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การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง การเสริมสร้างสุขภาพในการป้องกันโรค
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3*
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บทคัดย่อ

การวิจั ย ครั้ งนี้ มีวัตถุป ระสงค์ คือ 1) เพื่อพัฒ นาประสิ ทธิภ าพของชุดการเรียนรู้ เรื่อง การ
เสริมสร้างสุขภาพในการป้องกันโรค ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้
เรื่ องการเสริ มสร้ างสุ ขภาพในการป้ องกัน โรคของนักเรียนหลั งเรียนด้ว ยชุดการเรียนรู้ 3) เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการเสริมสร้างสุขภาพในการป้องกันโรคของนักเรียนหลังการใช้ชุดการเรียนรู้ 4) เพื่อพัฒนา
สมรรถนะด้านการคิดวิเคราะห์และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านความมีวินัยใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการ
ทางาน และ 5) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อชุดการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม จานวน 50 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2554 เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ 1) ชุดการเรียนรู้ 2)แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ 3) แบบประเมินผลงาน
นักเรียน 4) แบบประเมินพฤติกรรมการเสริมสร้างสุขภาพในการป้องกันโรค 5) แบบสอบถามความคิดเห็น
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ใช้ ค่ า สถิ ติ ค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ค่ า t-test แบบ
Dependent และการวิเคราะห์เนื้อหา(Content Analysis) ผลการวิจัยพบว่า 1)ชุดการเรียนรู้ เรื่อง การ
เสริมสร้างสุขภาพในการป้องกันโรค มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 83.16/89.00 สูงกว่าเกณฑ์เกณฑ์ที่กาหนด
ไว้ 2)ผลการเรียนรู้ของนักเรียนหลังเรียน(  =17.80 , S.D. = 1.87) สูงกว่าก่อนเรียน(  = 13.30 , S.D.
= 1.50)อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) พฤติกรรมการเสริมสร้างสุขภาพในการป้องกันโรค ของ
นักเรียน หลังการใช้ชุดการเรียนรู้ อยู่ในระดับดี(  =13.14 , S.D. = 0.86) 4) สมรรถนะด้า นการคิ ด
วิเคราะห์และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางานของนักเรียน หลัง
เรียนด้วยชุดการเรียนรู้ อยู่ในระดับดี 5) ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดการเรียนรู้หลัง
เรียน อยู่ในระดับ เห็นด้วยมาก
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Abstract
The purposes of this research were 1) to develop the learning package’s efficiency
under title “Health Promotion in prevention of Disease” to meet the set criterion of 80/80 ,
2) to develop the students’s learning outcome after learning with the package , 3) to study
the students’s behavior in health promotion after learning with the package , 4) to
development the students’s competency in critical thinking and desirable characteristics
of self - discipline in learning motivation and task oriented characteristics , and 5) to
study the students’s opinion toward the learning package. Samples were 50 Prathom Suksa
3 Students of Anuban nakhonpathom school in the second semester of academic year
2011 derived by simple random sampling technique. Instruments used the collect data
were 1) the learning package , 2) test of learning outcomes , 3) the students’s working
performance assessment from 4) test of health promotion in prevention of disease , and 5)
questionnaire constructed by the researcher. Data were analyzed for percentage , mean ,
standard deviation , t – test dependent and content analysis. The results found that : 1)
The learning package’s efficiency were at 83.16/89.00 which were higher than that of the
set criterion. 2) The students learning outcome after learning with the package were higher (
 =17.80 , S.D.=1.87) than that of before (  =13.30 , S.D.=1.50) with statistical significant at
.05. 3) The students health promotion behavior after learning with the package were at the
high level (  =13.14 , S.D.=0.86) 4) The students’s competency in critical thinking and
desirable characteristics of self - discipline in learning motivation and task oriented were
at the high level. 5) The students’s opinion toward the learning package were highly
positive.
บทนา
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาได้กล่าวถึงความสาคัญของการเรียนรู้วิชา
สุขศึกษาไว้ว่าสุขภาพ หรือ สุขภาวะ หมายถึง ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางสังคม
และทางปัญญาหรือจิตวิญญาณ สุขภาพ หรือ สุขภาวะจึงเป็นเรื่องสาคัญเพราะเกี่ยวโยงกับทุกมิติของชีวิต
ซึ่งทุกคนควรจะได้เรียนรู้เรื่องสุขภาพเพื่อจะได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องมีเจตคติ คุณธรรมและค่านิยม
ที่เหมาะสม รวมทั้งมีทักษะปฏิบัติด้านสุขภาพจนเป็นกิจนิสัย อันจะส่งผลให้สังคมโดยรวมมีคุณภาพ สุข
ศึกษาเป็นการศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพที่มีเป้าหมายเพื่อการดารงสุขภาพการสร้างเสริมสุขภาพและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัวและชุมชนให้ยั่งยืน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาพฤติกรรมด้านความรู้
เจตคติ คุณธรรม ค่านิยมและการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพควบคู่ไปด้วยกัน ซึ่งมีความสอดคล้องกับคาขวัญ
ของโรงเรี ย นอนุ บ าลนครปฐมที่กล่ าวไว้ว่า วิช าการเด่น เน้นคุณธรรม กิจกรรมดี เทคโนโลยีทันสมัย
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พลานามัยสมบูรณ์ ซึ่งการที่จะให้นักเรียนมีพลานามัยที่สมบูรณ์นั้นมีปัจจัยที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพ
และสมรรถภาพทางกายดีได้หลายประการด้วยกัน เช่น การป้องกันโรค การรับประทานอาหาร การรักษา
ความสะอาดของร่างกาย การออกกาลังกายและการพักผ่อน
จากข้อมูลของอนามัยโรงเรียนอนุบาลนครปฐม ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 ถึงปีการศึกษา 2553
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา คือ ปีการศึกษา 2551 นักเรียนมีน้าหนักเกิน
เกณฑ์ร้อยละ 20.61 น้ าหนั กต่ากว่าเกณฑ์ร้อยละ7.24 ส่วนสูงต่ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 2.78 ปีการศึกษา
2552 นักเรียนมีน้าหนักเกินเกณฑ์ ร้อยละ 15.33 น้าหนักต่ากว่าเกณฑ์ร้อยละ0.75 ส่วนสูงต่ากว่าเกณฑ์
ร้อยละ 1.01 ปีการศึกษา 2553 นักเรียนมีน้าหนักเกินเกณฑ์ ร้อยละ 26.61 น้าหนักต่ากว่าเกณฑ์ร้อยละ
2.24 ส่ ว นสู ง ต่ ากว่ า เกณฑ์ ร้ อ ยละ 10.90 จากการสอบถามข้ อ มู ล จากครู ผู้ ป กครองนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 พบว่าสาเหตุหนึ่งที่เกิดปัญหานี้ คือ นักเรียน
รับประทานอาหารไม่ครบ 5 หมู่ รับประทานอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตและน้าตาลซ้า ๆ ทั้งอาหารเช้า
อาหารว่างตอนบ่าย เช่น วัฟเฟิล ขนมปัง ขนมแป้งหยอด
จากข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา คือ ปีการศึกษา 2551 มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 79.92 ปี
การศึกษา 2552 มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 78.75 ปีการศึกษา 2553 มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 86.23 ซึ่งไม่
เป็นไปตามเป้าหมายของโรงเรียนที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 90
จากการสารวจข้อมูลกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ปี 2552 พบว่าสุขภาพของประชากร
ไทยกาลังประสบปัญหาซึ่งพบมากในเด็กวัยเรียน โดยคาดว่าอีก 6 ปีข้างหน้าจานวนของเด็กอ้วนจะเพิ่ม
สูงขึ้นถึง 1 ใน 5 ของเด็กก่อนวัยเรียน และ 1 ใน 10 ของเด็กในวัยเรียน หรืออาจกล่าวได้ว่า จะมีเด็กอ้วน
ในประเทศไทยจานวนสูงขึ้นถึง 20% ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวไม่ใช่แต่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น ทั่ว
โลกกาลังประสบกับปัญหาโรคอ้วนในเด็กด้วยเช่นกัน รายงานขององค์กรระหว่างประเทศด้านการจัดการ
น้าหนักตัว International Obesity Task Force (IOTF) ซึ่งทางานร่วมกับองค์การอนามัยโลก ข้อมูลปี
2549 ระบุว่า สถิติเด็กทั่วโลกที่มีปัญหาเรื่องน้าหนักเกินพิกัดมีสูงถึง 155 ล้านคน และในจานวนดังกล่าวมี
เด็ก 30-45 ล้านคนที่เป็นโรคอ้วน ธราธร ดวงแก้ว (2550 : 14) กล่าวว่า สุขภาพของมนุษย์นั้นจะต้อง
พิจารณาทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต เพราะสุขภาพเป็นสิ่งที่สาคัญและจาเป็นสาหรับทุกชีวิตเพื่อการ
ดารงอยู่อย่างปกติ หากพิจารณาในแง่ของสุขภาพจิตก็คือการทาให้ชีวิตมีความสุข มีความพอใจ ความ
สมหวัง ทั้งของตนเองและของผู้อื่น ซึ่งสอดคล้องกับความหมายที่องค์การอนามัยโลกให้ไว้ ดังนี้ สุขภาพ
หมายถึง สภาวะแห่งความสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจ สุขภาพดี มิได้มีความหมายเฉพาะเพียงแต่
ปราศจากโรคหรือความเจ็บป่วยเท่านั้น รวมถึงความสามารถในการดารงชีวิตอยู่ในสังคมด้วยดีนักจิตวิทยา
ได้เสนอแนวคิดของการมีสุขภาพดีว่า ย่อมมีสาเหตุมาจากพฤติกรรม ที่ว่าพฤติกรรมสุขภาพมีผลต่อการมี
สุขภาพดี สุขภาพจิตดีและปราศจากโรคของบุคคล ทาให้บุคคลมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ สามารถทางาน
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ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติตนในภาวะเจ็บป่วยเป็นการดูแลสุขภาพด้วยตนเองคือ การดาเนิน
กิจกรรมทางด้านสุขภาพด้วยตนเองของปัจเจกบุคคล ครอบครัว กลุ่มเพื่อนบ้าน กลุ่มผู้ร่วมงานและชุมชน
จากสาเหตุดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง การเสริมสร้างสุขภาพในการป้องกัน
โรค สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาพฤติกรรม
การเสริมสร้างสุขภาพในการป้องกันโรค โดยมีขั้นตอนการสร้าง จานวน 4 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1
การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาชุดการเรียนรู้ ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้ชุดการเรียนรู้
และขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลและปรับปรุงชุดการเรียนรู้
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้เรื่อง การเสริมสร้างสุขภาพในการป้องกันโรค ให้
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่อง การเสริมสร้างสุขภาพในการป้องกันโรค ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3
3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเสริมสร้างสุขภาพในการป้องกัน โรค ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 หลังการใช้ชุดการเรียนรู้
4. เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการคิดวิเคราะห์และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านความมีวินัย
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน
5. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อชุดการเรียนรู้ เรื่อง การเสริมสร้างสุขภาพในการ
ป้องกันโรค
สมมติฐานการวิจัย
1. ชุดการเรียนรู้เรื่อง การเสริมสร้างสุขภาพในการป้องกันโรค มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
80/80
2. ผลการเรียนรู้ เรื่อง การเสริมสร้างสุขภาพในการป้องกันโรค ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
3. พฤติกรรมการเสริมสร้างสุขภาพในการป้องกันโรค ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลัง
การใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง การเสริมสร้างสุขภาพในการป้องกันโรค อยู่ในระดับดี
4. สมรรถนะด้านการคิดวิเคราะห์และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้
มุ่งมั่นในการทางานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับดี
5. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อชุดการเรียนรู้ เรื่อง การเสริมสร้างสุขภาพในการป้องกันโรค
อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
การดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่
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ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียน
อนุบาลนครปฐม อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐมเขต 1
จานวน 8 ห้องเรียน รวมจานวนนักเรียน 361 คน
กลุ่ ม ตัว อย่ างที่ ใช้ ใ นการวิจั ย ได้ แ ก่ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 ปี การศึก ษา 2554
โรงเรี ย นอนุ บ าลนครปฐม อาเภอเมือง จั งหวั ดนครปฐม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐมเขต 1 จานวน 1 ห้องเรียน จานวนนักเรียน 50 คน จากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random
Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่
1. ตัวแปรต้น คือ ชุดการเรียนรู้ เรื่อง การเสริมสร้างสุขภาพในการป้องกันโรค สาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
2. ตัวแปรตาม ประกอบด้วย
2.2.1 ผลการเรียนรู้ เรื่อง การเสริมสร้างสุขภาพในการป้องกันโรค
2.2.2 พฤติกรรมการเสริมสร้างสุขภาพในการป้องกันโรค
2.2.3 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียนด้านการคิดวิเคราะห์
2.2.4 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน
2.2.5 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยการใช้ชุดการเรียนรู้
นิยามศัพท์เฉพาะ
ชุดการเรียนรู้ หมายถึง สื่อการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นในรูปแบบของชุดการเรียนการสอนที่
ประกอบด้วยสื่อผสมหลาย ๆ อย่างที่ได้จากระบบการผลิต ซึ่งมีความสัมพันธ์และคุณค่าส่งเสริมซึ่งกันและ
กัน มีความสอดคล้องกับรายวิชา เนื้อหา หัวเรื่องและวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมทางการเรียนมีความรู้และพฤติกรรมสุขภาพให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
การพัฒนาชุดการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการสร้างชุดการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่
1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการสร้างชุดการเรียนรู้ ขั้นตอนที่2 การ สร้างและพัฒนา
ประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้ ขั้นตอนที่ 3 ขั้นทดลองใช้ชุดการเรียนรู้ และ ขั้นตอน ที่ 4 การประเมินผล
การใช้ชุดการเรียนรู้
ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ หมายถึง เกณฑ์การตรวจสอบชุดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นให้มีค่า
ประสิทธิภาพ (E1/E2) ตามเกณฑ์ 80/80 คือ
80 ตัวแรก หมายถึง ประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยประเมินจากคะแนนที่
ได้จาก ชุดการเรียนรู้ของทุก ๆ ชุด โดยการทาแบบทดสอบหลังเรียนในแต่ละชุดการเรียนรู้ของนักเรียน
ทั้งหมด คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 80
80 ตัวหลัง หมายถึง จานวนร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบหลังเรียนด้วยชุดการ
เรียนรู้ครบทั้ง 5 ชุดการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งหมด
160

Veridian E-Journal, SU Vol.5 No. 2 May - August 2012

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลการเรียนรู้ หมายถึง คะแนนที่ได้จากการทาแบบทดสอบ เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพในการ
ป้องกัน โรค เพื่อวัดความรู้ ความจ า ความเข้าใจ การประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์ การประเมินค่า และ
ความคิดสร้างสรรค์ หลังจากการเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ โดยใช้ข้อสอบแบบเลือกตอบ จานวน 20 ข้อ
พฤติกรรมการเสริมสร้างสุขภาพในการป้องกันโรค หมายถึง การปฏิบัติตนในการดูแล
สุขภาพ 5 ด้าน คือ
การป้องกันโรคติดต่อ หมายถึง พฤติกรรมการปฏิบัติตนในลักษณะการป้องกันตนเองให้
ปลอดภั ย จากโรคต่ า ง ๆ เช่ น เล็ บ มื อ เล็ บ เท้ า สั้ น สะอาด เสื้ อ ผ้ า สะอาดไม่ อั บ ชื้ น การล้ า งมื อ ก่ อ น
รับประทานอาหาร การเลือกรับประทานอาหารที่สุกใหม่ ๆ การใช้ช้อนกลาง ไม่ใช้หลอดดูดน้าร่วมกับ
คนอื่น การล้างมือหลังจากเข้าห้องน้า การปิดปากเวลาไปหรือจาม เป็นต้น
การรั บ ประทานอาหารหลั ก 5 หมู่ หมายถึ ง พฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ต นในการรู้ จั ก เลื อ ก
รับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบ 5 หมู่ ใน 1 วัน ในปริมาณที่เหมาะสม
การแปรงฟัน หมายถึ ง พฤติกรรมการปฏิ บัติตนในการแปรงฟัน หรือบ้ว นปากหลั งจาก
รับประทานอาหารกลางวันที่โรงเรียน การแปรงฟันหลังตอนเช้าและก่อนนอนที่บ้าน หลีกเลี่ยงการทาน
ลูกอม ลูกกวาด ท็อฟฟี่ ขนมหวานเหนียวต่าง ๆ เพื่อป้องกันฟันผุ
การออกกาลังกาย หมายถึง พฤติกรรมการปฏิบัติตนในการออกกาลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ
3 วัน วันละไม่น้อยกว่า 30 นาที
การพักผ่อน หมายถึง พฤติกรรมการปฏิบัติตนในการนอนหลับไม่น้อยกว่า วันละ 8 ชั่วโมง
หาทางผ่อนคลายความเครียด เมื่อมีปัญหา หรือเรื่องไม่สบายใจรบกวน อาจหางานอดิเรกทา ใช้เวลาว่าง
ไปกับการอ่านหนังสือ ฟังเพลง ดูภาพยนตร์
สมรรถนะการคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะประเด็นสาคัญเกี่ยวกับ
เนื้อหาที่เรียนในชุดการเรียนรู้แต่ละชุดด้วยแผนผังความคิดที่เชื่อมโยงประเด็นความคิดหลัก ความคิดรอง
และความคิดย่อย
มีวิ นั ย หมายถึ ง พฤติ ก รรมที่ แสดงออกถึ งการยึ ดมั่ นในข้ อตกลง กฎเกณฑ์ และระเบี ยบ
ข้อบังคับของห้องเรียน
ใฝ่เรียนรู้ หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตั้งใจเพียรพยายามในการเรียน แสวงหา
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
มุ่งมั่นในการทางาน หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตั้งใจและรับผิดชอบในการทา
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความเพียรพยายามและอดทนเพื่อให้งานสาเร็จตามเป้าหมาย
ความคิดเห็นของนักเรียน หมายถึง การแสดงระดับความคิดของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วย
ชุดการเรียนรู้ เรื่อง การเสริมสร้างสุขภาพในการป้องกันโรค สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่
ผู้วิจัยศึกษาและสร้างขึ้น มี 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 2) ด้านประโยชน์
ความรู้ที่ได้รับและการนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน 3) ด้านสื่ออุปกรณ์ 4) ด้านการวัดและประเมินผล
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นักเรียน หมายถึง ผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 จานวน 50 คน ในภาคเรียนที่
2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม
การดาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มีกลุ่มทดลอง 1 กลุ่ม (One
Group Pretest-Posttest Design) ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปี
การศึกษา 2554 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา นครปฐมเขต 1 จานวน 8 ห้องเรียน รวมจานวนนักเรียน 361 คน กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3/5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม อาเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐมเขต 1 จานวน 1 ห้องเรียน นักเรียน 50 คน
จากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม โดยมีขั้นตอนในการ
ดาเนินการวิจัยดังแผนภูมิที่ 1
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้นตอนที่ ่11ศึ(วิกจษาข้
พื้นฐาน
ขั้นขัตอนที
ัย) อศึมูกลษาข้
อมูล

พื้นฐาน

1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551กลุ่ ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
วิชาสุขศึกษา ศึกษาหลักสูตรโรงเรียน
อนุ บ าลนครปฐม วิ ช าสุ ข ศึ ก ษาชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 3
2. ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี ง านวิ จั ย ที่
เกี่ยวข้องกับชุดการเรียนรู้
3. ศึ ก ษาความต้ อ งการของนั ก เรี ย น
ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษา ผู้ปกครอง

ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาชุดการเรียนรู้
1. ชุดการเรียนรู้ ประกอบด้วย คู่มือครู 1)คานา2)วัตถุประสงค์
3)คาชี้แจงการใช้4)องค์ประกอบของชุดการเรียนรู้5) แผนการ
จัดการเรียนรู้6)แบบทดสอบก่อนเรียน7)ใบความรู้ สาหรับครู
แบบสรุปความรู้ ใบเฉลยกิจกรรม 8)แบบประเมินพฤติกรรม
กลุ่ม9)แบบประเมินผลงานนักเรียน 10)แบบทดสอบหลังเรียน/
เฉลยแบบทดสอบคู่มือนักเรียนประกอบด้วย1) จุดประสงค์การ
เรียนรู2้ )คาชี้แจง 3) ใบความรู้สาหรับนักเรียน 4)ใบกิจกรรม 5)
กิจกรรมสรุปความรู้( Mind Mapping) 6) แบบทดสอบหลัง
เรียน

ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใช้ชุดการเรียนรู้
1.ทดสอบก่อนเรียน
2.ทดลองใช้ ชุ ด การเรี ย นรู้ เรื่ อ ง การ
เสริ ม สร้ า งสุ ข ภาพในการป้ อ งกั น โรค
สาหรับนักเรียนชั้ นประถม ศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม จานวน50 คน
3. ทดสอบหลังเรียน

2. ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
(IOC)

ขั้นตอนที่ 4 ประเมินผลและปรับปรุง

1. ประเมินผลหลังเรียนด้วยชุดการเรียนรู้
การเรีย นรู้เรื่อ งการเสริมสร้างสุ ขภาพใน
การป้องกันโรค
2. พฤติกรรมการเสริมสร้างสุขภาพในการ
ป้องกันโรค
3.ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์
4. คุ ณ ลั ก ษณะความมี วิ นั ย ใฝ่ เ รี ย นรู้
มุ่งมั่นในการทางาน
5.ความคิดเห็ นของนัก เรีย นต่อการเรีย น
ด้ ว ยชุ ด การเรี ย นรู้ เรื่ อ งการเสริ ม สร้ า ง
สุขภาพในการป้องกันโรค

3. ปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนา
4. หาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ แบบรายบุคคล
ปรับปรุงแก้ไข

ไม่ผา่ น
ปรับปรุงแก้ไข

ผลการประเมิน
ผ่าน

5. หาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ แบบกลุ่มย่อย
ปรับปรุงแก้ไข
6. หาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ แบบภาคสนาม

ชุดการเรียนรู้ ฉบับสมบูรณ์

แผนภูมิที่ 1 ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
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เครื่องมือทีใ่ ช่ในการวิจัย
ผู้ วิ จั ย ได้ ด าเนิ น การพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ซึ่ ง ผ่ า นการตรวจสอบคุ ณ ภาพจาก
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน โดยประเมินความเที่ยงตรง ความเหมาะสมและความสอดคล้องของเครื่องมือ ด้วยการ
วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruency : IOC) ได้ค่าดัชนีความ
สอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 ทุกฉบับ ดังนี้ 1) เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลในการพัฒนาชุดการ
เรี ย นรู้ 3 ฉบั บ คื อ แบบสอบถามความต้ อ งการของนั ก เรี ย น แบบสอบถามความต้ อ งการของครู
แบบสอบถามความต้องการของผู้ปกครอง 2) ชุดการเรียนรู้ จานวน 5 ชุด และแผนการจัดการเรียนรู้ของ
แต่ ล ะชุ ด คื อ ชุ ด ที่ 1 โรคติ ด ต่อ และวิ ธี การป้ อ งกั นโรค ชุ ด ที่ 2 อาหารหลั ก 5หมู่ ชุ ด ที่ 3 การเลื อ ก
รับประทานอาหารที่เหมาะสม ชุดที่ 4 การแปรงฟันให้ถูกวิธี ชุดที่ 5 การออกกาลังกายและการพักผ่อน
3) เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลในการวิจัย 12 ฉบับ คือ แบบวัดผลการเรียนรู้เรื่องการเสริมสร้างสุขภาพ
ในการป้องกันโรค ก่อนและหลังเรียนจานวน 2 ฉบับ แบบประเมินหลังเรียนของแต่ละชุดการเรียนรู้
จานวน 5 ฉบับ แบบประเมินพฤติกรรมการเสริมสร้างสุขภาพในการป้องกันโรค จานวน 1 ฉบับ แบบ
ประเมินความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์จานวน 1 ฉบับ แบบประเมินคุณลักษณะความมีวินัยใฝ่เรียนรู้
มุ่งมั่นในการทางานจานวน 1 ฉบับ และ แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน จานวน 1 ฉบับ
การนาชุดการเรียนรู้ไปใช้
ผู้วิจัยทาการทดลองใช้ ชุดการเรียนรู้ กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2554 ใช้ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง จานวน 6 สัปดาห์ เวลา 12 ชั่วโมง โดยผู้วิจัยดาเนินการจัดการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน – 28 ธันวาคม พ.ศ. 2554
ขั้นตอนก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้ปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงขั้นตอนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้และให้นักเรียนทดสอบก่อนเรียน (Pretest) เกี่ยวกับความรู้ โดยใช้แบบทดสอบ
แบบปรนัย จานวน 20 ข้อ ใช้เวลา 1 ชั่วโมง
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจัยจัดการเรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ประกอบด้วย
ชุดการเรียนรู้ จานวน 5 ชุด แผนการจัดการเรียนรู้ 6 แผน โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ซึ่งครูเป็นผู้จัดกลุ่ม
แบบคละความสามารถ กลุ่มละ 5 คน กาหนดบทบาทของประธานกลุ่มและเลขา บทบาทของสมาชิกกลุ่ม
ประธานรับใบความรู้จากผู้วิจัยและเป็นผู้ดาเนินกิจกรรมตามขั้นตอนของแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผน
หลังศึกษาใบความรู้ สมาชิกร่วมกันทาใบกิจกรรม และสรุปความรู้เป็นแผนผังความคิด หลังจากนักเรียน
เรียนรู้จบชุดการเรียนรู้ให้นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียนของแต่ละชุดการเรียนรู้จนครบ 5 ชุด ให้
นักเรียนทดสอบหลังเรียน (Posttest) เกี่ยวกับความรู้ โดยใช้แบบทดสอบแบบปรนัยจานวน 4 ตัวเลือก
จานวน 20 ข้อ
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ขั้นตอนหลั งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้ วิจัย แจกแบบประเมิน พฤติกรรมการเสริมสร้าง
สุขภาพในการป้องกันโรค ให้นักเรียนประเมินพฤติกรรมตนเองและผู้ปกครองประเมินพฤติกรรมของ
นักเรียนตามความเป็นจริง และสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อชุดการเรียนรู้
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ประเมินผลการเรียนรู้เรื่องการเสริมสร้างสุขภาพในการป้องกันโรคของกลุ่มตัวอย่างก่อน
และหลังการใช้ชุดการเรียนรู้ นาคะแนนผลการเรียนรู้มาหาค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
และ ทดสอบแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน ( t-test แบบ Dependent) เพื่อหาค่าความต่างก่อนและหลังการใช้
ชุดการเรียนรู้ โดยใช้ค่านัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
2. ประเมินพฤติกรรมการเสริมสร้างสุขภาพในการป้องกันโรค มีประเด็นการประเมิน 5 ด้าน
ดังนี้1)พฤติกรรมการป้องกันความเสี่ยงจากโรค ติดต่อและการเจ็บป่วย 2)พฤติกรรมการรับประทาน 3)
พฤติกรรมการแปรงฟัน 4)พฤติกรรมการออกกาลังกาย5)พฤติกรรมการพักผ่อนนาคะแนนมาหาค่าเฉลี่ย
( X ) และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3. ประเมินความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ โดยประเมินจากแผนผังความคิดของนักเรียน
หลังการจัดการเรียนรู้แต่ละชุดการเรียนรู้ จานวน 5 ชุด นาคะแนนมาหาค่าเฉลี่ย ( X ) และ ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
4. ประเมินคุณลักษณะความมีวินัยใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน โดยใช้แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรมการเรียนในแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผน นาคะแนนมาหาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
5. สอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ ชุดการเรียนรู้ เรื่องการเสริมสร้างสุขภาพในการ
ป้องกันโรค โดยสอบถามในด้านต่าง ๆ จานวน 5 ด้าน คือ 1)ด้านเนื้อหา 2)ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 3)ด้าน
ประโยชน์ที่ได้รับ 4)ด้านสื่อการเรียนรู้ 5)ด้านการวัดและประเมินผล นาคะแนนมาหาค่าเฉลี่ย ( X ) และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
สรุปผลการวิจัย
จากการพัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่องการเสริมสร้างสุขภาพในการป้องกันโรค สาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 จากการดาเนินการตามขั้นตอนการวิจัยสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ผลการใช้และพัฒนาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ เรื่อง การเสริมสร้างสุขภาพในการ
ป้องกันโรคสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ประกอบด้วย คู่มือครู (คานา วัตถุประสงค์
คาชี้แจงการใช้ องค์ประกอบของชุดการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้จานวน 6 แผน แบบทดสอบก่อน
เรียน ใบความรู้สาหรับครู แบบสรุปความรู้ ใบเฉลยกิจกรรม แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แบบประเมินผลงานนักเรียน แบบทดสอบหลังเรียน/เฉลยแบบทดสอบ)คู่มือนักเรียน(จุดประสงค์การ
เรี ย นรู้ คาชี้ แจง ใบความรู้ ส าหรั บ นั กเรีย น ใบกิจ กรรม ใบกิ จกรรมสรุป ความรู้( Mind Mapping)
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แบบทดสอบหลังเรียน) โดยชุดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นประกอบด้วยชุดการเรียนรู้จานวน 5 ชุด ชุดการ
เรียนรู้ที่ 1 เรื่อง โรคติดต่อและวิธีการป้องกันโรค ชุดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อาหารหลัก 5 หมู่ ชุดการ
เรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสม ชุดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การแปรงฟันให้ถูกวิธี ชุด
การเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การออกกาลังกายและการพักผ่อน ชุดการเรียนรู้ มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity)โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.67 – 1.00 มีค่าประสิทธิภาพแบบรายบุคคล
(Individual Tryout) เท่ากับ 62.67/67.00 ค่าประสิทธิภาพแบบกลุ่มย่อย (Small Group Tryout)
เท่ากับ 71.77/72.00 ค่าประสิทธิภาพแบบภาคสนาม (Field Tryout) เท่ากับ81.80/82.17 และค่า
ประสิทธิภาพของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 83.16/89.00 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 80/80
2. ผลการเรียนรู้ เรื่อง การเสริมสร้างสุขภาพในการป้องกันโรคของนักเรียน หลังการจัดการ
เรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้นักเรียนมีผลการเรียนรู้(  =17.80 , S.D. = 1.87) สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้
ด้วยชุดการเรียนรู้ (  = 13.30 , S.D. = 1.50) แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติระดับ .05 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย
3. ผลการศึกษาพฤติกรรมการเสริมสร้างสุขภาพในการป้องกันโรคของนักเรียนหลังการจัดการ
เรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมการเสริมสร้างสุขภาพในการป้องกั นโรคโดยภาพรวม
นักเรียนมีพฤติกรรมอยู่ในระดับ ดี (  =13.14 , S.D. = 0.86) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย เมื่อ
จาแนกรายด้านเรียงลาดับจากมากไปน้อย พบว่า พฤติกรรมการป้องกันความเสี่ยงจากโรค ติดต่อและการ
เจ็บป่วย (  = 2.98 , S.D. = 0.14) รองลงมา พฤติกรรมการออกกาลังกาย (  = 2.72 , S.D. = 0.45)
พฤติกรรมการพักผ่อน (  = 2.60 , S.D. = 0.49) พฤติกรรมการแปรงฟัน (  = 2.46 , S.D. = 0.50)
และพฤติกรรมการรับประทาน (  = 2.38 , S.D. = 0.51) ตามลาดับ
4. ผลการพัฒนาสมรรถนะด้านการคิดวิเคราะห์ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับ ดี ร้อยละ
86.67 โดยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นตามลาดับจากชุดการเรียนรู้ที่ 1 ร้อยละ 71.11 ชุดการเรียนรู้ที่ 2 ร้อยละ
80.00 ชุดการเรียนรู้ที่ 3 ร้อยละ 88.89 ชุดการเรียนรู้ที่ 4 ร้อยละ 93.33 และชุดการเรียนรู้ที่ 5 ร้อยละ
100.00 อยู่ในระดับดี ซึ่งมีพัฒนาการด้านการคิดมากขึ้นตามลาดับ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้าน
ความมีวินัยใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางานของนักเรียน ในภาพรวมอยู่ใ นระดับ ดี ร้อยละ 91.33 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย โดยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นตามลาดับจากชุดการเรียนรู้ที่ 1 ร้อยละ 82.22
อยู่ในระดับดี ชุดการเรียนรู้ที่ 2 ร้อยละ 86.66 อยู่ในระดับดี ชุดการเรียนรู้ที่ 3 ร้อยละ 91.11 อยู่ใน
ระดับดี ชุดการเรียนรู้ที่ 4 ร้อยละ 96.66 อยู่ในระดับดี และชุดการเรียนรู้ที่ 5 ร้อยละ 100.00 อยู่ใน
ระดับดี ซึ่งมีพัฒนาการด้านการคิดมากขึ้นตามลาดับ
5. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 โรงเรียนอนุบาลนครปฐมที่
มีต่อการเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ โดยภาพรวมเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก (  = 2.76 , S.D. = 0.33) ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลาดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อยคือ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับสูงสุด (  = 2.78, S.D. = 0.31) รองลงมาด้านเนื้อหา
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(  = 2.77, S.D. = 0.33) ลาดับต่อมา ด้านการวัดและประเมินผล (  = 2.76, S.D. = 0.34) ด้าน
ประโยชน์ (  = 2.75, S.D. = 0.34) และด้านสื่ออุปกรณ์ (  = 2.73, S.D. = 0.34)ตามลาดับ
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการใช้ ชุด การเรี ย นรู้ เรื่ องการเสริม สร้ างสุ ข ภาพในการป้องกัน โรค ส าหรั บนั กเรีย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 3 มีประเด็นที่นามาเพื่ออภิปราย ดังนี้
1. ผลการทดลองใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง การเสริมสร้างสุขภาพในการป้องกันโรคสาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม จานวน 50 คน ซึ่งใช้ชุดการ
เรียนรู้ จานวน 12 ชั่วโมง พบว่า มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย
โดยค่าเฉลี่ยของประสิทธิภาพเท่ากับ 83.16/89.00 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการพัฒนาชุดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัย
สร้ างขึ้น ได้น าข้อมูล จากการศึกษาข้อมูล พื้นฐานมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒ นา โดยคานึงถึงความ
ต้องการ ความถนัด ความสนใจของผู้เรียนเป็นสาคัญ การสร้างประสบการณ์แก่ผู้เรียนโดยใช้กระบวนการ
กลุ่มมาประกอบกิจกรรมร่วมกันนั้นจะทาให้สามารถพัฒนานักเรียนได้เต็มตามศักยภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ ชัยยงค์ พรหมวงศ์(2523 : 119) และไชยยศ เรืองสุวรรณ (2544 : 21) ซึ่งมีแนวคิดหลักใน
การสร้ างชุดการสอน โดยใช้ห ลักจิ ตวิทยาเกี่ยวกับทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล คานึงถึงความ
ต้องการ ความถนัด ความสนใจ ของผู้เรียนเป็นสาคัญ ยึดหลักจิตวิทยาการเรียนรู้และเปิดโอกาสให้
นักเรียนร่วมกิจกรรมการเรียนด้วยตนเอง ตัดสินใจเองได้ มีการเสริมแรงเพื่อให้เกิดพฤติกรรมซ้า และให้
นักเรียนเรียนตามความสามารถและความสนใจ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน นักเรียน
กับนักเรียน และนักเรียนกับสิ่งแวดล้อม ใช้กระบวนการกลุ่มมาประกอบกิจกรรมร่วมกัน แนวคิดของชัย
ยงค์ พรหมวงศ์(2523 : 119) และไชยยศ เรืองสุวรรณ (2544 : 21) มีความสอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (2552 : 22)ด้านการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญโดยเลือกใช้วิธีสอนและเทคนิคการสอน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกั บงานวิจัยของสุรีพร เรืองสม(2549 :
85) ได้ทาการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนโดยใช้แผนผังความคิด วิชาสุขศึกษา
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มโรงเรียนวิเศษเมืองทอง เขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง ขั้นตอน
การสร้างชุดการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุดการเรียนรู้ 2) พัฒนาชุดการ
เรียนรู้ 3) ทดลองใช้ชุดการเรียนรู้ 4)ประเมินผลและปรับปรุงชุดการเรียนรู้ ผลการทดลองใช้ชุดการเรียนรู้
พบว่า ชุดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.35 / 83.80 สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด 80/80 และงานวิจัย
ของสุรีพร เรืองสมยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ บังอร อาจวิชัย (2550 : 68) ได้ทาการวิจัยเกี่ยวกับการ
พัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง เพศศึกษา สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้เสนอขั้นตอนการสร้างชุด
การเรี ยนรู้ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ศึกษาข้อมูล พื้นฐานในการพัฒนาชุดการเรียนรู้ ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับชุดการเรียนรู้ วิเคราะห์หลักสูตร ศึกษาความต้องการของผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้อง 2) พัฒนาชุด
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การเรียนรู้ ประกอบด้วยคู่มือครู และคู่มือนักเรียน 3) ทดลองใช้ชุดการเรียนรู้ 4)ประเมินผลและปรับปรุง
ชุดการเรียนรู้ ผลการทดลองใช้ชุดการเรียนรู้ พบว่า ชุดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.61/82.13 สูง
กว่าเกณฑ์ที่กาหนด 80/80
2. จากผลการวิจัยพบว่า ผลการเรียนรู้ เรื่อง การเสริมสร้างสุขภาพในการป้องกันโรคของ
นักเรียน หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการเรียนด้วยชุดการเรียนรู้อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยหลังการจัดการเรียนรู้นักเรียนมีผลการเรียนรู้เรื่องการเสริมสร้างสุขภาพในการ
ป้องกันโรค ค่าเฉลี่ย 17.80 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.87 สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดการ
เรียนรู้ค่าเฉลี่ย 13.30 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.50 ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานการวิจัย ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะว่า การจัดกิจ กรรมการเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นช่วยให้ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี
เนื่องจากชุดการเรียนรู้มีรูปภาพสีสันสวยงามเร้าความสนใจซึ่งภาพสื่อถึงเนื้อหาที่ตรงกับตัวชี้วัด มีความ
เชื่อมโยงกับเรื่องราวในชีวิตประจาวัน จากกิจกรรมการเรียนที่นักเรียนได้เรียนรู้ด้านเนื้อหาร่วมกันเป็น
กลุ่ม ได้ปฏิบัติกิจกรรมร่วมคิดหาคาตอบลงในใบกิจกรรมและทุกคนมีบทบาทสาคัญในขั้ นตอนการสรุป
ความรู้ลงในแผนผังความคิด โดยมีครูคอยให้คาแนะนาดูแลการปฏิบัติกิจกรรมทุกขั้นตอนของนักเรียน
อย่างใกล้ชิด ซึ่งสอดคล้องกับศุภรัตน์ ศรีสุชาติ (2547 : บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการ
พัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษา สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึ กษา ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนและหลังใช้ชุดการเรียนรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 โดยหลังการใช้ชุด
การเรียนรู้มีคะแนนสูงกว่าก่อนใช้ชุดการเรียนรู้ ทานองเดียวกันสุรีพร เรืองสม(2549 : 85) ได้ทาการวิจัย
เกี่ยวกับการพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนโดยใช้แผนผังความคิด วิชาสุขศึกษา สาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มโรงเรียนวิเศษเมืองทอง เขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง ผลการวิจัย พบว่า ชุดการ
สอนแบบศูนย์การเรียนโดยใช้แผนผังความคิด มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 82.35 / 83.80 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่กาหนดไว้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน โดยใช้
แผนผังความคิดสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สอดคล้องบังอร อาจวิชัย (2550
: 133) และสาเนียง พุทธา (2550 : 133) ได้ทาการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒ นาชุดการเรียนรู้วิชาสุข
ศึกษา สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการทดลองพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
หลังจากการเรียนด้วยชุดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทานองเดียวกัน
วลัย การบูรณ์ (2553 : บทคัดย่อ)ได้ทาการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใช้ชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา เรื่อง สุขภาพและความปลอดภัย สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัย
พบว่าหลังการใช้ชุดการเรียนรู้มีคะแนนสูงกว่าก่อนใช้ชุดการเรียนรู้
3. ผลการศึกษาพฤติกรรมการเสริมสร้างสุขภาพในการป้องกันโรคของนักเรียน หลังจากการ
เรียนด้วยชุดการเรียนรู้ ซึ่งประเมินโดยตัวนักเรียนและผู้ปกครองร่วมกันประเมิน พบว่า โดยภาพรวม
นักเรียนมีพฤติกรรมการเสริมสร้างสุขภาพในการป้องกันโรคอยู่ในระดับดีทุกด้าน โดยเรียงลาดับคะแนน
เฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ 1)พฤติกรรมด้านการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดต่อและการเจ็บป่วย
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2) พฤติกรรมการออกกาลังกาย 3) การพักผ่อนและ 4) พฤติกรรมการแปรงฟัน อยู่ในระดับดี และ 5)
พฤติกรรมการรับประทานอาหาร ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าชุดการเรียนรู้มีเนื้อหาที่ช่วยพัฒนาด้านความรู้
ในทางปฏิบัติที่ถูกต้องทาให้นักเรียนเห็นความสาคัญของการปฏิบัติตนเพื่อให้มีสุขภาพดี จึงได้นาความรู้ที่
ได้รับไปปฏิบัติในชีวิตประจาวัน สอดคล้องกับงานวิจัยของศิริขวัญ ตัณฑ์ไพบูลย์ (2549 : 63) กล่าวว่า
ความรู้เป็นปัจจัยนาที่สาคัญในการที่จะส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมและส่วนใหญ่จะเป็นความรู้ที่เ กี่ยวกับ
การปฏิบัติด้านสุขภาพกายหรืองานด้านสิ่งแวดล้อม ความตระหนักรู้เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมของ
บุคคลในการทากิจกรรมต่าง ๆ หรือประสบการณ์สถานการณ์แวดล้อมภายนอก
4. ผลการพัฒนาสมรรถนะด้านการคิดวิเคราะห์และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านความมี
วินัยใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน ในภาพรวมอยู่ในระดับดี จากการสังเกตการทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม
ขณะปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ของชุดการเรียนรู้ และทาการประเมินนักเรียนด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1)แบบ
ประเมินสมรรถนะด้านการคิดวิเคราะห์จากการสรุปความรู้ด้วยแผนผังความคิด(Mind Mapping) หลังจบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้ครบ 5 ชุด พบว่า ในภาพรวมนักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์
อยู่ในระดับดี ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นตามลาดับของการใช้ชุดการเรียนรู้
ดังนี้ ชุดการเรียนรู้ที่ 1 มีค่า  =6.40, S.D. = 0.84 อยู่ในระดับดี ชุดการเรียนรู้ที่ 2 มีค่า  =7.20 S.D.
= 0.79 อยู่ในระดับดี ชุดการเรียนรู้ที่ 3 มีค่า  = 8.00, S.D. = 1.05 อยู่ในระดับดี ชุดการเรียนรู้ที่ 4 มี
ค่า  = 8.70, S.D. = 0.48 อยู่ในระดับดี ชุดการเรียนรู้ที่ 5 มีค่า  = 9.00, S.D. = 0.00 จากผลการ
ประเมิ น พบว่ า นั ก เรี ย นมี พั ฒ นาการด้ า นสมรรถนะด้ า นการคิ ด วิ เ คราะห์ ดี ขึ้ น ตามล าดั บ ทั้ ง นี้ อ าจ
เนื่องมาจากการทาแผนผังความคิดในทุกเรื่องที่เรียน นักเรี ยนทุกคนในกลุ่มช่วยกันระดมความคิดเพื่อให้
ได้คาตอบในทุกขั้นตอน มีความกระตือรือร้นในการเรียนด้วยตนเองจากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น
สอดคล้องกับวัชรา เล่าเรียนดี (2552 : 70) กล่าวว่า ทฤษฎีการสร้างความรู้ไม่ใช่วิธีสอนแต่เป็นความเชื่อ
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับ ความรู้และวิธีได้มาซึ่งความรู้ ได้มาจากการสร้างความรู้ความเข้าใจด้วย
ตนเองจากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นและสิ่งแวดล้อมอย่างกระตือรือร้น 2)ผลการพัฒนาคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ดา้ นความมีวินัยใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน ในภาพรวมอยู่ในระดับดี(  =27.40 , S.D. =
1.60) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นตามลาดับ ดังนี้ ชุดการเรียนรู้ที่ 1มีค่า  =
24.67, S.D. = 1.15 อยู่ในระดับดี ชุดการเรียนรู้ที่ 2 มีค่า  = 26.00 S.D. = 2.65 อยู่ในระดับดี ชุดการ
เรียนรู้ที่ 3 มีค่า  = 27.33 , S.D. = 2.52 อยู่ในระดับดี ชุดการเรียนรู้ที่ 4 มีค่า  = 29.00 , S.D. =
1.73 อยู่ในระดับดี ชุดการเรียนรู้ที่ 5 มีค่า  = 30.00, S.D. = 0.00 อยู่ในระดับดี ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่าการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและกลุ่มเพื่อนในการเรียนรู้ที่มีกฎระเบียบช่วยฝึกให้นักเรียน
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้าน ความมีวินัยใฝ่เรียนรู้มุ่งมั่นในการทางานได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ ทิศนา
แขมมณี (2548 : 43) ที่กล่าวว่า “การเรียนรู้ คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งเป็นผลมาจาก
ประสบการณ์ที่คนเรามีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม”
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5. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3/5โรงเรียนอนุบาลนครปฐมที่มี
ต่อการเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ พบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดการเรียนรู้อยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการใช้ชุดการเรียนรู้เป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตรงกับเนื้อหาและตัวชี้วัด นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมได้ลงมือศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองทาให้
นักเรียนมีความกระตือรือร้นตลอดเวลา อีกทั้งยังเป็นเรื่องใกล้ตัวนักเรียน สามารถนาไปใช้ปฏิบัติได้ใน
ชีวิตประจาวัน และการทาแผนภาพความคิด เป็นการเชื่อมโยงความรู้ ช่วยให้เกิดความเข้าใจในองค์ความรู้
มากขึ้น การทากิจกรรมการเรียนรู้เป็นกลุ่มกับเพื่อน เป็นการฝึกการทางานร่วมกับผู้อื่น ช่วยให้นักเรียน
กล้าแสดงออกและมีความมั่นใจ ทาให้นักเรียนสนุกมีความสุขจากการเรียนแตกต่างจากการเรียนการสอน
ด้วยวิธีบรรยาย ซึ่งสอดคล้องงานวิจัยของบังอร อาจวิชัย (2550 : 58)และปัทมา หมอกพรม (2550 :
40) กล่าวในทานองเดียวกว่า ชุดการเรียนรู้เป็ นการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาหา
ความรู้ด้วยตนเอง มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ช่วยเสริมประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
ตามลาดับขั้น ให้ผู้เรียนได้รับความรู้ตามความต้องการ ตามความถนัดและความสามารถของแต่ละบุคคล
ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนที่คิดอย่างมีเหตุผลสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล ผู้เรียนเกิดพฤติกรรม
การสืบเสาะแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในชุมชนและรู้จักการทางานร่วมกับผู้อื่นเป็น
กลุ่ม
ข้อเสนอแนะ
จากการพัฒนา ชุดการเรียนรู้ เรื่อง การเสริมสร้างสุขภาพในการป้องกันโรคสาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการนาชุดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
ข้อเสนอแนะเพื่อการนาผลการวิจัยไปใช้
จากข้อค้นพบของการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ การนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง
การเสริมสร้างสุขภาพในการป้องกันโรคสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไปใช้ ดังต่อไปนี้
1. จากผลการวิจั ย พบว่า หลั ง จากการจั ดกิจ กรรมการเรีย นรู้ ด้ว ยชุด การเรี ยนรู้ เรื่ อง การ
เสริมสร้างสุขภาพในการป้องกันโรค นักเรียนมีผลการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ดังนั้นครูผู้สอนวิชา
สุขศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ควรนาชุดการเรียนรู้ไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อ
ช่วยพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักเรียนให้สูงขึ้น
2. จากผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีผลการเรียนรู้จากชุดการเรียนรู้ จานวน 5 ชุด อยู่ในระดับ
ดีทุกชุดการเรียนรู้ แต่ชุดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อาหารหลัก 5 หมู่ อยู่ในลาดับสุดท้าย ดังนั้นจึงควรมีการ
เชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้เนื้อหา อาหารหลัก 5 หมู่ ในวิชาสุขศึกษาในหน่วยการเรียนรู้อื่น และในวิชา
วิทยาศาสตร์ที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับอาหาร
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3. จากผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีความคิดเห็นต่อการเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่
ในระดับเห็นด้วยมาก แสดงว่าชุดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงดังนั้นครูควร
ศึกษาและพัฒนาชุดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาในหน่วยการเรียนรู้อื่นเพื่อนาไปใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง การเสริมสร้างสุขภาพในการป้องกันโรค สาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาและพัฒนาชุด
การเรียนรู้เพิ่มเติมและทาการวิจัย ในประเด็นต่อไปนี้
1. ควรมี ก ารวิ จั ย และพั ฒ นาชุ ด การเรี ย นรู้ วิ ช าสุ ข ศึ ก ษาในหน่ ว ยการเรี ย นรู้ อื่ น และใน
ระดับชั้นเรียนอื่น ๆ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น
2. จากผลการวิจัยนักเรีย นมีข้อเสนอแนะความต้องการใช้ชุดการเรียนรู้เป็นหนังสือการ์ตูน
ภาพสามมิติ (POP UP) ดังนั้นการทาการวิจัยครั้งต่อไปครูควรสร้างชุดการเรียนรู้เป็นหนังสือการ์ตูนภาพ
สามมิติ(POP UP) เพื่อดูการตอบสนองด้านการเรียนจากสื่อดังกล่าวต่อไป
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