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บทคัดย่ อ
ผลการใช้ชุดการเรี ยนรู ้อาหารและโภชนาการกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
1) หาประสิ ท ธิ ภ าพของชุ ด การเรี ยนรู ้ อ าหารและโภชนาการ กลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้ สุ ขศึ ก ษาและพลศึ ก ษา ชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5
ให้มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนและหลังเรี ยนด้วยชุ ดการเรี ยนรู ้อาหารและโภชนาการ กลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 และ 3) ศึกษา ความพึงพอใจของนักเรี ยน ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนเทศบาล
3 ชุมชนวัดจันทราวาส ที่มีต่อการเรี ยนด้วยชุดการเรี ยนรู ้อาหารและโภชนาการ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 5 กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5/1 โรงเรี ยนเทศบาล 3 ชุ มชนวัดจันทราวาส สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี ที่กาลังศึกษาในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561จานวน 1 ห้องเรี ยน รวม 36 คน ซึ่ งได้มาจากการสุ่ มแบบกลุ่ ม (Cluster
Random Sampling) ดาเนิ นการวิจยั โดยใช้รูปแบบวิจยั เชิ งทดลอง แบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดี ยววัดผลก่ อนและหลังทดลอง เครื่ องมือที่ใช้ใน
การศึกษา ได้แก่ 1) ชุ ดการเรี ยนรู ้ อาหารและโภชนาการกลุ่มสาระ การเรี ยนรู ้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 จานวน 6 ชุ ด
2) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ชุดการเรี ยนรู ้อาหารและโภชนาการกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 จานวน 14 แผน
14 ชัว่ โมง 3) แบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง อาหารและโภชนาการ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน
30 ข้อ จานวน 1 ฉบับ ซึ่งมีอานาจจาแนกรายข้อตั้งแต่ 0.28-0.74 ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบเท่ากับ 0.97 และ 4) แบบสอบถามความพึง
พอใจของนักเรี ยน ชั้นประถมศึกษา ปี ที่ 5 ที่มีต่อการเรี ยนด้วยชุดการเรี ยนรู ้อาหารและโภชนาการ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 เป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 20 ข้อ ซึ่ งมีอานาจจาแนกรายข้อตั้งแต่ 0.42-0.82 ค่าความเชื่ อมัน่ ของ
แบบทดสอบเท่ากับ 0.93 เครื่ องมือทั้งหมดได้ผา่ นการตรวจจากผูเ้ ชี่ยวชาญและปรับปรุ งแก้ไข เพื่อใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ส่ วน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วย t-test (Dependent)
ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุ ดการเรี ยนรู ้ อ าหารและโภชนาการกลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ สุ ขศึ กษาและพลศึ กษาชั้น ประถมศึ กษาปี ที่ 5
ที่พฒั นาขึ้น มีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 83.46/84.89 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ คือ 80/80 2) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ สุ ขศึกษา
และพลศึกษา เรื่ อง อาหารและโภชนา ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ที่เรี ยนโดยการใช้ชุดการเรี ยนรู ้อาหารและโภชนาการ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุข
ศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
มีความพึงพอใจต่อการเรี ยนโดยการใช้ชุดการเรี ยนรู ้อาหารและโภชนาการ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ สุ ขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 10 (ฉบับที่ 1) มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2563
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Abstract
The objectives of this research entitled “the results of using the food and nutrition learning sets of Prathom Suksa 5 Studen ts,
Department of Health and Physical Education” were 1) to find out the effectiveness of the food and nutrition learning set of grade 5 students
at the effectiveness criteria of 80/80 2) to compare the learning achievement before and after learning with the learning set of food and
nutrition and 3) to study the satisfaction of Prathom Suksa 5 students of Tessaban 3 Chumchonwatjantrawas School on learning by food
and nutrition learning sets. The samples were grade 5/1 students under the Education Division, Phetchaburi Municipality, Phetchaburi
Province who were currently studying in Semester 1, academic year 2018. There was 1 classroom, and 36 students in total. The sampling
technique was Cluster Random Sampling. The research was conducted by using the experimental research model, single experiment al group
which measured the results before and after the experiment. The tools used in the study were 1) 6 sets of different topics for food and
nutrition learning in health education and physical education program 2) 14 lesson plans for food and nutrition learning sets 3) food and
nutrition achievement test for grade 5 students which contained 30 questions with 4 multiple choice answers, the discrimination statistic of
the test items was from 0.28-0.74, the reliability value of the test was at 0.97 and 4) the satisfactory questionnaire of the students toward the
learning sets of foods and nutrition was derived by the 20 questions with 5 different ratio scale . All research tools was proved by experts
and improved to be used in this research. The data analysis used in this research were the Average, Percentage, Standard Deviation and the
T-test (Dependent) used to test the hypothesis.
The research result: 1) The effectiveness value of the food and nutrition learning set for Prathom Suksa 5 was at 83.46 / 84.89
which was higher than the criteria of 80/80. 2) The learning achievement of the students after learning with the food and nut rition learning
set was significantly higher than before studying at the level of .05. 3) The students were satisfied with the learning by using food and
nutrition learning sets which was in a highest level.
Keywords : The Food and Nutrition Learning sets

บทนา
ประเทศไทยตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกช่วงวัยให้มีภูมิคุม้ กันต่อการเปลี่ยนแปลงอัน
จะส่งผลถึงการพัฒนาประเทศในอนาคต จึงส่งเสริ มการศึกษาตลอดชีวติ ดังปรากฏชัดใน “ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สงั คมแห่ ง
การเรี ยนรู ้ ตลอดชีวิตอย่างยัง่ ยืน” ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 - 2559) การพัฒนาประเทศสู่
ความสมดุ ลและยัง่ ยืนจะต้องให้ความสาคัญกับการพัฒนาคนให้เข้มแข็งพร้ อมรั บการเปลี่ ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21
การเสริ มสร้างปั จจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพของคนทั้งในเชิงสถาบัน ระบบ โครงสร้างของสังคมให้เข้มแข็ง สามารถ
เป็ นภูมิคุม้ กันการเปลี่ ยนแปลงต่าง ๆ ที่ จะเกิ ดขึ้ นในอนาคต [1] สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กาหนดแนวนโยบายหลักในการจัดการศึกษาของชาติ ที่มุ่งเน้นให้ทุกคนได้เรี ยนรู ้ตลอดชีวิต
โดยให้สังคมมีส่วนร่ วมในการจัดการศึ กษา มีการพัฒนาสาระและกระบวนการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ อง ส่ งเสริ มให้มีการปฏิรูปการ
เรี ยนการสอนที่ให้ความสาคัญกับนักเรี ยน เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพอย่างแท้จริ ง [2]
การจัดการศึ กษาตามหลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้มุ่งพัฒนานักเรี ยน ซึ่ งเป็ นกาลัง
สาคัญของชาติให้เป็ นมนุษย์ที่มีความสมดุล ทั้งด้านร่ างกาย ความรู ้คุณธรรม มีจิตสานึ กในความเป็ นพลเมืองไทยและเป็ นพลโลก
ยึดมัน่ ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข โดยมุ่งเน้นนักเรี ยนเป็ นสาคัญ [3] สุขศึกษา
และพลศึกษา เป็ นกลุ่มสาระหนึ่ งใน 8 กลุ่มสาระของหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความสาคัญต่อการส่ งเสริ มและ
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 10 (ฉบับที่ 1) มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2563

89

Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University.
10 (January - April) 88 - 97 (2020) Vol. 10, No. 1

พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรี ยน มีการเรี ยนรู ้สู่การปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่ อง มีการสั่งสมทุนทางปั ญญา เชื่อมโยงการค้นคว้าวิจยั และ
พัฒนาสู่ การเสริ มสร้างขีดความสามารถในการประกอบอาชี พ และการดารงชี วิตที่ เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สามารถศึ กษาหา
ความรู ้ และต่อยอดองค์ความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง เสริ มสร้างทักษะชีวติ และพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม มีความรู ้ ความเข้าใจในหลัก
โภชนาการการเจ็บป่ วย หรื ออุบตั ิเหตุต่าง ๆ [4]
โรงเรี ยนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาสได้จดั ทาหลักสู ตรสถานศึ กษา กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ สุขศึ กษาและพลศึ กษา
วิชาสุ ขศึ กษา ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 เพื่อให้นักเรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจและเกิ ดเจตคติที่ถูกต้องเกี่ ยวกับอาหารและโภชนาการ
สามารถนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน สามารถพัฒนาตนเองและพัฒนาชุมชนให้กา้ วไปในทิศทางที่พึงประสงค์ จน
สามารถบรรลุเป้ าหมายสู งสุ ดของการจัดการศึ กษาตามหลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แต่ในการ
จัดการเรี ยนการสอนที่เกี่ยวข้องกับวิชาสุขศึกษาที่ผา่ นมานั้น พบว่า นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนเทศบาล 3 ชุมชนวัด
จันทราวาส ปี การศึกษา 2559 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่าในเรื่ องอาหารและโภชนาการ และจากการสังเกตพบว่านักเรี ยนบางคน
ขาดความรู ้ความเข้าใจ ในหลักโภชนาการที่ถูกต้องทาให้เกิดภาวะทุพโภชนาการ ประกอบกับรายงานการชัง่ น้ าหนัก-วัดส่ วนสูง
ของนักเรี ยน [5] ภาคเรี ยนที่ 1 มีนกั เรี ยนทั้งหมด 293 คน นักเรี ยนน้ าหนักน้อยกว่าเกณฑ์เป็ น ชาย 3 คน หญิง 3 คน รวม 6 คน คิด
เป็ นร้อยละ 2.05 สาหรับความผอม เป็ นชาย 4 คน หญิง 2 คน รวม 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.05 และเริ่ มอ้วนหรื อเป็ นชาย 8 คน หญิง 4
คน รวม 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.10 ภาคเรี ยนที่ 2 นักเรี ยนทั้งหมด 286 คน น้ าหนักน้อยกว่าเกณฑ์เป็ นชาย 4 คน หญิง 2 คน
รวม 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.09 สาหรับความผอมเป็ นชาย 11 คน หญิง 2 คน รวม 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.54 และเริ่ มอ้วนเป็ นชาย
12 คน หญิง 6 คน รวม 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.29 จะเห็นได้วา่ มีปัญหาด้านโภชนาการมากขึ้น อีกทั้งผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนต่า
อาจเนื่ องมาจากครู ไม่มี แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ดี ยึดหลักการสอนแบบเก่า ๆ ที่ เน้นการบรรยาย ไม่คิดหาเทคนิ ควิธีการต่าง ๆ
มาใช้ใ นการจัด การเรี ย นรู ้ นัก เรี ย นไม่ มี ส่ ว นร่ ว มในการเรี ย นรู ้ แ ละไม่ ไ ด้ส ร้ า งองค์ค วามรู ้ ด้ว ยตนเองยิ่ง ท าให้นัก เรี ย นเกิ ด
ความเบื่อหน่าย ไม่กระตือรื อร้น ในการเรี ยนเท่าที่ควร ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่า
เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวได้มีการนาแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมกับนักเรี ยนและเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ให้นกั เรี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมและสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง ผูว้ ิจยั จึงได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ ยวกับการจัดการ
เรี ยนรู ้ที่ ยึดนักเรี ยนเป็ นศูนย์กลาง (Student – Centered Instruction) และศึกษารู ปแบบนวัตกรรมที่นามาพัฒนาการเรี ยนการสอนที่
เรี ยกว่า ชุดการเรี ยนรู ้ เป็ นการนาเอาวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสม มารวมไว้ดว้ ยกัน มีกระบวนการผลิตที่เป็ นระบบ สะดวกต่อการ
นาไปใช้ และช่วยให้นกั เรี ยนเข้าใจ ง่ายขึ้น ในส่ วนของครู การสอนด้วยชุดการเรี ยนรู ้ จะทาให้ครู สามารถถ่ายทอดเนื้ อหาวิชาที่
สลับซับซ้อนและเป็ นนามธรรม ทั้งยังช่วยสร้างความมัน่ ใจให้ครู ดว้ ย ด้านเด็กก็ได้เรี ยนรู ้ไปทีละขั้นตามความสามารถ ความสนใจ
ของเด็กเอง ทาให้เกิดการเรี ยนรู ้อย่างมีระบบ และมีประสิ ทธิภาพ [6]
จากการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์สภาพปั ญหาและแนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนดังกล่าว ผูศ้ ึกษา
จึงมีความสนใจที่จะจัดทาชุดการเรี ยนรู ้อาหารและโภชนาการ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
ซึ่ งมีแนวคิดสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสู ตร
สถานศึกษา ของโรงเรี ยนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส อันมุ่งเน้นให้นกั เรี ยนคิดเป็ น ทาเป็ น และแก้ปัญหาเป็ น เพื่อให้นกั เรี ยนมี
ความรู ้ความเข้าใจเกิดเจตคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ สามารถนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่ อ หาประสิ ท ธิ ภ าพของชุ ด การเรี ยนรู ้ อ าหารและโภชนาการ กลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้ สุ ข ศึ ก ษาและพลศึ ก ษา
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ให้มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนและหลังเรี ยนด้วยชุดการเรี ยนรู ้อาหารและโภชนาการ กลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
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3. เพื่อศึ กษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนเทศบาล 3 ชุ มชนวัดจันทราวาส ที่ มีต่อ
การเรี ยนด้วยชุดการเรี ยนรู ้อาหารและโภชนาการ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5

ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 โรงเรี ยนเทศบาล
3 ชุมชนวัดจันทราวาส สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จานวน 5 ห้องเรี ยน ประกอบด้วย ป.5/1 จานวน 36 คน ป.5/2 จานวน
34 คน ป.5/3 จานวน 36 คน และ ป.5/4 จานวน 33 ป.5/5 จานวน 36 คน รวม 175 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5/1 โรงเรี ยนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส สังกัดกองการศึ กษา
เทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรีจานวน 36 คน ที่กาลังศึกษาในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 ด้วยการสุ่ มแบบกลุ่ม (Cluster
Random Sampling)
2. ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการศึกษา
2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรี ยนรู ้โดยการใช้ชุดการเรี ยนรู ้อาหารและโภชนาการ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษา
และพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ 1) ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยน กลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ สุ ขศึ กษาและพลศึ กษา เรื่ อง อาหารและ
โภชนาการ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 2) ความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ที่มีต่อการเรี ยนด้วยชุดการเรี ยนรู ้อาหารและ
โภชนาการ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
3. เนื้อหา
ในการศึ กษาผลการใช้ชุ ด การเรี ยนรู ้ อ าหารและโภชนาการ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ สุ ข ศึ ก ษาและพลศึ ก ษาชั้น
ประถมศึ กษาปี ที่ 5 โดยอ้างอิงเนื้ อหาในหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสู ตรสถานศึ กษา โรงเรี ยน
เทศบาล 3 ชุ มชนวัดจันทราวาส กลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ สุ ขศึ กษาและพลศึ กษา ซึ่ งประกอบด้วยเนื้ อหาทั้งหมด 6 ชุ ด โดยจัด ท า
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ จานวน 14 แผน
4. ระยะเวลาทีใ่ ช้ ในการศึกษา
ระยะเวลาในการวิจยั คือ ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 รวมเวลาทดลอง 12 ชัว่ โมง ไม่รวมกับการสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน

วิธีดาเนินการวิจัย
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั มี 4 ชนิ ด ประกอบด้วย 1) ชุดการเรี ยนรู ้อาหารและโภชนาการ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษา
และพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 2) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ชุดการเรี ยนรู ้อาหารและโภชนาการ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและ
พลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่ อง อาหารและ
โภชนาการ ชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 และ 4) แบบสอบถามความพึ งพอใจของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5 ที่ มี ต่ อการเรี ยนด้วย
ชุดการเรี ยนรู ้อาหารและโภชนาการ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
การสร้ างและหาคุณภาพของเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
1. ชุดการเรียนรู้ อาหารและโภชนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 มีข้นั ตอน
การสร้ างและหาคุณภาพดังนี้
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1.1 ศึกษาหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสู ตรสถานศึกษา โรงเรี ยนเทศบาล 3
ชุ มชนวัดจันทราวาส ค าอธิ บายรายวิชา และเนื้ อหา กลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ สุ ขศึ กษาและพลศึ กษา เรื่ อ ง เรี ย นรู ้ เ พื่ อ ชี วิต ปลอดภัย
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 เพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ สาระสาคัญ หลักการ
1.2 วิเคราะห์ผลการเรี ยนรู ้ เนื้ อหาสาระ และเวลาเรี ยน เรื่ อง อาหารและโภชนาการ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึ กษา
และพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
1.3 ศึกษาหลักการและวิธีการสร้างชุดการเรี ยนรู ้อาหารและโภชนาการ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
1.4 สร้างชุดการเรี ยนรู ้อาหารและโภชนาการ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
จานวน 6 ชุด
1.5 นาชุ ดการเรี ยนรู ้ อาหารและโภชนาการ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ สุขศึ กษาและพลศึ กษา ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5
เสนอต่ อผูเ้ ชี่ ยวชาญเพื่ อหาคุ ณภาพโดยใช้แบบประเมิ น แบบมาตราส่ วนประเมิ นค่ า (Rating Scale) ซึ่ งมี 5 ระดับคื อ มากที่ สุด
มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด [8] ซึ่ งคะแนนประเมินของผูเ้ ชี่ยวชาญโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.06 แสดงว่า ชุ ดการเรี ยนรู ้ อาหารและโภชนาการ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ สุขศึ กษาและพลศึ กษา ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5
มีความเหมาะสมมากที่สุด
น าชุ ด การเรี ย นรู ้ อ าหารและโภชนาการ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ สุ ข ศึ ก ษาและพลศึ ก ษา ชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5
โดยทาการทดลองใช้กับนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5 หาค่าประสิ ทธิ ภาพแบบรายบุคคล (Individual Try out) ซึ่ งมี ค่าประสิ ทธิ ภาพ
เท่ากับ 83.90/81.11
นาชุดการเรี ยนรู ้อาหารและโภชนาการ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โดยทา
การทดลองใช้กับนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5 หาค่ าประสิ ทธิ ภาพแบบกลุ่ มเล็ ก (Small Group Try out) ซึ่ งมี ค่ าประสิ ทธิ ภาพ
เท่ากับ 85.14/82.59
น าชุ ด การเรี ย นรู ้ อ าหารและโภชนาการ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ สุ ข ศึ ก ษาและพลศึ ก ษา ชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5
โดยทาการทดลองใช้กบั นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 หาค่าประสิ ทธิ ภาพแบบภาคสนาม (Field Try out) ซึ่ งมีค่าประสิ ทธิ ภาพที่กาหนด
ไว้ คือ E1/E2 เท่ากับ 85.22/82.78
น าชุ ด การเรี ย นรู ้ อ าหารและโภชนาการ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ สุ ข ศึ ก ษาและพลศึ ก ษา ชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5
ไปใช้จดั การเรี ยนการสอนกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
2. แผนการจั ด การเรี ย นรู้ ประกอบการใช้ ชุ ด การเรี ย นรู้ อาหารและโภชนาการ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ สุ ข ศึ ก ษา
และพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 มีข้นั ตอนการสร้ างและหาคุณภาพดังนี้
2.1 ศึ กษาหลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และหลักสู ตรสถานศึ กษา โรงเรี ยนเทศบาล 3
ชุ มชนวัดจันทราวาส คู่มือครู แบบเรี ยน และเนื้ อหา กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึ กษาและพลศึ กษา รวมทั้งเอกสาร ตารา งานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง
2.2 วิเคราะห์ผลการเรี ยนรู ้ เนื้ อหาสาระ และเวลาเรี ยน เรื่ อง อาหารและโภชนาการ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึ กษา
และพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
2.3 เขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ประกอบการใช้ชุดการเรี ยนรู ้อาหารและโภชนาการ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึ กษา
และพลศึ กษา ชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 จ านวน 14 แผน 14 ชั่ว โมง ซึ่ ง รวมการทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นก่ อ นเรี ยน
และหลังเรี ยนอีกจานวน 2 ชัว่ โมง
2.4 นาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ประกอบการใช้ชุดการเรี ยนรู ้อาหารและโภชนาการ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึ กษา
และพลศึ กษา ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 พร้อมแบบประเมินเสนอต่อผูเ้ ชี่ ยวชาญ ประกอบด้วยผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 5 ท่าน นาคะแนนที่ได้
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จากการประเมินของผูเ้ ชี่ ยวชาญทั้ง 5 ท่าน มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย [7] ซึ่ งคะแนนประเมินของผูเ้ ชี่ยวชาญโดยภาพรวมมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ
4.77 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.06 แสดงว่า แผนการจัดการเรี ยนรู ้ประกอบการใช้ชุดการเรี ยนรู ้อาหารและโภชนาการ กลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ที่ผศู ้ ึกษาสร้างขึ้นมีความเหมาะสมมากที่สุด
2.5 นาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ประกอบการใช้ชุดการเรี ยนรู ้ อาหารและโภชนาการ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ สุขศึ กษา
และพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ที่เสร็ จสมบูรณ์ไปใช้กบั นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างต่อไป
3. แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยน กลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ สุ ขศึ กษาและพลศึ กษา เรื่ อ ง อาหารและโภชนาการ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 มีข้นั ตอนการสร้ างและหาคุณภาพดังนี้
3.1 ศึกษาวิธีการและหลักเกณฑ์ในการออกข้อสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบจากหนังสื อการวัดผลและประเมินผลต่าง ๆ
3.2 ศึ กษาหลักสู ตรสถานศึกษา โรงเรี ยนเทศบาล 3 วัดจันทราวาส คาอธิ บายรายวิชา และเนื้ อหากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่ อง อาหารและโภชนาการ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 รวมทั้งเอกสาร ตารา งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
3.3 วิ เคราะห์ ผลการเรี ยนรู ้ เนื้ อหาสาระ และเวลาเรี ยน เรื่ อง อาหารและโภชนาการ ชั้ นประถมศึ ก ษาปี ที่ 5
เพื่อใช้ในการกาหนดความสาคัญของเนื้อหา นามากาหนดผังข้อสอบ น้ าหนักของข้อสอบ โดยคานึงถึงจานวนชัว่ โมงและเวลาที่กาหนด
3.4 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่ อง อาหารและโภชนาการ
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ สุ ขศึ ก ษาและพลศึ ก ษา ชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 ซึ่ งเป็ นแบบปรนัยเลื อกตอบชนิ ด 4 ตัวเลื อก จานวน 50 ข้อ
ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาสาระทั้งหมด แล้วคัดเลือกให้เหลือ 30 ข้อ
3.5 นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่ อง อาหารและโภชนาการ
ชั้ นประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 เสนอต่ อผู ้เชี่ ยวชาญ ประกอบด้วยผู ้เชี่ ยวชาญจ านวน 5 ท่ าน เพื่ อตรวจสอบความเที่ ยงตรงเชิ งเนื้ อหา
และทาการประเมินความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบฯ กับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ แล้ววิเคราะห์ดชั นีความสอดคล้อง (IOC) [8]
3.6 ค่าดัชนีความสอดคล้องอยูร่ ะหว่าง 0.80–1.00 แสดงว่าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
สุ ขศึกษาและพลศึกษา เรื่ อง อาหารและโภชนาการ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 วัดได้ตรงตามเนื้ อหาและผลการเรี ยนรู ้ สามารถนาไปใช้วดั
ได้
3.7 น าแบบทดสอบไปทดสอบกับ นัก เรี ย นที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ลุ่ ม ตัว อย่า ง คื อ นัก เรี ย นระดับ ชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5/2
ภาคเรี ย นที่ 1 ปี การศึ ก ษา 2560 แล้ว น าแบบทดสอบมาหาคุ ณ ภาพโดยวิเ คราะห์ ห าความยากง่ า ย และหาค่ า อ านาจจ าแนก
ของแบบทดสอบเป็ นรายข้อ จากนั้นคัดเลือกข้อสอบที่ผา่ นเกณฑ์ไว้จานวน 30 ข้อ
3.8 หาค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับ (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษา
และพลศึ กษา เรื่ อง อาหารและโภชนาการ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึ กษาและพลศึ กษา ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5 โดยใช้สูตรโลเวท
(Lovett) [9] พบว่า มีค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับเท่ากับ 0.94 จัดพิมพ์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษา
และพลศึกษา เรื่ อง อาหารและโภชนาการ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 เป็ นฉบับสมบูรณ์
เพื่อนาไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างต่อไป
4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนั กเรี ยนชั้ นประถมศึ กษาปี ที่ 5 ที่มีต่ อการเรี ยน โดยการใช้ ชุ ด การเรี ย นรู้ อ าหาร
และโภชนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 มีข้นั ตอนการสร้ างและหาคุณภาพ ดังนี้
4.1 ผูศ้ ึกษาได้ดาเนิ นการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ที่มีต่อการเรี ยนโดยการใช้
ชุ ดการเรี ยนรู ้ อาหารและโภชนาการ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึ กษาและพลศึ กษา ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5 ซึ่ งเป็ นแบบมาตราส่ วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ตามขั้นตอน ดังนี้
4.2 ศึกษาทฤษฎีและวิธีการสร้างแบบสอบถามจากตาราการวัดผลการศึกษา
4.3 วิเคราะห์กาหนดนิยามพฤติกรรมที่ตอ้ งการวัดให้ชดั เจน
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4.4 สร้างแบบสอบถามจานวน 20 ข้อ
4.5 นาแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ที่มีต่อการเรี ยนโดยการใช้ชุดการเรี ยนรู ้อาหาร
และโภชนาการ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 เสนอผูเ้ ชี่ยวชาญ เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
(IOC) ระหว่างข้อคาถามกับความพึงพอใจของนักเรี ยน โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป [7]
แล้ววิเคราะห์หาค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างแบบสอบถามความพึงพอใจกับข้อคาถาม พบว่าข้อคาถาม 20 ข้อ มีค่า
ความสอดคล้องตั้งแต่ 0.80–1.00
4.6 หาค่าอานาจจาแนกรายข้อ ด้วยวิธีการหาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม โดยวิธีการ Item Total
Correlation โดยใช้ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์ สัน พบว่า ได้ขอ้ คาถามที่เข้าเกณฑ์ จานวน 20 ข้อ มีค่าอานาจจาแนกราย
ข้อตั้งแต่ 0.21 ถึง 0.45
4.7 หาค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์แอลฟา Cronbach ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.93
4.8 นาแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5 ที่ มีต่อการเรี ยนโดยการใช้ชุด การเรี ย นรู ้ อาหาร
และโภชนาการ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างต่อไป
เก็บรวบรวมข้ อมูล
นาเครื่ องมือที่ผ่านการประเมินจากผูเ้ ชี่ยวชาญแล้วไปใช้จริ งกับกลุ่มตัวอย่าง โดยนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนไปทดสอบก่อนเรี ยน แล้วจึงทดลองสอนด้วยชุดการเรี ยนรู ้อาหารและโภชนาการ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5 ควบคู่กบั แผนการจัดการเรี ยนรู ้ประกอบการใช้ชุดการเรี ยนรู ้ อาหารและโภชนาการ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ผูศ้ ึกษาได้ดาเนินการทดลองในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 กับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 5/1 โรงเรี ยนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส จานวน 36 คน หลังจากการจัดการเรี ยนรู ้ครบทุกแผนแล้วใช้แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์การเรี ยนรู ้ชุดที่ใช้ทดสอบก่อนเรี ยน แล้วจึงวัดความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5/1 ที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้
โดยการใช้ชุดการเรี ยนรู ้อาหารและโภชนาการ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1. สถิ ติ ที่ ใ ช้ใ นการวิเ คราะห์ คุ ณภาพของเครื่ อ งมื อ ประกอบด้วย 1) หาค่ า ประสิ ท ธิ ภ าพของชุ ด การเรี ย นรู ้ อ าหาร
และโภชนาการ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โดยใช้สูตร E1/ E2 2) การหาค่าความเที่ยงตรง
(Validity) ของแบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นโดยใช้สู ต รค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้อ ง IOC 2) การหาความยากง่ าย (p)
เป็ นการวิเคราะห์รายข้อ 3) การหาค่าอานาจจาแนก (Discrimination) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน 4) การหาค่า
ความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน โดยใช้สูตรโลเวท (Lovett)
2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ประกอบด้วย 1) ร้อยละ 2) ค่าเฉลี่ย 3) การหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. หาค่าวิกฤตในการทดสอบนัยสาคัญทางสถิติ โดยใช้สูตร t – test

สรุ ปผลการวิจัย
1. ชุดการเรี ยนรู ้อาหารและโภชนาการกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ สุขศึ กษาและพลศึ กษาชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5 ที่ พฒั นาขึ้น
มีประสิ ทธิภาพเท่ากับ 83.46/84.89 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ คือ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่ อง อาหารและโภชนา ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
ที่เรี ยนโดยการใช้ชุดการเรี ยนรู ้อาหารและโภชนาการ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 หลังเรี ยน
สูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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3. นัก เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การเรี ย นโดยการใช้ชุ ด การเรี ย นรู ้ อ าหารและโภชนาการ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด

อภิปรายผลการวิจัย
ผลการใช้ชุด การเรี ย นรู ้ อ าหารและโภชนาการ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ สุ ข ศึ ก ษาและพลศึ ก ษา ชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5
มีประเด็นการอภิปรายต่อไปนี้
1. ชุดการเรี ยนรู ้อาหารและโภชนาการ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 มีประสิ ทธิ ภาพ
เท่ ากับ 87.82/89.19 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ที่กาหนด คื อ 80/80 แสดงว่าชุ ดการเรี ยนรู ้อาหารและโภชนาการ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 มีประสิ ทธิภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้
ทั้งนี้ อาจเพราะชุดการเรี ยนรู ้ได้สร้างขึ้นอย่างเป็ นระบบ เริ่ มจากการวิเคราะห์ปัญหาที่พบในการจัดการเรี ยนการสอนของนักเรี ยน
ซึ่งผูศ้ ึกษาเป็ นผูส้ อนเอง และจากการสอบถามปั ญหาจากครู ผสู ้ อนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษ ชั้นประถมศึกษาปี ที่
5 ผูศ้ ึ กษานาปั ญหาที่ พบมาแก้ไข เพื่อสร้ างชุ ดการเรี ยนรู ้อาหารและโภชนาการ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึ กษาและพลศึ กษา
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โดยเริ่ มตั้งแต่การวิเคราะห์หลักสู ตร วิเคราะห์เนื้อหา และการนาชุดการเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญได้ตรวจสอบ
แก้ไข และผ่านขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพ ความเหมาะสม และแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ ยวชาญ ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของประกอบ รัตน์รองใต้ [10] การศึกษาผลการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การสร้างเสริ มสุขภาพ สมรรถภาพและการป้ องกัน
โรค โดยใช้ชุดการเรี ยนรู ้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ผลการศึกษา พบว่า ประสิ ทธิ ภาพ
ของการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การสร้างเสริ มสุ ขภาพ สมรรถภาพ และการป้ องกันโรค กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
สุขศึกษาและพลศึกษา ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 มีค่าเท่ากับ 83.10/82.86 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 80/80
2. นัก เรี ย นชั้นประถมศึ ก ษาปี ที่ 5/1 โรงเรี ย นเทศบาล 3 ชุ ม ชนวัด จันทราวาส ที่ เ รี ย นด้วยชุ ดการเรี ย นรู ้ อาหารและ
โภชนาการ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ที่ผศู ้ ึกษาพัฒนาขึ้น พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยน
โดยใช้ ชุ ดการเรี ยนรู ้อาหารและโภชนาการ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ สุขศึ กษาและพลศึ กษา ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5 เท่ ากับ 15.31
ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.94 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนเท่ากับ 26.67 ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.31 ค่าเฉลี่ย
เพิ่มขึ้น 11.36 คิดเป็ นร้อยละ 37.87 ผลการตรวจสอบสมมุติฐานคะแนนทดสอบหลังเรี ยนของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างที่เรี ยนโดยใช้
ชุดการเรี ยนรู ้อาหารและโภชนาการ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ที่ผศู ้ ึกษาพัฒนาขึ้นสู งกว่า
ก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า ชุดการเรี ยนรู ้อาหารและโภชนาการ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษา และ
พลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 มีประสิ ทธิ ผลช่วยให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้จริ ง ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของอาภา พูลขวัญ
[11] ได้ทาการวิจยั การพัฒนาชุดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การเสริ มสร้างสุขภาพในการป้ องกันโรค สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
พบว่า ผลการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความพึ ง พอใจของนัก เรี ย นที่ มี ต่ อ การใช้ชุ ด การเรี ย นรู ้ อ าหารและโภชนาการ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ สุ ข ศึ ก ษา
และพลศึ กษา ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5 โดยภาพรวมพบว่า นักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5/1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่ สุด
( =4.51, S.D.=0.52) ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่าการสร้ างชุ ดการเรี ยนรู ้ อาหารและโภชนาการ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ สุขศึ กษาและ
พลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 อาศัยหลักจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ โดยใช้ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของ ธอร์ นไดด์ (Thorndike) ได้แก่กฎแห่ง
ความพร้อม (Law of Readiness) กฎแห่ งการฝึ กฝน (Law of Exercise) และกฎแห่งผล (Law of Effect) และที่สาคัญชุดการเรี ยนรู ้มี
การเรี ยงลาดับจากง่ายไปหายาก ทาให้นกั เรี ยนได้พฒั นาตนเองตามลาดับความยากง่ายของชุดการเรี ยนรู ้ นักเรี ยนจึงสามารถเข้าใจ
บทเรี ย นได้ดีข้ ึ น ซึ่ ง สอดคล้อ งกับแนวคิ ดของ สุ ร พล พยอมแย้ม [12] ที่ ก ล่ า วว่า นวัต กรรมที่ ส ร้ า งขึ้ น อาศัยหลัก จิ ตวิทยา
จึงส่ งเสริ มให้เกิดแรงจูงใจ ความสนใจและความประทับใจในเนื้ อหาวิชา และสามารถนามาใช้ประโยชน์ในการจัดการเรี ยนการ
สอนให้มีประสิ ทธิ ภาพบรรลุวตั ถุประสงค์การเรี ยนรู ้ได้โดยง่าย [12] และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ประกอบ รัตน์รองใต้ [10]
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การศึกษาผลการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การสร้างเสริ มสุ ขภาพ สมรรถภาพและการป้ องกันโรค โดยใช้ชุดการเรี ยนรู ้ กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้ สุขศึ กษาและพลศึ กษา ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 ผลการศึ กษา พบว่า ความคิ ดเห็ นของนักเรี ยนต่อการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง
การสร้างเสริ มสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้ องกันโรค กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา โดยใช้ชุดการเรี ยนรู ้ภาพรวม
มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจยั ของอาภา พูลขวัญ [11] ได้ทาการวิจยั การพัฒนาชุดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง
การเสริ มสร้างสุขภาพในการป้ องกันโรค สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 พบว่า ความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยน
ด้วยชุดการเรี ยนรู ้หลังเรี ยนอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
1.1 ผู ้บ ริ ห าร ศึ ก ษานิ เ ทศก์ และผู ้ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การจัด การศึ ก ษา ควรให้ค วามสนใจในการจัด อบรม
เพื่ อ เผยแพร่ ความรู ้ ในการสร้ าง และน าชุ ด การเรี ยนรู ้ อ าหารและโภชนาการ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ สุ ขศึ ก ษาและพลศึ กษา
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนแก่นกั เรี ยน
1.2 ผู ้ส อนที่ จ ะน าแนวคิ ด นี้ ไปใช้ ควรพัฒ นาเนื้ อหาให้ เ หมาะสม น่ า สนใจ และมี ห ลายรู ปแบบ
เพื่อให้นกั เรี ยนเกิดความสนใจที่จะเรี ยนรู ้
2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไป
2.1 ควรมี ก ารน าเอาชุ ด การเรี ยนรู ้ อ าหารและโภชนาการ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ สุ ข ศึ ก ษาและพลศึ ก ษา
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ไปทาการวิจยั กับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษาในเรื่ องอื่น ๆ
2.2 ควรมี การศึ กษาเชิ งเปรี ยบเที ยบ การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ชุดการเรี ยนรู ้ อาหารและโภชนาการ
กลุ่มสาระ การเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 กับรู ปแบบการสอนอื่น ๆ
2.3 ควรนาเอารู ปแบบ และกระบวนการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ ไปทาการศึ กษาค้นคว้ากับเนื้ อหาวิชาในกลุ่ม
สาระอื่น ๆ
2.4 ควรมีการศึกษาค้นคว้าปั ญหาการจัดการเรี ยนการสอนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา
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