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การวิจยัครัง้นีเ้ป็นวิจยักึ่งทดลองมีวตัถปุระสงคเ์พื่อ (1) เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนก่อน

และหลงัการทดลองของการจดัการเรยีนรูส้ขุศึกษาเรื่องสารเสพติดดว้ยวิธีการสอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้นของ
นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ (2) เปรยีบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างกลุม่ทดลองที่สอนแบบหอ้งเรยีน
กลบัดา้นกับกลุ่มควบคุมที่สอนแบบวิธีปกติ (บรรยาย) (3) ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการสอนแบบหอ้งเรียน
กลบัดา้น กลุม่ตวัอยา่งที่ใชใ้นการวิจยั คือ นกัเรยีนมธัยมศกึษาปีที่ 1 ที่ไดม้าจากการเลอืกแบบเจาะจง โดยเลอืก
หอ้งเรียน 2 หอ้งที่มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสขุศึกษาอยู่ในระดบัใกลเ้คียงกนั แบ่งเป็น 2 กลุม่ ไดแ้ก่ กลุ่ม
ทดลองที่สอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้น (30 คน) และกลุม่ควบคมุที่สอนแบบวิธีปกติ (30 คน)  เครื่องมือที่ใช ้คือ 
(1) แผนการจัดการเรียนรูว้ิชาสขุศึกษา จ านวน 4 แผน (2) สื่อเรียนรูอ้อนไลน  ์(3) แบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรยีนดา้นความรู ้เจตคติ และพฤติกรรมการปอ้งกนัการใชส้ารเสพติด (4) แบบสอบถามความพึงพอใจวิเคราะห์
ขอ้มูลโดยหาค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (Dependent samples t-test, 
Independent samples t-test) ผลการวิจยัพบว่า (1) หลงัการทดลองกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ มีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนดา้นความรู ้เจตคติ และพฤติกรรมการป้องกันการใช้สารเสพติด  แตกต่างจากก่อนการทดลอง 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 (2) หลงัการทดลอง กลุม่ทดลองท่ีสอนแบบหอ้งเรยีนกลบัดา้นมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนดา้นความรู ้เจตคติ และพฤติกรรมการป้องกนัการใชส้ารเสพติด แตกตา่งจากกลุม่ควบคมุ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 (3) ความพงึพอใจของนกัเรียนที่มีตอ่การสอนแบบหอ้งเรยีนกลบัดา้นอยูใ่นระดบั
มาก (คา่เฉลีย่ = 4.26) 
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The aims of this quasi-experimental research are as follows: (1) to compare the 

learning achievement on substance abuse in health education learning management between, 
before and after learning with flipped classroom teaching methods for lower secondary school 
students; (2) to compare the learning achievement between the experimental group that taught by 
the flipped classroom teaching methods and the control group were taught using the conventional 
method of a lecture; (3) to study the satisfaction of students toward flipped classroom teaching 
methods. The sample groups used in the research were the grade seven students, selected by 
purposive sampling. They were chosen two classrooms with academic learning achievement in 
health education at a similar level, divided into two groups: the experimental group were taught 
flipped classroom teaching methods (thirty students) and the control group were taught in the 
conventional method (thirty students). The tools in this research consisted of the following: (1) the 
four of flipped classroom learning plans; (2) online learning media; (3) a learning achievement test for 
knowledge, attitudes and behavior in substance abuse prevention; (4) a satisfaction questionnaire. 
The data were analyzed by percentage, mean, standard deviation, a dependent sample t-test, and 
an independent sample t-test. The results revealed the following: (1) after the experiment, the 
experimental group and the control group had learning achievement scores of knowledge, attitude 
and behavior in terms of substance abuse prevention differed before the experiment with a statistical 
significance of .05; (2) after the experiment, the experimental group were taught using flipped 
classroom teaching methods had a learning achievement score of their knowledge, attitude and the 
behavior of substance abuse prevention were different from the control group with a statistical 
significance level .05; (3) the satisfaction of students towards toward flipped classroom teaching 
methods was at a good level (mean = 4.26). 
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บทที ่1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
ในปัจจุบันปัญหาสารเสพติดนับเป็นปัญหาท่ีร้ายแรง  โดยมีผู้ใช้สารเสพติด และ 

ผูจ้  าหนา่ยอยา่งแพรห่ลาย ส่งผลใหเ้กิดปัญหาสงัคม ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาครอบครวั ปัญหา
สขุภาพและปัญหาอ่ืนๆ ตามมา ในประเทศไทยมีสารเสพติดแพรร่ะบาดและมีแนวโนม้รุนแรงมาก
ขึน้เรื่อยๆ แม้รฐับาลจะมีมาตรการป้องกันและปราบปรามสารเสพติด แต่ก็ยังไม่ท าให้ปัญหา  
สารเสพตดิหมดไป โดยเฉพาะในกลุม่วยัรุน่ไดมี้การทดลองใชส้ารเสพติดมากขึน้  

สถานการณ์การคา้สารเสพติดได้มีการรายงานว่า มีการลักลอบน าสารเสพติดเข้าสู่
ประเทศไทยเป็นจ านวนมาก โดยสารเสพติดท่ีถูกลกัลอบน าเขา้มาในประเทศไทยนัน้มี 2 รูปแบบ 
คือ เป็นการแพรร่ะบาดในประเทศ และส่งตอ่ไปยงัประเทศท่ีสาม สถานการณส์ารเสพติดท่ีเกิดขึน้
ในช่วงวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 -15 กันยายน 2560 พบว่า มีการจับกุมและตรวจยึดยาบา้และไอซ ์
เพิ่มขึน้เป็นจ านวนมาก โดยจบักุมยาบา้ไดจ้  านวน 200,387,244 เม็ด เพิ่มขึน้จากปีท่ีแลว้รอ้ยละ
76 และจับกุมไอซ์ได้จ  านวน 3,999 กิโลกรัม เพิ่มขึน้จากปีท่ีแล้วร้อยละ147 ข้อมูลวันท่ี 15 
กนัยายน 2560 จากเหตกุารณด์งักล่าว ส านกังานคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามยาเสพติด 
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้ร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุ จึงประเมินได้ว่าสาเหตุเกิดจากปัจจัย  
2 ประการ ไดแ้ก่ ปัจจยัภายนอกประเทศ และปัจจัยภายในประเทศ โดยแหล่งผลิตสารเสพติดท่ี
ส่งผลกระทบตอ่ประเทศไทยมากท่ีสดุ คือ แหล่งผลิตท่ีอยู่ในพืน้ท่ีสามเหล่ียมทองค า โดยรูปแบบ
การผลิตสารเสพติดในพื ้นท่ีนีจ้ะด าเนินการเป็นเครือข่ายโดยมีนายทุนท่ีอยู่ต่างประเทศเป็น  
ผูว้่าจา้งใหแ้รงงานในพืน้ท่ีด  าเนินการผลิตสารเสพติดตามค าสั่งซือ้ จะมีผูท้  าหนา้ท่ีจดัจ าหน่าย 
และกระจายสารเสพติดส่งใหก้ับลูกคา้ในประเทศต่างๆ อย่างไรก็ตาม รฐับาลไทย และรฐับาล
เมียนมาไดมี้การหารือร่วมกันเพ่ือช่วยกันแก้ปัญหาอย่างต่อเน่ืองทั้งรูปแบบการประชุมทวิภาคี  
และการหารือผ่านโครงการแม่น า้โขงปลอดภัย 6 ประเทศ (จีน เมียนมา สปป.ลาว กัมพูชา 
เวียดนามและไทย) ส่วนปัจจัยภายในประเทศ พบว่า มีการจับกุมและตรวจยึดสารเสพติดได้
จ  านวนมาก เน่ืองจากกลุ่มการคา้ตอ้งลกัลอบล าเลียงเขา้มาเพิ่มขึน้ เพ่ือเป็นการทดแทนสารเสพ
ติดท่ีถูกเจา้หนา้ท่ีจบักุมได ้ส่วนสารเสพติดท่ีถูกพักเก็บในแหล่งพักตอนในของประเทศ ก็จะเร่ง
ระบายสารเสพติด เพ่ือลดการสูญเสียอนัจะเกิดจากการกวาดลา้งของเจา้หนา้ท่ี โดยการลดราคา 
หรือสรา้งแรงจูงใจต่างๆ เพ่ือกระตุน้ใหเ้กิดการซือ้ขายกันมากขึน้ รวมทัง้การสรา้งเครือข่ายฐาน
ลกูคา้ใหมท่ี่อยูต่า่งประเทศเพิ่มขึน้ดว้ย (คณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามยาเสพติด, 2561) 
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การแพร่ระบาดของสารเสพติดในหมู่บา้น ชุมชน มีการแพรก่ระจายสารเสพติดจ านวน
มาก เน่ืองจากมีการจ าหนา่ยในราคาถกู ท าใหเ้กิดผูค้า้ ผูเ้สพในชมุชนท่ีเป็นวยัรุน่และเยาวชนท่ีตก
เป็นเหย่ือของขบวนการค้าสารเสพติด โดยเฉพาะชุมชนในเขตเทศบาลและกรุงเทพมหานคร  
ซึ่งเป็นแหล่งแพรร่ะบาดสารเสพติดท่ีจ  าเป็นท่ีจะตอ้งแกไ้ขโดยเรง่ดว่น ในขณะเดียวกนัก็ยงัมีตวัยา
ใหม่ๆ ท่ีกลุ่มผูเ้ก่ียวขอ้งกบัสารเสพติดไดน้  ามาเผยแพร ่ซึ่งจะตอ้งมีมาตรการป้องกันอย่างจริงจงั 
สารเสพติดท่ีเป็นปัญหาแพร่ระบาดหลัก คือ ยาบา้ รองลงมาคือ กัญชา พืชกระท่อม ไอซ ์และ
เฮโรอีน และท่ีตอ้งเฝา้ระวงัอย่างใกลช้ิด คือ คีตามีน ท่ีมีแนวโนม้เพิ่มขึน้จากในอดีต นอกจากนีย้งั
พบการใชย้าควบคมุยาอนัตรายในทางท่ีผิดในกลุ่มวยัรุน่ เช่น ยาโปรโคดิล ยาแกไ้อ และยาแกแ้พ ้
เป็นตน้ การคา้สารเสพติดดว้ยการใชส่ื้อสงัคม (Social Media) เป็นช่องทางการคา้สารเสพติดใน
การขายและสั่งซือ้ และมีบริการรบัส่งพัสดภุัณฑเ์ป็นช่องทางล าเลียงสารเสพติดตรงถึงมือผูเ้สพ 
และการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ต (E-Banking) เป็นช่องทางจ่ายค่า
สารเสพติดตรงถึงมือผู้คา้ถูกตรวจพบมากขึน้ ซึ่งมีผลให้เครือข่ายการค้าสารเสพติด การแพร่
ระบาดสารเสพติดผ่านช่องทางการคา้เหล่านีเ้ป็นไปอย่างรวดเรว็ ท าใหก้ารสืบสวนปราบปรามท า
ไดย้ากขึน้ จงึไดมี้นโยบายของพลเอกประยทุธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรีก าหนดใหปี้ 2561 เป็นปี
เร่งรดัปราบปรามสารเสพติด และมอบนโยบายการขบัเคล่ือนพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทย
นิยม ยั่งยืน โดยมีเรื่องการรว่มแกไ้ขปัญหาสารเสพติด (ศนูยอ์ านวยการปอ้งกนัและปราบปรามยา
เสพตดิแหง่ชาติ, 2561) 

ในปัจจบุนัวยัรุน่ไดมี้การใชส้ารเสพติดเป็นจ านวนมาก เน่ืองจากวยัรุน่เป็นวยัท่ีอยาก
รู ้อยากลอง และมีค่านิยมตามกลุ่มเพ่ือน ข้อมูลข่าวสารด้านลบของสารเสพติดเป็นส่ือทาง
อินเทอรเ์น็ตท่ีวัยรุ่นเขา้ถึงง่าย และมีโฆษณาชวนเช่ือในเรื่องของการใช้สารเสพติดท่ีไม่ถูกตอ้ง 
ตวัอย่างเช่น เสพแลว้ผอม หุ่นดี ผิวขาว ช่วยผ่อนคลายและคลายเครียด สามารถรกัษาโรคได้จาก
ทศันคติดงักล่าวท าใหว้ยัรุน่อยากทดลองใชส้ารเสพติด จนมีการติดสารเสพติด ผูว้ิจยัไดใ้ชข้อ้มูล
จากงานกิจการนกัเรียนกลุ่มบริหารงานบุคคลของโรงเรียนปทมุคงคาท่ีส ารวจปัญหาสขุภาพและ
การใชส้ารเสพติดของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา ปีการศกึษา 2561 จ  านวน 1,445 คน (โรงเรียนปทมุ
คงคา, 2561) ผลการส ารวจพบว่ามีนกัเรียนกลุม่เส่ียงท่ีมีพฤติกรรมการใชส้ารเสพติด จ านวน 351 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 24.29 ตลอดจนจากการสอนวิชาสขุศกึษาในฐานะครูผูส้อนในโรงเรียนปทมุคง
คา เรื่อง สารเสพติดของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 พบว่านกัเรียนจ านวนมากท่ียงัไม่ทราบโทษ
และอนัตรายของสารเสพติดท่ีถูกตอ้ง ผูส้อนจึงอยากใหค้วามรูใ้นเรื่องโทษของสารเสพติด เพ่ือท่ี
นักเรียนจะได้มีความรู ้เจตคติ และมีพฤติกรรมการป้องกันการใช้สารเสพติด ซึ่งการสอนท่ีมี
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ประสิทธิภาพครูผูส้อนจ าเป็นตอ้งหาวิธีในการจดัการเรียนรูท่ี้มีประสิทธิภาพและน่าสนใจมาใชใ้น
การจดัการเรียนรู ้เพ่ือใหน้กัเรียนมีความรู ้เจตคติ และมีพฤติกรรมการป้องกันการใชส้ารเสพติด 
ในเรื่องสารเสพติดอย่างถูกตอ้ง วิธีการจดัการเรียนรูท่ี้น่าสนใจ คือ การจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการ
สอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้นของ Bergmann Jonathan and Sams  Aaron (2012) โดยหอ้งเรียน
กลับดา้น ตรงกับภาษาอังกฤษว่า The Flipped Classroom หมายถึง กระบวนการสอนรูปแบบ
หนึ่งซึ่งเปล่ียนการใชช้่วงเวลาการบรรยายเนือ้หาในหอ้งเรียนเป็นการท ากิจกรรมตา่งๆ เพ่ือสรา้ง
เสริมประสบการณ ์ฝึกแก้ปัญหา ส่วนการบรรยายจะอยู่ในช่องทางอ่ืนๆ เช่น วีดิทศัน ์ส่ือออนไลน์
อ่ืนๆ ซึ่งนกัเรียนสามารถเขา้ถึงไดต้ลอดเวลา ไม่ว่าจะอยู่ท่ีบา้นหรือนอกหอ้งเรียน (กิตติชยั สธุาสิ
โนบล, 2558) นับว่าเป็นนวัตกรรมการจัดการเรียนรูท่ี้สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะผูเ้รียนใน
ศตวรรษท่ี 21 การจดัการเรียนการสอนในปัจจบุนั มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนเป็นส าคญัในการเรียนรู ้ซึ่งเป็น
สาระส าคญัท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 การจดัการ
ศึกษาต้องท าให้ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูแ้ละพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมี
ความส าคญัท่ีสดุ (ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาติ, 2542) ในปัจจบุนัส่ือการเรียนดว้ย
วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน เป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนเป็น
ศนูยก์ลางการเรียนรู ้โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั และส่ือการเรียนการสอนประเภทต่างๆ ท าให้
ผูเ้รียนมีความรู ้เจตคตแิละมีพฤตกิรรมการปอ้งกนัการใชส้ารเสพตดิไดดี้มากขึน้ จากสภาพปัญหา
และขอ้มูลดงักล่าวในฐานะครูผูส้อนวิชาสขุศกึษา ไดพ้บปัญหาการใชส้ารเสพติดของนกัเรียนชัน้
มธัยมศึกษาในตอนตน้ จึงเกิดความสนใจในการศึกษาผลการจดัการเรียนรูก้ารจดัการเรียนรูโ้ดย
ใชแ้นวคิดแบบหอ้งเรียนกลบัดา้นท่ีมีต่อความรู ้เจตคติ และพฤติกรรมการป้องกันการใชส้ารเสพ
ติด เรื่องสารเสพติดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี1 ให้ดีขึน้ โดยน าส่ือต่างๆ เช่น บทเรียน
คอมพิวเตอรช์่วยสอนและแอพพลิเคชั่น Google Classroom มาเป็นส่ือในการจัดการเรียนรู ้ 
เพ่ือพัฒนาการสอน และความรู ้เจตคติ และพฤติกรรมการป้องกันการใช้สารเสพติด และเป็น
แนวทางส าหรบัครูในการจดัการเรียนการสอนแก่นกัเรียนตอ่ไป 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังการทดลองของการจัดการ

เรียนรูส้ขุศกึษา เรื่องสารเสพติด ดว้ยวิธีการสอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้น ของนกัเรียนมธัยมศกึษา
ตอนตน้ 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระหว่างกลุ่มทดลองท่ีสอนแบบหอ้งเรียน
กลบัดา้นกบักลุม่ควบคมุท่ีสอนแบบวิธีปกต ิ(บรรยาย) 
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3. เพ่ือศกึษาความพงึพอใจท่ีมีตอ่วิธีการสอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้น  

ความส าคัญของการวิจัย 
ท าให้ทราบถึงวิธีการท่ีเหมาะสมในการจัดการเรียนรูสุ้ขศึกษา เรื่องสารเสพติด ดว้ย

วิธีการสอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้น ผลการศึกษาคน้ควา้ในครัง้นีเ้ป็นประโยชนใ์นการหาแนวทาง
พฒันาและปรบัปรุงการเรียนการสอนวิชาสขุศกึษา  

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีใชใ้นการศกึษาครัง้นีเ้ป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ โรงเรียนปทมุคง
คา จ านวน 26 หอ้งเรียน มีนกัเรียนทัง้หมด 803 คน 

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาในครัง้นีเ้ป็นนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียน

ปทุมคงคา ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จ  านวน 60 คน คน ซึ่งไดม้าโดยใชก้ารเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยมีเกณฑก์ารคดัเลือก ดงันี ้

1. นกัเรียนทัง้สองกลุม่เป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ในปีพ.ศ. 2562 
2. นักเรียนทั้งสองกลุ่มมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสุขศึกษาอยู่ในระดับ

ใกลเ้คียงกนั 
3. นกัเรียนมีความพรอ้มในการใชอิ้นเทอรเ์น็ต เป็นกลุ่มทดลอง คือ หอ้ง ม.1/1 

และม.1/3 จ  านวน 30 คน จดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้น และกลุ่มควบคมุ 
คือ หอ้ง ม.1/2 และม.1/4 จ  านวน 30 คน จดัการเรียนรูแ้บบวิธีปกต ิ

ระยะเวลาทีใ่ช้ในการศึกษาค้นคว้า 
ระยะเวลาท่ีใช้ในการทดลอง ท าการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา2562  

ใชเ้วลาในการทดลอง 4 คาบ สปัดาหล์ะ 1 คาบ คาบละ 50 นาที รวม 4 สปัดาห ์
ตัวแปรทีศ่ึกษา 

1. ตวัแปรอิสระไดแ้ก่  
1.1 การจดัการเรียนรูว้ิชาสขุศกึษาดว้ยวิธีการสอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้น 
1.2 การจดัการเรียนรูแ้บบวิธีปกต ิ 

2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 
2.1 ความรูท่ี้มีตอ่เรื่องสารเสพตดิ 
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2.2 เจตคตท่ีิมีตอ่เรื่องสารเสพตดิ 
2.3 พฤตกิรรมการปอ้งกนัการใชส้ารเสพตดิ 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1. การจัดการเรียนรู้สุขศึกษา หมายถึง การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีความรูต้าม

มาตรฐานการเรียนรูข้องเนือ้หาสาระวิชาสุขศึกษา โดยมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนมีความรู ้เจตคติ และการ
ปฏิบตัท่ีิถกูตอ้งตอ่สขุภาพ 

2. การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  หมายถึง การเรียน
การสอนท่ีมุ่งใหน้กัเรียนแสวงหาความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง มีการสืบคน้หาความรูจ้ากอินเทอรเ์น็ตและ
ใชแ้อพพลิเคชั่น Google Classroom และส่ือคอมพิวเตอรช์่วยสอนท่ีครูจัดท าขึน้ และสรา้งองค์
ความรูด้ว้ยตนเอง นกัเรียนสามารถเรียนรูไ้ดน้อกเวลาเรียน และน าความรูท่ี้ไดจ้ากการศึกษามา
แลกเปล่ียนการเรียนรูใ้นหอ้งเรียน  

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษา หมายถึง ความสามารถในการเรียนวิชา 
สุขศึกษา เร่ือง สารเสพติด ซึ่งวดัจากแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสุขศึกษา เร่ือง 
สารเสพติดท่ีผู้วิจัยสรา้งขึน้ โดยวัดจากการท าแบบทดสอบดา้นความรู ้เจตคติและพฤติกรรม 
การปอ้งกนัการใชส้ารเสพตดิ 

4. สารเสพติด หมายถึง เนือ้หาท่ีใชส้อนประกอบไปดว้ย เรื่อง ประเภทของสารเสพติด 
ลกัษณะอาการของผูต้ิดสารเสพติด การใชส้ารเสพติดกับการเกิดโรคและอุบตัิเหต ุและทกัษะใน
การชวนผูอ่ื้นลด ละ เลิก สารเสพตดิ 

5. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น หมายถึง นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1  
ท่ีก าลงัศึกษาในรายวิชา พ 21103 สุขศึกษา 2 ภาคเรียนท่ี 2 โรงเรียนปทุมคงคา จ านวน 60 คน 
โดยแบง่กลุ่มตวัอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบดว้ยกลุ่มทดลอง จ านวน 30 คน และกลุ่มควบคมุ 
จ านวน 30 คน  

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
กรอบแนวคิดการวิจัยครั้งนี ้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ

หอ้งเรียนกลับดา้น จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยพบว่าการจัดการเรียนรูว้ิธีการสอนแบบ
หอ้งเรียนกลบัดา้น สามารถพฒันาผลการเรียนใหดี้ขึน้ จงึมีกรอบแนวคดิในการวิจยั ดงันี ้
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              ตัวแปรอิสระ                                                    ตัวแปรตาม 

 
 
 
 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

สมมตฐิานของการวิจัย 
1.ค่าเฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสุขศึกษาดา้นความรู ้เจตคติ และ

พฤติกรรมการป้องกนัการใชส้ารเสพติด เรื่องสารเสพติด ก่อนการทดลองและหลงัการทดลองของ
นกัเรียนท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้น แตกตา่งกนั 

2. ค่าเฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสุขศึกษาดา้นความรู ้เจตคติ และ
พฤติกรรมการป้องกันการใชส้ารเสพติด เรื่องสารเสพติด หลงัการทดลองของนกัเรียนท่ีไดร้บัการ
จดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้น และกลุม่ควบคมุท่ีสอนแบบวิธีปกติ แตกตา่ง
กนั 

3. ความพึงพอใจของกลุ่มทดลองมีต่อวิธีการสอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้น อยู่ในระดบั
มาก 

  วิธีการสอน 
1. การจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสอน
แบบหอ้งเรียนกลบัดา้น 
2. การจัดการเรียนรู้แบบวิ ธีปกติ
(บรรยาย)  

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
- ความรูท่ี้มีตอ่เรื่องสารเสพตดิ 
- เจตคตท่ีิมีตอ่เรื่องสารเสพตดิ 
- พฤตกิรรมการปอ้งกนัการใชส้าร
เสพตดิ 
 



 

บทที ่2 
ทบทวนวรรณกรรม 

ในการวิจัยครั้งนี ้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องและได้น าเสนอ
ตามล าดบัหวัขอ้ตอ่ไปนี ้

1. เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัสารเสพตดิ 
1.1 ความหมายของสารเสพตดิ 
1.2 ประเภทของสารเสพตดิ 
1.3 การแพรร่ะบาดสารเสพตดิในประเทศไทยและสถานการณส์ารเสพตดิ  
1.4 พฤตกิรรมของวยัรุน่เก่ียวกบัสารเสพตดิ 

2. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษ าหลักสูตร
แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 

2.1 ความส าคญัของการจดัการเรียนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา 
2.2 จดุมุง่หมายของกลุม่สาระสขุศกึษาและพลศกึษา 
2.3 มาตรฐานการเรียนรูก้ลุม่สาระสขุศกึษาและพลศกึษา 
2.4 คณุภาพผูเ้รียนและตวัชีว้ดัการเรียนรูก้ลุม่สาระสขุศกึษาและพลศกึษา 

3. เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนวิชาสขุศกึษา 
3.1 ความหมายของการสอนสขุศกึษา 
3.2 ความส าคญัของการสอนสขุศกึษา 
3.3 จดุมุง่หมายของการสอนสขุศกึษา 
3.4 หลกัในการสอนวิชาสขุศกึษา 
3.5 เปา้หมายของการสอนสขุศกึษา 
3.6 บทบาทครูผูส้อนสขุศกึษา 

4. เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้น  
4.1  ความหมายของการจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้น 
4.2  แนวคดิในการจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้น 
4.3  ขอ้เปรียบเทียบของการเรียนแบบเดมิกบัการเรียนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้น 
4.4  ประโยชนข์องการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้น 
4.5  ขัน้ตอนการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้น 
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 4.6  ข้อควรค านึงในการน าห้องเรียนกลับด้านมาประยุกต์ใช้ในบริบทของ
ประเทศไทย 

 5.  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  5.1 งานวิจยัในประเทศ 
  5.2 งานวิจยัตา่งประเทศ 

1. เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับสารเสพตดิ 
1.1 ความหมายของสารเสพตดิ 

พนัธุน์ภา กิตตริตันไพบลูย ์(2555) ไดก้ล่าวไวว้่า สารเสพติด หมายถึง สารท่ีอาจเป็น
ผลิ ตภัณ ฑ์ จ ากธรรม ชาติ  ห รือ จ ากก ารสั ง เค ราะห์  เ ม่ื อ เสพ เข้า ไป ใน ร่า งกายซ ้า ๆ  
ไมว่่าดว้ยวิธีใดๆ ซึ่งอาจเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง หรือนานติดตอ่กนัก็ตาม จะท าใหบ้คุคลนัน้ตอ้งตก
อยู่ใตอ้  านาจหรือเป็นทาสของสิ่งนัน้ทางดา้นรา่งกายและจิตใจ นอกจากนีย้งัอาจต้องเพิ่มปริมาณ
การเสพขึน้เรื่อยๆ หรือท าใหส้ขุภาพของผูเ้สพติดเส่ือมโทรมลง และเม่ือถึงเวลาอยากเสพแลว้ไมไ่ด้
เสพจะมีอาการผิดปกตทิางดา้นรา่งกายและจิตใจ หรือเฉพาะทางดา้นจิตใจเกิดขึน้ในผูเ้สพนัน้ 

ศิรวิทย ์พรหมนิ่ม (2559) ใหค้วามหมายของสารเสพติด หมายถึง สารเคมี หรือวตัถุ
ชนิดใดๆ  เม่ือเสพเขา้สู่รา่งกายโดยการดม สูบ ฉีด หรือวิธีอ่ืนๆ ติดต่อกันซ า้ๆ บ่อยๆ สารนัน้จะมี
ผลกระทบต่อ ความรูส้ึก ความคิด การมองเห็น การรบัรส การดมกลิ่น การไดย้ินและพฤติกรรม  
ถา้ผูใ้ชส้ารนีเ้ป็นเวลานาน จะเกิดผลรา้ยตอ่รา่งกายและจิตใจ ก่อใหเ้กิดผล 4 ประการ คือ 

1. ตอ้งเพิ่มปรมิาณการเสพเพ่ือใหไ้ดฤ้ทธ์ิเทา่เดมิ 
2. มีอาการอยากใชส้ารเสพตดิ 
3. ถา้ใชเ้ป็นเวลานาน ตอ้งการสารเสพตดิมากขึน้ทัง้รา่งกายและจิตใจ 
4. ถา้ผูใ้ชส้ารนีเ้ป็นเวลานาน จะเกิดผลรา้ยตอ่รา่งกายและจิตใจของผูน้ัน้ดว้ย 

จากท่ีมีผูใ้หค้วามหมายของค าวา่ สารเสพตดิ สรุปไดว้า่ สารเสพตดิ หมายถึง สารใด
ก็ตามเม่ือรบัเขา้สู่ร่างกายแลว้ โดยการกิน ดม ฉีด สบู หรือดมจะท าใหมี้ผลต่อจิตใจและร่างกาย
ของผูใ้ชส้ารนัน้ 

1.2 ประเภทของสารเสพติด 
สามารถแบง่ไดต้ามลกัษณะตา่งๆ (ส านกังาน ป.ป.ส, 2553) ดงัตอ่ไปนี ้

1. แบง่ไดต้ามลกัษณะท่ีเกิด ไดแ้ก่  
1.1 สารเสพตดิธรรมชาตท่ีิไดม้าจากพืช เชน่ ฝ่ิน พืชกระทอ่ม กญัชา  



  9 

1.2 สารเสพตดิสงัเคราะหท่ี์ผลิตขึน้ดว้ยกรรมวิธีทางเคมี เชน่ เฮโรอีน แอมเฟตา
มีน 

2. แบง่ตามพระราชบญัญตัสิารเสพตดิใหโ้ทษ พ.ศ.2522 ไดแ้ก่  
2.1 ประเภทท่ี 1 สารเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรงไม่มีป ระโยชน์ทางด้าน

ก ารแพ ท ย์  เช่ น  เฮ โร อี น  (Heroin) แอม เฟ ต า มี น  (Amphetamine) เม ท แอม เฟ ต า มี น
(Methamphetamine) แอลเอสดี (LSD) และเอ็กซต์าซี (Ecstasy)  

2.2 ประเภท ท่ี  2 สารเสพติด ให้ โทษ ทั่ ว ไป  เช่น  ฝ่ิ น  (Opium) ม อร์ฟี น 
(Morphine) โคเคนหรือโคคาอีน (Cocaine) โคเดอีน (Codeine) และเมทาโดน (Methadone) 

2.3 ประเภทท่ี 3 สารเสพติดใหโ้ทษท่ีมีสารเสพติดใหโ้ทษประเภทท่ี 2 ผสมอยู ่
เชน่ ยาแกไ้อท่ีมีโคเดอีนผสมอยู่ 

2.4 ประเภทท่ี 4 สารเคมีท่ีใชใ้นการผลิตสารเสพติดให้โทษประเภทท่ี 1 หรือ 
ประเภทท่ี 2 เชน่ อาเซตคิแอนไฮไดรด ์(Acetic anhydride) อาเซตลิคลอไรด ์ (Acetylchloride) 
เอทิลิดีนไดอาเซเตท (Ethylidine diacetate) และไลเซอรจ์ิค อาซิค (Lysergic Acid) 

2.5 ประเภทท่ี 5 สารเสพติดใหโ้ทษท่ีมิไดอ้ยู่ในประเภทท่ี 1 ถึงประเภทท่ี 4 เช่น 
พืชกัญชา พืชกระท่อม พืชฝ่ิน (ซึ่งหมายความรวมถึงพันธุ์ฝ่ิน  เมล็ดฝ่ิน กล้าฝ่ิน ฟางฝ่ิน )  
พืชเห็ดขีค้วาย  

3. แบง่ตามการออกฤทธ์ิตอ่จิตประสาท ไดแ้ก่  
3.1 ยาออกฤทธ์ิกดประสาท เช่น ฝ่ิน เฮโรอีน มอรฟี์น สารระเหย  ยากล่อม

ประสาท 
3.2 ยาออกฤทธ์ิกระตุน้ประสาท เช่น แอมเฟตามีน กระท่อม บหุร่ี เหลา้ ยาบา้ 

ยาอี โคเคน 
3.3 ยาออกฤทธ์ิหลอนประสาท เชน่ แอลเอสดี (LSD) เห็ดขีค้วาย 
3.4 ยาออกฤทธ์ิแบบผสมผสาน เชน่ กญัชา  

1.3 การแพร่ระบาดสารเสพตดิในประเทศไทยและสถานการณส์ารเสพตดิ  
สถานการณก์ารคา้สารเสพตดิในปี 2561 จากสถานการณพ์บว่ามีการลกัลอบน าเขา้

สารเสพติดเขา้สูป่ระเทศไทยเป็นจ านวนมากจนเกินความตอ้งการของผูใ้ชภ้ายในประเทศ สารเสพ
ตดิท่ีถกูลกัลอบน าเขา้มาในประเทศไทยนัน้มี 2 รูปแบบ คือ เป็นการแพรร่ะบาดในประเทศ และส่ง
ตอ่ไปยงัประเทศท่ีสาม จากการวิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์สารเสพติดท่ีเกิดขึน้ในช่วงวนัท่ี 
1 ตุลาคม 2559- 15 กันยายน 2560 พบว่า มีการจับกุมและตรวจยึดยาบา้และไอซ ์เพิ่มขึน้โดย



  10 

จับกุมยาบ้าได้จ  านวน 200,387,244 เม็ด เพิ่มขึน้รอ้ยละ76 และจับกุมไอซ์ได้จ  านวน 3,999 
กิโลกรัม เพิ่มขึน้รอ้ยละ147 ข้อมูล ณ วันท่ี 15 กันยายน 2560  (คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด, 2561) จากเหตกุารณด์งักล่าว ส านกังาน ป.ป.ส. และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ไดร้่วมกันวิเคราะหถ์ึงสาเหตุ หรือปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ดังกล่าว จึงประเมินไดว้่า 
สาเหตเุกิดจากปัจจยั 2 ประการ คือ ปัจจยัภายนอกประเทศ และปัจจยัภายในประเทศ โดยแหล่ง
ผลิตสารเสพติดท่ีส่งผลกระทบต่อประเทศไทยมากท่ีสุด คือ แหล่งผลิตท่ีอยู่ในพืน้ท่ีสามเหล่ียม
ทองค า โดยรูปแบบการผลิตสารเสพติดในพืน้ท่ีนีจ้ะด าเนินการเป็นเครือข่ายโดยมีนายทุนท่ีอยู่
ตา่งประเทศเป็นผูว้่าจา้งใหแ้รงงานในพืน้ท่ีด  าเนินการผลิตสารเสพติดตามค าสั่งซือ้ และจะมีผูท้  า
หนา้ท่ีจ  าหน่าย และกระจายสารเสพติดส่งใหก้ับลูกคา้ในประเทศตา่งๆ อย่างไรก็ตามรฐับาลไทย 
และรฐับาลเมียนมา ไดมี้การหารือร่วมกันอย่างต่อเน่ือง ทัง้รูปแบบการประชุมทวิภาคี และการ
หารือผ่านโครงการแม่น า้โขงปลอดภัย 6 ประเทศ (จีน เมียนมา สปป.ลาว กมัพชูา เวียดนาม และ
ไทย) ปัจจยัภายในประเทศ พบว่า มีการจบักมุและตรวจยึดสารเสพติดไดจ้  านวนมาก จากการท่ี
หน่วยกองก าลงั และหน่วยปราบปรามไดผ้นึกก าลงักันสกัดกั้นสารเสพติด ไม่ใหเ้ขา้สู่แหล่งแพร่
ระบาดในหมู่บา้นและชมุชนได ้ซึ่งส่งผลใหก้ลุ่มการคา้ตอ้งลกัลอบล าเลียงเขา้มาเพิ่มขึน้อีกเท่าตวั 
เพ่ือเป็นการทดแทนสารเสพติดท่ีถูกเจา้หนา้ท่ีจับกุมได ้ส่วนสารเสพติดท่ีถูกพักเก็บในแหล่งพัก
ตอนในของประเทศ ก็จะเรง่ระบายสารเสพติด เพ่ือลดการสญูเสียอนัจะเกิดจากการกวาดลา้งของ
เจา้หนา้ท่ีโดยการลดราคาหรือสรา้งแรงจงูใจตา่งๆ เพ่ือกระตุน้ใหเ้กิดการซือ้ขายกนัมากขึน้ รวมทัง้
การสรา้งเครือข่ายฐานลูกค้าใหม่ท่ีอยู่ต่างประเทศเพิ่มขึน้ด้วย (คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพตดิ, 2561) 

การผลิตสารเสพติด ในปี 2561 ปริมาณการผลิตสารเสพติดในสามเหล่ียมทองค ามี
ปริมาณสูงไม่ต่างจากปีท่ีผ่านมา(ศูนยอ์ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ , 
2561) มีการผลิตสารเสพติดปริมาณมากขึน้โดยเฉพาะสารเสพติดประเภทสงัเคราะห ์ยกตวัอย่าง
เช่น ยาบา้ ไอซ ์เน่ืองจากยงัมีการน าสารท่ีเป็นส่วนผสมตัง้ตน้เขา้สู่แหล่งท่ีผลิตสารเสพติด พืน้ท่ี
การลักลอบน าสารเสพติดเข้ามาเป็นจ านวนมาก ได้แก่ ชายแดนบริเวณภาคเหนือและภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยบรเิวณภาคเหนือ มีการน าเขา้สารเสพตดิมากท่ีสดุ โดยมีการซุกซ่อนการ
ล าเลียงสารเสพติดในรูปแบบตา่งๆ เพ่ือจ าหนา่ย โดยเฉพาะบริเวณกรุงเทพฯ-ปริมณฑล เป็นท่ีเก็บ
พกัสารเสพติด ก่อนกระจายน าไปยงัพืน้ท่ีต่างๆ ขบวนการคา้สารเสพติดยงัคงท าการคา้เช่ือมโยง
เป็นเครือข่ายทั้งในและนอกประเทศ โดยมีการปรบัเปล่ียนรูปแบบและวิธีการคา้ เช่น การใช้ผู้
ล  าเลียงซึ่งเป็นคนขนไปสู่ผูซื้อ้ปลายทาง การชดเชยสารเสพติดท่ีเสียหายจากการถกูจบัยึดก่อนถึง
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มือผูร้บั และการน าสารเสพติดจ านวนมากเขา้มาพักเก็บเพ่ือรอการสั่งซือ้ ทัง้นีพ้บชาวต่างชาติ
ไดแ้ก่ เมียนมา สปป.ลาว กมัพชูาและออสเตรเลีย เป็นตน้ อยูใ่นขบวนการคา้ขายสารเสพตดิไปยงั
ประเทศอ่ืน โดยมีชาวแอฟริกันตะวนัตกท่ีอยู่เบือ้งหลงัการคา้สารเสพติดขา้มชาติ ดว้ยการจดัหา
ผูห้ญิงไทยหรือในกลุ่มประเทศอาเซียน ล าเลียงสารเสพติดออกนอกประเทศ และจ าหน่ายใน
ประเทศ การท าการคา้สารเสพติดดว้ยการใชส่ื้อสงัคม เป็นช่องทางท าการคา้สารเสพติดท่ีพบมาก
ขึน้ ทัง้เสนอขายและสั่งซือ้โดยเฉพาะในระดบัขายส่งรายย่อยและขายปลีกใหผู้เ้สพ โดยมีการใช้
บริการรบัส่งพัสดุภัณฑ์เป็นช่องทางล าเลียงสารเสพติดตรงถึงมือผู้เสพ และการใช้บริการทาง
การเงินผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ต (E-Banking) เป็นช่องทางจ่ายค่าสารเสพติดตรงถึงมือผูค้า้ถูก
ตรวจพบมากขึน้ ซึ่งมีผลท าใหเ้ครือข่ายการคา้สารเสพติดย่อยๆ เกิดและเพิ่มขึน้ไดง้่าย การแพร่
ระบาดสารเสพติดผ่านช่องทางการคา้เหล่านีเ้ป็นไปอยา่ง รวดเร็ว ท าใหก้ารสืบสวนปราบปรามท า
ไดย้ากขึน้ การแพรร่ะบาดของสารเสพติดยงัเป็นปัญหาท่ีสรา้งความเดือดรอ้น และส่งผลกระทบ
ตอ่สงัคม ชมุชนอย่างมาก โดยเฉพาะในเขตเทศบาล และกรุงเทพมหานคร เป็นแหล่งแพรร่ะบาด
สารเสพตดิท่ีจ  าเป็นท่ีจะตอ้งแกไ้ขโดยเรง่ดว่น ในขณะเดียวกนั ก็ยงัมีตวัยาใหม่ๆ  ท่ีกลุม่ผูเ้ก่ียวขอ้ง
กบัสารเสพติดไดน้  ามาเผยแพร ่ซึ่งจะตอ้งมีมาตรการป้องกันอย่างจริงจงั โดยเฉพาะชุมชนในเขต
เทศบาลและกรุงเทพมหานครเป็นแหล่งแพร่ระบาดท่ีส าคญัท่ีมีทัง้ผูเ้สพและผูค้า้ระดบัขายปลีก
ใหก้ับผูเ้สพ ประชากรท่ีเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัสารเสพติด ทัง้ในการเสพและการกระท าความผิดท่ีพบ 
ไดแ้ก่ ผูท่ี้มีอายไุม่เกิน 24 ปี วยัเด็กและเยาวชน รอ้ยละ 40 โดยส่วนใหญ่ยงัอยู่ในกลุ่มอาย ุ15-19 
ปี โดยรอ้ยละ 70 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ไดแ้ก่ รบัจา้ง แรงงาน และ เกษตรกร สารเสพติดท่ีเป็น
ปัญหาแพรร่ะบาดหลกั คือ ยาบา้ รองลงมาคือกญัชา พืชกระท่อม ไอซ ์และเฮโรอีน และท่ีตอ้งเฝ้า
ระวงัอย่างใกลช้ิด คือ คีตามีน ท่ีมีแนวโนม้เพิ่มขึน้ นอกจากนีย้งัพบ การใชย้าควบคมุ ยาอนัตราย
ในทางท่ีผิดในกลุ่มวยัรุ่น นโยบายพลเอกประยุทธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรีก าหนดใหปี้ 2561 
เป็นปีเรง่รดัปราบปรามสารเสพติด และมีนโยบายการขบัเคล่ือนพฒันาประเทศ ตามโครงการไทย
นิยม ยั่งยืน โดยมีเรื่องการรว่มแกไ้ขปัญหาสารเสพติด (ศนูยอ์ านวยการปอ้งกนัและปราบปรามยา
เสพตดิแหง่ชาติ, 2561) 

1.4 พฤตกิรรมของวัยรุ่นเกี่ยวกับสารเสพตดิ  
ศิรวิทย์ พรหมนิ่ม  (2559) ได้กล่าวถึง พฤติกรรมของวัยรุ่น  ซึ่ งมี อิทธิพลต่อ 

การก าหนดพฤตกิรรมของบคุคล จนเป็นสาเหตท่ีุน าไปสูก่ารตดิสารเสพตดิ ดงันี ้
1. มีความเบี่ยงเบนทางความคิด สามารถควบคุมตนเองได้น้อย ชอบเส่ียง  

อยากรูอ้ยากลอง ชอบความต่ืนเตน้ทา้ทายในทางท่ีผิด 
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2. มองตนเองในดา้นลบ ไมส่นใจเรียน และชอบคบกลุม่เพ่ือนท่ีใชส้ารเสพตดิ 
3. ขาดทกัษะในการแกปั้ญหาชีวิตประจ าวนั ไม่ชอบปรกึษาใคร ชอบเก็บปัญหา

ไวเ้พียงล าพงั ตอ้งการแกปั้ญหาดว้ยตนเอง 
4. มองปัญหาเป็นเรื่องรา้ยแรงไปหมด ท าให้เกิดความเครียดและมีความวิตก

กงัวลสงู จงึจ  าเป็นตอ้งใชส้ารเสพตดิเพ่ือผอ่นคลาย เพ่ือบรรเทาความทกุขท์างจิตใจ  
5. มีปมดอ้ยในใจ เชน่ ขาดเพ่ือน ขาดคนท่ีเขา้ใจ 
6. มีภาวะซึมเศรา้ มีอาการเหงา มีจิตใจหดหู่เศรา้หมองตลอดเวลา และตอ้งการ

หลีกหนีความทกุขโ์ดยการใชส้ารเสพติด 
7. ขาดความยบัยัง้ชั่งใจ ตอ้งการตอ่ตา้นคา่นิยมท่ีดีของสงัคม 
8. มีความคิดว่าตนเองสามารถควบคมุการใชส้ารเสพติดได้ แตก่ลบัพบว่าท าได้

ยาก เพราะสว่นหนึ่งเกิดการเปล่ียนแปลงทางชีวะ 
9. ขาดความอบอุ่นจากครอบครวั โดยพ่อแม่อาจคิดว่าลูกของตนเองไม่ใช่กลุ่ม

เส่ียง หรือไมท่ราบพฤตกิรรมของลกู ตลอดจนไมมี่ความรูใ้นเรื่องสารเสพตดิ 
10. มีทศันคติท่ีไม่เหมาะสม หรือเห็นพฤติกรรมของคนในครอบครวั เช่น สบูบหุรี่ 

ด่ืมสรุา หรือเห็นตวัอยา่งจากกลุม่ดารานกัรอ้งท่ีมีคา่นิยมแบบผิดๆ การเลียนแบบในภาพยนตร ์    
กรมสขุภาพจิต (2562) ไดก้ล่าวถึง การส ารวจขอ้มลูสถิติสภาวการณท์างวฒันธรรม

ของเดก็และเยาวชนไทยในชว่งท่ีผา่นมาพบปัญหาส าคญั 6 ดา้นหลกั ไดแ้ก่  
1. ปัญหาเยาวชนเสพยาติด จ านวนมาก คือ 2.7 ลา้นคน อายรุะหว่าง 15-19 ปี 

จ  านวน 3 แสนคนตอ้งเขา้รบัการบ าบดั ส่วนเยาวชนอายุ 11 ปี จ  านวน 7 คนเริ่มมีการใชส้ารเสพ
ตดิ  

2. ปัญหาวยัรุน่ตัง้ครรภก์่อนวยัอนัควร จากสถิติพบว่า เยาวชนอายตุ  ่ากว่า 19 ปี
ลงมา ตัง้ครรภถ์ึงปีละ 1.5 แสนคน  

3. เดก็ถกูลว่งละเมิดและกลั่นแกลง้ กระท าความรุนแรงโดยส่ือ  
4. การอบรมเลีย้งดขูองพอ่แมย่คุใหมท่ี่รกัลกูแบบไมถ่กูทาง  
5. การเสพส่ืออนาจารผา่นส่ือออนไลน ์ 
6. การบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ์เกิดนกัด่ืมหนา้ใหม่ เพิ่มขึน้ 2.5 ลา้นคน โดย

เยาวชนท่ีอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี สามารถซือ้หาเครื่องดื่มไดเ้องถึงรอ้ยละ 98.7  
จากขอ้มูลดงักล่าวถือเป็นสิ่งท่ีน่าตกใจ เน่ืองจากเด็กและเยาวชนเหล่านีถื้อเป็น

อนาคตของชาติ ดงันัน้ส  านักเฝ้าระวงัทางวฒันธรรมจึงเร่งประสานความรว่มมือกับหน่วยงานท่ี
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เก่ียวข้องร่วมก าหนดมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง อีกทั้งยังประสานการท างานร่วมกับ
เครือข่ายทางวฒันธรรมอย่างต่อเน่ือง โดยเนน้ถึง การขจดัส่ือรา้ยขยายส่ือดี และสรา้งภูมิคุม้กัน
ทางสงัคม พรอ้มๆ กบัการเสริมสรา้งความเขม้แข็งตัง้แต่ระดบัครอบครวั และสรา้งชมุชนเขม้แข็ง
เป็นสงัคมสีขาว 

โดยส รุปจะเห็ นว่าพฤติกรรมของวัย รุ่น ท่ี เ ก่ี ยวข้องกับ สารเสพติดนั้น  
เกิดจากพฤตกิรรมท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงจากพฒันาการทางดา้นรา่งกาย อารมณ ์สติปัญญา 
หรือมีปัญหาดา้นจิตใจ หรืออยู่ในสภาพแวดลอ้มหรือสงัคมท่ีชีน้  า หรือผลกัดนัใหมี้การใช้สารเสพ
ติด ดงันัน้วยัรุน่ท่ีมีสภาพจิตใจ สภาพแวดลอ้มและสงัคมท่ีดีจะสามารถปอ้งกนัตนเองจากการติด
สารเสพติด เยาวชนจึงมีส่วนท่ีจะช่วยหาทางป้องกัน และแก้ไขปัญหาสารเสพติดจากประเด็น
ดงักลา่วนีไ้ด ้

2. เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 

2.1 ความส าคัญของการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
สุขภาพ หรือ สุขภาวะ หมายถึง ภาวะของมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต  

ทางสงัคม และทางปัญญา หรือจิตวิญญาณ จึงเป็นเรื่องส าคัญ เพราะเก่ียวโยงกบัทกุมิติของชีวิต 
ซึ่งทุกคนควรจะไดเ้รียนรูเ้รื่องสุขภาพ เพ่ือจะไดมี้ความรูค้วามเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง มีเจตคติ คณุธรรม 
และค่านิยมท่ีเหมาะสม รวมทัง้มีทักษะปฏิบตัิดา้นสุขภาพจนเป็นกิจนิสัยอันจะส่งผลใหส้ังคม
โดยรวมมีคณุภาพ (กระทรวงศกึษาธิการ, 2551) 

2.2 จุดมุ่งหมายของกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ (2551) ไดก้ล่าวไวว้่า สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นการศึกษา

ดา้นสขุภาพท่ีมีเปา้หมายเพ่ือการด ารงสขุภาพ การสรา้งเสรมิสขุภาพ และการพฒันาคณุภาพชีวิต
ของบุคคล ครอบครวั และชุมชนใหย้ั่งยืน โดยสุขศึกษาจะมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนพฒันาพฤติกรรมดา้น
ความรู ้เจตคต ิคณุธรรม คา่นิยม และการปฏิบตัเิก่ียวกบัสขุภาพควบคูไ่ปดว้ยกนั  

สาระท่ีเป็นกรอบเนือ้หาความรูข้องกลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา
ประกอบดว้ย 

1. การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้เรื่อง
ธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโต 
ความสัมพันธเ์ช่ือมโยงในการท างานของระบบต่างๆของร่างกาย รวมถึงวิธีการปฏิบตัิตนเพ่ือให้
เจรญิเตบิโต และมีพฒันาการท่ีสมวยั 
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2. ชีวิตและครอบครวั ผู้เรียนจะไดเ้รียนรูเ้รื่องคุณค่าของตนเองและครอบครวั 
การปรบัตวัตอ่การเปล่ียนแปลงทางรา่งกาย จิตใจ อารมณค์วามรูส้ึกทางเพศ การสรา้งและรกัษา
สมัพนัธภาพกบัผูอ่ื้น สขุปฏิบตัทิางเพศ และทกัษะในการด าเนินชีวิต 

3. การเคล่ือนไหว การออกก าลงักาย การเลน่เกมกีฬาไทย และกีฬาสากล ผูเ้รียน
จะไดเ้รียนรูเ้รื่องการเคล่ือนไหวในรูปแบบตา่งๆ การเขา้รว่มกิจกรรมทางกายและกีฬา ทัง้ประเภท
บคุคล และประเภททีมอย่างหลากหลายทัง้ไทยและสากล การปฏิบตัิตามกฎกติกา ระเบียบและ
ขอ้ตกลงในการเขา้รว่มกิจกรรมทางกาย และกีฬา และความมีน า้ใจนกักีฬา 

4. การสรา้งเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค ผู้เรียนจะไดเ้รียนรู้
เก่ียวกับหลักและวิธีการเลือกบริโภคอาหาร ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ การสร้างเสริม
สมรรถภาพเพ่ือสขุภาพ และการปอ้งกนัโรคทัง้โรคติดตอ่ และโรคไมต่ดิตอ่ 

5. ความปลอดภัยในชีวิต ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เรื่องการป้องกันตนเองจาก
พฤติกรรมเส่ียงต่างๆ ทัง้ความเส่ียงต่อสุขภาพ อุบตัิเหต ุความรุนแรง อนัตรายจากการใชย้าและ
สารเสพตดิ รวมถึงแนวทางในการสรา้งเสรมิความปลอดภยัในชีวิต 

2.3 มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
กระทรวงศกึษาธิการ (2551) ไดก้ าหนดมาตรฐานการเรียนรูก้ลุ่มสาระสขุศกึษาและ

พลศกึษา ดงันี ้
สาระท่ี 1 การเจรญิเตบิโตและพฒันาการของมนษุย ์
มาตรฐาน พ 1.1 เขา้ใจธรรมชาตขิองการเจรญิเตบิโตและพฒันาการของมนษุย ์
สาระท่ี 2 ชีวิตและครอบครวั 
มาตรฐาน พ 2.1 เขา้ใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ครอบครวั เพศศึกษาและมี

ทกัษะในการด าเนินชีวิต 
สาระท่ี 3 การเคล่ือนไหว การออกก าลงักาย การเลน่เกม กีฬาไทยและกีฬาสากล 
มาตรฐาน พ 3.1 เขา้ใจ มีทกัษะในการเคล่ือนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม

และกีฬา 
มาตรฐาน พ 3.2 รกัการออกก าลงักาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบตัิเป็น

ประจ าอย่างสม ่าเสมอ มีวินยั เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน า้ใจนกักีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขนั 
และช่ืนชมในสนุทรียภาพของการกีฬา 

สาระท่ี 4 การสรา้งเสรมิสขุภาพ สมรรถภาพและการปอ้งกนัโรค 
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มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสรา้งเสริมสุขภาพการด ารง
สขุภาพการปอ้งกนัโรคและการสรา้งเสรมิสมรรถภาพเพ่ือสขุภาพ 

สาระท่ี 5 ความปลอดภยัในชีวิต 
มาตรฐาน พ 5.1 ป้องกันและหลีกเ ล่ียงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเส่ียงต่อ

สุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติด และความรุนแรง  
2.4 คุณภาพผู้เรียนและตัวชีวั้ดการเรียนรู้กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ (2551) ได้ก าหนดคุณภาพผู้เรียนและตัวชี ้วัดการเรียนรู้ 
กลุม่สาระสขุศกึษาและพลศกึษา ดงัตอ่ไปนี ้

จบช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 3 
1. เขา้ใจและเห็นความส าคญัของปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและ

พฒันาการท่ีมีตอ่สขุภาพและชีวิตในชว่งวยัตา่งๆ 
2. เขา้ใจ ยอมรบั และสามารถปรบัตัวต่อการเปล่ียนแปลงทางร่างกาย จิตใจ 

อารมณ์ ความรูส้ึกทางเพศ ความเสมอภาคทางเพศ สรา้งและรกัษาสัมพันธภาพกับผูอ่ื้น และ
ตดัสินใจแกปั้ญหาชีวิตดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสม 

3. เลือกกินอาหารท่ีเหมาะสมได้สัดส่วน ส่งผลดีต่อการเจริญ เติบโตและ
พฒันาการตามวยั    

4. มีทกัษะในการประเมินอิทธิพลของเพศ เพ่ือน ครอบครวั ชมุชนและวฒันธรรม
ท่ีมีตอ่เจตคต ิคา่นิยมเก่ียวกบัสขุภาพและชีวิต และสามารถจดัการไดอ้ยา่งเหมาะสม 

5. ป้องกันและหลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียง พฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพและการเกิดโรค 
อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติด และความรุนแรง รูจ้ักสรา้งเสริมความปลอดภัยให้แก่ตนเอง 
ครอบครวั และชมุชน 

6. เขา้ร่วมกิจกรรมทางกาย กิจกรรมกีฬา กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมสรา้ง
เสริมสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ โดยน าหลักการของทักษะกลไกมาใช้ไดอ้ย่างปลอดภัย 
สนกุสนาน  และปฏิบตัเิป็นประจ าสม ่าเสมอตามความถนดั และความสนใจ 

7. แสดงความตระหนกัในความสมัพันธร์ะหว่างพฤติกรรมสุขภาพ การป้องกัน
โรค การด ารงสขุภาพ การจดัการกบัอารมณแ์ละความเครียด การออกก าลงักายและการเล่นกีฬา
กบัการมีวิถีชีวิตท่ีมีสขุภาพดี 

8. ส านกึในคณุคา่ ศกัยภาพและความเป็นตวัของตวัเอง 
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9. ปฏิบตัิตามกฎ กติกา หนา้ท่ีความรบัผิดชอบ เคารพสิทธิของตนเองและผูอ่ื้น
ใหค้วามร่วมมือในการแข่งขันกีฬาและการท างานเป็นทีมอย่างเป็นระบบดว้ยความมุ่ งมั่นและ 
มีน า้ใจนกักีฬา จนประสบความส าเรจ็ตามเปา้หมายดว้ยความช่ืนชม และสนกุสนาน 

จบช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6 
1. สามารถดแูลสขุภาพ สรา้งเสรมิสขุภาพ ปอ้งกนัโรค หลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียง และ

พฤติกรรมเส่ียงตอ่สขุภาพ อบุตัเิหต ุการใชย้า สารเสพติด และความรุนแรงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
ดว้ยการวางแผนอยา่งเป็นระบบ 

2. แสดงออกถึงความรกั ความเอือ้อาทร ความเขา้ใจในอิทธิพลของครอบครวั 
เพ่ือน สงัคม  และวฒันธรรมท่ีมีตอ่พฤตกิรรมทางเพศ การด าเนินชีวิต และวิถีชีวิตท่ีมีสขุภาพดี 

3. ออกก าลังกาย เล่นกีฬา เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมสรา้งเสริม
สมรรถภาพ เพ่ือสขุภาพโดยน าหลกัการของทกัษะกลไกมาใชไ้ดอ้ย่างถกูตอ้ง สม ่าเสมอดว้ยความ
ช่ืนชมและสนกุสนาน 

4. แสดงความรับผิดชอบ ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามกฎ กติกา สิทธิ  
หลักความปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรมทางกาย และเล่นกีฬาจนประสบความส าเร็จตาม
เปา้หมายของตนเองและทีม 

5. แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเล่น และการแข่งขันด้วยความ  
มีน า้ใจนกักีฬาและน าไปปฏิบตัใินทกุโอกาสจนเป็นบคุลิกภาพท่ีดี 

6. วิเคราะห์และประเมินสุขภาพส่วนบุคคลเพ่ือก าหนดกลวิธีลดความเส่ียง  
สรา้งเสริมสุขภาพ ด ารงสุขภาพ การป้องกันโรค และการจดัการกับอารมณ์และความเครียดได้
ถกูตอ้งและเหมาะสม 

7. ใช้กระบวนการทางประชาสังคม สรา้งเสริมให้ชุมชนเขม้แข็งปลอดภัยและ  
มีวิถีชีวิตท่ีดี(ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2552) 

3. เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษา 
3.1 ความหมายของการสอนสุขศึกษา 

Nyswander Dorothy B. (2005) ไดก้ล่าววา่ สขุศกึษา คือ กระบวนการเปล่ียนแปลง
ซึ่งเกิดขึน้ในตัวบุคคล สุขศึกษาจะเน้นท่ีการพัฒนาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง การมีสุขภาพท่ี
แข็งแรงสมบรูณถื์อเป็นพืน้ฐานในการด าเนินชีวิต  

Derryberry M. (2004) ได้กล่าวว่า สุขศึกษาเป็นการเปล่ียนแปลงความรู้ด้าน
วิทยาศาสตรส์ขุภาพ มีเจตคตแิละการปฏิบตัทิางสขุภาพอนามยัสม ่าเสมอ 
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    จากขอ้มูลสรุปไดว้่า สุขศึกษาคือ ประสบการณ์ทางดา้นสุขภาพ ท าใหเ้กิด
ความรู ้เจตคต ิและการปฏิบตัท่ีิดี เพ่ือพฒันารา่งกาย จิตใจ อารมณ ์และสตปัิญญา 

3.2 ความส าคัญของการสอนสุขศึกษา 
สชุาต ิโสมประยรู (2553) ไดใ้หค้วามส าคญัของการสอนสขุศกึษาวา่ 

1. สุขภาพเป็นสิ่งส าคญัในการด ารงชีวิต นักเรียนควรไดศ้ึกษาในเรื่องเก่ียวกับ
สขุภาพ จะท าใหน้กัเรียนมีความรู ้เจตคติ และการปฏิบตัิท่ีดีและถูกตอ้ง สามารถด ารงชีวิตอยู่ใน
สงัคมไดอ้ยา่งมีความสขุ 

2. การสอนสุขศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนท่ีดี ควบคูไ่ปกบัการมีสขุภาพท่ีดี  

3. การสอนสุขศึกษาในโรงเรียนมีความเช่ือถือไดม้ากกว่าความรูท่ี้นกัเรียนไดร้บั
มาจากแหล่งอ่ืนๆ เช่น จากเพ่ือน ผูป้กครองและบุคคลอ่ืนๆ ซึ่งเป็นความรูท่ี้ไม่มีหลกัฐานยืนยัน 
เป็นความรูท่ี้ไดร้บัการถ่ายทอดกนัมาตัง้แตบ่รรพบรุุษ ซึ่งมีโอกาสก่อใหเ้กิดอนัตรายได ้

4. การสอนสุขศึกษา ควรสอนตัง้แต่ในวยัเด็ก เพราะในวยัเด็กจะมีความเช่ือถือ
และปฏิบตัิตามค าแนะน าไดง้่ายกวา่ผูใ้หญ่ ดงันัน้ควรใหค้วามส าคญักบัการใหค้วามรูท่ี้ถกูตอ้งแก่
เดก็ เพ่ือจะไดน้  าไปปรบัใชใ้นชีวิตประจ าวนัของตนเอง และครอบครวั 

5. การสอนสขุศกึษาโดยใหค้วามรู ้เจตคติ และการปฏิบตัิท่ีถกูตอ้งแก่เด็ก จะท า
ใหเ้ดก็สามารถน าความรูท่ี้ไดร้บัไปถ่ายทอดสูผู่ป้กครอง   

3.3 จุดมุ่งหมายของการสอนสุขศึกษา 
สชุาต ิโสมประยรู (2553) การสอนสขุศกึษาในโรงเรียนมีความมุ่งหมายท่ีส าคญัท่ีสดุ

ก็คือ จะตอ้งใหเ้ดก็มีการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมสขุภาพซึ่งไดแ้ก่การเปล่ียนแปลงในสิ่งเหลา่นี ้
1.  ความรูด้า้นสุขภาพ (Health Knowledge) ซึ่งมีความจ าเป็นในการส่งเสริม

ความเขา้ใจและแนวคดิในเรื่องสขุภาพ 
2.  ทัศนคติทางดา้นสุขภาพ (Health Attitude) เป็นสิ่งท่ีจะช่วยจูงใจใหน้ักเรียน

ปฏิบตัตินจนมีสขุภาพดีไดใ้นท่ีสดุ 
3. การปฏิบัติและทักษะทางดา้นสุขภาพ (Health Practice and Skill) ซึ่งมีผล

โดยตรงท่ีท าใหน้กัเรียนมีสขุภาพดี และน าความรูไ้ปปฏิบตัจินเป็นสขุนิสยั 
จุดประสงคใ์นการเรียนการสอนจะเป็นแนวทางให้ครูจัดและด าเนินการได้อย่าง

เหมาะสม ตามท่ีจินตนา สรายทุธพิทกัษ ์(2557)ไดก้ลา่วไว ้
จดุประสงคท่ี์ส าคญัในการสอนสขุศกึษามี 3 ระดบัดงันี ้
1. ความรู ้หมายถึง นกัเรียนมีความรูใ้นการดแูลสขุภาพใหแ้ข็งแรงสมบรูณ ์
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 2. เจตคต ิหมายถึง นกัเรียนมีเจตคตท่ีิดี ใหค้วามส าคญัตอ่การดแูลสขุภาพ  
3. การปฏิบัติ หมายถึง นักเรียนมีการปฏิบัติในการดูแลสุขภาพท่ีถูกต้อง

เหมาะสม 
การสอนใหน้กัเรียนมีความรู้ และเจตคติท่ีดีจะท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงดา้นการ

ปฏิบตัจิึงกล่าวได้ว่าจุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้สุขศึกษานั้นมีดงัตอ่ไปนี ้
1. สอนใหน้กัเรียนรูจ้กัวิธีการดแูลสขุภาพของตนเอง 
2. ส่งเสริมใหน้กัเรียนและผูป้กครอง หรือบุคคลอ่ืนๆ มีความรู ้เจตคติท่ีดีตอ่การ

ดแูลสขุภาพตนเอง ครอบครวั และชมุชน 
3. วางแผนการดแูลสขุภาพของตนเอง และชมุชน ใหเ้ป็นบคุคลท่ีรา่งกายแข็งแรง

อยูเ่สมอ  
4. หากนกัเรียนมีสขุภาพแข็งแรงจะท าใหน้กัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิในการท่ีดีมากขึน้  

3.4 หลักในการสอนวิชาสุขศึกษา 
สชุาติ โสมประยรู (2553) ไดก้ล่าวว่า การสอนท่ีมีประสิทธิภาพนัน้ขึน้อยูก่บัหลกัการ

สอนของครูแตล่ะคนท่ีตอ้งท าใหก้ารสอนบรรลตุามวตัถปุระสงค ์โดยมีหลกัการสอน ดงันี ้
1. ค รูและนักเรียนช่วยกันก าหนดจุดมุ่ งหมาย การวางแผนในการสอน 

แลกเปล่ียนประสบการณ ์และมีสว่นรว่มในการประเมินผลการเรียน 
2. ท าใหน้กัเรียนประสบความส าเร็จ  เพ่ือใหน้กัเรียนเกิดความพึงพอใจ มีความ

พยายามและเกิดความสนใจในการเรียนรูส้ิ่งใหม่ๆ  
3. ท าใหน้กัเรียนไดเ้รียนรูใ้นสิ่งท่ีเป็นความจรงิ 
4. ครูมีหนา้ท่ีในการสรา้งความสนใจ ช่วยแนะน านกัเรียนใหป้ฏิบตัิถูกตอ้งและ 

มีเจตคตท่ีิดี 
5. มีการจดักลุม่นกัเรียน เพ่ือใหน้กัเรียนไดเ้รียนรูอ้ยา่งเตม็ความสามารถ 
6. ใหน้กัเรียนไดเ้รียนรูก้ารท างานในกระบวนการกลุ่ม โดยใหน้กัเรียนทกุคนไดมี้

สว่นรว่มในการท างาน    
7. สอนให้นักเรียนค้นพบความสามารถของตนเอง บทบาทของครู  คือ  

ชว่ยสนบัสนนุ 
8. การเรียนจะไมบ่รรลตุามวตัถปุระสงค ์ถา้นกัเรียนขาดแรงจงูใจ 
9. ชว่ยใหน้กัเรียนไดค้ดิวิเคราะหใ์นเรื่องท่ีก าลงัเรียน 
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10. ค้นหาสาเหตุ ท่ี ท า ให้นัก เรียน เข้าใจ ใน เนื ้อหา ไม่ อยาก เรียน และ 
มีการพฒันาการเรียนการสอนของตนเองอยา่งสม ่าเสมอ 

11. ใชโ้สตทศันปูกรณไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
3.5 เป้าหมายของการสอนสุขศึกษา 

สุชาติ โสมประยูร (2553) การสอนสุขศึกษาจะบรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใด
ขึน้อยู่กบัการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมของนกัเรียนหลงัจากเรียนรูว้ิชาสขุศกึษาแลว้ พฤติกรรมท่ีควร
เปล่ียนแปลง มี 3 ดา้น คือ ความรูเ้จตคต ิและการปฏิบตัิ 

1. ความรู ้(Knowledge) เรียนแลว้ตอ้งให้เกิดความรู ้หากนกัเรียนมีความรูท้าง
สขุศกึษา จะมีสขุภาพดี แข็งแรงสมบูรณ ์การสอนใหน้กัเรียนเกิดความรู ้ครูควรใชกิ้จกรรมในการ
สอนหลายๆ อย่างประกอบกนั เพ่ือใหเ้ด็กมีส่วนรว่มในบทเรียน และชว่ยใหเ้กิดความรู ้ความเขา้ใจ
ในเนือ้หาวิชาสขุศกึษาเพิ่มขึน้จากเดมิ 

2. เจตคติ (Attitude) การให้ความรูท้างสุขศึกษา ครูหรือผู้ปกครองต้องท าให้
นกัเรียนเห็นคณุคา่และประโยชนข์องวิชาสขุศกึษา อยากท าในสิ่งท่ีตนเองรู ้และพยายามชกัจงูโดย
แนะน าใหค้นอ่ืนได้ท าสิ่งท่ีถูกสุขอนามัย การเสริมสรา้งใหน้ักเรียนเกิดเจตคติเป็นสิ่งท่ียากมาก 
เพราะนักเรียนอาจไดร้บัการปลูกฝังเจตคติทางสุขภาพมาจากครอบครวัก่อน หากความรูใ้หม่ท่ี
ไดร้บัสอดคลอ้งกับความรูเ้ดิมท่ีตนเองมีอยู่ นกัเรียนก็จะเกิดเจตคติท่ีดีต่อสุขศึกษาไดง้่าย แต่ถา้
ขัดแย้งกันนักเรียนมักจะมีแนวโน้มเช่ือ และปฎิบัติตามความรูเ้ดิมมากกว่า ดังนั้นการสอน 
สุขศึกษาครูจะตอ้งพยายามท าให้นักเรียนเกิดการรูแ้จ้งเห็นจริงในสิ่งท่ีเรียนให้ได้ จะส่งผลให้
นกัเรียนเกิดเจตคตท่ีิดีไดง้่าย 

3. การปฏิบตั ิ(Practice) การปฏิบตัิจะเกิดขึน้ไดต้อ่เม่ือนกัเรียนเกิดเจตคติท่ีดีตอ่
สุขภาพเสียก่อน โดยเฉพาะนกัเรียนท่ีค่อนขา้งโตแลว้ เพราะนักเรียนท่ีโตแลว้มักจะกระท าสิ่งใด
ตามความคิดและความเช่ือของตนเอง มากกว่าปฏิบัติตามค าสั่งหรือค าแนะน าของบุคคลอ่ืน  
การท่ีนกัเรียนปฏิบตัิตวัไดถ้กูตอ้งตามหลกัสขุอนามยั ถือเป็นหวัใจส าคญัยิ่งการสอนสขุศกึษาหาก
นกัเรียนปฏิบตัิถูกตอ้ง และปฏิบตัิจนเป็นนิสัย จะท าใหก้ารสอนสุขศึกษาบรรลุตามเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว ้เพราะคนส่วนใหญ่จะปฏิบัติในสิ่งใดโดยปราศจากความรู ้และเจตคติท่ีดีต่อสิ่งนัน้ๆ 
ยอ่มไมไ่ด ้

สรุปแลว้เปา้หมายของการสอนสุขศึกษา คือ การสอนใหน้กัเรียนเกิดความรู ้เจตคต ิ
และการปฏิบตัท่ีิดีทางสขุภาพ  
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3.6 บทบาทครูผู้สอนสุขศึกษา 
สชุาติ โสมประยูร (2553) ไดก้ล่าวไวว้่า ครูสุขศึกษานอกจากจะมีหนา้ท่ีในการสอน

วิชาสุขศึกษาในชั้นเรียน และอบรมสั่งสอนเพ่ือให้เกิดความเพิ่มพูนของความรูด้า้นสุขอนามัย
ใหก้บันกัเรียนแลว้ ยงัมีหนา้ท่ีถ่ายทอดความรูไ้ปสูช่มุชน ดงันี ้ 

1. การจดัโปรแกรมสขุภาพในโรงเรียน แบง่เป็น 3 หมวดหลกั ไดแ้ก่ สิ่งแวดลอ้ม 
ท่ีถกูสขุลกัษณะ บรกิารสขุภาพ และการสอนสขุภาพ 

2. การปฏิบตัิงานในหอ้งพยาบาล ครูสุขศึกษาตอ้งปฏิบตัิงานในหอ้งพยาบาล
ของโรงเรียน โดยท าหน้าท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีหอ้งพยาบาลดว้ย และรบัผิดชอบในเรื่องสุขภาพของ
นกัเรียน คือ การท าหนา้ท่ีใหก้ารพยาบาลแก่นักเรียน ท าหนา้ท่ีประสานงานระหว่างงานบริการ
สขุภาพในโรงเรียนกับโครงการสุขภาพอ่ืนๆ และงานสุขศึกษาของประชาชนท่ีจะส่งเสริมสุขภาพ
นกัเรียน 

3. การแนะแนวสุขภาพในโรงเรียน เพ่ือช่วยเหลือและให้งานสุขศึกษามี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ การชว่ยเหลือดา้นแนะแนวจะท าใหค้รูไดรู้จ้กันกัเรียน และทราบถึงปัญหา
สขุภาพของนกัเรียนเป็นรายบคุคล 

4. งานวิชาการ การดแูลชัน้เรียน การสรา้งระเบียบวินยั เป็นภาระหนา้ท่ีของครู 
สขุศกึษาท่ีตอ้งท านอกเหนือจากการสอนสขุศกึษา และงานดา้นอ่ืนๆท่ีกลา่วไวข้า้งตน้   

4. เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน  
4.1  ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 

สุรศักดิ์ ปาเฮ (2556) ได้ให้ความหมายไว้ว่า เป็นรูปแบบหนึ่งของการสอนโดยท่ี
นกัเรียน จะไดเ้รียนรูจ้ากการบา้นท่ีไดร้บัผา่นการเรียนดว้ยตนเอง จากส่ือวีดทิศัน ์นอกชัน้เรียนหรือ
ท่ีบา้น ส่วนการเรียนในชัน้เรียนปกตินัน้ เป็นการเรียนแบบสืบคน้หาความรูท่ี้ไดร้บัรว่มกนักบัเพ่ือน
รว่มชัน้ โดยมีครูเป็นผูค้อยใหค้วามชว่ยเหลือชีแ้นะ  

กิตติชยั สุธาสิโนบล (2558) ไดใ้หค้วามหมายว่า กระบวนการเรียนการสอนรูปแบบ
หนึ่งซึ่งเปล่ียนการใช้ช่วงเวลาของการบรรยายเนื ้อหาในห้องเรียนเป็นการท ากิจกรรมต่างๆ  
เพ่ือสรา้งเสริมประสบการณ ์ฝึกแกปั้ญหา ส่วนการบรรยายจะอยู่ในช่องทางอ่ืน เช่น วิดิทศัน ์หรือ
ส่ือออนไลนอ่ื์นๆ ซึ่งนกัเรียนสามารถเขา้ถึงไดต้ลอดเวลา ไมว่า่จะอยูท่ี่บา้น หรือนอกหอ้งเรียน 

Bergmann Jonathan and Sams  Aaron (2012) ไดก้ล่าวว่ารูปแบบหอ้งเรียนกลับ
ดา้น เป็นวิธีการท่ีครอบคลุมการใชง้าน และประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีอินเทอรเ์น็ต เพ่ือยกระดบัการ
เรียนรูใ้นหอ้งเรียน เพ่ือใหส้ามารถใชเ้วลามากขึน้ในการมีปฏิสมัพนัธก์บันกัเรียนแทนการบรรยาย
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หนา้ชัน้เรียนเพียงอย่างเดียว มกัจะท าการสอนโดยใชว้ิดิโอท่ีครูสรา้งขึน้ซึ่งนกัเรียนสามารถเรียนรู้
ไดน้อกเวลาเรียน จึงเรียกการเรียนการสอนนีว้่า “หอ้งเรียนกลบัดา้น” เพราะกระบวนการเรียนและ
การบา้นทัง้หมดจะ“พลิกกลบั” จากสิ่งท่ีเคยเป็นกิจกรรมในชัน้เรียน เช่น การจดบนัทึก จะถกูท าท่ี
บา้น ผา่นส่ือวิดีโอท่ีครูสรา้งขึน้และสิ่งท่ีตอ้งท าท่ีบา้น เชน่ งานตา่งๆ ท่ีไดร้บัมอบหมายจะน ามาท า
ในชัน้เรียน 

สรุปไดว้่า แนวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้นเป็นรูปแบบการสอนรูปแบบหนึ่งท่ีเปล่ียนจาก
การเรียนบทเรียนในหอ้งเรียนแบบบรรยาย เป็นการเรียนบทเรียนด้วยนักเรียนเองนอกชัน้เรียน 
หรือท่ีบา้น โดยเรียนผ่านวิดิทศัน ์หรือส่ืออ่ืนๆ ท่ีหลากหลาย และท ากิจกรรมในหอ้งเรียนเนน้การ
แลกเปล่ียนความรูข้องบทเรียน ท างานร่วมกับเพ่ือนร่วมชั้นเรียน และมีครูผู้สอนคอยชีแ้นะ
ชว่ยเหลือนกัเรียน 

4.2 แนวคิดในการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 
กิตติชยั สธุาสิโนบล (2558) ไดก้ล่าวว่า การจดัการเรียนการสอนแบบหอ้งเรียนกลบั

ดา้น ถือเป็นนวตักรรมการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ท่ีสามารถสรา้งนกัเรียนใหเ้กิดการเรียนรูแ้บบ
รอบดา้น ซึ่งมีองคป์ระกอบ 4 ดา้นท่ีเกิดขึน้ ไดแ้ก่  

1. การก าหนดยุทธวิธีเพิ่มพูนประสบการณ์ โดยครูมีบทบาทเป็นผูชี้แ้นะวิธีการ
เรียนรู ้เพ่ือศึกษาเนือ้หาโดยอาศัยวิธีการท่ีหลากหลาย ทัง้การใชกิ้จกรรมท่ีก าหนดขึน้เอง เกม 
สถานการณจ์ าลอง ส่ือปฏิสมัพนัธ ์การทดลอง เป็นตน้ 

2. การสืบคน้เพ่ือให้เกิดมโนทัศนร์วบยอด โดยครูมีบทบาทเป็นผู้ชีแ้นะให้กับ
นกัเรียนท่ีเรียนจากส่ือ หรือกิจกรรมหลายประเภท เชน่ ส่ือประเภทวิดีโอบนัทกึการบรรยาย การใช้
ส่ือบนัทกึเสียง การใชส่ื้อเว็บไซด ์หรือส่ือออนไลน ์

3. การสรา้งองคค์วามรูอ้ย่างมีความหมาย โดยนักเรียนเป็นผู้บูรณาการสรา้ง
ทักษะองค์ความรู้จากส่ือท่ีได้รับโดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการสร้างกระดานความรู้
อิเล็กทรอนิกส ์การใชแ้บบทดสอบ การใชส่ื้อสังคมออนไลน์ และกระดานส าหรบัอภิปรายแบบ
ออนไลน ์ 

4. การสาธิตและประยุกตใ์ชเ้ป็นการสรา้งองคค์วามรูโ้ดยนกัเรียนเรียนเองในเชิง
สรา้งสรรคโ์ดยการจดัท าเป็นโครงงาน และผ่านกระบวนการน าเสนอผลงาน นกัเรียนประยกุตใ์ชไ้ด้
จริง ท าให้เกิดการเรียนรูแ้บบรอบด้าน เป็นการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ส าหรับการศึกษา  
ยคุศตวรรษท่ี 21    
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พรชยั เจดามาน (2560) ไดก้ล่าวว่า การพฒันาการศึกษาภายใตก้รอบประเทศไทย 
4.0 สู่ศตวรรษท่ี 21 คือ การใชเ้ทคโนโลยีท่ีเกิดความคุม้ค่า ไดแ้ก่  การใชอิ้นเทอรเ์น็ต ความคิด
สรา้งสรรค ์การปฏิสมัพนัธก์บัสงัคม การศกึษา 4.0 จะสามารถพฒันาคน ใหส้ามารถคน้หาความรู ้
และการสรา้งหอ้งเรียนกลับดา้น คือ การฝึกใหน้ักเรียนไดเ้รียนรูด้ว้ยตนเอง เช่น ใหดู้คลิปวิดีโอ  
การคิดต่อยอดให้มีสมาธิ ฝึกจดบันทึก  เขียนแผนผังความคิด  ตั้งค  าถาม ท่ีน่าสนใจได ้ 
การเปล่ียนแปลงท่ีครูต้องพัฒนาตนเองให้มีความรู ้มีพื ้นฐานแน่น พรอ้มเรียนรูส้ิ่งใหม่ การ
จัดระบบความรู ้มีความสามารถสรา้งแรงจูงใจให้ผู้เรียน ช่วยการพัฒนาการของผู้เรียนและ
บรรยากาศการเรียนรู้ การเป็นผู้ก ากับการเรียนรู้ทั้งของตนเองและผู้เรียน เปล่ียนแปลง
กระบวนการเรียนการสอน สรา้งทกัษะท่ีจ าเป็น โดยเรียนดว้ยการลงมือท า ครูเปล่ียนจากครูสอน
เป็นพ่ีเลีย้ง ครูฝึก หรือ ผูจ้ดัการ ผูส้นบัสนุน การน าเสนอเป็นรายงานและน าเสนอดว้ยปาก หรือ
อาจเสนอเป็นละคร และสรุปว่าไดเ้รียนรูอ้ะไร อยากเรียนอะไรต่อ เพ่ืออะไร ชวนคิดดา้นคณุค่า
จริยธรรม การเรียนแบบบรูณาการสหวิชาการ เช่ือมโยงความรูก้บัจินตนาการ แปลงสู่รูปธรรมใหมี้
ทักษะท่ีตอ้งการในยุคศตวรรษท่ี 21 เช่น การท างานร่วมกัน ความคิดสรา้งสรรค ์การแก้ปัญหา 
และการส่ือสารท่ีดี การจัดการศึกษา ต้องสรา้งความพอใจให้ผู้เรียนและท้าท้ายสู่การสรา้ง
กระบวนการเรียนรูใ้หผู้เ้รียน อยากเรียนและสนกุอยา่งเกม  

4.3 ข้อเปรียบเทียบของการเรียนแบบเดมิกับการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้าน 
กิตติชยั สธุาสิโนบล (2558) แนวคิดของหอ้งเรียนกลบัดา้นมีบทสรุปเปรียบเทียบให้

เห็นถึงรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนแบบกลับดา้น กับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
แบบเดิม กล่าวคือ การจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับดา้น จะมุ่งเน้นการสรา้งสรรค์ 
องคค์วามรูด้ว้ยตนเองตามทักษะความรู ้ความสามารถและสติปัญญาของเอกัตบคุคล ตามอัตรา
ความสามารถทางการเรียนของแต่ละคน จากมวลประสบการณ์ท่ีครูจัดให้ผ่านส่ือเทคโนโลยี 
หลากหลายประเภทในปัจจุบัน และเป็นลักษณะการเรียนรูจ้ากแหล่งเรียนรูน้อกชัน้เรียนอย่าง
อิสระทัง้ดา้นความคิดและวิธีปฏิบตัิ ซึ่งแตกต่างจากการเรียนแบบเดิมท่ีครูจะเป็นผู้ป้อนความรู้
ประสบการณใ์หน้กัเรียน หรือเรียกวา่ ครูเป็นศนูยก์ลาง แตก่ารจดัการเรียนการสอนแบบกลบัดา้น
ครูจะมีบทบาทเป็นติวเตอร ์หรือโคช้ ท่ีจะเป็นผูจุ้ดประกายความคิด และความสนกุสนานในการ
เรียน รวมทัง้เป็นผู้อ  านวยความสะดวกในการเรียนในชั้นเรียน ซึ่งมีขอ้เปรียบเทียบกิจกรรมและ
เวลา ระหวา่งการเรียนแบบเดมิกบัหอ้งเรียนกลบัดา้น สามารถแสดงใหเ้ห็นได ้ดงัตาราง 1 ดงันี ้
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ตาราง 1 เปรียบเทียบกิจกรรมและเวลาเรียนระหว่างหอ้งเรียนแบบเดมิและหอ้งเรียนกลบัดา้น 
 

หอ้งเรียนแบบเดมิ หอ้งเรียนแบบกลบัดา้น 
กิจกรรม Warm-up  5 นาที กิจกรรม Warm-up 5 นาที 
ทบทวนการบา้นของคืนก่อน 20 นาที 
บรรยายเนือ้หาวิชาใหม ่30-45 นาที 

ถามตอบ ในเรื่องวิดีทศนั ์10 นาที 
              กิจกรรมการเรียนรูท่ี้ครูมอบหมาย    

กิจกรรมการเรียนรูท่ี้ครูมอบหมาย หรือนกัเรียน
คดิเอง หรือ Lab 20-35 นาที 

              หรือนกัเรียนคดิเอง หรือ Lab  
              1 ชั่วโมง 15 นาที 

ท่ีมา : วิจารณ ์พานิช (2555) ครูเพ่ือศษิยส์รา้งหอ้งเรียนกลบัดา้น 

 
 

ภาพประกอบ 2 เปรียบเทียบการเรียนแบบเดมิกบัการเรียนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้น 

ท่ีมา : คณฐัวฒุิ หลวงเทพ (2561). หอ้งเรียนกลบัดา้น (Flipped Classroom) 
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4.4 ประโยชนข์องการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 
กิตติชยั สธุาสิโนบล (2558) ไดก้ล่าวว่า มีเหตผุลบางประการท่ีบอกถึงคณุประโยชน์

ของการสอนแบบหอ้งเรียนกลับดา้น  ท่ี Bergmann และ Sams กล่าวไวใ้น หนังสือของเขาท่ีช่ือ 
Flip Your Classroom : Reach Every Student in Every Class Every  Day สรุปไดด้งันี ้  

1. เพ่ือเปล่ียนวิธีการสอนของครูจากการบรรยายหนา้ชัน้เรียน เป็นครูฝึก ฝึกการ
ท าแบบฝึกหดั หรือท ากิจกรรมอ่ืนในชัน้เรียน 

2. เพ่ือใชเ้ทคโนโลยีการเรียนท่ีนกัเรียนสมยัใหม่ชอบ โดยใชส่ื้อ ICT ซึ่งกล่าวได้
วา่เป็นการน าโลกของโรงเรียนเขา้สูโ่ลกของนกัเรียนซึ่งเป็นโลกยคุดจิิตลั  

3. ช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมีกิจกรรมมาก เช่น เป็นนกักีฬาตอ้งไปแข่งขนั ท าใหข้าด
เรียนในบางคาบ จึงตอ้งช่วยเหลือในการจดัการเรียนรูโ้ดยใชบ้ทเรียนท่ีอยู่บนอินเทอรเ์น็ต เพ่ือให้
นกัเรียนไดเ้รียนลว่งหนา้ หรือเรียนตามชัน้เรียนได ้ 

4. ช่วยเหลือนักเรียนท่ีเรียนอ่อน ให้พยายามหาความรูใ้นชั้นเรียน ซึ่งปกติ
นกัเรียนกลุม่นีจ้ะถกูทอดทิง้ แตใ่นหอ้งเรียนกลบัดา้นนกัเรียนจะไดร้บัการเอาใจใสจ่ากครูมากท่ีสดุ
โดยอตัโนมตั ิ

5. ช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีความสามารถแตกต่างกันใหก้้าวหนา้ในการเรียนตาม
ความสามารถของตนเอง เพราะนกัเรียนสามารถฟัง-ดวีูดิทศันไ์ดเ้องจะหยดุตรงไหนก็ได ้กรอกลบั 
(Review) ก็ไดต้ามท่ีตนเองพงึพอใจท่ีจะเรียน    

6. นักเรียนสามารถหยุด และกรอกลับในการดูวิดีโอครูของตนเองได้ ท าให้
นกัเรียนจดัเวลาเรียนตามท่ีตนเองรูส้กึพอใจ เบื่อก็หยดุพกัได ้สามารถแบง่เวลาในการดเูป็นชว่งได ้ 

7. ท าใหเ้กิดปฏิสมัพันธร์ะหว่างนักเรียนและครู ตรงกันขา้มกับการท่ีเรียนแบบ
ออนไลน ์การเรียนแบบหอ้งเรียนกลับดา้นเป็นการเรียนท่ีนักเรียนตอ้งมาโรงเรียน และนักเรียน
พบปะกบัครู หอ้งเรียนกลบัดา้นเป็นการใชป้ระโยชนร์ะหว่างการเรียนแบบออนไลน ์และการเรียน
ระบบพบหนา้ ชว่ยเปล่ียนและเพิ่มบทบาทของครูใหเ้ป็นทัง้พี่เลีย้ง เพ่ือน และผูเ้ช่ียวชาญ  

8. ช่วยให้ครูรูจ้ักนักเรียนดีขึน้ โดยครูกระตุน้ให้เกิดแรงบันดาลใจให้ก าลังใจ  
รบัฟังและชว่ยเหลือ สง่เสรมิผูเ้รียนใหมี้พฒันาการทางการเรียน    

9. ช่วยเพิ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนนักเรียนด้วยกัน  ผู้เรียนสามารถท่ีจะ
ช่วยเหลือกันในการรว่มท ากิจกรรม ส่งผลต่อเด็กท่ีเอาใจใส่การเรียน ปฏิสมัพนัธร์ะหว่างนกัเรียน
ดว้ยกนัจะเพิ่มขึน้โดยอตัโนมตั ิ  
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10. ช่วยใหเ้ห็นคณุค่าของความแตกตา่ง การจดักิจกรรมการสอนแบบหอ้งเรียน
กลบัดา้นจะช่วยใหค้รูเห็นจดุอ่อน จดุแข็งของนกัเรียนแตล่ะคน ในขณะท่ีนกัเรียนเองก็สามารถเห็น
ความสามารถตามความถนดัของเพ่ือน และชว่ยเหลือกนัดว้ยจดุแข็งของแตล่ะคน  

11. เป็นการปรบัเปล่ียนรูปแบบการจดัการชัน้เรียน ครูสามารถจดัการชัน้เรียนได้
ตามความตอ้งการท่ีจะท า ครูสามารถท าหนา้ท่ีของการสอนในเชิงสรา้งสรรค ์เพ่ือสรา้งคณุภาพแก่
ชัน้เรียน ชว่ยใหน้กัเรียนรูอ้นาคตของชีวิตไดดี้ท่ีสดุ  

12. เปล่ียนค าสนทนากับพ่อแม่ ประสานความสัมพันธท่ี์ดีระหว่างโรงเรียนกับ
ผูป้กครอง ซึ่งการรบัทราบและแลกเปล่ียนความรูร้ว่มกนัจะท าใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรูท่ี้ดีได ้ 

13. ช่วยใหเ้กิดความโปร่งใสในการจัดการศึกษา การสอนแบบหอ้งเรียนกลับ
ดา้น สามารถน าไปเผยแพร่ทางอินเทอรเ์น็ต สรา้งความเช่ือมั่นในคณุภาพการเรียนการสอนให้
ผูป้กครองทราบ  

สรุปไดว้่า ประโยชนข์องห้องเรียนกลับดา้น ช่วยผู้สอนเปล่ียนแปลงการสอนจาก 
ปกตท่ีิสอนจากการบรรยายใหเ้ป็นผูอ้  านวยความสะดวก คอยชีแ้นะ ใหก้ าลงัใจ คอยช่วยแกปั้ญหา
และช่วยเหลือนกัเรียนรายบคุคลท าใหรู้จ้ดุอ่อน จดุแข็ง ของแตล่ะคนเพ่ือใหก้ารสอนสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของแตล่ะบคุคล และยงัท าใหป้ฏิสมัพนัธผ์ูส้อนกับผูเ้รียนดียิ่งขึน้ และท าใหน้กัเรียน
ไดมี้สว่นรว่มในการแลกเปล่ียนความรูก้บัเพ่ือนรว่มชัน้มากยิ่งขึน้  

4.5 ข้ันตอนการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 
วิจารณ์ พานิช (2555) ไดอ้ธิบายถึงวิธีการด าเนินการจัดการเรียนรูห้้องเรียนแบบ

กลบัดา้น มีดงันี ้     
1. ครูอธิบายประโยชนข์องการเรียนแบบใหม่ และใหน้กัเรียนดวีูดิทศัน ์อธิบาย

วิธีการเรียนวา่ดีตอ่นกัเรียนอยา่งไร 
2. ท าจดหมายแจง้ผูป้กครอง อธิบายประโยชนข์องการเรียน  
3. ครูแนะน าวิธีการดวีูดทิศันบ์ทเรียนท่ีแตกตา่งจากการดทีูวีบนัเทิง วิธีการใชปุ้่ ม

และ แนะน าชีก้ารจบัประเดน็ส าคญั  
4. ก าหนดใหน้กัเรียนตัง้ค  าถามท่ีน่าสนใจ เป็นค าถามเก่ียวกบัวีดิทศันโ์ดย 1 คน 

ตอ้งตัง้ค  าถามคนละ 1 ค  าถาม ตอ่วีดทิศัน ์1 ตอน โดยก าหนดในหอ้งเรียนมีช่วงเวลา “ค าถามและ 
ค าตอบ” เรียนคนเดียว หรือเรียนเป็นกลุม่     
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5. วางรูปแบบห้องเรียนแบบกลับทางและเรียนให้รูจ้ริง โดยเปล่ียนเป็นห้อง
ท างาน เรียนโดยการลงมือท าเครื่องใช้ต่างๆ ในห้อง ต้องเน้นการใช้งานเพ่ือการเรียนแบบมี
ปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งกนัของนกัเรียน   

6. ให้นักเรียนจัดการเวลาและงานของตัวเอง นักเรียนสามารถเรียนซ า้ช่วงท่ี
ตอ้งการสอบ ถา้ไมผ่า่นสอบใหมไ่ดเ้สมอ  

7. สง่เสรมิใหน้กัเรียนชว่ยเหลือกนัเนน้การเรียนรูร้ว่มกนั   
8. สรา้งแบบประเมินท่ีเหมาะสม การประเมินความเข้าใจของนักเรียนด้วย

เทคโนโลยี       
9. การประเมินเพ่ือปรบัปรุง ครูตอ้งคอยสอบถามปัญหาการเรียนของนักเรียน 

แต่ละคนท่ีตอ้งการความช่วยเหลือท่ีแตกตา่งกนั ตรวจสอบว่านกัเรียนบรรลวุตัถุประสงคข์องการ
เรียนรูห้รือไม ่ก าหนดวา่เกณฑก์ารสอบผา่น เป็นตน้  

10. ความซ่ือสัตย์ในการสอบ คือ ให้ตอบได้โดยใช้การค้น ในอินเทอรเ์น็ตได ้
การออกขอ้สอบแนวนีต้อ้งตระหนกั 2 ประเด็น ค าถามแบบไหนท่ีไมต่อ้งมีการเรียนในชัน้เรียน และ
ขอ้สอบแบบใดท่ีช่วยประเมินความรูจ้ริงของนกัเรียน หรือตามวตัถุประสงคข์องการเรียนวิชานัน้ 
ขอ้สอบแบบนีจ้ะปอ้งกนัการลอกโดยปรยิาย โดยใชเ้ครื่องชว่ยการสอบ   

4.6  ข้อควรค านึงในการน าห้องเรียนกลับด้านมาประยุกตใ์ช้ในบริบทของ
ประเทศไทย 

กิตติชยั สธุาสิโนบล (2558) ไดก้ล่าวไวว้่า การสอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้นก าลงัเป็น
ท่ีน่าสนใจและจบัตามองของนกัการศกึษาทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งน ามาปรบัใชใ้นการ
จดัการเรียนรูต้ามบริบทของแต่ละแห่ง สามารถสรา้งเสริมประสิทธิภาพการเรียนของนกัเรียนให้
เกิดขึน้ภายใตส้ถานการณข์องสงัคมท่ีแปรเปล่ียนไป โดยมีขอ้ควรค านงึถึงในการน าไปใช ้ดงันี ้  

1. รูปแบบของหอ้งเรียนกลบัดา้น ไมมี่ค าตอบเดียว การจะใชส่ื้อหรือเทคโนโลยี 
เข้ามาช่วยสนับสนุนมากน้อยเพียงใดขึน้อยู่กับสถานการณ์ของแต่ละห้องเรียน โดยขึน้อยู่ท่ี
เป้าหมายของหอ้งเรียนกลบัดา้นว่าจะท าให้นกัเรียนเป็นศนูยก์ลางไดอ้ย่างไร เช่น การใชเ้วลาใน
หอ้งเรียนเพ่ือท าโจทยแ์กปั้ญหา หรือเปล่ียนมาท างานท่ีเคยมอบหมายใหน้กัเรียนท าเป็นการบา้น
แทนท่ีจะเป็นการบรรยายเนือ้หาใหน้กัเรียนฟังตลอดช่วงเวลาในคาบเรียนจะเป็นผลดีกบันกัเรียน
อยา่งไรบา้ง 

2. หอ้งเรียนกลบัดา้น ไม่ใช่การสลบักิจกรรมในหรือนอกหอ้งเรียน การท าใหเ้กิด
ห้องเรียนกลับด้านได้จริงในทางปฏิบัติ  นั้นต้องการเง่ือนไขสนับสนุนหลายประการ เช่น  
การเตรียมพรอ้มของทัง้ผูส้อนและนกัเรียนท่ีตอ้งใชเ้วลา และใหค้วามส าคญักบัการเรียนรู ้แมอ้ยู่
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นอกหอ้งเรียน การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูท้ัง้ในและนอกหอ้งเรียนท่ีสอดคลอ้งกนั สามารถท า
ใหเ้กิดการมีส่วนร่วม และท าใหน้ักเรียนบรรลุจุดประสงคใ์นรายวิชา เช่น การท าโครงงาน หรือ 
กิจกรรมนอกหอ้งเรียนท่ีถูกดึงมาเป็นส่วนหลกัของการเรียนในแต่ละครัง้  และกระตุน้ใหน้กัเรียน
เตรียมพรอ้มก่อนเข้าห้องเรียนได้ โดยท่ีครูต้องฝึกฝนทักษะบางประการเพิ่มเติม เช่น การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และบทบาทในการท ากิจกรรมกลุ่มซึ่งครูจะท าหนา้ท่ีชีแ้นะ และตัง้ค  าถามท่ี
ทา้ทายกระตุน้ใหน้กัเรียนรว่มกนัแสดงความคดิเห็น 

3. การจัดการเรียนรูแ้บบเชิงรุกรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีค่อนขา้งใชบุ้คลากรจ านวนมาก 
ห้องเรียนกลับด้าน เช่น การสอนแบบเป็นทีม ซึ่ งประกอบด้วยอาจารย์ ผู้ช่วยสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี ตลอดจนท่ีปรึกษาและเจ้าหน้าท่ีท่ีดูแลเรื่องเทคโนโลยี
สารสนเทศและเรื่องการศกึษา และหากนกัเรียนมีความเคยชิน และความคาดหวงัในการเรียนจาก
การบรรยายท่ีผูส้อนถ่ายทอดความรูใ้นหอ้งเรียน ท าใหน้กัเรียนอาจไม่เตรียมความพรอ้มในการท า
กิจกรรม ขาดความกระตือรือรน้ไม่ใหค้วามรว่มมือเท่าท่ีควร และอาจไม่ใหค้วามส าคญัในการเขา้
เรียน เพราะเห็นวา่สามารถเขา้ถึงเนือ้หาการบรรยายไดต้ามท่ีตนเองตอ้งการ  

4. ห้องเรียนกลับดา้น อาจตอ้งใช้เวลาในการปรบัพฤติกรรม และทัศนคติของ
นกัเรียนเก่ียวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการเรียนการสอนแบบออนไลนจ์ะตอ้งค านึงถึง
ปัจจยัดา้นความพรอ้มของอปุกรณ ์และระบบสารสนเทศท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรูด้ว้ยตนเอง ซึ่งอาจเป็น
ข้อจ ากัดของนักเรียนบางคนได้ด้วยการปรับใช้เทคโนโลยีในการสร้างกระบวนการเรียนรู้
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็วก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยท่ีผู้สอนควรรูท้ัน และ
เลือกใชใ้หเ้หมาะสมกบัวตัถุประสงคแ์ละกลุ่มเปา้หมาย รวมถึงการรบัแนวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้น
ไปใชโ้ดยพิจารณาถึงสภาพการเรียนการสอนท่ีเป็นอยู่หรือบริบทภายในหอ้งเรียนว่าสอดรบั หรือ
ตอ้งปรบัอะไรอย่างไรเพ่ือให้เกิดกิจกรรมการเรียนรูไ้ดดี้ เพ่ือช่วยให้ถึงเป้าหมายการเรียนรูเ้ป็น
ส าคญั ครอบคลมุถึงวิธีการสอนหลากหลายรูปแบบ   

5. หอ้งเรียนกลบัดา้น น่าจะใชไ้ดดี้ส าหรบันกัเรียนท่ีครอบครวั ครู และโรงเรียนท่ี
มีความพรอ้มดา้น การใชเ้ทคโนโลยีและไดร้บัการสนบัสนุนส่งเสริมในการน าเทคโนโลยีมาใชใ้น
การคน้หาความรูอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพราะกระบวนการเรียนส่วนใหญ่ส าหรบัหอ้งเรียนกลบัดา้น 
นกัเรียนตอ้งเรียนรูท่ี้บา้นเป็นสว่นใหญ่ เพ่ือจะน ามาปฏิบตักิิจกรรมท่ีเสริมสรา้งความรูใ้นห้องเรียน 
จงึตอ้งเตรยีมการส าหรบัความพรอ้มของผูป้กครอง ครู และโรงเรียนอยา่งเรง่ดว่น 

6. ครูท่ีจะน าห้องเรียนกลับดา้นไปใช้ ควรจะตอ้งเร่งผลิตส่ือการเรียนรู้ท่ีจะให้
นกัเรียนน าไปเรียนท่ีบา้น ใหเ้หมาะสมกับนกัเรียนเหมาะสมกบัวยัและวุฒิภาวะของนักเรียนตาม
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ความแตกต่างระหว่างบุคคล เพราะส่ือ หรือความรูท่ี้จะมอบใหน้กัเรียนไปศกึษาควรเป็นความรูท่ี้
ครูควรผลิตเองมากกว่าท่ีจะน าส่ือความรู้ของเพ่ือนครูท่านอ่ืนมาให้นักเรียนของตนเรียนรู ้  
ซึ่งนกัเรียนจะไดไ้มรู่ส้กึแปลกท่ีจะเรียนกบัคนแปลกหนา้  

7. ควรจะมีการด าเนินการวิจัยการใชห้อ้งเรียนกลับดา้นในมิติต่างๆ เพ่ือสรา้ง
ความมั่นใจท่ีจะน าไปใช้ กับนักเรียนไทยในอนาคต เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพการศึกษาท่ี
เหมาะสมกบันกัเรียนไทยและสงัคมไทย 

5. งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 
5.1 งานวิจัยในประเทศ 

นิชาภา บรุีกาญจน ์(2556) ไดศ้กึษาผลการจดัการเรียนรูว้ิชาสขุศกึษาโดยใชแ้นวคิด
แบบห้องเรียนกลับด้านท่ีมีต่อความรับผิดชอบและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
มธัยมศกึษาตอนตน้ ผลการวิจยัพบวา่คา่เฉล่ียของคะแนนความรบัผิดชอบและผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาสขุศกึษาของนกัเรียนกลุม่ทดลองหลงัการทดลองสงูกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดับ .05 และค่าเฉล่ียคะแนนความรับผิดชอบและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา 
สุขศึกษาของนกัเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 

พิมพป์ระภา พาลพ่าย (2557) ไดศ้ึกษาการใชส่ื้อสงัคมตามแนวคิดหอ้งเรียนกลับ
ดา้น เร่ือง ภาษาเพ่ือการส่ือสาร เพ่ือส่งเสริมผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชัน้ ประถมศกึษา
ปีท่ี 6  ผลการวิจัยพบว่าส่ือสงัคมตามแนวคิดหอ้งเรียนกลับดา้นเพ่ือส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (X= 4.70) ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนหลงัจากการเรียนผ่านส่ือสงัคมตามแนวคิด หอ้งเรียนกลบัดา้นสูงกว่า
คะแนนก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และนกัเรียนมีความพึงพอใจตอ่ส่ือสงัคม
ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านเพ่ือส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่  ในระดับมากท่ีสุด  
(X= 4.64)                      

ชลีุพร ตัง้ล  า้เลิศ (2558)  ไดศ้กึษาผลการจดักิจกรรมการเรียนรูต้ามแนวคดิหอ้งเรียน
กลบัดา้นท่ีมีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาเคมี เร่ืองอตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของนกัเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 สายการเรียนวิทยาศาสตร ์ท่ีมีกิจกรรมนอกหอ้งเรียนโรงเรียนอสัสมัชญั 
สมุทรปราการ ผลการวิจยัพบว่าผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาเคมี เร่ืองอตัราการเกิดปฏิกิริยา
เคมีของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 5 สายการเรียนวิทยาศาสตรท่ี์มีกิจกรรมนอกหอ้งเรียนของ
โรงเรียนอสัสมัชญั สมทุรปราการ สูงกว่าเกณฑร์อ้ยละ 70 ภายหลงัจากไดร้บัการจดักิจกรรมการ
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เรียนรูต้ามแนวคิดหอ้งเรียนกลับดา้น และนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวคดิหอ้งเรียนกลบัดา้นในรายวิชาเคมี เรื่องอตัราการเกิดปฏิกิรยิาเคมีอยูใ่นระดบัดีมาก 

วรทัยา มณีรตัน ์(2560) ไดศ้ึกษาการพัฒนาการจัดการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลับ
ดา้นวิชาเคมี เรื่อง กรด-เบส ส าหรบันักเรียนหอ้งเรียนพิเศษวิทยาศาสตร ์โรงเรียนบดินทรเดชา
(สิงห ์สิงหเสนี) ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง กรด-เบส และทักษะ
กระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาของนกัเรียนหอ้งเรียนพิเศษวิทยาศาสตรท่ี์ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบ
หอ้งเรียนกลบัดา้น มีคะแนนหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

จาตุรนต ์มหากนก (2562) ได้ศึกษาผลของการจัดการเรียนรูว้ิชาพลศึกษาตาม
แนวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้นท่ีมีตอ่คณุลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นใฝ่เรียนรูแ้ละผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนของนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนตน้ ผลการวิจยัพบว่ากลุม่ทดลองมีคะแนนเฉล่ียคณุลกัษณะอนั
พงึประสงคด์า้นใฝ่เรียนรูแ้ละผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หลงัการทดลองแตกตา่งกบัก่อนการทดลอง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และหลังการทดลองเป็นเวลา 8 สัปดาห ์กลุ่มทดลองมี
คะแนนคณุลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นใฝ่เรียนรูแ้ละผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดา้นทกัษะ แตกตา่ง
กบักลุม่ควบคมุ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

5.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
 Marlowe C.A. (2012) ไดท้  าการศึกษาเปรียบเทียบผลของการจัดการเรียนรูแ้บบ

ห้องเรียนกลับด้านกับผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนและความเครียด ผลการศึกษาพบว่าผู้เรียนมี
ความเครียดลดลงเม่ือเทียบกับชัน้เรียนอ่ืน และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอบย่อยพบว่ามี
พฒันาการสงูขึน้ ส่วนคะแนนของการสอบนัน้มีความแตกตา่งทางสถิติ  ในภาพรวมทัง้หมดผูเ้รียน
มีความพึงพอใจกับวิธีการเรียนแบบห้องเรียนกลับดา้น และเห็นถึงประโยชนท่ี์เกิดขึน้จากการ
สามารถท างานท่ีไดร้บัมอบหมายของตนเอง และสามารถคน้ควา้ตามความสนใจของผูเ้รียนไดใ้น
เชิงลกึ 

Randall et al (2013)  ไดศ้ึกษาวิจัยเรื่อง การผสมผสานแนวคิดหอ้งเรียนกลับดา้น
กับการสอนด้วยเทคโนโลยีของหลักสูตร information systems spreadsheet course ระดับ
มหาวิทยาลยั ผลการวิจยัพบว่า เทคโนโลยีและแนวคิดหอ้งเรียนกลับดา้นทัง้สองอย่างสามารถ
จดัการเรียนการสอนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถประเมินผลไดช้ดัเจน ท าใหก้ารเรียนรู้
ง่ายยิ่งขึน้ สามารถจงูใจผูเ้รียนใหส้นใจการเรียนการสอนไดม้ากกวา่การเรียนแบบดัง้เดมิ 

Hsiu-Ting Hung (2015) ได้ท าการศึกษาวิธีการสอนห้องเรียนกลับด้านส าหรับ
นกัเรียนท่ีเรียนวิชาภาษาองักฤษ โดยแบง่นกัเรียนออกเป็น 3 กลุม่ ไดแ้ก่  
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1.การจดัการเรียนรูโ้ดยใชแ้นวคิดแบบหอ้งเรียนกลบัดา้น (Flip group) 
2.การจดัการเรียนรูโ้ดยใชแ้นวคิดกึ่งแบบหอ้งเรียนกลบัดา้น (Semi- flip group) 
3.การจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีปกต ิ(Non-flip group)  

ซึ่งผลการวิจยัพบวา่ การจดัการเรียนรูโ้ดยใชแ้นวคิดแบบหอ้งเรียนกลบัดา้น (Flip group) และการ
จดัการเรียนรูโ้ดยใชแ้นวคิดกึ่งแบบหอ้งเรียนกลบัดา้น (Semi- flip group) มีประสิทธิภาพมากกว่า
การจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีปกติ (Non-flip group) โดยวิธีสอนของแนวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้น มีผลท า
ใหน้กัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้ มีความพึงพอใจตอ่การเรียนตามแนวคดิหอ้งเรียนกลบั
ดา้นมากกว่าการเรียนการสอนแบบดั้งเดิมและการเรียนการสอนแบบกลับด้าน ท าให้มี
ทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนรู้มากขึน้   

Jalal Nouri (2016) ได้ท าการศึกษาวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน ใน
ระดบัอดุมศกึษา โดยใชส่ื้อวิดีโอ และ Moodle ซึ่งเป็นระบบการจดัการเรียนการสอนแบบออนไลน์
ให้มีบรรยากาศเสมือนเรียนในชั้นเรียน เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู ้ผลการวิจัยพบว่า
นกัเรียนมีทศันคตท่ีิดีตอ่การเรียนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้น การใชว้ิดีโอ และ Moodle ท าใหน้กัเรียน
มีแรงจงูใจในการเรียนเพิ่มขึน้ขึน้ มีส่วนรว่มในการเรียนรูม้ากขึน้ โดยนกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนสงูขึน้ การสอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้นท าใหจ้ดัการเรียนการสอนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  

Kin-yuen Lee and Yiu-chi Lai (2017) ไดท้  าการศึกษาวิธีการสอนแบบห้องเรียน
กลบัดา้นในวิชาการส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษา จ านวน 
28 คน จากโรงเรียนระดบัมธัยมในฮ่องกง โดยน าวิธีการสอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้นมาใช ้โดยให้
นกัเรียนสรา้งแบบจ าลอง 3 มิติ ท าแบบทดสอบออนไลนแ์ละและสัมภาษณ์กลุ่ม งานท่ีนักเรียน
ไดร้บัมอบหมายจะไดร้บัการตรวจและวิเคราะห ์ผลการวิจัยพบว่านกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนดีขึน้ อีกทัง้ยงัช่วยส่งเสริมทกัษะการคิดขัน้สูง และนกัเรียนมีความพึงพอใจกับวิธีการเรียน
แบบหอ้งเรียนกลบัดา้น 

Busebaia Toqa Jameel Abbas and John Bindu (2020) ได้ท าการศึกษาวิธีการ
สอนแบบห้องเรียนกลับดา้นเพ่ือพัฒนาการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและผลสัมฤทธ์ิการเรียนแบบ
หอ้งเรียนกลบัดา้นของนกัศกึษาพยาบาล โดยกลุ่มทดลอง เป็นผูห้ญิง 22 คน และผูช้าย 4 คน ซึ่ง
คดัเลือกโดยวิธีการสุ่มตวัอยา่งง่าย ผลการวิจยัพบว่านกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียนดีกว่าก่อนเรียน 
รวมทัง้มีส่วนรว่มในการเรียน อีกทัง้การสอนแบบหอ้งเรียนกลับดา้นท าใหน้กัเรียนมีแรงจงูใจและ
ความมั่นใจในการเรียนรูเ้นือ้หาของหลกัสตูร และสามารถวดัและประเมินผลไดช้ดัเจน 
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จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรูโ้ดยใชแ้นวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้น 
พบว่าการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน ท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียนพฒันาขึน้ ซึ่งผูว้ิจยัพบว่ายงัไม่มีผูใ้ดน าวิธีการจดัการเรียนรูโ้ดยใชแ้นวคิดหอ้งเรียนกลบั
ดา้นไปใชจ้ดัการเรียนรูใ้นเรื่องสารเสพติด ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศกึษาถึงการจดัการเรียนการ
สอนโดยใชแ้นวคิดหอ้งเรียนกลับดา้น ในเรื่องสารเสพติดของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เพ่ือ
ศึกษา วิธีการสอนห้องเรียนกลับด้านส าหรับนักเรียนท่ีเรียนสุขศึกษาเก่ียวกับสารเสพติดใน
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้  
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บทที ่3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดด้  าเนินการตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
1.การก าหนดประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
2.การสรา้งเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3.การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
4.การจดักระท าและการวิเคราะหข์อ้มลู 

1.การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 

ประชากรท่ีใชใ้นการศกึษาครัง้นีเ้ป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ โรงเรียนปทมุคง
คา จ านวน 26 หอ้งเรียน มีนกัเรียนทัง้หมด 803 คน 

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาในครัง้นีเ้ป็นนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี1 โรงเรียน

ปทุมคงคา ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จ  านวน 60 คน คน ซึ่งไดม้าโดยใชก้ารเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยมีเกณฑก์ารคดัเลือก ดงันี ้

1. นกัเรียนทัง้สองกลุม่เป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ในปี พ.ศ. 2562 
2. นกัเรียนทัง้สองกลุม่มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสขุศกึษาอยูใ่นระดบั 

ใกลเ้คียงกนั 
3. นกัเรียนมีความพรอ้มในการใชอิ้นเทอรเ์น็ต เป็นกลุ่มทดลอง คือ หอ้ง ม.1/1 

และม.1/3 จ านวน 30 คน จดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้น และกลุ่มควบคมุ 
คือ หอ้ง ม.1/2 และม.1/4 จ  านวน 30 คน จดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีปกต ิ 

2. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เครื่องมือท่ีใช้ในการด าเนินการ

ทดลองและเครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มลู โดยมีขัน้ตอนการสรา้งแบง่ออกเป็น 2 ประเภทดงันี ้
2.1 ข้ันตอนในการสร้างเคร่ืองมือในการทดลอง  

เครื่องมือท่ีใชใ้นการด าเนินการทดลองแบง่ออกเป็น 2 ประเภท คือ 
1. แผนการจดัการเรียนรูว้ิชาสขุศกึษาท่ีสอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้นเรื่องสารเสพ

ติด ประกอบไปดว้ย 2 หน่วยการเรียนรู ้คือ  มหนัตภยัจากสารเสพติด และการปอ้งกนัภยัจากสาร
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เสพติด โดยแบ่งออกเป็น 4 แผน คือ แผนการจัดการเรียนรูท่ี้ 1 เรื่อง ประเภทของสารเสพติด 
แผนการจดัการเรียนรูท่ี้ 2 เรื่อง ลกัษณะอาการของผูต้ิดสารเสพติด แผนการจดัการเรียนรูท่ี้ 3 เรื่อง 
การใชส้ารเสพติดกับการเกิดโรคและอุบตัิเหตุ และแผนการจัดการเรียนรูท่ี้ 4 เรื่องทกัษะในการ
ชวนผูอ่ื้นลด ละ เลิก สารเสพติด รวม 4 คาบเรียน โดยด าเนินการสรา้งแผนการจดัการเรียนรูต้าม
ขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้ 

1.1 ศึกษาหลกัสูตร มาตรฐานการเรียนรู ้เนือ้หาตวัชีว้ดัวิชาสุขศึกษาระดบัชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 

1.2 ศึกษาคัดเลือก รวบรวมเนือ้หาท่ีจะทดลองใชส้อนโดยน ามาจากหนังสือ
แบบเรียนสขุศกึษาและพลศกึษา ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 

1.3 ศึกษาทฤษฎี หลักการ และวิธีจัดการเรียนรูโ้ดยใชแ้นวคิดแบบหอ้งเรียน
กลบัดา้น 

1.4 ด าเนินการเขียนแผนการจดัการเรียนรูสุ้ขศึกษาท่ีสอนแบบหอ้งเรียนกลับ
ดา้น เรื่องสารเสพตดิ ส าหรบักลุม่ทดลองท่ีสอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้น  และแผนการจดัการเรียนรู้
วิชาสขุศกึษาส าหรบักลุม่ควบคมุท่ีสอนแบบปกติ 

1.5 น าแผนการจดัการเรียนรูสุ้ขศึกษาท่ีสอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้น เรื่องสาร
เสพตดิท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้ไป ใหอ้าจารยท่ี์ปรกึษาตรวจพิจารณาเพ่ือน ามาปรบัปรุงแกไ้ข  

1.6 น าแผนการจดัการเรียนรูสุ้ขศึกษาท่ีสอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้น เรื่องสาร
เสพตดิท่ีปรบัปรุงแกไ้ขแลว้ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน ตรวจพิจารณาความเหมาะสมเพ่ือน ามาแกไ้ข
ปรบัปรุง และน ามาหาค่าดัชนีความตรงเชิงเนือ้หา (Index of Congruence หรือ IOC) โดยให้
คะแนนตามเกณฑ ์ดงันี ้

แนใ่จวา่มีความสอดคลอ้งหรือวดัได ้มีระดบัคะแนนเทา่กบั +1 
ไมแ่นใ่จวา่มีความสอดคลอ้งหรือวดัได ้มีระดบัคะแนนเทา่กบั 0 
แนใ่จวา่ไมมี่ความสอดคลอ้งหรือวดัได ้มีระดบัคะแนนเทา่กบั -1 

เม่ือตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือจากผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน พบว่า แผนการจัดการเรียนรู ้
สขุศกึษาท่ีสอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้น เรื่องสารเสพตดิ มีคา่ดชันีความตรงเชิงเนือ้หาเทา่กบั 0.97  

1.7 แก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ให้มีความสมบูรณ์ตามข้อแนะน าของ
ผูเ้ช่ียวชาญ             
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2. ส่ือเทคโนโลยีท่ีใชใ้นการจัดการเรียนรู ้ไดแ้ก่ บทเรียนคอมพิวเตอรช์่วยสอน 
เรื่อง สารเสพตดิ และแอพพลิเคชั่น Google Classroom 

2.1 ศึกษาแนวคิดศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 
2551 และวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรูแ้ละเอกสารท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้เข้าใจ  สาระส าคัญ 
โครงสรา้งเนือ้หาในการเรียนการสอน  

2.2 ก าหนดเนือ้หา และรูปแบบของบทเรียน และเกณฑก์ารทดสอบใหส้มัพนัธ์
กบัจดุประสงคเ์พ่ือน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบ 

2.3 ศึกษาวิธีการสรา้งบทเรียนคอมพิวเตอรช์่วยสอน เรื่อง สารเสพติด โดยใช้
โปรแกรม Adobe Captivate  

2.4 น าบทเรียนคอมพิวเตอรช์่วยสอนท่ีสรา้งขึน้ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจ
พิจารณาเพ่ือน ามาปรบัปรุงแกไ้ข 

2.5 น า บ ท เรี ย น ค อม พิ ว เต อ ร์ช่ ว ย ส อน ไป ให้ ผู้ เ ช่ี ย ว ช าญ  5  ท่ า น  
ตรวจพิจารณาความเหมาะสมเพ่ือน ามาแกไ้ขปรบัปรุง โดยมีคา่ดชันีความตรงเชิงเนือ้หาเทา่กบั 1 

2.6 สร้างแอพพลิ เคชั่ น  Google Classroom โดยดาวน์โหลดและติดตั้ง
แอพพลิเคชั่นลงมือถือ สมัครเพ่ือเข้าใช้งาน ศึกษาวิธีการใชแ้ละทดลองใชง้าน สรา้งหอ้งเรียน
ส าหรบักลุม่ทดลอง 

2.7 สรา้งใบความรู ้แบบฝึกหัดเพ่ือใหน้ักเรียนเขา้มาศึกษาเรียนรู้ หลังจากท่ี
นกัเรียนเขา้มาท าแบบฝึกหัดตามท่ีไดร้บัมอบหมาย ครูสามารถใหค้ะแนนในแอพพลิเคชั่น และ
นกัเรียนจะทราบทนัทีวา่ตนเองไดร้บัคะแนนเทา่ใด  

2.8 อปุกรณห์รือฮารด์แวรท่ี์ใชง้านส าหรบัสรา้งบทเรียนคอมพิวเตอรช์ว่ยสอนมี
ดงัตอ่ไปนี ้

2.8.1. ระบบปฏิบตักิาร Window98 หรือสงูกวา่ 
2.8.2. CPU Pentium III หรือสงูกวา่ 
2.8.3. หนว่ยความจ า RAM ขนาด 256 MB ขึน้ไป 
2.8.4. มีการด์แสดงผล (การด์จอ) 
2.8.5. CD-ROM 52x หรือสงูกวา่ 
2.8.6. Sound Card และล าโพง 

2.9 อุปกรณ์ ท่ี จ  า เป็ น ในการน าบท เรียนคอมพิ ว เตอร์ช่ วยสอน ไป ใช ้ 
มีดงัตอ่ไปนี ้
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2.9.1 เครื่องคอมพิวเตอรท่ี์มีเครื่องอา่น CD-ROM พรอ้มล าโพง 
2.9.2 แผ่น CD-ROM บทเรียนคอมพิวเตอรช์่วยสอน เรื่อง สารเสพติด 

ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1  
2.10 ขัน้ตอนการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรช์ว่ยสอน เรื่อง สารเสพตดิ 

2.10.1 นกัเรียนจะตอ้งศกึษาค าแนะน าการใชก้่อนเขา้เรียน 
2.10.2 นกัเรียนควรลงทะเบียนก่อนเขา้เรียน 
2.10.3 ศกึษาตวัชีว้ดัของบทเรียน 
2.10.4 ศึกษาเนือ้หาของบทเรียนทั้ง 2 หน่วยการเรียนรู ้คือ  มหันตภัย

จากสารเสพติด และการป้องกันภยัจากสารเสพติด ท าแบบทดสอบหลงัเรียนพรอ้มบนัทึกผลการ
ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 

2.2 ข้ันตอนในการสร้างเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล  
เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มลูแบง่ออกเป็น 3 แบบทดสอบ ดงันี ้

1.แบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดา้นความรู ้
1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื ้นฐาน  พุทธศักราช 2551  

และวิเคราะหจ์ดุประสงคก์ารเรียนรู ้เรื่องสารเสพตดิ 
1.2 จดัท าแบบทดสอบเป็นขอ้ค าถามชนิดปรนยั 4 ตวัเลือก จ านวน 20 ขอ้ 
มีเกณฑก์ารใหค้ะแนนแตล่ะขอ้ คือ ตอบถูกให ้1 คะแนน ตอบผิด ไม่ตอบ หรือ

ตอบมากกวา่ 1 ตวัเลือกให ้0 คะแนน   
1.3 ก าหนด เกณ ฑ์ ก ารตัดสิ น ผลสัม ฤท ธ์ิท างการเรียนด้าน ความ รู ้

(กระทรวงศกึษาธิการ, 2551) ดงันี ้
คา่เฉล่ียคะแนนความรู ้  ผลการตดัสินความรู ้

16 – 20  (80-100%)  มีความรูใ้นระดบัดีมาก  
14 – 15  (70-79%)  มีความรูใ้นระดบัดี 
12 – 13  (60-69%)  มีความรูใ้นระดบัพอใช ้
  0 – 11   (0-59%)  มีความรูใ้นระดบัควรปรบัปรุง  

1.4 น าแบบทดสอบไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความ
ตรงเชิงเนื ้อหาของค าถามและความถูกต้อง และน ามาหาความสอดคล้องกับวัตถุประสงค ์
คดัเลือกขอ้ท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้งตัง้แต่ 0.50 ขึน้ไป น าไปทดลองใช ้เม่ือผ่านการพิจารณา
จากผูเ้ช่ียวชาญมีคา่ดชันีความสอดคลอ้ง ทัง้ฉบบัเทา่กบั 0.92 
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1.5 น าแบบทดสอบด้านความรูท่ี้ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้น
มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนปทมุคงคา ท่ีไมใ่ชก่ลุม่ตวัอยา่ง จ านวน 30 คน 

1.6 ตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือ โดยวิเคราะหค์า่ความเช่ือมั่นโดยใชว้ิธีการ
ทดสอบซ า้ (Test-Retest Method) โดยมีคา่ความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทัง้ฉบบัเท่ากับ 0.91 ค่า
ความยากง่าย (Difficulty) เทา่กบั 0.61 

2. แบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดา้นเจตคต ิ
2.1 ศึกษาวิธีการสรา้งแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นเจตคติเรื่อง 

สารเสพตดิ  
2.2 สรา้งแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นเจตคติ เรื่อง สารเสพติด 

โดยมีขอ้สอบทัง้หมดจ านวน 20 ขอ้ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
แบบมี 4 ระดบั คือ 

เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง      หมายถึง   มีความคดิหรือความรูส้กึตรงกบัขอ้ความนัน้มากท่ีสดุ   
เห็นดว้ย        หมายถึง   มีความคดิหรือความรูส้กึเห็นดว้ยกบัขอ้ความนัน้ 
ไมเ่ห็นดว้ย         หมายถึง   มีความคดิหรือความรูส้กึท่ีไมเ่ห็นดว้ยกบัขอ้ความนัน้ 
ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง  หมายถึง   มีความคิดหรือความรูส้ึกท่ีไม่เห็นดว้ยกับขอ้ความนั้น

มากท่ีสดุ 
2.3 ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนความคิดเห็นในแต่ละข้อความในแบบวัด

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดา้นเจตคต ิดงันี ้
ในขอ้ความท่ีเป็นทางบวก ก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง  ให ้4 คะแนน 
เห็นดว้ย   ให ้3 คะแนน 
ไมเ่ห็นดว้ย   ให ้2 คะแนน 
ไมเ่ห็นดว้ยอยา่งยิ่ง  ให ้1 คะแนน 

ในขอ้ความท่ีเป็นทางลบ ก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี ้
เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง  ให ้1 คะแนน 
เห็นดว้ย   ให ้2 คะแนน 
ไมเ่ห็นดว้ย   ให ้3 คะแนน 
ไมเ่ห็นดว้ยอยา่งยิ่ง  ให ้4 คะแนน 
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ก าหนดเกณฑก์ารตดัสินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดา้นเจตคต ิดงันี ้
คา่เฉล่ียคะแนนวดัเจตคต ิ     ผลการตดัสินเจตคต ิ
3.26  – 4.00   มีเจตคตใินระดบัสงูมาก 
2.51 – 3.25    มีเจตคตใินระดบัสงู 
1.76 – 2.50    มีเจตคตใินระดบัต ่า 
1.00 – 1.75   มีเจตคตใินระดบัต ่ามาก 

2.4 น าแบบทดสอบไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความ
ตรงเชิงเนื ้อหาของค าถามและความถูกต้อง และน ามาหาความสอดคล้องกับวัตถุป ระสงค ์
คดัเลือกขอ้ท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้งตัง้แต่ 0.50 ขึน้ไป น าไปทดลองใช ้เม่ือผ่านการพิจารณา
จากผูเ้ช่ียวชาญมีคา่ดชันีความสอดคลอ้ง ทัง้ฉบบัเทา่กบั 0.98 

2.5 น าแบบทดสอบด้านเจตคติท่ีปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้น
มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนปทมุคงคา ท่ีไมใ่ชก่ลุม่ตวัอยา่ง จ านวน 30 คน 

2.6  ตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือ โดยวิเคราะหค์่าความเช่ือมั่น โดยใชก้าร
ทดสอบวิธีสัมประสิท ธ์ิแอลฟ่าของคอนบราค (Coefficient Alpha) มีค่าความเช่ือมั่ นของ
แบบทดสอบทัง้ฉบบัเทา่กบั 0.87  

3. แบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดา้นพฤตกิรรมการปอ้งกนัการใชส้ารเสพติด 
3.1 ศึกษาวิธีการสรา้งแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดา้นพฤติกรรมการ

ปอ้งกนัการใชส้ารเสพตดิ  
3.2 สรา้งแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดา้นพฤตกิรรมการปอ้งกนัการใช้

สารเสพติด  โดยมีข้อสอบทั้งหมดจ านวน 15 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) แบบมี 4 ระดบั คือ 

ปฏิบตัิเป็นประจ า หมายถึง  นักเรียนไดมี้การปฏิบตัิท่ีตรงกับขอ้ความนัน้6-7 วัน / 
สปัดาห ์

ปฏิบตัิบ่อยครัง้    หมายถึง  นักเรียนไดมี้การปฏิบตัิท่ีตรงกับขอ้ความนัน้  3-5 วนั / 
สปัดาห ์

ปฏิบัติบางครัง้     หมายถึง  นักเรียนไดมี้การปฏิบตัิท่ีตรงกับขอ้ความนัน้1-2 วัน / 
สปัดาห ์

ไมเ่คยปฏิบตั ิ      หมายถึง  นกัเรียนไมมี่การปฏิบตัท่ีิตรงกบัขอ้ความนัน้เลย 
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3.3 ก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนการปฏิบตัใินแตล่ะขอ้ความในแบบทดสอบ 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดา้นพฤตกิรรมการปอ้งกนัการใชส้ารเสพติด 

ในขอ้ความท่ีเป็นทางบวก ก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี ้
ปฏิบตัเิป็นประจ า  ให ้4 คะแนน 
ปฏิบตับิอ่ยครัง้  ให ้3 คะแนน 
ปฏิบตับิางครัง้  ให ้2 คะแนน 
ไมเ่คยปฏิบตั ิ  ให ้1 คะแนน 

ในขอ้ความท่ีเป็นทางลบ ก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี ้
ปฏิบตัเิป็นประจ า  ให ้1 คะแนน 
ปฏิบตับิอ่ยครัง้  ให ้2 คะแนน 
ปฏิบตับิางครัง้  ให ้3 คะแนน 
ไมเ่คยปฏิบตั ิ  ให ้4 คะแนน 

ก าหนดเกณฑก์ารตดัสินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดา้นการปฏิบตั ิดงันี ้
คา่เฉล่ียคะแนนการปฏิบตั ิ ผลการตดัสินการปฏิบตั ิ

3.26  – 4.00   มีผลการปฏิบตัใินระดบัดีมาก 
2.51  – 3.25   มีผลการปฏิบตัใินระดบัดี 
1.76 – 2.50   มีผลการปฏิบตัใินระดบัพอใช ้
1.00 – 1.75  มีผลการปฏิบตัใินระดบัตอ้งปรบัปรุง 

3.4 น าแบบทดสอบไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความ
ตรงเชิงเนื ้อหาของค าถามและความถูกต้อง และน ามาหาความสอดคล้องกับวัตถุประสงค ์
คดัเลือกขอ้ท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้งตัง้แต่ 0.50 ขึน้ไป น าไปทดลองใช ้เม่ือผ่านการพิจารณา
จากผูเ้ช่ียวชาญมีคา่ดชันีความสอดคลอ้ง ทัง้ฉบบัเทา่กบั 0.99 

3.5 น าแบบทดสอบดา้นพฤติกรรมการปอ้งกนัการใชส้ารเสพติดท่ีปรบัปรุงแลว้
ไปทดลองใชก้ับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนปทุมคงคา ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 
คน 

3.6 ตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือ โดยวิเคราะหค์า่ความเช่ือมั่น โดยใชก้าร
ทดสอบวิธีสัมประสิท ธ์ิแอลฟ่าของคอนบราค (Coefficient Alpha) มีค่าความเช่ือมั่ นของ
แบบทดสอบทัง้ฉบบัเทา่กบั 0.78 
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3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูตามล าดบั ดงันี ้

1. ใชเ้วลาในการด าเนินการวิจยัทัง้หมด 6 สปัดาห ์โดยแบง่การด าเนินการเก็บ 
รวบรวมขอ้มลูเป็น 3 ระยะ ดงัตอ่ไปนี ้ 

1.1 การเตรียมความพรอ้ม 1 สปัดาห ์เป็นชว่งเตรียมความพรอ้มและความเขา้ใจ
ในการใชส่ื้อออนไลน ์แอพพลิเคชั่น Google Classroom และบทเรียนคอมพิวเตอรช์่วยสอน เรื่อง 
สารเสพตดิ  

1.2 การจัดการเรียนรูใ้ช้เวลาทั้งหมด 4 สัปดาห์ โดยผู้วิจัยจัดการเรียนรูด้้วย
ตนเอง สปัดาหล์ะ 1 คาบ คาบละ 50 นาที  กลุ่มทดลองท่ีสอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้น จ านวน 30 
คน และกลุม่ควบคมุท่ีสอนแบบวิธีปกติ จ านวน 30 คน 

1.3 การประเมินผล 1 สปัดาห ์
2. ท าการทดสอบก่อนเรียนกบักลุ่มทดลองทัง้ 2 กลุม่ ดว้ยแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนดา้นความรู ้เจตคติ และพฤติกรรมการปอ้งกนัการใชส้ารเสพติด เรื่องสารเสพติด แลว้บนัทึก
ผลการสอบไวเ้ป็นคะแนนก่อนเรียนส าหรบัการวิเคราะหข์อ้มลู 

3. ด  าเนินการทดลอง ผู้วิจัยเป็นผูด้  าเนินการสอนนักเรียนทัง้ 2 กลุ่มดว้ยตนเองใช้
เนือ้หาเดียวกนั ระยะเวลาในการจดัการเรียนรู ้4 สปัดาห ์โดยใชก้ารเรียนรู ้2 วิธีดงันี ้

3.1 กลุ่มทดลอง ใช้แผนจัดการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสอนแบบหอ้งเรียนกลับดา้น 
โดยให้ดูส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรช์่วยสอนก่อนเขา้ชัน้เรียนทุกคาบ หลังจากนักเรียนดูบทเรียน
คอมพิวเตอรช์่วยสอนเสร็จให้ตอบค าถามท่ีแอพพลิเคชั่น Google Classroom เพ่ือเป็นการ
ตรวจสอบวา่นกัเรียนไดเ้ขา้ไปดบูทเรียนคอมพิวเตอรช์ว่ยสอนจรงิ  

3.2 กลุม่ควบคมุ ใชแ้ผนการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีปกต ิ(บรรยาย) 
4. เก็บรวบรวมข้อมูลหลังการทดลองโดยท าแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้น

ความรู ้เจตคติ และพฤติกรรมการป้องกันการใชส้ารเสพติด เรื่องสารเสพติด ซึ่งเป็นแบบทดสอบ
ชดุเดียวกบัท่ีใชท้ดสอบก่อนเรียน 

5. ท าการทดสอบความพึงพอใจท่ีมีต่อการสอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้น โดยใชแ้บบ
ประเมินความพงึพอใจท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้ 
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แบบแผนการทดลอง 

การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Reserch) ท่ีมีรูปแบบ
การวิจัยเป็น Pretest – Posttest Control Group Design คือมีกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม มีการเก็บ
ขอ้มลูก่อนและหลงัการทดลอง ดงัตารางท่ี 2 

ตาราง 2 แสดงแบบแผนการทดลอง 
 

                 กลุม่                สอบก่อน                 ทดลอง             สอบหลงั 

E T1 X                    T2 
C T1 ̴ X                    T2 

 
ความหมายของสญัลกัษณท่ี์ใชใ้นแบบแผนการทดลอง 
 E1   แทน กลุม่ทดลองท่ีสอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้น 
 C   แทน กลุม่ควบคมุท่ีสอนแบบวิธีปกต ิ(บรรยาย) 
 T1  แทน การทดสอบก่อนการทดลอง 
 T2  แทน การทดสอบหลงัการทดลอง 
 X   แทน การจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้น 

̴ X แทน การจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีปกติ (บรรยาย) 

4. การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะหข้์อมูล 
1. วิเคราะหค์า่สถิติพืน้ฐาน ไดแ้ก่ คา่เฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนแบบ

วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดา้นความรู ้เจตคต ิและพฤตกิรรมการปอ้งกนัการใชส้ารเสพติดท่ีผูว้ิจยั
สรา้งขึน้ 

2. สถิตท่ีิใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู  
2.1 ค านวณหาค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนแบบ

วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดา้นความรู ้เจตคติ และพฤติกรรมการปอ้งกนัการใชส้ารเสพติด โดยใช้
โปรแกรมส าเรจ็รูป  
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2.2 ทดสอบความแตกต่างผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านความรู้ เจตคติ และ
พฤตกิรรมการปอ้งกนัการใชส้ารเสพติด ก่อนการทดลอง ของกลุม่ทดลองท่ีสอนแบบหอ้งเรียนกลบั
ดา้น และกลุม่ควบคมุท่ีสอนแบบวิธีปกติ โดยใชว้ิธี Independent samples t-test 

2.3 ทดสอบความแตกต่างผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านความรู้ เจตคติ และ
พฤติกรรมการปอ้งกนัการใชส้ารเสพติด หลงัการทดลอง ของกลุม่ทดลองท่ีสอนแบบหอ้งเรียนกลบั
ดา้นกบักลุม่ควบคมุท่ีสอนแบบวิธีปกต ิโดยใชว้ิธี Independent samples t-test 

2.4 ทดสอบความแตกต่างผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านความรู้ เจตคติ และ
พฤติกรรมการป้องกันการใชส้ารเสพติด ก่อนการทดลอง และหลงัการทดลอง ของกลุ่มทดลองท่ี
สอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้นและกลุ่มควบคมุท่ีสอนแบบวิธีปกติ โดยใชว้ิธี Dependent samples 
t-test 

 
 



 

บทที ่4 
ผลการศึกษา 

สัญลักษณใ์นการวิเคราะหข้์อมูล 
ผูว้ิจยัไดก้ าหนดสญัลกัษณเ์ป็นตวัอกัษรเพ่ือใชใ้นการค านวณดงันี  ้

n  แทน จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 

x̄  แทน คา่เฉล่ียเลขคณิต 
S.D. แทน คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
t  แทน คา่การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่าง 

2 กลุม่ 
p value แทน คา่ความนา่จะเป็น 
*              แทน คา่นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
%              แทน      จ  านวนรอ้ยละ 

การวิเคราะหข้์อมูล 
การวิเคราะหข์อ้มลู การแปลความหมายผลการวิเคราะหข์อ้มลูและน าเสนอขอ้มลูดงันี ้

ตอนท่ี 1 แสดงรอ้ยละและจ านวนของค่าเฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาสขุศกึษาดา้นความรู ้เจตคต ิและพฤตกิรรมการปอ้งกนัการใชส้ารเสพตดิ 

ตอนท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา 
สุขศึกษาดา้นความรู ้เจตคติ และพฤติกรรมการป้องกันการใชส้ารเสพติด  ก่อนการทดลอง และ
หลงัการทดลองของกลุม่ทดลองท่ีสอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้น 

ตอนท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา 
สุขศึกษาดา้นความรู ้เจตคติ และพฤติกรรมการป้องกันการใชส้ารเสพติด  ก่อนการทดลอง และ
หลงัการทดลองของกลุม่ควบคมุท่ีสอนแบบวิธีปกติ 

ตอนท่ี 4 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา 
สขุศกึษาดา้นความรู ้เจตคต ิและพฤตกิรรมการปอ้งกนัการใชส้ารเสพตดิ ก่อนการทดลองของกลุ่ม
ทดลองท่ีสอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้น และกลุม่ควบคมุท่ีสอนแบบวิธีปกติ 

ตอนท่ี 5 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา 
สขุศกึษาดา้นความรู ้เจตคต ิและพฤติกรรมการปอ้งกนัการใชส้ารเสพติด หลงัการทดลองของกลุ่ม
ทดลองท่ีสอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้น และกลุม่ควบคมุท่ีสอนแบบวิธีปกติ 
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ตอนท่ี 6 คะแนนความพึงพอใจของกลุม่ทดลองท่ีมีตอ่วิธีการสอนแบบหอ้งเรียนกลบั
ดา้น 

ผลการวิเคราะหข้์อมูล 
ตอนที่ 1 แสดงรอ้ยละ และจ านวนของคา่เฉล่ียของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

สขุศกึษาดา้นความรู ้เจตคต ิและพฤตกิรรมการปอ้งกนัการใชส้ารเสพตดิ 

ตาราง 3 แสดงรอ้ยละและจ านวนของคา่เฉล่ียของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสขุศกึษา
ดา้นความรู ้
 

                            ก่อนการทดลอง (n = 30)                            หลงัการทดลอง (n = 30) 

   แบบวดั       ดีมาก          ดี        พอใช ้     ปรบัปรุง        ดีมาก        ดี         พอใช ้    ปรบัปรุง 

                            %(n)         %(n)     %(n)        %(n)            %(n)      %(n)        %(n)     %(n) 

ดา้นความรู ้   

กลุม่ทดลอง    43.3(13)  13.3(3)  26.7(8)   16.7(5)       90.0(27)  10.0 (3)       0           0 

กลุม่ควบคมุ   30.0(9)    16.7(5)  10.0(3)    43.3(13)    46.7(14)   16.7(5)   20.0(6)  16.7(5) 

 
จากตาราง 3 พบว่ากลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา 

สุขศึกษาด้านความรู ้ก่อนการทดลอง อยู่ในระดับดีมาก รอ้ยละ 43.3 จ านวน 13 คน ระดับดี  
รอ้ยละ 13.3 จ านวน 3 คน ระดับพอใช้ รอ้ยละ 26.7 จ านวน 8 คน และระดับปรบัปรุง รอ้ยละ 
16.7 จ านวน 5 คน และหลงัการทดลองอยู่ในระดบัดีมาก รอ้ยละ 90.0 จ านวน 27 คน และระดบัดี 
รอ้ยละ 10.0 จ านวน 3 คน กลุ่มควบคุมมีค่าเฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา 
สุขศึกษา ด้านความรูก้่อนการทดลอง อยู่ในระดับดีมาก รอ้ยละ 30.0 จ านวน 9 คน ระดับดี  
รอ้ยละ 16.7 จ านวน 5 คน ระดับพอใช้ รอ้ยละ 10.0 จ านวน 3 คน และระดับปรบัปรุง รอ้ยละ 
43.3 จ านวน 13 คน และหลงัการทดลอง อยู่ในระดบัดีมาก รอ้ยละ 46.7 จ านวน 14 คน ระดบัดี 
รอ้ยละ 16.7 จ านวน 5 คน  ระดับพอใช้ รอ้ยละ 20.0 จ านวน 6 คน และระดับปรบัปรุง รอ้ยละ 
16.7 จ านวน 5 คน  
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ตาราง 4 แสดงรอ้ยละและจ านวนของคา่เฉล่ียของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสขุศกึษา 
ดา้นเจตคติ  
 

                    ก่อนการทดลอง (n = 30)                    หลงัการทดลอง (n = 30) 
  แบบวดั           ดีมาก           ดี        พอใช ้   ปรบัปรุง     ดีมาก        ดี         พอใช ้    ปรบัปรุง 

           %(n)         %(n)     %(n)     %(n)         %(n)        %(n)       %(n)       %(n) 

ดา้นเจตคต ิ         
กลุม่ทดลอง      53.3(16)   46.7(14)      0        0           96.7(29)   3.3(1)         0           0     
กลุม่ควบคมุ     46.7(14)   33.3(10)  16.7(5)  3.3(1)    70.0(21)  16.7(5)    13.3(4)      0 

 

จากตาราง 4 พบว่ากลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา 
สขุศึกษาดา้นเจตคติ ก่อนการทดลองอยู่ในระดบัดีมาก รอ้ยละ 53.3 จ านวน 16 คน และระดบัดี 
รอ้ยละ 46.7 จ านวน 14 คน หลงัการทดลองอยู่ในระดบัดีมาก รอ้ยละ 96.7 จ านวน 29 คน และ
ระดบัดี รอ้ยละ 3.3 จ านวน 1 คน และกลุ่มควบคมุมีคา่เฉล่ียของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาสุขศึกษาดา้นเจตคติก่อนการทดลอง อยู่ในระดบัดีมาก รอ้ยละ 46.7 จ านวน 14 คน ระดบัดี 
รอ้ยละ 33.3 จ านวน 10 คน ระดบัพอใช ้รอ้ยละ 16.7 จ านวน 5 คน และระดบัปรบัปรุง รอ้ยละ 
3.3 จ านวน 1 คน หลงัการทดลอง อยู่ในระดบัดีมาก รอ้ยละ 70.0 จ านวน 21 คน ระดบัดี รอ้ยละ 
16.7 จ านวน 5 คน และระดบัพอใช ้รอ้ยละ 13.3 จ านวน 4 คน   

ตาราง 5 แสดงรอ้ยละและจ านวนของคา่เฉล่ียของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสขุศกึษา
ดา้นพฤตกิรรมการปอ้งกนัการใชส้ารเสพติด 

 

                    ก่อนการทดลอง (n = 30)                   หลงัการทดลอง (n = 30) 
  แบบวดั               ดีมาก      ดี        พอใช ้  ปรบัปรุง       ดีมาก        ดี         พอใช ้  ปรบัปรุง  

               %(n)    %(n)      %(n)     %(n)          %(n)       %(n)      %(n)     %(n) 

ดา้นพฤตกิรรม  
กลุม่ทดลอง        70.0(21)  30.0(9)       0           0         96.7 (29)    3.3(1)      0          0    
กลุม่ควบคมุ        56.7(17)  33.3(10)  10.0(3)    0         66.7 (20)   30.0(9)   3.3(1)     0         
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จากตาราง 5 พบว่ากลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา 
สขุศึกษาดา้นพฤติกรรมการป้องกนัการใชส้ารเสพติด ก่อนการทดลอง อยู่ในระดบัดีมาก รอ้ยละ 
70.0 จ านวน 21 คน และระดับดี รอ้ยละ 30.0 จ านวน 9 คน หลังการทดลองอยู่ในระดับดีมาก 
รอ้ยละ 96.7 จ านวน 29 คน และระดบัดี รอ้ยละ 3.3 จ านวน 1 คน และกลุ่มควบคมุมีคา่เฉล่ียของ
คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสขุศกึษาดา้นพฤตกิรรมการปอ้งกนัการใชส้ารเสพตดิ ก่อนการ
ทดลอง อยู่ในระดบัดีมาก รอ้ยละ 56.7 จ านวน 17 คน ระดบัดี รอ้ยละ 33.3 จ านวน 10 คน และ
ระดบัพอใช ้รอ้ยละ 10.0 จ านวน 3 คน หลงัการทดลอง อยู่ในระดบัดีมาก รอ้ยละ 66.7 จ านวน 20 
คน ระดบัดี 30.0 จ านวน 9 คน และระดบัพอใช ้รอ้ยละ 3.3 จ านวน 1 คน 

ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสขุศกึษา
ดา้นความรู ้เจตคติ และพฤติกรรมการป้องกันการใชส้ารเสพติด  ก่อนการทดลองและหลังการ
ทดลองของกลุม่ทดลองท่ีสอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้น 

 
ตาราง 6 ผลการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสขุศกึษาดา้นความรู้
เจตคต ิและพฤตกิรรมการปอ้งกนัการใชส้ารเสพติด ก่อนและหลงัการทดลองของกลุม่ทดลองท่ี
สอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้น 
 

       กลุม่ทดลอง                        x̄                   S.D.                t                        p-value                                              

แบบวดัดา้นความรู ้  
ก่อนการทดลอง (30 คน)            13.03                2.89              7.835*                   .000 
หลงัการทองลอง (30 คน)           18.13                1.77 
แบบวดัดา้นเจตคต ิ     
ก่อนการทดลอง (30 คน)             3.37                 0.47              5.140*                   .000 
หลงัการทองลอง (30 คน)            3.81                 0.21 
แบบวดัพฤตกิรรมการ 
ปอ้งกนัการใชส้ารเสพตดิ 
ก่อนการทดลอง  (30 คน)            3.42                 0.38              4.852*                   .000 
หลงัการทองลอง (30 คน)            3.79                 0.18 
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ตาราง 6 (ตอ่)  

 

       กลุม่ทดลอง                          x̄                S.D.                 t                       p-value                                              

คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

ก่อนการทดลอง (30 คน)            19.83               2.35             13.126*                   .000 
หลงัการทดลอง (30 คน)             25.73              1.86   

                                              * มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตาราง 6 แสดงว่าค่าเฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสุขศึกษา 
ดา้นความรูห้ลังการทดลองของกลุ่มทดลองท่ีสอนแบบหอ้งเรียนกลับดา้น แตกต่างกับก่อนการ
ทดลอง อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยพบว่าค่าเฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาสุขศึกษาด้านความรูข้องกลุ่มทดลอง หลังการทดลองมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 18.13 
คะแนน สูงกว่าก่อนการทดลองมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 13.03 คะแนน ค่าเฉล่ียของคะแนน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสุขศึกษาดา้นเจตคติหลังการทดลองของกลุ่มทดลองท่ีสอนแบบ
หอ้งเรียนกลบัดา้น แตกต่างกบัก่อนการทดลอง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยพบว่า
ค่าเฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสุขศึกษาดา้นเจตคติของกลุ่มทดลอง หลังการ
ทดลองมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.81 คะแนน สูงกว่าก่อนการทดลองมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.37 
คะแนน และค่าเฉล่ียของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสขุศกึษาดา้นพฤติกรรมการปอ้งกัน
การใชส้ารเสพติดหลงัการทดลองของกลุ่มทดลองท่ีสอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้น แตกตา่งกับก่อน
การทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยพบว่าค่าเฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาสขุศึกษาดา้นพฤติกรรมการป้องกันการใชส้ารเสพติดของกลุ่มทดลอง หลงัการ
ทดลองมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.79 คะแนน สูงกว่าก่อนการทดลองมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.42
คะแนน 

เม่ือพิจารณาคา่เฉล่ียภาพรวมของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสขุศกึษา หลงัการ
ทดลองของกลุ่มทดลองท่ีสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  แตกต่างกับก่อนการทดลอง อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 โดยพบวา่คา่เฉล่ียของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสขุศกึษา
ของกลุ่มทดลอง หลังการทดลองมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 25.73 คะแนน สูงกว่าก่อนการทดลอง 
มีคะแนนเฉล่ียเทา่กบั 19.83 คะแนน 
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ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสขุศกึษา
ดา้นความรู ้เจตคติ และพฤติกรรมการป้องกันการใชส้ารเสพติด  ก่อนการทดลองและหลังการ
ทดลองของกลุม่ควบคมุท่ีสอนแบบวิธีปกติ 

ตาราง 7 ผลการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสขุศกึษาดา้นความรู้
เจตคต ิและพฤตกิรรมการปอ้งกนัการใชส้ารเสพติดก่อนและหลงัการทดลองของกลุม่ควบคมุท่ี
สอนแบบวิธีปกติ 
 

                                                  * มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตาราง 7 แสดงว่าค่าเฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสุขศึกษาดา้น
ความรูห้ลังการทดลองของกลุ่มควบคุมท่ีสอนแบบวิธีปกติ แตกต่างกับก่อนการทดลอง อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 โดยพบวา่คา่เฉล่ียของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสขุศกึษา
ดา้นความรูข้องกลุม่ควบคมุ หลงัการทดลองมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 14.47 คะแนน สงูกว่าก่อนการ
ทดลองมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 12.50 คะแนน ค่าเฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา 

       กลุม่ควบคมุ                            x̄                   S.D.                t                        p-value                                              

แบบวดัดา้นความรู ้      
ก่อนการทดลอง (30คน)               12.50                3.68              2.546*                   .016 
หลงัการทองลอง (30คน)              14.47                3.39 
แบบวดัดา้นเจตคต ิ  
ก่อนการทดลอง (30 คน)               3.14                 0.64              2.893*                   .007 
หลงัการทองลอง (30 คน)              3.46                 0.50 
แบบวดัพฤตกิรรมการ 
ปอ้งกนัการใชส้ารเสพตดิ 
ก่อนการทดลอง (30 คน)               3.25                 0.54              1.452                    .157 
หลงัการทองลอง (30 คน)              3.40                 0.53 
คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

ก่อนการทดลอง (30 คน)              18.89               4.22               2.771*                   .010 
หลงัการทดลอง (30 คน)               21.33               3.95   
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สุขศึกษาดา้นเจตคติหลังการทดลองของกลุ่มควบคุมท่ีสอนแบบวิธีปกติ  แตกต่างกับก่อนการ
ทดลอง อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยพบว่าค่าเฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาสขุศกึษาดา้นเจตคติของกลุ่มควบคมุ หลงัการทดลองมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.46 คะแนน 
สูงกว่าก่อนการทดลองมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.14 คะแนน และค่าเฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาสขุศกึษาดา้นพฤติกรรมการปอ้งกนัการใชส้ารเสพตดิของกลุ่มควบคมุท่ีสอนแบบ
วิธีปกติ ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ไม่แตกต่างกัน  โดยพบว่าค่าเฉล่ียของคะแนน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสุขศึกษาด้านพฤติกรรมการป้องกันการใช้สารเสพติดของกลุ่ม 
ควบคุมมีคะแนนเฉล่ียก่อนการทดลองเท่ากับ 3.25 คะแนน และหลงัการทดลองมีคะแนนเฉล่ีย
เทา่กบั 3.40 คะแนน 

เม่ือพิจารณาคา่เฉล่ียภาพรวมของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสขุศกึษา หลงัการ
ทดลองของกลุ่มควบคุมท่ีสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน แตกต่างกับก่อนการทดลอง อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 โดยพบวา่คา่เฉล่ียของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสขุศกึษา
ของกลุ่มทดลอง หลงัการทดลองมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 21.33 คะแนน สูงกว่าก่อนการทดลองมี
คะแนนเฉล่ียเทา่กบั 18.89 คะแนน 

ตอนที่ 4 ผลการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสขุศกึษา
ดา้นความรู ้เจตคติ และพฤติกรรมการปอ้งกนัการใชส้ารเสพตดิ ก่อนการทดลอง ของกลุ่มทดลอง
ท่ีสอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้น และกลุม่ควบคมุท่ีสอนแบบวิธีปกติ 

ตาราง 8 ผลการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสขุศกึษาดา้นความรู ้
เจตคต ิและพฤตกิรรมการปอ้งกนัการใชส้ารเสพติด ก่อนการทดลองของกลุม่ทดลองท่ีสอนแบบ
หอ้งเรียนกลบัดา้น และกลุม่ควบคมุท่ีสอนแบบวิธีปกติ 
 

   ก่อนการทดลอง                          x̄                   S.D.                t                     p-value                                              

แบบวดัดา้นความรู ้    
กลุม่ทดลอง (30 คน)                   13.03                2.89              1.950                  .056 
กลุม่ควบคมุ (30 คน)                   12.50               3.68 

 



  49 

ตาราง 8 (ตอ่) 

 

จากตาราง 8 แสดงว่าค่าเฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสุขศึกษาดา้น
ความรู ้ก่อนการทดลองของกลุม่ทดลองท่ีสอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้น และกลุ่มควบคมุท่ีสอนแบบ
วิธีปกติ ไม่แตกต่างกัน โดยพบว่าค่าเฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสุขศึกษา 
ดา้นความรูข้องกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 13.03 คะแนน และกลุ่มควบคมุมีคะแนนเฉล่ีย
เท่ากับ 12.50 คะแนน ค่าเฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสุขศึกษาด้านเจตคต ิ  
ก่อนการทดลองท่ีสอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้น และกลุ่มควบคมุท่ีสอนแบบวิธีปกติ ไม่แตกต่างกัน 
โดยพบว่าคา่เฉล่ียของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสขุศกึษาดา้นเจตคติของกลุ่มทดลองมี
คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.37 คะแนน และกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ  3.14 คะแนน และ
คา่เฉล่ียของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสขุศกึษาดา้นพฤตกิรรมการปอ้งกนัการใชส้ารเสพ
ติด ก่อนการทดลองของกลุ่มทดลองท่ีสอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้น และกลุ่มควบคมุท่ีสอนแบบวิธี
ปกติไม่แตกต่างกัน โดยพบว่าค่าเฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสุขศึกษา 
ดา้นพฤติกรรมการป้องกันการใชส้ารเสพติด ของกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.42 คะแนน 
และกลุม่ควบคมุมีคะแนนเฉล่ียเทา่กบั 3.25 คะแนน 

   ก่อนการทดลอง                          x ̄                   S.D.                t                     p-value            

แบบวดัดา้นเจตคติ 

กลุม่ทดลอง (30 คน)                    3.37                  0.47              1.631                 .108   

กลุม่ควบคมุ (30 คน)                   3.14                  0.64   

แบบวดัพฤตกิรรมการ 

ปอ้งกนัการใชส้ารเสพตดิ 

กลุม่ทดลอง (30 คน)                    3.42                 0.38             1.403                  .166 

กลุม่ควบคมุ (30 คน)                   3.25                  0.54 

 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

กลุม่ทดลอง (30 คน)                    19.83               2.35             1.064                  .293 

กลุม่ควบคมุ (30 คน)                   18.89               4.22   
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เม่ือพิจารณาคา่เฉล่ียภาพรวมของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสขุศกึษา ก่อนการ
ทดลองของกลุ่มทดลองท่ีสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน และกลุ่มควบคุมท่ีสอนแบบวิธีปกต ิ 
ไม่แตกต่างกัน โดยพบว่าค่าเฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสุขศึกษาของกลุ่ม
ทดลองมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 19.83 คะแนน และกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ  18.89 
คะแนน 

ตอนที่ 5 ผลการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสุขศกึษา
ดา้นความรู ้เจตคต ิและพฤติกรรมการปอ้งกนัการใชส้ารเสพติด หลงัการทดลองของกลุ่มทดลองท่ี
สอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้น และกลุม่ควบคมุท่ีสอนแบบวิธีปกต ิ

ตาราง 9 ผลการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสขุศกึษาดา้นความรู ้ 
เจตคต ิและพฤตกิรรมการปอ้งกนัการใชส้ารเสพติด หลงัการทดลองของกลุม่ทดลองท่ีสอนแบบ
หอ้งเรียนกลบัดา้น และกลุม่ควบคมุท่ีสอนแบบวิธีปกติ 
 

   หลงัการทดลอง                      x̄                      S.D.                t                        p-value         

แบบวดัดา้นความรู ้     
กลุม่ทดลอง (30 คน)                 18.13                 1.77              5.247*                   .000 
กลุม่ควบคมุ (30 คน)                 14.47                 3.39 
แบบวดัดา้นเจตคติ      
กลุม่ทดลอง (30 คน)                   3.81                 0.21              3.574*                   .001 
กลุม่ควบคมุ (30 คน)                  3.46                 0.50 
แบบวดัพฤตกิรรมการ 
ปอ้งกนัการใชส้ารเสพตดิ  
กลุม่ทดลอง (30 คน)                   3.79                 0.18              3.774*                   .000 
กลุม่ควบคมุ (30 คน)                   3.40                 0.53 
คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
กลุม่ทดลอง (30 คน)                    25.73              1.86             5.517                     .000 
กลุม่ควบคมุ (30 คน)                   21.33               3.95                  

                                * มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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จากตาราง 9 แสดงว่าค่าเฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสุขศึกษาดา้น
ความรู ้หลงัการทดลองของกลุ่มทดลองท่ีสอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้นแตกต่างกับกลุ่มควบคมุท่ี
สอนแบบวิธีปกติ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยพบว่าคา่เฉล่ียของคะแนนผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาด้านความรู้ของกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 18.13 คะแนน  
สงูกว่ากลุ่มควบคมุมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 14.47 คะแนน คา่เฉล่ียของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาสุขศึกษาดา้นเจตคติ หลังการทดลองของกลุ่มทดลองท่ีสอนแบบห้องเรียนกลับดา้น
แตกตา่งกบักลุ่มควบคมุท่ีสอนแบบวิธีปกติ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยคา่เฉล่ียของ
คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสุขศึกษาดา้นเจตคติของกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 
3.81 คะแนนสูงกว่ากลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ  3.46 คะแนน และค่าเฉล่ียของคะแนน
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสขุศกึษาดา้นพฤตกิรรมการป้องกนัการใชส้ารเสพตดิ หลงัการทดลอง
ของกลุ่มทดลองท่ีสอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้นแตกต่างกบักลุ่มควบคมุท่ีสอนแบบวิธีปกติ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยค่าเฉล่ียของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสขุศกึษาดา้น
พฤตกิรรมการปอ้งกนัการใชส้ารเสพติดของกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียเทา่กบั 3.79 คะแนนสงูกว่า
กลุม่ควบคมุมีคะแนนเฉล่ียเทา่กบั 3.40 คะแนน 

เม่ือพิจารณาคา่เฉล่ียภาพรวมของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสขุศกึษา หลงัการ 
ทดลองของกลุ่มทดลองท่ีสอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้นแตกตา่งกบักลุ่มควบคมุท่ีสอนแบบวิธีปกต ิ
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยพบว่าค่าเฉล่ียของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
สุขศึกษาของกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 25.73 คะแนน และกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉล่ีย
เทา่กบั 21.33 คะแนน 

ตอนที่ 6 คะแนนความพึงพอใจของกลุ่มทดลองท่ีมีต่อวิธีการสอนแบบหอ้งเรียน
กลบัดา้น 

ตาราง 10 คะแนนความพงึพอใจของกลุม่ทดลองท่ีมีตอ่วิธีการสอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้น 
 

               รายการประเมิน    x ̄       S.D.   แปลผล ล าดบัท่ี 

1. การใชส่ื้อออนไลนแ์ละบทเรียนคอมพิวเตอรช์ว่ย
สอนท าใหน้กัเรียนเกิดความสนใจในการเรียน 
สขุศกึษา 

4.50 0.57 
   

มากท่ีสดุ        1 
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ตาราง 10 (ตอ่) 

 

               รายการประเมิน    x ̄     
  

 S.D.   แปลผล ล าดบัท่ี 

2. นกัเรียนชอบการแสดงบทบาทสมมตุิ 4.47 0.63    มาก      2 
3.การใชส่ื้อออนไลนแ์ละบทเรียนคอมพิวเตอรช์ว่ย
สอนท าใหน้กัเรียนเขา้ใจเนือ้หาไดดี้มากขึน้ 

4.43 0.57    มาก      3 

4. วิดโิอท่ีครูใชส้อนมีเนือ้หานา่สนใจ 4.43 0.57    มาก      3 
5. นกัเรียนคดิวา่การสง่งานผา่น google classroom 
มีความสะดวกและตดิตามคะแนนได ้

4.37 0.76    มาก      5 
 

6. การใชส่ื้อออนไลนแ์ละบทเรียนคอมพิวเตอรช์ว่ย
สอนท าใหน้กัเรียนรูโ้ทษของสารเสพตดิ 

4.37 0.71    มาก      5 

7. การใชส่ื้อออนไลนแ์ละบทเรียนคอมพิวเตอรช์ว่ย
สอนท าใหน้กัเรียนเขา้ใจวิธีการปอ้งกนัการติดสารเสพ
ตดิ 

4.33 0.88    มาก      7 

8. วิธีการสอนท่ีครูน ามาใชท้  าใหน้กัเรียนสามารถ
ตดิตามบทเรียนไดใ้นกรณีท่ีนกัเรียนหยดุเรียน 

4.30 0.75    มาก                       8 
 

9. การเรียนการสอนแบบใหมท่ าใหน้กัเรียนได ้
แลกเปล่ียนความรูก้บัเพ่ือน 

4.27 1.08    มาก      9 

10. นกัเรียนสามารถปฏิบตังิานท่ีครูมอบหมายไดโ้ดย
ศกึษาส่ือออนไลนแ์ละบทเรียนคอมพิวเตอรช์่วยสอน 

4.27 0.74    มาก      9 

11. นกัเรียนคิดว่าการเรียนการสอนแบบใหมค่วร
น าไปใชก้บัรายวิชาอ่ืนๆ 

4.27 0.64    มาก      9 

12. บทเรียนคอมพิวเตอรช์ว่ยสอนมีเกมท่ีดงึดดูความ
สนใจได ้

4.27 0.58    มาก      9 

13. ส่ือการสอนออนไลนส์ามารถเขา้ถึงไดง้่าย 4.27 0.45    มาก      9 
14. ภาษาท่ีใชใ้นบทเรียนคอมพิวเตอรช์ว่ยสอน 4.23 0.73    มาก     14 
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ตาราง 10 (ตอ่)  

 

               รายการประเมิน  x ̄       S.D.   แปลผล ล าดบั   
ท่ี 

15. แบบฝึกในบทเรียนคอมพิวเตอรช์ว่ยสอนเหมาะสม
กบัวยัและความสามารถของนกัเรียน 

4.17 0.53    มาก     15 

16. วิดโิอท่ีครูใชส้อนท าใหน้กัเรียนเขา้ใจลกัษณะอาการ
คนติดสารเสพตดิมากขึน้ 

4.17 0.53    มาก     15 

17. วิดโิอท่ีครูใชส้อนท าใหน้กัเรียนเห็นโทษของสารเสพ
ตดิ 

4.13 0.93    มาก     17 

18. เนือ้หาท่ีอยูใ่นส่ือออนไลนแ์ละบทเรียนคอมพิวเตอร์
ชว่ยสอนกบัเนือ้หาในชัน้เรียนมีความสมัพนัธส์อดคลอ้ง
กนั 

4.13  0.63     มาก     17 

19. มีความสมดลุในการเรียนรูก้บัครูในชัน้เรียนและแบบ
ออนไลน ์ 4.00  0.74     มาก     19 

20. การเรียนการสอนแบบใชส่ื้อออนไลนแ์ละบทเรียน
คอมพิวเตอรช์ว่ยสอนท าใหมี้ปฏิสมัพนัธม์ากขึน้ระหวา่ง
ตวัผูเ้รียน 

3.93 
 

 0.69 
 

    มาก 
 

    20 

 
                                           รวม 4.27 0.20    มาก  

 
จากตาราง 10 พบว่าคะแนนความพึงพอใจของกลุ่มทดลองท่ีมีต่อวิธีการสอนสุขศึกษา

แบบห้องเรียนกลับด้าน มีภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจเท่ากับ 4.27



 

 

บทที ่5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดต้ัง้ความมุง่หมายไวด้งันี ้

1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังทดลองของการจัดการ
เรียนรูส้ขุศกึษา เรื่องสารเสพติด ดว้ยวิธีการสอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้น ของนกัเรียนมธัยมศกึษา
ตอนตน้ 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ระหวา่งกลุม่ทดลองท่ีสอนแบบหอ้งเรียน
กลบัดา้นกบักลุม่ควบคมุท่ีสอนแบบวิธีปกต ิ(บรรยาย) 

3. เพ่ือศกึษาความพงึพอใจท่ีมีตอ่วิธีการสอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้น 

สมมตฐิานของการวิจัย 
1.คา่เฉล่ียของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสขุศกึษาดา้นความรู ้เจตคติ และ

พฤติกรรมการป้องกนัการใชส้ารเสพติด เรื่องสารเสพติด ก่อนการทดลองและหลงัการทดลองของ
นกัเรียนท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้น แตกตา่งกนั 

2. คา่เฉล่ียของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสขุศกึษาดา้นความรู ้เจตคติ และ
พฤติกรรมการป้องกันการใชส้ารเสพติด เรื่องสารเสพติด หลงัการทดลองของนกัเรียนท่ีไดร้บัการ
จดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้น และกลุม่ควบคมุท่ีสอนแบบวิธีปกติ แตกตา่ง
กนั 

3. ความพึงพอใจของกลุ่มทดลองมีต่อวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับดา้น อยู่ใน
ระดบัมาก 

วิธีด าเนินการวิจัย  
การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาครัง้นีเ้ป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียน

ปทมุคงคา จ านวน 26 หอ้งเรียน มีนกัเรียนทัง้หมด 803 คน 
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การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาในครั้งนี ้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี1 

โรงเรียนปทมุคงคา ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2562 จ  านวน 60 คน คน ซึ่งไดม้าโดยใชก้ารเลือก
กลุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยมีเกณฑก์ารคดัเลือก ดงันี ้

1. นกัเรียนทัง้สองกลุม่เป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ในปี พ.ศ. 2562 
2. นกัเรียนทัง้สองกลุม่มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสขุศกึษาอยูใ่นระดบั 
ใกลเ้คียงกนั 
3. นักเรียนมีความพรอ้มในการใช้อินเทอรเ์น็ต เป็นกลุ่มทดลอง คือ  

หอ้ง ม.1/1 และม.1/3 จ  านวน 30 คน จัดการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสอนแบบหอ้งเรียนกลับดา้นและ
กลุม่ควบคมุ คือ หอ้ง ม.1/2 และม.1/4 จ  านวน 30 คน จดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีปกติ  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
1.แผนการจดัการเรียนรูว้ิชาสขุศกึษาท่ีสอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้น เรื่อง 
สารเสพตดิ 
2.แบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดา้นความรู ้เรื่องสารเสพตดิ 
3.แบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดา้นเจตคต ิเรื่องสารเสพตดิ 
4.แบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดา้นพฤติกรรมการปอ้งกนัการใชส้ารเสพติด 
5.ส่ือเทคโนโลยีท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู ้ไดแ้ก่ บทเรียนคอมพิวเตอรช์่วยสอน 

เรื่องสารเสพตดิ และแอพพลิเคชั่น Google Classroom 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1.ใชเ้วลาในการด าเนินการวิจยัทัง้หมด 6 สปัดาห ์โดยแบง่การด าเนินการ 

เก็บรวบรวมข้อมูลเป็น 3 ระยะ ดังต่อไปนี ้  
1.1 การเตรียมความพรอ้ม 1 สปัดาห ์เป็นช่วงเตรียมความพรอ้มและความเขา้ใจใน

การใชส่ื้อออนไลน ์แอพพลิเคชั่น Google Classroom และบทเรียนคอมพิวเตอรช์่วยสอน เรื่อง 
สารเสพตดิ 

1.2 การจดัการเรียนรูใ้ชเ้วลาทัง้หมด 4 สปัดาห ์โดยผูว้ิจยัจัดการเรียนรูด้ว้ยตนเอง 
สัปดาหล์ะ 1 คาบ คาบละ 50 นาที  กลุ่มทดลองท่ีสอนแบบหอ้งเรียนกลับดา้น จ านวน 30 คน 
และกลุม่ควบคมุท่ีสอนแบบวิธีปกติ จ านวน 30 คน 

1.3 การประเมินผล 1 สปัดาห ์
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2. ท าการทดสอบก่อนเรียนกับกลุ่มทดลองทัง้ 2 กลุ่ม ดว้ยแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนดา้นความรู ้เจตคติ และพฤติกรรมการปอ้งกนัการใชส้ารเสพติด เรื่องสารเสพติด แลว้บนัทึก
ผลการสอบไวเ้ป็นคะแนนก่อนเรียนส าหรบัการวิเคราะหข์อ้มลู 

3. ด าเนินการทดลอง ผูว้ิจยัเป็นผูด้  าเนินการสอนนกัเรียนทัง้ 2 กลุ่มดว้ยตนเองใชเ้นือ้หา
เดียวกนั ระยะเวลาในการจดัการเรียนรู ้4 สปัดาห ์โดยใชก้ารเรียนรู ้2 วิธีดงันี ้

3.1 กลุ่มทดลอง ใชแ้ผนจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้น โดยให้
ดส่ืูอบทเรียนคอมพิวเตอรช์ว่ยสอนก่อนเรียน  

3.2 กลุม่ควบคมุ ใชแ้ผนการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีปกต ิ(บรรยาย) 
4. เก็บรวบรวมขอ้มลูหลงัการทดลองโดยท าแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดา้นความรู ้

เจตคติ และพฤติกรรมการป้องกันการใช้สารเสพติด เรื่องสารเสพติด ซึ่งเป็นแบบทดสอบชุด
เดียวกบัท่ีใชท้ดสอบก่อนเรียน 

5. ท าการทดสอบความพึงพอใจท่ีมีต่อการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  โดยใช้แบบ
ประเมินความพงึพอใจท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้ 

การวิเคราะหข้์อมูล 
1. วิเคราะหค์า่สถิติพืน้ฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนแบบ

วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดา้นความรู ้เจตคต ิและพฤตกิรรมการปอ้งกนัการใชส้ารเสพติดท่ีผูว้ิจยั
สรา้งขึน้ 

2. สถิตท่ีิใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู  
2.1 ค านวณหาค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนแบบ

วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดา้นความรู ้เจตคติ และพฤติกรรมการปอ้งกนัการใชส้ารเสพติด โดยใช้
โปรแกรมส าเรจ็รูป  

2.2 ทดสอบความแตกต่างผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านความรู้ เจตคติ และ
พฤตกิรรมการปอ้งกนัการใชส้ารเสพติด ก่อนการทดลอง ของกลุม่ทดลองท่ีสอนแบบหอ้งเรียนกลบั
ดา้น และกลุม่ควบคมุท่ีสอนแบบวิธีปกติ โดยใชว้ิธี Independent samples t-test 

2.3 ทดสอบความแตกต่างผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านความรู้ เจตคติ และ
พฤติกรรมการปอ้งกนัการใชส้ารเสพติด หลงัการทดลอง ของกลุม่ทดลองท่ีสอนแบบหอ้งเรียนกลบั
ดา้นกบักลุม่ควบคมุท่ีสอนแบบวิธีปกต ิโดยใชว้ิธี Independent samples t-test 

2.4 ทดสอบความแตกต่างผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านความรู้ เจตคติ และ
พฤติกรรมการป้องกันการใชส้ารเสพติด ก่อนการทดลอง และหลงัการทดลอง ของกลุ่มทดลองท่ี
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สอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้นและกลุ่มควบคมุท่ีสอนแบบวิธีปกติ โดยใชว้ิธี Dependent samples 
t-test 

สรุปผลการวิจัย 
1.ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสุขศึกษาดา้น

ความรู ้เจตคติ และพฤติกรรมการปอ้งกนัการใชส้ารเสพติดหลงัการทดลองของกลุม่ทดลองท่ีสอน
แบบหอ้งเรียนกลบัดา้นสงูกวา่ก่อนการทดลอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

2.ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสุขศึกษาดา้น
ความรู ้เจตคต ิและพฤติกรรมการปอ้งกนัการใชส้ารเสพตดิ หลงัการทดลองของกลุม่ทดลองท่ีสอน
แบบหอ้งเรียนกลบัดา้น สงูกว่ากลุ่มควบคมุท่ีสอนแบบวิธีปกติ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 

3.ความพงึพอใจของนกัเรียนท่ีมีตอ่การสอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้นอยูใ่นระดบัมาก  
(คา่เฉล่ีย = 4.26) 

อภปิรายผล 
จากผลการศึกษา ผลของการจดัการเรียนรูสุ้ขศกึษาดว้ยวิธีการสอนแบบหอ้งเรียนกลบั

ดา้น เรื่องสารเสพติดท่ีมีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ มีประเด็น
น ามาอภิปรายผลการวิจยัดงันี ้ 

1.ผลการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสุขศกึษาดา้น
ความรู ้เจตคติ และพฤติกรรมการป้องกนัการใชส้ารเสพติด เรื่องสารเสพติด ก่อนการทดลองและ
หลงัการทดลอง ของนกัเรียนท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้น 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าค่าเฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา 
สขุศกึษาดา้นความรู ้เจตคติ และพฤตกิรรมการปอ้งกนัการใชส้ารเสพติดหลงัการทดลองของกลุ่ม
ทดลองท่ีสอนแบบหอ้งเรียนกลับดา้น สูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 
.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีไดต้ัง้ไว ้จากผลการวิเคราะหข์อ้มูลแสดงว่าการจัดการเรียนวิชา  
สขุศึกษาดว้ยวิธีการสอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้นมีส่วนช่วยในการพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ดา้นความรู ้เจตคติ และพฤติกรรมการป้องกันการใชส้ารเสพติดของผู้เรียน เพราะการจัดการ
เรียนรูส้ขุศกึษาช่วยพฒันาความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องสารเสพตดิ โดยครูผูส้อนจะมีการอธิบายและ
ยกตวัอย่างใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจมากขึน้ ซึ่งผูเ้รียนจะไดแ้ลกเปล่ียนการเรียนรูแ้ละท าความ
เขา้ใจผ่านกระบวนการจดัการเรียนรูท้างสขุศึกษา ท าใหมี้ผูเ้รียนมีพฒันาการความรูดี้ขึน้ ซึ่งตรง
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กับค ากล่าวของ สุชาติ โสมประยูร (2553) ท่ีกล่าวไวว้่า การสอนสุขศึกษาใหน้ักเรียนเกิดความรู  ้
ครูควรใชกิ้จกรรมในการสอนหลายๆอยา่งประกอบกนั เพ่ือใหน้กัเรียนมีสว่นรว่มในการเรียนชว่ยให้
เกิดความรูค้วามเขา้ใจในเนือ้หาวิชาสขุศกึษามากขึน้จากเดิมและไดเ้กิดการรูแ้จง้เห็นจริงในสิ่งท่ี
เรียน จะส่งผลใหน้ักเรียนเกิดเจตคติท่ีดีไดง้่าย ในการจดัการเรียนวิชาสุขศึกษาดว้ยวิธีการสอน
แบบหอ้งเรียนกลบัดา้นผูว้ิจยัไดส้รา้งความตระหนกัในความส าคญัของตวันกัเรียน ใหท้กุคนมีสว่น
รว่มในการแสดงบทบาทสมมติ โดยไดเ้รียนรูแ้ละแสดงความคิดเห็นรว่มกัน ในเรื่องโทษของสาร
เสพติดในแตล่ะประเภท ซึ่งผูเ้รียนเกิดความสนกุสนานและใหค้วามรว่มมือในการท ากิจกรรมเป็น
อย่างดี ซึ่งสอดคลอ้งกบัจินตนา สรายทุธพิทกัษ์ (2557) ว่าการรว่มกนัท างานกลุ่มดว้ยความเต็ม
ใจและมีเจตคติท่ีดีตอ่กนัท าใหเ้กิดความพรอ้มในการเรียนรู ้และสนกุในการรว่มท ากิจกรรม รวมถึง
การท่ีนักเรียนช่วยกันสรุปความคิดในเรื่องโทษของสารเสพติด ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ผลสมัฤทธ์ิดา้นเจตคติ นอกจากนีก้ารจดัการเรียนวิชาสขุศกึษาดว้ยวิธีการสอนแบบหอ้งเรียนกลบั
ดา้นช่วยสนบัสนุนใหน้กัเรียนไดน้  าเสนอผลงานผ่านกิจกรรมการอภิปรายในชัน้เรียน และเนน้ให้
เกิดการปฏิบตัิและมีพฤติกรรมการปอ้งกนัการใชส้ารเสพติดโดยยกตวัอย่างเหตกุารณจ์ากในข่าว
ให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะหโ์ทษ และอันตรายของสารเสพติด รวมถึ งโทษทางกฎหมาย ท าให้
นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิพฤติกรรมการป้องกันการใชส้ารเสพติดท่ีพฒันามากขึน้ ซึ่งตรงกับค ากล่าว
ของสุชาติ โสมประยูร (2553) ท่ีกล่าวไวว้่าการจัดการเรียนวิชาสุขศึกษาควรใหค้วามส าคญักับ
กิจกรรมการเรียนการสอนใหน้กัเรียนมีส่วนรว่มในการลงมือปฏิบตัิ พยายามท าให้นกัเรียนประสบ
ความส าเร็จ เพ่ือใหน้กัเรียนมีความพอใจเกิดการคน้พบและพฒันาสติปัญญาตนเอง บทบาทของ
ครูคือผูช้่วยใหผู้เ้รียนท าทกุสิ่งทกุอย่างท่ีเขาสามารถจะท าได ้และท าไดอ้ย่างดีดว้ย  ซึ่งสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของMarlowe C.A. (2012) ไดท้  าการศึกษาเปรียบเทียบผลของการจดัการเรียนรูแ้บบ
ห้องเรียนกลับด้านกับผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนและความเครียด ผลการศึกษาพบว่าผู้เรียนมี
ความเครียดลดลงเม่ือเทียบกับชัน้เรียนอ่ืน และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอบย่อยพบว่ามี
พฒันาการสงูขึน้ ส่วนคะแนนของการสอบนัน้มีความแตกตา่งทางสถิติ ในภาพรวมทัง้หมดผูเ้รียน
มีความพึงพอใจกับวิธีการเรียนแบบห้องเรียนกลับดา้น และเห็นถึงประโยชนท่ี์เกิดขึน้จากการ
สามารถท างานท่ีไดร้บัมอบหมายของตนเอง และสามารถคน้ควา้ตามความสนใจของผูเ้รียนไดใ้น
เชิงลึก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Jalal Nouri (2016)ได้ท าการศึกษาวิธีการสอนแบบ
หอ้งเรียนกลบัดา้นในระดบัอดุมศกึษา โดยใชส่ื้อวิดีโอ และ Moodle ซึ่งเป็นระบบการจดัการเรียน
การสอนแบบออนไลนใ์หมี้บรรยากาศเสมือนเรียนในชัน้เรียน เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู ้
ผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนแบบห้องเรียนกลับดา้น การใช้วิดี โอ และ 
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Moodle ท าให้นักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนเพิ่มขึน้ขึน้ มีส่วนร่วมในการเรียนรูม้ากขึน้ โดย
นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึน้ การสอนแบบหอ้งเรียนกลับดา้นท าให้จัดการเรียนการ
สอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

 2. ผลการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสขุศกึษาดา้น
ความรู ้เจตคติ และพฤติกรรมการปอ้งกนัการใชส้ารเสพติดหลงัการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองท่ี
สอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้นกบักลุม่ควบคมุท่ีสอนแบบวิธีปกต ิ  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าค่าเฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา 
สขุศกึษาดา้นความรู ้เจตคต ิและพฤติกรรมการปอ้งกนัการใชส้ารเสพติด หลงัการทดลองของกลุ่ม
ทดลองท่ีสอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้นสูงกว่ากลุ่มควบคมุท่ีสอนแบบวิธีปกติ อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 จากผลการวิเคราะหข์อ้มูลแสดงว่าการจดัการเรียนวิชาสขุศึกษาดว้ยวิธีการสอน
แบบห้องเรียนกลับดา้น ส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นความรู ้เจตคติและ
พฤติกรรมการป้องกันการใชส้ารเสพติดของผูเ้รียนมากกว่าการสอนสุขศึกษาแบบปกติ เน่ืองจาก
การสอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้นมุ่งเนน้ใหน้กัเรียนฝึกทกัษะตา่งๆ ไดแ้ก่ การสงัเกต การคิด การตัง้
ค  าถาม การสรุปขอ้มลู จากแหล่งขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้เป็นบทเรียนออนไลน ์ไดแ้ก่ แอปพลิเคชั่น 
Google Classroom และบทเรียนคอมพิวเตอรช์่วยสอน เรื่องสารเสพติด ซึ่งผูเ้รียนสามารถศึกษา
และท าความเข้าใจเนือ้หาก่อนการเข้าชั้นเรียน ท าให้ในชั้นเรียนนักเรียนน าความรูท่ี้ได้รบัมา
ประยุกตใ์ชใ้นการท างาน และแกปั้ญหาต่างๆ ในชัน้เรียน เช่น การอภิปรายข่าวกรณีศึกษาเรื่อง
สารเสพติดกับการเกิดโรคและอบุตัิเหตใุน นกัเรียนรว่มกันสรุปความรูท่ี้ไดร้บัจากการดคูลิปวิดิโอ 
เรื่อง HEALTH CHECK  สมองติดยา โดยช่วยกันตอบค าถามดงันี ้1) ผูต้ิดสารเสพติดมีลักษณะ
และอาการอย่างไรบา้ง 2) ผลกระทบของการใชส้ารเสพติดมีอะไรบา้ง 3) ใหน้กัเรียนยกตวัอย่าง
วิธีการเลิกใชส้ารเสพตดิท่ีแพทยไ์ดแ้นะน าในคลิปวิดิโอ การแสดงวิธีการชกัชวนผูอ่ื้นใหล้ด ละ เลิก
สารเสพติดโดยใชท้กัษะตา่งๆ โดยใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่มเพ่ือแสดงบทบาทสมมุติ เรื่องโทษของสาร
เสพติด โดยใหเ้ลือกประเภทของสารเสพติดตามความสนใจ ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ท่ีไดก้ล่าวมาส่งผล
ให้นักเรียนเกิดความกล้าแสดงออกและเกิดการเรียนรูร้่วมกัน ท าให้มีการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาสขุศกึษามากกว่าวิธีการสอนแบบวิธีปกติท่ีเนน้ท่องจ า และฟังครูบรรยายเนือ้หา
มากกวา่ใหน้กัเรียนไปศกึษาและท าความเขา้ใจเนือ้หาก่อนการเขา้ชัน้เรียน การสอนแบบหอ้งเรียน
กลับดา้นยังช่วยให้ผู้เรียนท่ีขาดเรียนสามารถติดตามบทเรียนไดท้ันเพ่ือน เม่ือทางโรงเรียนมี
กิจกรรมหรือวันหยุดท่ีท าให้ไม่ไดเ้ขา้เรียนในชัน้เรียน ครูสามารถสอนและมอบหมายงานผ่าน
แอพพลิเคชั่น Google Classroom ได ้นกัเรียนสามารถสง่งานและทราบคะแนนท่ีครูผูส้อนใหผ้่าน
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ทางแอปพลิเคชั่น Google Classroom เพ่ือเป็นการปอ้งกนัการส่งงานแลว้ชิน้งานสญูหาย ทัง้นีจ้ึง
กล่าวไดว้่าวิธีการสอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้น ส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้น
ความรู ้เจตคติ และพฤติกรรมการปอ้งกนัการใชส้ารเสพติดของผูเ้รียนมากกว่าการสอนสุขศกึษา
แบบปกติ และยงัพบว่าค่าเฉล่ียของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสุขศึกษาดา้นพฤติกรรม
การป้องกันการใชส้ารเสพติดของกลุ่มควบคุมท่ีสอนแบบวิธีปกติ  ก่อนการทดลองและหลังการ
ทดลอง ไมแ่ตกตา่งกนั แสดงว่าการจดัการเรียนวิชาสขุศกึษาดว้ยวิธีการสอนแบบปกต ิไมส่ามารถ
พฒันาผลสมัฤทธ์ิทางดา้นพฤติกรรมการป้องกันการใชส้ารเสพติดไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเท่ากับ
การจดัการเรียนวิชาสขุศกึษาดว้ยวิธีการสอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้น ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
นิชาภา บรุีกาญจน ์(2556) ไดศ้กึษาผลการจดัการเรียนรูว้ิชาสขุศกึษาโดยใชแ้นวคิดแบบหอ้งเรียน
กลับดา้นท่ีมีต่อความรบัผิดชอบและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน้ 
ผลการวิจยัพบว่าค่าเฉล่ียของคะแนนความรบัผิดชอบและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสุขศึกษา
ของนกัเรียนกลุ่มทดลองหลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 และค่าเฉล่ียคะแนนความรบัผิดชอบและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสุขศึกษาของนกัเรียน
กลุ่มทดลองสูงกว่านกัเรียนกลุ่มควบคุมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ งานวิจยัของ
จาตุรนต ์มหากนก (2562) ไดศ้ึกษาผลของการจดัการเรียนรูว้ิชาพลศึกษาตามแนวคิดหอ้งเรียน
กลบัดา้นท่ีมีต่อคณุลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นใฝ่เรียนรูแ้ละผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน
มธัยมศึกษาตอนตน้ ผลการวิจยัพบว่ากลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียคณุลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้น
ใฝ่เรียนรูแ้ละผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หลงัการทดลองแตกตา่งกบัก่อนการทดลองอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 และหลงัการทดลองเป็นเวลา 8 สปัดาห ์กลุ่มทดลองมีคะแนนคณุลกัษณะอนั
พึงประสงคด์า้นใฝ่เรียนรูแ้ละผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดา้นทกัษะ แตกตา่งกบักลุ่มควบคมุ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  

3. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการสอนแบบห้องเรียนกลับดา้น ซึ่งจากการ
วิเคราะหข์อ้มลู พบวา่ความพึงพอใจในภาพรวมท่ีมีตอ่การสอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้นอยูใ่นระดบั
มาก โดยพบว่าผูเ้รียนมีความพึงพอใจในเรื่อง การใชส่ื้อออนไลนแ์ละบทเรียนคอมพิวเตอรช์่วย
สอนท าให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนสุขศึกษา นักเรียนชอบการแสดงบทบาทสมมุติ  
การใชส่ื้อออนไลนแ์ละบทเรียนคอมพิวเตอรช์่วยสอนท าใหน้กัเรียนเขา้ใจเนือ้หาไดดี้มากขึน้  วิดิโอ
ท่ีครูใชส้อนมีเนือ้หาน่าสนใจ นักเรียนคิดว่าการส่งงานผ่าน Google Classroom มีความสะดวก
และติดตามคะแนนได ้และการใชส่ื้อออนไลนแ์ละบทเรียนคอมพิวเตอรช์่วยสอนท าใหน้ักเรียนรู้
โทษของสารเสพตดิ และยงัพบว่าความพึงพอใจรายขอ้ อยูใ่นระดบัมาก อาจเป็นเพราะว่าผูว้ิจยัใช้
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กิจกรรมการจัดการเรียนรูท่ี้หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และการใช้ส่ือออนไลน ์เช่น 
บทเรียนคอมพิวเตอรช์่วยสอน ซึ่งมีเนือ้หา รูปภาพ เสียง และเกมท่ีน่าสนใจ  และแอปพลิเคชั่น 
Google Classroom ท่ีอ  านวยความสะดวกในการสง่งาน และมีส่ือคลิปวิดิโอเก่ียวกบัสารเสพติดท่ี
นักเรียนสามารถศึกษานอกชั้นเรียนได้ ซึ่งตรงกับค ากล่าวของ กิตติชัย สุธาสิโนบล (2558)  
ว่าห้องเรียนกลับดา้นเป็นนวัตกรรมการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ โดยครูผู้สอนเป็นผู้ชีแ้นะใช้
กิจกรรมท่ีก าหนดขึน้เอง เช่น เกม สถานการณจ์ าลอง ส่ือปฏิสมัพนัธ ์การใชส่ื้อออนไลน ์เว็บไซต ์
โดยนักเรียนเป็นผู้บูรณาการสรา้งทักษะองคค์วามรูจ้ากส่ือท่ีได้รับและช่วยเหลือนักเรียนท่ีมี
ความสามารถแตกต่างกันใหก้้าวหนา้ในการเรียนตามความสามารถตามท่ีตนเองพึงพอใจท่ีจะ
เรียน เช่น นักเรียนสามารถดูบทเรียนคอมพิวเตอรช์่วยสอนไดด้ว้ยตนเองจะหยุดตรงไหน หรือ 
กรอกลบัก็ไดต้ามท่ีตนเองพึงพอใจ โดยหอ้งเรียนกลบัดา้นจะใชไ้ดดี้กบันกัเรียนท่ีมีความพรอ้มใน
การใชเ้ทคโนโลยี และไดร้บัการสนับสนุนส่งเสริมในการใชเ้ทคโนโลยีมาใชใ้นการคน้หาความรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจยัของพิมพป์ระภา พาลพ่าย (2557) ไดศ้กึษาการใช้
ส่ือสงัคมตามแนวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้น เรื่อง ภาษาเพ่ือการส่ือสาร เพ่ือสง่เสรมิผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6  ผลการวิจยัพบว่าผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
หลงัจากการเรียนผ่านส่ือสังคมตามแนวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้นสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 และนกัเรียนมีความพึงพอใจตอ่ส่ือสงัคมตามแนวคดิหอ้งเรียนกลบั
ดา้นเพ่ือส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในระดับมากท่ีสุด และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Kin-yuen Lee and Yiu-chi Lai (2017) ได้ท าการศึกษาวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านใน
วิชาการส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา จ านวน 28 คน  
โดยน าวิธีการสอนแบบหอ้งเรียนกลับดา้นมาใช ้โดยให้นักเรียนสรา้งแบบจ าลอง 3 มิติ และท า
แบบทดสอบออนไลน์ ผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึน้ อีกทั้งยังช่วย
สง่เสรมิทกัษะการคดิขัน้สงู และนกัเรียนมีความพงึพอใจกบัวิธีการเรียนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้น 

จากข้อมูลท่ีผู้วิจัยได้อภิปรายไปในข้างต้น สามารถสรุปได้ว่าการจัดการเรียนรู ้
สุขศึกษาด้วยวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับดา้นมีส่วนช่วยในการพัฒนาคะแนนผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาด้านความรู ้เจตคติ และพฤติกรรมการป้องกันการใช้สารเสพติด  
แตกต่างจากกลุ่มควบคมุท่ีเรียนเนือ้หาจากหนงัสือเรียนโดยท่ีครูผูส้อนบรรยายเพียงอย่างเดียว  
ท าใหค้่าเฉล่ียของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสุขศึกษาดา้นพฤติกรรมการป้องกันการใช้
สารเสพติด ก่อนและหลังการทดลองของกลุ่มควบคุมท่ีสอนแบบวิธีปกติไม่แตกต่างกันทางสถิต ิ
ทัง้นีเ้น่ืองมาจากการจดัการเรียนรูส้ขุศกึษาดว้ยวิธีการสอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้นเนน้ใหน้กัเรียน
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ไดล้งมือปฏิบตัิจริง เพ่ือฝึกทักษะในการปฏิเสธ ผ่านรูปแบบการแสดงบทบาทสมมติว่าหากเจอ
สถานการณน์ัน้นกัเรียนจะมีวิธีการปอ้งกนัหลีกเล่ียงสารเสพติดอย่างไร ตลอดจนเห็นโทษของสาร
เสพติด เป็นการสรา้งแรงจงูใจและทา้ทายความสามารถ ท าใหมี้ความสนกุในการเรียน จึงเกิดการ
เปล่ียนแปลงผลสมัฤทธ์ิดา้นพฤติกรรมการป้องกันการใชส้ารเสพติด ซึ่งตรงกบัค ากล่าวของ กิตติ
ชยั สุธาสิโนบล (2558) ว่าการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้น จะก่อใหเ้กิด
กระบวนการสรา้งองคค์วามรูท่ี้เรียกว่า การเรียนแบบรอบรูห้รือการเรียนใหรู้จ้ริงซึ่งเป็นการเรียนท่ี
ชว่ยเพิ่มผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน  

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังนี ้

1. การจดัการเรียนรูส้ขุศกึษาดว้ยวิธีการสอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้นตอ้งมีการสรา้ง 
ส่ือออนไลนใ์หช้ดัเจนสอดคลอ้งกบัเนือ้หาและจดุประสงคใ์นการเรียน หากน าส่ือท่ีผูอ่ื้นผลิตขึน้มา
ใชใ้นการสอน ควรมีการพิจารณาและตรวจสอบความเหมาะสมของส่ือใหเ้หมาะสมกับวุฒิภาวะ
ของนกัเรียน 

2. การจดัการเรียนรูส้ขุศกึษาดว้ยวิธีการสอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้นมีขอ้จ ากดัใน 
เรื่องของการใช้โทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร ์ เพื่อเข้าถึงข้อมูลโดยใช้อิน เทอร ์เน็ต 
หากนักเรียนไม่มีความพร้อมในอุปกรณ์ ค รูผู ้สอนควรหาวิธี ที่จะท าให้นักเรียนเข้าถึง
ข้อมูลได้ 

3.ครูผู้สอนจะต้องช่วยส่งเสริมสนับสนุน ให้นักเรียนเกิดความกล้าแสดง  
ออกในการแสดงความคิด เห็น ร่วมกัน  เ พื่อสร ้า งบรรยากาศในการ เรียน  ตลอดจน
ติดตามการเรียนผ่านส่ือออนไลน์ หรือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนว่านักเรียนทุกคน
ได้มีการศึกษามาก่อนเข้าชั้นเรียน  

ข้อเสนอแนะเพือ่การวิจัย 
1. ควรมีการศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสขุศกึษาดว้ยวิธีการสอนแบบ 

หอ้งเรียนกลบัดา้นในเนือ้หาอ่ืนๆ เชน่ โรคตา่งๆ การปฐมพยาบาล เป็นตน้ 
2. ควรมีการศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสขุศกึษาดว้ยวิธีการสอนแบบ 

หอ้งเรียนกลบัดา้นในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 
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ค าอธิบายรายวิชา พ 23102 สขุศกึษา 

โครงสรา้งรายวิชา พ 23102 สขุศกึษา 

แผนการจดัการเรียนรูว้ิชาสขุศกึษาท่ีสอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้นเรื่องสารเสพตดิ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

พ 21103 สุขศึกษา 2            กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1             จ านวน 0.5 หน่วยกิต    เวลา 20 ช่ัวโมง 
 

ศึกษาความส าคัญและวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดจากภาวะโภชนาการท่ีมีผลกระทบต่อ
สขุภาพ และอธิบายลกัษณะอาการของผูต้ิดสารเสพติดและการปอ้งกนัการติดสารเสพติด รวมถึง
ความสมัพนัธข์องการใชส้ารเสพตดิกบัการเกิดโรคและอบุตัเิหต ุ 

แสดงวิธีปฐมพยาบาลและเคล่ือนยา้ยผูป่้วยอย่างปลอดภัย   ชักชวนผูอ่ื้นใหล้ด ละ เลิก 
สารเสพติดโดยใช้ทักษะต่างๆ ควบคุมน า้หนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และสรา้งเสริมและ
ปรบัปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบ เพ่ือให้มีความสามารถในการส่ือสาร  การคิด  
การแกปั้ญหา การใชท้กัษะชีวิตและการใชเ้ทคโนโลยี สามารถน าไปใชใ้นการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และ
ใชใ้นชีวิตประจ าวนัอยา่งสรา้งสรรค ์

เห็นความส าคัญของการดูแลสุขภาพร่างกาย รวมทัง้เห็นคุณค่าและเจตคติท่ีดีต่อวิชา  
สขุศกึษา น าไปปฏิบตัิใชใ้นชีวิตประจ าวนั  ชีวิตประจ าวนั มีความรกัชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
มีความซ่ือสัตยส์ุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ใชชี้วิตอย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน  มีจิตส านึกรกั
ความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ ซึ่งเป็นพืน้ฐานท่ีจ าเป็นของชีวิตมนษุย ์ 
ตัวชีวั้ด 
          พ 4.1  ม.1/1   ม.1/2  ม.1/3   ม.1/4 
        พ 5.1 ม.1/1   ม.1/2   ม.1/3   ม.1/4 
        

รวมท้ังหมด  8 ตัวชีวั้ด 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



  70 

โครงสร้างรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  
รหัสวิชา พ 21103  รายวิชาสุขศึกษา 2 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1   เวลา  20 ช่ัวโมง  จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
อัตราส่วนคะแนน 80 : 20 

ล าดับ 
ชือ่หน่วย 
การเรียนรู้ 

ตัวชีวั้ด/ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น า้หนัก 
คะแนน 

ภาระงาน/
ชิน้งาน 

1 มหนัตภยั
จากสาร
เสพติด 

 

 
 

1.อธิบายลกัษณะอาการ
ของผูต้ิดสารเสพติดและ
การป้องกนัการติดสารเสพ
ติด 
2.อธิบายความสมัพนัธข์อง
การใชส้ารเสพติดกบัการ
เกิดโรคและอบุตัิเหต ุ
3.แสดงวิธีการชกัชวนผูอ้ื่น
ใหล้ด  ละ  เลิกสารเสพติด
โดยใชท้กัษะตา่ง ๆ 

-ประเภทของสารเสพติด 
-ลกัษณะอาการของผูต้ิดสาร
เสพติด  
-การใชส้ารเสพติดกบัการ
เกิดโรคและอบุตัิเหต ุ
-ทกัษะในการชวนผูอ้ื่นลด 
ละ เลิก สารเสพติด 

 

6 20 - แบบฝึกหดั 

- ใบงาน 

2 
 

 

สมรรถ 
ภาพทาง
กาย 

1.ควบคมุน า้หนกัของ
ตนเองใหอ้ยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 

-ความรู ้และการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 

2 10 - แบบฝึกหดั 

- ใบงาน 

- งานกลุม่ 
3 การปฐม

พยาบาล 
1.แสดงวิธีปฐมพยาบาล
และเคลื่อนยา้ยผูป่้วยอย่าง
ปลอดภยั 

-ความรู ้วิธีการปฐมพยาบาล
อย่างปลอดภยั 

-การเคลื่อนยา้ยผูป่้วย 

5 25 - แบบฝึกหดั 

- ใบงาน 

- งานกลุม่ 
4 วยัรุน่กบั

โภชนาการ 
1.เลือกกินอาหารที่
เหมาะสมกบัวยั 
2.วิเคราะหปั์ญหาท่ีเกิดจาก
การภาวะโภชนาการที่มี
ผลกระทบตอ่สขุภาพ 

 

-ภาวะโภชนาการ 
-โภชนบญัญตัิและธง

โภชนาการ 
-หลกัการเลือกอาหารที่
เหมาะสมกบัวยัและฉลาก
บนผลิตภณัฑอ์าหาร 

5 25 - แบบฝึกหดั 

- ใบงาน 

สอบกลางภาค  
80 

10  
สอบปลายภาค 10  

รวม 100  
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โครงสร้างรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  
รหัสวิชา พ 21103  รายวิชาสุขศึกษา 2 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1    
 
 

คร้ังที่ วันเดอืนปี หัวข้อเร่ือง 
1 4 พ.ย. – 8 พ.ย. 62 ปฐมนิเทศรายวิชา (ทดสอบก่อนเรยีน) 
2 11 พ.ย. – 15 พ.ย. 62 ประเภทของสารเสพติด 
3 18 พ.ย. – 22 พ.ย.62 ลกัษณะอาการของผูต้ิดสารเสพตดิ  
4 25 พ.ย. – 29 พ.ย. 62 การใชส้ารเสพติดกบัการเกิดโรคและอบุตัเิหต ุ
5 2 ธ.ค. – 6 ธ.ค. 62 ทกัษะในการชวนผูอ่ื้นลด ละ เลิก สารเสพติด 
6 9 ธ.ค. – 13 ธ.ค. 62 ทดสอบหลงัเรียน 
7 16 ธ.ค. – 20 ธ.ค. 62 สมรรถภาพทางกาย 
8 23 ธ.ค. – 27 ธ.ค. 62 สปัดาหส์อบกลางภาค 
9 30 ธ.ค. – 3 ม.ค. 63 ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
10 6 ม.ค. – 10 ม.ค. 63 ภาวะโภชนาการ 
11 13 ม.ค. – 17 ม.ค.63 โภชนบญัญตัิและธงโภชนาการ 
12 20 ม.ค. – 24 ม.ค.63 อาหารท่ีเหมาะสมกบัวยั 
13 27 ม.ค. – 31 ม.ค. 63 ฉลากบนผลิตภณัฑอ์าหาร 
14 3 ก.พ. – 7 ก.พ. 63 วิธีการปฐมพยาบาลอยา่งปลอดภยั 
15 10 ก.พ. – 14 ก.พ. 63 การเคล่ือนยา้ยผูป่้วย 
16 17 ก.พ. – 21 ก.พ. 63 สอบปฐมพยาบาลและเคล่ือนยา้ยผูป่้วย 
17 24 ก.พ. – 28 ก.พ. 63 สปัดาหส์อบปลายภาค 
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แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่1 

หน่วยการเรียนที่ 1         (ชื่อหน่วย)  มหันตภัยจากสารเสพตดิ           เวลา 50 นาที 
รหัสวิชา พ 21103 รายวิชาสุขศึกษา 2      กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1                                                         จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
เร่ือง ประเภทของสารเสพตดิ                          ครูผู้สอน นางสาวไอริณ  วัฒนพานิช 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
          มาตรฐาน พ 5.1  ป้องกันและหลีกเล่ียงปัจจัยเส่ียง พฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพ อุบัติเหต ุ  
การใชย้า สารเสพตดิ และความรุนแรง 

ผลการเรียนรู้ 
  ม.1/2 อธิบายลกัษณะอาการของผูต้ิดสารเสพติดและการปอ้งกนัการตดิสารเสพติด 
สาระส าคัญ 
     สารเสพตดิมีอนัตรายตอ่สขุภาพและสรา้งปัญหาท่ีสง่ผลกระทบทัง้ตอ่ตนเองและผูอ่ื้น  
การมีความรูแ้ละอธิบายถึงลกัษณะและอาการของผูต้ิดสารเสพตดิ ตลอดจนความสมัพนัธข์อง
การใชส้ารเสพติดกบัการเกิดโรคและอบุตัเิหต ุจะท าใหเ้กิดความเขา้ใจและสามารถปอ้งกนัตนเอง
จากสารเสพติด 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
       ความรู้ (K) นักเรียนสามารถ 
            1. อธิบายความหมายของสารเสพติดได ้
 ทักษะ/กระบวนการ (P) นักเรียนสามารถ 

1. จ าแนกประเภทของสารเสพตดิได ้
       ด้านคุณลักษณะอันพงึประสงค ์(A) : นักเรียน 

1. มีความตรงตอ่เวลา 
2. มีสว่นรว่มในการตอบค าถามและแสดงความคิดเห็นในชัน้เรียน 

สาระการเรียนรู้  
     -ประเภทของสารเสพตดิ                                                  
กิจกรรมการเรียนรู้ (ข้ันตอน/กระบวนการ) 
1.กิจกรรมหอ้งเรียนกลบัดา้น 
     -การสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง โดยการศกึษาเนือ้หาการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรช์ว่ย
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สอน (CAI)  
     -ตอบค าถามหลงัเรียนในแอพพลิเคชั่น Google Classroom 
2.กิจกรรมในชัน้เรียน 
    ข้ันน า 
          1.ครูและนกัเรียนรว่มกนัพดูคยุเก่ียวกบัประเภทของสารเสพตดิ หลงัจากท่ีนกัเรียนศกึษา
เนือ้หาการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรช์ว่ยสอน (CAI) มาก่อน 
          2.ใหน้กัเรียนชว่ยกนัยกกรณีตวัอยา่งของการใชส้ารเสพตดิท่ีเกิดขึน้ในสงัคมท่ีปรากฏเป็น
ขา่ว หรือส่ืออ่ืนๆ 
          ข้ันท ากิจกรรม 
     3.ใหน้กัเรียนอา่นข่าวกรณีศกึษาของดาราสาวปุ๊ กกีค้า้ยาเสพตดิ ครูแบง่กลุม่นกัเรียนเป็น  
5 กลุม่ (ตามล าดบัเลขท่ี) ใหแ้ตล่ะกลุม่เลือกชนิดของสารเสพตดิในข่าวมา 1 ชนิด อภิปรายตาม
หวัขอ้ตอ่ไปนี ้
            1) ประเภทสารเสพติดแบง่ตามแหลง่ท่ีเกิด (ธรรมชาตแิละการสงัเคราะห)์ 
            2) ประเภทสารเสพติดแบง่ตามพระราชบญัญัตยิาเสพตดิใหโ้ทษ 
            3) ประเภทสารเสพติดแบง่ตามการออกฤทธ์ิตอ่จิตประสาท 
โดยใหแ้ตล่ะกลุม่รว่มกนัอภิปรายไมเ่กิน 10 นาที เพ่ือเป็นการสรา้งองคค์วามรูร้ว่มกบัเพ่ือน 
          4.ใหน้กัเรียนน าเสนอผลการอภิปรายหนา้ชัน้เรียน โดยใหน้ าเสนอ กลุม่ละไมเ่กิน 5 นาที  
          ข้ันสรุป 
          5.ครูและนกัเรียนรว่มกนัสรุปองคค์วามรู ้เก่ียวกบัเรื่อง ประเภทสารเสพตดิ 
          6.ใหน้กัเรียนตอบค าถามหลงัเรียนในแอพพลิเคชั่น Google Classroom เพ่ือทบทวน
ความรูอี้กครัง้  
ส่ือ(วัสด-ุอุปกรณ-์ส่ิงพมิพ)์/ นวัตกรรม/ ICT 
  1. หนงัสือเรียน สขุศกึษาและพลศกึษา ม.1 
             2. บทเรียนคอมพิวเตอรช์ว่ยสอน (CAI) 
แหล่งการเรียนรู้  
 1. แหลง่สืบคน้ขอ้มลูทางอินเทอรเ์น็ต 
            2. แอพพลิเคชั่น Google Classroom  
บูรณาการ   
        คา่นิยม 12 ประการ  
                 คือ ใฝ่หาความรู ้หมั่นศกึษาเลา่เรียน  



  74 

             ทกัษะการส่ือสาร/การเรียนรู ้ 
คือ การฟัง การพดู (กิจกรรมขอ้ท่ี 1 – 7) การเขียน (กิจกรรมขอ้ท่ี 3 – 5)   
        ทกัษะการคิด 
คือ การคดิพืน้ฐาน (กิจกรรมขอ้ท่ี 1 – 7)  
  ทกัษะการปฏิบตังิาน 
คือ เป็นระบบ (กิจกรรมขอ้ท่ี 5) 
 อ่ืนๆ (ระบ ุเชน่ เศรษฐกิจพอเพียง วิถีพทุธ โรงเรียนมาตรฐานสากล สิ่งแวดลอ้ม ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้   

ด้าน วิธีการวัดผลและการ
ประเมินผล 

เคร่ืองมือวัดและ
ประเมินผล 

เกณฑก์ารวัด 

ความรู้ 
(K) 

พิจารณาจากความถกูตอ้งของ
ค าตอบ : 
1.อธิบายความหมายของสารเสพ
ตดิได ้

การสงัเกตของครูผูส้อน 
/ชิน้งานท่ีไดร้บัมอบหมาย  

นกัเรียนสว่นใหญ่ในชัน้เรียนสามารถ : 
1.อธิบายความหมายของสารเสพตดิ
ได ้
 

ทักษะ/
กระบว
นการ 
(P) 

พิจารณาความถกูตอ้งจาก : 
1.จ าแนกประเภทของสารเสพตดิ
ได ้

การสงัเกตของครูผูส้อน/       
เอกสารประกอบการเรียนรู/้  
แบบบนัทกึหลงัการจดัการ
เรียนรู ้

นกัเรียนสว่นใหญ่ในชัน้เรียนสามารถ : 
1จ าแนกประเภทของสารเสพตดิได้
ถกูตอ้ง ถือวา่ผา่น 

คุณธรรม 
จริยธรร
ม และ
ค่านิยม 

(A) 

พิจารณาจาก : 
1. การมีวินยั 
2. ใฝ่เรียนรู ้
3. มุง่มั่นในการท างาน 
4. มีจิตสาธารณะ 

การสงัเกตพฤตกิรรมนกัเรียน
ของครูผูส้อน/ แบบบนัทึก
หลงัการจดัการเรียนรู/้ แบบ
บนัทกึเวลาเรียน 

นกัเรียนแตล่ะคนไดค้ะแนนจากแบบ
สงัเกตพฤติกรรมในชัน้เรียนอยูใ่น
ระดบัพอใชข้ึน้ไป ถือว่าผา่น 
 

  
.  
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ข่าวกรณีศึกษาของดาราสาวปุ๊กกีค้้ายาเสพตดิ 
 

 
 

   ล่าสุดวนันี ้( 4 พ.ย.62) มีรายงานว่า เม่ือเวลา 09.00 น. เจา้หนา้ท่ีกรมราชทณัฑไ์ดค้มุตวัอดีต
นกัรอ้งคนดงั มายงัศาลอาญา รชัดาฯ ตามนดัตรวจพยานหลกัฐานในคดีท่ีพนกังานอยัการฝ่ายคดี
ยาเสพติด 10 เป็นโจทก์ย่ืนฟ้อง ปุ๊ กกี ้ พรอ้ม นายชลวิทย์ คีตะตระกูล (สามี),นายหง เจิง้ อี ้,  
นายกนัตธ์ร แกว้กระจ่าง และ น.ส.ธารณีิ ขาวบณัฑิต รวม 5 คน ในความผิดฐานสมคบโดยการตก
ลงกันตั้งแต่ 2 คนขึน้ไป เพ่ือกระท าความผิดเก่ียวกับยาเสพติดและได้มีการกระท าความผิด
เก่ียวกับยาเสพติดเพราะเหตุท่ีได้มีการสมคบกัน , สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่ 2 คนขึน้ไป  
เพ่ือกระท าความผิดเก่ียวกบัการฟอกเงินและไดมี้การกระท าความผิดฐานฟอกเงิน เพราะเหตท่ีุได้
มีการสมคบกันและร่วมกันฟอกเงิน ,ร่วมกันมียาเสพติดใหโ้ทษประเภท 1 ไวใ้นครอบครองเพ่ือ
จ าหนา่ยโดยไม่ไดร้บัอนญุาต ,รว่มกนัมีวตัถอุอกฤทธ์ิตอ่จิตและประสาทประเภท 2 (คีตามีน) ไวใ้น
ครอบครองเพ่ือขายโดยไม่ไดร้บัอนุญาต มีวตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาทในประเภทท่ี 2 ไวใ้น
ครอบครองโดยไม่ไดร้บัอนุญาต ,เสพเมทแอมเฟตามีนโดยไม่ไดร้บัอนญุาต พรอ้มของกลางยาเค
ตามีน 5.2 กก. ยาไอซ ์98.3 กรมั ยาบา้ 8 เม็ด ยาอี 10 เม็ด กญัชาแหง้ 40 กรมั อุปกรณก์ารผลิต 
และท่ีเข่ียบหุรี่ท่ีมีช่องลบั 39 อนัเตรียมซุกยาส่งไปยงัประเทศไตห้วนั มลูคา่กว่า 10,452,800 บาท 
ปุ๊ กกีใ้หก้ารรบัสารภาพว่า เลือกเดินทางผิดและติดยามานาน นอกจากนีมี้ข่าวว่า ยังมีดาราอีก
จ านวนหนึ่งเก่ียวขอ้งดว้ย แต ่บช.ปส. ออกมาปฏิเสธวา่ยงัไมพ่บหลกัฐานตามท่ีเสนอขา่วไปแลว้ 
 
ท่ีมา 

https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A

7%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B4%E

0%B8%87/113352 

https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%87/113352
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%87/113352
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%87/113352


  76 

แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่2 

หน่วยการเรียนที่ 1         (ชื่อหน่วย)  มหันตภัยจากสารเสพตดิ          เวลา 50 นาท ี
รหัสวิชา พ 21103 รายวิชาสุขศึกษา 2     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1                  จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
เร่ือง ลักษณะอาการของผู้ตดิสารเสพตดิ   ครูผู้สอน นางสาวไอริณ  วัฒนพานิช 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
          มาตรฐาน พ 5.1  ป้องกันและหลีกเล่ียงปัจจัยเส่ียง พฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพ อุบัติเหต ุ  
การใชย้า สารเสพตดิ และความรุนแรง 

ผลการเรียนรู้ 
  ม.1/2 อธิบายลกัษณะอาการของผูต้ิดสารเสพติดและการปอ้งกนัการตดิสารเสพติด 

สาระส าคัญ 
        สารเสพติดเป็นสารเคมีหรือวตัถชุนิดตา่งๆ ท่ีเสพเขา้สู่รา่งกาย แลว้ออกฤทธ์ิตอ่รา่งกายและ
จิตประสาท ท าใหผู้เ้สพแสดงลกัษณะอาการและความประพฤตท่ีิเปล่ียนไปจากเดมิ  
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
      ความรู้ (K) นักเรียนสามารถ 
               1.อธิบายลกัษณะอาการของผูต้ดิสารเสพตดิ  
   ทักษะ/กระบวนการ (P) นักเรียนสามารถ 

1. จ าแนกลกัษณะอาการของผูต้ดิสารเสพตดิ      
      ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค ์(A) : นักเรียน 

1. มีความตรงตอ่เวลา 
2. มีสว่นรว่มในการตอบค าถามและแสดงความคิดเห็นในชัน้เรียน 

สาระการเรียนรู้  
     - ลกัษณะอาการของผูต้ิดสารเสพติด  
กิจกรรมการเรียนรู้ (ข้ันตอน/กระบวนการ) 
1.กิจกรรมหอ้งเรียนกลบัดา้น 
     -การสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเองโดยการศกึษาเนือ้หาการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรช์ว่ย
สอน (CAI)  
2.กิจกรรมในชัน้เรียน 
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    ข้ันน า 
          1.ครูและนกัเรียนรว่มกนัพดูคยุเก่ียวกบัลกัษณะอาการของผูต้ิดสารเสพติด หลงัจากท่ี
นกัเรียนศกึษาเนือ้หาการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรช์่วยสอน (CAI) มาก่อน 
          2. นกัเรียนสามารถสงัเกตลกัษณะของผูต้ิดสารเสพตดิไดอ้ยา่งไร 
      ข้ันท ากิจกรรม 
          3.ใหน้กัเรียนดคูลิปวิดโิอ เรื่อง HEALTH CHECK | สมองตดิยา    

https://www.youtube.com/watch?v=Xv23T7Pyg7g   
          4.นกัเรียนรว่มกนัสรุปความรูท่ี้ไดร้บัจากการดคูลิปวิดโิอ โดยตอบค าถามดงันี  ้
             1) ผูต้ดิสารเสพตดิมีลกัษณะและอาการอยา่งไรบา้ง 
             2) ผลกระทบของการใชส้ารเสพติดมีอะไรบา้ง 
             3) ใหน้กัเรียนยกตวัอยา่งวิธีการเลิกใชส้ารเสพติดท่ีแพทยไ์ดแ้นะน าในคลิปวิดโิอ 
          5.นกัเรียนท าใบงานท่ี1 เรื่อง สารเสพติด 
           ข้ันสรุป 
          6.ครูและนกัเรียนรว่มกนัสรุปองคค์วามรูเ้ก่ียวกบัเรื่องลกัษณะของผูต้ิดสารเสพตดิ  
          7.ใหน้กัเรียนตอบค าถามหลงัเรียนในแอพพลิเคชั่น Google Classroom  
ส่ือ(วัสด-ุอุปกรณ-์ส่ิงพมิพ)์/ นวัตกรรม/ ICT 
         1. หนงัสือเรียน สขุศกึษาและพลศกึษา ม.1 
           2. บทเรียนคอมพิวเตอรช์ว่ยสอน (CAI) 
           3. ดคูลิปวิดโิอ เรื่อง HEALTH CHECK | สมองติดยา
https://www.youtube.com/watch?v=Xv23T7Pyg7g 
แหล่งการเรียนรู้  
 1. แหลง่สืบคน้ขอ้มลูทางอินเทอรเ์น็ต 
            2. แอพพลิเคชั่น Google Classroom  
บูรณาการ   
 คา่นิยม 12 ประการ  
คือ ใฝ่หาความรู ้หมั่นศกึษาเลา่เรียน  
 ทกัษะการส่ือสาร/การเรียนรู ้ 
คือ การฟัง การพดู (กิจกรรมขอ้ท่ี 1 – 7) การเขียน (กิจกรรมขอ้ท่ี 3 – 5)   
 ทกัษะการคิด 
คือ การคดิพืน้ฐาน (กิจกรรมขอ้ท่ี 1 – 7)  

https://www.youtube.com/watch?v=Xv23T7Pyg7g
https://www.youtube.com/watch?v=Xv23T7Pyg7g
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 ทกัษะการปฏิบตังิาน 
คือ เป็นระบบ (กิจกรรมขอ้ท่ี 5) 
 อ่ืนๆ (ระบ ุเชน่ เศรษฐกิจพอเพียง วิถีพทุธ โรงเรียนมาตรฐานสากล สิ่งแวดลอ้ม ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้   

ด้าน วิธีการวัดผลและการ
ประเมินผล 

เคร่ืองมือวัดและ
ประเมินผล 

เกณฑก์ารวัด 

ความรู้ 
(K) 

พิจารณาจากความถกูตอ้งของ
ค าตอบ : 
1.อธิบายลกัษณะอาการของผูต้ดิ
สารเสพตดิได ้

การสงัเกตของครูผูส้อน 
/ชิน้งานท่ีไดร้บัมอบหมาย  

นกัเรียนสว่นใหญ่ในชัน้เรียนสามารถ : 
1.อธิบายลกัษณะอาการของผูต้ดิสาร
เสพตดิได ้
 

ทักษะ/
กระบว
นการ 
(P) 

พิจารณาความถกูตอ้งจาก : 

1.จ าแนกลกัษณะอาการของผูต้ดิ
สารเสพตดิได ้

การสงัเกตของครูผูส้อน/       
เอกสารประกอบการเรียนรู/้  
แบบบนัทกึหลงัการจดัการ
เรียนรู ้

นกัเรียนสว่นใหญ่ในชัน้เรียนสามารถ : 
1.จ  าแนกลกัษณะอาการของผูต้ดิสาร
เสพตดิไดถ้กูตอ้ง ถือวา่ผ่าน 

คุณธรรม 
จริยธรร
ม และ
ค่านิยม 

(A) 

พิจารณาจาก : 
1. การมีวินยั 
2. ใฝ่เรียนรู ้
3. มุง่มั่นในการท างาน 
4. มีจิตสาธารณะ 

การสงัเกตพฤตกิรรมนกัเรียน
ของครูผูส้อน/ แบบบนัทึก
หลงัการจดัการเรียนรู/้ แบบ
บนัทกึเวลาเรียน 

นกัเรียนแตล่ะคนไดค้ะแนนจากแบบ
สงัเกตพฤติกรรมในชัน้เรียนอยูใ่น
ระดบัพอใชข้ึน้ไป ถือว่าผา่น 
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 ช่ือ......................................................................................................ชัน้ ม.1/…… เลขท่ี…… 

ใบงานที่ 1 เร่ือง สารเสพตดิ 

1.สารเสพตดิ หมายถึง สารเคมีหรือวตัถชุนิดใดๆ ซึ่งเม่ือเสพเขา้สูร่า่งกายดว้ยการ 
1....................2....................3........................4..............................หรือวิธีอ่ืนๆท าใหเ้กิด
อนัตรายตอ่.......................และ............................... 
2.ลกัษณะและอาการของผูต้ิดสารเสพติด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.ใหย้กตวัอยา่งแนวทางการปอ้งกนัและแกไ้ขปัญหาสารเสพตดิ 
3.1.........................................................................................................................................  
3.2......................................................................................................................................... 
3.3......................................................................................................................................... 
 

 

การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย                                               

1………………………………………………………………………………… 

2………………………………………………………………………………… 

3………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

การเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรม                                         

1………………………………………………………………………………… 

2………………………………………………………………………………… 

3………………………………………………………………………………… 
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ประเภทของสาร

เสพตดิ 

ตัวอย่างสารเสพตดิ อาการ 

ประเภทที ่1  

กดประสาท 

 

ฝ่ิน มอรฟี์น ยานอนหลบั เฮโรอีน ............................................................................ 

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

ประเภทที ่2 

 กระตุ้นประสาท 
กระทอ่ม ยาบา้ โคเคน ยาไอซ ์

 

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

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

ประเภทที ่3  

หลอนประสาท 
เห็ดขีค้วาย แอลเอสดี 

 

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

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

ประเภทที ่4  

ออกฤทธิ์หลาย

อย่าง 

 กญัชา  

 

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

............................................................................ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่3 

หน่วยการเรียนที่ 1         (ชื่อหน่วย)  มหันตภัยจากสารเสพตดิ              เวลา 50 นาท ี
รหัสวิชา พ 21103 รายวิชาสุขศึกษา 2          กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1                       จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
เร่ือง การใช้สารเสพตดิกับการเกิดโรคและอุบัตเิหตุ ครูผู้สอน นางสาวไอริณ  วัฒนพานิช 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
          มาตรฐาน พ 5.1  ป้องกันและหลีกเล่ียงปัจจัยเส่ียง พฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพ อุบัติเหต ุ  
การใชย้า สารเสพตดิ และความรุนแรง 

ผลการเรียนรู้ 
  ม.1/3 อธิบายความสมัพนัธข์องการใชส้ารเสพตดิกบัการเกิดโรคและอบุตัเิหตุ 
สาระส าคัญ 
     การใชส้ารเสพติดนอกจากเป็นอนัตรายตอ่รา่งกาย ท าใหเ้กิดโรคตา่งๆ แลว้ ยงัเป็นสาเหตใุห้
เกิดอบุตัเิหตไุด ้

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
      ความรู้ (K) นักเรียนสามารถ 
               1.อธิบายความสมัพนัธข์องการใชส้ารเสพตดิกบัการเกิดโรค และการเกิดอบุตัเิหตไุด้ 
   ทักษะ/กระบวนการ (P) นักเรียนสามารถ 

1. จ าแนกความสมัพนัธข์องการใชส้ารเสพตดิกบัการเกิดโรค และการเกิดอบุตัเิหตไุด้ 
      ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค ์(A) : นักเรียน 
              1.มีความตรงตอ่เวลา 
              2.มีสว่นรว่มในการตอบค าถามและแสดงความคดิเห็นในชัน้เรียน 
สาระการเรียนรู้  
     - การใชส้ารเสพตดิกบัการเกิดโรคและอบุตัเิหตุ 
กิจกรรมการเรียนรู้ (ข้ันตอน/กระบวนการ) 
1.กิจกรรมหอ้งเรียนกลบัดา้น 
     -การสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเองโดยการศกึษาเนือ้หาการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรช์ว่ย
สอน (CAI)  
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2.กิจกรรมในชัน้เรียน 
    ข้ันน า 
          1.ครูและนกัเรียนรว่มกนัพดูคยุเก่ียวกบัความสมัพนัธข์องการใชส้ารเสพตดิกบัการเกิดโรค 
และการเกิดอบุตัเิหต ุหลงัจากท่ีนกัเรียนศกึษาเนือ้หาการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรช์ว่ยสอน 
(CAI) มาก่อน 
          2.ครูสนทนากบันกัเรียนเก่ียวกบัสาเหตขุองการเกิดอบุตัเิหตใุนชว่งเทศกาลตา่งๆ 
          3.นกัเรียนชว่ยกนัยกตวัอยา่งสาเหตขุองการเกิดอบุตัเิหต ุผลกระทบท่ีเกิดขึน้และแนวทาง
ในการปอ้งกนั 
          ข้ันท ากิจกรรม 
          4.ครูแบง่กลุม่นกัเรียนเป็น  5 กลุม่ (ตามล าดบัเลขท่ี) ดงันี ้
            กลุม่ท่ี 1 อภิปรายเรื่อง ประเภทของสารเสพติดกบัการเกิดโรค (บหุรี่,สรุา) 
            กลุม่ท่ี 2 อภิปรายเรื่อง ประเภทของสารเสพติดกบัการเกิดโรค (เฮโรอีน,สารระเหย) 
            กลุม่ท่ี 3 อภิปรายเรื่อง ประเภทของสารเสพติดกบัการเกิดโรค (ยาบา้,กญัชา) 
            กลุม่ท่ี 4 อภิปรายเรื่อง ประเภทของสารเสพติดกบัการเกิดโรค (ยาเลิฟ,ยาอี,ยาไอซ)์ 
            กลุม่ท่ี 5 อภิปรายเรื่อง ประเภทของสารเสพติดกบัการอบุตัเิหต ุ(สรุา,ยาบา้ และอ่ืนๆ)  
โดยใหแ้ตล่ะกลุม่รว่มกนัอภิปรายไมเ่กิน 10 นาที  
          5.ใหน้กัเรียนน าเสนอผลการอภิปรายหนา้ชัน้เรียน โดยใหน้ าเสนอ กลุม่ละไมเ่กิน 5 นาที  
ข้ันสรุป 
          6.ครูและนกัเรียนรว่มกนัสรุปองคค์วามรูเ้ก่ียวกบัเรื่อง ความสมัพนัธข์องการใชส้ารเสพตดิ
กบัการเกิดโรค และการเกิดอบุตัเิหต ุ
          7.ใหน้กัเรียนแบง่กลุม่เพ่ือแสดงบทบาทสมมตุ ิในคาบหนา้ เรื่องโทษของยาเสพตดิ โดยให้
เลือกประเภทของยาเสพติดแตล่ะกลุม่ห้ามซ า้กัน ดังนี ้ 
1) บหุรี่     2) สรุา    3) ยาบา้   4) กญัชา 5) ยาไอซ ์  6) ยาโปรโคดลิ 
โดยสง่ใบงานกลุม่ในแอพพลิเคชั่น Google Classroom  
ส่ือ(วัสด-ุอุปกรณ-์ส่ิงพมิพ)์/ นวัตกรรม/ ICT 
  1. หนงัสือเรียน สขุศกึษาและพลศกึษา ม.1 
             2. บทเรียนคอมพิวเตอรช์ว่ยสอน (CAI) 
แหล่งการเรียนรู้  
 1. แหลง่สืบคน้ขอ้มลูทางอินเทอรเ์น็ต 
            2. แอพพลิเคชั่น Google Classroom  
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บูรณาการ   
 คา่นิยม 12 ประการ  
คือ ใฝ่หาความรู ้หมั่นศกึษาเลา่เรียน  
 ทกัษะการส่ือสาร/การเรียนรู ้ 
คือ การฟัง การพดู (กิจกรรมขอ้ท่ี 1 – 7) การเขียน (กิจกรรมขอ้ท่ี 3 – 5)   
 ทกัษะการคิด 
คือ การคดิพืน้ฐาน (กิจกรรมขอ้ท่ี 1 – 7)  
 ทกัษะการปฏิบตังิาน 
คือ เป็นระบบ (กิจกรรมขอ้ท่ี 5) 
 อ่ืนๆ (ระบ ุเชน่ เศรษฐกิจพอเพียง วิถีพทุธ โรงเรียนมาตรฐานสากล สิ่งแวดลอ้ม ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้   

ด้าน วิธีการวัดผลและการ
ประเมินผล 

เคร่ืองมือวัดและ
ประเมินผล 

เกณฑก์ารวัด 

ความรู้ 
(K) 

พิจารณาจากความถกูตอ้งของ
ค าตอบ : 
1.อธิบายความสมัพนัธข์องการใช้
สารเสพตดิกบัการเกิดโรค และ
การเกิดอบุตัเิหตไุด ้

การสงัเกตของครูผูส้อน 
/ชิน้งานท่ีไดร้บัมอบหมาย  

นกัเรียนสว่นใหญ่ในชัน้เรียนสามารถ : 
1.อธิบายความสมัพนัธข์องการใชส้าร
เสพตดิกบัการเกิดโรค และการเกิด
อบุตัเิหตไุด ้
 

ทักษะ/
กระบว
นการ 
(P) 

พิจารณาความถกูตอ้งจาก : 
1.จ าแนกความสมัพนัธข์องการใช้
สารเสพตดิกบัการเกิดโรค และ
การเกิดอบุตัเิหตไุด ้

การสงัเกตของครูผูส้อน/       
เอกสารประกอบการเรียนรู/้  
แบบบนัทกึหลงัการจดัการ
เรียนรู ้

นกัเรียนสว่นใหญ่ในชัน้เรียนสามารถ : 
1.จ  าแนกความสมัพนัธข์องการใชส้าร
เสพตดิกบัการเกิดโรค และการเกิด
อบุตัเิหตไุดถ้กูตอ้ง ถือวา่ผา่น 

คุณธรรม 
จริยธรร
ม และ
ค่านิยม 

(A) 

พิจารณาจาก : 
1. การมีวินยั 
2. ใฝ่เรียนรู ้
3. มุง่มั่นในการท างาน 
4. มีจิตสาธารณะ 

การสงัเกตพฤตกิรรมนกัเรียน
ของครูผูส้อน/ แบบบนัทึก
หลงัการจดัการเรียนรู/้ แบบ
บนัทกึเวลาเรียน 

นกัเรียนแตล่ะคนไดค้ะแนนจากแบบ
สงัเกตพฤติกรรมในชัน้เรียนอยูใ่น
ระดบัพอใชข้ึน้ไป ถือว่าผา่น 
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1.ใหน้กัเรียนจบักลุม่ กลุม่ละ7-8 คน เพ่ือแสดงบทบาทสมมตุ ิเรื่องโทษของยาเสพติด โดยใหเ้ลือก
ประเภทของยาเสพตดิแตล่ะกลุม่ห้ามซ า้กันดังนี ้ 
1) บหุรี่     2) สรุา    3) ยาบา้   4) กญัชา    5) ยาไอซ ์  6) ยาโปร
โคดลิ 
2.ยาเสพตดิท่ีกลุม่ขา้พเจา้เลือกคือ....................................... ใหว้าดรูปยาเสพตดิชนิดท่ีเลือก 

 

 

 

 

สมาชิกในกลุม่ มีดงันี ้

   1.ช่ือ...............................................................................................ชัน้ ม.1/…… เลขท่ี…… 

   2.ช่ือ...............................................................................................ชัน้ ม.1/…… เลขท่ี…… 

   3.ช่ือ................................................................................................ชัน้ ม.1/…… เลขท่ี…… 

   4.ช่ือ................................................................................................ชัน้ ม.1/…… เลขท่ี…… 

   5.ช่ือ.................................................................................................ชัน้ ม.1/…… เลขท่ี…… 

3.ใหบ้อกลกัษณะอาการของคนท่ีใชย้าเสพตดิชนิดท่ีเลือก 

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

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

4.ใหอ้ธิบายเรื่องย่อ ท่ีกลุม่นกัเรียนจะใชใ้นการแสดงบทบาทสมมตุ ิในคาบหนา้

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

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

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

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

5.ขอ้คิดท่ีไดจ้ากเรื่องท่ีนกัเรียนแสดงบทบาทสมมตุิ 

..............................................................................................................................................  
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แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่4 

หน่วยการเรียนที่ 1         (ชื่อหน่วย)  มหันตภัยจากสารเสพตดิ            เวลา 50 นาที 
รหัสวิชา พ 21103 รายวิชาสุขศึกษา2        กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1                    จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
เร่ือง ทักษะในการชวนผู้อื่นลด ละ เลิก สารเสพตดิ ครูผู้สอน นางสาวไอริณ  วัฒนพานิช 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
          มาตรฐาน พ 5.1  ป้องกันและหลีกเล่ียงปัจจัยเส่ียง พฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพ อุบัติเหต ุ  
การใชย้า สารเสพตดิ และความรุนแรง 

ผลการเรียนรู้ 
  ม.1/4 แสดงวิธีการชกัชวนผูอ่ื้นใหล้ด ละ เลิกสารเสพติดโดยใชท้กัษะตา่งๆ 
สาระส าคัญ 
     สารเสพตดิมีอนัตรายตอ่สขุภาพ และสรา้งปัญหาท่ีสง่ผลกระทบทัง้ตอ่ตนเองและผูอ่ื้น  
จงึควรหาแนวทางในการปอ้งกนัและแกไ้ขการติดสารเสพตดิ การใชท้กัษะในการชกัชวนใหผู้อ่ื้นลด 
ละ เลิก สารเสพติด ตอ้งเกิดจากความรูค้วามเขา้ใจ และการฝึกฝนใชท้กัษะตา่งๆ จงึจะสามารถ
ชว่ยเหลือผูอ่ื้นได ้

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
      ความรู้ (K) นักเรียนสามารถ 
             1.อธิบายวิธีการชกัชวนผูอ่ื้นใหล้ด ละ เลิกสารเสพตดิโดยใชท้กัษะตา่งๆได  ้
   ทักษะ/กระบวนการ (P) นักเรียนสามารถ 
       2.แสดงวิธีการชกัชวนผูอ่ื้นใหล้ด ละ เลิกสารเสพติดโดยใชท้กัษะตา่งๆได ้
      ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค ์(A) : นักเรียน 
             1.มีความตรงตอ่เวลา 
      2.มีสว่นรว่มในการตอบค าถามและแสดงความคดิเห็นในชัน้เรียน 
สาระการเรียนรู้  
     -การแสดงวิธีการชกัชวนผูอ่ื้นใหล้ด ละ เลิกสารเสพติดโดยใชท้กัษะตา่งๆ 
กิจกรรมการเรียนรู้ (ข้ันตอน/กระบวนการ) 
1.กิจกรรมหอ้งเรียนกลบัดา้น 
     -การสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง โดยการศกึษาเนือ้หาการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรช์ว่ย
สอน (CAI)  
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     -ศกึษาคลิปวิดโิอหนงัสัน้ เรื่องสารเสพติด จากในเว็บไซต ์www.youtube.com 
2.กิจกรรมในชัน้เรียน 
    ข้ันน า 
          1.ครูและนกัเรียนรว่มกนัพดูคยุเก่ียวกบัทกัษะในการชวนผูอ่ื้นลด ละ เลิก สารเสพตดิ                        
หลงัจากท่ีนกัเรียนศกึษาเนือ้หาการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรช์ว่ยสอน (CAI) มาก่อน 
          2.ใหน้กัเรียนรว่มแสดงความคิดเห็นวา่เม่ือถกูชกัชวนใหล้องด่ืมสรุา หรือเครื่องด่ืมท่ีมี
แอลกอฮอล ์นกัเรียนจะท าอยา่งไร 
          3.นกัเรียนชว่ยกนัยกตวัอยา่งสาเหตขุองการเกิดอบุตัเิหต ุผลกระทบท่ีเกิดขึน้และแนวทาง
ในการปอ้งกนั 
          ข้ันท ากิจกรรม 
          4. ครูกลา่วเนน้ย า้เรื่องของเวลาท่ีใชใ้นการแสดงบทบาทสมมต ิกลุม่ละ 5 นาที ครูชีแ้จงถึง
เกณฑก์ารประเมินการแสดงบทบาทสมมตุิ ดงันี ้

กลุ่ม เนือ้หา การ
น าเสนอ 

ความส าเร็จ รวม 

7 คะแนน 6 คะแนน 7 คะแนน 20 คะแนน 
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

        
          5.ใหน้กัเรียนแตล่ะกลุ่มผลดัเปล่ียนกนัแสดงบทบาทสมมตุ ิจนครบทัง้ 5 กลุม่      

        6.ใหน้กัเรียนประเมินการแสดงบทบาทสมมตุขิองกลุม่เพ่ือนและสรุปประเดน็จากการดู
เพ่ือน และตอบค าถามในแอพพลิเคชั่น Google Classroom ดงันี ้ 
             1.ชนิดสารเสพติด   2.อาการของคนท่ีใชย้าเสพติด  3.ขอ้คิดท่ีไดร้บั 
       ข้ันสรุป 
          7.ครูและนกัเรียนรว่มกนัสรุปองคค์วามรูเ้ก่ียวกบัเรื่อง ทกัษะในการชวนผูอ่ื้นลด ละ เลิก 
สารเสพตดิ      
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        8.ใหน้กัเรียนบอกความประทบัใจและขอ้คิดเรื่อง ทกัษะในการชวนผูอ่ื้นลด ละ เลิก  
สารเสพตดิ ในแอพพลิเคชั่น Google Classroom  
             
 ส่ือ(วัสดุ-อุปกรณ-์ส่ิงพมิพ)์/ นวัตกรรม/ ICT 
         1. หนงัสือเรียน สขุศกึษาและพลศกึษา ม.1 
           2. บทเรียนคอมพิวเตอรช์ว่ยสอน (CAI) 
แหล่งการเรียนรู้  
         1. แหลง่สืบคน้ขอ้มลูทางอินเทอรเ์น็ต 
           2. แอพพลิเคชั่น Google Classroom  
บูรณาการ   
 คา่นิยม 12 ประการ  
คือ ใฝ่หาความรู ้หมั่นศกึษาเลา่เรียน  
 ทกัษะการส่ือสาร/การเรียนรู ้ 
คือ การฟัง การพดู (กิจกรรมขอ้ท่ี 1 – 7) การเขียน (กิจกรรมขอ้ท่ี 3 – 5)   
 ทกัษะการคิด 
คือ การคดิพืน้ฐาน (กิจกรรมขอ้ท่ี 1 – 7)  
 ทกัษะการปฏิบตังิาน 
คือ เป็นระบบ (กิจกรรมขอ้ท่ี 5) 
 อ่ืนๆ (ระบ ุเชน่ เศรษฐกิจพอเพียง วิถีพทุธ โรงเรียนมาตรฐานสากล สิ่งแวดลอ้ม ฯลฯ) 
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู้   

ด้าน วิธีการวัดผลและการ
ประเมินผล 

เคร่ืองมือวัดและ
ประเมินผล 

เกณฑก์ารวัด 

ความรู้ 
(K) 

พิจารณาจากความถกูตอ้งของ
ค าตอบ : 
1.อธิบายวิธีการชกัชวนผูอ่ื้นใหล้ด 
ละ เลิกสารเสพติดโดยใชท้กัษะ
ตา่งๆได ้

การสงัเกตของครูผูส้อน 
/ชิน้งานท่ีไดร้บัมอบหมาย  

นกัเรียนสว่นใหญ่ในชัน้เรียนสามารถ : 
1.อธิบายวิธีการชกัชวนผูอ่ื้นใหล้ด ละ 
เลิกสารเสพติดโดยใชท้กัษะตา่งๆได ้
 

ทักษะ/
กระบว
นการ 
(P) 

พิจารณาความถกูตอ้งจาก : 
1.แสดงวิธีการชกัชวนผูอ่ื้นใหล้ด 
ละ เลิกสารเสพติดโดยใชท้กัษะ
ตา่งๆได ้

การสงัเกตของครูผูส้อน/       
เอกสารประกอบการเรียนรู/้  
แบบบนัทกึหลงัการจดัการ
เรียนรู ้

นกัเรียนสว่นใหญ่ในชัน้เรียนสามารถ : 
1.แสดงวิธีการชกัชวนผูอ่ื้นใหล้ด ละ 
เลิกสารเสพติดโดยใชท้กัษะตา่งๆได้
ถกูตอ้ง ถือวา่ผา่น 

คุณธรรม 
จริยธรร
ม และ
ค่านิยม 

(A) 

พิจารณาจาก : 
1. การมีวินยั 
2. ใฝ่เรียนรู ้
3. มุง่มั่นในการท างาน 
4. มีจิตสาธารณะ 

การสงัเกตพฤตกิรรมนกัเรียน
ของครูผูส้อน/ แบบบนัทึก
หลงัการจดัการเรียนรู/้ แบบ
บนัทกึเวลาเรียน 

นกัเรียนแตล่ะคนไดค้ะแนนจากแบบ
สงัเกตพฤติกรรมในชัน้เรียนอยูใ่น
ระดบัพอใชข้ึน้ไป ถือว่าผา่น 
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ภาคผนวก ข 

คูมื่อการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอรช์ว่ยสอน เรื่อง สารเสพติด 

แอพพลิเคชั่น  Google Classroom 
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คู่มือการใช้บทเรียนคอมพิวเตอรช่์วยสอน เร่ือง สารเสพตดิ 

 
อุปกรณท์ีจ่ าเป็นในการน าบทเรียนคอมพวิเตอรช่์วยสอนไปใช้  
  1. เครื่องคอมพิวเตอรท่ี์มีเครื่องอา่น CD-ROM พรอ้มล าโพง 

  2. แผน่ CD-ROM บทเรียนคอมพิวเตอรช์ว่ยสอน เรื่อง สารเสพตดิ  

ข้ันตอนการเรียนบทเรียนคอมพวิเตอรช่์วยสอน เร่ือง สารเสพติด 
  1. นกัเรียนจะตอ้งศกึษาค าแนะน าการใชก้่อนเขา้เรียน 

  2. นกัเรียนควรลงทะเบียนก่อนเขา้เรียน 

  3. ศกึษาตวัชีว้ดัของบทเรียน 

  4. ศกึษาเนือ้หาของบทเรียนทัง้หมด มี 2 หนว่ยการเรียนรู ้ไดแ้ก่ มหนัตภยัจากสารเสพตดิและ

การปอ้งกนัภยัจากสารเสพติด ท าแบบทดสอบหลงัเรียนพรอ้มบนัทกึผลการท าแบบทดสอบหลงั

เรียน 

ข้ันตอนการเข้าสู่บทเรียนคอมพวิเตอรช่์วยสอน เร่ือง สารเสพติด 

  1. การเขา้สูโ่ปรแกรม มีขัน้ตอนการปฏิบตัิดงันี ้

      1.1 เปิดเครื่องคอมพิวเตอร ์เขา้สูร่ะบบปฏิบตัิการวินโดว ์

      1.2 .ใสแ่ผน่ CD-ROM บทเรียนคอมพิวเตอรช์่วยสอน เรื่อง สารเสพตดิ บทเรียนจะเลน่

อตัโนมตัิ 

      1.3 โปรแกรมจะเขา้สู่บทเรียนคอมพิวเตอรช์ว่ยสอน เรื่อง สารเสพติด ใหน้กัเรียนใสช่ื่อจรงิ 

 



  91 

      1.4 ใหน้กัเรียนศกึษาจดุประสงคใ์นการเรียน เรื่องสารเสพตดิ  

 

 
 
 

     1.5 เขา้สูเ่มนหูลกัใหน้กัเรียนคลิกปุ่ มเลือกเรียน จะปรากฏจอภาพ ดงันี  ้
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ตัวอย่างบทเรียนคอมพวิเตอรช่์วยสอน เร่ืองสารเสพตดิ 
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แอพพลิเคช่ัน  Google Classroom 
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ภาคผนวก ค 

แบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดา้นความรู ้เจตคต ิและพฤตกิรรมการปอ้งกนัการใชส้ารเสพตดิ  

แบบสอบถามความพงึพอใจท่ีมีตอ่การสอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้น 
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แบบทดสอบด้านความรู้ เร่ือง สารเสพตดิ 

ค าชีแ้จง   
   1. แบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนเรือ่ง สารเสพตดิ มีขอ้สอบทัง้หมด 20 ขอ้ 
   2. ใหน้กัเรยีนท าเครือ่งหมาย  ทบัตวัอกัษร ก. ข. ค. หรอื ง. ของแตล่ะขอ้ทีเ่ห็นวา่เป็นค าตอบที่ถกูตอ้งที่สดุ 
      เพียงค าตอบเดียวลงในแบบสอบถามฉบบันี ้
1.  ขอ้ใดไม่ใช่ลกัษณะอาการผูใ้ชส้ารเสพติดใหโ้ทษ 
      1)  เป็นอนัตรายตอ่รา่งกายและจิตใจ  2)  หากใชแ้ลว้ไมส่ามารถควบคมุตวัเองได ้
      3)  เมื่อตดิแลว้จะใชใ้นปรมิาณมากขึน้  4)  ใชใ้นการรกัษาผูป่้วยที่มีอาการทางประสาท 
2.  ขอ้ใดไม่ใช่ลกัษณะการเปลีย่นแปลงดา้นพฤติกรรมของผูเ้สพสารเสพติด 
      1)  ขยนัท างาน      2)  เกเร หนีโรงเรยีน 
      3)  สติปัญญาเสือ่มถอย    4)  นิสยักา้วรา้ว โมโหง่ายผิดปกติ 
3.  นกัเรยีนก าลงัไปเขา้หอ้งน า้ของโรงเรยีน พบเพื่อนๆ ก าลงัสบูบหุรี ่แลว้ชกัชวนใหส้บูบหุรีด่ว้ย นกัเรยีน 
    จะพดูวา่อยา่งไร 
      1)  เอาไวค้อ่ยสบูวนัหลงั    2)  ถา้มีหมากฝรั่งระงบักลิน่ เราถึงจะสบู 
      3)  เราใหส้ญัญากบัแมไ่วว้า่จะไมส่บูบหุรี ่  4)  ดีเหมือนกนั วนันีย้งัไมม่ีโอกาสไปซือ้เลย 
4.  การสบูบหุรีไ่ม่ท าใหเ้กิดโรคใด 
      1)  โรคไขเ้ลอืดออก 2)  โรคหวัใจ  3)  โรคมะเรง็ปอด  4)  โรคถงุลมโป่งพอง 
5.  ขอ้ใดเป็นโรคที่เกิดจากการดืม่สรุา 
      1)  โรคหวัใจ   2)  โรคมะเรง็ตบั  3)  โรคมะเรง็ปอด   4)  โรคถงุลมโป่งพอง 
6.  ลกัษณะอาการเยื่อบจุมกูมเีลอืดออก ไตอกัเสบ จนถงึพิการ เป็นผลจากการใชส้ารเสพติดชนิดใด 
      1)  บหุรี ่  2)  สารระเหย  3)  เฮโรอีน  4)  มอรฟี์น 
7.  ลกัษณะอาการของผูเ้สพยาบา้ คือขอ้ใด 

      1)  ซมึเศรา้   2)  ง่วงนอน  3)  เหมอ่ลอย 4 )  หวาดระแวง ประสาทหลอน  
8.  เพราะเหตใุดวยัรุน่จงึตดิสารเสพติดไดง้า่ยที่สุด 
      1)  เครยีด   2)  มีฐานะยากจน  3)  อยากรูอ้ยากลอง 4)  ความเจ็บป่วยทางรา่งกาย 
9.  การเสพสารเสพตดิ จะสง่ผลเสยีตอ่ตนเองในเรือ่งใดมากที่สุด 
      1)  ช่ือเสยีง   2)  สขุภาพ            3)  ทรพัยส์นิ   4)  เศรษฐกิจ 
10.  ขอ้ใดคือวิธีการชว่ยเหลอืผูต้ดิสารเสพติดใหแ้ก่สมาชิกในครอบครวัที่เหมาะสม 
      1)  ไมพ่ดูคยุกบัผูป่้วย     2)  หา้มผูป่้วยออกจากบา้น 

      3)  ใหก้ าลงัใจผูป่้วยในการเลกิสารเสพติด  4)  ถกูทกุขอ้ 
11.  การปอ้งกนัการติดสารเสพตดิวิธีใดที่นกัเรยีนควรปฏิบตัิมากที่สุดคือขอ้ใด 
      1)  หาความรูเ้ก่ียวกบัสารเสพติด    2)  ไมท่ดลองใชส้ารเสพติด 
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    3)  ใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน ์  4)  รกัษาสขุภาพอนามยั 
12.  โครงการปอ้งกนัสารเสพติดที่โรงเรยีนด าเนินงานรว่มกบักระทรวงสาธารณสขุเพื่อปอ้งกนัสารเสพติดใน  
      โรงเรยีนคือ โครงการใด 
      1)  โครงการโรงเรยีนสขีาว  2)  โครงการตน้ไมค้ณุธรรม 
      3)  โครงการโลกสวยดว้ยมือเรา   4)  โครงการกีฬาชา้งเผือก 
13.  จากการตามขา่วหนงัสอืพิมพ ์เรามกัพบวา่ผูท้ี่เสพยาบา้จะมอีาการคลุม้คลั่ง จบัผูอ้ื่นเป็นตวัประกนั  
      เพราะเหตใุด 
      1)  เพราะฤทธ์ิของยาบา้มีผลตอ่ระบบประสาท ท าใหป้ระสาทหลอน    
      2)  เพราะฤทธ์ิของยาบา้มีผลตอ่ระบบหวัใจ ท าใหห้วัใจเตน้ผิดปกต ิ
      3)  เพราะฤทธ์ิของยาบา้มีผลตอ่ระบบเลอืด ท าใหต้วัซีด เกลด็เลอืดต ่า 
      4)  เพราะฤทธ์ิของยาบา้มีผลตอ่ระบบทางเดินปัสสาวะ ท าใหไ้ตอกัเสบ 
14.  ขอ้ใดไม่ใช่บทบาทของโรงเรยีนที่จะท าใหเ้ยาวชนปลอดภยัจากสารเสพติด 
      1)  จบักมุผูค้า้สารเสพตดิ  2)  ใหค้วามรูเ้รือ่งสารเสพติด 
      3)  จดักิจกรรมนนัทนาการตา่งๆ   4)  ครูคอยเป็นท่ีปรกึษาใหแ้ก่นกัเรยีน 
15.  ขอ้ใดไม่ใช่ทกัษะในการชกัชวนผูอ้ื่นใหล้ด ละ เลกิสารเสพตดิ 
     1)  ทกัษะการสือ่สาร    2)  ทกัษะการตดัสนิใจ  
     3)  ทกัษะการด าเนินชีวิต   4)  ทกัษะการคิดวเิคราะห ์
16.  เมื่อนกัเรยีนตอ้งการปฏิเสธเพื่อนที่ชวนเสพยาบา้ ควรแสดงวธีิการปฎิเสธอยา่งไร 
     1)  ชกัสหีนา้   2)  การพดูตดับท   3)  ใชเ้หตผุลอื่นมาอา้ง  4)  ใชค้  าสภุาพนุม่นวล 
17.  ขอ้ใดไม่ใช่ทกัษะการสือ่สาร 
     1)  การขอรอ้ง  2)  การตกัเตือน  3)  การใชค้วามคดิ  4)  การแสดงความช่ืนชม 
18.  ขอ้ใดเป็นแนวทางในการปอ้งกนัมใิหม้ีการใชส้ารเสพตดิในชมุชนท่ีไดผ้ลดีทีสุ่ด 
     1)  จดัต ารวจหมูบ่า้นคอยเฝา้ระวงัผูต้ิดยา 2)  ใหด้ารามาช่วยกนัรณรงคต์อ่ตา้นยาเสพตดิ 
     3)  จดัใหม้ีพระมาอบรมเรือ่งการประพฤตดิี 4)  จดักิจกรรมและใหค้วามรูด้า้นสารเสพติดแกเ่ยาวชน 
19.  วนังดสบูบหุรีโ่ลกไดถ้กูก าหนดโดยองคก์ารอนามยัโลก โดยก าหนดใหท้กุวนัท่ีเทา่ใดของทกุปี 
     1)  31 พฤษภาคมของทกุปี   2)  31 กรกฎาคมของทกุปี 
     3)  31 สงิหาคมของทกุปี    4)  31 ธนัวาคมของทกุปี  
20.  สพุลถกูเพื่อนชวนใหล้องเสพยาไอซ ์จนเกิดความลงัเลใจ แตก็่อยากรูเ้หมือนกนัวา่เมื่อเสพแลว้จะ 
      เป็นอยา่งไร แตใ่จหนึง่ก็กลวัวา่พอ่แมจ่ะรู ้หากนกัเรยีนเป็นสพุล จะตดัสนิใจอยา่งไร 
     1)  ถา้วา่งก็จะไปเพื่อเอาใจเพ่ือน   2)  นา่จะลองเสพดสูกัครัง้เพื่อเป็นประสบการณ ์ 
     3)  ไมไ่ปเพราะเป็นสิง่ไมด่ีและผิดกฎหมาย  4)  ไปก็ไดเ้พื่อจะไดท้ดลองอะไรใหม่ๆ  
 
 
 



  111 

แบบสอบถามเกี่ยวกับเจตคติเร่ือง สารเสพตดิ 

ค าชีแ้จง ขอใหท้า่นอา่นขอ้ความตอ่ไปนี ้แลว้ประเมินตามความเป็นจรงิทีเ่ก่ียวกบัพฤติกรรมของผูร้บั 
การประเมิน โดยประเมินใหค้รบทกุขอ้ 

ข้อความ ระดับความคดิเห็น 
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

เห็นดว้ย ไม ่
เห็นดว้ย 

ไม่เหน็
ด้วยอยา่ง

ยิง่ 
1. ยาเสพตดิท าใหม้ีพลงัในการท ากิจกรรมมากขึน้     
2. การใชย้าเสพติดเป็นการเขา้สงัคมอยา่งหนึง่      
3. การสบูบหุรีท่  าใหน้กัเรยีนดเูทห่ ์     
4. การเสพยาไอซท์ าใหผิ้วขาวใส และลดความอว้นไดด้ี      
5. การเสพยาบา้ท าใหข้ยนัมากขึน้      
6. การเสพกญัชาไมเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ     
7. ยาเสพตดิท าใหผ้อ่นคลายความตงึเครยีด     
8. การทดลองเสพยาเพียงครัง้เดยีวคงไมต่ิดยาเสพติด     
9. ยาเสพตดิชว่ยแกปั้ญหาชีวิตได ้     
10. ถา้อยากใหผ้ลการเรยีนดี ตอ้งใชย้าเสพติดในการเรยีนกระตุน้
ใหข้ยนั 

    

11. การติดยาเสพตดิท าใหส้ขุภาพทรุดโทรม      

12. คนที่ติดยาเสพติดจะสามารถเลกิไดถ้า้มุง่มั่นตัง้ใจ       

13. นกัเรยีนชอบคบเพือ่นท่ีไมต่ดิยาเสพติด      

14. ยาเสพติดท าใหผู้เ้สพขาดสต ิ     

15. ยาเสพติดท าใหชี้วิตมวัหมอง หมดอนาคต      

16. การเสพยาเสพติดท าใหส้ิน้เปลอืงเงินทอง       

17. การเสพยาเสพติดท าใหช่ื้อเสยีงวงศต์ระกลูเสือ่มเสยี      

18. การเสพยาเสพติดท าใหเ้กิดปญ้หาสงัคม เช่น ปัญหา
อาชญากรรม  

    

19. การปอ้งกนัและปราบปรามยาเสพติดเป็นหนา้ที่ของ 
ทกุคน  

    

20. ผูท้ี่ผลติยาเสพติดเป็นผูท้  าลายประเทศชาต ิ      
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แบบวัดพฤตกิรรมการป้องกนัการใช้สารเสพติด 

ค าชีแ้จง  กรุณาใสเ่ครือ่งหมาย √ ลงในช่องขอ้ความทีต่รงกบัความคดิเห็นของทา่นมากที่สดุ 
ระดับการปฏิบัต ิ

ปฏิบตัิเป็นประจ า หมายถึง นกัเรยีนไดม้กีารปฏิบตัิที่ตรงกบัขอ้ความนัน้6-7 วนั / สปัดาห ์
ปฏิบตัิบอ่ยครัง้  หมายถึง  นกัเรยีนไดม้กีารปฏิบตัิที่ตรงกบัขอ้ความนัน้ 3-5 วนั / สปัดาห ์
ปฏิบตัินาน ๆ ครัง้  หมายถึง  นกัเรยีนไดม้กีารปฏิบตัิที่ตรงกบัขอ้ความนัน้1-2 วนั / สปัดาห ์
ไมเ่คยปฏิบตัเิลย  หมายถึง  นกัเรยีนไมม่กีารปฏิบตัิที่ตรงกบัขอ้ความนัน้เลย 

ขอ้ความ ระดบัการปฏิบตั ิ

ปฏิบตัิ

เป็น

ประจ า 

ปฏิบตัิ

บอ่ยครัง้ 

ปฏิบตัิ

นานๆครัง้ 

ไมเ่คย

ปฏิบตัิ

เลย 

1. นกัเรยีนดืม่เครือ่งดื่มทีม่ีแอลกอฮอล ์เช่น สรุา ไวน ์เบียร ์     

2. นกัเรยีนสบูบหุรี ่     

3. นกัเรยีนดืม่เครือ่งดื่มที่ผสมยาโปร ยาแกไ้อ ยาแกแ้พต้า่งๆ     

4. นกัเรยีนใชส้ารเสพติดที่ผิดกฎหมาย      

5. นกัเรยีนใชส้ารเสพติดเมื่อเกิดความเครยีด ไมส่บายใจ      

6. นกัเรยีนใชส้ารเสพติดเวลาอยูท่ี่โรงเรยีน      

7. นกัเรยีนไปเที่ยวกลางคืน เช่น สถานบนัเทิง      

8. นกัเรยีนอยูใ่กลชิ้ดผูท้ี่สบูบหุรี ่     

9. นกัเรยีนเห็นตวัอยา่ง วิธีการใชย้าเสพตดิ จากสือ่ตา่งๆ     

10. นกัเรยีนใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน ์เช่น เลน่กีฬา  

เลน่ดนตร ีช่วยใหห้า่งไกลยาเสพติด   

    

11. ผูป้กครองของนกัเรยีนตกัเตอืนไมใ่หน้กัเรยีนยุง่เก่ียวกบั 

ยาเสพตดิ   

    

12. นกัเรยีนหลกีเลีย่งคบเพื่อนทีต่ิดยาเสพติด       

13. นกัเรยีนปฏิเสธเพื่อนที่ชกัชวนใหท้ดลองยาเสพตดิ       

14. นกัเรยีนหลกีเลีย่งการมั่วสมุในแหลง่ที่อาจน าไปสูก่ารใช้

ยาเสพตดิ   

    

15. นกัเรยีนเขา้รว่มกิจกรรมรณรงคป์อ้งกนัยาเสพติด       
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แบบสอบถามความพึงพอใจทีมี่ต่อการสอนแบบหอ้งเรียนกลับด้าน 

ค าชีแ้จง  กรุณาใสเ่ครือ่งหมาย √ ลงในช่องขอ้ความทีต่รงกบัความคดิเห็นของทา่นมากที่สดุ 
   5  หมายถงึ  ความพงึพอใจอยูใ่นระดบัสงูมาก 
   4  หมายถงึ  ความพงึพอใจอยูใ่นระดบัสงู 
   3  หมายถงึ  ความพงึพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
   2  หมายถงึ  ความพงึพอใจอยูใ่นระดบัต ่า 
                            1 หมายถึง  ความพงึพอใจอยูใ่นระดบัต ่ามาก 

 

 
 

ประเด็นค าถาม 
 

ระดบัของคะแนน 
 

1 2 3 4 5 

1. การใชส้ือ่ออนไลนแ์ละบทเรยีนคอมพิวเตอรช์ว่ยสอนท าใหน้กัเรยีนเกิด
ความสนใจในการเรยีนสขุศกึษา 

     

2. นกัเรยีนชอบการแสดงบทบาทสมมตุิ      
3.การใชส้ือ่ออนไลนแ์ละบทเรยีนคอมพิวเตอรช์ว่ยสอนท าใหน้กัเรยีนเขา้ใจ
เนือ้หาไดด้มีากขึน้ 

     

4. วิดิโอท่ีครูใชส้อนมีเนือ้หานา่สนใจ      
5. นกัเรยีนคดิวา่การสง่งานผา่น google classroom มีความสะดวกและ
ติดตามคะแนนได ้

     

6. การใชส้ือ่ออนไลนแ์ละบทเรยีนคอมพิวเตอรช์ว่ยสอนท าใหน้กัเรยีนรู ้
โทษของสารเสพตดิ 

     

7. การใชส้ือ่ออนไลนแ์ละบทเรยีนคอมพิวเตอรช์ว่ยสอนท าใหน้กัเรยีน
เขา้ใจวิธีการปอ้งกนัการตดิสารเสพติด 

     

8. วิธีการสอนท่ีครูน ามาใชท้ าใหน้กัเรยีนสามารถติดตามบทเรยีนไดใ้น
กรณีที่นกัเรยีนหยดุเรยีน 

     

9. การเรยีนการสอนแบบใหมท่ าใหน้กัเรยีนไดแ้ลกเปลีย่นความรูก้บัเพื่อน      
10. นกัเรยีนสามารถปฏิบตัิงานท่ีครูมอบหมายไดโ้ดยศกึษาจากสือ่
ออนไลนแ์ละบทเรยีนคอมพิวเตอรช์่วยสอน 
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ประเด็นค าถาม 
 

ระดบัของคะแนน 
 

1 2 3 4 5 

11. นกัเรยีนคิดวา่การเรยีนการสอนแบบใหมค่วรน าไปใชก้บัรายวชิาอื่นๆ      

12. บทเรยีนคอมพิวเตอรช์ว่ยสอนมีเกมทีด่งึดดูความสนใจได ้      

13. สือ่การสอนออนไลนส์ามารถเขา้ถงึไดง้า่ย      

14. ภาษาที่ใชใ้นบทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอนสามารถเขา้ใจง่าย      

15. แบบฝึกในบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนเหมาะสมกบัวยัและ
ความสามารถของนกัเรยีน 

     

16. วิดิโอท่ีครูใชส้อนท าใหน้กัเรยีนเขา้ใจลกัษณะอาการคนติดสารเสพติด
มากขึน้ 

     

17. วิดิโอท่ีครูใชส้อนท าใหน้กัเรยีนเห็นโทษของสารเสพติด      

18. เนือ้หาที่อยูใ่นสือ่ออนไลนแ์ละบทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอนกบัเนือ้หา
ในชัน้เรยีนมีความสมัพนัธส์อดคลอ้งกนั 

     

19. มีความสมดลุในการเรยีนรูก้บัครูในชัน้เรยีนและแบบออนไลน ์      

20. การเรยีนการสอนแบบใชส้ือ่ออนไลนแ์ละบทเรยีนคอมพิวเตอรช์่วยสอน
ท าใหม้ีปฏิสมัพนัธม์ากขึน้ระหวา่งตวัผูเ้รยีน 

     

                                                 รวม      
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ภาคผนวก ง 

ผลการประเมินเครื่องมือจากผูเ้ช่ียวชาญ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



  116 

ผลการประเมินเคร่ืองมือจากผู้เชี่ยวชาญ 

 

ตาราง 1  แสดงคา่ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแผนการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสอนแบบ

หอ้งเรียนกลบัดา้น 

 
               รายการประเมิน 

ผู้เชี่ยวชาญ  
รวม 

 
IOC 

การ
พจิารณา 1 2 3 4 5 

1. การก าหนดจดุประสงคก์ารเรียนรู้
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู ้   

+1 +1 
 

+1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

2. การก าหนดกิจกรรมการเรียนรูส้อดคลอ้ง
กบัจดุประสงคก์ารเรียนรู ้

+1 +1 
 

+1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

3. สรุปสาระส าคญั / แนวคดิไดถ้กูตอ้ง
ชดัเจน 

+1 +1 
 

+1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

4. มีการวางแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ดว้ยวิธีการสอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้น 

+1 +1 
 

+1 +1 0 4 0.8 ใชไ้ด ้

5. จดัล าดบัสาระการเรียนรูไ้ดถ้กูตอ้ง
เหมาะสมกบัผูเ้รียน 

+1 +1 
 

+1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

6. การเตรียมส่ือการเรียนรูส้อดคลอ้งกบัจดุ 
ประสงคก์ารเรียนรู ้เนือ้หา และการจดั
กิจกรรมการเรียนรู ้

+1 +1 
 

+1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

7. เตรียมการวดัผลไดส้อดคลอ้งกบัจดุ 
ประสงคก์ารเรียนรู ้

+1 +1 
 

+1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

คา่ดชันีความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู ้           0.97      ใชไ้ด ้

 

 

 

 

 



  117 

ตาราง 2  แสดงคา่ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดา้นความรู ้ 

เรื่องสารเสพติด 

 
                  รายการประเมิน 

ผู้เชี่ยวชาญ  
รวม 

 
IOC 

การ
พจิารณา 1 2 3 4 5 

1. ขอ้ใดไม่ใช่ลกัษณะอาการผูใ้ชส้ารเสพตดิ
ใหโ้ทษ 

+1 +1 
 

+1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

2. ขอ้ใดไม่ใช่ลกัษณะการเปล่ียนแปลงดา้น 
พฤตกิรรมของผูเ้สพสารเสพตดิ 

+1 +1 
 

+1 +1 0 4 0.8 ใชไ้ด ้

3. นกัเรียนก าลงัไปเขา้หอ้งน า้ของโรงเรียน 
พบเพ่ือนๆ ก าลงัสบูบหุรี่ แลว้ชกัชวนให้
สบูบหุรี่ดว้ยนกัเรียนจะพดูวา่อยา่งไร 

+1 +1 
 

+1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

4. การสบูบหุรี่ไม่ท าใหเ้กิดโรคใด +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

5. ขอ้ใดเป็นโรคท่ีเกิดจากการด่ืมสรุา +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้
6. ลกัษณะอาการเย่ือบจุมกูมีเลือดออก ไต 

อกัเสบ จนถึงพิการ เป็นผลจากการใชส้าร
เสพตดิชนิดใด 

+1 +1 
 

+1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

7. ลกัษณะอาการของผูเ้สพยาบา้ คือขอ้ใด +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้
8. การเสพสารเสพติด จะสง่ผลเสียตอ่ตนเอง

ในเรื่องใดมากทีสุ่ด 
+1 +1 

 
+1 +1 0 4 0.8 ใชไ้ด ้

9. การเสพสารเสพติด จะสง่ผลเสียตอ่ตนเอง
ในเรื่องใดมากทีสุ่ด 

10. ขอ้ใดคือวิธีการช่วยเหลือผูต้ิดสารเสพติด 
ใหแ้ก่สมาชิกในครอบครวัท่ีเหมาะสม 

11. การปอ้งกนัการติดสารเสพติดวิธีใดท่ี 
นกัเรียนควรปฏิบตัมิากทีสุ่ดคือขอ้ใด 

+1 
 

+1 
 

0 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 

+1 
 

+1 
 

+1 

+1 
 

+1 
 

+1 

5 
 

5 
 

4 

1 
 
1 
 

0.8 

ใชไ้ด ้
 

ใชไ้ด ้
 

ใชไ้ด ้
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ตาราง 2 (ตอ่) แสดงคา่ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดา้น

ความรู ้เรื่องสารเสพติด 

 
รายการประเมิน 

ผู้เชี่ยวชาญ  
รวม 

 
IOC 

การ
พจิารณา 1 2 3 4 5 

12. โครงการปอ้งกนัสารเสพตดิท่ีโรงเรียน 
ด าเนินงานรว่มกบักระทรวงสาธารณสขุ
เพ่ือปอ้งกนัสารเสพติดในโรงเรียนคือ 
โครงการใด 

+1 +1 
 

+1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

13. จากการตามขา่วหนงัสือพิมพ ์เรามกั
พบวา่ผูท่ี้เสพยาบา้จะมีอาการคลุม้คลั่ง 
จบัผูอ่ื้นเป็นตวัประกนั เพราะเหตใุด 

+1 +1 
 

+1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

14. ขอ้ใดไม่ใช่บทบาทของโรงเรียนท่ีจะท าให ้
เยาวชนปลอดภยัจากสารเสพตดิ 

+1 +1 
 

+1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

15. ขอ้ใดไม่ใช่ทกัษะในการชกัชวนผูอ่ื้นให ้     
ลด ละ เลิกสารเสพติด 

+1 +1 
 

+1 +1 -1 3 0.6 ใชไ้ด ้

16. เม่ือนกัเรียนตอ้งการปฏิเสธเพ่ือนท่ีชวน
เสพยาบา้ ควรแสดงวิธีการปฎิเสธอยา่งไร 

+1 +1 
 

+1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

17. ขอ้ใดไม่ใช่ทกัษะการส่ือสาร +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้
18. ขอ้ใดเป็นแนวทางในการปอ้งกนัมิใหมี้

การใชส้ารเสพติดในชมุชนท่ีไดผ้ลดทีีสุ่ด    
+1 +1 

 
+1 0 +1 4 0.8 ใชไ้ด ้

19. วนังดสบูบหุรี่โลกไดถ้กูก าหนดโดย
องคก์ารอนามยัโลก โดยก าหนดใหท้กุ
วนัท่ีเทา่ใดของทกุปี 

+1 +1 
 

-1 +1 +1 3 0.6 ใชไ้ด ้

20. สพุลถกูเพ่ือนชวนใหล้องเสพยาไอซ ์จน
เกิดความลงัเลใจ แตก็่อยากรูเ้หมือนกนั
วา่เม่ือเสพแลว้จะเป็นอยา่งไร แตใ่จหนึ่งก็
กลวัวา่พอ่แมจ่ะรูห้ากนกัเรียนเป็นสพุล 
จะตดัสินใจอยา่งไร 

+1 +1 
 

+1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

คา่ดชันีความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู ้           0.92     ใชไ้ด ้



  119 

ตาราง 3  แสดงคา่ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดา้นความ 

เจตคติ เรื่องสารเสพติด 

 
                รายการประเมิน 

ผู้เชี่ยวชาญ  
รวม 

 
IOC 

การ
พจิารณา 1 2 3 4 5 

1. ยาเสพตดิท าใหมี้พลงัในการท ากิจกรรม
มากขึน้ 

+1 +1 
 

+1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

2. การใชย้าเสพตดิเป็นการเขา้สงัคมอยา่ง
หนึ่ง 

+1 +1 
 

+1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

3. การสบูบหุรี่ท  าใหน้กัเรียนดเูทห่ ์ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

4. การเสพยาไอซท์  าใหผ้ิวขาวใส และ   
ลดความอว้นไดดี้ 

+1 +1 
 

+1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

5. การเสพยาบา้ท าใหข้ยนัมากขึน้       +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้
6. การเสพกญัชาไมเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ       +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้
7. ยาเสพตดิท าใหผ้่อนคลายความตงึเครียด +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้
8. การทดลองเสพยาเพียงครัง้เดียวคงไม ่     

ตดิยาเสพติด 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

9. ยาเสพตดิช่วยแกปั้ญหาชีวิตได ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้
10. ถา้อยากใหผ้ลการเรียนดี ตอ้งใช ้

ยาเสพตดิในการเรียนกระตุน้ใหข้ยนั 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

11. การติดยาเสพตดิท าใหส้ขุภาพทรุดโทรม +1 +1 -1 +1 +1 3 0.6 ใชไ้ด ้
12. คนท่ีตดิยาเสพติดจะสามารถเลิกไดถ้า้ 

มุง่มั่นตัง้ใจ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

13. นกัเรียนชอบคบเพ่ือนท่ีไมต่ิดยาเสพติด +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้
14. ยาเสพตดิท าใหผู้เ้สพขาดสติ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้
15. ยาเสพตดิท าใหชี้วิตมวัหมอง หมดอนาคต     +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

   



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

   1.รายนามผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือ 

   2.หนงัสือขอความอนเุคราะหเ์ป็นผูเ้ช่ียวชาญ 

   3.หนงัสือยืนยนัจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยัท่ีท าในมนษุย ์

   4.หนงัสือขอความอนเุคราะหเ์ก็บขอ้มลูเพื่อการวิจยั 
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1.รายนามผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือ 

1.1 อาจารยกิ์รยิา กศุลสง่        อาจารยก์ลุม่สาระสขุศกึษาและพลศกึษาโรงเรียนสาธิต     

         มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  

      (ฝ่ายมธัยม)  

1.2 อาจารยจ์ิตตมินต ์ทรงไตรย ์       อาจารยโ์รงเรียนไทยครสิเตียน ปรญิญาโทหลกัสตูรและ 

                                                              การสอน มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

1.3 อาจารยด์ารณี คอประเสรฐิศกัดิ ์ ขา้ราชการบ านาญ ต าแหนง่ครูช านาญการพิเศษ 

           กลุม่สาระสขุศกึษาและพลศกึษา โรงเรียนปทมุคงคา 

1.4 อาจารยส์กลุรตัน ์โรจนพรพิรกัษ ์ ขา้ราชการครู ต  าแหนง่ครู กลุม่สาระการงานอาชีพและ 

                                                              เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร)์ โรงเรียนปทมุคงคา 

1.5 อาจารยก์ฤตยิาภรณ ์พนัธอ์าทิตย ์  ขา้ราชการครู ต  าแหนง่ครู กลุม่สาระสขุศกึษาและ 

                                                              พลศกึษา โรงเรียนบงึสามพนัวิทยา 

1.6 อาจารยป์รียา บญุเขียน   ขา้ราชการครู ต  าแหนง่ครู กลุม่สาระสขุศกึษาและ 

                                                              พลศกึษา โรงเรียนวดัพทุธบชูา 
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1.1 รายนามผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอน
แบบห้องเรียนกลับด้าน 

1. อาจารยกิ์รยิา กศุลสง่        อาจารยก์ลุม่สาระสขุศกึษาและพลศกึษาโรงเรียนสาธิต     

         มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  

      (ฝ่ายมธัยม)  

2. อาจารยจ์ิตตมินต ์ทรงไตรย ์       อาจารยโ์รงเรียนไทยครสิเตียน ปรญิญาโทหลกัสตูรและ 

                                                              การสอน มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

3. อาจารยด์ารณี คอประเสริฐศกัดิ ์ ขา้ราชการบ านาญ ต าแหนง่ครูช านาญการพิเศษ 

           กลุม่สาระสขุศกึษาและพลศกึษา โรงเรียนปทมุคงคา 

4. อาจารยก์ฤตยิาภรณ ์พนัธอ์าทิตย ์  ขา้ราชการครู ต  าแหนง่ครู กลุม่สาระสขุศกึษาและ 

                                                              พลศกึษา โรงเรียนบงึสามพนัวิทยา 

5. อาจารยป์รียา บญุเขียน   ขา้ราชการครู ต  าแหนง่ครู กลุม่สาระสขุศกึษาและ 

                                                              พลศกึษา โรงเรียนวดัพทุธบชูา 
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1.2 รายนามผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ด้านความรู้ เจตคต ิและพฤตกิรรมการป้องกันการใช้สารเสพตดิ 
1. อาจารยกิ์รยิา กศุลสง่        อาจารยก์ลุม่สาระสขุศกึษาและพลศกึษาโรงเรียนสาธิต     

         มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  

      (ฝ่ายมธัยม)  

2. อาจารยจ์ิตตมินต ์ทรงไตรย ์       อาจารยโ์รงเรียนไทยครสิเตียน ปรญิญาโทหลกัสตูรและ 

                                                              การสอน มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

3. อาจารยด์ารณี คอประเสริฐศกัดิ ์ ขา้ราชการบ านาญ ต าแหนง่ครูช านาญการพิเศษ 

           กลุม่สาระสขุศกึษาและพลศกึษา โรงเรียนปทมุคงคา 

4. อาจารยก์ฤตยิาภรณ ์พนัธอ์าทิตย ์  ขา้ราชการครู ต  าแหนง่ครู กลุม่สาระสขุศกึษาและ 

                                                              พลศกึษา โรงเรียนบงึสามพนัวิทยา 

5. อาจารยป์รียา บญุเขียน   ขา้ราชการครู ต  าแหนง่ครู กลุม่สาระสขุศกึษาและ 

                                                              พลศกึษา โรงเรียนวดัพทุธบชูา 
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1.3 รายนามผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมืองบทเรียนคอมพวิเตอร ์CAI  
เร่ือง สารเสพตดิ 

 1. อาจารยกิ์ริยา กศุลสง่        อาจารยก์ลุม่สาระสขุศกึษาและพลศกึษาโรงเรียนสาธิต     

         มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  

      (ฝ่ายมธัยม)  

2. อาจารยด์ารณี คอประเสริฐศกัดิ ์ ขา้ราชการบ านาญ ต าแหนง่ครูช านาญการพิเศษ 

           กลุม่สาระสขุศกึษาและพลศกึษา โรงเรียนปทมุคงคา 

3. อาจารยส์กลุรตัน ์โรจนพรพิรกัษ ์ ขา้ราชการครู ต  าแหนง่ครู กลุม่สาระการงานอาชีพและ 

                                                              เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร)์ โรงเรียนปทมุคงคา 

4. อาจารยก์ฤตยิาภรณ ์พนัธอ์าทิตย ์  ขา้ราชการครู ต  าแหนง่ครู กลุม่สาระสขุศกึษาและ 

                                                              พลศกึษา โรงเรียนบงึสามพนัวิทยา 

5. อาจารยป์รียา บญุเขียน   ขา้ราชการครู ต  าแหนง่ครู กลุม่สาระสขุศกึษาและ 

                                                              พลศกึษา โรงเรียนวดัพทุธบชูา
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2.หนังสือขอความอนุเคราะหเ์ป็นผู้เชี่ยวชาญ
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3.หนังสือยนืยันจากคณะกรรมการพจิารณาจริยธรรมการวิจัยทีท่ าในมนุษย ์
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4.หนังสือขอความอนุเคราะหเ์ก็บข้อมูลเพือ่การวิจัย
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ประวัติผ ูเ้ขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวไอรณิ วฒันพานิช 
วัน เดอืน ปี เกิด 16 มกราคม 2534 
สถานทีเ่กิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2556   

การศกึษาบณัฑิต สาขาวิชาสขุศกึษา  
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ   
พ.ศ. 2562  
การศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิชาสขุศกึษาและพลศกึษา  
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