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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาระดับ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน

เรียนและหลงัเรียนของนกัเรยีนทีไ่ด้รบัการสอนโดยใช้ชดุการเรยีนรู ้กลุ่มสาระการเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษาระดบั

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) ชุดการเรียนรู้สุขศึกษาและ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน ส�าหรับนกัเรยีนช้ันประถมศกึษาปีท่ี 3 กลุม่ตวัอย่างในการวจิยัครัง้นีเ้ป็นนกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษา

ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและ

พัฒนาการศึกษา ซึ่งได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ�านวน 1 ห้อง จาก 4 ห้อง มีนักเรียน

เป็นกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 30 คน สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการทดสอบค่าที (t-test) ผลการศึกษาพบว่า 

1. ชุดการเรียนรู้ สุขศึกษาส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ 82.80/83.72.00 ซึ่งเป็น

ไปตามเกณฑ์ 80/80	

2. นกัเรยีนทีเ่รยีนด้วยชดุการเรยีนรู ้สขุศกึษามผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียั

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ค�าส�าคัญ: ชุดการเรียนรู้ การเรียนรู้สุขศึกษา

1 นิสิตการศึกษามหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ข้าราชการเกษียณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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Abstract
The purposes of this study were,1) to develop health education learning packages for 

Prathomsuksa 3 students with the 80/80 2) to study students academic achievement after 

studying with the health education learning packages for Prathomsuksa 3. The samples in the 

study Prathomsuksa 3 students at Kasetsart University Laboratory School Multilingual Program 

Center for Educational Research and Development they were selected by purposive sampling.

The instruments in the student comprised of 1) the development of health education learning 

packages 2)	Prathomsuksa 3 students achievement test.The statistic used for data analysis were 

percentage mean and t-test. The research result were:

1. The development of health education learning packages for Prathomsuksa 3 students 

had the efficiency level of 82.86/81.00 which met the set criteria 80/80

2. The comparison of the pretest scores and the posttest scores showed that the posttest 

scores were significant higher than the pretest scores at.05 statistical difference

Keywords: Instructional Package, Health Education Learning Packages 

บทน�า
การจดัการศกึษาในปัจจุบนัเริม่เปลีย่นแปลงไปจากเดมิ กล่าวคอื เปลีย่นจากการเรยีนการสอนแบบดัง้เดมิที่

ยดึครเูป็นศนูย์กลางและใช้แบบทดสอบเพือ่การประเมนิผลการเรยีนรู ้ซึง่โดยทัว่ไปมกัใช้แบบทดสอบแบบเลือกตอบ 

เปลี่ยนเป็นการยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและใช้การประเมินตามสภาพจริง ท้ังนี้เพื่อให้การเรียนมีความหมายส�าหรับ

ผู้เรียนให้มากที่สุด หลักส�าคัญของการยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดความต้องการ

และความสนใจของผู้เรียนเป็นส�าคัญ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนให้มากที่สุด เน้นให้ผู้เรียนสามารถ

สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง เป็นการพึ่งตนเอง เพ่ือให้เกิดทักษะที่จะน�าสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ได้ในชีวิตประจ�าวัน 

และสามารถเข้าใจวิธีการเรียนรู้ของตนได้ เน้นการประเมินตนเอง ความร่วมมือ และรูปแบบการเรียนรู้ (สมศักดิ์ 

ภู่วิภาดาวรรธน์, 2545) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2558) ที่กล่าวว่า การปฏิรูปการศึกษา

เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ปัจจัยหนึ่งของการปฏิรูป คือ การสอนเพื่อประเทศไทย (Teach for Thailand) ครูที่ชาติ

ต้องการ คือ ครูเก่ง ครูที่รู้ดีในเนื้อหา และรู้ดีในความเป็นครูมืออาชีพ ซึ่งผู้เขียนเรียกว่า ครูผู้รู้ในเนื้อหา และความ

เป็นครูมืออาชีพ (Teacher professional content knowledge) หรือใช้ชื่อย่อว่า TPCK ครู TPCK เป็นครูที่ต้องมี

ความรู ้ความกระจ่างในเนือ้หาร่วมกบัความเป็นครมูอือาชพี รวมท้ังต้องเป็นครทูีม่คีวามรูค้วามสามารถในการจดัการ

เรียนการสอนใช้เทคโนโลยี ตลอดจนมีคุณธรรมจริยธรรม และมีจรรยาบรรณความเป็นครู 

การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรอิงมาตรฐาน เพื่อให้เด็กไทยได้ผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานตัวช้ีวัดของ

หลักสตูรในแต่ละกลุม่สาระการเรียนรูน้ั้น ตอ้งเป็นการจดัการเรยีนรู้เน้นผูเ้รียนเปน็ส�าคญั เปน็การจัดการเรียนรู ้โดย

ให้ผูเ้รยีนใช้กระบวนการเรยีนรูด้้วยการเน้นการเรยีนรูส้าระการเรยีนรูแ้กนกลางเป็นหลกัและต้องจดัตามตวัชีวั้ดของ

หลักสูตรจากสภาพปัญหาของการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบัน พบว่า ครูขาดการวิเคราะห์หลักสูตรก่อนการออกแบบ

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2563 | 135
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การเรียนการสอนและเขียนแผน การจัดการเรียนรู้ ตลอดจนเนื้อหาที่จะสอนยังขาดการคัดกรองประเภทองค์ความรู้

ที่จะสร้างเสริมให้ผู้เรียนอย่างชัดเจนและมีความเชื่อมโยงกัน อีกทั้งการจัดการเรียนการสอนยังเน้นครูเป็นศูนย์กลาง 

ท�าให้ผลการเรียนรู้ไม่ตรงและบรรลุตัวชี้วัดที่หลักสูตรก�าหนด แนวทางการแก้ปัญหา คือ ต้องเริ่มต้นให้ครูมี

องค์ความรู้ดใีนเน้ือหาก่อนทีจ่ะออกแบบการสอน โดยจะต้องเลอืกรปูแบบวธิสีอนให้เหมาะสมกบัประเภทของเนือ้หา

และเหมาะสมกับธรรมชาติของผู้เรียน ตลอดจนการจัดเตรียมสื่อ แหล่งเรียนรู้อย่างเหมาะสม (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 

2558) 

การจัดการเรียนการสอนเป็นสิ่งส�าคัญยิ่งในการพัฒนานักเรียนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ โรงเรียนสาธิตแห่ง

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพฒันาการศึกษา มนีโยบายในการจดั การเรยีนการสอนท่ีเน้นการลงมอืปฏบัิติ 

(Learning by doing) โดยมุ่งเน้นที่นักเรียนเป็นส�าคัญในการพัฒนาด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคม รวมทั้งคุณธรรม

จริยธรรม ซ่ึงการพัฒนานกัเรยีนให้มคุีณลกัษณะดังกล่าว ผูส้อนได้ใช้กลวธิกีารสอนท่ีน่าสนใจ ใช้กจิกรรมท่ีหลากหลาย 

มุง่พัฒนานักเรียนให้มทีกัษะการคิดอย่างแท้จรงิ อนัเป็นพ้ืนฐานส�าคญัในการด�าเนนิชีวติ (ศศธิร จ่างภากร, 2555) และ

สอดคล้องกับสุชาติ โสมประยูร และคณะ (2543) ที่กล่าวว่า ทุกคนจ�าต้องเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ จึงจะสามารถ

อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ด้วยเหตุนี้ สุขศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติย่อมมีบทบาทส�าคัญมากที่จะช่วย

ให้บุคคลเจริญงอกงามได้ในทุกๆ ด้านอย่างเต็มศักยภาพ ส�าหรับความส�าคัญของสุขศึกษา หากมีการจัดและด�าเนิน

กิจกรรมให้ได้ผลอย่างสมบรูณ์และครบถ้วน ประโยชน์อนัยิง่ใหญ่จะปรากฏแก่บคุคลและสงัคมและ (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 

2537) ได้ให้ความหมายของ ชุดการสอนไว้ว่า เป็นสื่อผสมประเภทหนึ่งซึ่งมีจุดมุ่งหมายเฉพาะเรื่องที่จะสอน มีความ

สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาหน่วยการเรียนหรือหัวเรื่อง และวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ

เรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแลสอดคล้องกับบุญเกื้อ ควรหาเวช (2543) ได้อธิบายว่า ชุดการสอน คือ ชุดการ

เรียนมาจากค�าว่า Instructional Package หรือ Learning Package เดิมใช้ค�าว่า ชุดการสอน เพราะเป็นสื่อที่ครู

น�ามาใช้ประกอบการสอน แต่มาแนวคิดในการยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมีอิทธิพลมากขึ้น การเรียนรู้ที่ดีควรให้ผู้เรียน

ได้เรียนเอง จึงมีผู้นิยมเรียกชุดการสอนเป็นชุดการเรียน หรือชุดการเรียนการสอน

งานสุขศึกษา เป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีท�าให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ทางด้าน

ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติ อันเป็นผลช่วยให้บุคคลหรือชุมชนมีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งมี

ความส�าคัญและจ�าเป็นมากต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต อีกทั้งได้กล่าวว่า สุขศึกษา เป็นวิชาความรู้ที่มีความส�าคัญ

ส�าหรับคนทกุเพศทกุวยั จ�าเป็นจะต้องดูแลรกัษาและส่งเสรมิสขุภาพทัง้ทางกายและทางจติให้ดีอยูเ่สมอเพราะสขุภาพ 

คอื การมสุีขภาพดจีะช่วยให้ด�ารงชวีติอยูอ่ย่างมคีวามสขุ แต่การทีบ่คุคลจะมีสขุภาพสมบรูณ์จ�าเป็นจะต้องปฏบิตัด้ิวย

ตนเอง ด้วยการมหีลกัการและวธิกีารกระท�าท่ีถกูต้องและเหมาะสมดงันัน้การจดัประสบการณ์การเรยีนรูว้ชิาสขุศึกษา

ต้องค�านึงถึงผู้เรียนเป็นส�าคัญ โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมมากที่สุด ซึ่งการจัดการเรียนรู้สามารถกระท�าได้หลายรูปแบบ 

โดยเน้นให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของตนเองเห็นใจผู้อื่น สามารถแก้ปัญหาข้อขัดแย้งทางอารมณ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

ตลอดจนรู้จักแก้ปัญหาสุขภาพของตนเองและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง เพื่อการมีสุขภาพท่ีดี (สุชาติ โสมประยูร 

และคณะ, 2543) ความส�าเร็จของการเรียนการสอนสุขศึกษา คือ การที่ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากที่สุด ซึ่งการเรียนรู้ 

สุขศึกษาจะเกิดขึ้นได้จากการที่ผู้เรียนมีความพร้อม มีทัศนคติที่ถูกต้อง มีแรงจูงใจ และมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 

หรือมีสภาพการจัดกิจกรรมที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ความหลากหลายของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่

เหมาะสมกับสาระการเรยีนรูจ้งึมคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ ทัง้นีจ้ะต้องค�านงึถงึผูเ้รยีนเป็นส�าคญั (เทคนคิการจดัการเรยีนรู้
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สุขศึกษายุคใหม่, 2559) การสอนสุขศึกษาในโรงเรียน เป็นการถ่ายทอดความรู้เรื่องสุขภาพอนามัยไปสู่นักเรียนโดย

อาศัยกระบวนการต่างๆ ที่จัดท�าขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับสุขภาพของตน ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคม 

และชุมชน (ดรุณี ทายะติ, 2544; พรรณี บัญชรหัตกิจ, 2546; Sharma & Romas, 2012) เพื่อแก้ปัญหาที่นักเรียน

เบื่อหน่ายวิชาสุขศึกษา สอดคล้องกับสุชาติ โสมประยูร และเอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์ (2553) กล่าวว่า วิชาสุขศึกษา

เป็นวิชาทีน่่าเบือ่หน่าย นกัเรยีนไม่สนใจและไม่ตัง้ใจเรยีนนัน้อาจเนือ่งมาจากการสอนวชิาสขุศกึษาในอดตีทีผ่่านมามี

ข้อบกพร่อง เช่น ครสูอนโดยการอธบิายให้เด็กจดและไปท่องจ�ามา นกัเรยีนจงึเกดิความเบือ่หน่าย นกัเรยีนมส่ีวนร่วม

ในบทเรียนน้อยเกินไป ครูผู้สอนไม่เห็นความส�าคัญของวิชาสุขศึกษาและขาดความรู้ในเนื้อหาและวิธีสอนการสอน 

นักเรียนไม่สามารถน�าเอาความรู้หรือประสบการณ์ที่ได้จากทางโรงเรียนไปปฏิบัติได้

ทัง้น้ี ครูผูส้อน จงึนบัว่ามคีวามส�าคญัมากท่ีสดุในการจดัการเรยีนรูใ้ห้กับนกัเรยีนหรอืผูเ้รียน ซึง่ปกตก่ิอนการ

สอนครูต้องพยายามรู้จักนักเรียนแต่ละคนเสียก่อน เพื่อเตรียมการสอน ให้สอดคล้องกับการพัฒนาการของนักเรียน 

ด้วยการวิเคราะห์ลักษณะทางกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และจริยธรรม ด้วยเหตุนี้ ครูจึงจ�าเป็นต้องวิเคราะห์

นักเรียนก่อนสร้างเสริมประสบการณ์หรือท�าการสอน เพื่อจะได้เตรียมวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับ

ช่วงวัยของนักเรียน ตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาการเรียนรู้ (ลักขณา สริวัฒน์, 2554) สอดคล้องกับ

กรมวิชาการ (2544) ที่ให้แนวคิดเกี่ยวกับหลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ โดยครูต้องค�านึงถึง 

ลกัษณะของผู้เรยีนทีม่พีฒันาการท่ีเป็นไปตามธรรมชาติและการเรยีนรู ้เหมาะสมกบัช่วงวยัของผู้เรยีน โดยเฉพาะอย่าง

ยิง่นกัเรยีนทีอ่ยูใ่นช่วงวยัระดบัประถมศึกษา ช่วงอาย ุ7-12 ปี เป็นช่วงวยัทีอ่ยูใ่นช่วงวัยทีต่่อมาจากช่วงวยัปฐมวยั ซึง่

ได้รับการเตรียมเข้าสู่การเรียนรู้มาแล้วจึงพร้อมที่จะได้รับการจัดการเรียนรู้วิชาการและวิชาชีพทั้ง 8 กลุ่มสาระการ

เรยีนรู ้โดยธรรมชาตแิล้วเดก็วยันีจ้ะมพีฒันาการทางจติ-สงัคมอยูใ่นขัน้อตุสาหะพากเพยีร ดงันัน้ ครตู้องตระหนกัใน

พัฒนาการตามธรรมชาติของเด็กช่วงนี้และจัดประสบการณ์ให้เหมาะสม เพื่อให้เกิดความส�าเร็จและความภาคภูมิใจ

ในการมีความอุตสาหะพากเพียรของตน นั่นคือ การจัดกิจกรรมท่ีกระตุ้นให้เกิดความขยันหมั่นเพียรได้ ครูต้องฝึก

นักเรียนให้มีการน�าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ�าวันอย่างเป็นรูปธรรม ปกติเด็กวัยนี้จะมีคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในระดับ

ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ คือ มีความเชื่อว่ากฎระเบียบท�าให้ตนได้รับประโยชน์และได้รับการยกย่อง ยอมรับจากครูและ

ผูใ้หญ่ท้ังหลายจงึเชือ่ฟังและปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั ถ้าได้รบัประโยชน์และความพงึพอใจ ครจูงึต้องตระหนกัเสมอ

ว่า ประสบการณ์ครั้งแรกในการเรียนของเด็กนั้นมีความส�าคัญอย่างยิ่ง (ลักขณา สริวัฒน์, 2554)

จากความส�าคัญดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า สุขศึกษาและชุดการเรียนรู้มีความส�าคัญอย่างยิ่ง จากสภาพ

ปัญหาและประสบการณ์ของผู้สอน พบว่า นักเรียนที่มีการเรียนวิชาสุขศึกษา ซึ่งนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาสุขศึกษาบางหน่วยการเรียนรู้ต�า่กว่าเกณฑ์ โดยเฉพาะรายวิชาสุขศึกษา 

หน่วยการเรียนรู้อาหารหลัก 5 หมู่ การเดินทางอย่างปลอดภัยและการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนต�่ากว่าเกณฑ์ เนื่องมาจากผู้เรียนขาดความกระตือรือร้นในการเรียน กิจกรรม หนังสือเรียนไม่มีความจูงใจและ

เบื่อหน่ายในวิชาสุขศึกษา ผู้วิจัยจึงเห็นว่าการน�าชุดการเรียนรู้มาใช้สามารถสร้างความสนใจและช่วยให้ผู้เรียน เกิด

ความสนใจในการเรยีนมากขึน้ ไม่เกดิความเบือ่หน่ายชดุการสอ มคีวามสอดคล้องกบัเนือ้หาวชิาหน่วยการเรยีน และ

วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และผู้วิจัยได้น�าทฤษฎี

ความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยนกัการศึกษาได้น�าหลักจติวิทยามาใช้ในการเรยีนการสอน โดยค�านงึถึงความต้องการ

ความถนดั และความสนใจของผูเ้รยีนเป็นส�าคญับคุคลมคีวามแตกต่างกนัหลายด้านกล่าวคอื ความสามารถ สตปัิญญา 

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2563 | 137
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ความต้องการ ความสนใจ ร่างกาย อารมณ์ สังคมและความแตกต่างอื่นๆ วิธีการที่เหมาะสมที่สุดคือ การจัดการสอน

รายบุคคลหรือการศึกษาตามสภาพ การศึกษาแบบเสรี และการศึกษาด้วยตนเองล้วนเป็นวิธีสอนที่เปิดโอกาสให้

ผูเ้รยีนมอีสิระในการเรียนตามสติปัญญาความสามารถ และความสนใจโดยครเูป็นผู้คอยช่วยเหลอืตามความเหมาะสม 

(ชัยยงค์ พรมวงศ์, 2540)

ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาชุดการเรียนรู้สุขศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซ่ึงเป็นเนื้อหาส�าคัญที่เป็น

พื้นฐานให้กับนักเรียนในการที่จะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และท�าความเข้าใจเนื้อหาวิชาสุขศึกษา ไม่ว่าจะ

เป็นการศึกษาระดับสูงหรือในชีวิตประจ�าวัน เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับช่วง

วัยของนักเรียนและช่วยพัฒนาการเรียนรู้ และเพิ่มความสนใจให้กับนักเรียนให้เกิดความรู้และเกิดประโยชน์สูงสุด

ส�าหรับนักเรียน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู้สุขศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตาเกณฑ์ 80/80

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้ชุด

การเรียนรู้สุขศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

3. เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างก่อนเรียน

และหลังเรียนด้วยชุดการเรียนรู้สุขศึกษา

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ตัวแปรตาม

แนวคิดและทฤษฎี ตัวแปรต้น	

1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551

2. หลักสูตรแกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา

3. หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสาธิต
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการ
ก า รศึ กษ าพหุ ภ าษ าศู น ย ์ วิ จั ย  แ ล ะ
พัฒนาการศึกษา

4. ชุดการเรียนรู้

การจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดการเรียนรู้สุขศึกษา
ระดับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชุดการเรียนรู้ที่ 1 รู้ทันป้องกันโรค
ชุดการเรียนรู้ที่ 2 อาหารดีมีประโยชน์
ชุดการเรียนรู้ที่ 3 ฟ.ฟันสะอาดจัง
ชุดการเรียนรู้ที่ 4 เดินทางอย่างปลอดภัย
ชุดการเรียนรู้ที่ 5 อุ่นใจเมื่อภัยมา
ชุดการเรียนรู้ที่ 6 รับมือเมื่อบาดเจ็บ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
1. ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษา มีทางเลือกในการสอน โดยน�าชุดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นไปใช้ในการสอนได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ
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2. สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการใช้ชุดการเรียนรู้สุขศึกษาของนักเรียนให้ดีขึ้น

3. ครูผู้สอนมีแนวทางในการพัฒนาชุดการเรียนรู้ในเนื้อหาสาระอื่น ๆ

ขอบเขตการศึกษา
1.	ประชากร 

1.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จ�านวน 4 ห้องเรียน จ�านวน 118 คน

2.	กลุ่มตัวอย่าง

2.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เคยเรียนวิชาสุขศึกษามาแล้ว จ�านวน 32 คน ซึ่งได้รับการสุ่มแบบ

คละความสามารถ

2.2 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาจ�านวน 

30 คน ซึ่งได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

3.	เนื้อหาที่ใช้ในการพัฒนาชุดการเรียนรู้ 

1. รู้ทันป้องกันโรค 2. อาหารดีมีประโยชน์ 3. ฟ.ฟันสะอาดจัง 4. เดินทางอย่างปลอดภัย 5. อุ่นใจ 

เมื่อภัยมา 6. รับมือเมื่อบาดเจ็บ

4.	ระยะเวลาในการทดลอง

การทดลองในการวิจัยครั้งนี้ ใช้เวลาในการทดลอง 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ช่ัวโมง ระหว่างเดือน

พฤษภาคมถึงมิถุนายน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

วิธีด�าเนินการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยเครื่องมือดังต่อไปนี้ 

1. ชุดการเรียนรู้สุขศึกษา จ�านวน 6 ชุด ประกอบด้วย ชุดการเรียนรู้ที่ 1 รู้ทันป้องกันโรค, ชุด

การเรียนรู้ที่ 2 อาหารดีมีประโยชน์, ชุดการเรียนรู้ที่ 3 ฟ.ฟันสะอาดจัง, ชุดการเรียนรู้ที่ 4 เดินทางอย่างปลอดภัย, 

ชุดการเรียนรู้ที่ 5 อุ่นใจเมื่อภัยมา, ชุดการเรียนรู้ที่ 6 รับมือเมื่อบาดเจ็บ

2. แผนจัดการเรียนรู้สุขศึกษา จ�านวน 6 แผน ประกอบด้วย แผนจัดการเรียนรู้ที่ 1 รู้ทันป้องกันโรค, 

ชุดแผนจัดการเรียนรู้ที่ 2 อาหารดีมีประโยชน์, แผนจัดการเรียนรู้ที่ ที่ 3 ฟ.ฟันสะอาดจัง, แผนจัดการเรียนรู้ที่ 4 เดิน

ทางอย่างปลอดภัย, แผนจัดการเรียนรู้ที่ ที่ 5 อุ่นใจเมื่อภัยมา, แผนจัดการเรียนรู้ที่ ที่ 6 รับมือเมื่อบาดเจ็บ

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยในการวิจัยนี้ ผู้วิจัยเป็นผู้สร้างและพัฒนาแบบทดสอบ

ขึ้นมีลักษณะเป็นแบบประนัยชนิด 4 ตัวเลือก
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การทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล
1.	ท�าการทดสอบนักเรียนก่อนเรียน (Pretest) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดการ

เรียนรู้สุขศึกษาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น บันทึกผลการทดสอบไว้เป็นคะแนนทดสอบก่อนเรียนส�าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล

2. ด�าเนินการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น รวบรวมข้อมูลเพื่อน�าคะแนนไปวิเคราะห์หา

ประสิทธิภาพ E1

3. ท�าการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (Posttest) โดยใช้แบบทดสอบฉบับเดียวกันเพื่อน�า

คะแนนไปวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ E2 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือหาประสทิธภิาพของชุดกาเรยีนรูต้ามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 โดยการหาค่า E1/E2 

ค่าเฉลี่ย (X) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)

2. การวเิคราะห์เปรยีบเทยีบความแตกต่างคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนและหลงัการใช้ชดุการเรยีนรู้ 

โดยใช้การทดสอบที (t-test)

ผลการทดลอง	
1. การพฒันาชุดการเรียนรู้สขุศึกษาระดับชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 โรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ผลการศึกษาหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้สุขศึกษา 

E
1 
/ E

2 
ดังตารางที่ 1 

ตารางที่	1 ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้สุขศึกษา 

ชุดการเรียนรู้ที่คะแนนเต็ม
E1

ร้อยละ
E2

ร้อยละ
X SD X SD

1.ชุดการเรียนรู้ที่ 1 15 12.2 1.84 81.33 8.63 0.80 86.30

2.ชุดการเรียนรู้ที่ 2 5 7.73 1.17 77.30 8.63 0.76 86.30

3.ชุดการเรียนรู้ที่ 3 5 4.63 0.56 92.60 8.33 088 83.30

4.ชุดการเรียนรู้ที่ 4 5 4.77 0.43 95.40 8.23 1.19 82.30

5.ชุดการเรียนรู้ที่ 5 5 4.80 0.41 96.00 8.40 1.13 84.00

6.ชุดการเรียนรู้ที่ 6 10 7.26 1.05 72.70 8.00 0.98 80.00

E
1 

/ E
2
 E

1 
= 82.80 / E

2 
= 83.72 

จากตารางที่ 1 พบว่าชุดการเรียนสุขศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชุดการเรียนรู้ที่ 1 

มีค่าประสิทธิภาพ E
1 
/E

2
 เท่ากับ 81.33/86.30 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80, ชุดการเรียนรู้ที่ 2 มีค่าประสิทธิภาพ 

E
1 

/E
2
 เท่ากับ 77.30/86.30 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80, ชุดการเรียนรู้ที่ 3 มีค่าประสิทธิภาพ E

1 
/E

2
 เท่ากับ 
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92.60/83.30 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80, ชุดการเรียนรู้ที่ 4 มีค่าประสิทธิภาพ E
1 

/E
2
 เท่ากับ 95.40/82.30 สูงกว่า

เกณฑ์ 80/80, ชุดการเรียนรู้ที่ 5 มีค่าประสิทธิภาพ E
1 
/E

2
 เท่ากับ 96.00/84.00 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 และชุดการ

เรยีนรูท้ี ่6 มค่ีาประสิทธภิาพ E
1 
/E

2
 เท่ากบั 72.70/80.00 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 2. ผลการเปรียบเทยีบผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างก่อนเรียน และหลังเรียนด้วยชุดการเรียนรู้สุขศึกษาแสดง

รายละเอียดดังตารางที่ 2

ตารางที่	2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างก่อนเรียน และ

หลังเรียนด้วยชุดการเรียนรู้สุขศึกษา

ชุดการเรียนรู้ที่ จ�านวนนักเรียน
ก่อนเรียน	(10	คะแนน) หลังเรียน	(10	คะแนน)

t p
X SD X SD

1.ชุดการเรียนรู้ที่ 1 30 6.90 0.99 8.65 0.81 12.83* .01

2.ชุดการเรียนรู้ที่ 2 30 6.93 0.91 8.63 0.76 11.13* .01

3.ชุดการเรียนรู้ที่3 30 6.47 0.90 8.33 0.88 10.51* .01

4.ชุดการเรียนรู้ที่4 30 5.77 1.25 8.23 1.19 12.25* .01

5.ชุดการเรียนรู้ที่ 5 30 5.63 0.96 8.40 1.13 15.60* .01

6.ชุดการเรียนรู้ที่ 6 30 5.97 0.85 8.00 0.98 13.77* .01

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างก่อนเรียน

และหลังเรียนด้วยชุดการเรียนรู้สุขศึกษาทั้ง 6 ชุด การทดสอบชุดการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดการ

เรียนรู้สุขศึกษาฉบับเดียวกัน พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนด้วยชุดการเรียนรู้สุขศึกษาสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย

ก่อนเรียนด้วยชดุการเรยีนรูส้ขุศกึษาอย่างมนียัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 หลงัการทดสอบด้วยชุดการเรยีนรูส้ขุศกึษา 

พบว่า ชุดการเรียนรู้ที่ 1 (X = 8.65,SD =0.81) สูงกว่าก่อนเรียน, ชุดการเรียนรู้ที่ 2 (X = 8.63,SD =0.76) สูงกว่า

ก่อนเรียน, ชุดการเรียนรู้ที่ 3 (X = 8.33,SD =0.88) สูงกว่าก่อนเรียน, ชุดการเรียนรู้ที่ 4 (X = 8.23,SD =1.19) สูง

กว่าก่อนเรียน, ชุดการเรียนรู้ที่ 5 (X = 8.40,SD =1.13) สูงกว่าก่อนเรียนและชุดการเรียนรู้ที่ 6 (X = 8.00,SD =0.98) 

สูงกว่าก่อนเรียน

3. ผลการเปรียบเทยีบทกัษะกระบวนการทางการเรยีนของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ระหว่างก่อนเรยีน

และหลังเรียนด้วยชุดการเรียนรู้สุขศึกษา แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 3

ตารางที่	3 การเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างก่อนเรียน

และหลังเรียนด้วยชุดการเรียนรู้สุขศึกษา

กลุ่มทดลอง จ�านวน X SD df t p

ก่อนเรียน 30 14.73 3.17 29
11.60 .01*

หลังเรียน 30 24.47 2.86 29

* มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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จากตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการเรียนรู้สุขศึกษา โดยการทดสอบชุดการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน

โดยการใช้ชุดการเรียนรู้ฉบับเดียวกัน พบว่านักเรียนมีคะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยชุดการเรียนรู้สูง

กว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนด้วยชุดการเรียนรู้อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียน

ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการเรียนรู้สุขศึกษา (X = 24.47,SD =2.86) สูงกว่าก่อนเรียนด้วยชุดการเรียนรู้สุขศึกษา 

(X = 14.73,SD =3.17)

สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิจยัการพฒันาชดุการเรยีนรู ้สขุศกึษาส�าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 สรปุได้ดงันี ้1. ได้ชดุ

การเรยีนรู้สขุศกึษา ส�าหรับนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีผูว้จัิยสร้างข้ึนมีประสทิธภิาพ E
1/
 E

2 
เท่ากบั82.80/83.72ซ่ึง

เป็นไปตามเกณฑ์ทีต่ัง้ไว้ โดยแต่ละชดุการเรยีนรูม้ค่ีาประสทิธภิาพดังนี ้ ชุดการเรยีนรูท่ี้ 1 มปีระสทิธภิาพ E
1/
 E

2 
เท่ากบั 

81.33/86.30 ชุดการเรียนรู้ที่ 2 มีประสิทธิภาพ E
1/
 E

2 
เท่ากับ 77.30/86.3 ชุดการเรียนรู้ที่ 3 มีประสิทธิภาพ E

1/
 E

2 

เท่ากบั 92.60/83.30 ชดุการเรียนรูท้ี ่4 มปีระสทิธภิาพ E
1/
 E

2 
เท่ากบั 95.40/82.30 ชดุการเรยีนรูท้ี ่5 มปีระสทิธภิาพ 

E
1/
 E

2 
เท่ากับ 96.00/84.00 ชุดการเรียนรู้ที่ 6 มีประสิทธิภาพ E

1/
 E

2 
เท่ากับ 72.70/80.00 2. นักเรียนที่เรียนด้วยชุด

การเรียนรู้ สุขศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3.	การ

เปรียบเทยีบทกัษะกระบวนการทางการเรยีนระหว่างก่อนเรยีนและหลงัเรยีนด้วยชุดการเรยีนรูส้ขุศกึษามคีะแนนเฉลีย่

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผล
การพัฒนาชุดการเรียนรู้ สุขศึกษาส�าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 สามารถอภิปรายได้ดังนี้ 

1. ผลการพัฒนาชดุการเรยีนรู ้สขุศกึษาส�าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 

82.80/83.72 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ คือ 80/80 อาจเนื่องมาจากชุดการเรียนรู้ท่ีน�ามาประกอบไปด้วยความรู้ท่ี

หลากหลายน่าสนใจ มภีาพประกอบทีน่่าสนใจ การจดัล�าดบัของเนือ้หาจากง่ายไปยากท�าให้นกัเรยีนมคีวามเข้าใจมาก

ยิง่ข้ึนจงึส่งผลให้นักเรยีนมคีวามสนใจในการเรยีนมากขึน้และท�าให้นกัเรยีนเกดิความเข้าใจในบทเรยีนเกดิการเรยีนรู้

ที่รวดเร็วจึงท�าให้ผลการวิจัยมีประสิทธิภาพที่สูงกว่าเกณฑ์ และผู้วิจัยได้ออกแบบและพัฒนาชุดการเรียนรู้อย่างเป็น

ระบบและวิธีการที่เหมาะสม โดยเริ่มจากการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื้อหาสาระการเรียนรู้ 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างชุดการเรียนรู้แล้วด�าเนินการสร้างชุดการเรียนรู้ จาก

นั้นน�าชุดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่อง ผ่านการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญ 

จ�านวน 5 ท่าน แล้วน�าไปทดลองใช้เพื่อหาประสิทธิภาพตามขั้นตอนและปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ก่อนน�าไปใช้จริง 

ชดุการเรียนรู้ทีผู่วิ้จยัสร้างขึน้ เป็นชุดการเรยีนรูท้ีม่เีนือ้หาเหมาะสมกบัผูเ้รยีนไม่ซบัซ้อน ก�าหนดเนือ้หาจากง่ายไปยาก 

มีภาพประกอบที่มีสีสัน น่าสนใจ สอดคล้องกับแนวคิดของ (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2551, หน้า 75) ที่กล่าวถึงขั้นตอน

การสร้างชุดการเรียนรู้ควรมกี�าหนดหมวดหมูเ่นือ้หา มกีารแบ่งเนือ้หาย่อย ก�าหนดวตัถุประสงค์ จดักิจกรรมการเรยีน

ทีน่่าสนใจ ก�าหนดการประเมนิผลทีช่ดัเจน และน�าชดุการเรยีนรูไ้ปหาประสทิธภิาพ เพือ่หาข้อบกพร่องแล้วน�ามาแก้ไข
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ปรับปรุงก่อนน�าไปใช้ ด้วยเหตุผลนี้จึงส่งผลให้ชุดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ (บุหลัน เฉียดไธสง, 2557, หน้า 75) ได้ท�าการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง สาร

เสพติด กลุ่มสาระการเรยีนรู้สขุศกึษาและพลศึกษา โดยจดัการเรยีนรูแ้บบซปิปาส�าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 

ชุดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 86.82/84.96 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ (สุนิศา 

สดุจ�านง, 2558, หน้า 83) ได้ท�าการวิจยัเร่ืองการพฒันาชดุการเรยีนรู ้เรือ่ง การสร้างเสรมิสขุภาพและการป้องกนัโรค 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า ชุดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 86.98/84.75 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุขศึกษา พบว่าการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการเรียนรู้สุขศึกษาทั้ง 6 ชุด การทดสอบ

ชุดการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้สุขศึกษาฉบับเดียวกันพบว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลัง

เรียนด้วยชุดการเรียนรู้สุขศึกษาสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนด้วยชุดการเรียนรู้สุขศึกษาอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นฤมล มีโสภา (2550) ได้ศึกษาการพัฒนาชุดฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหา 

เร่ืองสรรพส่ิงในธรรมชาติด้วยเทคนิคหมวก 6 ใบส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดการสอนพบว่า 

ชุดการกสอนมีประสิทธิภาพ 81.60/82.40 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของวันทนีย์ เอื้อรักษ์โอฬาร (2553) ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับการสร้างชุดการเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมหน่วยการเรียนรู้ เรื่องประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา 

โดยใช้รูปแบบสืบสวนสอบสวนส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกันอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ลักษณะชุดการเรียนรู้สุขศึกษาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีลักษณะของชุดการเรียนรู้ ที่มีสื่อการเรียนการสอนที่จัดขึ้น

เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เป็นหน่วยการเรียนรู้ เน้นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส�าคัญเน้นการให้ผู้เรียนได้ลงมือ

ปฏบิตัจิริง เพือ่ให้ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูม้กีารทบทวนความรูท้ีเ่รยีนมาโดยใช้แบบทดสอบก่อนเรยีนและหลังเรียนเพือ่

ทดสอบผลสมัฤทธิข์องผูเ้รยีนว่าเป็นไปตามเกณฑ์หรอืไม่ซึง่ผูเ้รยีนจะเกดิการเรยีนรูอ้ย่างต่อเนือ่ง และมปีระสทิธภิาพ

อกีท้ังรูปแบบการจดัการเรยีนการสอนมกีารให้ผูเ้รยีนท�าใบกจิกรรม เพือ่เป็นการทบทวนความรู ้ความจ�า ความเข้าใจ

ในแต่ละกิจกรรมถูกสอดแทรกไปด้วยการประยุกต์ใช้ ซึ่งเป็นไปตามกฎแห่งการฝึกหัดเมื่อครูผู้สอนได้จัดการสอนใน

แต่ละตอนเรียบร้อยแล้วได้มีการทดสอบหลังเรียน เพื่อเป็นการตรวจสอบประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนซ่ึงตาม

หลักการของกฎแห่งความพึงพอใจ แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาสาระ วิชาสุขศึกษา ซึ่งท�าให้มี

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาสขุศกึษาหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ 

(บุหลัน เฉียดไธสง, 2557) จากการจัดการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบสภาพ

ปัญหาในปัจจุบันที่ยังมีอยู่ในโรงเรียนคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสุขศึกษาของนักเรียนมีแนวโน้มลดลง ครู

ผูส้อนจงึได้ศกึษาแนวทางออกแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ในรปูแบบทีห่ลากหลายให้นกัเรยีนมคีวามรู้ความเข้าใจ

ผู้วิจัยได้ท�าการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง สารเสพติด กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โดย

จัดการเรียนรู้แบบซิปปาส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยหวังว่าจะได้ชุดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพและ

สามารถน�าไปพัฒนาการจดัการเรยีนรูใ้ห้กับนกัเรียนได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้การเรยีนรูข้องนกัเรยีนมปีระสทิธภิาพ

และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2563 | 143
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

1. ควรใช้ชุดการเรียนรู้ตามล�าดับเนื้อหาจากง่ายไปยาก เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ที่มีความเข้าใจ

มากยิ่งขึ้น

2. ควรเพิ่มเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละชุดการเรียนรู้ให้เหมาะสมเน้ือหาหรือจัด

ท�าชุดการเรียนรู้แบบสื่อออนไลน์เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป

1. ควรมีการวิจัยและพัฒนาชุดการเรียนรู้สุขศึกษา ในเนื้อหาอื่นๆ ต่อไป โดยการใช้แหล่งเรียนรู้

นอกห้องเรียนให้มีความหลากหลายมากขึ้น

2. ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่จัดการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้

กับการจัดกิจกรรมจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีอื่นๆ

3. ควรสร้างชุดการเรียนรู้สุขศึกษาส�าหรับเนื้อหาในระดับชั้นอื่นๆ เพื่อเสริมความรู้และสามารถ

ช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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