) 
- สิง่เร้า (Stimulus) 
- การตอบสนอง (Response) 

มนษุย์มีกระบวนการจดักระท าข้อมลูในสมอง ซึง่มนษุย์จะอาศยัข้อมลูท่ีสะสมไว้มา
พิจารณาเลือกจัดกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งและในขณะท่ีกระบวนการจัดกระท าข้อมูลภายในสมอง
ก าลงัเกิดขึน้ เหตกุารณ์ภายนอกร่างกายมนษุย์มีอิทธิพลตอ่การสง่เสริมหรือการยบัยัง้ การเรียนรู้
ท่ีเกิดขึน้ภายในได้ ดงันัน้ในการจัดการเรียนการสอนกาเย ่จึงได้เสนอแนะว่า ควรมีการจดัสภาพ
การเรียนการสอนให้เหมาะสมกบัการเรียนรู้แต่ละประเภท ซึ่งมีลกัษณะเฉพาะท่ีแตกต่างกนัและ
สง่เสริมกระบวนการเรียนรู้ภายในสมอง โดยการจัดสภาพภายนอกให้เอือ้ต่อกระบวนการเรียนรู้
ภายในของผู้ เรียน 

2.4 วัตถุประสงค์ของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของกาเย่ 
เพื่อช่วยให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้เนือ้หาสาระตา่ง ๆ ได้อยา่งดี  รวดเร็ว และสามารถ

จดจ าสิง่ท่ีเรียน ได้นาน น าไปใช้ได้ทนัทีเม่ือตกอยูใ่นสถานการณ์ฉกุเฉิน  ช่วยสง่เสริมกระบวนการ
เรียนรู้และจดจ าของมนุษย์ เพิ่มพูนทักษะในการจัดระบบข้อมูล สร้างความหมายของข้อมูล
รวมทัง้การแสดงความสามารถของตนด้วย 
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2.5 กระบวนการของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดของกาเย่  
โรเบิ ร์ต กาเย่ (Robert Gange) ได้น าเอาแนวแนวความคิด 9 ประการ มาใช้

ประกอบการเรียนการสอน โดยยึดหลกัการน าเสนอเนือ้หาและจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากการมี
ปฏิสมัพนัธ์ หลกัการสอนทัง้ 9 ประการ โดยในแตล่ะประการจะมีรายละเอียด ดงันี ้

1. เร่งเร้าความสนใจ (Gain Attention) ก่อนท่ีจะเร่ิมการน าเสนอเนือ้หาบทเรียน
ควรมีการจูงใจและเร่งเร้าความสนใจให้ผู้ เรียนอยากเรียน ดงันัน้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ จึงควรเร่ิม
ด้วยการใช้ภาพ แสง สี เสียง หรือใช้สื่อประกอบกันหลาย ๆ อย่าง โดยสื่อท่ีสร้างขึน้มานัน้ต้อง
เก่ียวข้องกับเนือ้หาและน่าสนใจ ซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อความสนใจของผู้ เรียน นอกจากเร่งเร้า
ความสนใจแล้ว ยงัเป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้ เรียนพร้อมท่ีจะศกึษาเนือ้หาตอ่ไปในตวัอีกด้วย 

2. บอกวตัถุประสงค์ (Specify Objective) วตัถุประสงค์ของบทเรียน นบัว่าเป็น
สว่นส าคญัยิ่งตอ่กระบวนการเรียนรู้ ท่ีผู้ เรียนจะได้ทราบถึงความคาดหวงัของบทเรียนจากผู้ เรียน
นอกจากผู้ เรียนจะทราบถึงพฤติกรรมขัน้สดุท้ายของตนเองหลงัจบบทเรียนแล้ว จะยงัเป็นการแจ้ง
ให้ทราบลว่งหน้าถึงประเด็นส าคญัของเนือ้หา รวมทัง้เค้าโครงของเนือ้หาอีกด้วย การท่ีผู้ เรียน
ทราบถึงขอบเขตของเนือ้หาอย่างคร่าว ๆจะช่วยให้ผู้ เรียนสามารถผสมผสานแนวความคิดใน
รายละเอียดหรือสว่นย่อยของเนือ้หาให้สอดคล้องและสมัพนัธ์กับเนือ้หาในสว่นใหญ่ได้ ซึ่งมีผล
ท าให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ นอกจากจะมีผลดังกล่าวแล้ว ผลการวิจัยยังพบด้วยว่า 
ผู้ เรียนท่ีทราบวตัถปุระสงค์ของการเรียนก่อนเรียนบทเรียน จะสามารถจ าและเข้าใจในเนือ้หาได้ดี
ขึน้อีกด้วย  

3. ทบทวนความรู้เดิม (Activate Prior Knowledge) การทบทวนความรู้เดิม
ก่อนท่ีจะน าเสนอความรู้ใหม่แก่ผู้ เรียน มีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะต้องหาวิธีการประเมิน ความรู้
ท่ีจ าเป็นส าหรับบทเรียนใหม่ เพื่อไม่ให้ผู้ เรียนเกิดปัญหาในการเรียนรู้ วิธีปฏิบติัโดยทัว่ไปส าหรับ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนก็คือ การทดสอบก่อนบทเรียน (Pre-test) ซึ่งเป็นการประเมิน
ความรู้ของผู้ เรียน เพื่อทบทวนเนือ้หาเดิมท่ีเคยศึกษาผ่านมาแล้ว และเพื่อเตรียมความพร้อมใน
การรับเนือ้หาใหม่ นอกจากจะเป็นการตรวจวดัความรู้พืน้ฐานแล้ว บทเรียนบางเร่ืองอาจใช้ผล
จากการทดสอบก่อนบทเรียนมาเป็นเกณฑ์จัดระดบัความสามารถของผู้ เรียน เพื่อจัดบทเรียนให้
ตอบสนองตอ่ระดบัความสามารถของผู้ เรียน เพื่อจดับทเรียนให้ตอบสนองตอ่ระดบัความสามารถ
ท่ีแท้จริงของผู้ เรียนแต่ละคน แต่อย่างไรก็ตาม ในขัน้การทบทวนความรู้เดิมนีไ้ม่จ าเป็นต้องเป็น
การทดสอบเสมอไป หากเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีสร้างขึน้เ ป็นชุดบทเรียนท่ีเรียน
ต่อเน่ืองกันไปตามล าดบั การทบทวนความรู้เดิม อาจอยู่ในรูปแบบของการกระตุ้นให้ผู้ เรียนคิด



  
 

17 

ย้อนหลงัถึงสิง่ท่ีได้เรียนรู้มาก่อนหน้านีก็้ได้ การกระตุ้นดงักลา่วอาจแสดงด้วยค าพดู ค าเขียนภาพ
หรือผสมผสานกันแล้วแต่ความเหมาะสม ปริมาณมากน้อยเพียงใดนั น้ขึน้อยู่กับเนือ้หา
ตัวอย่างเช่น การน าเสนอเนือ้หาเร่ืองการต่อตัวต้านทานแบบผสม ถ้าผู้ เรียนไม่สามารถเข้าใจ
วิธีการหาความต้านทานรวม กรณีนีค้วรจะมีวิธีการวดัความรู้เดิมของผู้ เรียนก่อนว่ามีความเข้าใจ
เพียงพอท่ีจะค านวณหาค่าต่าง ๆ  ในแบบผสมหรือไม่ ซึ่งจ าเป็นต้องมีการทดสอบก่อน ถ้าพบวา่
ผู้ เรียนไม่เข้าใจวิธีการค านวณ บทเรียนต้องชีแ้นะให้ผู้ เรียนกลบัไปศกึษาเร่ืองการต่อตวัต้านทาน
แบบอนกุรมและแบบขนานก่อน หรืออาจน าเสนอบทเรียนยอ่ยเพิ่มเติมเร่ืองดงักลา่ว เพื่อเป็นการ
ทบทวนก่อนก็ได้ 

4. น าเสนอเนือ้หาใหม่ (Present New Information) หลกัส าคญัในการน าเสนอ
เนือ้หาของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนก็คือ ควรน าเสนอภาพท่ีเก่ียวข้องกบัเนือ้หา ประกอบกบั
ค าอธิบายสัน้ ๆ งา่ย แตไ่ด้ใจความ การใช้ภาพประกอบ จะท าให้ผู้ เรียนเข้าใจเนือ้หางา่ยขึน้ และ
มีความคงทนในการจ าได้ดีกว่าการใช้ค าอธิบายเพียงอย่างเดียว โดยหลกัการท่ีว่า ภาพจะช่วย
อธิบายสิ่งท่ีเป็นนามธรรมให้ง่ายต่อการรับรู้ แม้ในเนือ้หาบางช่วงจะมีความยากในการท่ีจะคิด
สร้างภาพประกอบ แต่ก็ควรพิจารณาวิธีการต่าง ๆ ท่ีจะน าเสนอด้วยภาพให้ได้ แม้จะมีจ านวน
น้อย แต่ก็ยงัดีกว่าค าอธิบายเพียงค าเดียว อย่างไรก็ตามการใช้ภาพประกอบเนือ้หาอาจไม่ได้ผล
เท่าท่ีควร หากภาพเหลา่นัน้มีรายละเอียดมากเกินไป ใช้เวลามากไปในการปรากฏบนจอภาพ 
ไม่เก่ียวข้องกับเนือ้หา ซับซ้อน เข้าใจยาก และไม่เหมาะสมในเร่ืองเทคนิคการออกแบบ เช่น 
ขาดความสมดลุ องค์ประกอบภาพไม่ดี เป็นต้น 

5. ชีแ้นะแนวทางการเรียนรู้ (Guide Learning) ตามหลกัการและเงื่อนไขการ
เรียนรู้ (Condition of Learning) ผู้ เรียนจะจ าเนือ้หาได้ดี หากมีการจัดระบบการเสนอเนือ้หาท่ีดี
และสมัพนัธ์กับประสบการณ์เดิมหรือความรู้เดิมของผู้ เรียน บางทฤษฎีกลา่วไว้ว่า การเรียนรู้ท่ี
กระจ่างชัด (Meaningful Learning) นัน้ ทางเดียวท่ีจะเกิดขึน้ได้ก็คือการท่ีผู้ เรียนวิเคราะห์และ
ตีความในเนือ้หาใหม่ลงบนพืน้ฐานของความรู้และประสบการณ์เดิม รวมกันเกิดเป็นองค์ความรู้
ใหม่ ดงันัน้ หน้าท่ีของผู้ออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในขัน้นีก็้คือ พยายามค้นหาเทคนิคในการ
ท่ีจะกระตุ้นให้ผู้ เรียนน าความรู้เดิมมาใช้ในการศกึษาความรู้ใหม่ นอกจากนัน้ ยงัจะต้องพยายาม
หาวิถีทางท่ีจะท าให้การศึกษาความรู้ใหม่ของผู้ เรียนนัน้มีความกระจ่างชดัเท่าท่ีจะท าได้  เป็นต้น
ว่า การใช้เทคนิคต่าง ๆ เข้าช่วย ได้แก่ เทคนิคการให้ตวัอย่าง (Example) และตวัอย่างท่ีไม่ใช่
ตวัอย่าง (Non-example) อาจจะช่วยท าให้ผู้ เรียนแยกแยะความแตกต่างและเข้าใจมโนคติของ
เนือ้หาต่าง ๆ ได้ชัดเจนขึน้ ผู้ ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียอาจใช้วิธีการค้นพบ
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(Guided Discovery) ซึ่งหมายถึง การพยายามให้ผู้ เรียนคิดหาเหตุผล ค้นคว้า และวิเคราะห์หา
ค าตอบด้วยตนเอง โดยบทเรียนจะค่อย ๆ ชีแ้นะจากจุดกว้าง ๆ และแคบลง ๆ จนผู้ เรียน 
หาค าตอบได้เอง นอกจากนัน้ การใช้ค าอธิบายกระตุ้นให้ผู้ เรียนได้คิด ก็เป็นเทคนิคอีกประการ
หนึ่งท่ีสามารถน าไปใช้ในการชีแ้นวทางการเรียนรู้ได้ สรุปแล้วในขัน้ตอนนีผู้้ออกแบบจะต้องยึด
หลกัการจัดการเรียนรู้จากสิ่งท่ีมีประสบการณ์เดิมสู่เนือ้หาใหม่จากสิ่งท่ียากไปสู่สิ่งท่ีง่ายกว่า
ตามล าดบัขัน้ 

6. กระตุ้ นการตอบสนองบทเรียน (Elicit Response) นักการศึกษากล่าวว่า 
การเรียนรู้จะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดนัน้เก่ียวข้องโดยตรงกับระดบัและขัน้ตอนของการ
ประมวลผลข้อมูล หากผู้ เรียนได้มีโอกาสร่วมคิด ร่วมกิจกรรมในสว่นท่ีเก่ียวกับเนือ้หาและร่วม
ตอบค าถาม จะสง่ผลให้มีความจ าดีกว่าผู้ เรียนท่ีใช้วิธีอ่านหรือคัดลอกข้อความจากผู้ อ่ืนเพียง
อยา่งเดียว บทเรียนคอมพิวเตอร์ มีข้อได้เปรียบกวา่ โสตทศันปูการอ่ืน ๆ เช่น วีดิทศัน์ ภาพยนตร์
สไลด์ เทปเสียง เป็นต้น ซึ่งสื่ อการเรียนการสอนเหล่านีจ้ัดเป็นแบบปฏิสัมพันธ์ ไม่ ไ ด้ 
(Non-interactive Media) แตกต่างจากการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผู้ เรียน
สามารถมีกิจกรรมร่วมในบทเรียนได้หลายลกัษณะ ไม่ว่าจะเป็นการตอบค าถาม แสดงความ
คิดเห็น เลือกกิจกรรม และปฏิสมัพนัธ์กับบทเรียน กิจกรรมเหลา่นีเ้องท่ีไม่ท าให้ผู้ เรียนรู้สกึเบื่อ
หนา่ย เม่ือมีสว่นร่วมก็มีสว่นคิดน าหรือติดตามบทเรียน ยอ่มมีสว่นผกูประสานให้ความจ าดีขึน้ 

7. ให้ข้อมูลย้อนกลับ (Provide Feedback) ผลจากการวิจัยพบว่า บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะกระตุ้นความสนใจจากผู้ เรียนได้มากขึน้ ถ้าบทเรียนนัน้ท้าทาย โดยการ
บอกเป้าหมายท่ีชัดเจน และแจ้งให้ผู้ เรียนทราบวา่ขณะนัน้ผู้ เรียนอยูท่ี่สว่นใด ห่างจากเปา้หมาย
เท่าใด การให้ข้อมูลย้อนกลบัดงักลา่ว ถ้าน าเสนอด้วยภาพจะช่วยเร่งเร้าความสนใจได้ดียิ่งขึน้
โดยเฉพาะถ้าภาพนัน้เก่ียวกับเนือ้หาท่ีเรียน อย่างไรก็ตาม การให้ข้อมูลย้อนกลบัด้วยภาพ หรือ
กราฟฟิกอาจมีผลเสียอยู่บ้างตรงท่ีผู้ เรียนอาจต้องการดูผล ว่าหากท าผิดแล้วจะเกิดอะไรขึน้
ตัวอย่างเช่น บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกมการสอนแบบแขวนคอส าหรับการสอน
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ผู้ เรียนอาจตอบโดยการกดแป้นพิมพ์ไปเร่ือย ๆ โดยไม่สนใจเนือ้หา
เน่ืองจากต้องการดูผลจากการแขวนคอ วิธีหลีกเลี่ ยงก็คือ เปลี่ยนจากการน าเสนอภาพ 
ในทางบวก เช่น ภาพเลน่เรือเข้าหาฝ่ัง ภาพขบัยานสูด่วงจนัทร์ ภาพหนเูดินไปกินเนยแข็ง เป็นต้น
ซึง่จะไปถึงจุดหมายได้ด้วยการตอบถกูเทา่นัน้ หากตอบผิดจะไม่เกิดอะไรขึน้ อยา่งไรก็ตามถ้าเป็น
บทเรียนท่ีใช้กับกลุ่มเป้าหมายระดับสูงหรือ เนือ้หาท่ีมีความยาก การให้ข้อมูลย้อนกลบัด้วย  
ค าเขียนหรือกราฟจะเหมาะสมกวา่  
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8. ทดสอบความรู้ใหม่ (Assess Performance) การทดสอบความรู้ใหม่หลงัจาก
ศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรียกว่า การทดสอบหลงับทเรียน (Post-test) เป็นการเปิด
โอกาสให้ผู้ เรียนได้ทดสอบความรู้ของตนเอง นอกจากนีจ้ะยงัเป็นการวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ว่าผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดหรือไม่ เพื่อศึกษาในบทเรียนต่อไปหรือต้องกลบัไปศึกษาเนือ้หาใหม่  
การทดสอบหลงับทเรียนจึงมีความจ าเป็นส าหรับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทุกประเภท
นอกจากจะเป็นการประเมินผลการเรียนรู้แล้ว การทดสอบยงัมีผลต่อความคงทนในการจดจ า
เนือ้หาของผู้ เรียนด้วย แบบทดสอบจึงควรถามแบบเรียงล าดับตามวตัถุประสงค์ของบทเรียน 
ถ้าบทเรียนมีหลายหัวเร่ืองย่อย อาจแยกแบบทดสอบออกเป็นส่วน  ๆ ตามเนือ้หา โดยมี
แบบทดสอบรวมหลงับทเรียนอีกชุดหนึง่ก็ได้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัวา่ผู้ออกแบบบทเรียนต้องการแบบใด 

9. สรุปและน าไปใช้ (Review and Transfer) การสรุปและน าไปใช้ จัดว่าเป็น
ส่วนส าคัญในขัน้ตอนสุดท้ายท่ีบทเรียนจะต้องสรุปมโนคติของเนือ้หาเฉพาะประเด็นส าคัญ ๆ 
รวมทัง้ข้อเสนอแนะตา่ง ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้มีโอกาสทบทวนความรู้ของตนเองหลงัจาก
ศึกษาเนือ้หาผ่านมาแล้ว ในขณะเดียวกัน บทเรียนต้องชีแ้นะเนือ้หาท่ีเก่ียวข้องหรือให้ข้อมูล
อ้างอิงเพิ่มเติม เพื่อแนะแนวทางให้ผู้ เรียนได้ศึกษาต่อในบทเรียนถดัไป หรือน าไปประยกุต์ใช้กบั
งานอ่ืนตอ่ไป  นอกจากนีจ้ะต้องจดัสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้  เช่น ให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมใน
การเรียนอยา่งกระฉบักระเฉง  ให้ทราบผลย้อนกลบัทนัที เม่ือให้ผู้ เรียนลงมือปฏิบติัหรือตดัสินใจ
ท าอะไรลงไปก็จะมีผลสะท้อนกลบัให้ทราบว่านักเรียนตัดสินใจถูกหรือผิดด้วยทันท่วงที ให้ได้
ประสบการณ์แห่งความส าเร็จด้วยการใช้การเสริมแรง เม่ือผู้ เรียนแสดงพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์
หรือถูกต้องก็จะมีรางวลัให้เพื่อนเกิดความภาคภูมิใจและแสดงพฤติกรรมนัน้อีกและให้เรียนไปที
ละน้อยตามล าดบัขัน้ตอน โดยต้องให้ผู้ เรียนเรียนทีละน้อยตามล าดบัขัน้ ท่ีพอเหมาะกับความ
สนใจและความสามารถของผู้ เรียน โดยค านงึถึงความแตกตา่งระหวา่งบุคคลเป็นส าคญัจะท าให้
ประสบความส าเร็จในการเรียนและเกิดการเรียนรู้ท่ีมัน่คงถาวรมากขึน้ 

จากทัศนะของกาเย่ เด็กพัฒนาเน่ืองจากว่า เขาได้เรียนรู้กฎเกณฑ์ท่ีซับซ้อนขึน้
เร่ือยๆพฤติกรรมท่ีอาศัยกฎท่ีซบัซ้อนเกิดขึน้ เพราะเด็กได้มีกฎง่าย ๆ ท่ีจ าเป็นมาก่อนในระยะ
เร่ิมแรก เด็กจะได้รับนิสยังา่ย ๆ ท่ีช่วยท าหน้าท่ีเป็นจุดเร่ิมต้นเพื่อให้ได้มาซึง่กลไกพืน้ฐานและการ
ตอบสนองทางค าพูด ต่อมาก็จะเป็นการจ าแนกความคิดรวบยอดเป็นกฎง่าย ๆ และในท่ีสุด 
ก็จะเป็นกฎท่ีซบัซ้อน 
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การพฒันาทางสติปัญญา จึงได้แก่ การสร้างความสามารถในการเรียนรู้สิง่ท่ีซบัซ้อน
เพิ่มขึน้เร่ือย ๆ ระยะหรือขัน้ของการพฒันาการดูเหมือนว่าจะสมัพันธ์กับอายุของเด็กเน่ืองจาก
การเรียนรู้ต้องใช้เวลา มีข้อจ ากดัทางสงัคมเป็นตวัก าหนดด้วยกฎเกณฑ์เก่ียวกบัอตัราความเร็วใน
การให้ความรู้และข่าวสารแก่เด็กส าหรับกาเย่แล้ว ความสามารถในการเรียนรู้อาจต้องรอการ
ฝึกฝนท่ีเหมาะสม มีดงันี ้

1. การถ่ายโอนในแนวนอน ได้แก่ ปฏิสมัพนัธ์ของเนือ้หาท่ีเรียนรู้จากสาขาหนึง่
กับวิธีการใหม่ ๆ ท่ีใช้กับสาระในสาขาวิชาท่ีสมัพนัธ์กัน ยกตวัอย่างเช่น นกัปรัชญาท่ีคุ้นเคยกับ
การน าไปสู่ความไม่มีเหตุผลในลักษณะท่ีเป็นสื่อในการพิสูจน์ ข้อความต่าง ๆ ว่าไม่ถูกต้อง
สามารถท่ีจะน าความรู้นีไ้ปใช้กบัการพิสจูน์ทางคณิตศาสตร์ท่ีเขาเผชิญได้ 

2. การถ่ายโอนในแนวตัง้ ได้แก่ การเรียนรู้ความบางอย่างมาก่อน ท่ีมีความ
จ าเป็นตอ่การเรียนรู้ความรู้ในเร่ืองอ่ืน ๆ ในสาขาวิชาเดียวกนั ยกตวัอยา่งเช่น การจะเรียนการคณู
โดยไม่มีความรู้ในเร่ืองการบวกมาก่อนจะยากมาก 

กลา่วโดยสรุปว่า การพฒันาทางสติปัญญา เป็นการสร้างความสามารถในการ
เรียนรู้สิ่งท่ีซับซ้อนเพิ่มขึน้เร่ือย ๆ สัมพันธ์กับอายุของเด็กเน่ืองจากการเรียนรู้ต้องใช้เวลา  
เพื่อพฒันาตนเองให้เป็นมนษุย์ท่ีสมบูรณ์ 

3. เอกสารที่เก่ียวข้องกับการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น 
3.1 ความเป็นมาของการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น 

การปฐมพยาบาลสมัยก่อนนัน้อาศัยความเช่ือควบคู่ไปกับภูมิปัญญาไทย ยึดถือ
หลกัการท่ีวา่คนจะมีสขุภาพท่ีดีจะต้องมีสขุภาพกายท่ีดีเทา่นัน้ การปฐมพยาบาลในสมยัท่ีอาศยั
ความเช่ือ เช่น ถ้าโดนงูกัดให้ดูดพิษแล้วคายทิง้ ท าให้แผลติดเชือ้โรคจากช่องปากได้ ป่วยเป็นไข้
หนาวสัน่ คิดว่าผีเข้า รักษาโดยไสยศาสตร์ พ่นน า้มนต์และตีให้ผีออก ท าให้ผู้ ป่วยมีอาการหนกั
กว่าเดิม  แขนหรือขาหกั ไปหาพระให้ใช้น า้มันนวดอย่างไม่ถูกวิธี แขนหรือขาอาจจะหกัและงอ 
ไม่เข้ารูป  ก้างติดคอ เอาเท้าแมวขูดคอ ท าให้เป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้ ประจ าเดือนมา ให้นั่ง 
ถัดบนัไดเพื่อลดระยะการมาของประจ าเดือน ท าให้เกิดอุบติัเหตุพลดัตกบนัไดได้ คางทูมให้เอา
ปากกาเขียนเสอืท่ีใบหน้าแล้วจะหาย ท าให้เป็นสวิได้ รักษาริดสดีวง ใช้กระโถนใสน่ า้มนัก๊าดแล้ว
นั่งทับ ไอน า้มันก๊าดเข้าสู่ร่างกายท าให้เกิดอันตรายได้ เลือดก าเดาไหล ให้เงยหน้า เลือดลง  
เข้าสูป่ากมีเชือ้โรคเข้าไปด้วย ท่ีพบเห็นกันทัว่ไปในละคร ในการช่วยฟืน้คืนชีพเบือ้งต้น จากการ
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จมน า้ หรือช็อกหมดสติ ไม่มีการตรวจสอบวา่ในช่องปากผู้ ป่วยมีอะไรอยู่บ้าง ไม่มีการนบัจงัหวะ
เป็นต้น 

จากความเช่ือในการปฐมพยาบาลท่ีผิด ๆ ข้างต้น เห็นได้วา่ในปัจจุบนัประชาชนร่วม
ถึงนกัเรียนหลาย ๆ คนยงัไม่มีความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้องในเร่ืองการปฐมพยาบาลสง่ผลให้มี
ข่าวต่าง ๆ เกิดขึน้มากมายเก่ียวกับการเสียชีวิตจากการไม่รู้วิธีการปฐมพยาบาลซึ่งเป็นปัญหา
ของสงัคมไทยท่ีส าคญั ซึ่งจากการส ารวจก็มีหลายสาเหตุท่ีท าให้นกัเรียนไม่มีความรู้ในเร่ืองการ
ปฐมพยาบาล เช่น การจัดการเรียนการสอนยงัไม่ประสบผลส าเร็จ ผู้สอนเน้นเนือ้หาแต่ไม่เน้น
ภาคปฏิบัติ ปัญหาบรรยากาศในการเรียนการสอนไม่เอือ้ต่อการเรียนรู้ นักเรียนยังขาด
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เห็นได้วา่เม่ือมีสถานการณ์ฉุกเฉินหลายคนจะต่ืนเต้น ขาดสติ
ไม่สามารถแก้ปัญหาท่ีเผชิญได้ ทกัษะความสามารถในการคิดแก้ปัญหาเป็นทกัษะท่ีจ าเป็นใน
ชีวิตประจ าวนัเป็นอย่างมาก หากเราไปพบเจอผู้ ป่วย หรือสถานการณ์ท่ีเราไม่คาดคิดมาก่อนจะ
ท าให้เรามีสติ สามารถช่วยเหลือและจัดการกับปัญหาท่ีเกิดขึน้ได้อย่างถกูต้องทนัถ่วงที เป็นต้น
ดงันัน้การปฐมพยาบาลจึงมีความจ าเป็นส าหรับทุกคนท่ีจะต้องเรียนรู้ไว้ เป็นการช่วยรักษาชีวิต
ของผู้ ป่วย ป้องกันไม่ให้ผู้ ป่วยได้รับอนัตรายมากขึน้ บรรเทาอาการเจ็บปวด ช่วยให้ผู้ ป่วยฟืน้ตวั
และกลบัสูส่ภาพเดิมโดยเร็วเพื่อจะได้สามารถน ามาใช้ในกาวช่วยเหลอืตนเองและคนรอบข้างได้
อยา่งถกูต้อง  

ปัจจุบันสุขภาพนัน้หมายถึ ง ความสมบูรณ์ทางร่างกาย จิตใจ สังคมและ 
จิตวิญญาณ ดงันัน้การมีความรู้เร่ืองการปฐมพยาบาลตลอดจนทราบถึงวิธีการปฐมพยาบาลท่ี
ถกูต้องจะสง่ผลให้เราสามารถรักษาร่างกาย ของเราให้ปลอดภยัจากความเจ็บป่วย หรืออุบติัเหตุ
ท่ีพบเจอในชีวิตประจ าวนัได้ ดงัภาพประกอบ 
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ภาพประกอบ 2 ความเป็นมาการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น 
 

 
 
 



  
 

23 

3.2 ความหมายของการปฐมพยาบาล 
การปฐมพยาบาล เป็นการช่วยเหลือเบือ้งต้นส าหรับคนป่วยหรือคนไข้ท่ีได้รับ

อนัตรายหรือเจ็บป่วยอยา่งกะทนัหนั โดยใช้อุปกรณ์ท่ีหาได้ในขณะนัน้ การปฐมพยาบาลอย่างถูก
วิธี จะสง่ผลให้สามารถช่วยชีวิตผู้ ป่วยได้เบือ้งต้นก่อนท่ีจะน าสง่โรงพยาบาลตอ่ไป มีผู้ เช่ียวชาญได้
อธิบายความหมายของ การปฐมพยาบาลไว้มากมาย ดงันี ้

ประณีต เครือตาชู (2520, 1) กลา่ววา่ การปฐมพยาบาล หมายถึง การช่วยเหลือ
เบือ้งต้นแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บ อุบติัเหตุ หรือการเจ็บป่วยโดยกะทนัหนั ณ สถานท่ีท่ีได้รับอุบติัเหตหุรือ 
ณ สถานพยาบาลท่ีใกล้เคียง โดยใช้เคร่ืองมือเท่าท่ีหาได้ในขณะนัน้ เพื่อช่วยให้ผู้ ป่วยนัน้  
มีอันตรายน้อยลงหรือปลอดภยัจากการปฐมพยาบาลขัน้ต้นท่ีถูกต้องนัน้ จะอ านวยความสะดวก
ในการให้การรักษาของแพทย์ด าเนินไปอยา่งคลอ่งตวั อนัจะท าให้ผู้ ป่วยนัน้รอดพ้นจากความพิการ
หรือความตายได้ 

พริม้เพรา ผลเจริญสขุ (2521, 1) กลา่วว่า การปฐมพยาบาล หมายถึง การให้
ความช่วยเหลือขัน้ต้นแก่ผู้ ป่วยโดยปัจจุบัน จนกระทั่งถึงมือแพทย์หรือพยาบาล เพื่อป้องกัน
อนัตรายอนัอาจถึงแก่ชีวิตไม่ให้โรคลกุลามตอ่ไป และช่วยให้มีความเจ็บปวดหรือทรมานน้อยลง 

ประนอม โอทกานนท์ (2524, 1) กล่าวว่า การปฐมพยาบาล หมายถึง การให้
ความช่วยเหลือแก่ผู้ ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยกะทนัหนัในทนัทีทนัใด โดยมากมักจะเป็นการให้
ความช่วยเหลอื ณ สถานท่ีเกิดเหตุ ก่อนท่ีจะน าผู้บาดเจ็บไปพบแพทย์ หรือก่อนท่ีจะน าผู้บาดเจ็บ
สง่โรงพยาบาล 

ผสุดี  ธรรมรักษ์ (2525, 1) กลา่ววา่ การปฐมพยาบาล หมายถึง การช่วยเหลอืให้
การพยาบาลเบือ้งต้นแก่ผู้ ท่ีได้รับบาดเจ็บในกรณีฉุกเฉิน หรือเม่ือเกิดการเจ็บป่วยโดยกะทันหัน
ก่อนท่ีจะส่งต่อไปยังแพทย์ โดยใช้เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเท่าท่ีจะหาได้ใน
ขณะนัน้ 

พฒัน์  สจุ านงค์ (2528, 1) กลา่วา่ การปฐมพยาบาล หมายถึง เป็นการช่วยเหลอื
ผู้ ป่วยทนัทีทนัใดท่ีได้รับอนัตรายจากอุบติัเหตุ หรือการเจ็บป่วยซึง่อาจจะรุนแรงจนอนัตรายถึงแก่
ชีวิตได้ โดยใช้เคร่ืองมือเท่าท่ีหาได้ในขณะนัน้ เพื่อช่วยให้ผู้ ป่วยมีอนัตรายน้อยลงก่อนท่ีจะน าตวั
ส่งไปให้แพทย์รักษา การให้การปฐมพยาบาล ท่ีถูกต้องจะช่วยลดอาการเจ็บป่วย และอาการ
แทรกซ้อนให้น้อยลง ช่วยในการป้องกันความพิการบางอย่างมิให้เกิดขึน้ และช่วยในการ
รักษาพยาบาลผู้ ป่วยให้หายเร็วขึน้ 
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รัชนีพร ภูก่ร (2530, 1) กลา่ววา่ การปฐมพยาบาล หมายถึง การช่วยเหลอืขัน้ต้น
แก่ผู้บาดเจ็บโดยกะทนัหนัก่อนน าสง่แพทย์หรือสถานพยาบาล 

วิรัตน์ ศรีนพคุณ (2534, 1) กลา่วว่า การปฐมพยาบาล หมายถึง การให้ความ
ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอุบติัเหตุต่าง ๆ  หรือผู้ ป่วยกะทนัหนัให้พ้นจากอนัตรายก่อนท่ีจะน าไปให้
แพทย์รักษาตอ่ไป 

จงรัตน์ อิ ฐัตน์ (2536 , 1) กล่าวว่า การปฐมพยาบาล หมายถึง วิ ธีการ
รักษาพยาบาลเพื่อช่วยผู้บาดเจ็บ หรือผู้ ป่วยโดยกะทนัหนัให้พ้นขีดอันตราย หรือลดอันตรายลง
ก่อนน าผู้บาดเจ็บหรือผู้ ป่วย ส่งโรงพยาบาล เพื่อรักษาขัน้ต่อไป โดยผู้ปฐมพยาบาลจะต้องมี
ความรู้ หลกัการและวิธีการปฏิบติัอยา่งถกูต้องขณะท าการปฐมพยาบาล 

ศศิษมา จนัทร์พงษ์ (2550, 1) การปฐมพยาบาล หมายถึง การให้ความช่วยเหลอื
ตอ่ผู้บาดเจ็บหรือเจ็บป่วย ณ สถานท่ีเกิดเหต ุโดยใช้อุปกรณ์เทา่ท่ีหาได้ในขณะนัน้ก่อนท่ีผู้บาดเจ็บ
จะได้รับการดแูลจากบุคลากรทางการแพทย์หรือก่อนน าตวัสง่ไปรับการรักษายงัโรงพยาบาลตอ่ไป 

 
จากท่ีกล่าวมาข้างต้น พอจะสรุปได้ว่า การปฐมพยาบาลเป็นการช่วยเหลือผู้ ป่วย

ทนัทีทนัใด ท่ีได้รับอนัตรายจากอุบติัเหต ุหรือการเจ็บป่วยซึง่อาจจะรุนแรงจนถึงอนัตรายถึงแก่ชีวิต
ได้ โดยใช้เคร่ืองมือเท่าท่ีจะหาได้ในขณะนัน้เพื่อช่วยให้ผู้ ป่วยมีอันตรายน้อยลงก่อนท่ีจะน าสง่ให้
แพทย์รักษา การให้การปฐมพยาบาลท่ีถูกต้องจะช่วยลดอาการเจ็บป่วยและอาการแทรกซ้อนให้
น้อยลงและช่วยในการปอ้งกนัความพิการมิให้เกิดขึน้และรักษาพยาบาลผู้ ป่วยให้หายเร็ว 

3.3 ความส าคัญของการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น 
โลกปัจจุบนัมีการเจริญก้าวหน้าทางด้านวตัถุอยา่งมาก เช่น ยานพาหนะ เคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้ เคร่ืองจักรกล เคร่ืองใช้ไฟฟ้า อาจท าให้เกิดผลร้ายหรืออันตรายต่อผู้ ใช้ เน่ืองจากการ
ประมาทหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ท าให้เกิดอุบัติเหตุ เกิดการบาดเจ็บต่อบุคคลต่าง ๆ  ได้ตลอดเวลา
และเกิดได้ทุกสถานท่ี ดังนัน้ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีผู้ ได้รับบาดเจ็บจะต้องได้รับการ 
ปฐมพยาบาลอย่างถูกวิธี  โดยเฉพาะอุบัติเหตุการช่วยเหลือผู้ ประสบอุบัติเหตุ “อุบัติเหตุ” 
(accident) หมายถึงเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้อยา่งไม่คาดคิดความบงัเอิญและจากความประมาทซึง่ใน
ชีวิตประจ าวนัอาจเกิดอุบติัเหตุขึน้กับเด็กได้บ่อยเพราะเด็กอยู่ในช่วงวยัอยากรู้อยากเห็นชอบ
ค้นคว้าทดลองสิ่งต่างๆ อยู่ตลอดเวลาในขณะท่ีเด็กยังขาดประสบการณ์การเกิดอุบัติเหตุมี
ผลกระทบกับเด็กไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุประเภทใดก็ตามเม่ือเด็กเกิดอุบัติเหตุนอกจากจะท าให้
ร่างกายมีบาดแผลฟกช า้ผิวหนงัเป็นแผลถลอกหรือฉีกขาดมีการบาดเจ็บหรือพิการของอวัยวะ
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ต่างๆ แล้วยังท าให้เด็กเกิดความเจ็บปวดทุกข์ทรมานส่งผลให้สภาพจิตใจเกิดความวิตกกังวล
ตกใจกลวัและอาจสง่ผลให้การ เจริญเติบโตและพฒันาการเด็กหยุดชะงกัหรือลา่ช้าได้ (ณชันนัท์ 
ชีวานนท์, 2559) ซึ่งถ้าผู้พบเห็นมีความรู้ด้านการปฐมพยาบาลจะสามารถช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บไว้
ได้ หรือช่วยบรรเทาความเจ็บป่วย ป้องกันไม่ให้อาการของโรคทรุดหนักลงกว่าเดิม ทัง้ป้องกัน
ไม่ให้เกิดความพิการหรือโรคแทรกซ้อนตามมา ดังข่าวท่ีพบได้บ่อยจากสื่อมวลชน เช่น 
หนงัสือพิมพ์ วิทยุ เป็นต้นว่า ผู้บาดเจ็บทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตก่อนน าสง่โรงพยาบาล ซึ่ง
การปฐมพยาบาลไม่ได้มุ่งแตจ่ะช่วยเหลอืผู้บาดเจ็บ สิง่ท่ีส าคญัคือ ต้องการมิให้เกิดอุบติัเหตุหรือ
การเจ็บป่วย ถ้าคนสว่นมากมีความรู้ในการปฐมพยาบาลและปอ้งกันอุบติัเหตุแล้ว จะท าให้การ
ทุพพลภาพ การเสียชีวิตจาการบาดเจ็บ การสญูเสียทางเศรษฐกิจลดน้อยลง (สวุรรณา บุญยลี
พรรณ, 2536, 3) 

ความส าคญัของการปฐมพยาบาล (สถาบนัการแพทย์ฉกุเฉินแหง่ชาติ, 2559)  คือ  
 1. เป็นการช่วยรักษาชีวิตของผู้ ป่วย การปฐมพยาบาลท่ีถกูต้องและรวดเร็วสามารถ

ช่วยลดอนัตรายที่รุนแรงหรือลดความเสีย่งตอ่การเสยีชีวิตได้ 
 2. ช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ ป่วยได้รับอันตรายมากขึน้ การปฐมพยาบาลจะเป็นการลด

อันตรายจากการบาดเจ็บ ตลอดจนช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนหรือความพิการ ท่ีอาจเกิดขึน้
หลงัจากประสบอุบติัเหตหุรือเจ็บป่วย 

3. ช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวด เช่น การใช้น า้ยาล้างตาผู้ ท่ีถูกสารเคมีเข้าตาซึง่ช่วย
ลดอาการระคายเคืองและลดความเจ็บปวดลงได้ 

 4. ช่วยให้ผู้ ป่วยฟืน้ตวัและกลบัสูส่ภาพเดิมโดยเร็ว เน่ืองจากผู้ ป่วยมกัมีความกงัวล
เก่ียวกับอาการบาดเจ็บของตนเอง ดังนัน้ การดูแลทางด้านจิตใจเป็นสิ่งส าคัญการให้ก าลงัใจ 
ปลอบโยน การอยูเ่ป็นเพื่อนโดยไม่ละทิง้กนั 

เป็นท่ีทราบกันดีอยู่แล้วว่า การเจ็บป่วยและอุบติัเหตุเกิดขึน้ได้ตลอดเวลาแม้จะมี
การระวังเพียงใด ก็ตาม ดังนัน้การเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบือ้งต้นสามารถให้การช่วยเหลือ
ผู้ ป่วยได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มี  ประสิทธิภาพ ท าให้ผู้ ป่วยมีโอกาสรอดชีวิตเป็นการ 
ท าคณุประโยชน์ให้กบัสงัคมและประเทศชาติอยา่งมาก (สมาคมหวัใจแหง่อเมริกา, 2558) 

เป้าหมายของการปฐมพยาบาล คือ เพื่อช่วยชีวิต เพื่อลดอาการท่ีเกิดขึน้ให้น้อยลง
เพื่อช่วยให้หายเร็วขึน้ 

ผู้ปฐมพยาบาลจะต้องมีคุณลกัษณะดงันี ้คือ ฝึกฝนมาอย่างดี ผ่านการอบรมและ
เพิ่มเติมความรู้อยา่งสม ่าเสมอ มีความรู้และทกัษะท่ีทนัสมยั 
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ผู้ ท่ีจะท าการปฐมพยาบาลควรมีสติ ไม่ต่ืนเต้นต่อเหตุการณ์ท่ีประสบ รู้จักดดัแปลง
สิง่ของท่ีหางา่ย เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าขาวม้า ผ้าปโูต๊ะ เศษผ้า เชือก กระดาษ เศษไม้ ฯลฯ มาใช้เป็น
ประโยชน์ตามความเหมาะสม แต่ถ้าจะให้ดีภายในบ้านพกัอาศยั ในโรงงาน โรงเรียน ควรเตรียม
อุปกรณ์ให้พร้อม 

3.4 วัตถุประสงค์ของการปฐมพยาบาล  (สมหมาย แตงสกุลและคณะ, 2551) 
1. เป็นการช่วยรักษาชีวิตของผู้ ป่วย การปฐมพยาบาลท่ีถกูต้องและรวดเร็วสามารถ

ช่วยลดอันตรายท่ีรุนแรงหรือลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ เช่น การช่วยผายปอดผู้ ท่ีหยุด
หายใจ การห้ามเลอืด เป็นต้น 

2. ช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ ป่วยได้รับอันตรายมากขึน้ การปฐมพยาบาลจะเป็นการลด
อันตรายจากการบาดเจ็บ ตลอดจนช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนหรือความพิการ ท่ีอาจเกิดขึน้
หลงัจากประสบอุบติัเหตุหรือเจ็บป่วย เช่น การช่วยเหลือผู้ ท่ีหมดสติโดยให้นอนตะแคงเพื่อไม่ให้
ส าลักน า้ลายหรือเสมหะเข้าไปในทางเดินหายใจ หรือการเคลื่อนย้ายผู้ ป่วยท่ีกระดูกหัก  
อยา่งถกูวิธี ช่วยให้กระดกูไม่ไปกดทบัสว่นส าคญั เป็นต้น 

3. ช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวด การปฐมพยาบาลท่ีถกูต้องจะช่วยลดอาการเจ็บปวด
และทรมานจากการได้รับบาดเจ็บต่าง ๆ เช่น การใช้น า้ล้างตาผู้ ท่ีถูกสารเคมีเข้าตาซึ่งช่วยลด
อาการระคายเคืองและลดความเจ็บปวดลงได้ หรือการเข้าเฝือกชัว่คราวให้ผู้ ท่ีกระดกูขาหกัเพื่อให้
ส่วนท่ีหักเคลื่อนไหวได้น้อยท่ีสุดและไม่ไปท าลายเนือ้เยื่อท่ีอยู่บริเวณรอบ ๆ และลดความ
เจ็บปวดได้อีกด้วย เป็นต้น 

4. ช่วยให้ผู้ ป่วยฟืน้ตวัและกลบัสูส่ภาพเดิมโดยเร็ว เน่ืองจากผู้ ป่วยมกัมีความกังวล
เก่ียวกับอาการบาดเจ็บของตนเอง ดังนัน้นอกจากการช่วยเหลือโดยการปฐมพยาบาลแล้ว 
การดูแลทางด้านจิตใจก็เป็นสิ่งส าคญั ไม่ว่าจะเป็นการให้ก าลงัใจ ปลอบโยน การอยู่เป็นเพื่อน
โดยไม่ละทิง้ ตลอดจนการเคลื่อนย้ายอย่างถูกต้องและรวดเร็วเพื่อสง่ต่อผู้ ป่วยหรือเจ็บป่วยไปสู่
สถานท่ีรักษาท่ีเหมาะสม จะช่วยให้ผู้ ป่วยหรือเจ็บป่วยฟืน้ตวัได้เร็วขึน้ 

3.5 การปฐมพยาบาลเบือ้งต้นในกรณีเกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย 
เม่ือเกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยขึน้กับตนเอง บุคคลในครอบครัวหรือกับบุคคลท่ี

เรารู้จักเช่น การเกิดบาดแผล การมีสิ่งแปลกปลอมเข้าสูอ่วยัวะต่าง ๆ การเป็นลมหรือการเกิด
กระดูกหกัการให้การปฐมพยาบาลเบือ้งต้นเป็นสิ่งส าคญัท่ีจะช่วยลดอาการเจ็บปวดหรืออาการ
เจ็บป่วยเบือ้งต้น ก่อนส่งต่อไปรับการรักษาจากแพทย์ ดังนัน้การศึกษาวิธีการและสร้างเสริม
ทกัษะในการปฐมพยาบาลให้ถกูวิธีจึงมีความส าคญั (สมหมาย แตงสกลุและคณะ, 2551, 124) 
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3.5.1 การปฐมพยาบาลในกรณีเกิดบาดแผล 
บาดแผล หมายถึง รอยฉีกขาดของผิวหนงัหรือเนือ้เยื่อท่ีอยู่ใต้ผิวหนงัซึง่อาจเกิด

จากของมีคมหรือ ไม่มีคมก็ตาม เม่ือเกิดบาดแผลแล้วมักจะมีเลือดออกจากบาดแผลด้วยเสมอ 
เราสามารถแบ่งตามประเภทของบาดแผลออกเป็น 3 ประเภทคือ บาดแผลฟกช า้  บาดแผลแยก
และบาดแผลถกูไฟไหม้หรือน า้ร้อนลวก ซึง่แตล่ะประเภทมีลกัษณะและวิธีการปฐมพยาบาลดงันี ้ 

1. ประเภทบาดแผลฟกช า้ เป็นบาดแผลท่ีไม่มีรอยแยกของผิวหนังเกิดจาก
การถกูของแข็งกระแทกอยา่งแรงจนท าให้เนือ้เลอืดภายใต้ผิวหนงัฉีกขาด เลอืดออกมาคัง่อยู ่ท าให้
บริเวณบาดแผลบวมแดง ช า้และเจ็บปวด อันตรายท่ีเกิดจากบาดแผลฟกช า้ ถ้าบาดแผลนัน้
กระทบกระเทือนถึงอวยัวะภายใน เช่น กระดกูหกั อวยัวะภายในฉีก ควรน าผู้ ป่วยสง่ให้ถึงมือแพทย์
โดยเร็ว 

วิธีการปฐมพยาบาลแผลฟกช า้ ดงันี ้
1. ล้างบริเวณบาดแผลให้สะอาดด้วยน า้และสบู ่หรือน า้เกลอื 

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 3 วธีิปฐมพยาบาลแผลฟกช า้ ล้างบริเวณบาดแผลให้สะอาด 
 

2. ใน 24 ชั่วโมงแรก ให้ใช้ถุงน า้แข็งหรือแผ่นประคบเย็นประคบ
บริเวณบาดแผล เพื่อให้หลอดเลอืดตีบ เลอืดจะหยดุไหล แผลไม่บวม 
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ภาพประกอบ 4 วิธีปฐมพยาบาลแผลฟกช า้ ประคบเย็น  
 

3. ใช้ผ้าพนัแผลชนิดผ้ายืดพนับริเวณบาดแผลให้แนน่พอสมควร เพื่อ
ลดการเคลือ่นไหวของอวยัวะบริเวณท่ีมีบาดแผล 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 5 วิธีปฐมพยาบาลแผลฟกช า้ พนัผ้า 
 

4. เม่ือพ้น 24 ชั่วโมงให้ใช้น า้อุ่นประคบบาดแผล เพื่อให้หลอดเลือด
ขยายตวั ท าให้อาการช า้ลดน้อยลง 
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ภาพประกอบ 6 วธีิปฐมพยาบาลแผลฟกช า้ ประคบร้อน 

 
2. ประเภทบาดแผลแยก เป็นบาดแผลท่ีเกิดจากของมีคมท าให้ผิวหนังฉีก

ขาด หรือการถูกวตัถุกระแทกอย่างแรง เป็นเหตุให้เกิดรอยแยกของผิวหนงั บาดแผลชนิดนีแ้ยก
ออกได้ 5 ชนิดคือ 

2.1 บาดแผลถลอก เ กิดจากการถูกของมีคมหรือของแข็งครูด 
ขีดขว่น ท าให้ผิวหนงัถลอก  มีเลอืดออกเพียงเลก็น้อย เช่น ถกูหนามเก่ียว หรือหกล้มหวัเขา่ถลอก 

2.2 บาดแผลตัด เกิดจากการถูกของมีคม เช่น มีด แก้ว กระจกหรือ
สงักะสีกดลกึเข้าไปในเนือ้เยื่อใต้ผิวหนัง บางครัง้อาจจะลกึจนตดัเส้นเอ็น หลอดเลือดใหญ่หรือ
เส้นประสาทขอบของบาดแผลชนิดนีม้กัจะเรียบและคิดการแปลจะแคบแตย่าวบตัรแผลชนิดนีจ้ะมี
เลือดออกทนัทีบางครัง้อาจออกมาหรืออาการตกเลือดได้ถนนบริเวณสว่นลา่งของบตัรเลยนะถูก
ตดัขาด 

2.3 บาดแผลฉีกขาด เกิดจากการถูกของมีคมหรือไม่มีคมก็ได้กระแทก
อย่างแรงหรือแทงเข้าใต้ผิวหนัง แล้วกระชากอย่างแรง ท าให้ผิวหนังฉีกขาดกะรุ่งกะร่ิง 
บางแหง่ตืน้ บางแหง่ลกึ  บางสว่นอาจจะขาดหายไป เช่น บาดแผลเน่ืองจากถกูรถชน ถกูสายพาน
เคร่ืองจกัรตี 

2.4 บาดแผลถูกแทง เกิดจากการถูกของแหลมคมแทงทะลุเข้าไปใน
ผิวหนงั เช่น ถูกมีดแทง ถูกตะปูต า ถูกแทงด้วยเหล็กแหลม บาดแผลมักไม่ใหญ่แต่ลกึ บาดแผล
ชนิดนีม้ักจะมีอนัตรายมาก ถ้าถูกแทงลึกเข้าไปถูกอวยัวะภายในท่ีส าคญั เช่น ปอด หวัใจ ตบั ไต
หรือกระเพาะอาหาร 

2.5 บาดแผลถูกยิ ง  เ กิดจากกระสุนปืน บางครั ง้กระสุน ฝั ง ใน 
แต่สว่นมากจะทะลรุ่างกายออกไป บาดแผลชนิดนีอ้ันตรายมากหรือน้อยขึน้อยู่กับความเร็วและ
มวลของกระสนุและอวยัวะภายในท่ีถกูกระสนุปืน 
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วิธีการปฐมพยาบาลบาดแผลแยก ดงันี ้
1. ท าการห้ามเลือดให้หยุดไหลเม่ือพบว่าบาดแผลมีการเลือดออก 

โดยใช้ผ้าสะอาดกดทบัลงบนบาดแผลโดยตรงจนกวา่เลอืดจะหยุดไหล หรือยกสว่นท่ีเป็นบาดแผล
ให้สูงขึน้หรือใช้สายรัดห้ามเลือดเหนือบาดแผล ซึ่งใช้ในกรณีท่ีจ าเป็นเท่านัน้ เพราะเป็นวิธีท่ี
อนัตรายถ้ารัดเป็นเวลานานและแนน่เกินไป จึงใช้เฉพาะในรายที่เลอืดออกอยา่งรุนแรงมากเท่านัน้ 
และเพื่อปอ้งกนัการติดเชือ้ท่ีผา่นทางเลอืดของผู้ ป่วยหรือเชือ้โรคจากมือของผู้ให้การช่วยเหลอื ผู้ให้
การช่วยเหลอืต้องสวมใสถ่งุมือทกุครัง้โดยใช้เฉพาะในกรณีของการห้ามเลอืด 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 7 วิธีการปฐมพยาบาลบาดแผลแยก การห้ามเลอืด 
 

2. ท าความสะอาดบาดแผลด้วยน า้และสบูห่รือน า้เกลือและเช็ดรอบ 
ๆ บาดแผลด้วยส าลีชุบแอลกอฮอล์ถ้าบาดแผลมีเศษดินและสิ่งสกปรกเกาะติดอยู่ โดยให้เช็ดวน
จากด้านในสดุออกด้านนอกสดุของบาดแผล 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 8 วิธีการปฐมพยาบาลบาดแผลแยก ท าความสะอาดแผล 
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3. ใช้ยาส าหรับทาแผลสด เช่น โพวิโดน-ไอโอดีน ใช้ส าลีสะอาดชุบ
น า้ยาทาท่ีบาดแผลแล้วใช้ผ้าก๊อซปิดบาดแผลและใช้ผ้าพนัแผลพนัไว้ 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 9 วิธีการปฐมพยาบาลบาดแผลแยก 
 

4. ถ้าบาดแผลลกึมากควรไปพบแพทย์ท าการเย็บบาดแผลหรือถ้ามี
สิ่งใดหักคาในบาดแผลไม่ควรดึงออกเพราะจะท าให้อวัยวะภายในท่ีถูกแทงบาดเจ็บและมี
เลอืดออกมากยิ่งขึน้ อาจเป็นอนัตรายถึงแก่ชีวิตได้ ให้รีบพาผู้ ป่วยไปพบแพทย์โดยดว่น 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 10 วิธีการปฐมพยาบาลบาดแผลแยก 
 

3. ประเภทบาดแผลถกูไฟไหม้หรือน า้ร้อนลวก 
เกิดจากความร้อนจดัจนท าให้ผิวหนงัและเนือ้เยื่อถกูท าลายลกัษณะของ

บ าดแผล มี ตั ง้ แ ต่ ผิ ว หนั ง แ ด ง จนถึ ง ผิ ว หนั ง พอ งหลุด ลอกและ เ นื อ้ เ ยื่ อ ถู ก ท า ลาย 
อันตรายจากบาดแผลชนิดนีข้ึน้อยู่กับบริเวณท่ีเกิดบาดแผล  ตลอดจนความกว้างและความลึก
ของบาดแผล 
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วิธีการปฐมพยาบาลบาดแผลถกูไฟไหม้หรือน า้ร้อนลวก ดงันี ้
1. ราดน า้เย็นลงบนบาดแผล หรือเปิดน า้ให้ไหลผ่านบาดแผล

หรือใช้ผ้าชุบน า้เย็นวางบนบาดแผล เพื่อบรรเทาอาการปวดแสบปวดร้อน 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 11 วิธีการปฐมพยาบาลบาดแผลถกูไฟไหม้หรือน า้ร้อนลวก ราดน า้เย็น 
 

2. ตัดเสือ้ผ้าบริเวณท่ีโดนไฟไหม้หรือน า้ร้อนลวกออกแต่ถ้า
เสือ้ผ้าไหม้ติดกับบาดแผลไม่ต้องดึงออกเพราะจะท าให้เจ็บปวดมากขึน้ และให้รีบถอดแหวน 
ก าไล หรือเคร่ืองประดบัท่ีสวมไว้ก่อนท่ีแผลจะเร่ิมมีอาการบวม 

3. ถ้าบาดแผลเป็นส่วนน้อยให้ใช้ยารักษาบาดแผลไฟไหม้ 
น า้ร้อนลวก ทาบาง ๆ แตถ้่าบาดแผลเป็นบริเวณกว้าง ลกึ และรุนแรงให้ใช้ผ้าสะอาดปิดทบับริเวณ
บาดแผลแล้วไปพบแพทย์เพื่อท าการรักษาตอ่ไป 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 12 วิธีการปฐมพยาบาลบาดแผลถกูไฟไหม้หรือน า้ร้อนลวก ทาเจล 
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3.5.2 การปฐมพยาบาลกรณีมีส่ิงแปลกปลอมเข้าสู่อวัยวะต่าง ๆ 
สิ่งแปลกปลอม หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ท่ีเข้าสูร่่างกายหรืออวยัวะสว่นนัน้ ๆแสดง

อาการผิดปกติขึน้ เช่น ฝุ่ นละออง เศษวสัดุ หรือสารเคมี ซึง่มีแนวทางปฏิบติัดงันี ้
1. สิ่งแปลกปลอมเข้าตา แบ่งออกเป็น 3 พวก ได้แก่ พวกท่ีตกเข้าไปใต้

เปลือกตาแต่ไม่ฝังในเปลือกตา พวกท่ีฝังไปในเปลือกตาหรือลกูตา และพวกกรดหรือด่างกระเด็น
เข้าตา 

1.1 พวกที่ตกเข้าไปใต้เปลอืกตาแตไ่ม่ฝังในเปลอืกตา อาจเป็นฝุ่ นละออง 
เศษผง เส้นผม ขนตา หรือสิง่อ่ืน ๆ ท่ีท าให้เกิดการระคายเคืองนยัน์ตา และอกัเสบได้ 

วิธีการปฐมพยาบาล อย่าขยีต้าโดยเด็ดขาด ให้ปิดตาอยู่น่ิง ๆก่อน 
แล้วลมืตาในน า้สะอาด กะพริบตาถ่ี ๆ หรือกลอกตาหลาย ๆ ครัง้ น า้จะพาสิง่แปลกปลอมออกจาก
ตา ถ้าสิง่แปลกปลอมเข้าไปอยู่ในเปลอืกตาบน ให้ดงึเปลอืกตาบนลงมาทบัเปลอืกตาลา่งแล้วโยก
ไปมาขนตาจะปัดสิ่งแปลกปลอมออกมาได้ ถ้ายงัไม่ออกให้ปลิน้เปลือกตาบนขึน้โดยใช้ส าลีพัน
ปลายไม้เล็ก ๆ กดเบา ๆ ท่ีเปลือกตาบน อีกมือหนึ่งจับเปลือกตาบนให้เผยอขึน้ ตรวจหาสิ่ง
แปลกปลอม เม่ือพบแล้วใช้ส าลีหรือผ้าเช็ดหน้าสะอาดม้วนเป็นปลายแหลมค่อย ๆ เขี่ย 
สิง่แปลกปลอมออก ถ้าสิง่แปลกปลอมเข้าไปอยูใ่นเปลอืกตาลา่งให้ดงึเปลอืกตาลา่งเผยอออกแล้ว
ใช้ส าลีหรือผ้าเช็ดน า้สะอาด ๆ  เขี่ยสิ่งแปลกปลอมนัน้ออกมา และเม่ือสิ่งแปลกปลอมออกมาจาก
ตาหมดแล้วให้ล้างตาด้วยน า้สะอาดอีกครัง้หนึง่ 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 13 การปฐมพยาบาลกรณีมีสิง่แปลกปลอมเข้าสูอ่วยัวะตา่ง ๆ การล้างตา 
 

1.2 พวกท่ีฝังลกูไปในเปลือกตาหรือลกูตา อาจเป็นเศษวสัดุเล็ก ๆเศษ
กระจก เศษกระเบือ้ง ผงเหล็ก สะเก็ดหิน หรือสิ่งอ่ืน ๆ สิ่งเหล่านีจ้ะท าให้เกิดการอักเสบและ
เจ็บปวดมาก ถ้าทิง้ไว้อาจท าให้ตาบอดได้ 
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วิธีปฐมพยาบาล อย่าขยีต้า และอย่าพยายามเขี่ยออกเองโดย
เด็ดขาด เพราะจะท าให้เนือ้เยื่อบริเวณนัน้ฉีกขาด หรือเศษวสัดุนัน้ฝังลกึลงไปอีก ให้ใช้ส าลีก้อน
แบน ๆ หรือผ้าน่ิม ๆ วางทบัลงบนเปลอืกตา แล้วใช้ผ้าพนัแผลทบัเพื่อไม่ให้เกิดการกะพริบตาหรือ
ลกูตาเคลือ่นไหว ปอ้งกนัการระคายเคือง แล้วรีบน าผู้ ป่วยสง่โรงพยาบาลโดยเร็ว 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 14 การปฐมพยาบาลกรณีมีสิง่แปลกปลอมเข้าสูอ่วยัวะตา่ง ๆ การปิดผ้า 
 

1.3 พวกกรดหรือดา่งกระเด็นเข้าตา ของเหลวประเภทกรด เช่นกรดเกลือ 
กรดก ามะถัน  กรดดินประสิว  ห รือของ เหลวประ เภทด่าง  เช่ น  โซดาไฟ  แอมโม เนีย 
มีอนัตรายตอ่ตามากอาจกดัเยื่อบุตาท าให้เป็นแผลจนอาจตาบอดได้ถ้ารักษาไม่ทนั 

วิธีปฐมพยาบาล ให้รีบล้างตาทันที โดยให้ผู้ ป่วยนอนตะแคงหรือ
เอียงศีรษะให้ตาข้างท่ีถูกสารพิษลงข้างลา่ง เปิดเปลือกตาแล้วเทน า้จากหวัตาลงมาหางตาและ
ระวงัอย่าให้น า้ท่ีใช้ล้างตากระเด็นเข้าตาข้างท่ีไม่ถูกสารพิษ ป้ายตาด้วยขีผ้ึง้ป้ายตาขององค์กร
เภสชักรรม จากนัน้ให้ผู้ ป่วยหลบัตา ใช้ส าลก้ีอนแบน ๆ วางทบัเปลอืกตาด้านนัน้ แล้วใช้ผ้าพนัแผล
หรือปลาสเตอร์ปิดไว้เพื่อปอ้งกันไม่ให้ลกูตาเคลือ่นไหวหรือเปลอืกตากะพริบมากเกินไปแล้วรีบน า
ผู้ ป่วยสง่โรงพยาบาลโดยเร็ว 

2. สิ่งแปลกปลอมเข้าหู  จ าแนกได้ 3 พวก คือ น า้ เ ข้าหู วัตถุต่าง  ๆ 
เข้าห ูและแมลงเข้าห ู

2.1 น า้เข้าห ูขณะท่ีเราอาบน า้ วา่ยน า้ หรือสระผม น า้อาจเข้าหไูด้ ท าให้
รู้สกึหอืูอ้และหตูงึ 

วิธีการปฐมพยาบาล ให้กรอกน า้สะอาดลงไปในหูท่ีน า้เข้าหูเลก็น้อย 
จากนัน้ค่อย ๆ เอียงหูให้คว ่าลงมา พร้อมดึงใบหูขึน้ข้างบนเพื่อช่วยให้น า้ไหลออกมาได้สะดวก 
เสร็จแล้วใช้ส าลพีนัปลายไม้ซบัน า้ออกมาจากรูหชูัน้นอก 
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2.2 วัตถุต่าง ๆ เข้าหู ส่วนมากมักจะเกิดกับเด็ก อาจจะเอาวตัถุต่าง ๆ 
เช่น กระดมุ ลกูปัด เมลด็ผลไม้มาเลน่ ใสใ่นหโูดยรู้เทา่ไม่ถึงการณ์ หรืออาจเกิดจากอุบติัเหตุได้ 

วิธีการปฐมพยาบาล อย่าพยายามแคะหรือเขี่ยออกเองโดยเด็ดขาด 
เพราะอาจท าให้วตัถุนัน้เคลื่อนลกึเข้าไปอีก ให้เอียงหูข้างนัน้ให้อยู่ในระดบัต ่า กระตุกใบหูเบา ๆ 
วัตถุนัน้อาจหลุดออกมาก็ได้ และถ้าวัตถุนัน้เข้าไปลึกมากจนมองไม่เห็น ให้รีบน า้ผู้ ป่วยส่ง
โรงพยาบาลโดยเร็ว 

2.3 แมลงเข้าห ูแมลงตา่ง ๆ ท่ีมีโอกาสเข้าห ูเช่น มด ยงุ แมลงหวี่ฯลฯ 
วิธีปฐมพยาบาล ให้ผู้ ป่วยนอนตะแคงเอาหูข้างนัน้ขึน้ ใช้น า้มัน

มะกอกหยอดห ูแมลงอาจจะหนีออกมา หรืออาจจะตายแล้วลอยขึน้มาได้ จากนัน้เอียงหลูงเพื่อให้
น า้มนัออกมาพร้อมกบัตวัแมลง และถ้าแมลงยงัไม่ออกไม่ควรแคะหเูอง เพราะอาจเป็นอนัตรายตอ่
แก้วหไูด้ ให้รีบน าผู้ ป่วยสง่โรงพยาบาลโดยเร็ว 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 15 วิธีปฐมพยาบาลแมลงเข้าห ูหยอดน า้มนัมะกอก 
 

3. สิง่แปลกปลอมเข้าจมกู  
วิธีการปฐมพยาบาล อย่าให้ผู้ ป่วยนอนหงายหรือแหงนหน้าขึน้เพราะ

อาจจะท าให้วตัถุนัน้ไปอุดหลอดลมได้ เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ อย่าใช้นิว้มือหรือสิ่งอ่ืนใดแคะ 
เพราะจะท าให้วตัถุนัน้เข้าไปลกึมาก ให้ใช้มือปิดรูจมูกอีกข้างหนึ่งไว้แล้วพยายามสั่งน า้มูกแรง ๆ 
วตัถนุัน้อาจหลดุออกมาได้ และถ้าวตัถนุัน้ยงัไม่หลดุออกมาหรือยิ่งเข้าไปลกึมากขึน้รีบน าผู้ ป่วยสง่
โรงพยาบาลโดยเร็ว 
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ภาพประกอบ 16 วิธีปฐมพยาบาลสิง่แปลกปลอมเข้าจมกู ปิดจมกู 
 

4. สิง่แปลกปลอมเข้าคอ 
วิธีการปฐมพยาบาล ถ้ามองไม่เห็นวตัถนุัน้ อยา่พยายามเข่ียหรือดึงเป็น

อันขาด เพราะจะท าให้วัตถุนัน้เคลื่อนลึกเข้าไปอีก หรืออาจท าให้ล าคอเป็นแผลอักเสบได้ 
ถ้าเป็นก้างปลาหรือวัตถุเล็ก ๆ ให้ด่ืมน า้ทีละมาก ๆ หรือปัน้ข้าวให้เป็นก้อนแล้วกลืนลงไป 
น า้หรือข้าวปัน้จะพาวตัถุนัน้ลงสูก่ระเพาะอาหาร แต่ถ้าสิ่งแปลกปลอมชิน้ใหญ่ติดคอ อาจอุดตนั
หลอดลมได้ควรแก้ไขดงันี ้

กรณีเป็นเด็กโต ให้นัง่หรือยืนก้มตวัให้ศีรษะต ่ากว่าล าตวัมากๆ แล้ว
ใช้ฝ่ามือตบหลงัแรง ๆ  ระหว่างสะบกั 2 ข้าง 3-5 ครัง้ ถ้าไม่ได้ผลให้ใช้มือกดลิน้ป่ีบริเวณทรวงอก 
ดันขึน้แรง ๆ 4 ครัง้ติดต่อกัน และในกรณีท่ีเด็กหายใจขัดให้รีบผายปอดทันที และถ้าสิ่ง
แปลกปลอมยงัไม่ออกหรือออกแล้วแต่มีอาการเจ็บระคายเคืองในล าคอให้รีบน าสง่โรงพยาบาล
โดยเร็ว 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 17 วิธีปฐมพยาบาลสิง่แปลกปลอมเข้าคอ 
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5. การปฐมพยาบาลเม่ือถูกสารเคมี สารเคมีท่ีเป็นอันตรายมี 2 ชนิดคือ 
สารเคมีท่ีเป็นกรดและสารเคมีท่ีเป็นด่าง สารเคมีเหล่านีม้ักจะพบมากในห้องปฏิบัติการเคมี
ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ในโรงงานบางแห่ง สารเคมีท่ีเป็นกรด เช่น น า้ส้มสายชู น า้ยาฆ่าเชือ้โรค
กรดก ามะถัน กรดเกลือ สารเคมีท่ีเป็นด่าง เช่น โซดาไฟ แอมโมเนีย น า้ยาขดัห้องน า้ ผงซกัฟอก
ลกัษณะบาดแผลท่ีถกูสารเคมีจะคล้ายกบัแผลท่ีเกิดจากไฟไหม้หรือน า้ร้อนลวก อาการจะมากหรือ
น้อยขึน้อยูก่ับชนิดและความเข้มข้นของสารเคมี และขึน้อยู่กบับริเวณผิวหนงัท่ีถูกสารเคมีนัน้ด้วย
อย่างไรก็ตามบาดแผลท่ีถูกด่างจะมีอาการปวดแสบปวดร้อนมากกว่าบาดแผลท่ีถูกกรด อาการ
ของผู้ ท่ีถกูสารเคมี 3 ลกัษณะ ดงันี ้

1. ถ้าถูกสารเคมีชนิดไม่เข้มข้นแผลจะเป็นผ่ืนแดง บวม ผู้ ป่วยมีอาการ
ปวดแสบปวดร้อน 

2. ถ้าถูกสารเคมีชนิดเข้มข้น ผิวหนงัจะพองและเปียกชืน้ มีสีแดงเป็นจ า้ 
ๆบางครัง้บาดแผลอาจจะลกึเข้าไปในเนือ้ ผู้ ป่วยจะเจ็บปวดแผลมาก 

3. ถ้าถูกสารเคมีชนิดเข้มข้นมาก บาดแผลจะเป็นรอยไหม้และจะกินลกึ
เข้าไปในเนือ้เยื่อมาก ผู้ ป่วยจะเจ็บปวดมากจนอาจเป็นลมหมดสติได้ 

วิธีการปฐมพยาบาล ล้างบาดแผลด้วยน า้หลาย ๆ ครัง้ ถ้าท าได้ให้
ผู้ ป่วยเอาแผลไป รองน า้ท่ีไหลจะยิ่งดี รักษาบาดแผลเหมือนแผลถูกความร้อนลวก และถ้า
บาดแผลรุนแรงให้รีบน าผู้ ป่วยสง่โรงพยาบาลโดยเร็ว 

3.5.3 การปฐมพยาบาลกรณีคนเป็นลม 
การเป็นลม หมายถึง การหมดสติไปชัว่ขณะหนึ่ง เน่ืองจากมีเลือดไปเลีย้งสมอง

ลดลงท าให้เกิดอาการหน้ามืด เวียนศีรษะ ใจสัน่ มือและเท้าเย็น สาเหตุมีหลายสาเหตุแบ่ง
ลกัษณะอาการเป็นลมท่ีส าคญัได้ 3 ลกัษณะ ได้แก่ 

1. การเป็นลมธรรมดา  
เกิดจากร่างกายอ่อนเพลีย มีอาหารหิวหรือเหน่ือย อยูใ่นกลุม่คนท่ีแออัด

จ านวนมากหรือมีสภาพจิตใจที่เปลี่ยนแปลงกะทนัหนั เช่น ดีใจ เสยีใจ ตกใจมากเกินเหตุผู้ ป่วยจะ
มีอาการเวียนศีรษะ หน้ามืด ใจสัน่ ใบหน้าซีด มีเหงื่อออกตามฝ่ามือและฝ่าเท้า หายใจแผว่เบา 

วิธีการปฐมพยาบาลเม่ือเป็นลมธรรมดา ให้ผู้ ป่วยนอนลงในท่านอน
หงาย จัดให้ศีรษะต ่ากว่าล าตวัโดยยกเท้าให้สูงขึน้ อาจใช้เท้าพาดบนหมอน กลอ่ง หรือผ้าม้วน
หนา ๆ เพื่อให้เลือดไปเลีย้งสมองมากขึน้ คลายเสือ้ผ้าผู้ ป่วยให้หลวม เช่น ปลดกระดุมเสือ้คลาย
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เข็มขัด และห้ามคนมามุงดูผู้ ป่วย ใช้พัด โบกลมให้ผู้ ป่วยรู้สึกสบาย ให้ดมยาดม ยาหอมหรือ
แอมโมเนีย และถ้าผู้ ป่วยยงัหมดสติอยูห่รือมีอาการไม่ดีขึน้ให้รีบน าตวัสง่โรงพยาบาลโดยเร็ว 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 18 วิธีการปฐมพยาบาลเม่ือเป็นลมธรรมดา 
 

2. การเป็นลมแดด 
เ กิ ดจ ากกา รอยู่ กลา ง แดด เ ป็ น เ วลานาน  ๆ  มี อ ากา รห น้า มืด 

เวียนศีรษะคล้ายกบัการเป็นลมธรรมดา แตจ่ะกระหายน า้มาก ผิวหนงัร้อนและแห้งหน้าแดง 
วิธีการปฐมพยาบาลเม่ือเป็นลมแดด ให้เคลื่อนย้ายผู้ ป่วยเข้ามาอยู่

ในท่ีร่มและมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ให้ผู้ ป่วยนอนหงาย ยกศีรษะและไหลใ่ห้สงูแล้วให้หายใจยาว 
ๆ คลายเสือ้ผ้าผู้ ป่วยออกให้หลวมและใช้ผ้าชุบน า้เย็นบริเวณใบหน้า ศีรษะ และล าตวัเพื่อระบาย
ความร้อน และถ้าผู้ ป่วยหมดสติหรือหรือมีอาการไม่ดีขึน้ให้รีบน าตวัสง่โรงพยาบาลโดยเร็ว 
 
 
 
 

   
 
 

ภาพประกอบ 19 วิธีการปฐมพยาบาลเม่ือเป็นลมแดด 
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3. การเป็นลมร้อน 
เกิดจากอยู่ในท่ี ท่ีมีอากาศร้อนอบอ้าว อากาศถ่ายเทไม่สะดวก 

จะมีอาการเหงื่อออกมาก หน้าซีด ตวัซีด อุณหภูมิในร่างกายสงูกว่าปกติ ชีพจรเต้นเร็วและอาจ
หมดสติ 

วิธีการปฐมพยาบาลเม่ือเป็นลมร้อน ใช้หลกัเดียวกบัการเป็นลมแดด 
3.5.4 การปฐมพยาบาลกรณีกระดูกหัก 

กระดกูเป็นท่ียดึเกาะของกล้ามเนือ้ท าให้ร่างกายเคลือ่นไหวได้ ช่วยพยงุร่างกาย 
หลอดเลอืดเส้นประสาท และช่วยปอ้งกนัอวยัวะภายใน กระดกูจึงมีคณุสมบติัแข็งแรงเพราะเป็น
โครงร่างของร่างกาย เม่ือเกิดอุบติัเหตุมีแรงมากระแทกอาจท าให้กระดูกหกัและเป็นอนัตรายได้ 
เ ร าจึ ง คว ร รู้ และ เ ข้ า ใจ ในความ รู้ เบื อ้ ง ต้น เ ก่ีย วกับการ เ กิ ดกระดูกหักและวิ ธี การ 
ปฐมพยาบาลในกรณีกระดูกหกัโดยการเข้าเฝือกชั่วคราวให้กับผู้ ป่วย ทัง้นีเ้พื่อเป็นการบรรเทา
อาการเจ็บปวดและปอ้งกนัอนัตรายที่อาจเกิดขึน้กบัอวยัวะสว่นอ่ืน ๆ ภายในร่างกายของผู้ ป่วย 

กระดูกหกั หมายถึง สว่นประกอบของกระดูกแยกออกจากกัน ท าให้เกิดอาการ
เจ็บปวด บวม เคลือ่นไหวไม่ได้ หรือเคลือ่นไหวอยา่งผิดปกติ 

1. ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบักระดกูหกั 
1 .1  สา เหตุของการ เ กิดกระดูกหัก มี  2  สา เหตุ ท่ีส าคัญ  ไ ด้แก่ 

เกิดจากแรงกระแทกโดยตรง เกิดจากการถูกกระแทกหรือโดนตีด้วยของแข็ง ท าให้กระดูกหัก 
ตรงจุดท่ีถูกกระแทก และเกิดจากการกระแทกโดยทางอ้อม เกิดจากการกระแทกท่ีจุดอ่ืน 
แล้วส่งผ่านมาตามร่างกายท าให้กระดูกอีกจุดหนึ่งหักได้ เช่น การตกจากท่ีสูงแล้วใช้มือยันพืน้ 
โดยข้อศอกเหยียด จะมีแรงผา่นไปท่ีไหลท่ าให้กระดกู ไหปลาร้าหกัได้ 

1.2 ชนิดของกระดูกหัก แบ่งได้ 2 ชนิด ได้แก่ กระดูกหักชนิดปิดคือ 
กระดูกหักแล้วไม่แทงทะลุผิวหนังออกมาและไม่มีบาดแผลบนผิวหนังบริเวณท่ีกระดูกหักและ
กระดูกหักชนิดเปิด คือ กระดูกหักแล้วท่ิมแทงทะลุผิวหนังออกมา ท าให้มีบาดแผลบริเวณท่ี
กระดกูหกั ซึง่จะเห็นบาดแผลได้ชดัเจน และมีเลอืดออกด้วยถ้าเส้นเลอืดบริเวณนัน้ฉีกขาด 

1.3 ข้อบง่ชีล้กัษณะของกระดกูหกั การบาดเจ็บบางอยา่งจะสามารถเห็น
ได้ชัดเจน เช่น กระดูกหกัชนิดเปิด แต่ถ้าเป็นกระดูกหกัชนิดปิด ผู้ ให้การช่วยเหลือจะไม่สามารถ
สังเกตเห็นได้ ดังนัน้จึงจ าเป็นต้องทราบข้อบ่งชีท่ี้แสดงว่าผู้ ป่วยกระดูกหัก เพื่อท่ีจะได้ปฐม
พยาบาลได้อยา่งถกูต้อง และไม่เกิดอนัตรายตอ่ผู้ ป่วย ซึง่ข้อบง่ชีท่ี้แสดงวา่กระดกูหกัมีดงันี ้



  
 

40 

-  ผู้ ป่ วยไ ด้ รับอุบั ติ เหตุจากการกระแทกอย่า ง รุ นแร ง  เช่น 
หกล้ม ถกูตีอยา่งแรงตกจากท่ีสงู หรือกระเด็นออกนอกรถ 

-  ผู้ ป่ วยบอกว่า ไ ด้ยิน เสียงกระดูกหัก  ห รือผู้ ช่ วย เหลืออาจ 
ได้ยินเสยีงกรอบแกรบ 

- ผู้ ป่วยมีอาการปวดบริเวณท่ีสงสยัวา่กระดกูหกัหรือบริเวณใกล้เคียง 
เม่ือกดเบา ๆ จะรู้สกึเจ็บท่ีบริเวณนัน้ และต าแหนง่ท่ีกระดกูหกัจะบวมและฟกช า้ 

- มีการเคลือ่นไหวแขนขาล าบากหรือเคลือ่นไหวไม่ได้เลย 
- อาจสงัเกตเห็นว่าขาหรือแขนข้างท่ีมีกระดูกหกัจะสัน้ลง งอหรือบิด

เปลีย่นรูปร่าง 
2. การเข้าเฝือกชัว่คราวกรณีกระดกูหกั  

2.1 การเข้าเฝือก หมายถึง การน าวัตถุหรือสิ่งของมาผูกหรือยึดติดกับ
อวยัวะสว่นท่ีกระดกูหกัเพื่อไม่ให้กระดกูสว่นท่ีหกัเคลือ่นไหว สิง่ท่ีควรค านงึถึงในการปฐมพยาบาล
ผู้ ป่วยท่ีกระดูกหกั คือ พยายามเข้าเฝือกกระดูกท่ีหักก่อนน าผู้ ป่วยสง่แพทย์หรือสถานพยาบาล 
เพราะการเข้าเฝือกจะช่วยลดอาการเจ็บปวดและปอ้งกนัอันตรายท่ีอาจเกิดจากกระดูกท่ีหกัไปท่ิม
แทงเส้นประสาทและเนือ้เยื่อบริเวณท่ีกระดกูหกัในขณะท่ีเคลือ่นย้ายผู้ ป่วย 

2.2 หลกัการเข้าเฝือก ท่ีส าคญัมีดงันี ้
1. อย่าเข้าเฝือกล า้อวยัวะสว่นอ่ืนจนเกินความจ าเป็นเพราะจะท าให้

เกิดข้อตอ่ยดึได้ เช่น กระดกูหกัปลายแขน ควรเข้าเฝือกครอบคลมุถึงข้อมือและข้อศอกเทา่นัน้ 
2. ความยาวของเฝือกต้องเพียงพอท่ีจะจ ากดัการเคลื่อนไหวของข้อท่ี

กระดกูหกั เช่น กระดกูขาหกั ข้อท่ีเก่ียวข้องคือ ข้อเขา่และข้อสะโพก จึงควรเข้าเฝือกให้ครอบคลมุ
ด้วย 

3. ควรใช้ส าลีหรือผ้ารองบริเวณอวัยวะท่ีมีกระดูกหกัก่อนเข้าเฝือก 
เพื่อปอ้งกนัความเจ็บปวดท่ีอาจเกิดจากเฝือกกด 

4. ไม่รัดเฝือกแนน่เกินไป เพราะจะท าให้เลอืดไหลเวียนไม่สะดวก อา
จะท า ใ ห้อวัย วะส่วน ท่ี เ ข้ า เ ฝือก มีอาการบวมไ ด้  และมัดปมของ ผ้า ท่ี รัด เ ฝือกใ ห้อยู่ 
ด้านท่ีไม่มีการบาดเจ็บ 

5 .  อ ย่ า จั ด ก ร ะ ดู ก ท่ี หั ก ใ ห้ เ ข้ า รู ป เ ดิ ม  ใ ห้ เ ข้ า เ ฝื อ ก ในท่ า 
ท่ีเป็นอยู ่

2.3 การเข้าเฝือกชัว่คราวให้แก่ผู้ ป่วยท่ีมีกระดกูหกัลกัษณะตา่ง ๆ 
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ผู้ช่วยเหลอืสามารถปฐมพยาบาลด้วยการเข้าเฝือกชัว่คราวให้แก่ผู้ ป่วยกระดกูหกัซึง่ต าแหนง่ท่ีพบ
ได้บอ่ยของการเกิดกระดกูหกั ได้แก่ 

1. ก ระดูก นิ ว้ มือหักห รื อแตก  มี วิ ธี ก า รปฐมพยาบาล  ดั ง นี ้
หากนิว้ท่ีบาดเจ็บมีแหวนรีบให้ถอดก่อนท่ีนิว้จะเร่ิมบวมจากนัน้ใช้ไม้ไอศกรีม หรือไม้แบนเล็ก ๆ 
ท่ีไม่มีเสีย้น รองใต้นิว้มือท่ีหกัแล้วยึดนิว้มือให้แน่นด้วยผ้าพนัแผล และไม่ควรเคลื่อนไหวมือท่ีเจ็บ 
แล้วรีบน าผู้ ป่วยสง่โรงพยาบาล 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 20 กระดกูนิว้มือหกัหรือแตก 
 

2. กระดูกแขนหัก กระดูกแขนหักมักจะเกิดได้ใน 2 บริเวณ คือ 
กระดกูต้นแขนและกระดกูปลายแขน มีวิธีการปฐมพยาบาล ดงันี ้

3. กระดกูต้นแขนหกั ให้ดามบริเวณท่ีกระดูกหกัโดยใช้ผ้าพนัต้นแขน
ข้างท่ีหกัแนบชิดกบัล าตวั แล้วพยงุแขนด้วยผ้าสามเหลีย่ม จากนัน้น าผู้ ป่วยสง่โรงพยาบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 21 กระดกูต้นแขนหกั 
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4. กระดกูปลายแขนหกั ให้ดามบริเวณท่ีกระดกูหกัโดยใช้แผน่ไม้บาง 
ๆ 2 แผน่ ท่ีมีความยาวเทา่กบัความยาวตัง้แตข้่อศอกถึงข้อมือหรือปลายนิว้ แผน่หนึง่วางไว้ด้านใน 
ส่วนอีกแผ่นหนึ่งวางไว้ด้านนอกของปลายแขน แล้วพันผ้าผูกไม้ไว้กับแขนให้แน่นพอสมควร 
จากนัน้ใช้ผ้าสามเหลี่ยมคล้องคอห้อยแขนไว้ โดยให้แขนอยู่ในแนวเฉียงขึน้เล็กน้อยเพื่อป้องกัน
ไม่ให้ปลายนิว้บวมแล้วน าผู้ ป่วยสง่โรงพยาบาล  

5. กระดกูขาหกั กระดกูขาหกัมกัจะเกิดได้ใน 2 บริเวณ คือกระดูกขา
สว่นลา่งและกระดกูต้นขา 

6. กระดูกขาสว่นลา่งหกั ให้ดามขาข้างท่ีหกัโดยใช้ผ้าพนัขาข้างท่ีหกั
เข้ากบัขาข้างท่ีดีโดยใช้หมอนหรือผ้านุม่ ๆ มาวางกัน้ไว้ระหวา่งขาทัง้สองข้าง 

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 22 กระดกูขาสว่นลา่งหกั 
 

7. กระดูกต้นขาหกั ให้ใช้ไม้ยาวดามขา ตัง้แต่ต้นขาจนถึงปลายเท้า
ข้างท่ีกระดูกหกั วางผ้านุ่ม ๆ ระหว่างขาและระหว่างไม้ดามกับล าตวัแล้วใช้ผ้าพนัแบบหน้ากว้าง
พนัไม้ติดขากบัล าตวัให้แนน่ ผกูปมเข้ากบัขาข้างท่ีดี จากนัน้รีบน าผู้ ป่วยสง่โรงพยาบาล 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 23 กระดกูต้นขาหกั 
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3.5.5 อุปกรณ์ที่จ าเป็นในการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น 
การเจ็บป่วยหรืออุบติัเหตุต่าง ๆ  มักเกิดขึน้ได้ทุกเวลาและทุกสถานท่ี เพื่อความ

ไม่ประมาทจึงควรเตรียมอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฐมพยาบาลไว้ตามความเหมาะสมของ
สถานท่ีและโอกาส เช่น ท่ีบ้านควรมีตู้ ยาสามัญประจ าบ้าน ท่ีโรงเรียนควรมีห้องพยาบาล 
ด้วยอุปกรณ์และยาให้พร้อม ดงันัน้อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฐมพยาบาล ได้แก่ 

- ยา เช่น ยาใส่แผลสด ขี ผ้ึ ง้ทาแก้ปวดบวม แอมโมเนีย ยาล้างตา 
ผงน า้ตาลเกลอืแร่และยาแก้ปวด เป็นต้น 

- อุปกรณ์เ ก่ียวกับบาดแผล เช่น ผ้าพันแผล ส าลี น า้ยาฆ่าเชื อ้ โรค 
เข็มกลดั และปลาสเตอร์ 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 24 อปุกรณ์ท่ีจ าเป็นในการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น 
 

3.5.6 บทบาทและหน้าที่ของผู้ที่ช่วยเหลือและผู้ปฐมพยาบาลเบือ้งต้น 
หลักการปฐมพยาบาลนอกจากผู้ ท่ีจะให้การปฐมพยาบาลจะต้องเป็นผู้ ท่ีมี

ความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นแล้ว ผู้ ท่ีให้การปฐมพยาบาลต้องค านึงถึง
แนวทางส าคญัท่ีจะน ามาใช้ปฏิบัติก่อนท าการปฐมพยาบาลและในขณะท าการปฐมพยาบาล  
ดงันี ้

1. ต้องรวบรวมสติควบคุมอารมณ์ให้มั่นคงไม่ตกใจง่ายไม่ประมาทและต้อง
ใช้จิตวิทยาในการพดูคยุกบัผู้ ป่วยท่ียงัมีสติเพื่อให้ก าลงัใจแก่ผู้ ป่วย 

2. ต้องมีความสงัเกตและควรทราบอาการของผู้ ป่วยว่าบัตรเจ็บตรงไหน 
รุนแรงระดบัใด ซึง่โดยทัว่ไปเราทราบอาการของผู้ ป่วยได้จากสิง่ตา่ง ๆ ตอ่ไปนี ้

- จากการบอกเลา่ของผู้ ป่วยเองกรณีท่ีผู้ ป่วยยงัพดูได้ 
- จากการสอบถามผู้ เห็นเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด ไว้รายงานแพทย์และ

บางครัง้อาจมีประโยชน์กบัคดีท่ีเกิดขึน้ 
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- จากการสงัเกตสิง่แวดล้อมภายในท่ีเกิดเหต ุได้แก่ กลอ่งยาสายไฟ กอง
เลอืดสิง่ของท่ีเสยีหาย 

- จากการสงัเกตอาการของผู้ ป่วย ได้แก่ บาดแผล การหายใจ 
แนวทางปฏิบติัในขณะท าการปฐมพยาบาล ควรปฏิบัติตามแนวทางทั่ว ๆ ไป 

ดงันี ้
1. อย่าให้คนมุงล้อมผู้ ป่วย เพื่อให้ผู้ ป่วยได้รับอากาศบริสุทธ์ิในการหายใจ  

ถ้าเป็นกลางคืนควรจดัแสงสวา่งให้เพียงพอ   
2. พิจารณาอาการของผู้ ป่วยอยา่งรอบคอบ รวดเร็วเพื่อตดัสนิใจปฏิบติัอย่าง

ถกูต้อง 
3. สังเกตและตรวจการเต้นของชีพจรและการหายใจไว้ตลอดเวลา 

ถ้าเห็นวา่ผู้ ป่วยหยดุหายใจหรือหายใจอ่อนลงให้รีบผายปอดทนัที 
4. ถ้าผู้ ป่วยหมดสติหรือช็อก อยา่ให้ยาหรือเคร่ืองด่ืมใด ๆ ทางปากเพราะจะ

ท าให้ผู้ ป่วยส าลกัและอาจเสยีชีวิตได้ 
5. ในกรณีผู้ ป่วยหมดสติให้จัดผู้ ป่วยนอนคว ่าแล้วให้ตะแคงหน้าไปด้านใด

ด้านหนึ่งหรือให้นอนหงายแต่จับคางและใบหน้าของผู้ ป่วยแหงนขึน้ เพื่อช่วยท าให้ผู้ ป่วยหายใจ
สะดวกขึน้และท าให้ลิน้ไม่ตกไปจุกท่ีคอ 

6. ถ้าผู้ ป่วยมีอาการชกัให้รีบน าผ้าหน้า ๆ ท่ีสะอาดหรือใช้ผ้าสะอาดพนั ช้อน
สอดไว้ระหวา่งฟันบนกบัฟันลา่ง เพื่อปอ้งกนัไม่ให้ผู้ ป่วยกดัลิน้ตนเอง 

7. ถอดเสือ้ผ้าผู้ ป่วยให้พอท่ีจะเห็นบาดแผลได้เต็มท่ี ถ้าพบว่าบาดแผลมี
เลอืดออกมากให้รีบห้ามเลอืดทนัที ถ้าพบวา่กระดกูหกัหรือสงสยัวา่หกัก็ให้เข้าเฝือกชัว่คราวไว้ก่อน 

8. ไม่ควรเคลื่อนย้ายผู้ ป่วยโดยไม่จ าเป็น ถ้าจ าเป็นต้องเคลื่อนย้ายให้
พยายามท าด้วยวิธี ท่ีกระทบกระเทือนผู้ ป่วยน้อยท่ีสุดและถ้าเห็นว่าผู้ ป่วยบาดเจ็บสาหัสมาก 
จนอาจเสียชีวิตได้ให้รีบตามแพทย์หรือน าผู้ ป่วยส่งโรงพยาบาลท่ีใกล้ท่ีสุดโดยด่วน ทางท่ีดีท่ีสุด
ควรให้ผู้ อ่ืนไปตามแพทย์หรือตามรถเพื่อน าผู้ ป่วยส่งโรงพยาบาล ขณะรอก็ให้ผู้ ท่ีสามารถ 
ปฐมพยาบาลได้ท าการปฐมพยาบาลผู้ ป่วยไปด้วย 

ขอบเขตหน้าท่ีของผู้ปฐมพยาบาลมี 2 ประการใหญ่ ๆ คือ 
1. วิเคราะห์สาเหตแุละความรุนแรงของอุบติัเหตท่ีุเกิดขึน้ เพื่อเป็นแนวทางใน

การช่วยเหลอืได้ถกูต้อง มีขัน้ตอนดงันี ้
- ซกัประวติัของอุบติัเหตจุากผู้ ท่ีอยูใ่นเหตกุารณ์หรือผู้บาดเจ็บท่ีรู้สกึตวัดี  
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- ซักถามอากา ร ผิดปก ติหลั ง ไ ด้ รั บอุ บั ติ เ หตุ  เ ช่ น  ปวด ศี รษะ 
คลืน่ไส้ อาเจียนปวดมากท่ีบริเวณใด ฯลฯ 

- ตรวจ ร่ า งกายผู้ บ า ด เ จ็ บทุ กค รั ้ง ก่ อน ใ ห้กา รปฐมพยาบ า ล 
โดยตรวจตัง้แต่ศีรษะจรดปลายเท้า เพื่อค้นหาสิ่งผิดปกติท่ีเกิดขึน้ เช่น อาการบวม บาดแผล
กระดกูหกั เป็นต้น 

2.ช่วยเหลอืผู้บาดเจ็บ โดยช่วยเป็นล าดบัขัน้ดงันี ้
- ถ้าผู้บาดเจ็บอยูใ่นบริเวณท่ีมีอนัตรายต้องเคลื่อนย้ายออกมาก่อน เช่น 

ตกึพงัถลม่ลงมา ไฟไหม้ในโรงภาพยนตร์ เป็นต้น 
- ช่วยชีวิต โดยจะตรวจดูลกัษณะการหายใจว่ามีการอุดตนัของทางเดิน

หายใจหรือไม่ หวัใจหยดุเต้นหรือไม่ ถ้ามีก็ให้รีบช่วยกู้ ชีวิตซึง่จะกลา่วในตอนตอ่ไป 
- ช่วยมิให้เกิดอนัตรายมากขึน้ ถ้ามีกระดกูหกัต้องเข้าเฝือกก่อนเพื่อมิให้

มีการฉีกขาดของเนือ้เยื่อมากขึน้ ถ้ามีบาดแผลต้องคลมุด้วยผ้าสะอาด เพื่อมิให้ฝุ่ นละอองเข้าไป
ท าให้ติดเชือ้ ในรายท่ีสงสัยว่ามีการหักของกระดูกสันหลัง ต้องให้อยู่น่ิงท่ีสุด และถ้าจะต้อง
เคลื่อนย้ายจะต้องให้แนวกระดูกสนัหลงัตรง โดยนอนราบบนพืน้ไม้แข็ง มีหมอนหรือผ้าประคอง
ศีรษะมิให้เคลื่อนไหว ให้ค าปลอบโยนผู้บาดเจ็บ ให้ก าลงัใจอยู่กับผู้บาดเจ็บตลอดเวลา พลิกตวั
หรือ จับต้องด้วยความอ่อนโยนและระมัดระวงั ไม่ละทิง้ผู้ บาดเจ็บอาจต้องหาผู้ อ่ืนมาอยู่ด้วยถ้า
จ าเป็น 

3.5.7 ทักษะการเคล่ือนย้ายผู้ป่วยและหลักทั่วไปในการน าส่งผู้บาดเจ็บ 
การปฐมพยาบาลจะประสบผลส าเร็จได้ด้วยดีจะต้องประกอบไปด้วยการ

เคลื่อนย้ายผู้ ป่วย หรือผู้ บาดเจ็บได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยด้วย เพราะจะไม่มีประโยชน์ 
อันใดเลยถ้าผู้ ท่ีให้การปฐมพยาบาลได้ท าการปฐมพยาบาลผู้ ป่วยได้ถูกต้องทุกขัน้ตอนแต่กลบั
พบว่าผู้ ป่วยมีการบาดเจ็บเพิ่มขึน้ เกิดความพิการ หรือเสียชีวิตท่ีเกิดจากการเคลื่อนย้ายผู้ ป่วยท่ี
ผิดวิธี 

การเคลื่อนย้ายผู้ ป่วย หมายถึง การเคลื่อนท่ีด้วยวิธีการอุ้ม การแบก หรือการ
หามผู้ ป่วยออกจากสถานท่ีเกิดเหตุให้พ้นจากภยัอันตราย หรือเพื่อการน าผู้ ป่วยสง่ต่อไปเข้ารับ
การรักษาตอ่ท่ีสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาล มีหลกัดงันี ้

1. ต้องตรวจดวูา่ผู้ ป่วยได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยในสว่นใดของร่างกาย เพื่อ
จะได้ให้ความระมดัระวงัในสว่นนัน้เป็นพิเศษ 
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2. ให้ท าการปฐมพยาบาลก่อนท่ีจะเคลื่อนย้ายผู้ ป่วย (สามารถเคลื่อนย้าย
ผู้ ป่วยก่อนท าการปฐมพยาบาลได้ ถ้าบริเวณท่ีผู้ ป่วยประสบเหตุมีอันตรายและอาจเป็นอันตราย
ต่อชีวิต เช่น อาคารท่ีมีเหตุเพลิงไหม้ อาคารท่ีจะก าลงัจะถล่มลงมา ซึ่งการเคลื่อนย้ายจะต้อง
ค านึงถึงวิธีการเคลื่อนย้ายท่ีเหมาะสมและปลอดภัยมากท่ีสุดต่อผู้ ป่วยด้วย) เช่น ช่วยให้ผู้ ป่วย
หายใจด้วยวิธีการเป่าลมเข้าทางปากเม่ือผู้ ป่วยหยุดหายใจ  ท าการเข้าเฝือกชั่วคราวเม่ือพบว่า
ผู้ ป่วยกระดกูหกั 

3. เลอืกวิธีการเคลือ่นย้ายและเลอืกใช้อุปกรณ์ประกอบกบัการเคลือ่นย้ายให้
เ หม า ะสมกั บอา กา รบาด เ จ็ บขอ งผู้ ป่ ว ย  แ ละ จั ดท่ า นอนของผู้ ป่ ว ย ใ ห้ เหมาะสม 
โดยสว่นใหญ่จะต้องให้ผู้ ป่วยอยูใ่นทา่นอนราบหรือทา่ท่ีมีความสบายมากท่ีสดุ 

4. เคลื่อนย้ายผู้ ป่วยน าสง่สถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลท่ีใกล้ท่ีสดุโดยรถ
ของโรงพยาบาลหรือรถอ่ืน ๆ ซึง่ผู้ขบัจะต้องขบัรถอยา่งระมดัระวงั 

วิธีการเคลือ่นย้ายผู้ ป่วย มีดงันี ้
1. การเคลื่อนย้ายผู้ ป่วยท่ีมีผู้ ช่วยเหลือเพียงคนเดียว ใช้ในกรณีท่ีมีผู้ ช่วย

เหลอือยูใ่นเหตกุารณ์เพียงคนเดียว และใช้ในกรณีท่ีผู้ ป่วยมีอาการป่วยหรือบาดเจ็บไม่รุนแรงมาก 
มีวิธีการเคลือ่นย้ายท่ีส าคญัดงันี ้

1.1 วิธีพยงุเดิน ใช้วิธีนีใ้นกรณีท่ีผู้ ป่วยรู้สกึตวัและพอจะช่วยเหลอืตนเอง
ได้เช่น ข้อเท้าแพลง ตาเจ็บ โดยให้ผู้ช่วยเหลือยืนเคียงข้างผู้ ป่วย หนัหน้าไปทางเดียวกัน จับมือ
ผู้ ป่วยด้านท่ีไม่ได้รับบาดเจ็บมาคล้องคอผู้ช่วยเหลือไว้ แขนอีกข้างหนึ่งของผู้ช่วยเหลือให้โอบเอว
และพยงุผู้ ป่วยเดิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 25 การเคลือ่นย้ายผู้ ป่วยแบบพยงุเดิน 
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1.2 วิธีอุ้มกอดด้านหน้า ใช้วิธีนีใ้นกรณีท่ีผู้ ป่วยมีน า้หนกัไม่มากรู้สึกตัว 

แต่ขาเจ็บเดินไม่ได้ มีวิธีการเคลื่อนย้ายผู้ ป่วยโดยให้ผู้ช่วยเหลือย่อตวัคุกเข่าลงข้างหนึ่งสอดแขน
ข้างหนึ่งเข้าใต้รักแร้พยุงหลงัผู้ ป่วยพักบนเข่า แล้วสอดแขนอีกข้างหนึ่งเข้าไปใต้เข่าของผู้ ป่วย 
กระชบัผู้ ป่วยให้อยูใ่นอ้อมแขนผู้ช่วยเหลอืแล้วยกตวัผู้ ป่วยขึน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 26 การเคลือ่นย้ายผู้ ป่วยวิธีอุ้มกอดด้านหน้า 
 

1.3 วิธีอุ้มแบก ใช้วิธีนีใ้นกรณีท่ีผู้ ป่วยหมดสติ มีวิธีการเคลือ่นย้ายโดยให้
ผู้ช่วยเหลือคุกเข่าเหนือศีรษะผู้ ป่วย สอดแขนเข้าใต้รักแร้ผู้ ป่วย คอ่ย ๆ ยกผู้ ป่วยขึน้ในท่าคุกเข่า
จากนัน้ค่อย ๆ พยุงตวัให้ผู้ ป่วยลกุขึน้ยืน ผู้ ให้การช่วยเหลือใช้มือซ้ายจับแขนขวาของผู้ ป่วยอ้อม
ศีรษะ พร้อมกับสอดมือขวาไว้ใต้เข่าขวา แล้วแบกผู้ ป่วยไว้บนบ่าและน าผู้ ป่วยไปท าการปฐม
พยาบาลหรือการรักษาพยาบาลตอ่ไป 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 27 การเคลือ่นย้ายผู้ ป่วยวิธีอุ้มแบก 
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2. การเคลื่อนย้ายผู้ ป่วยโดยมีผู้ช่วยเหลือตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป ถ้ามีผู้ช่วยเหลอื

ตัง้แต่ 2 คน ขึน้ไป จะท าการช่วยเหลือผู้ ป่วยได้ดียิ่งขึน้ ผู้ ป่วยจะได้รับความกระทบกระเทือน
น้อยลงและสามารถพาไปได้ไกลกวา่การช่วยเหลอืเพียงคนเดียว การเคลือ่นย้ายโดยมีผู้ช่วยเหลือ
ตัง้แต ่2 คน  ขึน้ไป สามารถปฏิบติัได้ดงันี ้

2.1 วิธีอุ้ มเคียง ใช้วิธีนีใ้นกรณีท่ีผู้ ป่วยรู้สึกตัวหรือไม่รู้สึกตัวก็ได้และ
ผู้ ป่วยเท้าเจ็บ เป็นลม หมดสติ มีวิธีการเคลื่อนย้ายโดยให้ผู้ ช่วยเหลือคนท่ี 1 นั่งคุกเข่าลง 
ข้างหนึ่ง ใช้มือช้อนรองศีรษะและไหลข่องผู้ ป่วย มืออีกข้างหนึ่งสอดเข้าใต้หลงัผู้ช่วยเหลือคนท่ี 2
นัง่คุกเข่าหนัหน้าไปทางเดียวกับคนท่ี 1 มือหนึ่งสอดเข้าใต้ล าตวัของผู้ ป่วยบริเวณสะโพก อีกมือ
หนึ่งสอดเข้าไปบริเวณต้นขาของผู้ ป่วย จากนัน้ผู้ ช่วยเหลือคนท่ี 1 นับ 1, 2, 3 แล้วยกผู้ ป่วยขึน้
พร้อมกัน โดยจังหวะท่ี 1 ให้ยกตวัผู้ ป่วยพกับนขาท่ียกตัง้ขึน้ จังหวะท่ี 2 ให้ผู้ช่วยเหลือทัง้สองคน
ลกุขึน้ยืนและก้าวเดินไปพร้อม ๆ กนั 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 28 การเคลือ่นย้ายผู้ ป่วยวิธีอุ้มเคียง 
2.2 วิธีอุ้ มเคียงสามคน เหมาะส าหรับผู้ ป่วยท่ีไม่รู้สึกตัวและได้รับ

บาดเจ็บรุนแรง มีวิธีการเคลื่อนย้ายโดยให้ผู้ ช่วยเหลือทัง้สามคนนั่งคุกเข่าเรียงกันทางด้านข้าง
ผู้ ป่วยและประชิดตวัผู้ ป่วยโดยคนท่ี 1 อยู่บริเวณไหลค่นท่ี 2 อยู่บริเวณสะโพก คนท่ี 3 อยู่บริเวณ
เขา่ จากนัน้ให้ผู้ช่วยเหลอืแต่ละคนสอดมือเข้าใต้ล าตวัผู้ ป่วยในสว่นตา่ง ๆ โดยคนท่ี 1 สอดมือเข้า
ไประหว่างศีรษะ ต้นคอ และไหล ่สว่นมืออีกข้างหนึ่งรองรับบริเวณหลงั คนท่ี 2 มือหนึ่งอยูบ่ริเวณ
เอว อีกมือหนึ่งอยูบ่ริเวณใต้ต้นขา คนท่ี 3 มือหนึ่งอยู่บริเวณใต้เข่า อีกมือหนึ่งอยูบ่ริเวณน่อง เม่ือ
สอดมือเสร็จแล้ว ผู้ช่วยเหลอืคนท่ี 1 สัง่วา่ “ยก” ให้ผู้ช่วยเหลอืทกุคนยกผู้ ป่วยขึน้โดยในจงัหวะท่ี 1
ยกผู้ ป่วยพกัไว้บนเข่าข้างท่ีชนัไว้ จังหวะท่ี 2 กระชับร่างผู้ ป่วยให้ตะแคงเข้าหาผู้ช่วยเหลือทัง้สาม
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คน จังหวะท่ี 3 ผู้ ช่วยเหลือทัง้สามลุกขึน้อุ้ มผู้ ป่วยกระชับเข้ากับอกของผู้ ช่วยเหลืออย่างพร้อม
เพรียงกนัและก้าวเดินไปข้างหน้าพร้อม ๆ กนั 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 29 วิธีอุ้มเคียงสามคน 
 

2.3 วิธีอุ้มประสานแคร่ เป็นวิธีการเคลื่อนย้ายผู้ ป่วยโดยให้ผู้ ป่วยนัง่บน
มือและแขนของผู้ช่วยเหลอืท่ีใช้มือและแขนประสานกนัเป็นท่ีนั่งส าหรับพาผู้ ป่วยเคลือ่นย้ายไป ซึง่
เหมาะส าหรับผู้ ป่วยท่ีรู้สึกตัวดี และสามารถใช้แขนทัง้สองข้างโอบรอบคอผู้ ช่วยเหลือขณะ
เคลื่อนย้ายได้ มีวิธีการเคลื่อนย้ายโดยให้ผู้ ช่วยเหลือคนท่ี 1 และคนท่ี 2 ยืนหันหน้าเข้าหากัน  
ใช้มือซ้ายของผู้ช่วยเหลอืคนท่ี 1 จับแขนขวาของผู้ช่วยเหลอืคนท่ี 2 บริเวณเหนือข้อมือเช่นเดียวกบั
มือขวาของผู้ช่วยเหลือ คนท่ี 2 จับแขนซ้ายของผู้ช่วยเหลือคนท่ี 1 บริเวณเหนือข้อมือให้แน่น โดย
มือขวาของผู้ ช่ วยเหลือคน ท่ี  1  จับแขนซ้ายของผู้ ช่ วยเหลือคน ท่ี  2  และ มือ ซ้ายของ 
ผู้ช่วยเหลือคนท่ี 2 จับ แขนขวาของผู้ช่วยเหลือคนท่ี 1 ตรงบริเวณใต้ข้อศอกของกนัและกัน จะท า
ให้แขนของผู้ ช่วยเหลือทัง้สองคล้ายเป็นท่ีนั่งและพนักพิง  ผู้ ช่วยเหลือทัง้สองเข้าหาผู้ ป่วย 
ทางด้านหลังแล้วคุกเข่าลงหนึ่ง ข้าง ให้แขนคู่ ท่ี เ ป็นท่ีนั่งรองรับบริเวณใต้ก้นของผู้ ป่ วย 
ให้แขนคูท่ี่จบับริเวณใต้ข้อศอกเป็นพนกัรองรับหลงัของผู้ ป่วย แล้วยกตวัผู้ ป่วยขึน้ในทา่นัง่ ให้หลงั
ผู้ ป่วยพิงอยู่กับแขนคู่ท่ีเป็นพนักพิงและให้ผู้ ป่วยใช้แขนทัง้สองข้างโอบรอบคอผู้ ช่วยเหลือไว้ 
ตอ่จากนัน้ให้ผู้ช่วยเหลอืก้าวเดินไปพร้อม ๆ กนั และพาผู้ ป่วยเคลือ่นย้ายไป 
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ภาพประกอบ 30 วิธีอุ้มประสานแคร่ 
 

3. การเคลือ่นย้ายผู้ ป่วยโดยใช้อุปกรณ์ ขึน้อยูก่บัผู้ช่วยเหลอืวา่จะสามารถหา
วสัดอุุปกรณ์เคร่ืองใช้จากสถานท่ีเกิดเหตนุ ามาดดัแปลงใช้ในการขนย้ายผู้ ป่วยได้เพียงใด ตวัอยา่ง
อุปกรณ์ท่ีน ามาใช้ในการเคลือ่นย้ายผู้ ป่วยมีดงันี ้

3 . 1  กา ร เคลื่ อ น ย้ าย โดย ใ ช้ เ ก้ า อี ้ ใ ช้ ในกร ณี ท่ีผู้ ป่ ว ย รู้ สึ ก ตั ว 
มีบาดแผลท่ีบริเวณท้อง ทรวงอก แขน หรือการใช้เคลื่อนย้ายขึน้ลงบันไดหรือทางแคบ ๆ ท่ีไม่
สามารถใช้เปลหามได้ ซึง่การใช้เก้าอีจ้ะท าให้ผู้ ป่วยรู้สกึสบายกวา่การอุ้ม มีวิธีการเคลือ่นย้ายโดย
ให้ผู้ช่วยเหลืออุ้มผู้ ป่วยวางลงบนเก้าอีท่ี้มีสภาพแข็งแรงและรองรับน า้หนกัตวัของผู้ ป่วยได้ ผู้ช่วย
เหลือคนท่ี 1 ให้ยืนด้านหลงัเก้าอี ้แล้วโยกเก้าอีใ้ห้พนักเอนไปทางด้านหลงัประมาณ 30 องศา 
สว่นผู้ช่วยเหลือคนท่ี 2 ให้จับขาหน้าของเก้าอีท้ัง้สองข้างยกขึน้ แล้วผู้ช่วยเหลือทัง้สองคนท าการ
เคลือ่นย้ายผู้ ป่วยไปยงัทิศทางท่ีต้องการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 31 การเคลือ่นย้ายผู้ ป่วยโดยใช้เก้าอี ้
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3.2 การเคลือ่นย้ายโดยใช้เปลหาม การเคลือ่นย้ายผู้ ป่วยโดยใช้เปลหาม
เป็นวิ ธีการท่ีดี ท่ีสุดเพราะเป็นวิ ธี ท่ี เคลื่อนย้ายผู้ ป่วยโดยให้ผู้ ป่วยนอนราบ ท าให้ผู้ ป่ว ย 
มีความสะดวกสบายมากกว่าวิธีอ่ืน นอกจากนีย้งัใช้กับผู้ ป่วยได้หลายประเภท เช่น ผู้ ป่วยท่ีช็อก
หมดสติกระดูกขาหกั แต่ถ้าในท่ีเกิดเหตุไม่มีเปลหามอาจใช้วสัดุอ่ืนมาดดัแปลงให้เป็นเปลหามได้
หลายรูปแบบ เช่น บานประตู บานหน้าต่าง สามารถน ามาใช้ได้ดีในการเคลื่อนย้ายผู้ ป่วยท่ี
บาดเจ็บจากกระดูกสนัหลงัหัก ผ้าห่มหรือผ้าปูเตียง น ามาดัดแปลงเป็นเปลหาม แต่วิธีการนี ้
ไม่เหมาะสมท่ีจะใช้กับผู้ ป่วยท่ีกระดูกสนัหลงัหกัเพราะขณะเคลื่อนย้ายผู้ ป่วยอาจเกิดการขยบั
ร่างกายไปมาจะท าให้ผู้ ป่วยเกิดอาการอมัพาตขึน้ได้ โดยการน าผ้าหม่หรือผ้าปเูตียงมาท าเป็นเปล
หามผู้ ป่วย เม่ือได้เปลหามแล้วให้ผู้ ช่วยเหลือช่วยกันอุ้มผู้ ป่วยให้นอนราบบนเปล ถ้าผู้ช่วยเหลือ
สองคนให้คนหนึ่งหามทางด้านศีรษะ อีกคนหนึ่งหามทางด้านปลายเท้าและหันหน้าไปทาง
เดียวกัน โดยให้ผู้ ช่วยเหลือท่ีหามทางด้านปลายเท้าเดินน าหน้า ถ้ามีผู้ ช่วยเหลือ 4 คน ให้อีก 
สองคนท่ีเหลอืหามด้านข้างของเปลและหนัหน้าเดินไปทางเดียวกนั 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 32 การเคลือ่นย้ายผู้ ป่วยโดยใช้เปลหาม 

 
3.6 การปฐมพยาบาลเบือ้งต้นกับหลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 

กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ (2545) หลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน
พทุธศกัราช 2551 นัน้ จดัท าขึน้ส าหรับท้องถ่ินและสถานศึกษาได้น าไปใช้เป็นกรอบและทิศทางใน
การจดัท าหลกัสตูรสถานศึกษาและจดัการเรียน การสอนเพื่อพฒันาเด็กและเยาวชนไทยทกุคนใน
ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานให้มีคณุภาพด้านความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตใน 
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สงัคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง
ตลอดชีวิตมาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีว้ดัท่ีก าหนดไว้ในเอกสาร ช่วยท าให้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 
ในทกุระดบัเห็นผลคาดหวงัท่ีต้องการในการพฒันาการเรียนรู้ของผู้ เรียนท่ีชัดเจนตลอดแนว ซึง่จะ
สามารถช่วยให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในระดบัท้องถ่ินและสถานศึกษาร่วมกันพฒันาหลกัสตูรได้
อย่างมั่นใจ ท าให้การจัดท าหลกัสูตรในระดับสถานศึกษามีคุณภาพและมีความเป็นเอกภาพ
ยิ่งขึน้ อีกทัง้ยงัช่วยให้เกิดความชัดเจนเร่ืองการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ และช่วยแก้ปัญหา
การเทียบโอนระหว่างสถานศึกษา ดังนัน้ในการพัฒนาหลักสูตรในทุกระดับตัง้แต่ระดับชาติ
จนกระทัง่ถึงสถานศกึษา จะต้องสะท้อนคณุภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีว้ดัท่ีก าหนดไว้
ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน รวมทัง้เป็นกรอบทิศทางในการจัดการศึกษา  
ทกุรูปแบบ และครอบคลมุผู้ เรียนทกุกลุม่เปา้หมายในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

การจัดหลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐานจะประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ี
คาดหวังได้ ทุกฝ่าย ท่ีเก่ียวข้องทัง้ระดับชาติ ชุมชน ครอบครัว และบุคคลต้องร่วมรับผิดชอบ 
โดยร่วมกันท างานอย่างเป็นระบบ และต่อเน่ือง ในการวางแผน ด าเนินการ ส่งเสริมสนับสนุน
ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข เพื่อพฒันาเยาวชนของชาติไปสูคุ่ณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ 

หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน มีหลกัการท่ีส าคญั ดงันี ้
1. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและ

มาตรฐานการเรียนรู้ เป็นเปา้หมายส าหรับพฒันาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทกัษะ เจตคติ และ
คณุธรรมบนพืน้ฐานของความเป็นไทยควบคูก่บัความเป็นสากล 

2. เป็นหลกัสตูรการศกึษาเพื่อปวงชน ท่ีประชาชนทกุคนมีโอกาสได้รับการศกึษา
อยา่งเสมอภาค และมีคณุภาพ 

3. เป็นหลกัสตูรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอ านาจ ให้สงัคมมีสว่นร่วมในการ
จดัการศกึษา ให้สอดคล้องกบัสภาพและความต้องการของท้องถ่ิน 

4. เป็นหลกัสตูรการศกึษาท่ีมีโครงสร้างยืดหยุ่นทัง้ด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและ
การจดัการเรียนรู้ 

5. เป็นหลกัสตูรการศกึษาท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั  
6. เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตาม

อธัยาศยั ครอบคลมุทกุกลุม่เปา้หมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์ 
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จุดหมายของหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน มุ่งพฒันาผู้ เรียนให้เป็นคนดี 
มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดหมาย
เพื่อให้เกิดกบัผู้ เรียน เม่ือจบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ดงันี ้

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินยั
และปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนบัถือ ยึดหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

2. มีความรู้ ความสามารถในการสือ่สาร การคิด การแก้ปัญหาการใช้เทคโนโลยี
และมีทกัษะชีวิต  

3. มีสขุภาพกายและสขุภาพจิตท่ีดี มีสขุนิสยั และรักการออกก าลงักาย 
4. มีความรักชาติ มีจิตส านกึในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
5. มีจิตส านกึในการอนรัุกษ์วฒันธรรมและภมิูปัญญาไทย  

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน มุ่งให้ผู้ เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 
ประการ ดงันี ้

1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  
มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของ
ตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเอง
และสงัคม รวมทัง้การเจรจาตอ่รองเพื่อขจดัและลดปัญหาความขดัแย้งตา่ง  ๆ การเลอืกรับหรือไม่
รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ท่ีมี
ประสทิธิภาพโดยค านงึถึงผลกระทบที่มีตอ่ตนเองและสงัคม 

2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิด
สงัเคราะห์ การคิด อย่างสร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อ
น าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเก่ียวกับตนเองและสังคมได้  
อยา่งเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและ
อุปสรรคท่ีเผชิญหน้า 

4. ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการ
ต่าง ๆ ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 
การท างานและการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล 
การจดัการปัญหาและความขดัแย้งตา่งอยา่งเหมาะสม การปรับตวัให้ทนักบัการเปลีย่นแปลงของ
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สงัคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จกัหลกีเลีย่งพฤติกรรมไม่พงึประสงค์ท่ีสง่ผลกระทบตอ่ตนเอง
และผู้ อ่ืน 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้
เทคโนโลยีด้าน ต่าง ๆ และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพฒันาตนเองและสงัคม
ในด้านการเรียนรู้ การสือ่สาร การท างาน การแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ ถกูต้อง เหมาะสม และมี
คณุธรรม อยา่งเหมาะสม  

คุณลกัษณะอันพึงประสงค์ของหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน มุ่งพฒันา
ผู้ เรียนให้มีคณุลกัษณะอันพงึประสงค์ เพื่อให้สามารถอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนในสงัคมได้อยา่งมีความสขุ
ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดงันี ้

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
2. ซื่อสตัย์สจุริต 
3. มีวินยั 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยูอ่ยา่งพอเพียง 
6. มุ่งมัน่ในการท างาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 

การพฒันาผู้ เรียนให้เกิดความสมดุล ต้องค านงึถึงหลกัพฒันาการทางสมองและพหุ
ปัญญา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน จึงก าหนดให้ผู้ เ รียนเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ  
การเรียนรู้ ดงันี ้ 

1. ภาษาไทย 
2. คณิตศาสตร์ 
3. วิทยาศาสตร์  
4. สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 
5. สขุศกึษาและพลศกึษา 
6. ศิลปะ 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
8. ภาษาตา่งประเทศ 
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ในแต่ละกลุม่สาระการเรียนรู้ได้ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายส าคัญ
ของการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน มาตรฐานการเรียนรู้ระบุสิ่งท่ีผู้ เรียนพึงรู้ ปฏิบัติได้ มีคุณธรรม
จริยธรรม และคา่นิยม ท่ีพงึประสงค์เม่ือจบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน นอกจากนัน้มาตรฐานการเรียนรู้
ยังเป็นกลไกส าคัญ ในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาทัง้ระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรู้จะ
สะท้อนให้ทราบวา่ต้องการอะไร จะสอนอยา่งไร และประเมินอยา่งไร รวมทัง้เป็นเคร่ืองมือในการ
ตรวจสอบเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้ระบบการประเมินคุณภาพภายในและการ
ประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งรวมถึงการทดสอบระดับเขตพืน้ท่ีการศึกษา และการทดสอบ
ระดบัชาติ  

ส าหรับกลุม่สาระสขุศกึษาและพลศกึษา ประกอบไปด้วย 5 สาระ ดงันี ้
สาระที่ 1 การเจริญเติบโตและพฒันาการของมนษุย์ 

มาตรฐาน พ 1.1 เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการ 
ของมนษุย์ 

สาระที่ 2 ชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน พ 2.1 เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมี

ทกัษะในการด าเนินชีวิต 
สาระท่ี 3 การเคลื่อนไหว การออกก าลงักาย การเล่นเกม  กีฬาไทย และกีฬา

สากล 
มาตรฐาน พ 3.1 เข้าใจ มีทกัษะในการเคลือ่นไหว กิจกรรมทางกาย การเลน่

เกม และกีฬา 
มาตรฐาน พ 3.2 รักการออกก าลงักาย การเลน่เกม และการเลน่กีฬา ปฏิบติั

เป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน า้ใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการ
แขง่ขนัและช่ืนชมในสนุทรียภาพของการกีฬา 

สาระที่ 4 การสร้างเสริมสขุภาพ สมรรถภาพและการปอ้งกนัโรค 
มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทกัษะในการสร้างเสริมสขุภาพ การด ารง

สขุภาพการปอ้งกนัโรคและการสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสขุภาพ 
สาระที่ 5 ความปลอดภยัในชีวิต 

มาตรฐาน พ 5.1 ปอ้งกนัและหลกีเลีย่งปัจจยัเสีย่ง พฤติกรรมเสีย่งตอ่สขุภาพ 
อุบติัเหต ุการใช้ยาสารเสพติด และความรุนแรง 
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สุขภาพ หรือ สุขภาวะ หมายถึง ภาวะของมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ทัง้ทางกาย ทางจิต 
ทางสังคมและทางปัญญาหรือจิตวิญญาณ สุขภาพหรือสุขภาวะจึงเป็นเร่ืองส าคัญ เพราะ 
เก่ียวโยงกบัทกุมิติของชีวิต ซึง่ทกุคนควรจะได้เรียนรู้เร่ืองสขุภาพ เพื่อจะได้มีความรู้ รวมไปจนถึง
เร่ืองความเข้าใจที่ถกูต้อง มีเจตคติ คณุธรรม และคา่นิยมท่ีเหมาะสม มีทกัษะปฏิบติัด้านสุขภาพ
จนเป็นกิจนิสยั อนัจะสง่ผลให้สงัคมโดยรวมมีคณุภาพ 

สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นการศึกษาด้านสุขภาพท่ีมีเป้าหมาย เพื่อการด ารง
สขุภาพ การสร้างเสริมสขุภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัว และชุมชนให้
ยัง่ยืน 

สขุศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนพัฒนาพฤติกรรมด้านความรู้ เจตคติ คุณธรรม ค่านิยม 
และ การปฏิบติัเก่ียวกบัสขุภาพควบคูไ่ปด้วยกนั  

เห็นได้ว่าการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นเก่ียวข้องโดยตรงกับหลกัสูตรการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 อยู่ในสาระท่ี 5 ความปลอดภยัในชีวิต รู้จักป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจยัเสีย่ง 
พฤติกรรมเสีย่งตอ่สขุภาพ อุบติัเหต ุการใช้ยาสารเสพติด และความรุนแรง 

มีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีผู้ เรียนจ าเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงทักษะ 
การปฐมพยาบาลเบือ้งต้น ซึ่งการให้สุขศึกษาในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งนัน้ เป็นทัง้ศาสตร์และศิลป์ 
ของกระบวนการท่ีก่อให้เกิดประสบการณ์ น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพท่ีดีขึน้ 
มีนกัวิชาการได้ให้ความหมายของการให้สขุศกึษาไว้มากมายดงัต่อไปนี ้

การให้สุขศึกษา คือ กระบวนการท่ีก่อให้เกิดประสบการณ์ อันเป็นผลให้เกิด  
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพทางด้านความรู้ (knowledge) เจตคติ (attitude) และการ
ปฏิบติัอนัเป็นผลท าให้บุคคลหรือชุมชนมีสขุภาพดี (สชุาติ โสมประยรู, 2525, 2) 

การให้สขุศึกษาเป็นทัง้ศาสตร์และศิลป์ เป็นการเตรียมการสอนของผู้สอนเตรียม
ประสบการณ์ การเรียนรู้ เพื่อถ่ายทอดเนือ้หา ข้อเท็จจริง ความรู้ แนวคิดหลกัท่ีดีด้านสุขภาพ 
การปฏิบัติตัวท่ีเหมาะสม แก่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีตัง้ไว้ ช่วยให้เกิด 
การเรียนรู้ปัญหาสขุภาพในสิง่ท่ีไม่รู้หรือเรียนรู้ไม่ถกูต้อง ให้เรียนรู้อยา่งถกูต้องจากสิง่ท่ีไม่ชอบให้
กลบัมาชอบ และจากสิ่งท่ีท าไม่ได้ให้สามารถปฏิบติัได้ เพื่อเป็นการสง่เสริมสขุภาพ (สรีุย์  จันทร
โมล,ี 2527, 1) 

สรุปได้ว่า การให้สุขศึกษา คือ การสอนเพื่อให้ผู้ เรียนสามารถน าความรู้ท่ีได้ไป
ปรับเปลี่ยนส่งเสริมพฤติกรรมทางสุขภาพได้ โดยมีการจัดการเรียนการสอนให้ผู้ เรียนได้รับ
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ประสบการณ์ตรง มีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติและสขุปฏิบติัท่ีดี ตลอดจนน าไปแนะน าผู้ อ่ืนได้
อีกด้วย  

ความส าคัญของการใ ห้สุขศึกษาในเ ร่ือ งการปฐมพยาบาลเบื อ้ ง ต้น นั น้ 
มีนกัการศึกษา นกัสาธารณสขุและประชากรสว่นใหญ่เห็นความส าคญัของการให้สขุศึกษาเร่ือง
การปฐมพยาบาลเบือ้งต้นมากขึน้ เพราะปัญหาสขุภาพของประชาชนนัน้มีความส าคญัอยา่งยิ่ง
ต่อการพฒันาเศรษฐกิจของชาติ การให้สขุศึกษาเป็นกระบวนการท่ีให้นกัเรียนได้คิดเป็น ท าเป็น
แก้ปัญหาเป็น จนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมสขุภาพ ในทางท่ีดีขึน้ เข้าใจการรักษาและ
ส่งเสริมสุขภาพ รู้วิธีป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ ส่งผลให้มีสุขภาพอนามัยท่ีแข็งแรงสมสมบูรณ์ 
เป็นก าลงัส าคญัของครอบครัวและประเทศชาติ ท างานและประกอบอาชีพได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
สง่เสริมสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้ ประชากรมีรายได้สงูเสียค่าใช้จ่าย
ในการปอ้งกนัและรักษาโรคน้อยลง อตัราการตายของประชากรยอ่มลดลงและสามารถมีอายุยืน
ยาวขึ น้  เพ ราะกา ร ใ ห้สุขศึ กษา ท่ีถู ก ต้อ งจะส่ง ผลใ ห้ทุ กคน  สามา รถน า ไป ใ ช้ ต่ อ 
ในชีวิตประจ าวนัได้อยา่งถกูต้อง รวดเร็วและปลอดภยั 

แต่ปัจจุบันเป็นยุคท่ีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่าง ๆ เจริญก้าวหน้าอย่างมาก
ปัญหาท่ีประเทศไทยก าลงัประสบเป็นผลจากการเร่งพัฒนาด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ท าให้
เกิดผลกระทบต่อด้านอ่ืน ๆ เช่น สงัคม การศึกษา รวมถึงจริยธรรมและศีลธรรม ปัญหาเหล่านี  ้
เป็นสาเหตุท าให้เกิดการตาย พิการ จากอุบติัเหตุและโรคภยัไข้เจ็บต่าง ๆ  ในอัตราสงูมาก และมี
แนวโน้มเพิ่มมากขึน้เร่ือย ๆ จากสรุปรายงานการเฝ้าระวังโรค 2548 พบว่า การบาดเจ็บ 19 
สาเหตุจากสาเหตุภายนอกเป็นสาเหตุส าคญัของการตาย ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2542-2548 มีแนวโน้ม
สงูขึน้ทกุปี สาเหตสุงูสดุ 5 อนัดบัแรกได้แก่ อุบติัเหตกุารขนสง่ การถกูท าร้าย ท าร้ายตวัเอง ตกน า้ 
จมน า้ และการพลดัตกหกล้ม สว่นการบาดเจ็บอ่ืนท่ีมีแนวโน้มอตัราการเสียชีวิตสงูขึน้ในปี พ.ศ.
2548 ได้แก่ สมัผัสกับแรงเชิงกลของสิ่งมีชีวิตคุกคามการหายใจ สมัผัสกับกระแสไฟฟ้า รังสี 
อุณหภูมิและความกดอากาศ สมัผัสกับควันไฟ เปลวไฟ สมัผัสกับสตัว์และพืชท่ีเป็นพิษ (กรม
ควบคุมโรค. 2548) ประกอบกับประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจทางการแพทย์ ท าให้เม่ือเกิด
อุบติัเหตแุละความเจ็บป่วยขึน้ การให้ความช่วยเหลอืไม่มีประสทิธิภาพ เกิดผลเสยีตอ่ผู้ ป่วยสง่ผล
ให้เกิดความพิการหรืออาจเสียชีวิตได้ หลกัการปฐมพยาบาล คือ การช่วยเหลือเบือ้งต้นแก่ผู้ ท่ี
ได้รับอุบติัภยัหรือเจ็บป่วยอยา่งกะทนัหนั  โดยใช้เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท่ีพอหาจะได้ในบริเวณนัน้ 
เพื่อช่วยเหลือบรรเทาอาการของผู้ ป่วย และช่วยให้ผู้ ป่วยได้รับอันตรายน้อยลง ก่อนท่ีจะน าส่ง
โรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์รักษาต่อไป อีกทัง้ สภากาชาดแห่งประเทศอังกฤษ กล่าวว่า 
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การปฐมพยาบาล คือ การรักษาหรือช่วยเหลือในระยะแรกแก่ผู้บาดเจ็บ ก่อนน าสง่โรงพยาบาล
ให้แก่ผู้ ท่ีช านาญตอ่ไป (แก้วจนัทร์ทิพย์ ไชยสริุยะ : แปล, 2538, 17) 

ทศันคติท่ีน าไปสูค่วามเข้าใจผิดในเร่ืองการปฐมพยาบาลนัน้มีมากมาย เช่น ถ้าโดน
งูกัดให้ดูดพิษแล้วคายทิง้ ความจริงคือท าให้แผลติดเชือ้โรคจากช่องปากได้ ป่วยเป็นไข้หนาวสัน่
คิดว่าผีเข้า รักษาโดยไสยศาสตร์ พ่นน า้มนต์และตีให้ผีออก ความจริงคือท าให้ผู้ ป่วยมีอาการ 
หนกักว่าเดิม แขนหรือขาหกั ไปหาพระให้ใช้น า้มันนวดอย่างไม่ถูกวิธี ความจริงคือแขนหรือขา
อาจจะหกัและงอไม่เข้ารูป ก้างติดคอ เอาเท้าแมวขดูคอ ความจริงคือท าให้เป็นโรคพิษสนุขับ้าได้
ประจ าเดือนมา ให้นั่งถัดบันไดเพื่อลดระยะการมาของประจ าเดือน ความจริงคือท าให้เกิด
อุบติัเหตุพลดัตกบนัไดได้ คางทูมให้เอาปากกาเขียนเสือท่ีใบหน้าแล้วจะหาย ความจริงคือท าให้
เป็นสิวหรือโรคผิวหนังได้ รักษาริดสีดวง ใช้กระโถนใส่น า้มันก๊าดแล้วนั่งทับ ความจริงคือ 
ไอน า้มันก๊าดเข้าสูร่่างกายท าให้เกิดอันตรายได้ เลือดก าเดาไหล ให้เงยหน้า ความจริงคือท าให้
เลือดลงเข้าสูป่ากมีเชือ้โรคเข้าไปด้วย แม้กระทัง่ท่ีพบเห็นกันทัว่ไปในละคร ในการช่วยฟืน้คืนชีพ
เบือ้งต้น จากการจมน า้ หรือช็อกหมดสติ ไม่มีการตรวจสอบว่าในช่องปากผู้ ป่วยมีอะไรอยู่บ้าง 
ไม่มีการนับจังหวะ เป็นต้น น าไปสู่ความเช่ือในการปฐมพยาบาลท่ีผิด ๆ ข้างต้น เห็นได้ว่า 
ในปัจจุบันประชาชนร่วมถึงนักเรียนหลาย ๆ คนยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้องในเร่ือง 
การปฐมพยาบาลสง่ผลให้มีข่าวต่าง ๆ เกิดขึน้มากมายเก่ียวกับการเสียชีวิตจากการไม่รู้วิธีการ
ปฐมพยาบาลซึ่งเป็นปัญหาของสงัคมไทยท่ีส าคัญ ซึ่งจากการส ารวจก็มีหลายสาเหตุท่ีท าให้
นกัเรียนไม่มีความรู้ในเร่ืองการปฐมพยาบาล เช่น การจดัการเรียนการสอนยงัไม่ประสบผลส าเร็จ
ผู้สอนเน้นเนือ้หาแตไ่ม่เน้นภาคปฏิบติั ปัญหาบรรยากาศในการเรียนการสอนไม่เอือ้ตอ่การเรียนรู้
จะเห็นได้วา่เม่ือมีสถานการณ์ฉกุเฉินหลายคนจะต่ืนเต้น ขาดสติ ไม่สามารถแก้ปัญหาท่ีเผชิญได้
ดงันัน้การปฐมพยาบาลจึงมีความจ าเป็นส าหรับทุกคนท่ีจะต้องเรียนรู้ไว้ เป็นการช่วยรักษาชีวิต
ของผู้ ป่วยป้องกันไม่ให้ผู้ ป่วยได้รับอันตรายมากขึน้ บรรเทาอาการเจ็บปวด ช่วยให้ผู้ ป่วยฟืน้ตวั
และกลบัสูส่ภาพเดิมโดยเร็วเพื่อจะได้สามารถน ามาใช้ในกาวช่วยเหลอืตนเองและคนรอบข้างได้
อยา่งถกูต้อง นอกจากนีย้งัมีสภุาษิตของชาวอาหรับโบราณกลา่วไว้วา่ “คนท่ีมีสขุภาพดีคือคนท่ีมี
ความหวงัและคนท่ีมีความหวงัคือคนท่ีมีทุกสิ่งทุกอยา่ง (He who has health has hope and he 
who has hope has everything)”  ซึ่งนัน่ก็หมายความว่าสขุภาพจะเป็นเสมือนหนึ่งวิถีทางหรือ
หนทางซึง่จะน าบุคคลไปสูค่วามสขุและความส าเร็จตา่ง ๆ นานาได้  ทัง้นีท้ัง้นัน้การท่ีมนษุย์ทกุคน
จะมีสขุภาพท่ีดีได้นัน้จะต้องเกิดการการศกึษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตนัน่เอง 
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กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหน่วยงานท่ีให้บริการทางการศึกษา ในด้านวิชาการ
และทกัษะการด ารงชีวิตท่ีจ าเป็น ได้เลง็เห็นถึงความส าคญัท่ีจะพฒันาเยาวชน นกัเรียน นกัศกึษา
เกิดทกัษะด้านการปฐมพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินให้สามารถน าไปใช้ได้อยา่งถูกต้อง รวดเร็ว
และมีประสทิธิภาพ จึงบรรจุเนือ้หา สาระการเรียนรู้เร่ืองการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นไว้ในหลกัสูตร
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ปีการศึกษา 2551 โดยหวงัว่าเม่ือผู้ เรียนได้เรียนรู้เร่ืองการปฐมพยาบาล
เบือ้งต้นแล้วสามารถน าเอาความรู้ ทักษะ ไปใช้ต่อไปในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง และ
ช่วยเหลอืผู้ อ่ืนเบือ้งต้นได้ก่อนน าสง่โรงพยาบาลตอ่ไป  การศกึษาเป็นรากฐานท่ีส าคญัอยา่งยิ่งใน
การสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าและการแก้ปัญหาการพัฒนาประเทศในทุก  ๆ ด้าน เพราะ
การศึกษามีบทบาทในการพัฒนาบุคลากรหรือทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นผู้ รู้จักคิด รู้จักท า รู้จัก
แก้ปัญหา ดังนัน้การพัฒนาคุณภาพของคนในประเทศชาติจึงเป็นเร่ืองส าคัญ จากสรุปผล
การศึกษาศักยภาพของเด็กไทยพบว่า นักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษามี
ศกัยภาพต ่าสดุในทกัษะท่ีจ าเป็นตอ่การเรียนรู้ในอนาคตโดยเฉพาะในทกัษะด้านการคิด สิง่ท่ีต้อง
แก้ไขด่วนคือพืน้ฐานการเรียนรู้โลกปัจจุบนัและอนาคต กระบวนการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา
ของผู้ เรียนทัง้นีเ้น่ืองจากการจัดการเรียนการสอนท่ีผ่านมานัน้ เน้นวิธีการสอนหรือเทคนิค
กระบวนการสอนในการสอนของครูเป็นสว่นใหญ่ การศึกษาจึงเน้นบทบาทของครูเป็นสว่นใหญ่
และส าคญัท่ีสดุในห้องเรียน ท าให้สิง่ท่ีนกัเรียนได้รับนัน้ เป็นเพียงความรู้เทา่นัน้ ปัจจุบนัจึงต้องมี
การปรับเปลี่ยนบทบาททัง้ตวัผู้ เรียนและผู้สอน เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบญัญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545 มาตรา 22 ได้กล่าวไว้ว่า การจัดการศึกษา 
ต้องยึดหลกัว่าผู้ เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพฒันาตนเองได้และถือว่าผู้ เรียน 
มีความส าคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาจะต้องส่งเสริมให้ผู้ เ รียนสามารถพัฒนา 
ตามธรรมชาติและเต็มศกัยภาพ จากมาตราดงักลา่วจ าเป็นท่ีตวัผู้สอนจะต้องปรับเปลี่ยนบทบาท
และวิธีการถ่ายทอดความรู้ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับความสนใจและความ
ถนดัของผู้ เรียน โดยค านงึถึงความแตกตา่งระหวา่งบุคคล และให้ผู้ เรียนได้ฝึกทกัษะกระบวนการ
คิดจากประสบการณ์จริงให้กับผู้ เรียน สง่เสริมให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ทุกเวลาและทุกสถานท่ี
ประกอบกบัในยคุศตวรรษท่ี 21 กระบวนการเรียนการสอนมีการเปลี่ยนแปลง โดยผู้ เรียนจะเรียน
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัย และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
รวดเร็วนอกจากนีย้ังมีปัญหาท่ีสืบเน่ืองมาจากจ านวนนักเรียนท่ีเพิ่มขึน้ต่อห้องเรียน จนท าให้
วิธีการสอนแบบเดิม ๆ ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ สื่อท่ีแสดงมีขนาดใหญ่ไม่เพียงพอส าหรับ
ผู้ เรียนท่ีอยู่หลงัห้อง ความจดจ่อกับผู้สอนถูกเบี่ยงเบนจากพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมใน  
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ชัน้เรียนขนาดใหญ่ ผู้ เรียนมีการน าเอาคอมพิวเตอร์พกพาเข้ามาสืบค้นความรู้ในชัน้เรียน และ
ถามค าถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีครูก าลงัสอน หรือน าข้อมลูเหลา่นัน้มาพดูคยุ โดยท่ีครูตอบไม่ได้หรือไม่
เคยรู้มาก่อน เม่ือเป็นเช่นนี ้ครูจึงต้องพร้อมท่ีจะปรับตวัและพฒันาตนเองให้เทา่ทนัเทคโนโลยีอยู่
เสมอ และต้องมีความกระตือรือร้นท่ีจะพัฒนาทักษะและวิทยาการให้ทันสมัย เพื่อให้เกิด  
การเรียนรู้เทคนิควิธีการเรียนการสอนแบบใหม่ ๆ ท่ีมีประสิทธิภาพ ท าให้ได้เด็กมีคุณลกัษณะ 
อนัพงึประสงค์ตามท่ีสงัคมไทยและสงัคมโลกต้องการ 

กระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นความส าคญัของการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (Information and Communications Technology :ICT) มาใช้ ซึ่งเป็นเคร่ืองมือ
ส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเ รียน 
การสอนและพัฒนาครูได้อย่างรวดเร็ว รวมทัง้ยังช่วยแก้ ปัญหาการขาดแคลนครู ลดความ 
ไม่เทา่เทียมทางการศกึษาในโรงเรียนท่ีหา่งไกลอีกด้วย  

พนม พงษ์ไพบูลย์ (2543, เมษายน-พฤษภาคม) ได้กล่าวไว้ว่า ในโลกยุคใหม่ 
การเรียนรู้เกิดขึน้ได้ตลอดเวลาและเกิดขึน้ได้กับทุกคน ดงันัน้การจัดการเรียนการสอนของครูจึง
ควรสอดคล้องกบัแนวการปฏิรูปการศกึษา โดยผู้สอนจะต้องเปลีย่นบทบาทมาเป็นผู้อ านวยความ
สะดวก และลกัษณะการสอนจะต้องมีความหลากหลาย สอนให้นกัเรียนรู้จกัคิด คิดเป็น ท าเป็นมี
วิจารณญาณของตนเอง โดยครูจะต้องคอยให้ค าชีแ้นะ บทบาทของครูในอนาคตคือ การสอนวิธี
หาความรู้ในโลกแห่งความรู้อนัมากมายท่ีไม่อาจสอนได้หมด การสง่เสริมให้เด็กนกัเรียนเกิดการ
เรียนรู้ด้วยตวัเอง ทัง้จากการศึกษาค้นคว้า การคิดวิเคราะห์ ตลอดจนการลงมือท าเพื่อลองผิด
ลองถูกด้วยตนเอง เหลา่นีแ้หละท่ีเรียกวา่เป็นการอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ เม่ือครูต้องมี
หน้าท่ีเช่นนี ้บทบาทของครูจึงไม่ใช่การถ่ายทอดแตเ่พียงอยา่งเดียวอีกตอ่ไป หน้าท่ีของครูคงไม่ใช่
การสอน หากแตต้่องเปลีย่นวิธีการเรียกใหม่เป็น “การจดัการเรียนรู้” โดยมีนกัเรียนเป็นศนูย์กลาง
น่าจะเหมาะสมท่ีสดุ ครัน้จะให้ครูเปลี่ยนบทบาทอย่างเดียวก็คงเป็นไปไม่ได้ นกัเรียนจ าต้องมี
สว่นในการเปลีย่นแปลงนัน้ด้วยเพราะหากผู้อ านวยความสะดวกทุม่เทเทา่ไร แตข่าดความร่วมมือ
จากผู้ เรียน การเรียนรู้ยอ่มไม่มีวนัเกิดขึน้อยา่งแนน่อน 

สรุปได้ว่า ความส าคญัของการให้สุขศึกษานัน้มีความส าคญัต่อการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมสขุภาพของประชาชนทุกคน เน่ืองจากการสขุศึกษาเป็นกระบวนการทางการศึกษาท่ี
ช่วยให้บุคคลและชุมชนมีความรู้ ทศันคติและการปฏิบติัท่ีถกูต้อง น าไปสูก่ารมีสขุภาพท่ีดี 
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3.7 วิธีการสอนสุขศึกษาที่เหมาะสมกับการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น 
ทิศนา แขมมณี (2545, 221) กล่าวว่า จากการสงัเกตและวิเคราะห์ผลงานของ 

นกัการศกึษาผู้ ค้นคิดระบบและรูปแบบการจดัการเรียนการสอนตา่ง ๆ พบวา่นกัการศกึษานิยมใช้
ค าว่า “ระบบ” ในความหมายท่ีเป็นระบบใหญ่ ๆ  เช่นระบบการศึกษา หรือถ้าเป็นระบบการเรียน
การสอน ก็จะครอบคลุมองค์ประกอบส าคัญ ๆ ของการเรียนการสอนในภาพรวม และนิยมใช้ 
ค าว่า “รูปแบบ” กับระบบท่ีย่อยกว่า โดยเฉพาะกับ “วิธีสอน” ซึ่งเป็นองค์ประกอบย่อยท่ีส าคญั
ของระบบการเรียนการสอน ดังนัน้การน าวิธีสอน ใด ๆ มาจัดท าอย่างเป็นระบบตามหลกัและ
วิธีการจัดระบบแล้ว วิธีสอนนัน้ก็จะกลายเป็น “ระบบวิธีสอน” หรือท่ีนิยมเรียกว่า “รูปแบบ 
การเรียนการสอน” 

ปัจจุบันนีใ้นกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ครูผู้ สอนได้ออกแบบ
รูปแบบการจดัการเรียนรู้หลากหลายแบบ โดยเฉพาะในการเรียนการสอนเร่ืองการปฐมพยาบาล
เบือ้งต้น มีการจดัรูปแบบการเรียนการสอนหลากหลายวิธี ได้แก่ 

1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบใช้ค าถาม เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีมุ่งพฒันา
กระบวนการทางความคิดของผู้ เรียน โดยผู้สอนจะปอ้นค าถามในลกัษณะตา่ง ๆ ท่ีเป็นค าถามท่ีดี 
สามารถพัฒนาความคิดผู้ เรียน ถามเพื่อให้ผู้ เรียนใช้ความคิดเชิงเหตุผล วิเคราะห์ วิจารณ์
สงัเคราะห์ หรือ การประเมินค่าเพื่อจะตอบค าถามเหลา่นัน้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ค าถามมีขัน้ตอนส าคญัดงัตอ่ไปนี ้

1. ขัน้วางแผนการใช้ค าถาม ผู้สอนควรจะมีการวางแผนไว้ลว่งหน้าว่าจะใช้
ค าถามเพื่อวตัถปุระสงค์ใด รูปแบบหรือประการใดท่ีจะสอดคล้องกบัเนือ้หาสาระและวตัถปุระสงค์
ของบทเรียน 

2. ขัน้เตรียมค าถาม ผู้ สอนควรจะเตรียมค าถามท่ีจะใช้ในการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ โดยการสร้างค าถามอยา่งมีหลกัเกณฑ์ 

3. ขัน้การใช้ค าถาม ผู้ สอนสามารถจะใช้ค าถามในทุกขัน้ตอนของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และอาจจะสร้างค าถามใหม่ท่ีนอกเหนือจากค าถามท่ีเตรียมไว้ก็ได้ ทัง้นีต้้อง
เหมาะสมกบัเนือ้หาสาระและสถานการณ์นัน้ ๆ  

4. ขัน้สรุปและประเมินผล 
4.1 การสรุปบทเรียนผู้สอนอาจจะใช้ค าถามเพื่อการสรุปบทเรียนก็ได้ 
4.2 การประเมินผล ผู้ สอนและผู้ เรียนร่วมกันประเมินผลการเรียนรู้ 

โดยใช้วิธีการประเมินผลตามสภาพจริง 



  
 

62 

ประโยชน์ 
1. ผู้ เรียนกบัผู้สอนสือ่ความหมายกนัได้ดี 
2. ช่วยให้ผู้ เรียนเข้าร่วมกิจกรรมได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
3. สร้างแรงจูงใจและกระตุ้นความสนใจของผู้ เรียน 
4. ช่วยเน้นและทบทวนประเด็นส าคญัของสาระการเรียนรู้ท่ีเรียน 
5. ช่วยในการประเมินผลการเรียนการสอน ให้เข้าใจความสนใจที่แท้จริง

ของผู้ เรียน และวินิจฉยัจุดแข็งจุดอ่อนของผู้ เรียนได้ 
6. ช่วยสร้างลกัษณะนิสยัการชอบคิดให้กับผู้ เรียน ตลอดจนนิสยัใฝ่รู้  

ใฝ่เรียนตลอดชีวิต 
2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นกระบวนการจัดการ

เรียนรู้ท่ีเร่ิมต้นจากปัญหาท่ีเกิดขึน้โดยสร้างความรู้จากกระบวนการท างานกลุม่ ตวัปัญหาจะเป็น
จุดตัง้ต้นของกระบวนการเรียนรู้และเป็นตวักระตุ้นการพฒันาทกัษะการ และการสบืค้นหาข้อมูล
เพื่อเข้าใจกลไกของตวัปัญหา รวมทัง้วิธีการแก้ปัญหา การจดักิจกรรมการเรียนรู้ มีดงันี ้

1. ก าหนดปัญหาจัดสถานการณ์ต่าง  ๆ กระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจ
มองเห็นปัญหาก าหนดสิ่งท่ีเป็นปัญหาท่ีผู้ เรียนอยากรู้อยากเรียน และเกิดความสนใจท่ีจะค้นหา
ค าตอบ 

2. ท าความเข้าใจกับปัญหา ผู้ เรียนจะต้องสามารถอธิบายสิ่งต่าง ๆ ท่ีเก่ียว
ข้อกบัปัญหาได้ 

3. ด าเนินการศึกษาค้นคว้า ก าหนดสิ่งท่ีต้องการเรียนและด าเนินการศึกษา
ค้นคว้าอยา่งหลากหลาย 

4. สังเคราะห์ความรู้ ผู้ เรียนน าความรู้ท่ีได้ค้นคว้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกนั อภิปรายผลและสงัเคราะห์ความรู้ท่ีได้มาวา่มีความเหมาะสมหรือไม่ 

5. สรุปและประเมินคา่ของค าตอบ ผู้ เรียนแตล่ะกลุม่สรุปสรุปผลงานของกลุม่
ตนเอง ประเมินผลงานว่าข้อมูลท่ีได้ศึกษาค้นคว้ามีความเหมาะสมเพียงใด โดยการตรวจสอบ
แนวคิดภายในกลุม่ของตนเองอย่างอิสระ ทุกกลุม่ร่วมกันสรุปองค์ความรู้ในภาพรวมของปัญหา  
อีกครัง้ 

6. น าเสนอและประเมินผลงาน ผู้ เรียนน าข้อมูลท่ีได้มาจัดระบบองค์ความรู้
และน าเสนอในรูปแบบผลงานท่ีหลากหลาย ผู้ เรียนทุกคนและผู้ เก่ียวข้องกับปัญหา ร่วมกัน
ประเมินผลงาน 
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ประโยชน์ 
มุ่งเน้นพัฒนาผู้ เรียนในด้านทักษะและกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนา

ผู้ เรียนให้สามารถเรียนรู้โดยการชีน้ าตนเอง ซึ่งผู้ เรียนจะได้ฝึกฝนการสร้างองค์ความรู้โดยผ่าน
กระบวนการคิดด้วยการแก้ปัญหาอยา่งมีความหมายตอ่ผู้ เรียน 

3. รูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบอภิปราย เป็นการสอนโดยท่ีนกัเรียนแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึง่กนัและกันเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาอยา่งใดอย่างหนึ่ง การอภิปรายกระท าระหว่างครู
กบันกัเรียน หรือระหวา่งนกัเรียนด้วยกนั โดยมีครูเป็นผู้ประสานงาน วิธีการสอนแบบอภิปรายจะ
ช่วยสง่เสริมให้นกัเรียนคิดเป็น พดูเป็น และสร้างความเป็นประชาธิปไตย  

ความมุ่งหมายของวิธีสอนแบบอภิปราย 
1. เพื่อสง่เสริมการท างานร่วมกนัแบบประชาธิปไตย 
2. เพื่อฝึกทกัษะในการแลกเปลีย่นความคิดเห็นซึง่กนัและกนั 
3. เพื่อฝึกทกัษะในการพดู และการแสดงความคิดสร้างสรรค์ 

 
ขัน้ตอนของวิธีสอนแบบอภิปราย 

1. ขัน้น าเข้าสูห่วัข้อการอภิปรายเป็นขัน้การกระตุ้นหรือเร้าความสนใจ
ของนกัเรียนให้มีความสนใจร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น 

2. ขัน้อภิปราย ให้แบ่งนกัเรียนเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายผู้อภิปรายซึ่งอยู่หน้า
ชัน้เรียนกบัฝ่ายผู้ ฟัง  ฝ่ายผู้อภิปรายประกอบด้วยประธาน 1 คนท าหน้าท่ีเป็นผู้ด าเนินการอภิปราย
เป็นผู้ เสนอปัญหา สรุปประเด็นส าคัญ และน าการอภิปรายไม่ให้ออกนอกทาง ตัดบทสมาชิกท่ี
ถกเถียงกนั การน าเข้าสูห่วัข้อการอภิปราย ประธานต้องแนะน าหวัข้อท่ีจะอภิปรายจากนัน้แนะน า
สมาชิกผู้ ร่วมอภิปรายแตล่ะคน 

ข้อดีของวิธีสอนแบบอภิปราย 
1. สง่เสริมให้นกัเรียนทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและรับฟังความ

คิดเห็นของผู้ อ่ืน 
2. พฒันาสติปัญญาของนกัเรียนด้านการคิดหาเหตผุล 
3. สง่เสริมการค้นคว้าหาความรู้ของนกัเรียนเพื่อน ามาใช้ในการอภิปราย 
4. ผู้ เรียนสามารถน าวิธีการอภิปรายไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวนั 
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ข้อสงัเกตของวิธีสอนแบบอภิปราย 
1. หากผู้ด าเนินการอภิปรายไม่มีความสามารถในการอภิปราย จะท าให้

การอภิปรายไม่สมัฤทธ์ิผล และสิน้เปลอืงเวลามาก 
2. หากการตัง้หวัข้อไม่ดีจะท าให้ไม่ได้ข้อสรุปของการอภิปราย 
3. ครูผู้สอนต้องควบคุมให้การอภิปรายด าเนินไปตามหลกัการท่ีถูกต้อง

เช่น ประธานต้องไม่ใช้ความคิดของตนเองชีน้ าจนผู้ ร่วมอภิปรายไม่ใช้ความคิดของตนเอง 
4. รูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบแสดงบทบาทสมมติ  

วิธีสอนแบบแสดงบทบาทเป็นวิธีสอนท่ีใช้การแสดงบทบาทสมมุติ หรือการ
เทียบเคียงสถานการณ์ท่ีเป็นจริงมาเป็นเคร่ืองมือในการสอน โดยท่ีครูสร้างสถานการณ์สมมุติและ
บทบาทขึน้มาให้นกัเรียนได้แสดงออกตามท่ีตนคิดว่าควรจะเป็น การแสดงบทบาทอาจกระท าได้
ทัง้ทางด้านความรู้ความคิด และพฤติกรรมของผู้แสดง วิธีการนีจ้ะสร้างความเข้าใจและความรู้สกึ
ให้เกิดกบันกัเรียนได้ดี 

ความมุ่งหมายของวิธีสอนแบบแสดงบทบาท 
1. เพื่อฝึกให้นกัเรียนท างานร่วมกนัเป็นทีม 
2. เพื่อให้นกัเรียนกล้าแสดงออกซึง่ความรู้สกึ ความคิด และพฤติกรรม 
3. เพื่อฝึกทกัษะการแก้ปัญหา 

ขัน้ตอนของวิธีสอนแบบแสดงบทบาท 
1. เลือกปัญหาท่ีนักเรียนท าความเข้าใจยาก จ ายากสบัสน หรือกล่าว

ตามสภาพจริงไม่ได้มาเป็นเร่ืองท่ีจะแสดงบทบาท 
2. ให้นกัเรียนร่วมกนัก าหนดตวับุคคลให้เหมาะสมกบับทบาทนัน้ ๆ เทา่ท่ี

ลกัษณะของบุคคลจะเอือ้อ านวยให้กบัสภาพความเป็นจริง 
ข้อดีของวิธีสอนแบบแสดงบทบาท 

1. นกัเรียนได้เรียนพร้อมกบัความสนกุสนานเพลดิเพลนิ 
2. สามารถเข้าใจเร่ืองราวได้งา่ย และจดจ าได้ดี 
3. ช่วยพฒันาการทางอารมณ์และสงัคม 
4. สง่เสริมการสร้างความร่วมมือร่วมใจกนัในการท างาน 

ข้อสงัเกตของวิธีสอนแบบบทบาท 
1. ครูผู้สอนต้องมีภาระในการเตรียมสอนมากขึน้ และการแสดงบทบาท

บางครัง้ใช้เวลามากทัง้ในการแสดงจริงและการฝึกซ้อม 
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2. การแสดงบทบาทบางครัง้ต้องสิน้เปลอืงคา่ใช้จ่าย 
3. การก าหนดเร่ืองท่ีน ามาแสดงบทบาทต้องมีสาระสอดคล้องกับ

จุดประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
5. รูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบบรรยาย  

เป็นวิธีสอนท่ีผู้สอนให้ความรู้ตามเนือ้หาสาระด้วยการเลา่อธิบายแสดงสาธิต
โดยท่ีผู้ เรียนเป็นผู้ ฟังเพียงอย่างเดียว อาจเปิดโอกาสให้ซกัถามปัญหาได้บ้างในตอนท้ายของการ
บรรยาย  

ความมุ่งหมายของวิธีสอนแบบบรรยาย 
1. เป็นการสอนท่ีเน้นเนือ้หาสาระท่ีน าเสนอโดยครูผู้ สอน ผู้ บรรยาย 

จะเสนอปัญหาวิธีการต่าง ๆ ในการแก้ปัญหา และสรุปด้วยว่าวิธีการใดเป็นวิธีการแก้ปัญหาท่ีดี
ท่ีสดุตามหลกัการ 

2. เพื่อให้ผู้ เรียนได้รับความรู้หลาย ๆแนวคิดก่อนท่ีจะสรุปเป็นข้อคิดหรือ
ทางเลอืกท่ีเหมาะสม 

ข้อดีของวิธีสอนแบบบรรยาย 
1. ด าเนินการสอนได้รวดเร็ว 
2. ง่ายต่อการสอนเพราะไม่ต้องเตรียมสื่อการสอน เพียงแต่ครูเตรียม

เนือ้หาสาระที่จะสอนลว่งหน้าก็เพียงพอ 
3. สามารถใช้สอนได้ในเวลาอันจ ากัด สง่เสริมทกัษะในการยอ่และเขียน

สรุป 
ข้อสงัเกตของวิธีสอนแบบบรรยาย  

1. หากผู้ เรียนมีความตัง้ใจฟังการบรรยาย ช่วยเสริมทกัษะการสรุปความ 
2. ผู้สอนต้องรู้จกัการสร้างบรรยากาศด้วยวาทศิลป์ เพื่อมิให้ผู้ ฟังสญูเสีย

ความสนใจ 
3. สาระท่ีได้จากการบรรยายมิได้เกิดจากการเรียนรู้ท่ีเกิดกับผู้ เรียน

โดยตรง แตเ่ป็นสาระความรู้ท่ีได้จากการบอกเลา่จากครูผู้สอน 
4. ความรู้ท่ีได้รับจากการฟังเพียงอยา่งเดียวอาจลมืงา่ย เป็นความทรงจ า

ไม่ถาวร 
6. รูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบสาธิต 
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เป็นวิธีสอนท่ีครูแสดงให้นักเรียนดูและให้ความรู้แก่นักเรียนโดยใช้สื่อการ
เรียนรู้ท่ีเป็นรูปธรรม และผู้ เรียนได้ประสบการณ์ตรง การสอนแบบสาธิตแบ่งออกเป็นประเภท 
ต่าง ๆ ได้แก่ ผู้สอนเป็นผู้สาธิต ผู้สอนและผู้ เรียนร่วมกนัสาธิต ผู้ เรียนสาธิตเป็นกลุม่ ผู้ เรียนสาธิต
เป็นรายบุคคลวิทยากรเป็นผู้สาธิต และการสาธิตแบบเงียบโดยให้นกัเรียนสงัเกตเอง 

ขัน้ตอนของการสอนแบบสาธิต 
1. ขัน้เตรียมการสอน 

1.1 ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้โดยวิธีการสาธิต 
1.2 ศกึษาเนือ้หาสาระให้ชดัเจน  และจดัล าดบัให้เหมาะสม 
1.3 เตรียมกิจกรรมให้ผู้ เรียนปฏิบติั 
1.4 เตรียมสือ่ อุปกรณ์ เอกสารให้เพียงพอกบัผู้ เรียน 
1.5 ก าหนดเวลาการสาธิตให้พอเหมาะ 
1.6 ก าหนดวิธีการประเมินผล 
1.7 เตรียมสภาพห้องเรียน 
1.8 ทดลองสาธิตก่อนสอนจริงในห้องเรียน 

2. ขัน้สาธิต 
2.1 แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ เนือ้หาสาระที่จะเรียนรู้ 
2.2 บอกให้นกัเรียนรู้บทบาทของตนเอง ได้แก่ การทดลองปฏิบติัการ

จดบนัทกึ การสรุป 
2.3 แนะน าสือ่การเรียนรู้ 
2.4 ด าเนินการสาธิต 

3. ขัน้สรุป 
3.1 ผู้สอนและผู้ เรียนร่วมกนัสรุปผลท่ีเกิดจากการสาธิต 
3.2 บนัทกึขัน้ตอนการสาธิตพร้อมทัง้ผลท่ีเกิดขึน้ 

4. ขัน้วดัและประเมินผล 
4.1 ผู้ เรียนทดลองสาธิตให้ผู้ อ่ืนดพูร้อมทัง้บอกผลและข้อคิดท่ีได้ 
4.2 ให้เขียนรายงาน ตอบค าถามจากแบบฝึกหัด และแสดงความ

คิดเห็น 
ข้อดีของการสอนแบบสาธิต 

1. ผู้ เรียนได้ประสบการณ์ตรง 
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2. สร้างความสนใจ และความกระตือรือร้น 
3. ฝึกการสงัเกต การสรุปผล การบนัทกึ และการจดัขัน้ตอน 

ข้อจ ากดัของการสอนแบบสาธิต 
1. การสาธิตบางครัง้ไม่สามารถใช้กบัผู้ เรียนกลุม่ใหญ่ 
2. ผู้สอนต้องแนะน าขัน้ตอน อุปกรณ์ ท่ีใช้ในการสาธิตอยา่งชดัเจน 
3. ผู้สอนต้องทดลองการสาธิตก่อนสอนให้แม่นย าเพื่อลดข้อผิดพลาดท่ี

อาจเกิดขึน้ 
7. รูปแบบการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของกาเย ่(Gange) 

ทฤษฎี/หลกัการ/แนวคิดของรูปแบบกาเย ่ (Gange, 1985: 70-90) ได้พฒันา
ทฤษฎีเงื่อนไขการเรียนรู้ (Condition of Learning) ซึ่งมี 2 สว่นใหญ่ ๆ คือ ทฤษฎีการเรียนรู้ และ
ทฤษฎีการจัดการเรียนการสอน ทฤษฎีการเรียนรู้ของกานเยอธิบายว่าปรากฏการณ์การเรียนรู้มี
องค์ประกอบ 3 สว่น คือผู้ เรียน สิง่เร้า และการตอบสนอง 

กระบวนการเรียนรู้และจดจ าของมนุษย์ มนุษย์มีกระบวนการจัดกระท า
ข้อมูลในสมอง ซึ่งมนุษย์จะอาศยัข้อมูลท่ีสะสมไว้มาพิจารณาเลือกจัดกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และ
ขณะท่ีกระบวนการจดักระท าข้อมลูภายในสมองก าลงัเกิดขึน้เหตุการณ์ภายนอกร่างกายมนษุย์มี
อิทธิพลต่อการส่งเสริมหรือการยับยัง้การเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้ภายในได้ ดังนัน้ในการจัดการเรียน 
การสอน กาเย่ (Gange) จึงได้เสนอแนะว่า ควรมีการจัดสภาพการเรียนการสอนให้เหมาะสมกบั
การเรียนรู้แต่ละประเภท ซึ่งมีลกัษณะเฉพาะท่ีแตกต่างกนั และสง่เสริมกระบวนการเรียนรู้ภายใน
สมอง โดยจดัสภาพการณ์ภายนอกให้เอือ้ตอ่กระบวนการเรียนรู้ภายในของผู้ เรียน 

วตัถปุระสงค์ของรูปแบบ เพื่อช่วยให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้เนือ้หาสาระตา่ง ๆ
ได้อย่างดี รวดเร็ว และสามารถจดจ าสิ่งท่ีเรียนได้นาน กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ
ประกอบด้วยการด าเนินการเป็นล าดบัขัน้ตอนรวม 9 ขัน้ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 การกระตุ้ นและดึงดูดความสนใจของผู้ เรียน เป็นการช่วยให้
ผู้ เรียนสามารถรับสิง่เร้า หรือสิง่ท่ีจะเรียนรู้ได้ดี 

ขัน้ท่ี 2 การแจ้งวตัถปุระสงค์ของการเรียนให้ผู้ เรียนทราบ เป็นการช่วยให้
ผู้ เรียนได้รับรู้ความคาดหวงั 

ขัน้ท่ี 3 การกระตุ้นให้ระลกึถึงความรู้เดิม เป็นการช่วยให้ผู้ เรียนดึงข้อมูล
เดิมท่ีอยู่ในหน่วยความจ าระยะยาวให้มาอยู่ในหน่วยความจ าเพื่อใช้งาน (working memory) 
ซึง่จะช่วยให้ผู้ เรียนเกิดความพร้อมในการเช่ือมโยงความรู้ใหม่กบัความรู้เดิม 
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ขัน้ท่ี 4 การน าเสนอสิ่งเร้าหรือเนือ้หาสาระใหม่ ผู้ สอนควรจะจัดสิ่งเร้า 
ให้ผู้ เรียนเห็นความส าคญัของสิง่เร้านัน้อยา่งชดัเจน เพื่อความสะดวกในการเลอืกรับรู้ของผู้ เรียน 

ขัน้ท่ี 5 การให้แนวการเรียนรู้ หรือการจดัระบบข้อมลูให้มีความหมายเพือ่
ช่วยให้ผู้ เรียนสามารถท าความเข้าใจกบัสาระที่เรียนได้งา่ยและเร็วขึน้ 

ขัน้ท่ี 6 การกระตุ้นให้ผู้ เรียนแสดงความสามารถ เพื่อให้ผู้ เรียนมีโอกาส
ตอบสนองตอ่สิง่เร้าหรือสาระที่เรียน ซึง่จะช่วยให้ทราบถึงการเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้ในตวัผู้ เรียน  

ขัน้ท่ี 7 การให้ข้อมูลป้อนกลบั เป็นการให้การเสริมแรงแก่ผู้ เรียนและ
ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์กบัผู้ เรียน 

ขัน้ท่ี 8 การประเมินผลการแสดงออกของผู้ เรียน เพื่อช่วยให้ผู้ เรียนทราบ
วา่ตนเองสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์มากน้อยเพียงใด 

ขัน้ท่ี 9 การสง่เสริมความคงทนและการถ่ายโอนการเรียนรู้ โดยการให้
โอกาสผู้ เรียนได้มีการฝึกฝนอย่างพอเพียงและในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย เพื่อช่วยให้ผู้ เรียนเกิด
ความเข้าใจที่ลกึซึง้ขึน้ และสามารถถ่ายโอนการเรียนรู้ไปสูส่ถานการณ์อ่ืน ๆ ได้ 

ผลท่ีผู้ เรียนจะได้รับจากการเรียนตามรูปแบบ จะสง่เสริมกระบวนการเรียนรู้
และจดจ าของมนุษย์ ดงันัน้ ผู้ เรียนจะสามารถเรียนรู้สาระท่ีน าเสนอได้อย่างดี รวดเร็วและจดจ า 
สิ่งท่ีเรียนรู้ได้นาน นอกจากนัน้ผู้ เรียนยงัได้เพิ่มพูนทกัษะในการจัดระบบข้อมลู สร้างความหมาย
ของข้อมลู รวมทัง้การแสดงความสามารถของตนด้วย  
3.8 วิธีการวัดและประเมนิผลเร่ืองการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น 

การวดัและประเมินผลการเรียนรู้เป็นสว่นหนึ่งของการจัดการเรียนรู้ ซึ่งต้องด าเนิน
ควบคู่กันการบูรณาการการวดัและประเมินผลการจดัการเรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียนสง่ผลต่อการพฒันา
คุณภาพผู้ เรียนหลายประการ ได้ข้อมูลย้อนกลบัท่ีจะช่วยติดตาม ก ากับ ดูแลความก้าวหน้า 
ของผู้ เรียน น าผลมาปรับแนวทางการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสภาพผู้ เรียนช่วยให้ผู้ เรียน
ตระหนกัในความสามารถและพฒันาการเรียนรู้ของตนเองอย่างตอ่เน่ืองมีคณุธรรมและจริยธรรม
ค้นพบความรู้ใหม่และรู้จกัแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2544 มาตรา 26 ก าหนดชัดเจนให้
สถานศึกษาจัดการประเมินผู้ เรียน โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้ เรียน ความประพฤติ 
การสังเกตพฤติกรรม พฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม และการทดสอบ ควบคู่ไปกับ
กระบวนการเรียนการสอน ตามความเหมาะสมของแตล่ะระดบัและรูปแบบการศกึษานัน่หมายถึง
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ผู้สอนจะต้องวดัและประเมินผลการเรียนรู้ ของผู้ เรียนด้วยการเก็บรวบรวมข้อมลู ข้อมูลเก่ียวกบั
ผู้ เรียนจากหลายสว่น ก่อนท่ีจะตดัสนิใจให้ระดบัผลการเรียน 

ดงันัน้ เพื่อให้การวดัและประเมินผลการเรียนกลุม่สาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพล
ศกึษาสอดคล้องกับพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติและเกิดประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพ
ของผู้ เรียน ผู้สอนควรด าเนินการวดัและประเมินผลโดยค านงึถึงหลกัการตอ่ไปนี ้

1. เน้นกระบวนการประเมินเพื่อพฒันาการผู้ เรียน ( Formative Evaluation )และ
ประเมินเพื่อตัดสินใจผลการเรียน ( Summative Evaluation ) ครอบคลุมทัง้ด้านความรู้ทกัษะ 
กระบวนการ รวมทัง้คณุธรรม จริยธรรมและคา่นิยมท่ีพงึประสงค์ หรือตามปรัชญาของวิชาโดยให้
ความส าคัญทัง้ความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และการบูรณาการความรู้ตามความ
เหมาะสม เน้นการน าผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนปรับปรุงกระบวนการสอน
ของตนและปรับกระบวนการเรียนรู้ของผู้ เรียน เพื่อความส าเร็จตามจุดหมายของหลกัสตูร 

2. เน้นการประเมินด้วยวิธีท่ีหลากหลาย สอดคล้องกบักระบวนการเรียนรู้ท่ีจดัให้
ผู้ เ รี ย นตามสภาพจ ริ ง ห รื อ ใ ก ล้ เ คี ย งสถ าน กา ร ณ์ ท่ี เ ป็ น จ ริ ง  (  Authentic Learning 
and Assessment ) สะ ท้อนความสามารถและกา รแสดงออกของผู้ เ รี ยน  (  Student 
Performance ) อยา่งชดัเจน 

3. เน้นการบูรณาการการประเมินผลควบคู่ไปกับการเรียนการสอนและ  
การกระบวนการเรียนรู้ของผู้ เรียน โดยประเมินจากคณุภาพของงานและกระบวนการท างานของ
ผู้ เรียน 

4. เน้นการให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการก าหนดเกณฑ์การประเมิน สง่เสริมให้มีการ
ประเมินตนเอง ประเมินโดยเพื่อนและกลุม่เพื่อน และประเมินโดยผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง 

5. เน้นการประเมินผู้ เรียนท่ีต้องเน้นการพิจารณาอยา่งครอบคลมุจากพฒันาการ
ของผู้ เรียน ความประพฤติ การสงัเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการทดสอบตาม
ความเหมาะสมในแตล่ะกลุม่สาระและระดบัชัน้ 

สิง่ท่ีต้องการวดัและประเมินผล จากปรัชญาและวิสยัทศัน์การเรียนรู้กลุม่ศกึษาและ
พลศกึษา คณุภาพของผู้ เรียน รวมถึงมาตรฐานและสาระการเรียนรู้ตามช่วงชัน้ท่ีก าหนดไว้ข้างต้น
ผู้ สอนจะต้องวิเคราะห์สิ่งท่ีต้องการวัดและประเมินผลให้ละเอียด ครอบคลุม และชัดเจน 
เพื่อความเท่ียงตรงในการด าเนินงานและอธิบายผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานท่ีคาดหวงัของผู้ เรียน
แตล่ะระดบัชัน้ได้ ดงันี ้
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1. ด้านความรู้ สามารถแบ่งออกเป็นความรู้เชิงเนือ้หา ความรู้เชิงกระบวนการ
ความรู้เชิงบริบท ดงันี ้

- ความรู้เชิงเนือ้หา เช่น ลกัษณะของโรคชนิดต่าง ๆ พฒันาการตามวยัของ
มนุษย์ ความส าคญัของการพกัผ่อนและนันทนาการ กติกาการเลน่กีฬาชนิดต่าง ๆ รูปแบบการ
ออกก าลังกาย หลักการสร้างเสริมสมรรถภาพทางการ ชนิดของกีฬา หลักการดูแลสุขภาพ 
หลกัวิทยาศาสตร์การเคลือ่นไหวเป็นต้น 

- ความรู้เชิงกระบวนการ เช่น ระบบการท างานของอวัยวะภายในร่างกาย
มนุษย์ การเคลื่อนไหวในชีวิตประจ าวนั การออกก าลงักายและเล่นกีฬาอย่างถูกต้องตามหลกั
วิทยาศาสตร์ วิธีทดสอบและสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย วิธีจดัการกบัอารมณ์และความเครียด
วิธีด ารงชีวิตเพื่อการมีสขุภาพท่ีดี เป็นต้น 

- ความรู้เชิงบริบท เช่น การมีสติการรู้จกัและเข้าใจตนเอง การสือ่สารเก่ียวกบั
สขุภาพ ข้อมลูสารสนเทศด้านสขุภาพ ความปลอดภยั การออกก าลงักายและการเลน่กีฬาเป็นต้น 

2. ด้านทักษะ เน่ืองจากหลักสูตรเน้นให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
วิธีการวัดและประเมิน จึงควรวัดความสามารถในการท างาน และการแสดงออกของผู้ เ รียน
ภายใต้สถานการณ์และเงื่อนไขท่ีสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงมากท่ีสุด โดยวัดทัง้
กระบวนการ ( Process ) และผลงาน ( Product ) ท่ีผู้ เรียนกระท าและแสดงออก เช่น การเลือก
บริโภคอาหาร และการดูแลสขุภาพ การจัดการกับอารมณ์และความเครียด การฝึกจิต การออก
ก าลงักาย การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสขุภาพ การเลน่เกม การเลน่กีฬาชนิดตา่ง ๆ เป็นต้น 

3 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลกัษณะท่ีพงึประสงค์ การวดัและประเมินผล
การเรียนด้านคณุธรรม จริยธรรมและคา่นิยมของผู้ เรียนต้องกระท าอยา่งตอ่เน่ืองตลอดภาคเรียน
เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีสอดคล้องกับความเป็นจริงของผู้ เรียน จึงควรใช้วิธีการวัดและประเมินท่ี
หลากหลาย เน้นให้ผู้ เรียนได้ตรวจสอบและประเมินตนเองเป็นส าคญั ร่วมกับเพื่อน ครู พ่อแม่
ผู้ปกครอง เช่น สุขนิสยัในการรับประทานอาหาร การควบคุมอารมณ์ การปรับตัวเข้ากับผู้ อ่ืน
ความเช่ือมั่นในตนเอง การมีวินัย การปฏิบัติตามกฎระเบียบ กติกา รักการออกก าลังก าย 
มีจิตวิญญาณในการแขง่ขนั มีน า้ใจ มีบุคลกิภาพและสขุภาพท่ีดี มีภาวะเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี 

วิธีวดัและประเมินผลการเรียนรู้ ผู้สอนสามารถเลอืกวิธีวดัและประเมินผลการเรียนรู้
ได้หลายวิธี ดงันี ้

1. การสังเกตพฤติกรรมและความสามารถในการปฏิบัติ ใช้การสังเกตผล  
การเรียนรู้ท่ีก าหนดออกมาเป็นจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมแล้วบนัทกึไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
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2. การทดสอบ เช่น การทดสอบความสามารถในการปฏิบติัด้วยแบบทดสอบ
ทกัษะตา่ง ๆ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ทางจิต การทดสอบความรู้ความเข้าใจ 

3. การวัด เช่น การวัดเจตคติ คุณธรรม/จริยธรรม ค่านิยม บุ คลิกภาพ 
การปรับตวัด้วยแบบวดัตา่ง ๆ 

4. การสมัภาษณ์ เช่น การสมัภาษณ์อยา่งไม่เป็นทางการเพื่อทราบข้อมลูทัว่ไป
การสมัภาษณ์อยา่งเป็นทางการ เพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจ ( Inventory ) 

5. การส ารวจ เช่น แบบสอบถามข้อมูลต่าง ๆ อาจเป็นด้านความรู้ เจตคติ และ
ด้านอ่ืน ๆ รวมทัง้ความรู้หรือความคิดเห็น ความประทบัใจ 

6. แฟ้มผลงาน ( Portfolio ) เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ด้วยการใช้วิธีการวัดท่ี
หลากหลายตัง้แต่ข้อ 1-5 ในลักษณะแสดงความสามารถของผู้ เรียนโดยรวม แฟ้มผลงาน 
เป็นเคร่ืองมือประเมินอีกชิน้หนึง่ท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยม แฟม้ผลงานของผู้ เรียนจะช่วยให้ผู้สอนติดตาม
ดูแลการเรียนรู้และผลสมัฤทธ์ิของผู้ เรียน ช่วยให้ผู้ เรียนก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ เห็นภาพ
พฒันาการการท างานของผู้ เรียน และยงัเป็นเคร่ืองมือสื่อสารระหวา่งผู้ สอนกับผู้ปกครองอีกทาง
หนึง่ด้วย 

3.8.1 การวัดและประเมินผลทักษะด้านความรู้ 
มีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาผู้ เรียนให้มีคุณสมบติัเปลี่ยนแปลงไปตามวตัถปุระสงค์

ของการจดัการศึกษา และช่วยให้ครูได้แนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอน ตลอดจนทราบ
จุดเดน่ จุดด้อยของผู้ เรียนเพื่อน าไปพฒันาตอ่ไป และเพื่อเป็นการตดัสนิผลการเรียนอีกด้วย 

การวดัและประเมินผลทกัษะด้านความรู้นัน้เป็นการวดัพฤติกรรมการเรียนรู้ด้าน
ความรู้หรือพุทธพิสยั ในท่ีนีจ้ะใช้แนวคิดของบลูม (Bloom, 1956) เป็นพืน้ฐานในการศึกษา
พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้ เรียน ซึ่งในปัจจุบนัพฤติกรรมการเรียนรู้ทางด้านความรู้หรือด้านพทุธิ
พิสยัตามล าดบัขัน้ทางปัญญาของบลมู ได้มีการปรับปรุงใหม่ (Revised Bloom ’s Taxonomy)
โดย Anderson & Krathwolh และคณะ (2000) ได้ท าการปรับปรุงล าดับขัน้ทางสติปัญญา 
ของบลูมท่ีเสนอไว้ คือ “เปลี่ยนช่ือท่ีใช้เรียกในแต่ละระดับของความรู้ความคิดจากค านาม 
เป็นค ากริยาเพื่อให้สะท้อนความเป็นกระบวนการของสมองหรือสติปัญญาท่ีช่วยให้มนุษย์ 
เกิดความรู้หรือสติปัญญาและเปลี่ยนความรู้ในระดบัการสงัเคราะห์จากเดิมเป็นการสร้างสรรค์
และจดัเป็นความรู้ขัน้สงูสดุของล าดบัขัน้ท่ีปรับปรุงใหม่” ดงัแสดงใน ตารางที่ 1 
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ตาราง 1 แสดงล าดบัขัน้ท่ีปรับปรุงใหม่ของบลมู 
 

กระบวนการและค าศัพท์เดิม กระบวนการและค าศัพท์ใหม่ 
1. ความรู้ (Knowledge) 1. จ า (Remember) 
2. ความเข้าใจ(Comprehension) 2. เข้าใจ (Understand) 

3. การน าไปใช้ (Application) 3. ประยกุต์ใช้ (Apply) 
4. การวิเคราะห์ (Analysis) 4. วิเคราะห์ (Analyze) 
5. การสงัเคราะห์ (Synthesis) 5. ประเมินคา่ (Evaluate) 
6. การประเมินคา่ (Evaluation) 6. สร้างสรรค์ (Create) 

 
โดยกระบวนการทางสติปัญญาตามการจัดหมวดหมู่ล าดับความรู้ของบลมูท่ี

ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้มีความถกูต้องและเหมาะสมกบัการจดัการศกึษาในปัจจุบนั มีทัง้หมด 6
ขัน้ เรียงล าดบัจากความรู้ระดบัต ่าไปยงัความรู้ระดบัสงู มีดงันี  ้

1. จ า (Remembering) เป็นความสามารถของสมองในการระลกึ/จ าความรู้
หรือสารสนเทศท่ีเก็บไว้ในสมอง ซึง่เป็นความจ าระยะยาว 

2. เข้าใจ (Understanding) เป็นความสามารถทางสมองของบุคคลในการ
สร้างความหมายหรือความรู้จากสื่อหรือเคร่ืองมือทางการศึกษาด้วยตนเอง เช่น จากการอ่าน 
การอธิบายของครู ทกัษะยอ่ยของความสามารถในขัน้นี ้ได้แก่ การแปลความหมาย (interpreting) 
การใ ห้ตัวอย่า ง  (exemplifying)  การจัดจ าแนก  (classifying)  การส รุป  (summarizing) 
การเปรียบเทียบ (comparing) และการอธิบาย (explaining) 

3. ประยุกต์ใ ช้  (Applying)  จัดเ ป็นกระบวนการทางสมองในการใช้
กระบวนการท่ีได้เรียนรู้มาในสถานการณ์ใหม่หรือสถานการณ์ท่ีคล้ายคลงึกนั 

4. วิเคราะห์ (Analyzing) กระบวนการทางปัญญาในขัน้นี  ้ เป็นการแยก
ความรู้ออกเป็นสว่น ๆ โดยสามารถให้เหตุผลวา่ ความรู้สว่นยอ่ยท่ีแยกแต่ละสว่นมีความเก่ียวข้อง
กบัโครงสร้างของความรู้ทัง้หมดอยา่งไร นกัเรียนท่ีมีความสามารถในการวิเคราะห์จะต้องสามารถ
จ าแนกความแตกตา่งได้ จดัระบบความรู้ได้ และบอกท่ีมาของความรู้ องค์ประกอบแตล่ะสว่นได้ 

5.ประเมินคา่ (Evaluating) เดิมความสามารถด้านการประเมินจดัเป็นความรู้
ขัน้สงูสดุ เป็นความสามารถของสติปัญญาเก่ียวกบัการตรวจสอบและการวิพากษ์ตา่งๆ 



  
 

73 

6.สร้างสรรค์ (Create) เป็นความสามารถของสติปัญญาในการสร้างสิ่งใหม่
จากสิ่งท่ีเคยเรียนรู้หรือสิ่งท่ีพบเห็นในบริบทต่าง ๆ นักเรียนท่ีมีความสามารถในการสร้างสรรค์
จะต้องสามารถสร้างสรรค์งาน แผนงาน หรือผลติภณัฑ์ หรือชิน้งานท่ีแปลกใหม่ 

เคร่ืองมือท่ีใช้วัด คือ แบบสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยมีขัน้ตอน 
การสร้างและพฒันาแบบสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ ดงันี ้(ดร.วารุณี ลภันโชติ : 2557) 

1. ก าหนดจุดมุ่งหมายของการสอบ เพื่ออะไร สอบใคร 
2. วิเคราะห์หลกัสตูร แยกแยะให้เห็นความสมัพนัธ์ สาระการเรียนรู้มาตรฐาน

การเรียนรู้ เนือ้หาของบทเรียน ตวัชีว้ดั/วตัถปุระสงค์การเรียนการสอน พฤติกรรมบง่ชี ้
3. ออกแบบการสร้างแบบวดั 
4. เขียนข้อสอบ 
5. ตรวจสอบคณุภาพของข้อสอบ / แบบสอบ 

5.1 ตรวจสอบความสอดคล้องและเหมาะสมของข้อสอบด้วยวิธีการ 
เชิงเหตผุล (ความตรงเชิงเนือ้หา) ท าได้ดงันี ้

- ความสอดคล้องของข้อสอบ / ข้อค าถามกบัวตัถปุระสงค์ 
- ความเหมาะสม ความชดัเจนของภาษา ตวัแนะน า ค าฟุ่ มเฟือย 

5.2 ตรวจสอบคุณภาพเชิงประจักษ์ (ความยากง่าย อ านาจจ าแนก  
ความเท่ียง ความตรง) 

6. ปรับปรุงและจดัท าเป็นแบบสอบฉบบัสมบูรณ์ 
3.8.2 การวัดและประเมินผลทักษะด้านปฏิบัติ 

พฤติกรรมด้านทักษะกระบวนการ (Process Skill) หรือ ด้านทักษะพิสัย
Psychomotor  Domain) พฤติกรรมการเรียนรู้ด้านทกัษะกระบวนการหรือทกัษะพิสยั ในท่ีนีจ้ะใช้
แนวคิดของเดฟ (Dave, 1975) เป็นพืน้ฐานในการศึกษาพฤติกรรมด้านการเคลื่อนไหว  
ของร่างกาย การพฒันาทกัษะด้านนีต้้องอาศยัการฝึกฝน โดยพฤติกรรมดงักลา่วมีล าดบัขัน้ตอน 
ท่ีเรียงล าดบัตามความซบัซ้อนของพฤติกรรม ดงันี ้

1. พฤติกรรมท่ีเกิดจากการเลียนแบบ (Imitation) พฤติกรรมท่ีเกิดจากการ
สงัเกต และการเลียนแบบจากตวัแบบไม่ว่า จะเป็นบุคคล ชิน้งานและวิธีการ เป็นการให้ผู้ เรียน
ได้รับรู้หลกัการปฏิบติัท่ีถกูต้อง หรือเป็นการเลอืกหาตวัแบบท่ีสนใจ 
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2. พฤติกรรมท่ีเกิดจากการจัดกระท า (Manipulation) ความสามารถในการ
ปฏิบติักิจกรรมหรือ ทกัษะโดยอิงจากความทรงจ าและขัน้ตอนการด าเนินการ ซึ่งสิ่งเหลา่นีอ้าจจะ
เกิดจาการศกึษา หรือการเรียนรู้และท าตามล าดบัขัน้ตอนท่ีมีการเสนอแนะไว้ 

3. พฤติกรรมท่ีกระท าด้วยความแม่นย า (Precision) เป็นพฤติกรรมสามารถ
ปฏิบติัด้วยตนเอง โดยไม่ต้องอาศยัเคร่ืองชีแ้นะ เม่ือได้กระท าซ า้แล้วก็พยายามหาความถูกต้อง 
ในการปฏิบัติจนเป็นความสามารถท่ีผ่านการฝึกฝนกลั่นกรองมาอย่างดี จนกลายเป็นทักษะ
ระดบัสงูท่ีประกอบไปด้วยความเช่ียวชาญและมีความแม่นย าในระดบัสูง เช่น การสาธิตวิธีการ
ปฏิบติัให้แก่ผู้ อ่ืน 

4. พฤติกรรมท่ีมีความสอดคล้องประสานกัน (Articulation) การปรับตัว
เพื่อให้เกิดความสอดคล้องระหว่างสว่นย่อยของชุดรูปแบบในการปฏิบัติการหรือความสามารถ
เพื่อให้เกิดทกัษะความสามารถท่ีมีการสอดประสานกันอย่างลงตวัและมีความคงท่ีภายใน การท่ี
ผู้ เรียนเกิดทกัษะได้ต้องอาศยัการฝึกฝนและกระท าอย่างสม ่าเสมอ ตวัอย่างเช่น ในการผลิตสื่อ 
วิดีทศัน์ต้องมีการใช้ทกัษะความสามารถในด้านท่ีเก่ียวกบัเพลง ดนตรี การแสดง และแสง ส ีเสยีง 

5. พฤติกรรมท่ีมีความเป็นธรรมชาติ (Naturalization) ความสามารถเชิง
ปฏิบติัระดบัสงูเป็นพฤติกรรมที่ได้จากการฝึกฝนอยา่งตอ่เน่ือง จนสามารถปฏิบติัได้คลอ่งแคลว่ 
 

    พฤติกรรมที่มีความเป็นธรรมชาติ 
(Naturalization) 

   พฤติกรรมที่มีความสอดคล้องประสานกนั 
(Articulation) 

  พฤติกรรมที่กระท าด้วยความแม่นย า (Precision) 

 พฤติกรรมที่เกิดจากการจดักระท า (Manipulation) 

พฤติกรรมที่เกิดจากการเลยีนแบบ (Imitation) 

ภาพประกอบ 33 ล าดบัขัน้ของพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านทกัษะกระบวนการ 

ขัน้ตอนการสร้างและพฒันาเคร่ืองมือวดัทกัษะพิสยั (ดร.วารุณี ลภันโชติ : 2557) 
1. ก าหนดจุดมุ่งหมายของการวดั (วดัอะไร วดัใคร) 



  
 

75 

2. นิยามทกัษะท่ีมุ่งวดั (กระบวนการ+ผลงาน) กระบวนการ (คุณภาพขณะ
ปฏิบัติงาน เวลาท่ีใช้ ความปลอดภัย ความสิน้เปลืองทรัพยากร) ผลงาน (คุณภาพของผลงาน
ปริมาณงาน ความปลอดภยั ความสิน้เปลอืง) 

3. ก าหนดวิ ธี การวัดและ เค ร่ือง มือ  (แบบตรวจสอบรายการ  และ 
มาตรประมาณคา่) 

4. ตรวจสอบเชิงเหตผุล (ความสอดคล้องของรายการกบันิยาม) 
5. ตรวจสอบเชิงประจกัษ์ (ความสอดคล้องของผลการประเมิน) 

3.9 ค าอธิบายรายวิชา ตัวชีว้ัดและโครงสร้างวิชาสุขศึกษาภาคเรียนที่ 1/2562 
เข้าใจวิธีการปฐมพยาบาลและการเคลือ่นย้ายผู้ ป่วยอยา่งปลอดภยั รวมถึงลกัษณะ

และอาการของผู้ ติดสารเสพติด การเกิดโรคและอุบติัเหตจุากการใช้สารเสพติด วิธีปอ้งกนัการติด
สารเสพติด และมีทักษะในการชักชวนให้ผู้ อ่ืนลด ละ เลิกสารเสพติด อย่างถูกต้องเหมาะสม                                    
รู้และเข้าใจเลือกอาหารท่ีเหมาะสมกับวยัรู้จกัวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดจากภาวะโภชนาการท่ีสง่ผล
กระทบต่อสขุภาพ รู้วิธีวิเคราะห์เกณฑ์มาตรฐานน า้หนกัของร่างกายท่ีเหมาะสมตลอดจนวิธีการ
ควบคมุน า้หนกัของร่างกายให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และการสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพ
ทางกายอยา่งเหมาะสม โดยใช้ทกัษะกระบวนการสบืเสาะหาความรู้ ส ารวจตรวจสอบ สบืค้นจัด
กลุม่และบนัทกึข้อมลู สร้างสรรค์และน าเสนอวิธีการเรียนรู้จากการปฏิบติั การสือ่สาร การคิด การ
แก้ปัญหา การใช้ทกัษะชีวิตและเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันสอดคล้องตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเห็นคุณค่าการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรคและความ
ปลอดภยัของตนเอง สงัคมเพื่อคณุภาพท่ีดีมีความสขุ 

ตัวชีว้ัดมาตรฐานได้แก่ 
1. เลือกรับประทานอาหารท่ีเหมาะสมกับวยัและและสอดคล้องกับอาหารกลุม่

ประเทศอาเซียน    (พ4.1  ม.1/1) 
2. วิ เคราะห์ปัญหาท่ีเกิดจากภาวะโภชนาการท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ   

(พ4.1  ม.1/2) 
3. ควบคมุน า้หนกัของตนเองให้อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน  (พ4.1  ม.1/3) 
4 .  ส ร้าง เส ริมและป รับป รุงสมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบ   

(พ4.1  ม.1/4) 
5 .  แสดงวิ ธี การปฐมพยาบาลและ เคลื่ อน ย้ายผู้ ป่ วยอย่างปลอดภัย   

(พ5.1  ม.1/1) 
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6. อธิบายลกัษณะ อาการของผู้ ติดสารเสพติดและการปอ้งกนัการติดสารเสพติด  
(พ5.1  ม.1/2) 

7. อธิบายความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดโรคและอุบัติเหตุ   
(พ5.1  ม.1/3) 

8. แสดงวิธีการชักชวนผู้ อ่ืนให้ลด ละเลิก สารเสพติดโดยใช้ทักษะต่างๆ   
(พ5.1  ม.1/4) 

โครงสร้างรายวิชาจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ดังนี ้
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 ปฐมนิเทศรายวิชา 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 ทดสอบสมรรถภาพ 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 ความหมาย ความส าคญั หลกัการและอุปกรณ์ในการ

ปฐมพยาบาลเบือ้งต้น 
แผนการจัดการเ รียน รู้ ท่ี4  การปฐมพยาบาลในกรณีเ กิดการบาดเจ็บ 

(เกิดบาดแผล) 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 5 การปฐมพยาบาลในกรณีเกิดการบาดเจ็บหรือ

เจ็บป่วย (การปฐมพยาบาลในกรณีเป็นลม) 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 6 การปฐมพยาบาลในกรณีเกิดการบาดเจ็บหรือ

เจ็บป่วย (การปฐมพยาบาลในกรณีกระดกูหกั) 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 7 การเคลือ่นย้ายผู้ ป่วย 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 8 ทดสอบกลางภาค 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 9 อนัตรายจากสารเสพติด 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 10 ลกัษณะอาการผู้ ติดสารเสพติด 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 11 การปอ้งกนัการใช้สารเสพติด 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 12 ทกัษะชกัชวนให้ผู้ อ่ืนลด ละ เลกิ สารเสพติด 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 13 ภาวะโภชนาการกบัสขุภาพ 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 14 ปัญหาท่ีเกิดจากภาวะทพุโภชนาการ 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 15 การปฏิบติัตวัเพื่อแก้ไขปัญหาโภชนาการ 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 16 ความส าคญัการดแูลและควบคมุน า้หนกัตวั 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 17 การดแูลและควบคมุน า้หนกัตามเกณฑ์มาตรฐาน 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 18 ทดสอบปลายภาค 
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4. จิตวทิยาพัฒนาการของวัยรุ่นตอนต้น (มัธยมศึกษาปีที่1-3) 
4.1 พัฒนาการทางกาย 

ศรีเรือน แก้วกังวาน (2538) ความเป็นหญิงสาวท่ีเพิ่งเร่ิมเจริญเติบโตเต็มท่ีในวัย 
แรกรุ่น การเจริญเติบโตของลกัษณะทางเพศมีพฒันาการ 3 ขัน้ตอน ได้แก่ 

Pre-pubescence เป็นระยะลกัษณะทางเพศสว่นตา่ง ๆ เร่ิมพฒันา เช่น สะโพก
เร่ิมขยาย เต้านมของเด็กหญิงเร่ิมเจริญ เสียงของเด็กชายเร่ิมแตกพร่า แต่อวยัวะสืบพนัธ์ุยงัไม่
เร่ิมท าหน้าท่ี 

Pubescence เป็นระยะท่ีลกัษณะทางเพศต่าง ๆ ยงัคงมีการเจริญเติบโตต่อไป
อวยัวะสืบพนัธ์ุเร่ิมท าหน้าท่ีแต่ยงัไม่สมบูรณ์ เด็กหญิงเร่ิมมีประจ าเดือน เด็กชายเร่ิมผลิตเซลล์
สบืพนัธ์ุได้ 

Post-pubescence ห รือ  Puberty เ ป็ น ระยะ ท่ีลักษณะทาง เพศทุกส่วน
เจริญเติบโตเต็มท่ี อวัยวะสืบพันธ์ุท าหน้าท่ีได้ มีวุฒิภาวะทางเพศสามารถมีบุตรได้ จึงถือเป็น
ระยะท่ีเด็กยา่งเข้าสูว่ยัรุ่นได้จริง 

การเร่ิมเข้าสู่วัยรุ่นของเด็กแต่ละคนไม่เท่ากัน ในบางคนเร่ิมเข้าสู่วัยรุ่นในระยะ
Puberty ค่อนข้างเร็วในบางคนมีพฒันาการค่อนข้างช้าได้ โดยการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้นัน้มีผล
มาจากการท างานของระบบต่อมไร้ท่อซึง่ผลิตฮอร์โมนหลายชนิดท่ีเก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของร่างกายวยัรุ่น 

4.2 พัฒนาการทางจติใจอารมณ์ 
ทิพย์ภา เชษฐ์เชาวลติ (2541)ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ วยัรุ่นอยูใ่นขัน้พอใจใน

การรักเพศตรงข้าม (Genital Stage) ความพึงพอใจและความสุขต่าง ๆ เป็นแรงขับมาจาก 
วุฒิภาวะทางเพศ เร่ิมสนใจเพศตรงข้าม มีแรงจูงใจท่ีจะรักผู้ อ่ืน ต้องการอิสระจากพ่อแม่มากขึน้
เด็กชายจะเลยีนแบบพอ่ เด็กหญิงจะเลยีนแบบแม่ 

อารมณ์ของวัยรุ่นเป็นอารมณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงง่าย อ่อนไหวง่าย เจ้าอารมณ์  
มีอารมณ์รุนแรง การควบคุมอารมณ์ยงัไม่สู้ ดี บางครัง้เก็บกด บางคราวมั่นใจสูง บางครัง้พลุ่ง
พลา่นลกัษณะอารมณ์เหลา่นีเ้รียกวา่ พายุบุแคม (สชุา จันทน์เอม , 2536 ; ศรีเรือน แก้วกังวาล , 
2538) เพราะลกัษณะอารมณ์แบบนีจ้ึงมีความคิดขดัแย้งกบัผู้ใหญ่ได้งา่ย ท าให้วยัรุ่นคิดวา่เพื่อน
ท่ีเข้าใจตัวเองมากท่ีสุดคือเพื่อนในวัยเดียวกัน เน่ืองจากมีความคิดเห็นท่ีเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน ยอมรับกันและกัน การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ท่ีเกิดขึน้นัน้มีผลมาจากปัจจยัหลาย ๆ
อยา่ง เช่น การปรับตวักบัการเปลีย่นแปลงทางด้านร่างกาย การปรับพฤติกรรมการแสดงออกจาก
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การเป็นเด็ก เข้าสูก่ารเรียนรู้บทบาทของการเป็นผู้ ใหญ่ สงัคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
เป็นต้น 

การสง่เสริมทางวุฒิภาวะทางอารมณ์ท าได้โดยผู้ปกครองต้องให้เวลาและมีความ
อดทนเพื่อท่ีจะท าความเข้าใจกบัวยัรุ่น เป็นตวัอยา่งของผู้ ท่ีมีอารมณ์มัน่คง แนะน าและสง่เสริมให้
เด็กเรียนรู้การควบคมุอารมณ์ และแนะน าวิธีการระบายความเครียดท่ีเหมาะสม 

4.3 พัฒนาการทางสังคม 
ทฤษฎีพฒันาบุคลิกภาพของอิริคสนั วยัรุ่นอยู่ในขัน้พฒันาการขัน้ท่ี 5 คือ ความมี

เอกลกัษณ์ประจ าตวัหรือความสบัสนในบทบาทของตนเอง เป็นวยัท่ีพฒันาเอกลกัษณ์ของตนเอง
มีจุดมุ่งหมายในชีวิตของตนเอง สงัคมของเด็กคือกลุม่เพื่อน จะยดึแบบจากกลุม่เพื่อนและบุคคล
ท่ีตรงกับอุดมคติ อาจจะเกิดความขัดแย้งกับผู้ ใหญ่ และเกิดความสับสนทางจิตใจ หากไม่
สามารถแก้ไขความสบัสนนีไ้ด้ เด็กจะเป็นคนท่ีมีบุคลกิภาพสบัสน ไม่มัน่คง  

ความสมัพนัธ์ระหว่างเพื่อน วยัรุ่นมีความต้องการท่ีจะเป็นท่ียอมรับของเพื่อนและ
สงัคมรอบ ๆ ตวั มีการรวมกลุม่เพื่อนรุ่นเดียวกนั ซึง่สว่นใหญ่มีความคิดหรือท าอะไรที่คล้าย ๆ กนั 
ช่วยเหลือกัน มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน กลุ่มเพื่อนจะมีอิทธิพลมากต่อทัศนคติ 
ความสนใจ และพฤติกรรมการแสดงออกของวยัรุ่น วยัรุ่นมักมีความคิดว่าความคิดเห็นของคน
อ่ืนๆ ไม่มีความส าคญัเท่ากับความคิดเห็นของกลุม่เพื่อน และมีความต้องการให้ผู้ ใหญ่ยอมรับ
กลุม่เพื่อนของตนด้วย 

ความสมัพนัธ์ระหว่างเพื่อนต่างเพศ เม่ือเด็กอายุประมาณ 13-14 ปี เด็กหญิงเร่ิม
สนใจเด็กชายและพยายามท่ีจะเรียกร้องความสนใจจากเด็กชาย แต่เด็กชายยงัไม่มีความรู้สกึนี ้
เม่ือเด็กชายอายุประมาณ 14-16 ปี จะเร่ิมสนใจเพศตรงข้ามและบางคนเร่ิมแยกตวัไปสนิทสนม
กับเพศตรงข้าม วัยรุ่นหญิงมักจะพิถีพิถันเร่ืองการแต่งกายเป็นอย่างมาก เอาใจใสเ่ร่ืองรูปร่าง
ความสวยงามหน้าตาเช่นเดียวกันวยัรุ่นชายก็มีพฤติกรรมท่ีมุ่งให้วัยรุ่นหญิงสนใจตนเอง เช่น 
แซวหรือหยอกล้อวยัรุ่นหญิงในวยัรุ่นท่ีมีรูปร่างหน้าตาสวย เป็นท่ียอมรับของกลุม่เพื่อนมกัจะไม่มี
ปัญหา แต่ในวัยรุ่นท่ีคิดว่าตนเองแตกต่างจากเพื่อน มีปมด้อยเร่ืองรูปร่างหน้าตา มักจะแสดง
พฤติกรรมอ่ืนให้เป็นท่ีนา่สนใจของเพศตรงข้ามเม่ือวยัรุ่นชายและหญิง มีความสนใจซึง่กนัและกนั
ทัง้สองฝ่ายเร่ิมให้ความส าคญัต่อการแสดงออกของบทบาททางเพศ ความสนใจและความสนิท
สนมกบัเพื่อนตา่งเพศนีอ้าจยัง่ยืนไปจนกระทัง่มีการแตง่งานเกิดขึน้ในวยัผู้ใหญ่ตอ่ไป 

การส่งเสริมพัฒนาการและการปรับตัวในวัยรุ่น ผู้ ท่ีเป็นวัยรุ่นเอง บิดา มารดา
อาจารย์ และผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องทัง้หมดควรร่วมมือเพื่อช่วยเหลือกันให้วัยรุ่นไทยสามารถมี
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พฒันาการและการปรับตวัท่ีดี สามารถใช้ชีวิตวยัรุ่นได้อย่างดีและพร้อมท่ีจะเติบโตเป็นผู้ ใหญ่
ตอ่ไป 

4.4 พัฒนาการทางสติปัญญา 
เด็กวัยรุ่นมีการเจริญเติบโตของสมองอย่างเต็มท่ี พัฒนาการทางด้านความคิด

สติปัญญา เป็นไปอย่างรวดเร็ว สามารถเข้าใจเร่ืองท่ีเป็นนามธรรมได้ มีความคิดกว้างไกล
พยายามแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ มีจินตนาการมาก มีความเช่ือมัน่ในความคิดของตนเองอยา่งมาก 

พัฒนาการทางความคิดของเพียเจท์ (Piaget , 1958 cite in Lefrancois, 1996) 
เด็กวยัรุ่นพฒันาความคิดจากความคิดรูปธรรม มาจากวยัเด็กสูก่ระบวนการพฒันาความคิดแบบ
เป็นหตผุล เป็นรูปแบบชดัเจน มีลกัษณะเดน่คือ สามารถคิดอยา่งมีเหตผุล โดยไม่ใช้วตัถเุป็นสือ่มี
การคิดแบบใช้ตรรกะจากเงื่อนไขท่ีก าหนด การคิดแบบใช้เหตุผลเชิงสดัสว่น การคิดแบบแยกตวั
แปร เพื่อสรุปผล การคิดแบบใช้เหตุผลสรุปเป็นองค์รวม คาดการณ์อนาคตได้โดยมองย้อนอดีต
(ศรีเรือน แก้วกงัวาล, 2538 ; ทิพย์ภา เชษฐ์เชาวลติ, 2541) 

ความคิดแบบตนเองเป็นศูนย์กลางในวยัรุ่น คือ จะคิดว่าพฤติกรรมของตนถูกเฝ้า
มองจากบุคคลอ่ืน ให้ความใสใ่จอย่างมากตอ่ค าวิพากษ์วิจารณ์ของบุคคลอ่ืน โดยเฉพาะในเร่ือง
การแต่งกาย ทรงผม และรูปร่างของตน วัยรุ่นมักคาดหวังว่าสิ่งท่ีตนแสดงออกว่าสนใจ  
ชอบบุคคลอ่ืนจะต้องรู้สึกเช่นนัน้ด้วย และวัยรุ่นมีความคิดฝัน มีจินตนาการว่าตนเป็นคนเก่ง 
และมีโลกสว่นตวั 

ทฤษฎีพัฒนาการด้านศีลธรรมจรรยาของโคลเบริกซ์  (Kohlberg’s Level of 
Morality) (Kohlberg 1969 : 1980 cited in Lefranocois, 1996 ; ศรีเรือน แก้วกังวาล , 2538)
ระดบัการพฒันาการด้านศีลธรรมจรรยา มี 3 ระดบั แตล่ะระดบั แบง่เป็น 2 ขัน้ตอน ดงันี ้

ระดบัท่ี 1 ก่อนมีศีลธรรมจรรยา  
ขัน้ตอนท่ี 1 เช่ือฟัง ท าสิง่ท่ีดี ท าตามกฎเกณฑ์เพราะกลวัถกูลงโทษ 
ขัน้ตอนท่ี 2 ท าสิง่ท่ีดี ท าตามกฎเกณฑ์เพื่อหวงัได้รับรางวลัและการช่ืนชม 

ระดบัท่ี 2 มีศีลธรรมจรรยา 
ขัน้ตอนท่ี 3 เป็นเด็กดี ได้รับการยอมรับจากบิดา มารดา ครู กลุม่เพื่อนและ

สงัคม 
ขัน้ตอนท่ี 4 ท าตามกฎเกณฑ์ของสงัคม 

ระดบัท่ี 3 หลงัมีศีลธรรมจรรยา 
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ขัน้ตอนท่ี 5 ตระหนักถึงสิทธิของบุคคล กฎระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ 
ในสงัคม 

ขัน้ตอนท่ี 6 ปฏิบติัตามหลกัศีลธรรม 
วัยรุ่นถูกจัดอยู่ในพัฒนาการระดับท่ี 2 ขัน้ตอนท่ี 3 ถึงขัน้ตอนท่ี 4 คือมีศีลธรรม

จรรยาซึ่งพฒันามาจากวยัเด็ก โดยเด็กวยัรุ่นจะเป็นเด็กดี เพื่อได้รับการยอมรับจากบิดา มารดา
ครู กลุม่เพื่อนและสงัคม จะพฒันาศีลธรรมเข้าสูว่ยัผู้ใหญ่ตอ่ไป เด็กวยัรุ่นบางคนอาจมีพฒันาการ
ด้านศีลธรรมจรรยาก้าวหน้าไปอีกในขัน้ตอนท่ี 5 ก็ได้ ทัง้เด็กและผู้ ใหญ่มีพฒันาการทางศีลธรรม
จรรยาในระดบัท่ีแตกตา่งกนั บางคนแม้เป็นผู้ใหญ่ก็อาจพฒันาได้เพียงระดบัต้นเทา่นัน้ 

4.5 การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสติปัญญาของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 
เด็กวัยรุ่นมีการเจริญเติบโตของสมองอย่างเต็มท่ี พัฒนาการทางด้านความคิด

สติปัญญา เป็นไปอย่างรวดเร็ว สามารถเข้าใจเร่ืองท่ีเป็นนามธรรมได้ มีความคิดกว้างไกล
พยายามแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ มีจินตนาการมาก มีความเช่ือมัน่ในความคิดของตนเองอยา่งมาก 

การจัดการเรียนการสอนต้องสอดคล้องกับสติปัญญาและความสามารถของ
นกัเรียนประกอบกับปัจจุบนัเป็นยุคการจัดการเรียนรู้ไทยแลนด์ 4.0 เป็นนโยบายการขบัเคลื่อน
ประเทศไทยสูค่วามมัน่คง มัง่คัง่และยัง่ยืน เพื่อให้ประเทศก้าวพ้นปัญหาท่ีก าลงัเผชิญอยู ่จากการ
สงัเคราะห์องค์ประกอบท่ีส าคญัของการจดัการเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0 กระทรวงศึกษาธิการ
(2559); กองบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา (2559; 19-27); ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2559) 
มีองค์ประกอบท่ีส าคญั 3 ประการ คือ 

1. ลกัษณะของกิจกรรมการเรียนรู้มีลกัษณะท่ีส าคญัด้วยกนั 7 ประการได้แก่ 
- เป็นกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสว่นรวม 
- เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีจะท าให้นักเรียนได้รับทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับ

ศตวรรษท่ี 21 คือ ทกัษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การสร้างนวตักรรมการ
เรียนและการท างานร่วมกนัเป็นทีม การมีภาวะผู้น า การสื่อสาร การใช้ข้อมูลและสารสนเทศการ
ติดตอ่สือ่สารทางไกล การใช้คอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ การคิดค านวณ 

- เป็นกิจกรรมท่ีเน้นกระบวนการของการเรียนรู้โดยยึดปัญหาเป็นฐาน 
เพื่อการน าไปปฏิบัติ ส่งเสริมการวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา  จัดกิจกรรมท าโครงงานและ
แก้ปัญหาโจทย์ในรูปแบบตา่ง ๆ 
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- สง่เสริมให้ได้แสวงหาโอกาส น าไปสูก่ารออกแบบ การลงมือปฏิบติั ค้นหา
ค าตอบจากห้องทดลอง ห้องปฏิบติัการ จัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน สถานประกอบ
การ แปลงสาธิต โรงาน เพื่อค้นหาค าตอบจากสถานท่ีประกอบการจริง 

- เป็นกิจกรรมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่ง
ใหม่ ๆ ท าให้นกัเรียนและครูค้นพบความรู้ใหม่ สร้างสรรค์ความรู้ใหม่และการสร้างสรรค์นวตักรรม 

- เรียนรู้ทั่วโลกและภูมิปัญญาหลกัของไทย ศึกษาทางเลือกของสงัคมไทย
และของโลก ท่ีมีความหลากหลาย  

- เป็นกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีเป้าหมาย เป็นกระบวนการเรียนรู้มีความ
เช่ือมโยงกบัวิถีชีวิต สง่เสริมวฒันธรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสามารถ
สร้างอาชีพได้ 

2. บทบาทของผู้สอน ต้องแสดงออกถึงพฤติกรรมดงันี ้
- เป็นผู้ กระตุ้นให้เกิดการเป็นห้องเรียนแห่งความสงสยั อยากเรียนอยากรู้

อยากหาค าตอบ สอนน้อยแตใ่ห้ผู้ เรียนได้เรียนรู้อยา่งมาก 
- สง่เสริมกระบวนการวิจัยให้เกิดขึน้กับตวัผู้ เรียนและกระตุ้นให้ตวัผู้ เรียนได้

ลงมือปฏิบติัจากกิจกรรม 
- กระตุ้นให้กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นการคิดสร้างสรรค์ ให้น าองค์ความรู้ท่ีมี

อยู่ทุกท่ี มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ เพื่อสร้างและพัฒนาน าไปสู่การผลิตนวัตกรรม ขึน้มา
ตอบสนองความต้องการของชุมชน  

- กระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดการท างานร่วมกนั 
- กระตุ้นให้ใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ปัญหารายบุคคล แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น 
- เปลีย่นจากผู้ถ่ายทอดเป็นผู้ ชีแ้นะ 
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีบูรณาการพัฒนาทักษะทางสังคม คุณธรรม

จริยธรรม คารวธรรม การสร้างเสริมสขุภาพอนามยั การเป็นพลเมืองท่ีดีของประเทศและของโลก 
- กระตุ้นให้ผู้ เรียนมีจิตสาธารณะยดึประโยชน์สว่นรวมเป็นท่ีตัง้ 

3. บทบาทของผู้ เรียน แสดงออกถึงพฤติกรรมดงันี ้
- ผู้ เรียนแตล่ะคนจะไม่อยูน่ิ่ง กระตือรือร้นและคิดค้นหาค าตอบอยูต่ลอดเวลา 
- ร่วมกนัลงมือปฏิบติักิจกรรม ใช้การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา 
- การร่วมกนัระดมความคิดและสร้างสรรค์แบบกลุม่ 
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- สามารถใช้ทกัษะในกระบวนการแก้ปัญหาท่ีซบัซ้อนได้ 
- เกิดทกัษะในการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและการท างานอยา่งเป็นระบบ 
- ใช้ทักษะในการสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้ การน าเสนอผลการเรียนมา

อภิปรายแลกเปลีย่นกนั 
- มีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ท่ีเป็นประโยชน์หรือ

สนองความต้องการของชุมชน สงัคม หรือประเทศชาติ 
- แสดงถึงคุณลักษณะมีจิตส านึกสาธารณะ และมีคุณธรรม จริยธรรม 

ความดีงาม 
Meyers (1993, 4)การเรียนรู้อยา่งกระตือรือร้น (Active Learning) คือ การท่ีผู้ เรียน

ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ การลงมือกระท าและการแก้ปัญหา ท่ีเกิดจากสถานการณ์ท่ีเป็น
ปัญหา สร้างความอยากรู้ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จะต้องสร้างให้ผู้ เรียนแลกเปลี่ยนข้อมลู
ความ รู้  เ กิดการสร้างมโนทัศน์หรือทักษะใหม่  (Bonwell, 1991 , 2)ให้ความหมายว่า 
การเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น คือ การเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบติั ผู้ เรียนต้องรับผิดชอบในการ
เรียนรู้ของตนเอง โดยผ่านกิจกรรมในการพูดคุย การอ่าน การเขียน การอภิปราย การสะท้อน
ความรู้หรือการตัง้ค าถามในลกัษณะของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นกลุ่มผู้ สอนท าหน้าท่ี
กระตุ้นให้ผู้ เรียนพยายามสร้างเนือ้หาในการเรียนและกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจสามารถ
สร้างองค์ความรู้ จากการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ ผ่านกระบวนการแก้ปัญหา และการคิด
วิ เคราะ ห์  ซึ่ งผู้ เ รี ยนจะ เ ป็นศูน ย์กลางในการ เ รียน รู้  จนสามารถส่งผลใ ห้ผู้ เ รี ย น มี
กระบวนการพฒันาทักษะการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ นอกจากนีแ้นวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
อย่างกระตือรือร้นท่ีนิยมใช้ก็คือ จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติ ไม่เน้นการสอนแบบบรรยาย กิจกรรม 
ควรมีอย่างหลากหลาย ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการปฏิบติักิจกรรม ได้พฒันาทกัษะกระบวนการคิด
กิจกรรมการเรียนรู้มีความยืดหยุ่น มีความเป็นอิสระนอกเหนือจากการเรียนแบบปกติ และเปิด
โอกาสให้ผู้ เรียนได้แสดงผลการเรียนรู้ สามารถประยุกต์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ มีรูปแบบการจดั
กิจกรรมขึน้อยูก่บัวตัถปุระสงค์ของการเรียนรู้ เนือ้หา เวลา จ านวนของผู้ เรียน 

5. งานวจิัยที่เก่ียวข้อง 
5.1 งานวิจัยที่เก่ียวข้องในต่างประเทศ 

Kunubacak (2000, 1731)ได้ศึกษาเจตคติของนักเรียนต่อการเรียนการสอนบน
เครือข่ายจากนกัเรียนท่ีเรียนนโยบายสิทธิมนุษยชนใน มหาวิทยาลยัมิดเวสท์เทิร์นสเตทจ านวน 
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23 คน และเลือกสัมภาษณ์นักเรียนใน ชัน้เ รียนอีก 6 คน ผู้ วิจัยใช้แบบจ าลองการสอน 
บนเครือข่าย Brannan and Milhein ในการตรวจสอบวิธีการสอนยุทธศาสตร์และกิจกรรม 
ในรายวิชาโดยศึกษา 3 ด้าน คือ ประสบการณ์และทักษะทางคอมพิวเตอร์ของนกัเรียนท่ีเรียน 
บนเครือข่ายการเผยแพร่ออนไลน์และความสะดวกในการเรียนออนไลน์ผลการวิจัยพบว่า 
นักเรียนสนุกกับการเรียนออนไลน์การค้นพบความคิดใหม่ ๆ และการวิเคราะห์ข้อความของ
นกัเรียนคนอ่ืน ๆ ในการอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ นอกจากนีย้งัพบว่า นกัเรียนชอบท่ีจะเป็นผู้
รองรับข้อมลูมากกว่าจะเป็นนกัเรียนท่ีกระตือรือร้นนกัเรียนชอบเรียนคนเดียวด้วยทรัพยากร ท่ีมี
อยูใ่นการเรียนออนไลน์มากกวา่การท างานเป็นกลุม่ หรือเป็นคูรู่ปแบบของบทเรียนบน เครือขา่ย
แบบใหม่ท่ีต้องการคือสิ่งสนับสนุนต่าง ๆ ท่ีจะช่วยฝึกนักเรียนในการใช้เว็บและการสอนบน
เครือข่ายสนบัสนุนให้นกัเรียนได้ใช้ประโยชน์จากเว็บเป็นทรัพยากรในการศึกษา และพฒันาเว็บ
ไปสูก่ารศกึษาในระดบัสงูขึน้ตอ่ไป  

McLaughlin (2001 : 489 - A) ได้วิจัยเก่ียวกับรูปแบบการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียน
ด้วยบทเรียนบนเว็บจุดมุ่งหมายของการวิจัยเพื่อท่ีจะศึกษารูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษา
พยาบาลด้วยบทเรียนบนเว็บและศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างการยอมรับบทเรียนบนเว็บและ
รูปแบบการเรียน กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาพยาบาลแมคคาธี จ านวน 35 คน และนักศึกษา
พยาบาลท่ีมหาวิทยาลยัโฮดาโฮ โดยผู้ เรียนสามารถศึกษาบทเรียนบนเว็บได้เองท่ีมหาวิทยาลยั
และศึกษาจากสาขาภูมิศาสตร์วิธีการเรียนใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่ง
ผลการวิจัยพบว่าผู้ เรียนพอใจในบทเรียนบนเว็บและความสมัพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียน 
ด้วยบทเรียนบนเว็บแตล่ะรูปแบบไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

Storslee (2001 : 451 - A) การวิจัยนีมี้วตัถุประสงค์เพื่อสร้างกลุม่ข้อมูลท่ีจ าแนก
สื่อท่ีเหมาะสมส าหรับกระบวนการรู้คิดและการสง่เนือ้หาบนเครือข่ายความเร็วสงูเวิลด์ไวด์เว็บ
เป็นตัวกลางใหม่ ส าหรับการส่งเคร่ืองมือการสอนและมีการวิจัยจ านวนน้อยท่ีศึกษาเก่ียวกับ 
สื่อเว็บเพจการวิจัยนีบ้รรยายถึงแบบจ าลองสื่อเว็บเพจท่ีสร้างขึ น้โดยใช้สื่อการเช่ือมโยงการรู้ 
เร่ืองสื่อทศัน์วสัดุการออกแบบการติดต่อการรู้คิดและการวิจยัสื่อใจความในวรรณกรรมได้ แสดง
ให้เห็นเนือ้หากระบวนการรู้คิดรูปแบบในสื่อผสมของผลของเนือ้หาในการปรับปรุงมีจุด ท่ีมีการ
เพิ่มในเว็บท่ีสร้างตวันบัให้กับการสง่ข้อมูลเนือ้หาแต่วรรณกรรมไม่ได้จ าแนกจุดท่ีเป็น ผลท าให้  
ลดน้อยลงแบบจ าลองเว็บเพจใช้เครือข่ายเป็นปัจจัยในการ ก าหนดอิทธิพลของสื่อต่อ
กระบวนการรู้คิดของเนือ้หาท่ีใช้เว็บเป็นฐานแบบจ าลองคาดการณ์การรู้คิดท่ีสื่อจัดขึน้จะเป็นผล
ลบเช่นเดียวกบัการเพิ่มการติดตอ่การรู้คิดกบัเวลาในการดาวน์โหลดเว็บเพจการวิจยันีไ้ด้ ทดสอบ
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แบบจ าลองเว็บเพจส าหรับเครือขา่ยความเร็วสงูแบบจ าลองคาดการณ์วา่เว็บเพจท่ีเป็น ตวัอกัษร
รูปภาพภาพเคลือ่นไหวและเสยีงสามารถสร้างเนือ้หาได้ดีท่ีสดุและเว็บเพจท่ีตวัอกัษร รูปภาพและ
ภาพเคลื่อนไหวเป็นทางเลือกในการสร้างเว็บเพจท่ีมีเสียงการวิจัยใช้ทัง้วิธีวิจัยเชิง ปริมาณและ
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณพบว่านกัเรียน เรียนได้ดีกว่า
เม่ือเว็บเพจมีส่วนประกอบของสื่อแทนท่ีจะมีเพียงตัวหนังสือเว็บเพจท่ีตัวหนังสือ เว็บเพจท่ีมี
ตวัอกัษรรูปภาพภาพเคลือ่นไหวและเสยีงดีกวา่เว็บเพจท่ีมีเสยีงเพียงตวัอกัษรและรูปภาพหรือท่ีมี
ตวัอักษรเพียงอย่างเดียวเว็บเพจท่ีมีตวัอักษรรูปภาพและภาพเคลื่อนไหวเป็น ทางเลือกส าหรับ
เว็บเพจท่ีรวมเสียงเพราะไม่พบความต่างระหว่างการออกแบบทัง้สองแบบข้อมูลเชิงคุณภาพ
สนบัสนุนผลการวิจัยเชิงปริมาณอย่างไรก็ตามร้อยละ 37 ของผู้ตอบท่ีใช้ เว็บเพจท่ีมีเสียงรู้สกึวา่
เสียงเป็นสิ่งรบกวนสมาธิผลการวิจัยท าให้เห็นว่าผู้ พัฒนาเว็บต้องระวัง เร่ือง ความเร็วของ
เครือขา่ยท่ีนกัเรียนจะใช้เข้าถึงเนือ้หาและระยะเวลาของสือ่ท่ีพวกเขาใช้ในการดาวน์โหลด 

Dunn (2002 : 3002 - A) ได้ศึกษาผลการสอบผ่านดัง้เดิม (แบบเก่า) กับการสอน 
อ่านโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีมีต่อนักเรียน ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 141 คน 
โดยแบง่เป็น 2 กลุม่ กลุม่ควบคมุ ได้แก่ นกัเรียนท่ีเรียนด้วยวิธีการอ่านแบบดัง้เดิม จ านวน 78 คน
กลุ่มทดลอง ได้แก่ นักเรียนท่ีเรียนด้วยวิธีการสอนอ่านโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน จ านวน 
63 คน การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้คะแนนผลการอ่านจากการทดสอบความเข้าใจการอ่าน 
ทักษะพืน้ฐานและแบบทดสอบความสามารถกับผลสมัฤทธ์ิทางการอ่านผลการศึกษาพบว่า 
มีการปรับปรุงดีขึน้อยา่งมีนยัส าคญั 

จากการทดสอบก่อนการเรียนการทดสอบหลงัการเรียน ทัง้ใช้กลุ่มทดลองและ 
กลุ่มควบคุมอย่างไร ก็ตาม กลุ่มทดลองปฏิบัติได้ดีกว่ากลุ่มควบคุมในการปฏิบติัความเข้าใจ 
ในการอ่านคะแนนเฉลี่ยหลงัการเรียนบ่งชีน้ักเรียนหญิง โดยภาพรวมปฏิบัติได้ดีกว่านักเรียน 
โดยไม่ค านงึถึงสภาพการทดลองนกัเรียนหญิงในกลุม่ทดลองปฏิบติัได้ดีกวา่กลุม่นกัเรียนชายและ
นกัเรียนหญิงในกลุม่ควบคุมมีสหสมัพนัธ์ อย่างมีนยัส าคญัระหว่างคะแนนการปฏิบติั การอ่าน 
ในแบบสอบทักษะขัน้พืน้ฐานของไอโอวากับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ 
ความคลอ่งแคลว่ทางภาษาส าหรับทัง้ 2 กลุม่ข้อค้นพบเหลา่นีบ้ง่ชีบ้ทเรียนอ่านท่ีใช้ คอมพิวเตอร์
ซึ่งเป็นการแทรกแซงอาจจะเพิ่มปฏิบัติความเข้าใจในการอ่านในการวัดท่ีใช้ แบบทดสอบ
มาตรฐานช่วยสอนสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูกวา่นกัเรียนท่ีเรียนด้วยวิธีแบบปกติ 
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กลา่วโดยสรุปได้วา่ จากการทบทวนวรรณกรรมแสดงให้เห็นวา่แนวการจัดการเรียน
การสอนของกาเย่ (Gange) ท าให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ได้รวดเร็วและมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
เพิ่มขึน้และมีทกัษะในการเรียนรู้ในเร่ืองตา่ง ๆ ได้เป็นอยา่งดี 

5.2 งานวิจัยที่เก่ียวข้องในประเทศ 
 ศุภาวรรณ ชัยลงักา เพ็ญพิศุทธ์ิ ใจสนิทและศิวภรณ์ สองแสน (2560, 95) การจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของกาเย่ เพื่อพฒันา ทางการเรียนภาษาไทยส าหรับนกัเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 3 จากผลการวิจัยพบว่า นกัเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด
ของกาเย่ มีคะแนนเฉลี่ย ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน คิดเป็น 
ร้อยละ 35.83 และมีคะแนนเฉลี่ย สูงกว่าเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้คือ ร้อยละ 75 คิดเป็นร้อยละ 3.06 
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ทัง้นีเ้พราะในการจัด กิจกรรมการเรียนรู้ผู้ วิจัยได้ให้นักเรียน 
ได้เรียนรู้จากงา่ยไปหายาก โดยใช้สือ่ท่ีเป็นรูปธรรมไปสูส่ิง่ท่ีเป็น นามธรรมและคอ่ย ๆ เพิ่มความ
ยากขึน้ตามล าดบั ผู้วิจยัใช้สือ่มากระตุ้นความสนใจของนกัเรียน ท าให้นกัเรียน สนใจในกิจกรรม
ท่ีเรียนมีการแจ้งจุดประสงค์ให้นักเรียนทราบก่อนเรียนท าให้นักเรียนเข้าใจเป้าหมาย ท่ีเรียน 
และเรียนด้วยความตัง้ใจ มีการทบทวนความรู้เดิมท่ีจ า เป็นก่อนท่ีจะเรียนเนือ้หาใหม่ ท าให้
นกัเรียน ระลกึถึงความรู้เดิมเพื่อเช่ือมโยงกับความรู้ใหม่ นกัเรียนได้ฝึกสงัเกตสิ่งท่ีเรียนก่อนการ
ลงมือท าให้เรียนรู้ได้ รวดเร็วและเข้าใจสิง่เรียน มีการตรวจสอบผลงานท่ีนกัเรียนท าท าให้นกัเรียน
เข้าใจวา่สิง่ท่ีท าไปถกูต้อง หรือไม่และควรปรับปรุงแก้ไขอยา่งไรให้ถูกต้อง มีการศกึษาหาความรู้
เพิ่มเติมนอกเหนือจากท่ีเรียนมาเพื่อให้ นกัเรียนมีความแม่นย าในเนือ้หาท่ีเรียน ท าให้นกัเรียนมี
การพัฒนาตนเองเพิ่มขึน้ตามล าดับ ทัง้นีอ้าจเป็น เพราะผู้ วิจัยได้ศึกษาเอกสารต าราตลอดถึง
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับกลุ่มสาระภาษาไทยเป็นอย่างดีเร่ิมตัง้แต่ ด้านหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยความหมาย และ
ความส าคัญของภาษาไทย ธรรมชาติและโครงสร้างภาษาไทย วิสยัทัศน์สมรรถนะส าคญัของ
ผู้ เรียน คุณภาพผู้ เรียน สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาไทย 
ตวัชีว้ดัสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับหลกัการ แนวคิดทฤษฎีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ศกึษาเอกสาร ท่ีเก่ียวข้องกบัแผนการจดัการเรียนรู้ประกอบกบัได้รับค าแนะน า
และข้อเสนอแนะต่าง  ๆจากอาจารย์ ท่ีปรึกษา วิทยานิพนธ์และผู้ เ ช่ียวชาญท่ีมีความรู้
ความสามารถในด้านภาษาไทย ท าให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด ของกาเย่ได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ จากท่ีกลา่วมาสง่ผลให้ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษา Learning 
Activity Management Based on Gagné’ s Concept to Develop Thai Learning 
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Achievement for Prathomsuksa 3 Students CRRU 2017 Graduate School Journal 
Volume 10 Number 1 January - April 2017  ของนกัเรียน ท่ีเรียนโดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวคิดของกาเย่ มีคะแนนเฉลี่ยหลงัเรียนสูงกว่า ก่อนเรียนและสงูกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดคือ
ร้อยละ75  

จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าแนวการจัดการเรียนการสอน ของกาเย่ ท าให้
ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ได้รวดเร็วและมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ิมขึน้ จากผลการวิจัยความพึง
พอใจต่อการเรียนภาษาไทยของนกัเรียนท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียน รู้ตามแนวคิดของกาเย่
นกัเรียนมีความพึงพอใจในระดบัมากขึน้ไป ทัง้นีเ้พราะครูยิม้แย้มแจ่มใสพูดจาไพเราะ แต่งกาย
เรียบร้อยเหมาะสม ครูมีความตัง้ใจในการสอน อธิบายความรู้เข้าใจง่ายให้ค าแนะน าเข้าใจงา่ย
ครูจดักิจกรรมการเรียนรู้สนกุไม่เบื่อ นกัเรียนได้เรียนรู้การท างานร่วมกนั นกัเรียนทกุคนมีสว่นร่วม
ในการท ากิจกรรม นกัเรียนให้ความสนใจเนือ้หาในกิจกรรม ช่วยให้นกัเรียนเรียนรู้ได้ดีขึน้ นกัเรียน
มีสว่นร่วมในการ ให้คะแนน คะแนนท่ีได้สอดคล้องกับผลงานของนกัเรียน ให้คะแนนตามความ
เหมาะสม และจากความคิดเห็นท่ี มีตอ่การเรียนภาษาไทยของนกัเรียนท่ีได้รับการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแนวคิดของกาเย่นกัเรียนมี ความเห็นว่า นกัเรียนชอบเรียนภาษาไทยเพราะได้ท างาน
ร่วมกับเพื่อน ได้ลงมือปฏิบติัด้วยตนเองได้แลก เปลี่ยนเรียนรู้กันกับเพื่อนซึ่งนกัเรียนชอบมาก
เหตผุลท่ีเป็นเช่นนีอ้าจเป็นเพราะเป็นช่วงวยัของเด็กท่ีอยาก อยูร่่วมกบักลุม่ การท างานกลุม่ท าให้
นกัเรียนเกิดการแข่งขันกันเองในด้านของการหาค าตอบร่วมกัน ท าให้นกัเรียนรู้สกึว่าการเรียน
ภาษาไทยเป็นสิ่งท่ีดีเรียนแล้วสนุก น าไปใช้ประโยชน์ได้ให้มีความรู้ภาษาไทย เพิ่มมากขึน้ 
ได้ความคิดใหม่ ๆ และเรียนแล้วให้ได้ท างานร่วมกนักบัเพื่อน 

ภทัรพงศ์  คูก่ระสงัข์ (2551, 80) ได้ศกึษาการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ท่ีเน้นกระบวนการเรียนรู้ของโรเบิร์ตกาเย่ เร่ือง การเขียนเว็บเพจ ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 พบว่า
บทเรียนคอมพิวเตอร์ได้ ท าให้นกัเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้เฉลี่ย 81.45 และสามารถเปลี่ยน
พฤติกรรมการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ ร้อยละ 82.05 แสดงว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนท่ีเน้นกระบวนการเรียนรู้ของโรเบิร์ตกาเย่  เร่ือง การเขียนเว็บเพจ ชัน้มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 
มีประสทิธิภาพเทา่กบั 81.45/82.05 ซึง่มีประสทิธิภาพสงูกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 

ชวลิต แสงศิริทองไชย (2552, 86) ได้ศึกษาการพฒันาบทเรียนบนเครือข่าย เร่ือง
ระบบคอมพิวเตอร์กลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชัน้มธัยมศกึษาปี ท่ี 3 พบวา่
ประสทิธิภาพของบทเรียนบนเครือขา่ยมีประสทิธิภาพ 87.82/83.16 หมายความวา่บทเรียน ท าให้
ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ระหว่างเรียนเฉลี่ยร้อยละ 87.82 และท าให้ผู้ เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
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หลงัเรียนเฉลี่ยร้อยละ 83.16 แสดงว่าบทเรียนบนเครือข่ายเร่ืองระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
มีประสิทธิภาพสงูกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้และมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน
แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติุฐานท่ีตัง้ไว้  

พิสทุธา อารีราษฎร์ (2553., 23)ได้วิจยัผลการจัดการเรียนรู้เน้นผู้ เรียนมีปฏิสมัพันธ์
บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ผลการวิจัยพบว่า ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์
เครือขา่ยสงัคมเฉลีย่ โดยรวมร้อยละ 99.07 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ คือ มากกวา่ร้อยละ 
80 และในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ผู้ เรียนมีปฏิสมัพนัธ์เฉลี่ย โดยรวมร้อยละ 113.43 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดคือมากกว่าร้อยละ 100 ด้านผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ เรียน
พบวา่ผู้ เรียนมีความพงึพอใจตอ่กิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เครือขา่ยสงัคมการเรียนรู้เป็นเคร่ืองมือ
ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้อยูใ่นระดบัพงึพอใจมากท่ีสดุ (คา่เฉลีย่ = 4.55, S.D. = 0.52) 

เยาวลกัษณ์ พนมพงษ์ (2553 : 108) ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้น
ทักษะกระบวนการ เร่ือง การเขียนเว็บเพจกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชัน้มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปา (CIPPA Model) ท่ีผู้ ศึกษาค้นคว้า 
สร้างขึน้ปรากฏผลดังนี ้1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีเน้นทักษะกระบวนการเร่ืองการ 
เขียนเว็บเพจกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชัน้มัธยมศึกษาปี ท่ี3 โดยใช้
รูปแบบการสอนแบบซิปปา (CIPPA Model) มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 84.36/84.96 
2) ดชันีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการท่ีเน้นทกัษะกระบวนการเร่ืองการเขียนเว็บเพจ
กลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้รูปแบบการสอน
แบบซิปปา (CIPPA Model) มีคา่เทา่กบั 0.7073 3) นกัเรียนท่ีเรียนโดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ท่ีเน้นทักษะกระบวนการ เร่ือง การเขียนเว็บเพจ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปา (CIPPA 
Model) มีคะแนนเฉลี่ยผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ.05 และ 4) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองการเขียน 
เว็บเพจ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปา (CIPPA Model) ในระดบัมากท่ีสดุ 

กิตติชยั ลรุ่ีงนาวารัตน์ (2550, 73) พฒันาชุดบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รูปแบบ
การจดักิจกรรมการเรียน 4 MAT เพื่อ ทดลองใช้กบักลุม่ตวัอยา่งนกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาปี
ท่ี 4 โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา จ านวน 60 คน โดยแบง่ออกเป็นกลุม่
ควบคุม ท่ีเรียนด้วยวิธีการสอนปกติ จ านวน 30 คน และกลุ่มทดลองท่ีเรียนด้วยชุดบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน จ านวน 30 คน ผลการวิจัยปรากฏว่า ชุดบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียน 4 MAT เร่ืองส านวนสุภาษิตค าพังเพย อย่าละเลยมรดกไทย 
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มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ของเมกุยแกนส์ โดยมีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 1.019 สูงกว่าเกณฑ์
1.000 ตาม เกณฑ์ของเมกยุแกนส์  

อันวา ซีเซ็ง และภิรมย์ยา นิยมเดชา (2552)ได้พัฒนาโปรแกรม สอนเสริม เพื่อ 
การเรียนรู้การแปลงเลขฐานคอมพิวเตอร์ โดยใช้หลกัการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ตามแนวคิดของโรเบิร์ต กาเย่ ด้วยการน าภาพเคลื่อนไหว พร้อมเสียงประกอบในการสื่อ
ความหมายผสมผสาน เข้ากับเนือ้หาในรายวิชา ซึ่งจะมีแบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบ
หลังเรียน ในโปรแกรมจะมีการแบ่ง บทเรียนออกเป็น 4 บท ได้แก่ 1) ระบบเลขฐานสอง 
2) ระบบเลขฐานแปด 3) ระบบเลขฐานสบิ และ 4) ระบบเลขฐานสบิหก ในแตล่ะบทเรียนจะมีการ
แปลงเลขฐานเป็นฐานใด ๆและการบวก ลบ คูณ หารเลขฐาน ผลการทดสอบระบบพบว่า
โปรแกรมสามารถน าไปใช้งาน ได้อยา่งมีประสทิธิภาพอยูใ่นระดบัดี 

จากการทบทวนวรรณกรรม แสดงให้เห็นว่าแนวการจดัการเรียนการสอน ของกาเย่
(Gange) ท าให้ผู้ เ รียนเ กิดการเ รียน รู้ได้รวดเ ร็วและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ิมขึน้ 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ผู้ท าการศกึษาค้นคว้าได้ด าเนินการโดยก าหนดล าดบัขัน้ ดงันี ้
1. การก าหนดประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษาค้นคว้า 
3. วิธีการด าเนินการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษาค้นคว้า 
4. การสร้างและหาคณุภาพแบบทดสอบ 
5. วิธีด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู 
6. การจดักระท าและการวิเคราะห์ข้อมลู 

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้าครัง้นี ้เป็นนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ทัง้หมด
ของโรงเรียนสายน า้ผึง้ ในพระอุปถมัภ์ฯ จ านวน 12 ห้อง รวมทัง้หมด 480 คน 

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นีเ้ป็นนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ของโรงเรียน

สายน า้ผึง้ ในพระอุปถมัภ์ฯ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2562 จ านวน 2 ห้องเรียน มีนกัเรียนจ านวน 
80  คน  โดยวิ ธี ก า หนดกลุ่ม ตัว อย่ า ง  คื อ  ใ ช้ วิ ธี ก า รสุ่ม อย่ า ง ง่ าย  (Simple random 
sampling) เป็นการสุม่ตวัอยา่งโดยถือวา่ทกุ ๆ หนว่ยหรือทกุ ๆ สมาชิกในประชากรมีโอกาสจะถกู
เลอืกเทา่ ๆ กนั มีการให้เลขก ากบั ใช้วิธีการจบัฉลากนกัเรียนชัน้ ม. 1 ทัง้ 12 ห้อง โดยกลุม่ทดลอง
ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของกาเย่และกลุ่มควบคุมใช้วิธีการสอนแบบปกติ  ได้แก่ 
นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 ท่ีเรียนวิชาสขุศึกษา ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียน
สายน า้ผึง้ ในพระอุปถัมภ์ฯ จ านวน 40 คน เป็นกลุม่ทดลอง และนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1/2 
ท่ีเรียนวิชาสขุศกึษา ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2562 โรงเรียนสายน า้ผึง้ ในพระอุปถมัภ์ฯ จ านวน 
40 คน เป็นกลุม่ควบคมุ   

2. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้แบ่งออกเป็น  2 ประเภท คือ เคร่ืองมือส าหรับ

ด าเนินการ วิจยัและเคร่ืองมือส าหรับเก็บรวบรวมข้อมลู โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 
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2.1 เคร่ืองมือส าหรับด าเนินการวิจยั ประกอบด้วย 1) แผนการจดัการเรียนรู้ด้วยวิธี
สอนตามแนวคิดของกาเย่ และ 2) แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบปกติ โดยมีเนือ้หาเพ่ือ
น าไปท าแผนการจัดการเรียนรู้ รวม 5 แผน ใช้เวลาในการสอน แผนละ 50 นาที (5 คาบ) โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 ความหมาย ความส าคญั หลกัการและอุปกรณ์ในการ
ปฐมพยาบาลเบือ้งต้น 

แผนการจัดการเ รียน รู้ ท่ี  2 การปฐมพยาบาลในกรณีเ กิดการบาดเจ็บ 
(เกิดบาดแผล) 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 3 การปฐมพยาบาลในกรณีเกิดการบาดเจ็บหรือ
เจ็บป่วย (การปฐมพยาบาลในกรณีเป็นลม) 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 4 การปฐมพยาบาลในกรณีเกิดการบาดเจ็บหรือ
เจ็บป่วย (การปฐมพยาบาลในกรณีกระดกูหกั) 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5 การเคลือ่นย้ายผู้ ป่วย 
2.2 เค ร่ือ ง มือส าห รับเ ก็บรวบรวมข้อมูล  คื อ  แบบวัดทักษะความ รู้ เ ร่ือง 

การปฐมพยาบาลเบือ้งต้น และแบบวดัทกัษะปฏิบติัการปฐมพยาบาล โดยมีรายละเอียดดงันี ้
2.2.1 แบบวดัทกัษะความรู้ด้านความหมาย ความส าคญัของการปฐมพยาบาล

หลกัการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น อุปกรณ์จ าเป็นในการปฐมพยาบาลและการปฐมพยาบาลในกรณี
เกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย เป็นข้อสอบจ านวน 30 ข้อ ตอบถูก ได้ 1 คะแนน ตอบผิด ได้ 0 
คะแนน  

2.2.2 แบบทดสอบวดัทกัษะการปฏิบติั จ านวน 5 ทกัษะ ได้แก่ 
- ทกัษะการเลอืกใช้อุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล 
- ทกัษะการปฐมพยาบาลผู้ ป่วยท่ีมีบาดแผล 
- ทกัษะการปฐมพยาบาลผู้ ป่วยท่ีเป็นลม 
- ทกัษะการปฐมพยาบาลผู้ ป่วยกระดกูหกั  
- ทกัษะการเคลือ่นย้ายผู้ ป่วย 
เกณฑ์การให้คะแนน ทกัษะละ 5 คะแนน แบบตรวจสอบรายการ (checklist) 

ปฏิบัติได้แต่ละขัน้ตอนในแต่ละทักษะ ได้ 1  คะแนน ปฏิบัติไม่ถูกต้องหรือข้ามขัน้ตอนปฏิบัติ  
ไม่ถกูต้องให้ 0 คะแนน  
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3. วิธีการด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experiment Research) ใช้แบบแผนการ

ทดลองแบบ The Randomized Pretest-Posttest Control Group Design ดังปรากฏตามแผนภาพ  
(Fraenkel, 1932, 272) 
 

 
 

ภาพประกอบ 34 แสดงแบบแผนการวิจยักึ่งทดลอง 
 

4. การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
4.1 แผนการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของกาเย ่ผู้วิจยัด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

4.1.1 ศึกษาหลักสูตรสุขศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 ทักษะการ  
ปฐมพยาบาลเบือ้งต้น 

4.1.2 ศึกษา ทฤษฎี หนังสือ คู่มือ และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกับขัน้ตอนการ 
ปฐมพยาบาลเบือ้งต้น 

4.1.3 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ตามการสอนสขุศึกษาแบบปกติ และแผนการจัด  
การเรียนรู้ตามแนวคิดของกาเย ่9 ขัน้ตอน ได้แก่ 

1. เร่งเร้าความสนใจ (Gain Attention)  
2. บอกวตัถปุระสงค์ (Specify Objective)  
3. ทบทวนความรู้เดิม (Activate Prior Knowledge)  
4. น าเสนอเนือ้หาใหม่ (Present New Information)  
5. ชีแ้นะแนวทางการเรียนรู้ (Guide Learning)  
6. กระตุ้นการตอบสนองบทเรียน (Elicit Response)  
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7. ให้ข้อมลูย้อนกลบั (Provide Feedback)  
8. ทดสอบความรู้ใหม่ (Assess Performance) 
9. สรุปและน าไปใช้ (Review and Transfer) 

4.1.4 น าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีผู้วิจัยสร้างขึน้เสนอต่อประธานและคณะกรรมการ
ควบคมุปริญญานิพนธ์เพื่อตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือ พร้อมปรับปรุงแก้ไข 

4.1.5 น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีได้ปรับปรุงแก้ไข เสนอตอ่ผู้ เช่ียวชาญ 3 ทา่น หาค่า
ความสอดคล้อง (IOC)  ของความคิดเห็นท่ีมีต่อแผนการสอนจ านวน 5 ฉบับ ซึ่งมีเกณฑ์การ
ก าหนดคะแนนความคิดเห็นดงันี ้

คะแนน +1 หมายถึง แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

คะแนน 0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

คะแนน -1 หมายถึง แน่ใจว่าแผนการจดัการเรียนรู้ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

จากนัน้บนัทึกผลการพิจารณาของผู้ เช่ียวชาญแล้วหาค่าดชันีมีความสอดคล้อง
(Index of Item Objective Congruence : IOC) การพิจารณาค่าดชันีความสอดคล้องจะต้องมี
ค่า 0.50 ขึน้ไปจึงจะถือว่ามีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ ผลตรวจสอบความ
สอดคล้องของแผนการจดัการเรียนรู้กบัจุดประสงค์ได้คา่ดชันีท่ีมีความสอดคล้องเทา่กบั 1.00 

4.1.6 น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีปรับปรุง ไปทดลองใช้ (Try out) กบันกัเรียน จ านวน 
30 คน ผลท่ีได้ คือ 1 แผนการจดัการเรียนรู้สามารถดงึความสนใจ ให้นกัเรียนตัง้ใจเรียนตลอด 50 
นาที มีสว่นร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตัง้แต่ต้น จนจบ 9 ขัน้ตอนในการสอน สามารถสอนได้
ทนัเวลา  

4.1.7 ปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้แล้วน าไปใช้กับนกัเรียนท่ีเป็นกลุม่ตวัอย่างเพื่อ
เก็บข้อมลู 

4.2 แบบวดัทกัษะด้านความรู้เร่ืองการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นและแบบวัดทักษะปฏิบัติ
ของการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น 

4.2.1 ศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องอยา่งละเอียดและครบถ้วน 
4.2.2 ท าการวิเคราะห์เนือ้หา จุดมุ่งหมาย และวัตถุประสงค์ของการเรียนตาม

หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 กลุม่สาระการเรียนรู้สขุศกึษาและพลศกึษา  
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4.2.3 ศกึษาวิธีการสร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ การเขียนข้อสอบ การวิเคราะห์
ข้อสอบจากหนงัสอืการวดัผลการประเมินผลการศกึษา (อนนัต์ ศรีโสภา, 2524, 101) และเทคนิค
การเขียนข้อสอบ (ชวาล แพรัตกลุ, 2520, 11) 

4.2.4 การสร้างแบบทดสอบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก ให้ครอบคลุมเนือ้หาและ
วตัถปุระสงค์ในการเรียนเร่ืองการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น จ านวน 30 ข้อ และแบบวดัทกัษะการปฐม
พยาบาลเบือ้งต้นจ านวน 5 ทกัษะ ได้แก่ ทกัษะการเลอืกใช้อุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลทกัษะการ
ปฐมพยาบาลผู้ ป่วยท่ีมีบาดแผล ทกัษะการปฐมพยาบาลผู้ ป่วยท่ีเป็นลม ทกัษะการปฐมพยาบาล
ผู้ ป่วยกระดกูหกั และทกัษะการเคลือ่นย้ายผู้ ป่วย 

4.2.5 น าไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบแก้ไข แล้วน าไปให้ผู้ เช่ียวชาญด้านเนือ้หา
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา   (Content Validity)  จ านวน 3 ท่าน โดยหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหวา่งข้อสอบกบัจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมโดยใช้สตูร IOC (สรุศกัด์ิ อมรรัตนศกัด์ิ และ
คณะ, 2555 : 328-331) ซึง่มีเกณฑ์การให้คะแนน ดงันี ้

ให้ +1 หมายถึง เม่ือแนใ่จวา่แบบทดสอบนัน้วดัได้ตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
ให้  0 หมายถึง เม่ือไม่แน่ใจว่าแบบทดสอบนัน้วัดได้ตามจุดประสงค์เชิง

พฤติกรรม 
ให้ -1 หมายถึง เม่ือแน่ใจว่าแบบทดสอบนัน้วัดไม่ได้ตามจุดประสงค์เชิง

พฤติกรรม 
วิเคราะห์ข้อมลูและหาคา่ดชันีความสอดคล้องระหวา่งข้อสอบกบัจุดประสงค์เชิง

พฤติกรรม ใช้สูตร  IOC (สุรศักด์ิ อมรรัตนศักด์ิ และคณะ. 2555 : หน้า 328-331) โดยเลือก
ข้อสอบท่ีมีค่า IOC ตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป เป็นข้อสอบท่ีอยู่ในเกณฑ์ความเท่ียงตรงตามเนือ้หาท่ีใช้ได้ 
ซึง่ข้อสอบทัง้ 30 ข้อ มีคา่ดชันีความสอดคล้องระหวา่งข้อสอบกบัจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมเทา่กบั 
1.00 

4.2.6 น าแบบทดสอบหลงัเรียนท่ีแก้ไขปรับปรุงแล้ว ไปทดลอง (Try out) กบันกัเรียน
ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2/3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสายน า้ผึง้ ในพระอุปถัมภ์ฯ  
โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย(Simple random sampling) จ านวน 30 คน ท่ีเคยเรียนเร่ืองการ 
ปฐมพยาบาลเบือ้งต้นมาแล้วและน ามาตรวจให้คะแนน โดยตอบถกูให้ 1 คะแนน ตอบผิด หรือไม่
ชดัเจน หรือไม่ตอบ ให้ 0 คะแนน 

4.2.7 น าคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์รายข้อเพื่อหาคา่ความยากงา่ย (p) และคา่อ านาจ
จ าแนก (r) นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2/3 ค่าความยากง่าย (p) เท่ากับ  .699  และค่าอ านาจ
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จ าแนก (r)  เท่ากับ .352 เป็นค่าอ านาจจ าแนกท่ีดี สามารถจ าแนกคนท่ีท าข้อสอบออกให้เห็น
ชดัเจนถึงคนในกลุม่เก่งและคนในกลุม่อ่อนได้ 

4.2.8 น าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนท่ีคดัเลอืกไว้เหลอื 30 ข้อ มาวิเคราะห์
หาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทัง้ฉบบักับนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1/3 โดยใช้วิธีการสุม่
อยา่งงา่ย (Simple random sampling) จ านวน 30 คน โดยใช้สตูร KR – 20  ของคเูดอร์ริชาร์ดสนั 
(Kuder  Richardson) พบว่ามีค่าความเช่ือมัน่ของข้อสอบท่ีใช้วดัทกัษะความรู้เท่ากับ .712 และ
แบบวดัทกัษะปฏิบติัการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นจ านวน 5 ทกัษะ มีค่าความเช่ือมั่น  เท่ากับ .730 
แปลผลได้วา่เคร่ืองมือนีมี้คา่ความเช่ือมัน่สามารถน าไปใช้กบัการเก็บข้อมลูได้ 

4.2.9 จัดพิมพ์แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนท่ีผ่านการตรวจสอบคุณภาพ
จ านวน 30 ข้อ เพื่อน าไปใช้ในการทดลองกบักลุม่ตวัอยา่งตอ่ไป 

5. วิธีด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเรียนท่ี  1 ปี

การศกึษา 2562 โดยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู ดงันี ้ 
5.1 ผู้ วิจัยเตรียมเคร่ืองมือท่ีจะใช้ส าหรับการวิจัยท่ีผ่านการตรวจสอบคุณภาพ

เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย (1) แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนตามแนวคิดของกาเย่  
(2) แผนการจัดการเรียนด้วย วิธีการสอนแบบปกติ และ (3) แบบทดสอบวดัทกัษะความรู้เร่ือง 
การปฐมพยาบาลเบือ้งต้น และ (4) แบบวดัทกัษะปฏิบติัการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น 

5.2 ผู้ วิจัยด าเนินการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
ระดับชัน้มัธยมศึกษา ปีท่ี 1 ทัง้สองกลุ่ม โดยใช้แบบทดสอบวัดทักษะความรู้เร่ืองการปฐม
พยาบาลเบือ้งต้นและแบบวดัทกัษะปฏิบติัการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น 

5.3 ผู้ วิจัยด าเนินการสอนนักเรียนกลุ่มเป้าหมายระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ทัง้  
2 กลุ่ม ตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการตามแนวคิดของกาเย่และวิธีการสอนแบบปกติ 
โดยใช้วิธีการสอนท่ี แตกตา่งกนั ดงันี ้ 

5.3.1 กลุม่ทดลอง ใช้แผนการจดัการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนตามแนวคิดของกาเย่
จ านวน 5 แผน แผนละ 50 นาที รวม 5 คาบเรียน  

5.3.2 กลุ่มควบคุม ใช้แผนการจัดการเรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ จ านวน  
5 แผน แผนละ 50 นาที รวม 5 คาบเรียน  
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5.4 ผู้ วิจัยท าการทดสอบนักเรียนกลุ่มเป้าหมายระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ทัง้   
2 กลุ่ม หลงัเรียนครัง้ท่ี 1 และหลงัเรียนครัง้ท่ี 2 โดยการทดสอบหลงัเรียนครัง้ท่ี 2 จะเว้นช่วง
ระยะเวลา 2 สปัดาห์  

5.5 หลงัจากผู้วิจยัท าการทดลองเสร็จสิน้เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจยัน าข้อมลูท่ีรวบรวมได้
ทัง้หมด มาวิเคราะห์และรายงานผล 

6. การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป เปรียบเทียบคะแนน

โดยใช้สถิติ ดงันี ้
6.1 สถิติพืน้ฐาน มีดงันี ้

6.2.1 คา่เฉลีย่ ( X ) 
6.2.2 คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
6.2.3 คา่ร้อยละ 

6.2 สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
6.2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลของคะแนนทักษะความรู้เร่ืองการปฐมพยาบาล

เบือ้งต้นและทกัษะปฏิบติัการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นเพื่อเปรียบเทียบคะแนนท่ีได้ จากการเรียน
โดยวิธีการสอนตามแนวคิดของกาเย่ กับวิธีการสอนแบบปกติโดยใช้ค่า t-test for Independent 
Samplesลกัษณะข้อมลูท่ีใช้เป็นข้อมูลท่ีได้จากแบบทดสอบทกัษะความรู้เร่ืองการปฐมพยาบาล
เบือ้งต้นและแบบวดัทกัษะปฏิบติัเร่ืองการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นโดยการวดักลุม่ทดลองและกลุม่
ควบคมุทัง้ 2 กลุม่ท่ีไม่เก่ียวข้องกนั 

3.2 การวิ เคราะ ห์ ข้อมูลของคะแนนแบบทดสอบทักษะความ รู้ เ ร่ื อ ง 
การปฐมพยาบาลเบื อ้งต้นและแบบวัดทักษะปฏิบั ติ เ ร่ือง  การปฐมพยาบาลเบื อ้งต้น 
เพื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนท่ีได้จากการเรียนโดยวิธีการสอนตามแนวคิดของ
กาเยใ่ช้คา่ t-test for Dependent Samples ลกัษณะข้อมลูท่ีใช้เป็นข้อมลูท่ีได้จากกลุม่ทดลอง 
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ภาพประกอบ 35 วิธีด าเนินการวิจยั 
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บทที่ 4  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การศึกษาค้นคว้าเร่ืองประสิทธิผลของรูปแบบในการจดัการเรียนรู้สขุศึกษาตาม
แนวคิดของกาเย่ เร่ืองการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1  ได้ผลการ
วิเคราะห์ดงันี ้

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการศึกษาค้นคว้าครัง้นี ้หลงัจากผู้วิจัยด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลตาม

ขัน้ตอนแล้ว ผู้วิจยัน าข้อมลูท่ีได้มาท าการวิเคราะห์โปรแกรมส าเร็จรูป ตามล าดบั ดงันี ้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไปของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคุม ได้แก่  อายุ  ระยะทางจากบ้าน

ไปโรงเรียนและคะแนนก่อนเรียนทกัษะความรู้ ทกัษะปฏิบติัของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ  
ตอนที่  2 ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดกาเย่ท่ีมีต่อทักษะการปฐมพยาบาล

เบือ้งต้น ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนสายน า้ผึง้ ในพระอุปถมัภ์ฯ 
ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบการจดัการเรียนรู้ด้วยวิธีการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของ

กาเยแ่ละวิธีการสอนแบบปกติท่ีมีตอ่ทกัษะความรู้เร่ืองการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น 
ตอนที่ 4 ผลการเปรียบเทียบการจดัการเรียนรู้ด้วยวิธีการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของ

กาเยแ่ละวิธีการสอนแบบปกติท่ีมีตอ่ทกัษะปฏิบติัเร่ืองการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นทัง้ 5 ทกัษะ 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
ในการวิเคราะห์ข้อมลูครัง้นี ้ผู้วิจยัใช้สญัลกัษณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษาวิจยัดงันี ้คือ 

N  แทน จ านวนนกัเรียนหรือจ านวนข้อค าถาม 

x   แทน คา่คะแนนเฉลีย่ 

S.D. แทน คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
t   แทน คา่สถิติ (อตัราสว่น) ท่ีใช้พิจารณาในการแจกแจงแบบที 
*   แทน  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมลู 
ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ อายุ ระยะทางจากบ้านไปโรงเรียน  

ใช้การวิเคราะห์หาค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) คะแนนทักษะความรู้และ
ทกัษะปฏิบติัก่อนเรียน 

ตาราง 2 แสดงข้อมลูทัว่ไปด้านอายขุองกลุม่ตวัอยา่ง 

อายุ จ านวน ร้อยละ 

12 ปี 

13 ปี 

25 

55 

31.25 

68.75 

รวม 80 100 

 จากตารางที่ 2 พบวา่กลุม่ตวัอยา่งท่ีเข้าร่วมการวิจยัในครัง้นีส้ว่นใหญ่มีอาย ุ13 ปีขึน้ไปมี
จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 68.75 รองลงมาคือมีอาย ุ12 ปี มีจ านวน 25 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 31.25  

ตาราง 3 แสดงข้อมลูทัว่ไปด้านระยะทางจากบ้านไปโรงเรียนของกลุม่ตวัอยา่ง 

ระยะทาง จ านวน ร้อยละ 

0.00-5.00 กม. 

5.01-10.00 กม. 

10.00 กม. ขึน้ไป 

48 

22 

10 

60.00 

27.50 

12.50 

รวม 80 100 
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จากตารางที่ 3 พบวา่กลุม่ตวัอยา่งท่ีเข้าร่วมการวิจยัในครัง้นีส้ว่นใหญ่อาศยัอยูใ่กล้กบัโรงเรียนมี
ระยะทางจากบ้านกบัโรงเรียน  น้อยกวา่ 5 กิโลเมตร จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 60 ระยะทาง
ระหวา่ง 5.01-10.00 กิโลเมตร จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ  27.50 และหา่ง 10 กิโลเมตรขึน้ไป 
จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50  

ตาราง 4 คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานคะแนนทกัษะความรู้และทกัษะปฏิบติัก่อนเรียนของ
กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 

ข้อมูลพืน้ฐาน กลุ่ม N X S.D. 
ทกัษะความรู้ ทดลอง 40 16.28 2.82 
ทกัษะปฏิบติั ทดลอง 40 12.88 1.19 
ทกัษะความรู้ ควบคมุ 40 16.15 2.88 
ทกัษะปฏิบติั ควบคมุ 40 11.18 1.39 

จากตารางที่ 4 พบวา่คะแนนทกัษะความรู้และทกัษะปฏิบติัก่อนเรียนของทัง้สองกลุม่ 
ไม่แตกตา่งกนั ทัง้สองกลุม่มีความสามารถในด้านทกัษะความรู้และทกัษะปฏิบติัท่ีใกล้เคียงกนั 
ดงันีคื้อ ทกัษะความรู้กลุม่ทดลอง มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 16.28 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 2.82 
สว่นทกัษะความรู้กลุม่ควบคมุ มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 16.15 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 2.88 
คะแนนทกัษะปฏิบติักลุม่ทดลองมีคา่เฉลีย่เทา่กบั 12.88  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กับ 1.19 
สว่นทกัษะปฏิบติักลุม่ควบคมุมีคา่เฉลีย่เทา่กบั 11.18  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 1.39 

ตอนที่  2 ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดกาเย่ท่ีมีต่อทักษะการปฐมพยาบาล
เบือ้งต้น ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนสายน า้ผึง้ ในพระอุปถมัภ์ฯ 
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ตาราง 5  แสดงผลการวดัทกัษะความรู้ก่อนและหลงัเรียนด้วยวิธีการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของ
กาเยท่ี่มีตอ่ทกัษะความรู้และทกัษะปฏิบติัเร่ืองการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นของกลุม่ทดลอง 
 

ทกัษะท่ีวดั คะแนนร้อยละ ระดบัคณุภาพ ก่อนเรียน (คน) หลงัเรียน (คน) 
ความรู้ (K) 80-100 ดีมาก 0 20 

 70-79 ดี 18 19 
 60-69 ปานกลาง 22 1 
 50-59 พอใช้ 0 0 
 ต ่ากวา่ร้อยละ 50 ปรับปรุง 0 0 

ปฏิบติั (P) 80-100 ดีมาก 0 40 
 70-79 ดี 2 0 
 60-69 ปานกลาง 38 0 
 50-59 พอใช้ 0 0 
 ต ่ากวา่ร้อยละ 50 ปรับปรุง 0 0 

 

             จากตาราง 5 พบวา่ กอ่นการจดัการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้ตาม
แนวคิดกาเย ่นกัเรียนมีคะแนนทกัษะความรู้อยูใ่นช่วงร้อยละ 70-79  ระดบัคณุภาพ  ระดบั ดี 
จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 40  นกัเรียนมีคะแนนทกัษะความรู้ในช่วงร้อยละ 60-69 ระดบั
คณุภาพ  ระดบั  ปานกลาง จ านวน 22 คน  คิดเป็นร้อยละ 45  ภายหลงัจากท่ีมีการจดัการเรียน
การสอนโดยใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของกาเย ่นกัเรียนมีทกัษะความรู้อยูใ่นช่วง
ร้อยละ 80-100 ระดบัคณุภาพ  ระดบั  ดีมาก จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 50  นกัเรียนมีผลการ
เรียนอยูใ่นช่วงร้อยละ 70-79 ระดบัคณุภาพ  ระดบั ดี จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 47.5 และ
นกัเรียนมีผลการเรียนอยูใ่นช่วงร้อยละ 60-69 ระดบัคณุภาพ  ระดบั ปานกลาง จ านวน 1 คน คิด
เป็นร้อยละ 2.5 และก่อนการจดัการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดกาเย ่
นกัเรียนมีคะแนนทกัษะปฏิบติัอยูใ่นช่วงร้อยละ 70-79  ระดบัคณุภาพ  ระดบัดี จ านวน 18 คน คิด
เป็นร้อยละ 40 นกัเรียนมีคะแนนทกัษะปฏิบติัอยูใ่นช่วงร้อยละ 60-69 ระดบัคณุภาพ  ระดบัปาน
กลาง จ านวน 22 คน  คิดเป็นร้อยละ 45  ภายหลงัจากท่ีมีการจดัการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ
การจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของกาเย ่นกัเรียนมีคะแนนทกัษะปฏิบติัอยูใ่นช่วงร้อยละ 80-100 
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ระดบัคณุภาพ  ระดบั ดีมาก จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 50  นกัเรียนมีคะแนนทกัษะปฏิบติัอยู่
ในช่วงร้อยละ 70-79 ระดบัคณุภาพ  ระดบัดี จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 47.5 และนกัเรียนมี
คะแนนทกัษะปฏิบติัอยูใ่นช่วงร้อยละ 60-69 ระดบัคณุภาพ  ระดบัปานกลาง จ านวน 1 คน คิด
เป็นร้อยละ 2.5 

ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบการจดัการเรียนรู้ด้วยวิธีการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของ
กาเยแ่ละวิธีการสอนแบบปกติท่ีมีตอ่ทกัษะความรู้เร่ืองการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น  

ตาราง 6 ผลการเปรียบเทียบการจดัการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียนด้วยวิธีการจดัการเรียนรู้ตาม
แนวคิดของกาเยท่ี่มีตอ่ทกัษะความรู้เร่ืองการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น  จ านวน 30 คะแนน 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
จากตาราง 6 พบว่า ประสิทธิผลทางการเรียน เร่ืองการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นของ

นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดกาเยมี่ทกัษะความรู้หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยของทักษะความรู้การปฐมพยาบาลเบือ้งต้น 
ก่อนเรียน เทา่กบั 16.28 ทกัษะความรู้หลงัเรียน เทา่กบั 23.23  จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน 

ตาราง 7 ผลการเปรียบเทียบการจดัการเรียนรู้หลงัเรียนด้วยวิธีการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของ
กาเยแ่ละวิธีการจดัการเรียนรู้วิธีปกติท่ีมีตอ่ทกัษะความรู้เร่ืองการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

กลุ่มตัวอย่าง N  x S.D. t p 

ทดลองก่อนเรียน 40 16.28 2.82 
-14.23 0.000 

ทดลองหลงัเรียน 40 23.23 3.50 

กลุ่มตัวอย่าง N  x S.D. t p 

กลุม่ทดลอง 40 23.23 3.50 
2.93 0.005 

กลุม่ควบคมุ 40 21.23 2.53 
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จากตาราง 6 พบว่า ประสิทธิผลทางการเรียน เร่ืองการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นของ
นกัเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดกาเย่มีทกัษะความรู้หลงัเรียนสงูกว่านกัเรียนท่ีได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  โดยนกัเรียนท่ีได้รับการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดกาเยมี่ทกัษะความรู้หลงัเรียนเฉลีย่เทา่กบั 23.23 และนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการ
เรียนรู้แบบปกติมีทกัษะความรู้หลงัเรียนเฉลีย่เทา่กบั 21.2  จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน 

ตอนที่ 4 ผลการเปรียบเทียบการจดัการเรียนรู้ด้วยวิธีการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของ
กาเยแ่ละวิธีการสอนแบบปกติท่ีมีตอ่ทกัษะปฏิบติัเร่ืองการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นทัง้ 5 ทกัษะ 

ตาราง 8 ผลการเปรียบเทียบการจดัการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียนด้วยวิธีการ 
จดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของกาเยท่ี่มีตอ่ทกัษะปฏิบติัท่ี 1 - 5 

 

ทักษะ 
 

N 
X S.D.  

t 
 

p 
ก่อนเรียน หลังเรียน ก่อนเรียน หลังเรียน 

1 40 3.30 4.40 0.52 0.50 10.36 0.000 
2 40 2.43 4.40 0.71 0.50 15.02 0.000 
3 40 2.43 4.43 0.55 0.50 17.66 0.000 
4 40 2.23 4.40 0.53 0.50 20.38 0.000 
5 40 2.50 4.25 0.51 0.44 25.24 0.000 

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 จากตาราง 8 พบว่า ประสิทธิผลทางการเรียน เร่ืองการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นของ
นกัเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดกาเย่มีทกัษะปฏิบัติท่ี 1 เร่ืองการเลือกใช้อุปกรณ์ท่ี
จ าเป็นในการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นกรณีเกิดการเจ็บป่วยประเภทตา่งๆ หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดกาเย่มี
ทกัษะปฏิบติัก่อนเรียนเฉลีย่เทา่กบั 3.30 และหลงัเรียนเฉลีย่เทา่กบั 4.40 จากคะแนนเต็ม 5 ทกัษะ
ปฏิบัติท่ี 2 เร่ืองทักษะการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นกรณีเกิดบาดแผลฟกช า้  หลงัเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดกาเย่
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มีทักษะปฏิบัติก่อนเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 2.43 และหลงัเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 จากคะแนนเต็ม 5
ทกัษะปฏิบติัท่ี 3 เร่ืองทกัษะการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นกรณีคนเป็นลมธรรมดา หลงัเรียนสงูกว่า
ก่อนเรียน  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยนกัเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
กาเยมี่ทกัษะปฏิบติัก่อนเรียนเฉลีย่เทา่กบั 2.43 และหลงัเรียนเฉลีย่เทา่กบั 4.43 จากคะแนนเต็ม 5
ทกัษะปฏิบติัท่ี 4 เร่ืองการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นกรณีกระดูกหกั (บริเวณปลายแขน) หลงัเรียนสงู
กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดกาเย่มีทักษะปฏิบัติก่อนเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 2.23 และหลงัเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 จาก
คะแนนเต็ม 5 ทกัษะปฏิบติัท่ี 5 เร่ืองทกัษะการเคลือ่นย้ายผู้ ป่วยหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน  อยา่งมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดกาเย่มีทักษะ
ปฏิบติัก่อนเรียนเฉลีย่เทา่กบั 2.50 และหลงัเรียนเฉลีย่เทา่กบั 4.25 จากคะแนนเต็ม 5 

ตาราง 9 ผลการเปรียบเทียบการจดัการเรียนรู้หลงัเรียนด้วยวิธีการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของ
กาเยแ่ละวิธีการจดัการเรียนรู้วิธีปกติท่ีมีตอ่ทกัษะปฏิบติัท่ี 1 – 5 

ทักษะที่ กลุ่มตัวอย่าง N X S.D. t p 
1 ทดลอง 40 4.40 0.50 6.23 0.000 
 ควบคมุ 40 3.58 0.68   

2 ทดลอง 40 4.40 0.50 4.61 0.000 
 ควบคมุ 40 3.70 0.82   

3 ทดลอง 40 4.43 0.50 7.66 0.000 
 ควบคมุ 40 3.18 0.90   

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตาราง 9 (ตอ่) ผลการเปรียบเทียบการจดัการเรียนรู้หลงัเรียนด้วยวิธีการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิด
ของกาเยแ่ละวิธีการจดัการเรียนรู้วิธีปกติท่ีมีตอ่ทกัษะปฏิบติัท่ี 1 – 5 

ทักษะที่ กลุ่มตัวอย่าง N X S.D. t p 
4 ทดลอง 40 4.40 0.50 7.94 0.000 
 ควบคมุ 40 3.15 0.86   

5 ทดลอง 40 4.25 0.44 10.20 0.000 
 ควบคมุ 40 3.25 0.44   

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 จากตารางท่ี 9 พบว่า ประสิทธิผลทางการเรียน เร่ืองการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นของ
นกัเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดกาเย่มีทักษะปฏิบติั ท่ี 1 เร่ืองการเลือกใช้อุปกรณ์ท่ี
จ าเป็นในการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นกรณีเกิดการเจ็บป่วยประเภทตา่งๆ หลงัเรียนสงูกวา่นกัเรียนท่ี
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยนักเรียนท่ีได้รับการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดกาเย่มีทกัษะปฏิบติัหลงัเรียนเฉลี่ยเท่ากบั 4.40 และนกัเรียนท่ีได้รับการ
จดัการเรียนรู้แบบปกติมีทกัษะปฏิบติัหลงัเรียนเฉลีย่เทา่กบั 3.58 จากคะแนนเต็ม 5 ทกัษะปฏิบติัท่ี 
2 เร่ืองทกัษะการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นกรณีเกิดบาดแผลฟกช า้  หลงัเรียนสงูกว่านกัเรียนท่ีได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยนกัเรียนท่ีได้รับการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดกาเย่มีทกัษะปฏิบติัหลงัเรียนเฉลี่ยเท่ากบั 4.40 และนกัเรียนท่ีได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบปกติมีทักษะปฏิบติัหลงัเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 จากคะแนนเต็ม 5 ทักษะปฏิบัติท่ี 3 
เร่ืองทกัษะการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นกรณีคนเป็นลมธรรมดาหลงัเรียนสงูกวา่นกัเรียนท่ีได้รับการ
จดัการเรียนรู้แบบปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยนกัเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดกาเย่มีทกัษะปฏิบติัหลงัเรียนเฉลี่ยเท่ากบั 4.40 และนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้
แบบปกติมีทกัษะปฏิบติัหลงัเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 จากคะแนนเต็ม 5 ทกัษะปฏิบติัท่ี 4 เร่ืองการ
ปฐมพยาบาลเบือ้งต้นกรณีกระดูกหัก (บริเวณปลายแขน) หลงัเรียนสูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการ
จดัการเรียนรู้แบบปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยนกัเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดกาเย่มีทกัษะปฏิบติัหลงัเรียนเฉลี่ยเท่ากบั 4.40 และนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้
แบบปกติมีทักษะปฏิบัติหลงัเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 3.15 จากคะแนนเต็ม 5 ทักษะปฏิบัติท่ี 5 เร่ือง
ทักษะการเคลื่อนย้ายผู้ ป่วยหลงัเรียนสูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมี
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นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดกาเย่มีทักษะ
ปฏิบติัหลงัเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 และนกัเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติมีทกัษะปฏิบัติ
หลงัเรียนเฉลีย่เทา่กบั 3.25 จากคะแนนเต็ม 5 

ตาราง 10 ผลการเปรียบเทียบการจดัการเรียนรู้ด้วยวิธีการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของกาเยท่ี่มี
ตอ่ทกัษะปฏิบติัทัง้ 5 ทกัษะ ก่อนและหลงัเรียน เร่ืองการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

จากตารางท่ี 16 พบว่า ประสิทธิผลทางการเรียน เร่ืองการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นของ
นกัเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดกาเยมี่ทกัษะปฏิบติัหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  โดยมีคะแนนเฉลีย่ของทกัษะปฏิบติัการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นก่อน
เรียน  เทา่กบั 12.88 ทกัษะปฏิบติัหลงัเรียน เทา่กบั 21.88 จากคะแนนเต็ม 25 

ตาราง 11 ผลการเปรียบเทียบการจดัการเรียนรู้ด้วยวิธีการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของกาเยแ่ละ
วิธีการจดัการเรียนรู้แบบปกติท่ีมีตอ่ทกัษะปฏิบติั 5 ทกัษะหลงัเรียนเร่ืองการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น  

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

กลุ่มตัวอย่าง N  x S.D. t Sig. 

ก่อนเรียน 40 12.88 1.20 
-38.33 0.000 

หลงัเรียน 40 21.88 0.10 

กลุ่มตัวอย่าง N  x S.D. t Sig. 

กลุม่ทดลอง 40 21.88 0.10 
18.31 0.000 

กลุม่ควบคมุ 40 16.85 1.42 
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จากตารางท่ี 11 พบว่า ประสิทธิผลทางการเรียน เร่ืองการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นของ
นกัเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดกาเย่มีทกัษะปฏิบติัหลงัเรียนสงูกว่านกัเรียนท่ีได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยนกัเรียนท่ีได้รับการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดกาเยมี่ทกัษะปฏิบติัหลงัเรียนเฉลี่ยเทา่กบั 21.88 และนกัเรียนท่ีได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบปกติมีทกัษะปฏิบติัหลงัเรียนเฉลีย่เทา่กบั 16.85 จากคะแนนเต็ม 25 
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บทที่ 5  
สรุปผล อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาครัง้นีเ้ป็นวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi experimental research) เพื่อศึกษา
ถึงประสิทธิผลของรูปแบบในการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาตามแนวคิดของกาเย่   เร่ืองการปฐม
พยาบาลเบือ้งต้นของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 

ความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า 
1. เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของกาเย่ ท่ีมีต่อทักษะการปฐม

พยาบาลเบือ้งต้น ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนสายน า้ผึง้ ในพระอุปถมัภ์ฯ  
2. เพื่อเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของ

กาเย่และผลการจัดการเรียนรู้แบบปกติท่ีมีต่อทักษะการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น ระดับชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนสายน า้ผึง้ ในพระอุปถมัภ์ฯ 

สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า 
1. ภายหลงัการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของกาเย่ ท่ีมีต่อทกัษะการปฐมพยาบาล

เบือ้งต้น ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสายน า้ผึง้ ในพระอุปถัมภ์ฯ นักเรียนมีทักษะ ด้าน
ความรู้และทกัษะปฏิบติัด้านการปฐมพยาบาลสงูกวา่ก่อนเรียน 

2. หลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของกาเย่ ท่ีมีต่อทักษะการปฐมพยาบาล
เบือ้งต้นของนกัเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสายน า้ผึง้ ในพระอุปถัมภ์ฯ นกัเรียนมี
ทกัษะด้านความรู้และทกัษะปฏิบัติด้านการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นสงูกว่าหลงัการจัดการเรียนรู้
แบบปกติ  

สรุปผลการวิจัย 
1. ผลการจัดการเรียนรู้  พบว่า นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนการสอนตามแนวคิดของ

กาเย่ท่ีมีต่อทักษะความรู้เร่ืองการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น พบว่า ประสิทธิผลทางการเรียน เร่ือง 
การปฐมพยาบาลเบือ้งต้นของนกัเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดกาเย่มีทักษะความรู้
หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน มีคะแนนเฉลี่ยของทกัษะความรู้การปฐมพยาบาลเบือ้งต้นก่อนเรียน  
เท่ากับ 16.28 ทกัษะความรู้หลงัเรียน เท่ากับ 23.23 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ
นักเรียนได้รับการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดของกาเย่ท่ีมีต่อทักษะปฏิบัติเร่ืองการปฐม
พยาบาลเบือ้งต้น พบว่า ประสิทธิผลทางการเรียน เร่ืองการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นของนกัเรียนท่ี
ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดกาเย่มีทกัษะปฏิบติัหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
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ของทักษะปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นก่อนเรียน  เท่ากับ 12.88 ทักษะปฏิบัติหลังเรียน 
เทา่กบั 21.88 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สอดคล้องกบัสมมติฐานข้อท่ี 1 และภายหลงั
จากท่ีมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของกาเย่ นกัเ รียนมี
ผลการเรียนอยู่ในช่วงร้อยละ 80-100 ระดับคุณภาพ  ระดับ 4 (ดีมาก) จ านวน 20 คน คิดเป็น    
ร้อยละ 50  นกัเรียนมีผลการเรียนด้านทกัษะความรู้อยู่ในช่วงร้อยละ 70-79 ระดบัคณุภาพ  ระดบั 
3 (ดี) จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 47.5 และนกัเรียนมีผลการเรียนอยูใ่นช่วงร้อยละ 60-69 ระดบั
คณุภาพ  ระดบั 4 (ปานกลาง) จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 

2. ผลการเปรียบเทียบพบวา่ ภายหลงันกัเรียนได้รับการจดัการเรียนการสอนตามแนวคิด
ของกาเย่ และวิธีการจัดการเรียนรู้แบบปกติท่ีมีต่อทกัษะความรู้หลงัเรียนเร่ืองการปฐมพยาบาล
เบือ้งต้น พบว่า ประสิทธิผลทางการเรียน เร่ืองการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นของนกัเรียนท่ีได้รับการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดกาเย่มีทกัษะความรู้หลงัเรียนสูงกว่านกัเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบปกตินกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดกาเยมี่ทกัษะความรู้หลงัเรียนเฉลี่ยเทา่กบั 
23.23 และนกัเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติมีทกัษะความรู้หลงัเรียนเฉลี่ยเท่ากบั 21.23 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  และนกัเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด
ของกาเยแ่ละวิธีการจดัการเรียนรู้แบบปกติ พบวา่ ประสทิธิผลทางการเรียน เร่ืองการปฐมพยาบาล
เบือ้งต้นของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดกาเย่มีทักษะปฏิบัติหลงัเรียนสูงกว่า
นกัเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ นกัเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดกาเย่มี
ทกัษะปฏิบติัหลงัเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 21.88 และนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบปกติมีทกัษะ
ปฏิบัติหลังเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 16.85 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  สอดคล้องกับ
สมมติฐานข้อท่ี 2  และภายหลงัจากท่ีมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดของกาเย่ นักเรียนมีผลของทักษะปฏิบัติอยู่ในช่วงร้อยละ 80-100 ระดับคุณภาพ  
ระดบั 4 (ดีมาก) จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 100   

อภปิรายผล 
จากการน าวิธีการสอนสขุศึกษาเพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบในการจัดการเรียนรู้ 

สขุศึกษาตามแนวคิดของกาเย ่ เร่ือง การปฐมพยาบาลเบือ้งต้นของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 
สามารถอภิปรายผลได้ดงันี ้

1. จากผลการจัดการเรียนรู้ อภิปรายผลได้ว่า ประสิทธิผลทางการเรียน เร่ืองการปฐม
พยาบาลเบือ้งต้นของนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดกาเย่มีทกัษะความรู้และทกัษะ



  
 

109 

ปฏิบติัหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  โดยมีคะแนนเฉลี่ยของ
ทกัษะความรู้การปฐมพยาบาลเบือ้งต้นก่อนเรียน เท่ากับ 16.28 ทกัษะความรู้หลงัเรียน เท่ากับ 
23.23  และประสิทธิผลทางการเรียน เร่ืองการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นของนักเรียนท่ีได้รับการ
จดัการเรียนรู้ตามแนวคิดกาเยมี่ทกัษะปฏิบติัหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05  โดยมีคะแนนเฉลีย่ของทกัษะปฏิบติัการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นก่อนเรียน  เทา่กบั 12.88 
ทกัษะปฏิบติัหลงัเรียน เทา่กบั 21.88 ทัง้นีเ้ป็นผลสบืเน่ืองจากกาเยไ่ด้น าเอาแนวความคิดมาใช้ใน
การเรียนการสอนโดยยึดหลกัการน าเสนอเนือ้หาและจดักิจกรรมการเรียนรู้จากการมีปฏิสมัพนัธ์   
หลกัการสอน  9  ขัน้ตอน  คือ ขัน้ตอนท่ี 1)  เร่งเร้าความสนใจ (Gain Attention) จากการสงัเกต
พฤติกรรมการเรียนการสอนขัน้ตอนนีมี้การจูงใจและเร่งเร้าความสนใจให้ผู้ เรียนอยากเรียนด้วย
การใช้ภาพ แสง ส ีเสยีง หรือใช้สือ่ประกอบกนัหลายๆ อย่าง  โดยสือ่ท่ีสร้างขึน้มานัน้เก่ียวข้องกับ
เนือ้หาและนา่สนใจและมีผลโดยตรงตอ่ความสนใจของผู้ เรียน นอกจากเร่งเร้าความสนใจแล้ว ยงั
เป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้ เรียนพร้อมท่ีจะศึกษาเนือ้หาตอ่ไปในตวัอีกด้วย ขัน้ตอนท่ี 2)  บอก
วตัถปุระสงค์ (Specify Objective)  จากการสงัเกตพฤติกรรมการเรียนการสอน ขัน้ตอนนีเ้ป็นสว่น
ส าคัญยิ่งต่อกระบวนการเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนจะได้ทราบถึงความคาดหวังของบทเรียนจากผู้ เรียน
นอกจากผู้ เรียนจะทราบถึงพฤติกรรมขัน้สดุท้ายของตนเองหลงัจบบทเรียนแล้วจะยงัเป็นการแจ้ง
ให้ทราบลว่งหน้าถึงประเด็นส าคญัของเนือ้หารวมทัง้เค้าโครงของเนือ้หาอีกด้วยการท่ีผู้ เรียนทราบ
ถึงขอบเขตของเนือ้หาอย่างคร่าวๆ จะช่วยให้ผู้ เ รียนสามารถผสมผสานแนวความคิดใน
รายละเอียดหรือสว่นยอ่ยของเนือ้หาให้สอดคล้องและสมัพนัธ์กบัเนือ้หาในสว่นใหญ่ได้  ซึง่มีผลท า
ให้การเรียนรู้มีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ นอกจากจะมีผลดงักลา่วแล้ว ผลการวิจยัยงัพบด้วยวา่ ผู้ เรียนท่ี
ทราบวตัถุประสงค์ของการเรียนก่อนเรียนบทเรียน จะสามารถจ าและเข้าใจในเนือ้หาได้ดีขึน้อีก
ด้วย ขัน้ตอนท่ี 3)  ทบทวนความรู้เดิม   (Activate Prior Knowledge) จากการสงัเกตพฤติกรรม
การเรียนการสอน  ขัน้นีมี้ความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องหาวิธีการประเมิน ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับ
บทเรียนใหม่ เพื่อไม่ให้ผู้ เรียนเกิดปัญหาในการเรียนรู้ วิธีปฏิบติัคือ การทดสอบก่อนบทเรียน (Pre-
test) ซึง่เป็นการประเมินความรู้ของผู้ เรียน เพื่อทบทวนเนือ้หาเดิมท่ีเคยศกึษาผา่นมาแล้วและเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการรับเนือ้หาใหม่ นอกจากจะเป็นการตรวจวดัความรู้พืน้ฐานแล้ว บทเรียน
บางเร่ืองอาจใช้ผลจากการทดสอบก่อนบทเรียนมาเป็นเกณฑ์จัดระดบัความสามารถของผู้ เรียน 
เพื่อจัดบทเรียนให้ตอบสนองต่อระดบัความสามารถของผู้ เรียน เพื่อจัดบทเรียนให้ตอบสนองต่อ
ระดบัความสามารถท่ีแท้จริงของผู้ เรียนแต่ละคน บางครัง้การทบทวนความรู้เดิมอาจอยูใ่นรูปแบบ
ของการกระตุ้นให้ผู้ เรียนคิดย้อนหลงัถึงสิ่งท่ีได้เรียนรู้มาก่อนหน้านีก็้ได้ การกระตุ้นดงักลา่วอาจ
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แสดงด้วยค าพดู ค าเขียน ภาพ หรือผสมผสานกนัแล้วแตค่วามเหมาะสม ปริมาณมากน้อยเพียงใด
นัน้ขึน้อยูก่บัเนือ้หา ขัน้ตอนท่ี 4) น าเสนอเนือ้หาใหม่ (Present New Information) จากการสงัเกต
พฤติกรรมการเรียนการสอน   หลกัส าคญัในการน าเสนอเนือ้หาคือ ควรน าเสนอภาพท่ีเก่ียวข้องกับ
เนือ้หา ประกอบกับค าอธิบายสัน้ๆ ง่าย แต่ได้ใจความ การใช้ภาพประกอบ จะท าให้ผู้ เรียนเข้าใจ
เนือ้หาง่ายขึน้และมีความคงทนในการจ าได้ดีกว่าการใช้ค าอธิบายเพียงอย่างเดียวโดยหลักการ
ท่ีวา่ภาพจะช่วยอธิบายสิง่ท่ีเป็นนามธรรมให้งา่ยตอ่การรับรู้ แม้ในเนือ้หาบางช่วงจะมีความยากใน
การท่ีจะคิดสร้างภาพประกอบ แตก็่ควรพิจารณาวิธีการตา่งๆ ท่ีจะน าเสนอด้วยภาพให้ได้ แม้จะมี
จ านวนน้อย แตก็่ยงัดีกวา่ค าอธิบายเพียงค าเดียว อยา่งไรก็ตามการใช้ภาพประกอบเนือ้หาอาจไม่
ได้ผลเทา่ท่ีควร หากภาพเหลา่นัน้มีรายละเอียดมากเกินไปใช้เวลามากไปในการปรากฏบนจอภาพ
ไม่เก่ียวข้องกับเนือ้หา ซบัซ้อน เข้าใจยาก และไม่เหมาะสมในเร่ืองเทคนิคการออกแบบ เช่น ขาด
ความสมดุล องค์ประกอบภาพไม่ดี เป็นต้น ขัน้ตอนท่ี 5)  ชีแ้นะแนวทางการเรียนรู้ (Guide 
Learning) จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนการสอน ตามหลักการและเงื่อนไขการเรียนรู้ 
(Condition of Learning) ผู้ เรียนจะจ าเนือ้หาได้ดี หากมีการจัดระบบการเสนอเนือ้หาท่ีดีและ
สมัพนัธ์กบัประสบการณ์เดิมหรือความรู้เดิมของผู้ เรียน บางทฤษฎีกลา่วไว้วา่ การเรียนรู้ท่ีกระจ่าง
ชัด (Meaningfull Learning) นัน้ ทางเดียวท่ีจะเกิดขึน้ได้ก็คือการท่ีผู้ เรียนวิเคราะห์และตีความใน
เนือ้หาใหม่ลงบนพืน้ฐานของความรู้และประสบการณ์เดิม รวมกันเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ การใช้
เทคนิคตา่งๆ เข้าช่วย ได้แก่ เทคนิคการให้ตวัอยา่ง (Example) และตวัอยา่งท่ีไม่ใช่ตวัอยา่ง (Non-
example) อาจจะช่วยท าให้ผู้ เรียนแยกแยะความแตกต่างและเข้าใจมโนคติของเนือ้หาได้ชัดเจน
ขึน้ นอกจากนัน้ การใช้ค าอธิบายกระตุ้นให้ผู้ เรียนได้คิด เป็นเทคนิคอีกประการหนึ่งท่ีสามารถ
น าไปใช้ในการชีแ้นวทางการเรียนรู้ได้ ขัน้ตอนท่ี 6)  กระตุ้ นการตอบสนองบทเรียน (Elicit 
Response)  จากการสงัเกตพฤติกรรมการเรียนการสอน   นกัการศึกษากลา่วว่า การเรียนรู้จะมี
ประสทิธิภาพมากน้อยเพียงใดนัน้เก่ียวข้องโดยตรงกบัระดบัและขัน้ตอนของการประมวลผลข้อมูล 
หากผู้ เรียนได้มีโอกาสร่วมคิด ร่วมกิจกรรมในสว่นท่ีเก่ียวกับเนือ้หาและร่วมตอบค าถาม จะสง่ผล
ให้มีความจ าดีกวา่ผู้ เรียนท่ีใช้วิธีอ่านหรือคดัลอกข้อความจากผู้ อ่ืนเพียงอยา่งเดียว ผู้ เรียนสามารถ
มีกิจกรรมร่วมในบทเรียนได้หลายลกัษณะ ไม่ว่าจะเป็นการตอบค าถาม แสดงความคิดเห็น เลือก
กิจกรรม และปฏิสมัพนัธ์กบับทเรียน กิจกรรมเหลา่นีเ้องท่ีไม่ท าให้ผู้ เรียนรู้สกึเบื่อหน่ายเม่ือมีสว่น
ร่วม ก็มีสว่นคิดน าหรือติดตามบทเรียน ย่อมมีสว่นผูกประสานให้ความจ าดีขึน้ ขัน้ตอนท่ี 7)  ให้
ข้อมูลย้อนกลับ (Provide Feedback)  จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนการสอน  การบอก
เป้าหมายท่ีชดัเจนและแจ้งให้ผู้ เรียนทราบวา่ขณะนัน้ผู้ เรียนอยูท่ี่สว่นใด ห่างจากเป้าหมายเทา่ใด 
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การให้ข้อมลูย้อนกลบัดงักลา่วถ้าน าเสนอด้วยภาพจะช่วยเร่งเร้าความสนใจได้ดียิ่งขึน้โดยเฉพาะ
ถ้าภาพนัน้เก่ียวกบัเนือ้หาท่ีเรียน อยา่งไรก็ตาม การให้ข้อมลูย้อนกลบัด้วยภาพ หรือกราฟฟิกอาจ
มีผลเสียอยู่บ้างตรงท่ีผู้ เรียนอาจต้องการดูผลว่าหากท าผิดแล้วจะเกิดอะไรขึน้  ขัน้ตอนท่ี 8)  
ทดสอบความรู้ใหม่ (Assess Performance)  จากการสงัเกตพฤติกรรมการเรียนการสอน  การ
ทดสอบความรู้ใหม่ เรียกว่า การทดสอบหลงับทเรียน (Post-test) เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้
ทดสอบความรู้ของตนเองนอกจากนีจ้ะยังเป็นการวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนว่าผ่านเกณฑ์ท่ี
ก าหนดหรือไม่ เพื่อท่ีจะไปศึกษาในบทเรียนต่อไปหรือต้องกลบัไปศึกษาเนือ้หาใหม่ การทดสอบ
หลงับทเรียนจึงมีความจ าเป็น นอกจากจะเป็นการประเมินผลการเรียนรู้แล้วการทดสอบยงัมีผลต่อ
ความคงทนในการจดจ าเนือ้หาของผู้ เรียนด้วย แบบทดสอบจึงควรถามแบบเรียงล าดับตาม
วตัถปุระสงค์ของบทเรียนถ้าบทเรียนมีหลายหวัเร่ืองยอ่ย อาจแยกแบบทดสอบออกเป็นสว่นๆ ตาม
เนือ้หา โดยมีแบบทดสอบรวมหลงับทเรียนอีกชุดหนึ่งก็ได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับว่าผู้ ออกแบบบทเรียน
ต้องการแบบใด  และขัน้ตอนท่ี 9)  สรุปและน าไปใช้ (Review and Transfer) จากการสังเกต
พฤติกรรมการเรียนการสอนการสรุปและน าไปใช้ จดัวา่เป็นสว่นส าคญัในขัน้ตอนสดุท้ายท่ีบทเรียน
จะต้องสรุปมโนคติของเนือ้หาเฉพาะประเด็นส าคญัๆ รวมทัง้ข้อเสนอแนะตา่งๆ เพื่อเปิดโอกาสให้
ผู้ เรียนได้มีโอกาสทบทวนความรู้ของตนเองหลงัจากศึกษาเนือ้หาผ่านมาแล้ว ในขณะเดียวกัน 
บทเรียนต้องชีแ้นะเนือ้หาท่ีเก่ียวข้องหรือให้ข้อมูลอ้างอิงเพิ่มเติม เพื่อแนะแนวทางให้ผู้ เรียนได้
ศกึษาตอ่ในบทเรียนถดัไป หรือน าไปประยกุต์ใช้กบังานอ่ืนตอ่ไป 

จากขัน้ตอนในการสอนทัง้ 9 ขัน้ตอนท่ีกล่าวข้างต้น มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้ เรียน
สามารถเรียนรู้เนือ้หาสาระตา่งๆ  ได้อยา่งดี   รวดเร็ว  และสามารถจดจ าสิง่ท่ีเรียนได้นาน  เกิดเป็น
ทักษะท่ียั่งยืนถาวร   ร่วมกับองค์ประกอบท่ีส าคัญท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้ จากแนวคิดกาเย่  
( Gagne) คือ ตัวผู้ เ รียน  ( Learner) มีระบบสัมผัสและระบบประสาทในการรับรู้  สิ่งเร้า  
( Stimulus) คือ สถานการณ์ต่างๆ ท่ีเป็นสิ่งเร้าให้ผู้ เ รียนเกิดการเรียนรู้ และการตอบสนอง 
(Response) คือ พฤติกรรมท่ีเกิดขึน้จากการเรียนรู้นัน่เอง  การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิด
ของกาเย ่  ท่ีเน้นให้ผู้ เรียนได้เพิ่มพูนความรู้และฝึกทกัษะในการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น เป็นวิธีการ
สอนท่ีเหมาะในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในวิชาสุขศึกษา ในเร่ืองการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น
ให้กับนกัเรียน เพื่อให้เกิดทกัษะท่ีช านาญมากขึน้  เม่ือเกิดเหตุการณ์จริงก็สามารถน าความรู้และ
ทกัษะท่ีได้มาใช้ทนัท่วงที เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาความสามารถในทักษะการปฐมพยาบาล
และผลสมัฤทธ์ิในการเรียนวิชาสุขศึกษาเร่ืองการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น ซึ่งสอดคล้องวิจัยของ 
ศุภาวรรณ ชัยลงักา  เพ็ญพิศุทธ์ิ ใจสนิทและศิวภรณ์ สองแสน (2560) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
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ตามแนวคิดของกาเย่ เ พ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยส าหรับนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ของ ผลการวิจัยพบว่านกัเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด
ของกาเย ่หลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้มีคะแนนเฉลีย่รวม เทา่กบั 23.42 คิดเป็นร้อยละ 78.06 ซึง่
สงูกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 12.67 โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 
10.75 และสงูกวา่เกณฑ์ท่ีตัง้ไว้ คือ ร้อยละ 75  เทา่กบั 3.06 นกัเรียนมีความพงึพอใจตอ่การเรียน
ภาษาไทยอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 และนักเรียนมีความคิดเห็นต่อการเรียน
ภาษาไทยว่า เป็นสิ่งท่ีดี เรียนแล้วสนุก น าไปใช้ประโยชน์ได้ ท าให้มีความรู้ภาษาไทยเพิ่มมากขึน้ 
อ่านได้ เขียนได้ เรียงประโยคได้ ท าให้ได้ความคิดใหม่ๆ จากการท ากิจกรรม  และได้มีการท างาน
ร่วมกันกบัเพื่อนและได้ท าในสิง่ท่ีชอบ รวมถึงสอดคล้องกับวิจยัของศกัดา สจุริต (2558) วิจัยเร่ือง 
การพฒันาหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ตามกระบวนการเรียนรู้ของกาเย ่ เร่ืองการออกแบบสารเพื่อการ
จ า รายวิชาการออกแบบสาร ผลการวิจัยพบว่านิสิตระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษามีประสิทธิภาพ  92.83/93.33 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  90/90 และคะแนนหลงั
เรียนสงูกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  อีกด้วย 

2. จากผลการจัดการเรียนรู้ อภิปรายผลได้ว่า ประสิทธิผลทางการเรียน เร่ืองการปฐม
พยาบาลเบือ้งต้นของนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดกาเย่มีทกัษะความรู้และทกัษะ
ปฏิบติัหลงัเรียนสงูกวา่นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05  โดยนกัเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดกาเย่มีทกัษะความรู้หลงัเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 
23.23 นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบปกติมีทกัษะความรู้หลงัเรียนเฉลีย่เทา่กบั 21.23  และ
นกัเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดกาเย่มีทกัษะปฏิบติัหลงัเรียนสงูกว่านกัเรียนท่ีได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยนกัเรียนท่ีได้รับการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดกาเยมี่ทกัษะปฏิบติัหลงัเรียนเฉลีย่เทา่กบั 21.88 และนกัเรียนท่ีได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบปกติมีทกัษะปฏิบติัหลงัเรียนเฉลีย่เทา่กบั 16.85 ทัง้นีเ้น่ืองมากจากการจดัการเรียนรู้สขุ
ศึกษาตามแนวคิดของกาเย่ เน้นให้ผู้ เรียนได้เพิ่มพูนความรู้และฝึกทักษะในการปฐมพยาบาล
เบือ้งต้น เป็นวิธีการสอนท่ีเหมาะในการพฒันาทกัษะการเรียนรู้ในวิชาสขุศึกษา ในเร่ืองการปฐม
พยาบาลเบือ้งต้นให้กับนกัเรียน เพื่อให้เกิดทกัษะท่ีช านาญมากขึน้  เพื่อประโยชน์ในการพฒันา
ความสามารถในทกัษะการปฐมพยาบาลและผลสมัฤทธ์ิในการเรียน วิธีการสอนนี ้เหมาะสมกับ
การสอนเนือ้หาท่ีมีการเรียงล าดบัจากง่ายไปยาก โดยเฉพาะในรายวิชาท่ีมีการจัดล าดบัเนือ้หา
ตามขัน้ตอน สอนจากทฤษฎีหลกัการน าไปสูก่ารปฏิบติั เม่ือถึงเวลาหรือสถานการณ์ฉุกเฉินหาก
นกัเรียนได้เรียนเร่ืองการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นไปแล้ว แต่ไม่ได้ฝึกปฏิบติัซ า้ๆ หรือทบทวนเม่ือถึง
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เวลาท่ีจะต้องใช้นกัเรียนก็ไม่สามารถท่ีจะปฏิบติัทกัษะได้ ผู้วิจยัเช่ือวา่วิธีการสอนตามแนวคิดของ
กาเย ่ ช่วยพฒันาทกัษะความสามารถเร่ืองการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นของนกัเรียนได้ เม่ือนกัเรียน
ตกอยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นก็สามารถน าเอาทักษะท่ีได้เรียนและได้ฝึกปฏิบัติบ่อยๆ 
ออกมาใช้ได้ทนัท่วงที ซึ่งสอดคล้องวิจยัของศุภาวรรณ ชัยลงักา  เพ็ญพิศุทธ์ิ ใจสนิทและศิวภรณ์ 
สองแสน (2560) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของกาเย่ เพื่อพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนภาษาไทยส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 ผลการวิจัยพบว่านักเรียนท่ีได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของกาเย ่หลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ยรวม เทา่กับ 
23.42 คิดเป็นร้อยละ 78.06 ซึ่งสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
12.67 โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 10.75 และสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้ คือ ร้อยละ 75  เท่ากับ 3.06 
นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนภาษาไทยอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 และ
นกัเรียนมีความคิดเห็นตอ่การเรียนภาษาไทยวา่ เป็นสิง่ท่ีดี เรียนแล้วสนกุ น าไปใช้ประโยชน์ได้ ท า
ให้มีความรู้ภาษาไทยเพิ่มมากขึน้ อ่านได้ เขียนได้ เรียงประโยคได้ ท าให้ได้ความคิดใหม่ๆ จากการ
ท ากิจกรรม  และได้มีการท างานร่วมกันกับเพื่อนและได้ท าในสิ่งท่ีชอบ รวมถึงสอดคล้องกับวิจัย
ของศกัดา สจุริต (2558) วิจยัเร่ือง การพฒันาหนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์ตามกระบวนการเรียนรู้ของกา
เย่  เร่ืองการออกแบบสารเพื่อการจ า รายวิชาการออกแบบสาร ผลการวิจัยพบว่านิสิตระดับ
ปริญญาตรี  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษามีประสิทธิภาพ  92.83/93.33 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน  90/90 และคะแนนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
และยงัสอดคล้องกับนักปรัชญาและจิตวิทยาการศึกษาชาวอเมริกา ท่ีได้เสนอแนวความคิดเชิง
ผสมผสานในการพฒันาผู้ เรียนให้เป็นนกัคิดและนกัปฏิบติั  ได้แก่ รูปแบบการจดัการเรียนการสอน
ของโรเบิร์ตกาเย ่   โดยทฤษฎีการเรียนรู้ของกาเยจ่ัดอยูใ่นกลุม่ผสมผสาน ซึง่เช่ือวา่ความรู้มีหลาย
ประเภท บางประเภทสามารถเข้าใจได้อยา่งรวดเร็วไม่ต้องใช้ความคิดท่ีลกึซึง้  บางประเภทมีความ
ซบัซ้อนจ าเป็นต้องใช้ความสามารถในขัน้สงู  ซึง่การปฐมพยาบาลมีเนือ้หาสาระที่เหมาะสมกบั 
การใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิดของกาเย่อีกด้วย 
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ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยครัง้นี ้
1. ควรเพิ่มระยะเวลาท่ีศกึษาท่ีนานขึน้เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว หรืออาจ

เพิ่มช่วงเวลาในการด าเนินการวิจยัเป็น 2-3 ช่วง และด าเนินการเก็บข้อมูลและวดัผลเป็นระยะน า
ข้อมลูท่ีได้มาวิเคราะห์เปรียบเทียบ เพื่อศกึษาพฒันาการและความก้าวหน้าเร่ืองการปฐมพยาบาล
เบือ้งต้นของนกัเรียน 

2. การจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของกาเย ่ เน้นการเช่ือมโยงจากสิง่ท่ีเป็นรูปธรรม
ไปสูส่ิง่ท่ีเป็นนามธรรม ดงันัน้จึงต้องให้ความส าคญักบัการใช้สือ่การเรียนรู้ในเนือ้หาท่ีสอน 

3. ควรมีการศึกษาผลของการจัดกิจกรรมตามแนวคิดของกาเย่ท่ีมีต่อการพฒันาทกัษะ
ด้านเจตคติด้วย 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครัง้ต่อไป 
1. นอกจากการใช้การจัดการเรียนรู้สขุศึกษาตามแนวคิดของกาเย่แล้วสามารถใช้การ

จัดการเรียนรู้สขุศึกษาโดยใช้แนวคิดอ่ืนๆ เพิ่มเติมได้ เช่น รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบซกัค้าน 
รูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบบทบาทสมมติ เป็นต้น  

2. ควรมีการน ารูปแบบการสอนของกาเยไ่ปใช้ในการพฒันาทกัษะทางสขุภาพอ่ืนๆ ท่ีมี
ผลตอ่การพฒันาทกัษะด้านความรู้ ด้านเจตคติและด้านทกัษะปฏิบติั  

3. การพัฒนาทักษะปฐมพยาบาลเบือ้งต้นอาจจะใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
แบบอ่ืนๆ ท่ีมีร่วมกบัการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดกาเยเ่พื่อให้การสอนมีประสทิธิภาพมากขึน้ 
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ภาคผนวก ก  

รายช่ือผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมอืที่ใช้ในการวิจัย 
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รายนามผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบพจิารณาแผนการสอน 
ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของกาเย่ที่มีต่อทักษะการปฐมพยาบาล 

เบือ้งต้นของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 
ได้แก่ 

1. ผศ.ดร.กิตติชยั สธุาสโินบล  ต าแหนง่ ประธานหลกัสตูรปริญญาดษุฎีบณัฑิต 
       มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2. อ.กนกรัตน์  ตนัติกรพรรณ   ต าแหนง่  ครูช านาญการพิเศษ (ค.ศ.3)  
        ครูกลุม่สาระฯ สขุศกึษาและพลศกึษา 
        โรงเรียนสายน า้ผึง้ ในพระอุปถมัภ์ฯ 
3. อ.สนอง  คณุมี                   ต าแหนง่  ครูช านาญการ  (ค.ศ.2) 
        หวัหน้ากลุม่สาระฯ สขุศกึษาและพลศกึษา 
        โรงเรียนสายน า้ผึง้ ในพระอุปถมัภ์ฯ 
 

รายนามผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบพจิารณา 
แบบวัดทักษะด้านความรู้และทักษะปฏิบัติเร่ืองการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น 

ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 
ได้แก่ 

1. ผศ.กมลมาลย์  วิรัตน์เศรษฐสนิ  ต าแหนง่   คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรสาขา 
           สขุศกึษาและพลศกึษา 
2. ผศ.ดร.ทรงพล  ตอ่นี     ต าแหนง่   หวัหน้าภาควิชาสาธารณสขุศาสตร์ 
3. อ.กนกรัตน์  ตนัติกรพรรณ       ต าแหนง่  ครูช านาญการพิเศษ (ค.ศ.3)  
            ครูกลุม่สาระฯ สขุศกึษาและพลศกึษา 
            โรงเรียนสายน า้ผึง้ ในพระอุปถมัภ์ฯ 
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ภาคผนวก ข  
ตัวอย่างแผนการสอนของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของกาเย่ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของกาเย่ 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การปฐมพยาบาลและการเคลือ่นย้ายผู้ ป่วยเบือ้งต้น ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 
เร่ือง ทกัษะการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นกรณีเกิดบาดแผลฟกช า้          เวลา 1 คาบ 50 นาที 
วิชา สขุศกึษา พ 21101                 ผู้สอน นางสาวผสุดี ข าทอง 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สาระที่ 5 ความปลอดภยัในชีวิต 
มาตรฐานการเรียนรู้ พ 5.1 ปอ้งกนัและหลกีเลีย่งปัจจยัเสีย่ง พฤติกรรมเสีย่งตอ่สขุภาพ 
อุบติัเหต ุ การใช้ยา สารเสพติด และความรุนแรง 
ตัวชีว้ัด  
 แสดงวิธีการปฐมพยาบาลและเคลือ่นย้ายผู้ ป่วยอยา่งปลอดภยั 
สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด 

อุบติัเหตุท่ีเกิดจากร่างกายถูกกระแทกอย่างแรง หรือถูกความร้อนจดัท าลายผิวหนงั เป็น
สิ่งท่ีนักเรียนประสพหรือพบเห็นเป็นประจ าในชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ขัน้ตอนและสามารถ
ปฏิบัติการปฐมพยาบาลบาดแผลฟกช า้ แผลไฟไหม้หรือน า้ร้อนลวก ช่วยแก้ปัญหาจากภัย
อนัตรายเกิดความปลอดภยัตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน นกัเรียนควรศกึษาวิธีการท่ีถกูต้องและฝึกฝนให้เกิด
ความช านาญสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่ตนเองและสงัคมได้ 
จุดประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรม 
 ด้านความรู้  (K) 

อธิบายหลกัการและขัน้ตอนการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นส าหรับคนท่ีมีบาดแผลฟกช า้ได้
ถกูต้อง 

ด้านทักษะ  (P) 
 แสดงทกัษะการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นส าหรับคนท่ีมีบาดแผลฟกช า้ได้ถกูต้อง 
ด้านเจตคติ  (A) 
สนใจและมีสว่นร่วมกบัเพื่อนในการแสดงทกัษะการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นกรณีเกิด  

บาดแผล 
สาระการเรียนรู้  

1. ลกัษณะอาการ สาเหตขุองแผลฟกช า้  
2. ขัน้ตอน ปฐมพยาบาลแผลฟกช า้ 
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สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  
ความสามารถในการคิด 

  -    ทกัษะการคิดวิเคราะห์ 
ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต 

  -    กระบวนการปฏิบติั 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  

1. ใฝ่เรียนรู้ 
2. มุ่งมัน่ในการท างาน 

ภาระงาน / ชิน้งาน 
 แสดงทกัษะการปฐมพยาบาลส าหรับผู้ ป่วยท่ีมีบาดแผล 
การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการเรียนรู้ 9 ขัน้ ของกาเย่  
ขัน้ที่ 1. เร่งเร้าความสนใจ (Gain Attention) ครูน ารูปภาพอุบติัเหตตุา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ในโรงเรียน
ให้นกัเรียนได้ดแูละช่วยกนัวิเคราะห์วา่เกิดจากสาเหตอุะไรบ้าง  
                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขัน้ที่  2. บอกวัตถุประสงค์ (Specify Objective) ครูผู้สอนแจ้งวตัถปุระสงค์ในการเรียนรู้
ดงัตอ่ไปนี ้
 



  
 

125 

 ด้านความรู้  (K) 
อธิบายหลกัการและขัน้ตอนการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นส าหรับคนท่ีมีบาดแผลฟกช า้ได้

ถกูต้อง 
ด้านทักษะ  (P) 
 แสดงทกัษะการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นส าหรับคนท่ีมีบาดแผลฟกช า้ได้ถกูต้อง 
ด้านเจตคติ  (A) 
สนใจและมีสว่นร่วมกบัเพื่อนในการแสดงทกัษะการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นกรณีเกิด  

บาดแผล 
ขั ้นที่   3. ทบทวนความรู้เดิม (Activate Prior Knowledge) ทบทวนความรู้เดิมเก่ียวกับการ         
ปฐมพยาบาลเบือ้งต้นจากคาบท่ีแล้ว เพื่อนักเรียนจะได้ไม่ลืมความรู้เก่าและเตรียมพร้อมรับ
ความรู้ใหม่ โดยแบบทดสอบความรู้จะมีทัง้หมด 10 ข้อ โดยนกัเรียนสามารถท าแบบทดสอบผา่น
ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์  Kahoot เ พื่ อ เ พิ่ ม ค ว ามสนุ ก ส น าน แ ล ะ ท้ า ท า ย ใน ก า ร ต อบค า ถ าม 
(https://create.kahoot.it/kahoots/my-kahoots) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั ้นที่   4. น าเสนอเนือ้หาใหม่ (Present New Information) ครูผู้ สอนเปิดวิดีโอ เร่ืองการ 
ปฐมพยาบาลเบือ้งต้น ส าหรับคนเป็นแผลฟกช า้ โดยมีเนือ้หาท่ีน่าสนใจ เข้าใจง่าย สัน้กะทดัรัด  
จาก https://www.youtube.com/watch?v=l0s6l9s4XmQ 
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รายละเอียดของวดิีโอส่ือการสอนมีดังต่อไปนี ้
บาดแผล  หมายถึง  รอยฉีกขาดของผิวหนงัหรือเนือ้เยื่อท่ีอยูใ่ต้ผิวหนงัซึง่อาจเกิดจากของ

มีคมหรือ   ไม่มีคมก็ตาม  เม่ือเกิดบาดแผลแล้วมกัจะมีเลอืดออกจากบาดแผลด้วยเสมอ  เรา
สามารถแบง่ตามประเภทของบาดแผลออกเป็น  3  ประเภทคือ  บาดแผลฟกช า้  บาดแผลแยก
และบาดแผลถกูไฟไหม้หรือน า้ร้อนลวก  ซึง่แตล่ะประเภทมีลกัษณะและวิธีการปฐมพยาบาลดงันี ้ 

1. ประเภทบาดแผลฟกช า้  เป็นบาดแผลท่ีไม่มีรอยแยกของผิวหนงั  เกิดจากการถกู
ของแข็งกระแทกอยา่งแรงจนท าให้เนือ้เลอืดภายใต้ผิวหนงัฉีกขาด  เลอืดออกมาคัง่อยู่  ท าให้
บริเวณบาดแผลบวมแดง ช า้และเจ็บปวด  อนัตรายที่เกิดจากบาดแผลฟกช า้ ถ้าบาดแผลนัน้
กระทบกระเทือนถึงอวยัวะภายใน เช่น กระดกูหกั  อวยัวะภายในฉีก  ควรน าผู้ ป่วยสง่ให้ถึงมือ
แพทย์โดยเร็ว 

วิธีการปฐมพยาบาลแผลฟกช า้ 
1.  ล้างบริเวณบาดแผลให้สะอาดด้วยน า้และสบู ่หรือน า้เกลอื 
 
 
 
 
 
 
                       ภาพประกอบ 1  วิธีปฐมพยาบาลแผลฟกช า้ 
2.  ใน 24 ชัว่โมงแรก ให้ใช้ถงุน า้แข็งหรือแผน่ประคบเย็นประคบบริเวณบาดแผล เพื่อให้หลอด
เลอืดตีบ เลอืดจะหยดุไหล  แผลไม่บวม 
 
 
 
 
 
 
                  

             ภาพประกอบ 2  วธีิปฐมพยาบาลแผลฟกช า้ 
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3.  ใช้ผ้าพนัแผลชนิดผ้ายืดพนับริเวณบาดแผลให้แนน่พอสมควร เพื่อลดการเคลือ่นไหวของ
อวยัวะบริเวณท่ีมีบาดแผล 
 
          
 
 
 

ภาพประกอบ 3  วิธีปฐมพยาบาลแผลฟกช า้ 
 
4.  เม่ือพ้น 24 ชัว่โมงให้ใช้น า้อุ่นประคบบาดแผล  เพื่อให้หลอดเลอืดขยายตวั  ท าให้อาการช า้ลด
น้อยลง 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 4  วิธีปฐมพยาบาลแผลฟกช า้ 
ขัน้ที่  5. ชีแ้นะแนวทางการเรียนรู้ (Guide Learning) ครูมีกิจกรรม ถามมา-ตอบไป ให้นกัเรียน
ร่วมกนัท ากิจกรรม ดงันีคื้อ ครูแบง่นกัเรียนออกเป็น 2 กลุม่ เทา่ๆ กนั จากนัน้ มีค าถาม ให้นกัเรียน
ร่วมกันตอบ โดยคนท่ีจะตอบค าถามต้องวิ่งมาเขียนค าตอบท่ีกระดาน กลุม่ไหนเขียนค าตอบได้
จ านวนข้อมากกว่าและมีเนือ้หาท่ีถูกต้องถือเป็นกลุ่มท่ีชนะ โดยแต่ละค าถามมีเวลาให้เขียน
ค าตอบ 1 นาที ให้ตวัแทนแตล่ะกลุม่สลบักนัมาเขียนค าตอบจนกวา่จะหมดเวลา ข้อค าถามในบตัร
ค าถามมีดงันี ้

1. จงบอกสาเหตท่ีุท าให้เกิดบาดแผลฟกช า้ให้ได้มากท่ีสดุ 
2. อธิบายขัน้ตอนการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นกรณีเกิดบาดแผลฟกช า้ 

ขัน้ที่  6. กระตุ้นการตอบสนองบทเรียน (Elicit Response) โดยครูผู้สอนให้นกัเรียนจบักลุม่ 
กลุม่ละ 4-5 คน ออกมาแสดงบทบาทสมมติหลงัจากท่ีได้ท าการเรียนการสอนอธิบายและสาธิต 
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เร่ือง การปฐมพยาบาลเบือ้งต้นส าหรับคนเป็นแผลฟกช า้  เพื่อเป็นการกระตุ้นการตอบสนองตอ่
บทเรียน 
 
 
 
 
 
 
ขัน้ที่   7. ให้ข้อมูลย้อนกลับ (Provide Feedback) เป็นการติดตามความก้าวหน้าและสามารถ
ให้ผลย้อนกลบัแก่ผู้ เรียนได้ด้วยความสะดวกโดย หลงัจากท่ีมีการแสดงบทบาทสมมติ เร่ือง ทกัษะ
การปฐมพยาบาลส าหรับคนเป็นแผลฟกช า้แล้วผู้สอนให้นกัเรียนนัง่ประจ าท่ี  จากนัน้มีค าถามเพื่อ
ทดสอบความเข้าใจของนกัเรียน 5 ข้อ โดยให้นกัเรียนยกแผ่นปา้ย ถกู ถ้าคิดวา่ ถกู และให้ยกแผ่น
ปา้ย ผิด ถ้าคิดวา่ ผิด จากนัน้อธิบายค าตอบให้ข้อมลูย้อนกลบักบันกัเรียนให้เข้าใจตรงกนั  
 
 
 
 
 
 
ขัน้ที่ 8. ทดสอบความรู้ใหม่ (Assess Performance)  
ให้นกัเรียนท าแบบสอบถามหลงัเรียนจ านวน 5 ข้อ เพื่อเป็นการทดสอบความรู้ใหม่ท่ีได้รับหลงัจาก
เรียนตลอดทัง้คาบ โดยใช้แบบทดสอบผา่นทางเว็บไซต์ Kahoot เพื่อเพิ่มความสนกุสนานและท้า
ทายในการตอบค าถาม (https://create.kahoot.it/kahoots/my-kahoots) 
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ขัน้ที่ 9. สรุปและน าไปใช้ (Review and Transfer) ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปบทเรียนพร้อม
กบั นดัหมายให้นกัเรียนหาเวลาวา่งทดสอบทกัษะการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นกรณีเกิดแผลฟกช า้ให้
ถกูต้องรายบุคคล 
ส่ือ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้ 

- ยาสามญัประจ าบ้าน  
- อุปกรณ์การปฐมพยาบาล 
- เกม Kahoot 
- Power Point  เร่ือง การปฐมพยาบาลเบือ้งต้นส าหรับผู้ ป่วยแผลฟกช า้ 
- วิดีโอ เร่ือง การปฐมพยาบาลเบือ้งต้นส าหรับผู้ ป่วยแผลฟกช า้ 
- ปา้ย เคร่ืองหมาย ถกู และปา้ยเคร่ืองหมาย ผิด 
- กระดานด าและปากกาไวท์บอร์ด ในกิจกรรม ถาม-ตอบ ไป 
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

 

ส่ิงที่ต้องการวัด วิธีการวัด เคร่ืองมือการวัด เกณฑ์การประเมิน 
1.  ด้านความรู้ (K) 
-  อธิบายหลกัการและ
ขัน้ตอนการปฐมพยาบาล
เบือ้งต้นส าหรับคนเป็น
แผลฟกช า้ 

การถาม-ตอบ ข้อค าถาม ตอบถกู 3 ข้อขึน้ไป ผา่น
เกณฑ์และตอบถกู
มากกวา่ร้อยละ 80 ของ
นกัเรียนทัง้หมดถือวา่     
ผา่นเกณฑ์ 

2.  ด้านทกัษะปฏิบติั (P) 
- แสดงทกัษะการปฐม
พยาบาลเบือ้งต้นส าหรับ
คนเป็นแผลฟกช า้ได้
ครบถ้วนและถกูต้อง  
  

การแสดง
ทกัษะการ
ปฐมพยาบาล
เบือ้งต้นกรณี
เกิดบาดแผล
ฟกช า้ 

แบบทดสอบทกัษะ
ปฏิบติัการปฐม
พยาบาลกรณีเกิด
บาดแผล 
ฟกช า้ 

เกณฑ์การสอบปฏิบติั 
ปฏิบติัได้ 5 ข้อ = 5 
คะแนน 
ปฏิบติัได้ 4 ข้อ = 4 
คะแนน 
ปฏิบติัได้ 3 ข้อ = 3 
คะแนน 
ปฏิบติัได้ 2 ข้อ = 2 
คะแนน 
ปฏิบติัได้ 1 ข้อ = 1 
คะแนน 
ปฏิบติัไม่ได้เลย = 0 
*ระดบั 3 คะแนนขึน้ไป 
ถือวา่ผา่นเกณฑ์ 
 

3.  ด้านเจตคติ (A) 
- สนใจและมีสว่นร่วมกบั
เพื่อนในการแสดงทกัษะ
การปฐมพยาบาลเบือ้งต้น
กรณีเกิดบาดแผลฟกช า้ 

สงัเกตการ
ร่วมมือในการ 
ท ากิจกรรม 

แบบสงัเกต นกัเรียนมีสว่นร่วมในการ
ท ากิจกรรมมากกวา่ร้อย
ละ 80 ของนกัเรียน
ทัง้หมดถือวา่ 
ผา่นเกณฑ์ 
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กิจกรรมเสนอแนะ 
ให้นกัเรียนไปฝึกซ้อมให้เกิดความช านาญ และให้ไปศกึษาเพิ่มเติมจากการชมวีดิทศัน์ 

 
เคร่ืองมือในการวัดและประเมินผล 
 
ข้อค าถามส าหรับประเมิน  (ด้านความรู้) 
1.   บอกลกัษณะอาการของคนท่ีเป็นแผลฟกช า้ 
2.   สาเหตกุารเป็นแผลฟกช า้เกิดจากอะไรได้บ้าง 
3.   อธิบายขัน้ตอนการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นส าหรับคนเป็นแผลฟกช า้ 
4.   บอกประโยชน์ท่ีได้จากการชว่ยปฐมพยาบาลคนเป็นแผลฟกช า้อยา่งถกูวิธี 
5.   วิเคราะห์ผลเสยีท่ีจะตามมา  หากปฐมพยาบาลคนเป็นแผลฟกช า้ไม่ถกูวิธี 
 

แบบประเมินทักษะการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นส าหรับคนเป็นแผลฟกช า้ 
(ด้านทักษะปฏิบัติ) 

เกณฑ์การให้คะแนนมีดงันี ้
 

ล าดับ 
 

ทักษะการปฏิบัต ิ
เกณฑ์การให้คะแนน 

ปฏิบัติได้ 
(1) 

ปฏิบัติไม่ได้ 
(0) 

1. ล้างบาดแผลให้สะอาดด้วยน า้และสบู ่หรือน า้เกลอืให้
ทัว่บาดแผล 

  

2. 24 ชัว่โมงแรก ให้ประคบด้วยน า้แข็ง หรือแผน่ประคบ
เย็น เพื่อห้ามเลอืด 

  

3. ใช้ผ้าพนัแผลชนิดผ้ายืดพนับริเวณบาดแผลให้แนน่
พอสมควร  

  

4. เม่ือพ้น 24 ชัว่โมงให้ใช้น า้อุ่นประคบบาดแผล ลด
อาการช า้ 

  

5. ล้างมือให้สะอาด    
 รวมคะแนน   
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เกณฑ์การประเมินผล  
 5       คะแนน  ผลการประเมิน  ดีมาก 
 4       คะแนน  ผลการประเมิน  ดี 
    3       คะแนน     ผลการประเมิน  ปานกลาง 
    2       คะแนน     ผลการประเมิน  พอใช้ 
           0-1     คะแนน     ผลการประเมิน  ควรปรับปรุง 
*หมายเหต ุได้ 3 คะแนน ขึน้ไป ถือวา่ผา่นเกณฑ์ 
  

3. แบบสังเกตพฤติกรรมกลุ่ม  (ด้านเจตคติ) 
วิชา พ 21101 (สขุศกึษา) ปีการศึกษา 2562 

เร่ือง  การปฐมพยาบาลเบือ้งต้นในกรณีเกิดบาดแผล 
ค าชีแ้จง ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องให้ตรงกับรายช่ือผู้ปฏิบัติและพฤติกรรมที่
แสดงออก 

 
 
 
เลขท่ี 
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                              ลงช่ือ                                     ผู้ประเมิน 
                                                                      (                                         ) 
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เกณฑ์ในการประเมินผล 
           1-5   คะแนน อยูใ่นเกณฑ์ระดบัพฤติกรรม ปรับปรุง                                                
           6-7   คะแนน อยูใ่นเกณฑ์ระดบัพฤติกรรม พอใช้ 
           8-9  คะแนนอยูใ่นเกณฑ์ระดบัพฤติกรรม   ดี 
           10   คะแนนอยูใ่นเกณฑ์ระดบัพฤติกรรม   ดีมาก 
           หมายเหตุ  การให้คะแนน  เกณฑ์การตดัสนิคณุภาพหรือหวัข้อประเมินปรับเปลีย่นได้
ขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของครูผู้สอน 
 
บันทึกผลหลังการสอน 
 สรุปผลการเรียนการสอน 
 นกัเรียนทัง้หมดจ านวน……………………….คน 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ข้อที่ 

จ านวนนักเรียนที่ผ่าน จ านวนนักเรียนที่ไม่ผ่าน 
จ านวนคน ร้อยละ จ านวนคน ร้อยละ 

 
 
 

    

 
ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
ข้อเสนอแนะ  
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ค  
ตัวอย่างแผนการสอนของรูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 
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แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ  

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การปฐมพยาบาลและการเคลือ่นย้ายผู้ ป่วยเบือ้งต้น ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 

เร่ือง ทกัษะการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นกรณีเกิดบาดแผล เวลา 1 คาบ 50 นาที 

วิชา สขุศกึษา พ 21101      ผู้สอน นางสาวผสุดี ข าทอง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สาระที่ 5 ความปลอดภยัในชีวิต 

มาตรฐานการเรียนรู้ พ 5.1 ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ 

อุบติัเหต ุ  การใช้ยา สารเสพติด และความรุนแรง    

ตัวชีว้ัด แสดงวิธีปฐมพยาบาลและเคลือ่นย้ายผู้ ป่วยอยา่งปลอดภยั  

สาระส าคัญ  อุบติัเหตท่ีุเกิดจากร่างกายถกูกระแทกอยา่งแรง หรือถกูความร้อนจดัท าลายผิวหนงั 

เป็นสิ่งท่ีนกัเรียนประสพหรือพบเห็นเป็นประจ าในชีวิตประจ าวนั การเรียนรู้ขัน้ตอนและสามารถ

ปฏิบัติการ ปฐมพยาบาลบาดแผลฟกช า้ แผลไฟไหม้หรือน า้ร้อนลวก ช่วยแก้ปัญหาจากภัย

อันตรายเกิด ความปลอดภยัต่อตนเองและผู้ อ่ืน นกัเรียนควรศึกษาวิธีการท่ีถูกต้องและฝึกฝนให้

เกิดความช านาญสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่ตนเองและสงัคมได้ 

สาระการเรียนรู้ 

 ทกัษะการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นกรณีเกิดบาดแผล 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ด้านความรู้  (K) 
- อธิบายหลกัการและขัน้ตอนการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นส าหรับคนท่ีมี 
บาดแผลฟกช า้ได้ถกูต้อง 

ด้านทักษะ  (P) 
-  แสดงทกัษะการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นส าหรับคนท่ีมีบาดแผลฟกช า้ได้ 
ถกูต้อง 
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ด้านเจตคติ  (A) 
- สนใจและมีสว่นร่วมกบัเพื่อนในการแสดงทกัษะการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น 
กรณีเกิด  บาดแผล 

สาระการเรียนรู้  
1. ลกัษณะอาการ สาเหตขุองแผลฟกช า้ แผลไฟไหม้ หรือน า้ร้อนลวก 

2. ขัน้ตอน ปฐมพยาบาลแผลฟกช า้ 
3. ขัน้ตอน ปฐมพยาบาลแผลไฟไหม้ หรือน า้ร้อนลวก 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  
ความสามารถในการคิด 
  -    ทกัษะการคิดวิเคราะห์ 
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวติ 
  -    กระบวนการปฏิบติั 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
1. ใฝ่เรียนรู้ 
2. มุ่งมัน่ในการท างาน 

ภาระงาน / ชิน้งาน 
 แสดงทกัษะการปฐมพยาบาลกรณีเกิดบาดแผล 
กิจกรรมการเรียนรู้  

ขัน้น า 10 นาที 

 1. ครูแสดงวสัดุอุปกรณ์และยาชุดท่ี 1 ท่ีใช้ในการปฐมพยาบาลประกอบด้วยน า้แข็ง ผ้า

ม้วน น า้มันระก า ให้นักเรียนช่วยกันตอบท่ีละอย่าง เพื่อท าความรู้จักคุ้ นเคย และแสดงวัสดุ

อุปกรณ์และยา ชุดท่ี 2 ประกอบด้วย น า้เย็น กรรไกร ว่านหางจระเข้ ครีมท่ีมีส่วนผสมไตรแอม 

ซิโนโลน ให้นกัเรียนช่วยกนัตอบวา่ยาท่ีนกัเรียนไม่รู้จักคืออะไร ครูช่วยแนะน าและปอ้นค าถามเพื่อ

กระตุ้นความคิด อุปกรณ์ชุดท่ี 1 และชุดท่ี 2 ใช้ส าหรับปฐมพยาบาลบาดแผลอะไร (ฝึกการคิด

สงัเคราะห์-ผลการสงัเคราะห์ตดัถกูหรือผิด) 

 2. นกัเรียนศกึษาเอกสารเร่ือง การปฐมพยาบาลกรณีเกิดบาดแผล แสดงวิธีปฐมพยาบาล

และเคลื่อนย้ายผู้ ป่วยอย่างปลอดภยั ครูแนะน าลกัษณะอาการ สาเหตุ ขัน้ตอนการปฐมพยาบาล

บาดแผล  
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 3. นกัเรียนพิจารณาใคร่ครวญ ไตร่ตรองตนเองว่า จะเป็นผู้ ท่ีท าหน้าท่ีในการช่วยเหลือ

ผู้ อ่ืนด้วยการปฐมพยาบาลได้หรือไม่ ถ้าได้ควรมีคณุสมบติั อยา่งไร 

ขัน้สอน 30 นาที 

 4. นกัเรียนร่วมกนัสงัเคราะห์และวิเคราะห์ข้อมลูจากบตัรข้อความ จ านวน 3 ข้อความคือ 

 ข้อความท่ี 1 เลอืดคัง่ใต้ผิวหนงั บวมแดง ช า้ เจ็บปวด / ถกูของแข็งกระแทกอยา่งแรง 

 ข้อความท่ี 2 ผิวหนงับวมแดง ไหม้พอง ปวดแสบปวดร้อน / ถกูความร้อนจดั (เปลวไฟ) 

 ข้อความท่ี 3 ผิวหนงับวมแดง พพุอง ปวดแสบปวดร้อน / ถกูความร้อนจดั (น า้เดือด) 

  4.1 ให้นกัเรียนสงัเคราะห์ ข้อความท่ี 1 เป็นบาดแผลอะไร (แผลฟกช า้) 

      ข้อความท่ี 2 เป็นบาดแผลอะไร (แผลไฟไหม้) 

      ข้อความท่ี 3 เป็นบาดแผลอะไร (แผลน า้ร้อนลวก) 

  4.2 ให้นักเรียนวิเคราะห์ว่าข้อความท่ี 1-3 มีอะไรเป็นสาเหตุและมีอาการเป็น

อยา่งไร 

 5. นกัเรียนศึกษาหลกัการ จัดเรียงล าดบัขัน้ตอนและอ่านข้อความส าคญัแต่ละขัน้ตอน 

ตามล าดบัเก่ียวกบัการปฐมพยาบาลแผลฟกช า้ให้ดงัๆ เพื่อย า้เตือนความจ าตนเอง 

 6. นกัเรียนจับคู่เพื่อฝึกปฏิบติัเพื่อให้เกิดความช านาญระหวา่งการปฐมพยาบาล แผลฟก

ช า้ หรือแผลไฟไหม้น า้ร้อนลวก คนละ 1 รายการ เพื่อใช้สอบโดยตกลงกบัคูข่องตนเอง ใครจะเลอืก

สอบแบบใดและใครจะเป็นหุน่ในการสอบก่อน-หลงั 

 7. นกัเรียนแต่ละคู่แสดงทกัษะการปฐมพยาบาลแผลฟกช า้/แผลไฟไหม้หรือน า้ร้อนลวก

และพดูรายละเอียดแตล่ะขัน้ตอนกบัครูให้ถกูต้องตามล าดบั ด้วยความคลอ่งแคลว่ ระมดัระวงั  
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ขัน้สรุป 10 นาที 

 8. นกัเรียนและครูช่วยกนัสรุปล าดบัขัน้ตอนการปฐมพยาบาลแผลฟกช า้ ดงันี ้

(1.ล้างแผลให้สะอาดด้วยน า้และสบู่ หรือน า้เกลือ 2.ประคบด้วยน า้แข็ง 24 ชั่วโมงแรก  

3.พนัด้วยผ้ายืดม้วน 4.ประคบด้วยน า้อุ่นหรือน า้มนัระก า)  

 9. นกัเรียนและครูช่วยกันสรุปล าดบัขัน้ตอนการปฐมพยาบาลแผลไฟไหม้หรือน า้ร้อนลวก 

ดงันี ้ 

(1.ใช้ความเย็นบรรเทาอาการปวดแสบปวดร้อน 2.ล้างแผล-ซบัให้แห้ง 3.ทายารักษาไฟ

ไหม้ น า้ร้อนลวก)  

 10. นกัเรียนท่ีแสดงทกัษะการปฐมพยาบาลได้ถกูต้อง คลอ่งแคลว่ นุม่นวลมีผลงานระดบั

ดีมาก ให้น าความรู้ไปขยายผลกบัเพื่อนด้วย 

ส่ือ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้ 

 1. วสัดอุุปกรณ์และยาท่ีใช้ปฐมพยาบาล ชุดท่ี 1 และชุดท่ี 2  

   2. บตัรข้อความอาการ-สาเหต ุข้อความขัน้ตอนการปฐมพยาบาล  

            3. สือ่บุคคล  

 4. แบบประเมินทกัษะ แบบประเมินเจตคติ ข้อสอบวดัความรู้หลงัเรียน 
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การวัดผลและประเมินผล 

 
 
 
 

 

ส่ิงที่ต้องการวัด 
 

วิธีการวัด 
 

เคร่ืองมือการวัด 
 

เกณฑ์การประเมิน 
1.  ด้านความรู้ (K) 
-  อธิบายหลกัการและ
ขัน้ตอนการปฐมพยาบาล
เบือ้งต้นส าหรับคนเป็น
แผลฟกช า้ 

การถาม-ตอบ ข้อค าถาม ตอบถกูมากกวา่ร้อยละ 
80 ของนกัเรียนทัง้หมด
ถือวา่ผา่เกณฑ์ 

2.  ด้านทักษะปฏิบัติ (P) 
- แสดงทกัษะการปฐม
พยาบาลเบือ้งต้นส าหรับ
คนเป็นแผลฟกช า้ได้
ครบถ้วนและถกูต้อง  
  

สงัเกต
พฤติกรรมการ
เข้าร่วมกิจกรรม 

แบบทดสอบ
ทกัษะปฏิบติั 

เกณฑ์การสอบปฏิบติั 
ปฏิบติัได้ 5 ข้อ = 5 
คะแนน 
ปฏิบติัได้ 4 ข้อ = 4 
คะแนน 
ปฏิบติัได้ 3 ข้อ = 3 
คะแนน 
ปฏิบติัได้ 2 ข้อ = 2 
คะแนน 
ปฏิบติัได้ 1 ข้อ = 1 
คะแนน 
ปฏิบติัไม่ได้เลย = 0 
*ระดบั 3 ขึน้ไปผา่น 

3.  ด้านเจตคต ิ(A) 
- สนใจและมีสว่นร่วมกบั
เพื่อนในการแสดงทกัษะ
การปฐมพยาบาลเบือ้งต้น
กรณีเกิดบาดแผล 

สงัเกตการ
ร่วมมือ 
กนัท ากิจกรรม 

แบบสงัเกต นกัเรียนมีสว่นร่วมในการ
ท ากิจกรรมมากกวา่ร้อย
ละ 80  
ของนกัเรียนทัง้หมด  
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กิจกรรมเสนอแนะ 
1. ให้นกัเรียนไปฝึกซ้อมให้เกิดความช านาญ   
2. ให้ไปศกึษาเพิ่มเติมจากการชมวิดีทศัน์ 

 
เคร่ืองมือในการวัดและประเมินผล 

1. ข้อค าถามส าหรับประเมิน  (ด้านความรู้) 
1.   บอกลกัษณะอาการของคนท่ีเป็นแผลฟกช า้ 
2.   สาเหตกุารเป็นแผลฟกช า้เกิดจากอะไรได้บ้าง 
3.   อธิบายขัน้ตอนการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นส าหรับคนเป็นแผลฟกช า้ 
4.   บอกประโยชน์ท่ีได้จากการชว่ยปฐมพยาบาลคนเป็นแผลฟกช า้อยา่งถกูวิธี 
5.   วิเคราะห์ผลเสยีท่ีจะตามมา  หากปฐมพยาบาลคนเป็นแผลฟกช า้ไม่ถกูวิธ 

 

2. แบบประเมินทักษะการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นส าหรับคนเป็นแผลฟกช า้ 
(ด้านทักษะปฏิบัติ) 

เกณฑ์การให้คะแนนมีดงันี ้
 

ล าดับ 
ที่ 

 
ทักษะการปฏิบัต ิ

เกณฑ์การให้คะแนน 
ปฏิบัติได้ 

(1) 
ปฏิบัติไม่ได้ 

(0) 
1. ล้างบาดแผลให้สะอาดด้วยน า้และสบู ่หรือน า้เกลอืให้

ทัว่บาดแผล 

  

2. 24 ชัว่โมงแรก ให้ประคบด้วยน า้แข็ง หรือแผน่ประคบ
เย็น เพื่อห้ามเลอืด 

  

3. ใช้ผ้าพนัแผลชนิดผ้ายืดพนับริเวณบาดแผลให้แนน่
พอสมควร  

  

4. เม่ือพ้น 24 ชัว่โมงให้ใช้น า้อุ่นประคบบาดแผล ลด
อาการช า้ 

  

5. ล้างมือให้สะอาด    

 รวมคะแนน   
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เกณฑ์การประเมินผล  
 5   คะแนน  ผลการประเมิน  ดีมาก 
 4       คะแนน  ผลการประเมิน  ดี 

3     คะแนน  ผลการประเมิน  ปานกลาง 
2     คะแนน  ผลการประเมิน  พอใช้ 

  0-1     คะแนน  ผลการประเมิน  ควรปรับปรุง 
*หมายเหต ุได้ 3 คะแนน ขึน้ไป ถือวา่ผา่นเกณฑ์ 

  
3. แบบสังเกตพฤติกรรมกลุ่ม  (ด้านเจตคติ) 
วิชา พ 21101 (สุขศึกษา) ปีการศึกษา 2562 

เร่ือง  การปฐมพยาบาลเบือ้งต้นในกรณีเกิดบาดแผล 
ค าชีแ้จง ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องให้ตรงกับรายช่ือผู้ปฏิบัติและพฤติกรรมที่
แสดงออก 

 
 
 

เลขที่ 

 
             
          
             ช่ือ – สกุล 

วา
งแ

ผน
/ก
 าห

นด
งา
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ี่จะ
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  (
2)
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นต
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ี่วา
งไ
ว้ 
(2
) 

มีค
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มถู

กต้
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บถ้

วน
  (
2)

 

มีค
วา
มค

ล่อ
งแ
คล่

วว่
อง

ไว
 (2

) 

สม
าช

กิท
ุกค

นมี
ส่ว

นร่
วม

ใน
งา
น 
(2
) 

รว
มค

ะแ
นน

  (
10
) 

สรุ
ปผ

ลก
าร
ปร

ะเ
มิน

 

1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         

 

                                                                 ลงช่ือ                            ผู้ประเมนิ 
                                                                   (                                         ) 
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เกณฑ์ในการประเมินผล 
           1-5   คะแนน อยูใ่นเกณฑ์ระดบัพฤติกรรม ปรับปรุง                                                
           6-7   คะแนน อยูใ่นเกณฑ์ระดบัพฤติกรรม พอใช้ 
           8-9  คะแนนอยูใ่นเกณฑ์ระดบัพฤติกรรม   ดี 
           10   คะแนนอยูใ่นเกณฑ์ระดบัพฤติกรรม   ดีมาก 
           หมายเหตุ  การให้คะแนน  เกณฑ์การตดัสนิคณุภาพหรือหวัข้อประเมินปรับเปลีย่นได้
ขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของครูผู้สอน 
 
บันทึกผลหลังการสอน 
 สรุปผลการเรียนการสอน 
 นกัเรียนทัง้หมดจ านวน……………………….คน 

จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ข้อที่ 

จ านวนนักเรียนที่ผ่าน จ านวนนักเรียนที่ไม่ผ่าน 
จ านวนคน ร้อยละ จ านวนคน ร้อยละ 

 
 
 

    

 
ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
ข้อเสนอแนะ  
 ……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ง  
แบบวัดทักษะด้านความรู้และทักษะปฏิบัติเร่ืองการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น 

ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 
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ภาคผนวก จ  
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญของเคร่ืองมือในการวิจัย 
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ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญของเคร่ืองมือในการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญกับการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
เหมาะสมและความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ ทกัษะความรู้และทกัษะปฏิบติั เร่ืองการ
ปฐมพยาบาลเบือ้งต้น ผู้วิจยัได้น าแบบประเมินการตรวจสอบความถกูต้องครบถ้วนเหมาะสมและ
ความสอดค ล้องของแผนการจั ดการ เ รียน รู้  ทักษะความ รู้และทักษะปฏิบั ติ  เ ร่ื อ ง  
การปฐมพยาบาลเบือ้งต้น ไปให้ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 3 ทา่นตรวจสอบ แสดงในตาราง 1 ถึงตาราง 10 

ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญกับการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
เหมาะสมและความสอดคล้องของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 แผนปกติ 

 

รายการที่พิจารณา 

คะแนนความคิดเห็น
ของผู้เช่ียวชาญ ค่า 

ดัชนี 
แปรผล 

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

1 หนว่ยการเรียนรู้มีความสมบูรณ์ 
เหมาะสมและมีรายละเอียดท่ี
สอดคล้องสมัพนัธ์กนั 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

2 แผนการจดัการเรียนรู้สอดคล้อง
สมัพนัธ์กบัหนว่ยการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

3 แผนการจดัการเรียนรู้มีองค์ประกอบ
ส าคญัครบถ้วน 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

4 การเขียนสาระส าคญัในแผนถกูต้อง 1 1 1 1 สอดคล้อง 
5 จุดประสงค์การเรียนรู้มีความชดัเจน

ครอบคลมุเนือ้หาสาระ 
1 1 1 1 สอดคล้อง 

6 จุดประสงค์การเรียนรู้พฒันานกัเรียนด้าน
ความรู้ทกัษะกระบวนการและเจตคติ 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

7 จุดประสงค์การเรียนรู้เรียงล าดบั
พฤติกรรมจากงา่ยไปยาก 

1 1 1 1 สอดคล้อง 
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ตาราง 1  (ต่อ) ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญกับการตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนเหมาะสมและความสอดคล้องของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 แผนปกติ 

 

รายการที่พิจารณา 

คะแนนความคิดเห็น
ของผู้เช่ียวชาญ ค่า 

ดัชนี 
แปลผล 

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

8 ก าหนดเนือ้หาสาระเหมาะสมกบัเวลา 1 1 1 1 สอดคล้อง 
9 กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกบั

จุดประสงค์และเนือ้หาสาระ 
1 1 1 1 สอดคล้อง 

10 กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกบั
จุดประสงค์และระดบัชัน้ของนกัเรียน 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

11 กิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลาย
และสามารถปฏิบติัได้จริง 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

12 กิจกรรมการเรียนรู้เป็นกิจกรรมที่
สง่เสริมกระบวนการคิดของนกัเรียน 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

13 กิจกรรมเน้นให้นกัเรียนเรียนรู้จากการ
ปฏิบติัจริง 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

14 กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องแทรก
คณุธรรมและคา่นิยมท่ีดีงาม 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

15 วสัดอุุปกรณ์ สือ่และแหลง่เรียนรู้มีความ
หลากหลาย 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

16 วสัดอุุปกรณ์ สือ่และแหลง่เรียนรู้
เหมาะสมกบัเนือ้หาสาระ 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

17 นกัเรียนได้ใช้สือ่และแหลง่เรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

18 มีการวดัและประเมินผลท่ีสอดคล้องกบั
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1 1 1 1 สอดคล้อง 
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ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญกับการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
เหมาะสมและความสอดคล้องของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 แผนปกติ 

 

รายการที่พิจารณา 

คะแนนความคิดเห็น
ของผู้เช่ียวชาญ ค่า 

ดัชนี 
การ 

แปลผล คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

1 หนว่ยการเรียนรู้มีความสมบูรณ์ 
เหมาะสมและ  มีรายละเอียดท่ี
สอดคล้องสมัพนัธ์กนั 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

2 แผนการจดัการเรียนรู้สอดคล้องสมัพนัธ์
กบัหนว่ยการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

3 แผนการจดัการเรียนรู้มีองค์ประกอบ
ส าคญัครบถ้วน 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

4 การเขียนสาระส าคญัในแผนถกูต้อง 1 1 1 1 สอดคล้อง 
5 จุดประสงค์การเรียนรู้มีความชดัเจน

ครอบคลมุเนือ้หาสาระ 
1 1 1 1 สอดคล้อง 

6 จุดประสงค์การเรียนรู้พฒันานกัเรียนด้าน
ความรู้ทกัษะกระบวนการและเจตคติ 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

7 จุดประสงค์การเรียนรู้เรียงล าดบั
พฤติกรรมจากงา่ยไปยาก 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

8 ก าหนดเนือ้หาสาระเหมาะสมกบั
คาบเวลา 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

9 กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกบั
จุดประสงค์และเนือ้หาสาระ 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

10 กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกบั
จุดประสงค์และระดบัชัน้ของนกัเรียน 

1 1 1 1 สอดคล้อง 
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ตาราง 2 (ต่อ) ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญกับการตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนเหมาะสมและความสอดคล้องของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 แผนปกติ 

 

รายการที่พิจารณา 

คะแนนความคิดเห็น
ของผู้เช่ียวชาญ ค่า 

ดัชนี 
 

แปลผล คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

11 กิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลายและ
สามารถปฏิบติัได้จริง 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

12 กิจกรรมการเรียนรู้เป็นกิจกรรมที่สง่เสริม
กระบวนการคิดของนกัเรียน 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

13 กิจกรรมเน้นให้นกัเรียนเรียนรู้จากการ
ปฏิบติั 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

14 กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องแทรก
คณุธรรมและคา่นิยมท่ีดีงาม 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

15 วสัดอุุปกรณ์ สือ่และแหลง่เรียนรู้มีความ
หลากหลาย 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

16 วสัดอุุปกรณ์ สือ่และแหลง่เรียนรู้เหมาะสม
กบัเนือ้หาสาระ 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

17 นกัเรียนได้ใช้สือ่และแหลง่เรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

18 มีการวดัและประเมินผลท่ีสอดคล้องกบั
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1 1 1 1 สอดคล้อง 
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ตาราง 3 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญกับการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
เหมาะสมและความสอดคล้องของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 แผนปกติ 

 

รายการที่พิจารณา 

คะแนนความคิดเห็น
ของผู้เช่ียวชาญ ค่า 

ดัชนี 
 

แปลผล คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

1 หนว่ยการเรียนรู้มีความสมบูรณ์ 
เหมาะสมและมีรายละเอียดท่ี
สอดคล้องสมัพนัธ์กนั 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

2 แผนการจดัการเรียนรู้สอดคล้องสมัพนัธ์
กบัหนว่ยการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

3 แผนการจดัการเรียนรู้มีองค์ประกอบ
ส าคญัครบถ้วน 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

4 การเขียนสาระส าคญัในแผนถกูต้อง 1 1 1 1 สอดคล้อง 
5 จุดประสงค์การเรียนรู้มีความชดัเจน

ครอบคลมุเนือ้หาสาระ 
1 1 1 1 สอดคล้อง 

6 จุดประสงค์การเรียนรู้พฒันานกัเรียนด้าน
ความรู้ทกัษะกระบวนการและเจตคติ 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

7 จุดประสงค์การเรียนรู้เรียงล าดบั
พฤติกรรมจากงา่ยไปยาก 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

8 ก าหนดเนือ้หาสาระเหมาะสมกบั
คาบเวลา 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

9 กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกบั
จุดประสงค์และเนือ้หาสาระ 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

10 กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกบั
จุดประสงค์และระดบัชัน้ของนกัเรียน 

1 1 1 1 สอดคล้อง 
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ตาราง 3 (ต่อ)  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญกับการตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนเหมาะสมและความสอดคล้องของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 แผนปกติ 

 

รายการที่พิจารณา 

คะแนนความคิดเห็น
ของผู้เช่ียวชาญ ค่า 

ดัชนี 
 

แปลผล คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

11 กิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลาย
และสามารถปฏิบติัได้จริง 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

12 กิจกรรมการเรียนรู้เป็นกิจกรรมที่
สง่เสริมกระบวนการคิดของนกัเรียน 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

13 กิจกรรมเน้นให้นกัเรียนเรียนรู้จากการ
ปฏิบติั 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

14 กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องแทรก
คณุธรรมและคา่นิยมท่ีดีงาม 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

15 วสัดอุุปกรณ์ สือ่และแหลง่เรียนรู้มี
ความหลากหลาย 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

16 วสัดอุุปกรณ์ สือ่และแหลง่เรียนรู้
เหมาะสมกบัเนือ้หาสาระ 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

17 นกัเรียนได้ใช้สือ่และแหลง่เรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

18 มีการวดัและประเมินผลท่ีสอดคล้อง
กบัจุดประสงค์การเรียนรู้ 

1 1 1 1 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญกับการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
เหมาะสมและความสอดคล้องของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 แผนปกติ 

 

รายการที่พิจารณา 

คะแนนความคิดเห็น
ของผู้เช่ียวชาญ ค่า 

ดัชนี 
 

แปลผล คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

1 หนว่ยการเรียนรู้มีความสมบูรณ์ 
เหมาะสมและ  มีรายละเอียดท่ี
สอดคล้องสมัพนัธ์กนั 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

2 แผนการจดัการเรียนรู้สอดคล้อง
สมัพนัธ์กบัหนว่ยการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

3 แผนการจดัการเรียนรู้มีองค์ประกอบ
ส าคญัครบถ้วน 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

4 การเขียนสาระส าคญัในแผนถกูต้อง 1 1 1 1 สอดคล้อง 
5 จุดประสงค์การเรียนรู้มีความชดัเจน

ครอบคลมุเนือ้หาสาระ 
1 1 1 1 สอดคล้อง 

6 จุดประสงค์การเรียนรู้พฒันานกัเรียนด้าน
ความรู้ทกัษะกระบวนการและเจตคติ 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

7 จุดประสงค์การเรียนรู้เรียงล าดบั
พฤติกรรมจากงา่ยไปยาก 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

8 ก าหนดเนือ้หาสาระเหมาะสมกบั
คาบเวลา 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

9 กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกบั
จุดประสงค์และเนือ้หาสาระ 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

10 กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกบั
จุดประสงค์และระดบัชัน้ของนกัเรียน 

1 1 1 1 สอดคล้อง 
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ตาราง 4 (ต่อ) ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญกับการตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนเหมาะสมและความสอดคล้องของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 แผนปกติ 

 

รายการที่พิจารณา 

คะแนนความคิดเห็น
ของผู้เช่ียวชาญ ค่า 

ดัชนี 
 

แปลผล คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

11 กิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลายและ
สามารถปฏิบติัได้จริง 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

12 กิจกรรมการเรียนรู้เป็นกิจกรรมที่สง่เสริม
กระบวนการคิดของนกัเรียน 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

13 กิจกรรมเน้นให้นกัเรียนเรียนรู้จากการ
ปฏิบติั 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

14 กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องแทรก
คณุธรรมและคา่นิยมท่ีดีงาม 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

15 วสัดอุุปกรณ์ สือ่และแหลง่เรียนรู้มีความ
หลากหลาย 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

16 วสัดอุุปกรณ์ สือ่และแหลง่เรียนรู้เหมาะสม
กบัเนือ้หาสาระ 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

17 นกัเรียนได้ใช้สือ่และแหลง่เรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

18 มีการวดัและประเมินผลท่ีสอดคล้องกบั
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1 1 1 1 สอดคล้อง 
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ตาราง 5  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญกับการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
เหมาะสมและความสอดคล้องของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5 แผนปกติ 

 

รายการที่พิจารณา 

คะแนนความคิดเห็น
ของผู้เช่ียวชาญ ค่า 

ดัชนี 
 

แปลผล คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

1 หนว่ยการเรียนรู้มีความสมบูรณ์ 
เหมาะสมและ  มีรายละเอียดท่ี
สอดคล้องสมัพนัธ์กนั 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

2 แผนการจดัการเรียนรู้สอดคล้อง
สมัพนัธ์กบัหนว่ยการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

3 แผนการจดัการเรียนรู้มีองค์ประกอบ
ส าคญัครบถ้วน 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

4 การเขียนสาระส าคญัในแผนถกูต้อง 1 1 1 1 สอดคล้อง 
5 จุดประสงค์การเรียนรู้มีความชดัเจน

ครอบคลมุเนือ้หาสาระ 
1 1 1 1 สอดคล้อง 

6 จุดประสงค์การเรียนรู้พฒันานกัเรียนด้าน
ความรู้ทกัษะกระบวนการและเจตคติ 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

7 จุดประสงค์การเรียนรู้เรียงล าดบั
พฤติกรรมจากงา่ยไปยาก 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

8 ก าหนดเนือ้หาสาระเหมาะสมกบั
คาบเวลา 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

9 กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกบั
จุดประสงค์และเนือ้หาสาระ 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

10 กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกบั
จุดประสงค์และระดบัชัน้ของนกัเรียน 

1 1 1 1 สอดคล้อง 
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ตาราง 5 (ต่อ) ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญกับการตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนเหมาะสมและความสอดคล้องของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5 แผนปกติ 

 

รายการที่พิจารณา 

คะแนนความคิดเห็น
ของผู้เช่ียวชาญ ค่า 

ดัชนี 
 

แปลผล คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

11 กิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลาย
และสามารถปฏิบติัได้จริง 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

12 กิจกรรมการเรียนรู้เป็นกิจกรรมที่
สง่เสริมกระบวนการคิดของนกัเรียน 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

13 กิจกรรมเน้นให้นกัเรียนเรียนรู้จากการ
ปฏิบติั 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

14 กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องแทรก
คณุธรรมและคา่นิยมท่ีดีงาม 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

15 วสัดอุุปกรณ์ สือ่และแหลง่เรียนรู้มีความ
หลากหลาย 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

16 วสัดอุุปกรณ์ สือ่และแหลง่เรียนรู้
เหมาะสมกบัเนือ้หาสาระ 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

17 นกัเรียนได้ใช้สือ่และแหลง่เรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

18 มีการวดัและประเมินผลท่ีสอดคล้องกบั
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1 1 1 1 สอดคล้อง 
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ตาราง 6 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญกับการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
เหมาะสมและความสอดคล้องของแผนการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของกาเย ่แผนท่ี 1 

 

รายการที่พิจารณา 

คะแนนความคิดเห็น
ของผู้เช่ียวชาญ ค่า 

ดัชนี 
 

แปลผล คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

1 หนว่ยการเรียนรู้มีความสมบูรณ์ 
เหมาะสมและ  มีรายละเอียดท่ี
สอดคล้องสมัพนัธ์กนั 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

2 แผนการจดัการเรียนรู้สอดคล้อง
สมัพนัธ์กบัหนว่ยการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

3 แผนการจดัการเรียนรู้มีองค์ประกอบ
ส าคญัครบถ้วน 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

4 การเขียนสาระส าคญัในแผน
ถกูต้อง 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

5 จุดประสงค์การเรียนรู้มีความ
ชดัเจนครอบคลมุเนือ้หาสาระ 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

6 จุดประสงค์การเรียนรู้พฒันานกัเรียน
ด้านความรู้ทกัษะกระบวนการและเจตคติ 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

7 จุดประสงค์การเรียนรู้เรียงล าดบั
พฤติกรรมจากงา่ยไปยาก 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

8 ก าหนดเนือ้หาสาระเหมาะสมกบั
คาบเวลา 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

9 กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกบั
จุดประสงค์และเนือ้หาสาระ 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

10 กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกบั
จุดประสงค์และระดบัชัน้ของนกัเรียน 

1 1 1 1 สอดคล้อง 
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ตาราง 6 (ต่อ) ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญกับการตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนเหมาะสมและความสอดคล้องของแผนการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของกาเย ่แผนท่ี 1 

 

รายการที่พิจารณา 

คะแนนความคิดเห็น
ของผู้เช่ียวชาญ ค่า 

ดัชนี 
 

แปลผล คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

11 กิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลาย
และสามารถปฏิบติัได้จริง 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

12 กิจกรรมการเรียนรู้เป็นกิจกรรมที่
สง่เสริมกระบวนการคิดของนกัเรียน 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

13 กิจกรรมเน้นให้นกัเรียนเรียนรู้จากการ
ปฏิบติั 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

14 กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องแทรก
คณุธรรมและคา่นิยมท่ีดีงาม 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

15 วสัดอุุปกรณ์ สือ่และแหลง่เรียนรู้มี
ความหลากหลาย 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

16 วสัดอุุปกรณ์ สือ่และแหลง่เรียนรู้
เหมาะสมกบัเนือ้หาสาระ 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

17 นกัเรียนได้ใช้สือ่และแหลง่เรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

18 มีการวดัและประเมินผลท่ีสอดคล้อง
กบัจุดประสงค์การเรียนรู้ 

1 1 1 1 สอดคล้อง 
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ตาราง 7 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญกับการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
เหมาะสมและความสอดคล้องของแผนการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของกาเย ่แผนท่ี  2 

 

รายการที่พิจารณา 

คะแนนความคิดเห็น
ของผู้เช่ียวชาญ ค่า 

ดัชนี 
 

แปลผล คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

1 หนว่ยการเรียนรู้มีความสมบูรณ์ 
เหมาะสมและ  มีรายละเอียดท่ี
สอดคล้องสมัพนัธ์กนั 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

2 แผนการจดัการเรียนรู้สอดคล้อง
สมัพนัธ์กบัหนว่ยการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

3 แผนการจดัการเรียนรู้มีองค์ประกอบ
ส าคญัครบถ้วน 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

4 การเขียนสาระส าคญัในแผนถกูต้อง 1 1 1 1 สอดคล้อง 
5 จุดประสงค์การเรียนรู้มีความชดัเจน

ครอบคลมุเนือ้หาสาระ 
1 1 1 1 สอดคล้อง 

6 จุดประสงค์การเรียนรู้พฒันานกัเรียนด้าน
ความรู้ทกัษะกระบวนการและเจตคติ 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

7 จุดประสงค์การเรียนรู้เรียงล าดบั
พฤติกรรมจากงา่ยไปยาก 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

8 ก าหนดเนือ้หาสาระเหมาะสมกบั
คาบเวลา 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

9 กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกบั
จุดประสงค์และเนือ้หาสาระ 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

10 กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกบั
จุดประสงค์และระดบัชัน้ของนกัเรียน 

1 1 1 1 สอดคล้อง 
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ตาราง 7 (ต่อ) ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญกับการตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนเหมาะสมและความสอดคล้องของแผนการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของกาเย ่แผนท่ี 2 

 

รายการที่พิจารณา 

คะแนนความคิดเห็น
ของผู้เช่ียวชาญ ค่า 

ดัชนี 
 

แปลผล คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

11 กิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลาย
และสามารถปฏิบติัได้จริง 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

12 กิจกรรมการเรียนรู้เป็นกิจกรรมที่
สง่เสริมกระบวนการคิดของนกัเรียน 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

13 กิจกรรมเน้นให้นกัเรียนเรียนรู้จากการ
ปฏิบติั 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

14 กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องแทรก
คณุธรรมและคา่นิยมท่ีดีงาม 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

15 วสัดอุุปกรณ์ สือ่และแหลง่เรียนรู้มี
ความหลากหลาย 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

16 วสัดอุุปกรณ์ สือ่และแหลง่เรียนรู้
เหมาะสมกบัเนือ้หาสาระ 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

17 นกัเรียนได้ใช้สือ่และแหลง่เรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

18 มีการวดัและประเมินผลท่ีสอดคล้อง
กบัจุดประสงค์การเรียนรู้ 

1 1 1 1 สอดคล้อง 
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ตาราง 8  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญกับการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
เหมาะสมและความสอดคล้องของแผนการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของกาเย ่แผนท่ี 3 

 

รายการที่พิจารณา 

คะแนนความคิดเห็น
ของผู้เช่ียวชาญ ค่า 

ดัชนี 
 

แปลผล คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

1 หนว่ยการเรียนรู้มีความสมบูรณ์ 
เหมาะสมและ  มีรายละเอียดท่ี
สอดคล้องสมัพนัธ์กนั 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

2 แผนการจดัการเรียนรู้สอดคล้อง
สมัพนัธ์กบัหนว่ยการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

3 แผนการจดัการเรียนรู้มีองค์ประกอบ
ส าคญัครบถ้วน 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

4 การเขียนสาระส าคญัในแผน
ถกูต้อง 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

5 จุดประสงค์การเรียนรู้มีความ
ชดัเจนครอบคลมุเนือ้หาสาระ 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

6 จุดประสงค์การเรียนรู้พฒันานกัเรียน
ด้านความรู้ทกัษะกระบวนการและเจตคติ 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

7 จุดประสงค์การเรียนรู้เรียงล าดบั
พฤติกรรมจากงา่ยไปยาก 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

8 ก าหนดเนือ้หาสาระเหมาะสมกบั
คาบเวลา 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

9 กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกบั
จุดประสงค์และเนือ้หาสาระ 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

10 กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกบั
จุดประสงค์และระดบัชัน้ของนกัเรียน 

1 1 1 1 สอดคล้อง 
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ตาราง 8 (ต่อ) ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญกับการตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนเหมาะสมและความสอดคล้องของแผนการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของกาเย ่แผนท่ี 3 

 

รายการที่พิจารณา 

คะแนนความคิดเห็น
ของผู้เช่ียวชาญ ค่า 

ดัชนี 
 

แปลผล คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

11 กิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลาย
และสามารถปฏิบติัได้จริง 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

12 กิจกรรมการเรียนรู้เป็นกิจกรรมที่สง่เสริม
กระบวนการคิดของนกัเรียน 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

13 กิจกรรมเน้นให้นกัเรียนเรียนรู้จากการ
ปฏิบติั 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

14 กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องแทรก
คณุธรรมและคา่นิยมท่ีดีงาม 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

15 วสัดอุุปกรณ์ สือ่และแหลง่เรียนรู้มีความ
หลากหลาย 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

16 วสัดอุุปกรณ์ สือ่และแหลง่เรียนรู้
เหมาะสมกบัเนือ้หาสาระ 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

17 นกัเรียนได้ใช้สือ่และแหลง่เรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

18 มีการวดัและประเมินผลท่ีสอดคล้องกบั
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1 1 1 1 สอดคล้อง 
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ตาราง 9 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญกับการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
เหมาะสมและความสอดคล้องของแผนการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของกาเย ่แผนท่ี 4 

 

รายการที่พิจารณา 

คะแนนความคิดเห็น
ของผู้เช่ียวชาญ ค่า 

ดัชนี 
 

แปลผล คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

1 หนว่ยการเรียนรู้มีความสมบูรณ์ 
เหมาะสมและ  มีรายละเอียดท่ี
สอดคล้องสมัพนัธ์กนั 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

2 แผนการจดัการเรียนรู้สอดคล้อง
สมัพนัธ์กบัหนว่ยการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

3 แผนการจดัการเรียนรู้มีองค์ประกอบ
ส าคญัครบถ้วน 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

4 การเขียนสาระส าคญัในแผนถกูต้อง 1 1 1 1 สอดคล้อง 
5 จุดประสงค์การเรียนรู้มีความชดัเจน

ครอบคลมุเนือ้หาสาระ 
1 1 1 1 สอดคล้อง 

6 จุดประสงค์การเรียนรู้พฒันานกัเรียนด้าน
ความรู้ทกัษะกระบวนการและเจตคติ 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

7 จุดประสงค์การเรียนรู้เรียงล าดบั
พฤติกรรมจากงา่ยไปยาก 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

8 ก าหนดเนือ้หาสาระเหมาะสมกบั
คาบเวลา 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

9 กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกบั
จุดประสงค์และเนือ้หาสาระ 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

10 กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกบั
จุดประสงค์และระดบัชัน้ของนกัเรียน 

1 1 1 1 สอดคล้อง 
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ตาราง 9 (ตอ่) ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญกบัการตรวจสอบความถกูต้อง 
ครบถ้วนเหมาะสมและความสอดคล้องของแผนการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของกาเย ่แผนท่ี 4 

 

รายการที่พิจารณา 

คะแนนความคิดเห็น
ของผู้เช่ียวชาญ ค่า 

ดัชนี 
 

แปลผล คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

11 กิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลาย
และสามารถปฏิบติัได้จริง 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

12 กิจกรรมการเรียนรู้เป็นกิจกรรมที่
สง่เสริมกระบวนการคิดของนกัเรียน 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

13 กิจกรรมเน้นให้นกัเรียนเรียนรู้จากการ
ปฏิบติั 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

14 กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องแทรก
คณุธรรมและคา่นิยมท่ีดีงาม 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

15 วสัดอุุปกรณ์ สือ่และแหลง่เรียนรู้มีความ
หลากหลาย 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

16 วสัดอุุปกรณ์ สือ่และแหลง่เรียนรู้
เหมาะสมกบัเนือ้หาสาระ 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

17 นกัเรียนได้ใช้สือ่และแหลง่เรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

18 มีการวดัและประเมินผลท่ีสอดคล้องกบั
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1 1 1 1 สอดคล้อง 
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ตาราง 10 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญกับการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
เหมาะสมและความสอดคล้องของแผนการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของกาเย ่แผนท่ี 5 

 

รายการที่พิจารณา 

คะแนนความคิดเห็น
ของผู้เช่ียวชาญ ค่า 

ดัชนี 
 

แปลผล คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

1 หนว่ยการเรียนรู้มีความสมบูรณ์ 
เหมาะสมและ  มีรายละเอียดท่ี
สอดคล้องสมัพนัธ์กนั 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

2 แผนการจดัการเรียนรู้สอดคล้อง
สมัพนัธ์กบัหนว่ยการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

3 แผนการจดัการเรียนรู้มีองค์ประกอบ
ส าคญัครบถ้วน 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

4 การเขียนสาระส าคญัในแผนถกูต้อง 1 1 1 1 สอดคล้อง 
5 จุดประสงค์การเรียนรู้มีความชดัเจน

ครอบคลมุเนือ้หาสาระ 
1 1 1 1 สอดคล้อง 

6 จุดประสงค์การเรียนรู้พฒันานกัเรียนด้าน
ความรู้ทกัษะกระบวนการและเจตคติ 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

7 จุดประสงค์การเรียนรู้เรียงล าดบั
พฤติกรรมจากงา่ยไปยาก 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

8 ก าหนดเนือ้หาสาระเหมาะสมกบั
คาบเวลา 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

9 กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกบั
จุดประสงค์และเนือ้หาสาระ 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

10 กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกบั
จุดประสงค์และระดบัชัน้ของนกัเรียน 

1 1 1 1 สอดคล้อง 
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ตาราง 10 (ต่อ) ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญกับการตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนเหมาะสมและความสอดคล้องของแผนการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของกาเย ่แผนท่ี 5 

 

รายการที่พิจารณา 

คะแนนความคิดเห็น
ของผู้เช่ียวชาญ ค่า 

ดัชนี 
 

แปลผล คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

11 กิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลาย
และสามารถปฏิบติัได้จริง 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

12 กิจกรรมการเรียนรู้เป็นกิจกรรมที่
สง่เสริมกระบวนการคิดของนกัเรียน 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

13 กิจกรรมเน้นให้นกัเรียนเรียนรู้จากการ
ปฏิบติั 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

14 กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องแทรก
คณุธรรมและคา่นิยมท่ีดีงาม 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

15 วสัดอุุปกรณ์ สือ่และแหลง่เรียนรู้มี
ความหลากหลาย 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

16 วสัดอุุปกรณ์ สือ่และแหลง่เรียนรู้
เหมาะสมกบัเนือ้หาสาระ 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

17 นกัเรียนได้ใช้สือ่และแหลง่เรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

18 มีการวดัและประเมินผลท่ีสอดคล้อง
กบัจุดประสงค์การเรียนรู้ 

1 1 1 1 สอดคล้อง 
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ผลการวิเคราะห์ความคิดเหน็ของผู้เช่ียวชาญกับการตรวจสอบเคร่ืองมือ  

สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญกบัการตรวจสอบความถกูต้องครบถ้วน
เหมาะสมและความสอดคล้องของแผนการจดัการเรียนรู้แบบปกติและแผนการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดของกาเย ่รวมทัง้สิน้ 10 แผนการจดัการเรียนรู้ 

-1 คือ แนใ่จ วา่แผนการสอนนัน้ไม่สอดคล้องกบัตวัชีว้ดั/ผลการเรียนรู้ท่ีก าหนด 
 0 คือ ไม่แนใ่จ วา่แผนการสอนนัน้สอดคล้องกบัตวัชีว้ดั/ผลการเรียนรู้ท่ีก าหนด 
+1      คือ        แนใ่จ วา่แผนการสอนนัน้สอดคล้องกบัตวัชีว้ดั/ผลการเรียนรู้ท่ีก าหนด 
 

 
ล ำดบั 

คะแนนควำมคิดเห็นผูเ้ช่ียวชำญ  
ค่ำดชันี 

กำร 
แปลผล 

 
กำรน ำไปใช้ 1 2 3 

แผนปกติ 1 1 1 1 1 สอดคลอ้งกนั น ำไปใชไ้ด้ 
แผนปกติ 2 1 1 1 1 สอดคลอ้งกนั น ำไปใชไ้ด้ 
แผนปกติ 3 1 1 1 1 สอดคลอ้งกนั น ำไปใชไ้ด้ 
แผนปกติ 4 1 1 1 1 สอดคลอ้งกนั น ำไปใชไ้ด้ 
แผนปกติ 5 1 1     1 1 สอดคลอ้งกนั น ำไปใชไ้ด้ 
แผนกำเย่ 1 1      1 1 1 สอดคลอ้งกนั น ำไปใชไ้ด้ 
แผนกำเย่ 2 1 1 1 1 สอดคลอ้งกนั น ำไปใชไ้ด้ 
แผนกำเย่ 3 1 1 1 1 สอดคลอ้งกนั น ำไปใชไ้ด้ 
แผนกำเย่ 4 1 1 1        1 สอดคลอ้งกนั น ำไปใชไ้ด้ 
แผนกำเย่ 5      1 1 1 1 สอดคลอ้งกนั น ำไปใชไ้ด้ 

 จากตารางสรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญกับการตรวจสอบความ
ถูกต้องครบถ้วนเหมาะสมและความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติและแผนการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของกาเย่ เร่ืองทักษะการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นของนักเรียนระดบัชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 รวม 10 แผนการจัดการเรียนรู้ สรุปผลได้ว่า ทุกแผนการจัดการเรียนรู้อยู่ใน
ระดบัดี สามารถน าไปใช้ในการจดัการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สงูสดุได้  
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ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญกับการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
เหมาะสมและความสอดคล้องของแบบวัดทกัษะความรู้จ านวน 30 ข้อ 

-1 คือ แนใ่จ วา่ข้อสอบนัน้ไม่สอดคล้องกบัตวัชีว้ดั/ผลการเรียนรู้ท่ีก าหนด 
 0 คือ ไม่แนใ่จ วา่ข้อสอบนัน้สอดคล้องกบัตวัชีว้ดั/ผลการเรียนรู้ท่ีก าหนด 
+1 คือ แนใ่จ วา่ข้อสอบนัน้สอดคล้องกบัตวัชีว้ดั/ผลการเรียนรู้ท่ีก าหนด 
 

ตัวชีว้ัด/ 
ผลการเรียนรู้ 

ข้อสอบ 
ความคิดเห็น
ผู้เช่ียวชาญ รวม IOC 

 
สรุปผล 

ข้อที่ คนที่1 คนที่2 คนที่3      

 พ 5.1 ม.1/1 1 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

พ 5.1 ม.1/1 2 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

พ 5.1 ม.1/1 3 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

พ 5.1 ม.1/1 4 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

พ 5.1 ม.1/1 5 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

พ 5.1 ม.1/1 6 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

พ 5.1 ม.1/1 7 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

พ 5.1 ม.1/1 8 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

พ 5.1 ม.1/1 9 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

พ 5.1 ม.1/1 10 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

พ 5.1 ม.1/1 11 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

พ 5.1 ม.1/1 12 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

พ 5.1 ม.1/1 13 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

พ 5.1 ม.1/1 14 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

พ 5.1 ม.1/1 15 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

พ 5.1 ม.1/1 16 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

พ 5.1 ม.1/1 17 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

พ 5.1 ม.1/1 18 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
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ตาราง (ตอ่) ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญกบัการตรวจสอบความถกูต้องครบถ้วน
เหมาะสมและความสอดคล้องของแบบวดัทกัษะความรู้จ านวน 30 ข้อ 
 

ตัวชีว้ัด/ 
ผลการเรียนรู้ 

ข้อสอบ ความคิดเหน็ผู้เช่ียวชาญ รวม IOC สรุปผล 

ข้อที่ คนที่1 คนที่2 คนที่3      

พ 5.1 ม.1/1 19 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

พ 5.1 ม.1/1 20 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

พ 5.1 ม.1/1 21 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

พ 5.1 ม.1/1 22 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

พ 5.1 ม.1/1 23 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

พ 5.1 ม.1/1 24 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

พ 5.1 ม.1/1 25 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

พ 5.1 ม.1/1 26 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

พ 5.1 ม.1/1 27 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

พ 5.1 ม.1/1 28 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

พ 5.1 ม.1/1 29 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

พ 5.1 ม.1/1 30 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

 จากตาราง ผลการวิ เคราะห์ความคิดเห็นของผู้ เ ช่ียวชาญกับการตรวจสอบ 
ความถกูต้องครบถ้วนเหมาะสมและความสอดคล้องของแบบวดัทกัษะความรู้จ านวน 30 ข้อ จาก
ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 3 ท่าน สรุปได้ว่า แบบวดัทกัษะความรู้ชุดนีส้ามารถน าไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการ
จดัการเรียนการสอนได้ทกุข้อ 
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ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญกับการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
เหมาะสมและความสอดคล้องของแบบวดัทกัษะท่ี 1 

ตัวชีว้ัด/ 
ผลการเรียนรู้ 

แบบวัด ความคิดเหน็ผู้เช่ียวชาญ รวม IOC สรุปผล 

ทักษะ คนที่1 คนที่2 คนที่3      

   พ 5.1  ม.1/1 1 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญกับการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
เหมาะสมและความสอดคล้องของแบบวดัทกัษะ 2 

ตัวชีว้ัด/ 
ผลการเรียนรู้ 

แบบวัด ความคิดเหน็ผู้เช่ียวชาญ รวม IOC สรุปผล 

ทักษะ คนที่1 คนที่2 คนที่3      

   พ 5.1  ม.1/1 1 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

ตาราง 3 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญกับการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
เหมาะสมและความสอดคล้องของแบบวดัทกัษะ 3 

ตัวชีว้ัด/ 
ผลการเรียนรู้ 

แบบวัด ความคิดเหน็ผู้เช่ียวชาญ รวม IOC สรุปผล 

ทักษะ คนที่1 คนที่2 คนที่3      

   พ 5.1  ม.1/1 1 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

ตาราง 4 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญกับการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
เหมาะสมและความสอดคล้องของแบบวดัทกัษะ 4 

ตัวชีว้ัด/ 
ผลการเรียนรู้ 

แบบวัด ความคิดเหน็ผู้เช่ียวชาญ รวม IOC สรุปผล 

ทักษะ คนที่1 คนที่2 คนที่3      

   พ 5.1  ม.1/1 1 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
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ตาราง 5 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญกับการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
เหมาะสมและความสอดคล้องของแบบวดัทกัษะ 5 

ตัวชีว้ัด/ 
ผลการเรียนรู้ 

แบบวัด ความคิดเหน็ผู้เช่ียวชาญ รวม IOC สรุปผล 

ทักษะ คนที่1 คนที่2 คนที่3      

  พ 5.1  ม.1/1 1 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

 จากตาราง 1 ถึง ตาราง 5 สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญกับ  
การตรวจสอบความถกูต้องครบถ้วนเหมาะสมและความสอดคล้องของแบบวดัทกัษะ ทัง้ 5 ทกัษะ 
จากผู้ เช่ียวชาญทัง้ 3 ทา่น สรุปได้วา่ แบบวดัทกัษะทัง้ 5 ทกัษะ สามารถน าไปใช้ได้ 
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ภาคผนวก ฉ  
ผลการวิเคราะห์ข้อสอบและขอบเขตเนือ้หาการออกข้อสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

179 

ผลการวิเคราะห์ข้อสอบ เพิ่มเติม กลุ่มทดลองก่อนและหลังเรียน 
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดกาเย่ 

ผลการเปรียบเทียบคา่ p คา่ r คา่ R ของการจดัการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียนทัง้ฉบบัด้วย
วิธีการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของกาเยท่ี่มีตอ่ทกัษะความรู้เร่ืองการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น 

 

 

 

จากตารางพบวา่ คะแนนทกัษะความรู้ก่อนเรียน คา่ความยากงา่ย (p) เทา่กบั 0.542 คา่อ านาจ
จ าแนก (r) เทา่กบั 0.200 คา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั 0.201  คะแนนทกัษะความรู้หลงัเรียน คา่ความ
ยากงา่ย (p) เทา่กบั 0.574 คา่อ านาจจ าแนก (r) เทา่กบั 0.452 คา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั 0.604 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มทดลอง N  p r R (KR20) 

ก่อนเรียน 40 0.542 0.200 0.201 

หลงัเรียน 40 0.574 0.452 0.604 
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ตารางวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อ  กลุ่ม Try out จ านวน 30 คน  

นักเรียนเลือกตอบแต่ละข้อร้อยละ  (%)  เท่าใด 

 

ข้อที่ 
 

เฉลย 
  

N 
ตอบ ก 
(%) 

N ตอบ ข 
(%) 

N ตอบ ค 
(%) 

N ตอบ ง 
(%) 

1 ข 9 30.00 19 63.33 2 6.67 0 - 
2 ง 1 3.33 1 3.33 11 36.67 17 56.67 
3 ข 7 23.33 20 66.67 3 10.00 0 - 
4 ช 8 26.66 17 56.66 3 10.00 2 - 
5 ง 1 3.33 2 6.66 7 23.33 20 66.68 
6 ก 26 86.66 2 6.67 1 6.67 0 - 
7 ค 1 3.34 3 10.00 24 80.00 2 6.66 
8 ง 1 3.34 8 26.66 5 16.67 16 53.33 
9 ง 3 10.01 4 13.33 3 10.00 20 66.66 
10 ก 22 73.33 8 26.67 0 - 0 - 
11 ก 15 50.00 13 43.33 0 - 2 6.67 
12 ก 25 83.33 4 13.33 0 - 1 3.34 
13 ข 2 6.66 24 80 3 10.00 1 3.34 
14 ข 9 30.00 17 56.66 3 10.00 1 3.34 
15 ก 23 76.66 2 6.66 5 16.68 0 - 
16 ข 2 6.66 22 73.33 6 20.01 0 - 
17 ก 19 63.33 6 20.00 4 13.33 1 3.34 
18 ข 4 13.33 19 63.33 5 16.66 2 6.68 
19 ข 6 20.00 17 56.66 6 20.00 1 3.34 
20 ข 5 16.66 24 80.00 2 - 1 3.34 
21 ง 2 6.66 2 6.66 8 26.66 18 60.02 
22 ข 3 10.02 20 66.66 5 16.66 2 6.66 
23 ข 3 10.00 24 80.00 3 10.00 0 - 
24 ค 1 3.33 8 26.66 17 56.66 4 13.35 
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ตารางวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อ (ต่อ)  กลุ่ม Try out จ านวน 30 คน 

นักเรียนเลือกตอบแต่ละข้อร้อยละ  (%)  เท่าใด 

 

ข้อที่ 
 

เฉลย 
 

 N 
ตอบ ก 
(%) 

N ตอบ ข 
(%) 

N ตอบ ค 
(%) 

N ตอบ ง 
(%) 

25 ก 28 93.33 2 6.67 0 - 0 - 
26 ก 20 66.66 10 30.34 0 - 0 - 
27 ง 0 - 4 13.33 6 20.00 20 66.67 
28 ข 0 - 27 90.01 2 6.66 1 3.33 
29 ค 5 16.66 1 3.33 23 76.66 1 3.35 
30 ก 26 86.66 4 13.34 0 - 0 - 
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ประวัติผู้เขียน 
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