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ผลการใชกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” เรื่องเพศศึกษา โดยใชแนวคิดการพัฒนาดานจิตพิสัย
ที่มีตอคานิยมทางเพศที่เหมาะสมกับสังคมไทย
Effects of “Moderate Class More Knowledge” Activity on Sex Education
Using Affective Domain on Appropriate Sexual Values in Thai Society
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บทคัดยอ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาผลการใชกจิ กรรม “ลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู” เรือ่ งเพศศึกษา
กอนทดลองของนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยใชแนวคิดการพัฒนาดานจิตพิสัยที่มีตอคานิยม
ทางเพศที่เหมาะสมกับสังคมไทย เลือกตัวอยางดวยวิธีการสุมแบบงาย (Sample random sampling)
โดยการจับฉลากตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนจํานวน 60 คน โรงเรียนเสาไห “วิมลวิทยา
นุกูล” จังหวัดสระบุรี แบงเปนนักเรียนที่ไดรับการใชกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”เรื่องเพศศึกษา
โดยใชแนวคิดการพัฒนาดานจิตพิสัย จํานวน 30 คน และนักเรียนกลุมควบคุมที่ไดรับการใชกิจกรรม
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”เรื่องเพศศึกษาแบบปกติ จํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใชวิจัยไดแก แผนกิจกรรม
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” เรื่องเพศศึกษาโดยใชแนวคิดการพัฒนาดานจิตพิสัย จํานวน 8 แผนกิจกรรม
และแบบวัดคานิยมทางเพศทีเ่ หมาะสมกับสังคมไทย วิเคราะหขอ มูลโดยใชคา เฉลีย่ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยของคะแนนดวยการทดสอบคาที (Dependent t-test ในการทดสอบภายใน
กลุม และ Independent t-test ในการทดสอบระหวางกลุม)
ผลการวิจยั พบวา 1) คาเฉลีย่ ของคะแนนคานิยมทางเพศทีเ่ หมาะสมกับสังคมไทย หลังการทดลอง
ของนักเรียนกลุม ทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 2) คาเฉลีย่ ของคะแนน
Article Info: Received 6 June, 2017; Received in revised form 19 December, 2017; Accepted 13 June, 2019
นิสิตมหาบัณฑิตสาขาสุขศึกษาและพลศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อีเมล: fern_eternity-cu@windowslive.com
Graduate student in Health and Physical Education Division, Department of Curriculum and Instruction, Faculty of Education, Chulalongkorn University
Email: fern_eternity-cu@windowslive.com
2
อาจารยประจําสาขา สุขศึกษาและพลศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อีเมล: jintana.s@chula.ac.th
Lecturer in Health and Physical Education Division, Department of Curriculum and Instruction, Faculty of Education, Chulalongkorn University
Email: jintana.s@chula.ac.th
1

176 วารสารครุศาสตร ปที่ 47 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2562)

คานิยมทางเพศที่เหมาะสมกับสังคมไทย หลังการทดลองของนักเรียนกลุมทดลองสูงกวานักเรียนกลุม
ควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: เพศศึกษา / การพัฒนาดานจิตพิสัย / คานิยมทางเพศ
Abstract
The purpose of this study was to study the average score of the appropriate
sexual values in Thai society before and after implementation of the experimental
group students and the control group students. The sample was 60 students from the
lower secondary school students of Saohaiwimolwitthayanukul School, Saraburi, chosen
by sample random sampling. Thirty students in the experimental group were assigned
to using on sex education with affective domain activity while the other thirty students
in the control group were assigned to using with the conventional activity. The research
instruments were composed of eight activity plans using affective domain. Then data
were analyzed by mean, standard deviations, and t-test.
The research ﬁndings were as follow: 1) the mean scores of the appropriate
sexual values in Thai society of the experimental group students after experiment were
signiﬁcantly higher than before at .05 level. 2) The mean scores of the appropriate
sexual values in Thai society of the experimental group students after experiment was
signiﬁcantly higher than the control group students at .05 level.
KEYWORDS: SEX EDUCATION / AFFECTIVE DOMAIN / SEXUAL VALUES
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บทนํา
ปญหาการตัง้ ครรภกอ นวัยอันควรของวัยรุน ในปจจุบนั ไมเพียงแตสง ผลเสียตอสุขภาวะ
ของแมวัยรุนและบุตรที่คลอดออกมาเทานั้น แตยังมีผลกระทบตอสังคมและคุณภาพของ
ประชากรในอนาคตอีกดวย กลาวคือ เด็กที่คลอดออกมาทามกลางความไมพรอมของผูเลี้ยงดู
ย อ มมี โ อกาสสู ง ที่ จ ะได รั บ การดู แ ลที่ ไ ม เ หมาะสมหรื อ ด อ ยคุ ณ ภาพ จากการศึ ก ษาสถิ ติ
การคลอดลูกของแมวัยรุน ในชวง 2-3 ป (พ.ศ. 2554-2557) ที่ผานมา พบวา การคลอดลูก
ของแมวัยรุน มีจํานวนสูงโดยเฉลี่ยถึงปละ 129,000 คน สอดคลองกับขอมูลสถิติของแม
วัยรุนไทยที่สํารวจโดย คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี พบวา ในชวง 10 ป ที่ผานมา
(พ.ศ. 2549-2558) เปนชวงเวลาที่มีจํานวน แมวัยรุนสูงขึ้นเรื่อย ๆ สงผลใหแนวโนม
ประชากรไทยในระยะ 5-10 ปขางหนา จะเกิดปรากฏการณ “เด็กนอยดอยคุณภาพ” โดย
พบวา ในป พ.ศ. 2556 วัยรุนที่มีอายุตํ่ากวา 20 ป คลอดบุตรจํานวน 125,371 คน คิดเปน
รอยละ 16.8 เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2553 ถึงรอยละ 13.9 เมื่อคิดเปนอัตราการคลอดบุตรของ
แมวัยรุนอายุ 15-19 ป ตอจํานวนประชากรอายุ 15-19 ป 1,000 คน มีมากถึง 51 คน
ในป พ.ศ. 2556 สูงเปน 13 เทา ของประเทศสิงคโปร นอกจากนี้ ขอมูลจากกรมสุขภาพจิต
ยังพบวา อัตราการคลอดบุตรของแมวัยรุน จํานวน 54 คน ตอ 1,000 คน ในป พ.ศ. 2557 สูง
เปนอันดับที่ 2 ของอาเซียน (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, 2558; สํานักงาน
อนามัยเจริญพันธุ, 2557)
ผลจากสถิติและขอมูลขางตน สามารถสรุปไดวา จํานวนการคลอดบุตรของแมวัยรุน
ตั้งแตป พ.ศ. 2554 ถึงป พ.ศ. 2558 มีแนวโนมที่จะสูงขึ้นตอไป สงผลใหประชากรไทย
ในระยะ 5-10 ปขา งหนา จะมีเด็กทีค่ ลอดออกมาทามกลางความไมพรอม ทัง้ ดานทุนทรัพยและ
วุฒิภาวะของแมวัยรุนในการดูแลทารกใหมีคุณภาพ จากแนวโนมของสภาพปญหาดังกลาว
นับเปนปญหาที่ทุกฝายในสังคมจะตองรวมกันแกไข โดยเฉพาะในสถาบันการศึกษาที่มี
ความใกลชิดกับเยาวชนในชวงวัยรุนมากที่สุด ซึ่งนอกจากปญหาในเรื่องคุณภาพการเลี้ยงดู
เด็กทารกทีค่ ลอดออกมาทามกลางความไมพรอมแลว ยังมีปญ
 หาดานสุขภาพทัง้ สุขภาพรางกาย
คือ โรคติดตอทางเพศสัมพันธ โดยมีการศึกษาพบวา วัยรุน หญิงมีโอกาสเสีย่ งตอการติดเชือ้ โรค
ทางโรคติดตอทางเพศสัมพันธมากกวาวัยรุนชายถึง 8 เทา เนื่องจากสรีระของเพศหญิงมีพื้นที่
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ในการรับเชื้อโรคมากกวาเพศชาย และระยะการสัมผัสเชื้อที่ยาวนานกวา รวมถึงปจจัยทาง
ดานสังคมและวัฒนธรรม ทําใหวัยรุนเพศหญิงมีขอจํากัดทางดานความคิดมากกวาเพศชาย
นอกจากนี้ ยังพบปญหาดานสุขภาพจิตของแมวัยรุน นํามาซึ่งความเสี่ยงที่จะเกิดความเครียด
ภาวะซึมเศรา และอาจนําไปสูการฆาตัวตายอีกดวย (พัชรี ตันศิริ, 2557; สํานักงานอนามัย
เจริญพันธุ, 2557)
คานิยมทางเพศที่เหมาะสมกับสังคมไทยนั้นเกิดจากขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณเฉพาะตัว และนํามาเปนแนวทางในการปฏิบัติตนในสังคมไทย
ซึ่งมีสถาบันทางสังคม เชน สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา เปนตน เปนผูปลูกฝงคานิยม
ทางเพศทีเ่ หมาะสมกับสังคมไทย โดยคานิยมทางเพศในสังคมไทยนัน้ จะใหความสําคัญกับเรือ่ ง
การรักนวลสงวนตัวของเพศหญิง ความรับผิดชอบและความเปนสุภาพบุรษุ ในเพศชาย รวมถึง
ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องเพศที่มีลักษณะคงทนถาวร ซึ่งครอบคลุมในเรื่องความเชื่อที่ถูกตอง
และเหมาะสมเกี่ยวกับเรื่องเพศ ปจจัยที่สงผลตอคานิยมทางเพศของสังคมไทย คานิยม
การรักนวลสงวนตัว คานิยมการใหเกียรติและการวางตัวตอเพศตรงขาม การสรางความดีงาม
ในจิตใจ บทบาทและความรับผิดชอบตอเพศตรงขาม ความเหมือนและความแตกตาง
ระหวางเพศ และการเลือกคูครองที่เหมาะสมในอนาคต โดยเห็นคุณคาในแนวทางปฏิบัติ
ดังกลาว มากกวาแนวทางการปฏิบัติอื่น ๆ ซึ่งจากสถิติขางตน กับความหมายของคานิยม
ที่เหมาะสมกับสังคมไทยนั้น จะเห็นวาในปจจุบันวัยรุนไทยมีคานิยมทางเพศที่เปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิ ม นํ า มาซึ่ ง ป ญ หาสุ ข ภาพทางเพศและพฤติ ก รรมเสี่ ย งทางเพศ รวมถึ ง ป ญ หา
การตั้งครรภกอนวัยอันควร ดังนั้นการสรางเสริมคานิยมทางเพศในสังคมไทยจึงเปนปญหา
ที่ควรไดรับการสงเสริมใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับคานิยมของสังคมไทย (ประพิมพร
อันพาพรหม, 2543; ศักดา สามูล, 2545; สรอยวลัย สุขดา, 2543)
ผลการวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน พบวา มีตัวชี้วัดในเรื่องของคานิยมทางเพศและการปฏิบัติตนทางเพศ
เพียง 4 ตัวชีว้ ดั เทานัน้ โดยอยูใ นสาระการเรียนรูท ี่ 2 ชีวติ และครอบครัว มาตรฐาน พ 2.1 เขาใจ
และเห็นคุณคาของตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดําเนินชีวิต ทําใหการจัด
การเรียนการสอนเรื่อง เพศศึกษา ในวิชาสุขศึกษา ไมเพียงพอตอการสรางคานิยมทางเพศที่
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เหมาะสมและสอดคลองกับสังคมไทย เนื่องจากครูผูสอนมีเวลาในการจัดกิจกรรมตาง ๆ
ไมเพียงพอตอการเปลี่ยนแปลงคานิยมทางเพศของนักเรียนตามตัวชี้วัดที่ระบุไวในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ป 2551 ปจจัยเกีย่ วกับเวลาทีไ่ มเพียงพอดังกลาวจึงอาจจะเปน
สาเหตุหนึ่งที่ทําใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพศศึกษาในวิชาสุขศึกษา ไมสามารถ
ลดปญหาพฤติกรรมทางเพศของวัยรุนได (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551)
ปญหาเกี่ยวกับเวลาที่ไมเพียงพอในจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อสรางเสริมคานิยม
ทางเพศดังกลาว สามารถแกไขโดยการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ตามนโยบาย
การปฏิรูปดานการศึกษาของรัฐบาลไทยในปจจุบัน เนื่องจากนโยบายนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อ
สงเสริมประสิทธิผลการเรียนรู นําไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ สรางเสริมคุณลักษณะ
และคานิยมทีด่ งี ามของไทย ปลูกฝงความรักและภูมใิ จในความเปนไทย อีกทัง้ สงเสริมใหผเู รียน
มีทักษะการคิดวิเคราะหอยางเต็มศักยภาพ และมีความสุขในการเรียนรู นอกจากนี้ นโยบาย
การจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู” ไดกาํ หนดแนวทางในการจัดกิจกรรมทีห่ ลากหลาย
และครอบคลุมหลักองค 4 แหงการศึกษา ซึ่งมีความสอดคลองกับการสงเสริมคานิยมทางเพศ
ทีด่ ขี องนักเรียน กลาวคือ ดานพุทธิศกึ ษา (Head) เปนการจัดกิจกรรมเพือ่ ใหนกั เรียนวิเคราะห
วิพากษเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศของวัยรุนที่เปนปญหาในสังคมไทยปจจุบัน ดานจริยศึกษา
(Heart) เปนการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีคานิยมทางเพศที่ถูกตองเหมาะสมและ
สอดคลองกับคานิยมของสังคมไทย สวนดานหัตถศึกษา (Hand) เปนการจัดกิจกรรมเพื่อให
นักเรียนไดฝกปฏิบัติตนทางเพศที่เหมาะสม และดานพลศึกษา(Health) เปนการจัดกิจกรรม
เพื่อใหนักเรียนมีสุขภาพทางเพศที่ดีและเหมาะสมกับวัย (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน, 2558)
การจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” เรื่อง เพศศึกษา เพื่อสงเสริมคานิยม
ทางเพศที่เหมาะสมกับสังคมไทย อยางมีประสิทธิผลนั้นจะตองมีแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ
มาเปนพื้นฐานในการจัดกิจกรรม จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่สงเสริมคานิยมทางเพศ
ที่ดีของสังคมไทย พบวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแนวคิดการพัฒนาดานจิตพิสัย
(จินตนา สรายุทธพิทักษ, 2557; ทิศนา แขมมณี, 2549; Joyce & Weil, 1996; Krathwohl,
Bloom, & Masia, 1964a; Raths,1996; Shaftel & Shaftel, 1982) จะชวยใหผูเรียนเกิด
ความรูสึก เจตคติ คานิยม คุณธรรม และจริยธรรมที่พึงประสงค นําไปสูเกิดคานิยมทางเพศ

180 วารสารครุศาสตร ปที่ 47 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2562)

ที่ดีของสังคมไทย เนื่องจากแนวคิดการพัฒนาดานจิตพิสัยมีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับการฝกให
ผูเรียนไดรูจักการวิเคราะหปญหา ประมวลขอมูล เลือกหรือตัดสินใจอยางมีเหตุผล และ
สรางความกระจางชัดเจนในความคิดของตนเอง สงผลใหผูเรียนเกิดความเขาใจในตนเอง
ผูอ นื่ และสังคมทีต่ นเองอยูม ากขึน้ นําไปสูก ารมีทศั นคติและคานิยมทางเพศทีถ่ กู ตอง เหมาะสม
และเปนเยาวชนที่มีคุณภาพในสังคมไทยตอไป
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดสังเคราะหขั้นการเรียนรูดาน
จิตพิสัย (ทิศนา แขมมณี, 2549; Joyce & Weil,1996; Krathwohl, Bloom, & Masia,
1964b; Raths,1996; Shaftel & Shaftel, 1982) สามารถแบงระดับขั้นการเรียนรูดาน
จิตพิสัยไว 6 ขั้น ประกอบดวย 1) ขั้นนําเสนอสถานการณปญหา ขั้นที่บุคคลถูกกระตุนให
รับทราบวามีเหตุการณหรือสิง่ เราบางอยางปรากฏอยู บุคคลนัน้ จะมีความยินดีหรือมีภาวะจิตใจ
ที่พรอมที่จะรับสิ่งเราหรือใหความสนใจตอสิ่งเรานั้น 2) ขั้นตอบสนองตอคานิยมอยางอิสระ
เปนขั้นการเรียนรูที่สูงขึ้นมาอีกขั้นหนึ่ง ในขั้นนี้บุคคลจะเกิดความสนใจอยางแทจริง ซึ่งถา
ความสนใจเกิดขึน้ ก็หมายความวา บุคคลไดมสี ว นเกีย่ วของหรือมีความรูส กึ ผูกมัดกับวัตถุสงิ่ ของ
สถานการณหรือปรากฏการณใดปรากฏการณหนึ่ง 3) ขั้นพิจารณาไตรตรอง ซักคาน และ
ประเมิน เปนการตัง้ คําถามเพือ่ ใหบคุ คลเกิดความแนชดั ในคานิยมทีต่ นเองเลือก 4) ขัน้ ตรวจสอบ
ยืนยัน และเลือกคานิยมทีด่ ที สี่ ดุ เปนการใหบคุ คลเกิดความชัดเจนกับการตอบสนองตอคานิยม
ของตนเองครั้งสุดทายเพื่อเลือกคานิยมที่ดีที่สุด 5) ขั้นเห็นคุณคาของคานิยมที่ตนเองเลือก
และจัดระบบคานิยม เมื่อบุคคลเกิดคานิยมตาง ๆ ซึ่งมีหลายชนิด จึงมีความจําเปนที่จะตอง
จัดระบบของคานิยมตาง ๆ ใหเขากลุม 6) ขัน้ ปฏิบตั ติ าม เมือ่ การจัดระบบคุณคาสําหรับตัวเอง
เขารูปเขารอยแลว บุคคลจะยึดถือระบบที่จัดเปนของตนเองแลวปฏิบัติหรือยึดถือตอไป
จนเกิดเปนการแสดงออกโดยอัตโนมัติ และจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ (จินตนา
สรายุทธพิทักษ, 2557; ปาริฉัตร ทองเนื้อแข็ง และ จินตนา สรายุทธพิทักษ, 2558) พบวา
แนวคิดการพัฒนาดานจิตพิสัยสามารถเพิ่มคะแนนดานเจตคติดานสุขภาพและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดานความรูแ ละการปฏิบตั เิ รือ่ งการสรางเสริมสุขภาพ และการสรางเสริมสุขภาพ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงสามารถสรุปไดวา
แนวคิดในการพัฒนาดานจิตพิสัย สามารถสงเสริมใหผูเรียนเกิดเจตคติ คานิยมที่พึงประสงค
ไดมากขึ้น
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แนวคิดการพัฒนาดานจิตพิสัยของ Krathwohl et al., (1964a) และแนวคิด
การจัดกิจกรรมโดยการซักคาน รวมทัง้ แนวคิดการจัดกิจกรรมโดยใชบทบาทสมมติ เปนแนวคิด
ที่สามารถนํามาเปนพื้นฐานใน การจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” เพื่อสงเสริม
ความรูสึก คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมทางเพศที่เหมาะสมของวัยรุน สอดคลองกับ
ความสําคัญของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ที่กําหนดใหผูเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค และสอดคลองกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษา
ที่กําหนดใหทุกโรงเรียนจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”ที่สรางเสริมคุณลักษณะและ
ค า นิ ย มที่ดีงามของไทย ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่ จะศึ ก ษา ผลการใช กิ จกรรมการเรี ย นรู 
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” เรื่องเพศศึกษา โดยใชแนวคิดการพัฒนาดานจิตพิสัยที่มีตอคานิยม
ทางเพศที่เหมาะสมกับสังคมไทย
กรอบแนวคิดการวิจัย
แนวคิดการพัฒนาดานจิตพิสัย
1. การนําเสนอสถานการณปญหา
2. การตอบสนองคานิยมอยางอิสระ
3. การพิจารณาไตรตรองซักคานและประเมิน
4. การตรวจสอบ ยืนยัน และเลือกคานิยมที่ดี
ที่สุด
5. การเห็นคุณคาของคานิยมที่ตนเองเลือก
และจัดระบบคานิยม
6. การปฏิบัติตาม

กิจกรรม “ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู”
➤
เรื่องเพศศึกษา
โดยใชแนวคิดการพัฒนา
ดานจิตพิสัย

คานิยมทางเพศ
➤ ที่เหมาะสมกับ
สังคมไทย

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วัตถุประสงค
เพือ่ ศึกษาผลการใชกจิ กรรม “ลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู” เรือ่ งเพศศึกษา โดยใชแนวคิด
การพัฒนาดานจิตพิสัยที่มีตอคานิยมทางเพศที่เหมาะสมกับสังคมไทย
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วิธีการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2559 โรงเรียนเสาไห “วิมลวิทยานุกูล” จํานวน 60 คนเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธี
การสุมแบบงาย (Sample random sampling) โดยการจับฉลากโดยแบงเปนนักเรียน
กลุมทดลองที่ไดรับการใชกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” เรื่องเพศศึกษา โดยใชแนวคิด
การพัฒนาดานจิตพิสัย จํานวน 30 คน และนักเรียนกลุมควบคุมที่ไดรับการจัดกิจกรรม
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” เรื่องเพศศึกษาโดยวิธีปกติ จํานวน 30 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยแบงออกเปน 2 ประเภท คือกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู” โดยใชแนวคิดการพัฒนาดานจิตพิสัย จํานวน 8 กิจกรรม และแบบวัดคานิยมทางเพศ
ที่เหมาะสมกับสังคมไทย
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. การดําเนินการกอนทดลองการใชกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” เรื่องเพศ
ศึกษา โดยใชแนวคิดการพัฒนาดานจิตพิสัย มีดังนี้
1.1 ทําการทดสอบคานิยมทางเพศที่เหมาะสมกับสังคมไทย ทั้งกลุมทดลองและ
กลุมควบคุม กอนทําการทดลอง (Pre-test)
1.2 นําผลการทดสอบกอนการทดลองมาทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย
โดยทดสอบคาที (Dependent t-test ในการทดสอบภายในกลุม และ Independent
t-test ในการทดสอบระหวางกลุม)เพื่อทดสอบวานักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมมี
คานิยมทางเพศที่เหมาะสมกับสังคมไทยแตกตางกันหรือไม
2. ดําเนินการทดลอง
2.1 กลุมทดลอง ผูวิจัยเปนผูดําเนินการใชกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”
โดยใชแนวคิดการพัฒนาดานจิตพิสัย เปนเวลา 8 สัปดาห สัปดาหละ 2 คาบ คาบละ 50 นาที
ดังนี้
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ตาราง 1 กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” โดยใชแนวคิดการพัฒนาดานจิตพิสัย
แนวคิดการพัฒนาดานจิตพิสัย
กิจกรรมโดยใชแนวคิด
นําเสนอ ตอบ พิจารณา ตรวจสอบ เห็นคุณคา ปฏิบัติ
การพัฒนาดานจิตพิสัย
ปญหา สนองตอ ไตรตรอง ยืนยัน ของคา ตาม
คานิยม ซักคาน และเลือก นิยมที่
อยาง
และ คานิยม เลือกและ
อิสระ ประเมิน ที่ดีที่สุด จัดระบบ
คานิยม
กิจกรรมที่ 1 งามอยางไทย
√
√
√
กิจกรรมที่ 2 ใกลชิดอยางปลอดภัย
√
√
√
√
กิจกรรมที่ 3 คิดกอนพูด
√
√
√
กิจกรรมที่ 4 วางตัวดี
√
√
√
√
กิจกรรมที่ 5 มีนํ้าใจ
√
√
√
กิจกรรมที่ 6 กระจกสะทอนคุณธรรม
√
√
√
√
กิจกรรมที่ 7 สุภาพบุรุษ-สตรีที่ดี
√
√
√
กิจกรรมที่ 8 สุภาพบุรุษ-สตรีของไทย
√
√
√

2.2 กลุมควบคุม ดําเนินการจัดกิจกรรมแบบปกติโดยอาจารยประจําวิชาของ
โรงเรียน สัปดาหละ 2 คาบเรียน รวม 8 สัปดาห สาระการจัดกิจกรรมของหองควบคุมเหมือน
กับหองทดลอง
3. การดําเนินงานหลังการทดลอง
3.1 ทดสอบวัดคานิยมทางเพศทีเ่ หมาะสมกับสังคมไทยหลังการทดลอง (Post-test)
ทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยใชแบบวัดคานิยมทางเพศที่เหมาะสมกับสังคมไทย
ฉบับเดียวกันกับแบบวัดกอนเรียน
การวิเคราะหขอมูล
1. วิเคราะหคุณภาพของแบบวัดคานิยมทางเพศที่เหมาะสมกับสังคมไทยเพื่อหา
ความเที่ยง และคาอํานาจจําแนกดวยคอมพิวเตอร
2. วิเคราะหขอมูลโดยคํานวณคาเฉลี่ย Mean (M) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
ของคะแนนคานิยมทางเพศที่เหมาะสมกับสังคมไทยโดยใชคอมพิวเตอร
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3. ทดสอบความแตกตางของคาเฉลีย่ ของคะแนนคานิยมทางเพศทีเ่ หมาะสมกับสังคม
ไทยระหวางนักเรียนกลุม ทดลองและกลุม ควบคุม ดวยการทดสอบคาที (t-test) โดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป
ผลการวิจัย
1. คาเฉลี่ยของคะแนนคานิยมทางเพศที่ เ หมาะสมกั บสั ง คมไทย ก อ นและหลั ง
การทดลองของนักเรียนกลุมทดลองที่ไดรับการใชกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” เรื่อง
เพศศึกษา โดยใชแนวคิดการพัฒนาดานจิตพิสัยและของนักเรียนกลุมควบคุมที่ไดรับการจัด
กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” เรื่องเพศศึกษา แบบปกติ มีดังนี้
1.1 คาเฉลี่ยของคะแนนคานิยมทางเพศที่เหมาะสมกับสังคมไทยของนักเรียน
กลุมทดลองที่ไดรับการใชกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” เรื่องเพศศึกษา โดยใชแนวคิด
การพัฒนาดานจิตพิสัย สูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
1.2 คาเฉลี่ยของคะแนนคานิยมทางเพศที่เหมาะสมกับสังคมไทย ของนักเรียน
กลุมควบคุมที่ไดรับการใชกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” เรื่องเพศศึกษา แบบปกติ
กอนและหลังการทดลองไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
2. คาเฉลี่ยของคะแนนคานิยมทางเพศที่เหมาะสมกับสังคมไทย หลังการทดลองของ
นักเรียนกลุมทดลองที่ไดรับการใชกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” เรื่องเพศศึกษา โดยใช
แนวคิดการพัฒนาดานจิตพิสัย มีดังนี้
2.1 คาเฉลี่ยของคะแนนคานิยมทางเพศที่เหมาะสมกับสังคมไทย หลังการทดลอง
ของนักเรียนกลุมทดลอง ที่ไดรับการใชกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” เรื่องเพศศึกษา
โดยใชแนวคิดการพัฒนาดานจิตพิสัยสูงกวาของนักเรียนกลุมควบคุมที่ไดรับการจัดกิจกรรม
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” เรื่องเพศศึกษา แบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และมีคาเฉลี่ยรายขอหลังการทดลองของนักเรียนกลุมทดลองสูงกวาของนักเรียนกลุมควบคุม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รวม 24 ขอ จาก 40 ขอ

ชัชวรรณ จูงกลาง และ จินตนา สรายุทธพิทักษ 185

อภิปรายผล
ผูวิจัยขออภิปรายเปน 8 ประเด็นดังนี้
1) กิจกรรมงามอยางไทย
กิจกรรมงามอยางไทย เปนกิจกรรมทีผ่ วู จิ ยั เปดโอกาสใหนกั เรียนไดตอบสนองคานิยม
ทางเพศอยางอิสระในการออกแบบการแตงกายที่เหมาะสมกับการเดินทางไปสถานที่ตาง
สงผลใหผูเรียนเกิดคานิยมในการแตงกายที่เหมาะสมกับสังคมไทยไดดีกวา นักเรียนกลุม
ควบคุมที่ไดรับการใชกิจกรรมแบบปกติ ซึ่งจากการสังเกตของผูวิจัย พบวา ผูสอนจัดกิจกรรม
โดยการบรรยายจากวิทยากรหรือครูผูสอนเพียงอยางเดียว โดยการทํากิจกรรมโดยใชแนวคิด
การพัฒนาดานจิตพิสัย ผูวิจัยใหนักเรียนรวมกันออกแบบการแตงกายเปนกลุม นักเรียน
แตละกลุม ชวยกันออกแบบ ตรวจสอบ ยืนยัน และเลือกชุดทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ เพือ่ เปนการยืนยัน
คานิยมการแตงกายของกลุม ตนเองใหเหมาะสมกับคานิยมทางเพศในสังคมไทย สงผลใหผเู รียน
เกิดการคิดวิเคราะห พิจารณา ถึงความปลอดภัยทางเพศและความเหมาะสมกับสถานที่
และเกิดความมั่นใจในคานิยมที่ตนเองเลือกผานการทํากิจกรรม ในการนําเสนอหนาชั้นเรียน
พบวา นักเรียนมีความเตรียมพรอมกอนการนําเสนอ สามารถบอกเหตุผลในการออกแบบ
การแตงกายไดอยางเหมาะสมกับเกณฑที่ตั้งไวเปนสวนใหญ เกิดความภาคภูมิใจในผลงาน
ของกลุม ตนเอง และนักเรียนตระหนักถึงความปลอดภัยทางเพศเปนสําคัญ และมีความพึงพอใจ
ตอการออกแบบการแตงกายทีก่ ลุม ของตนเองไดนาํ เสนอ นอกจากจะสงผลใหผเู รียนไดพฒ
ั นา
ความคิด จิตสํานึก และคานิยมที่พึงประสงคตามสังคมไทยแลว ยังสงผลใหผูเรียนเกิดการรับรู
ความสามารถของตนเองอีกดวย สอดคลองกับงานวิจยั ของ แกวตะวัน ศิรลิ กั ขณานันท (2553)
ไดทําการศึกษา การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนสําหรับผูปกครองเพื่อ
สรางเสริมความสามารถในการศึกษาเรือ่ งเพศศึกษาแกบตุ รหลานวัยรุน โดยมีขนั้ ตอนการรับรู
ความสามารถของตนเอง ผลการศึกษาพบวา วัยรุนมีความตองการเรียนรูเรื่องเพศศึกษาอยู
ในระดับมาก และหลังการทดลอง พบวา วัยรุน มีความรู เจตคติ และการปฏิบตั ิ ในเรือ่ งเพศศึกษา
และการรับรูความสามารถของตนเองสูงขึ้นกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และสอดคลองกับแนวคิดของ Krathwohl et al., (1964a) ที่กลาววา การที่ผูเรียน
มีโอกาสตอบสนองคานิยมในลักษณะใดลักษณะหนึ่งผูเรียนจะเกิดพฤติกรรมความพึงพอใจ
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ตอคานิยมนัน้ และเห็นคุณคาของคานิยมทีต่ นเองเลือก ซึง่ เปนการปลูกฝงคานิยมทีพ่ งึ ประสงค
ไปจนถึงการนําไปปฏิบัติและเกิดการพัฒนาความคิด จิตสํานึก คานิยม และสอดคลองกับงาน
วิจยั ของ นภัสวรรณ บุญนิธี และ สุทธิพงศ บุญผดุง (2558) ไดทาํ การศึกษาวิจยั เรือ่ ง การพัฒนา
ความใฝเรียนรูโ ดยการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานตามทฤษฎีดา นจิตพิสยั ของบลูม ผลการวิจยั
พบวา ระดับการพัฒนาความใฝเรียนรูตามทฤษฎีดานจิตพิสัยของบลูม โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย
มากไปนอย คือ ดานการตั้งใจเรียน ดานความขยัน ดานการสืบคนขอมูล ดานการเขารวม
กิจกรรม ดานการสรุปความรู และดานการนําไปใชในชีวิตประจําวัน
2) กิจกรรมใกลชิดอยางปลอดภัย
กิจกรรมใกลชิดอยางปลอดภัย มีวัตถุประสงคเพื่อใหนักเรียนมีวิธีการปฏิบัติตนอยาง
เหมาะสมเมื่อตองอยูใกลชิดกับเพศตรงขาม ผูวิจัยจึงนําเสนอสถานการณปญหาทางเพศ
ในลักษณะตาง ๆ และใหนักเรียนทํากิจกรรมกลุมผานการถายทําละครสั้นเกี่ยวกับปญหา
การใกลชิดกับเพศตรงขาม ในกิจกรรมนี้ ผูเรียนแตละกลุมจะตองพิจารณา ไตรตรอง เนื้อเรื่อง
ในละครสัน้ ของกลุม ตนเอง และออกมานําเสนอหนาชัน้ เรียน และใหนกั เรียนกลุม อืน่ ๆ ชวยกัน
ซักคานและประเมิน ในกิจกรรมนี้ ผูวิจัยสังเกตไดวา การทํางานเปนทีม จะชวยใหผูเรียน
มีความกระตือรือรน สรางสรรคผลงานของกลุม ตนเองกันอยางขะมักเขมน และชวยกันซักคาน
ใชคาํ ถาม ถามเพือ่ นกลุม อืน่ ๆ ในการนําเสนอละครสัน้ เกีย่ วกับปญหาทางเพศจากสถานการณ
การใกลชิดเพศตรงขาม นอกจากนี้ผูวิจัยไดใหผูเรียนนําคําถามที่เพื่อนในชั้นเรียนซักคานหรือ
ความคิดเห็นของเพื่อนกลับไปวิเคราะหและคนหาขอมูลเพิ่มเติม เพื่อนํากลับมายืนยันคานิยม
ที่ตนเองเลือกโดยการนําเสนอเนื้อเรื่องอีกครั้ง พบวา นักเรียนสามารถปรับปรุงเนื้อเรื่องได
อยางเหมาะสมมากยิง่ ขึน้ และสามารถถายทอดเรือ่ งราวออกมาไดอยางชัดเจน รวมถึงใหขอ คิด
ของละครที่กลุมของตนเองนําเสนออีกดวย ยกตัวอยางเชน กลุมที่ไดรับสถานการณการอยูใน
โรงภาพยนตรกับเพศตรงขาม นักเรียนไดแสดงละครสั้นเกี่ยวกับเพศชายที่ใหเกียรติเพศหญิง
โดยการไม สั ม ผั ส ร า งกายของฝ า ยหญิ ง และฝ า ยหญิ ง ก็ แ สดงอาการนั่ ง ที่ สํ า รวม สุ ภ าพ
ไมโนมตัวหรือเอนตัวไปทางฝายชาย แสดงใหเห็นวาผูเรียนมีวิธีการปฏิบัติตนอยางเหมาะสม
เมือ่ ตองใกลชดิ กับเพศตรงขามสงผลใหผเู รียนเกิดคานิยมทางเพศทีเ่ หมาะสมกับสังคมไทยไดดี
กวากลุมควบคุมที่ไดรับการใชกิจกรรมแบบปกติจากการเลาเรื่องของครูผูสอน ซึ่งทําใหผูเรียน
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ไมสามารถเห็นภาพรวมของผลกระทบที่ตามมาไดอยางชัดเจน เนื่องจากเปนการทํากิจกรรม
ที่มีการสื่อสารเพียงฝายเดียว สงผลใหนักเรียนกลุมควบคุมไมตระหนักถึงผลกระทบที่ตาม
มาจะเปนอยางไรนําไปสูค วามเสีย่ งในการเกิดพฤติกรรมเสีย่ งทางเพศในอนาคต สอดคลองกับ
แนวคิดของ Joyce and Weil (1996) ที่กลาววา การซักคานโดยการใชคําถาม จะทําใหผูเรียน
รับรูขอเท็จจริงจากปญหาผานการวิเคราะห พิจารณา ไตรตรอง และเลือกจุดยืนหรือคานิยม
ที่เหมาะสมดวยเหตุผลที่เหมาะสม เกิดคานิยมและความเขาใจในตนเอง การกระจางใน
ความคิด และพัฒนาความคิดความสามารถในการตัดสินใจของผูเ รียน และสอดคลองกับแนวคิด
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2558) ที่กลาววา การจัดกิจกรรมที่มุงเนน
การเพิ่มพูนทักษะชีวิต การคิดวิเคราะห การแกไขปญหา การทํางานเปนทีม จะชวยสรางเสริม
คุณลักษณะคานิยมที่ดีงาม
3) กิจกรรมคิดกอนพูด
กิจกรรมคิดกอนพูด เปนกิจกรรมทีส่ รางลักษณะนิสยั การใหเกียรติเพศตรงขาม ผูว จิ ยั
ไดใหนักเรียนตอบสนองคานิยมเกี่ยวกับคําศัพทที่ใชในการพูดเพื่อใหเกียรติเพศตรงขามอยาง
อิสระ โดยการนําคําที่กําหนดใหไปแตงเปนประโยคที่แสดงถึงทักษะการพูดเพื่อรักษานํ้าใจ
และใหเกียรติเพศตรงขาม ยกตัวอยางเชน คําวา “ตัวเตี้ย” นักเรียนสามารถนําคําศัพทไป
เปลีย่ นแปลงและแตงประโยควา “ตัวเล็กแบบเธอ ก็ดดู แี ละนารักไปอีกแบบ” ในขัน้ ตอนนีผ้ วู จิ ยั
สังเกตไดวา ผูเ รียนมีความคิดสรางสรรคในการแตงประโยคอยางอิสระ พรอมแสดงเหตุผลของ
การแตงประโยคนั้น ๆ อยางเหมาะสมกับสถานการณตาง ๆ นอกจากนี้ หลังการนําเสนอและ
การแสดงความคิดเห็นจากเพื่อน ๆ ในชั้นเรียน ผูวิจัยใหนักเรียนนํากลับไปแกไขและจดบันทึก
ลงในสมุดบันทึกประจําตัว ผูวิจัยสังเกตไดวา ประโยคที่นักเรียนนําเสนอนั้น เมื่อเพื่อนตางเพศ
ซักคานหรือใหคําแนะนําในมุมมองใหม ๆ ผูเรียนไดแกไขปรับปรุงกอนที่จะจดบันทึกลงไป
ในสมุด ซึง่ ทําใหเห็นวานักเรียนมีการรับฟงผูอ นื่ ใหเกียรติผอู นื่ เขาใจและคํานึงถึงผูอ นื่ ในคําพูด
หรือการกระทําของตนเอง ซึ่งเปนคานิยมทางเพศที่เหมาะสมกับสังคมไทยในขณะที่นักเรียน
กลุมควบคุมไดรับการจัดกิจกรรมโดยการดูวีดีทัศนเกี่ยวกับความรุนแรงในคําพูด ผูวิจัยสังเกต
ไดวา นักเรียนนําคําพูดในวีดีทัศนนั้นไปพูดกับเพื่อน เพราะเขาใจวาคําพูดเหลานั้นเปนคําพูด
สําหรับวัยรุน ถือเปนการเลียนแบบตามกระแสสังคมผานการบริโภคสื่อ จึงเปนการปลูกฝง
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คานิยมทางเพศที่ไมเหมาะสมโดยไมตั้งใจของผูสอน สอดคลองกับแนวคิดของ Raths (1996)
ทีก่ ลาววา การใหนกั เรียนมีอสิ ระในการแสดงความคิดเห็น กําหนดทางเลือกเพือ่ เพิม่ อิสระทาง
ความคิดใหกบั นักเรียน จะชวยกระตุน ใหนกั เรียนคนหาคานิยมมาเปนหลักปฏิบตั ใิ นการดําเนิน
ชีวิต จะชวยใหนักเรียนเกิดความกระจางในคานิยมที่ตนเองเลือกและยึดถือปฏิบัติอยางมั่นคง
และสอดคลองกับงานวิจยั ของ ณัฐติกา ขวกเขียว (2554) ไดทาํ การศึกษาวิจยั เรือ่ ง การพัฒนารูป
แบบการประเมินดานจิตพิสยั เกีย่ วกับนิสยั รักการอาน ชวงชัน้ ที่ 1-2 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี ผลการศึกษาพบวา การพัฒนารูปแบบการประเมินผลดานจิต
พิสัยเกี่ยวกับนิสัยรักการอาน ประกอบดวย เปาหมายการประเมิน สิ่งที่มุงประเมิน วิธี
การประเมิน และวิธกี ารตัดสินการประเมินดานจิตพิสยั เกีย่ วกับนิสยั รักการอาน ผลการประเมิน
ประสิทธิผลของการใชรูปแบบการประเมินดานจิตพิสัยเกี่ยวกับนิสัยรักการอาน พบวา
การประเมินนี้มีความเหมาะสมและมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ
4) กิจกรรมวางตัวดี
กิจกรรมวางตัวดี เปนกิจกรรมที่ปลูกฝงคานิยมทางเพศในดานการวางตัวกับเพศ
ตรงขาม ผูว จิ ยั ไดนาํ เสนอสถานการณปญ
 หาการวางตัวตอเพศตรงขามทีไ่ มเหมาะสม แตเกิดขึน้
จริงในชีวิตประจําวัน เชน การพูดจาหยาบคายกับเพื่อนซึ่งเปนเพศตรงขาม การหยอกลอหรือ
เลนกันอยางรุนแรง เปนตน ซึง่ กระตุน ใหผเู รียนไดคดิ วิเคราะหถงึ วิธกี ารวางตัวตอเพศตรงขาม
อยางเหมาะสม เมื่อครูใหนักเรียนแสดงบทบาทสมมติหนาชั้นเรียน ผูเรียนมีปฏิกิริยาใน
การตอบสนองคานิยมในการหาวิธีการวางตัวตอเพศตรงขามอยางอิสระเพื่อปองกันปญหา
ทางเพศเชน แสดงวิธีการเลนกับเพื่อนซึ่งเปนเพศตรงขามอยางสุภาพ ไมแตะเนื้อตองตัวกัน
โดยไมจาํ เปน แตหากมีความจําเปนทีจ่ ะตองสัมผัสรางกายของเพศตรงขาม นักเรียนจะแนะนํา
สวนทีค่ วรสัมผัสเชน ไหลหรือแขน และกลาวขอโทษกันหากมีการลวงเกินฝายตรงขามโดยทีไ่ ม
ไดตั้งใจ เปนตน นอกจากนี้ ผูเรียนกลุมอื่น ๆ ไดชวยกันระดมสมอง ชวยกันแสดงความคิดเห็น
ซักคานการนําเสนอของเพื่อนกลุมอื่น ๆ เพื่อนําไปปรับปรุงแกไข แสดงบทบาทสมมติ ผล
การกระทําของนักเรียนที่สามารถสังเกตไดคือ นักเรียนสามารถแสดงบทบาทสมมติในรูปแบบ
ของการปฏิบัติเพื่อวางตัวตอเพศตรงขามไดอยางปลอดภัยไมกอใหเกิดอันตรายทางเพศ
อยางเปนธรรมชาติ หลังจากที่ไดรับความคิดเห็นจากเพื่อนกลุมอื่น ๆ แลว นักเรียนไดสราง

ชัชวรรณ จูงกลาง และ จินตนา สรายุทธพิทักษ 189

องคความรูแ ละขอสรุปในคานิยมการวางตัวตอเพศตรงขามในทางปฏิบตั ใิ นชีวติ ประจําวันดวย
ตนเองซึ่งแตกตางจากการทํากิจกรรมของกลุมควบคุมที่ครูผูสอนใชการบรรยายประกอบกับ
การใชคําถาม ถามผูเรียนเทานั้น ทําใหนักเรียนไมเกิดความตระหนักและไมเห็นความสําคัญ
ของคานิยม สอดคลองกับแนวคิดของ Shaftel & Shaftel (1982) ที่กลาววา แนวคิด
ในการพัฒนาดานจิตพิสัยใหความสําคัญกับการมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น ชวยใหนักเรียนเกิด
ความเขาใจในตนเองและผูอ่ืน และเปลี่ยนประสบการณการเรียนรูรวมกันและนําขอสรุปที่ได
จากการแสดงบทบาทสมมติไปใชในชีวิตประจําวันได เนื่องจากสถานการณปญหามีความใกล
เคียงกับความเปนจริงในชีวติ ประจําวัน และสอดคลองกับแนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (2558) ที่กลาววา กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” เปนกิจกรรม
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ สรางองคความรูดวยตนเอง และเรียนอยางมีความสุข
5) กิจกรรมมีนํ้าใจ
กิจกรรมมีนาํ้ ใจเปนสวนหนึง่ ของตัวบงชีอ้ งคประกอบของคานิยมทางเพศในสังคมไทย
ที่ควรปลูกฝงใหกับนักเรียน ผูวิจัยไดใหนักเรียน เลนเกมฝกเลี้ยงลูกโปงเพื่อฝกคุณธรรม
ความมีนํ้าใจตอเพื่อนมนุษยโดยการใหนักเรียนวางแผนการเลี้ยงลูกโปงของตนเองและ
ของเพื่อน ๆ ในกลุม ซึ่งเปนกิจกรรมที่ชวยกระตุนใหผูเรียนเกิดความมีนํ้าใจ ชวยเหลือเพื่อน
ในกลุม ซึง่ ผลการกระทําของนักเรียนทีส่ ามารถมองเห็นไดคอื นอกจากนักเรียนจะเลีย้ งลูกโปง
ของตนเองเพื่อไมใหตกพื้นแลว ยังแสดงความมีนํ้าใจชวยกันเลี้ยงลูกโปงของเพื่อนไมใหตกพื้น
อีกดวย ทําใหนักเรียนมีปฏิสัมพันธกันภายในกลุมเปนอยางดี และหลังจากการเลนเกมแลว
ผูวิจัยไดใหนักเรียนจดบันทึกขอคิดที่ไดจากการทํากิจกรรม จากการตรวจสอบและประเมิน
สมุดบันทึก ผูวิจัยสังเกตไดวา นักเรียนสามารถเขียนขอคิดที่ไดรับไดตรงกับวัตถุประสงคของ
การจัดกิจกรรม ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงการเห็นคุณคา เกิดเจตคติและคานิยมของตนเองและ
สามารถนําไปปฏิบตั ไิ ดอยางเหมาะสมในขณะทีก่ ลุม ควบคุมนัน้ ครูผสู อนพานักเรียนกลุม ควบคุม
ไปทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนโดยการเก็บขยะรอบ ๆ บริเวณโรงเรียน ทําใหนักเรียนบางคน
แสดงอารมณไมพึงพอใจ เนื่องจากอากาศรอนและเปนการทํากิจกรรมตามคําสั่งของครูผูสอน
ไมไดมาจากความรูสึกชอบหรือตองการแสดงออกดวยตนเอง จึงสามารถสรุปไดวากิจกรรม
มีนํ้าใจสามารถสงเสริมองคประกอบดานคุณธรรมความมีนํ้าใจตอเพื่อนมนุษยของคานิยม
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ทางเพศในสังคมไทยไดเปนอยางดี สอดคลองกับงานวิจัยของ ปาริฉัตร ทองเนื้อแข็ง และ
จินตนา สรายุทธพิทักษ (2558) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ผลของการจัดการเรียนรูสุขศึกษา
ตามแนวคิดการพัฒนาดานจิตพิสัย ที่มีตอเจตคติดานสุขภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ผลการวิจัยพบวา คาเฉลี่ยของคะแนนเจตคติดานสุขภาพ และ
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนดานความรู และการปฏิบตั ิ เรือ่ งการสรางเสริมสุขภาพ หลังการทดลอง
ของกลุมทดลองของนักเรียนกลุมทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และสอดคลองกับงานวิจัยของ เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท (2553) ไดทําการศึกษา
การจัดการเรียนรูเพศศึกษาโดยใชรูปแบบ “ความรัก” เพื่อสรางความเปนมนุษยที่สมบูรณ
ตามแนวจิตตปญญาศึกษา โดยมีกิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสรางคุณธรรม ความดีงามในจิตใจ
ผลการศึกษาพบวา หลังการทดลองผูเรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้น และดีกวากลุมควบคุม ใน
ดานความดี ความจริง และความรู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6) กิจกรรมกระจกสะทอนคุณธรรม
กิจกรรมกระจกสะทอนคุณธรรม เปนกิจกรรมทีช่ ว ยปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมใหกบั
ผูเ รียนโดย ผูว จิ ยั ไดใหนกั เรียนจับคูเ ขียนลักษณะคุณธรรมทีเ่ พือ่ นในคูข องตนเองมี และใหสลับ
กันอานเพื่อใหนักเรียนไดฟงความคิดเห็นจากบุคคลรอบขางและคิดพิจารณา ไตรตรอง และ
ประเมินวาตนเองมีคุณธรรมอยางที่เพื่อนเขียนจริงหรือไม ผูวิจัยไดใหนักเรียนซักคานกัน
อยางมีเหตุและผล รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ใหเกียรติผูอื่น และเลือกที่จะยอมรับและ
ปรับปรุงตนเอง ในกิจกรรมนี้ผูวจิ ัยไดเห็นนักเรียนรับฟงความคิดเห็นของเพื่อนในคูของตนเอง
กลาที่จะยอมรับในขอเสียของตนเอง และนําคําแนะนําของผูอื่นไปแกไขและปฏิบัติตาม
อยางเหมาะสม ซึ่งสามารถประเมินไดจากสมุดบันทึกประจําตัวของนักเรียน สอดคลองกับ
แนวคิดของ Krathwohl et al. (1964b) ที่กลาววา การปลูกฝงคานิยมที่พึงประสงค และ
การเห็นคุณคาของคานิยม จะนําไปสูการปฏิบัติจนเปนนิสัย และเกิดการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมที่พึงประสงค และสอดคลองกับแนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (2558) ที่กลาววา กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” เปนการจําลองสภาพจริง
ของสังคม ใหผเู รียนไดเรียนรู และเพิม่ พูนทักษะในการแกไขปญหา และใหผเู รียนไดมปี ฏิสมั พันธ
กับบุคคลอื่นอยางเหมาะสม
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7) กิจกรรมสุภาพบุรุษ–สตรีที่ดี
กิจกรรมสุภาพบุรุษ–สตรีที่ดี เปนกิจกรรมที่ปลูกฝงใหผูเรียนเขาใจในคานิยมและ
รูคุณคาของการเปนสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ผูวิจัยไดใหนักเรียนฝกปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ
ในชีวิตประจําวันของเพศตรงขาม พิจารณาอุปสรรคในแตละกิจกรรมที่แตละเพศตองพบเจอ
ในความเปนจริงของชีวติ ประจําวัน เพือ่ ใหผเู รียนเกิดความตระหนักและเห็นคุณคาในความเปน
สุภาพบุรษุ และสุภาพสตรี เห็นมุมมองของเพศชายและเพศหญิง และความสําคัญของแตละเพศ
การใหเกียรติ ความเห็นใจซึ่งกันและกัน หลังจากการทํากิจกรรม ผูวิจัยไดใหนักเรียนบันทึก
ความรูสึกลงในสมุดบันทึก จากการตรวจสอบสมุดบันทึกพบวา ผูเรียนเกิดความเขาใจใน
ตนเองและผูอื่น พิจารณาไตรตรองถึงขอดีและขอจํากัดของเพศตรงขาม และเลือกที่จะปฏิบัติ
ต อ เพศตรงขามอยางใหเ กียรติซึ่งกันและกั นขณะที่ นัก เรี ย นกลุ  ม ควบคุ ม นั้ นทํ า กิ จกรรม
ในลักษณะการฟงบรรยายจากครูผสู อนเกีย่ วกับลักษณะทีพ่ งึ ประสงคของสุภาพบุรษุ และสุภาพ
สตรี ทําใหนกั เรียนรูส กึ เบือ่ หนายกับการเรียนเนือ่ งจากไมเห็นภาพในเชิงปฏิบตั ขิ องคําวา สุภาพ
บุรุษและสุภาพสตรี จึงคิดวาเปนเรื่องไกลตัวสําหรับตนเอง ซึ่งผลจากการทํากิจกรรมสุภาพ
บุรุษ–สตรีที่ดี ของกลุมทดลอง สอดคลองกับแนวคิดของ Krathwohl et al. (1964b)
ที่กลาววา การปลูกฝงคานิยมที่พึงประสงคใหกับนักเรียน นักเรียนจะนําความรูสึกที่ยึดถือนั้น
ไปปฏิบตั ติ ามจนเกิดเปนลักษณะนิสยั และสอดคลองกับงานวิจยั ของ กลุม งานวิชาการสุขภาพ
จิต (2548) ทีไ่ ดทาํ วิจยั เรือ่ ง ผลการศึกษาการบูรณาการกลุม ตามแนวคิดพิจาณาความเปนจริง
รวมกับการสอนเพศศึกษาตอ คานิยมและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียน ผลการวิจัย
พบวา นักเรียนที่เขารวมโปรแกรมมีคานิยมทางเพศแตกตางจากกอนการทดลองอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
8) กิจกรรมสุภาพบุรุษ–สตรีของไทย
กิจกรรมสุภาพบุรุษ–สตรีของไทย เปนกิจกรรมที่ใหนักเรียนไดเขาใจบทบาทคานิยม
ทางเพศในการเปนสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีที่เหมาะสมกับสังคมไทย ผูวิจัยไดใหนักเรียน
แสดงบทบาทสมมติเพื่อฝกปฏิบัติคุณลักษณะของสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีที่เหมาะสม และ
สอดคลองกับสถานการณในจริงในชีวิตประจําวัน เพื่อใหนักเรียนสามารถนําไปใชในชีวิต
ประจําวันไดอยางเหมาะสม ซึ่งกิจกรรมในแตละขั้นเปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหนักเรียน
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ไดแสดงคานิยมทางเพศของตนเองอยางอิสระ เรียนรูคานิยมทางเพศที่เหมาะสมกับสังคมไทย
ดวยตนเอง และเขาใจในคุณลักษณะของเพศตนเอง และคุณลักษณะของเพศตรงขามในการเปน
สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีตามคุณลักษณะของสังคมไทย ผานการแสดงบทบาทสมมติ คานิยม
ทางเพศของนักเรียนทีส่ ามารถเห็นไดชดั คือ นักเรียนมีการแลกเปลีย่ นความคิดเห็น มีความกลา
แสดงออกทางความคิดอยางเหมาะสมกับคานิยมทางเพศในสังคมไทยมากขึ้น สงผลใหผูเรียน
มีความสนุกสนานในการทํากิจกรรมในทุกขั้นตอน และจากการสังเกตนักเรียนกลุมควบคุม
สามารถสังเกตไดวา นักเรียนดูเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินเทานั้น ทําใหไมสามารถดึง
ความรูส กึ ความคิดเห็นและคานิยมทางเพศทีอ่ ยูภ ายในของนักเรียน ใหแสดงออกมาได การทํา
กิจกรรมของนักเรียนกลุมทดลองจึงสามารถปลูกฝงคานิยมทางเพศในสังคมไทยไดดีกวา
นั ก เรี ย นกลุ  ม ควบคุ ม สอดคล อ งกั บ แนวคิ ด ของ Shaftel, & Shaftel (1982)
ที่กลาววา การใชบทบาทสมมติ เปนวิธีการชวยใหบุคคลแสดงความรูสึกนึกคิดตาง ๆ
ที่อยูภายในออกมา จะชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจตนเองและเขาใจผูอื่น และสอดคลอง
กับงานวิจยั ของ จินตนา สรายุทธพิทกั ษ (2557) ทีท่ าํ การศึกษาเรือ่ ง การพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนตามแนวคิดการพัฒนาดานจิตพิสัยเพื่อสรางเสริมสุขภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน โดยมีขนั้ ตอนการสอนโดยการใชบทบาทสมมติ ผลการวิจยั พบวา หลังการทดลองของ
นักเรียนกลุม ทดลองทีไ่ ดรบั การจัดการเรียนการสอนดวยรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด
การพัฒนาดานจิตพิสัย สูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย
1.1 การใชกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” เรื่องเพศศึกษา ในกิจกรรมสุภาพ
บุรษุ –สุภาพสตรีทดี่ ี เปนกิจกรรมทีต่ อ งใชอปุ กรณจาํ นวนมากและตองใชพนื้ ทีใ่ นการทํากิจกรรม
ครูผูสอนควรจัดเตรียมอุปกรณและทําความเขาใจกับผูเรียนเกี่ยวกับกฎระเบียบในการทํา
กิจกรรมอยางชัดเจน เพื่อความปลอดภัย และเพื่อใหการทํากิจกรรมดําเนินไปอยางราบรื่น
1.2 การใชรปู แบบกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู” เรือ่ งเพศศึกษา โดยใชแนวคิด
การพัฒนาดานจิตพิสยั ” เพือ่ ใหไดขอ มูลการแสดงคานิยมทางเพศ จากตัวนักเรียนอยางแทจริง
ครูผูสอนควรใหนักเรียนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่ และควรเขาใจธรรมชาติ

ชัชวรรณ จูงกลาง และ จินตนา สรายุทธพิทักษ 193

ของพฤติกรรมของนักเรียนในชวงวัยรุน
1.3 ในแตละกิจกรรม ครูผูสอนควรใชเทคนิคและวิธีการที่หลากหลาย เขามาเสริม
เพิ่มเติมในกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” เพื่อใหกิจกรรมมีความนาสนใจ เหมาะสม
กับผูเรียน และควรมีการชมเชยนักเรียนเพื่อเปนการเสริมแรงทางบวกและเพิ่มแรงจูงใจใหกับ
ผูเรียนในแตละกิจกรรม ใหนักเรียนรูสึกมีอิสระและมั่นใจตนเองในการแสดงความคิดเห็น
หรือแสดงคานิยมทางเพศของตนเองออกมาไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการพัฒนาการใชกิจกรรม“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” โดยใชแนวคิด
การพัฒนาดานจิตพิสัยตอการสงเสริมดานอื่น ๆ เชน ความสามารถในการคิด ความสามารถ
ดานทักษะตาง ๆ หรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.2 ควรมีการนําวิธกี ารสอนของแนวคิดทฤษฎีอนื่ ๆ หรือวิธอี นื่ ๆ มาบูรณการรวม
กับการใชกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” โดยใชแนวคิดการพัฒนาดานจิตพิสัย เพื่อให
เกิดองคความรูใหม ๆ
2.3 ควรศึกษาความสัมพันธระหวางคานิยมกับการปฏิบตั ขิ องผูเ รียน และพัฒนาการ
ความเปลี่ยนแปลงทางดานคานิยมและพฤติกรรมการนําไปปฏิบัติของผูเรียน
รายการอางอิง
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