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บทคดัย่อ 
 ผลการใชชุ้ดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 
1) หาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 5  
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 และ 3) ศึกษา ความพึงพอใจของนกัเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเทศบาล 
3  ชุมชนวดัจนัทราวาส  ท่ีมีต่อการเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี 5 กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/1 โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวดัจนัทราวาส สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองเพชรบุรี  
จงัหวดัเพชรบุรี  ท่ีก าลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2561จ านวน   1 ห้องเรียน รวม 36 คน ซ่ึงไดม้าจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster 
Random Sampling) ด าเนินการวิจยัโดยใช้รูปแบบวิจยัเชิงทดลอง แบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียววดัผลก่อนและหลงัทดลอง เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การศึกษา ไดแ้ก่ 1)  ชุดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการกลุ่มสาระ การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน  6 ชุด   
2)  แผนการจดัการเรียนรู้ชุดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 14 แผน 
14 ชัว่โมง 3)  แบบทดสอบ วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เร่ือง อาหารและโภชนาการ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ชนิดเลือกตอบ  4  ตวัเลือก  จ านวน 
30 ขอ้ จ านวน  1  ฉบบั ซ่ึงมีอ  านาจจ าแนกรายขอ้ตั้งแต่ 0.28-0.74 ค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบเท่ากบั 0.97 และ 4)  แบบสอบถามความพึง
พอใจของนกัเรียน ชั้นประถมศึกษา ปีท่ี  5 ท่ีมีต่อการเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จ านวน 20 ขอ้ ซ่ึงมีอ  านาจจ าแนกรายขอ้ตั้งแต่ 0.42-0.82 ค่าความเช่ือมัน่ของ
แบบทดสอบเท่ากบั 0.93 เคร่ืองมือทั้งหมดไดผ้า่นการตรวจจากผูเ้ช่ียวชาญและปรับปรุงแกไ้ข  เพ่ือใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง ส่วน
การวเิคราะห์ขอ้มูลใชค่้าเฉล่ีย  ค่าร้อยละ  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานดว้ย  t-test (Dependent)  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  
ท่ีพฒันาข้ึน  มีประสิทธิภาพเท่ากบั 83.46/84.89 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑท่ี์ตั้งไว ้ คือ 80/80 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา
และพลศึกษา  เร่ือง อาหารและโภชนา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนโดยการใชชุ้ดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  
มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยการใชชุ้ดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
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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 Chumchonwatjantr awas 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 classro om, 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 Devi ation 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 
 
 

บทน า   
  ประเทศไทยตระหนกัถึงความส าคญัของการพฒันาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกช่วงวยัใหมี้ภูมิคุม้กนัต่อการเปล่ียนแปลงอนั
จะส่งผลถึงการพฒันาประเทศในอนาคต  จึงส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวติ  ดงัปรากฏชดัใน “ยทุธศาสตร์การพฒันาคนสู่สงัคมแห่ง
การเรียนรู้ ตลอดชีวิตอยา่งย ัง่ยืน” ของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ.2555 - 2559) การพฒันาประเทศสู่
ความสมดุลและยัง่ยืนจะตอ้งให้ความส าคญักับการพฒันาคนให้เขม้แข็งพร้อมรับการเปล่ียนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21  
การเสริมสร้างปัจจยัแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการพฒันาคุณภาพของคนทั้งในเชิงสถาบนั ระบบ โครงสร้างของสงัคมใหเ้ขม้แขง็ สามารถ
เป็นภูมิคุม้กันการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  [1] สอดคลอ้งกับพระราชบัญญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542   
แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ไดก้ าหนดแนวนโยบายหลกัในการจดัการศึกษาของชาติ ท่ีมุ่งเนน้ใหทุ้กคนไดเ้รียนรู้ตลอดชีวิต 
โดยให้สังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา มีการพฒันาสาระและกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ส่งเสริมให้มีการปฏิรูปการ
เรียนการสอนท่ีใหค้วามส าคญักบันกัเรียน เพ่ือใหเ้กิดการพฒันาตนเองไดต้ามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพอยา่งแทจ้ริง [2]     
 การจัดการศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้มุ่งพฒันานักเรียน ซ่ึงเป็นก าลงั                   
ส าคญัของชาติใหเ้ป็นมนุษยท่ี์มีความสมดุล ทั้งดา้นร่างกาย ความรู้คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก 
ยดึมัน่ ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข โดยมุ่งเนน้นกัเรียนเป็นส าคญั [3] สุขศึกษา
และพลศึกษา เป็นกลุ่มสาระหน่ึงใน 8 กลุ่มสาระของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีมีความส าคญัต่อการส่งเสริมและ
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พฒันาคุณภาพชีวิตของนกัเรียน มีการเรียนรู้สู่การปฏิบติัอย่างต่อเน่ือง มีการสั่งสมทุนทางปัญญา  เช่ือมโยงการคน้ควา้วิจยัและ
พฒันาสู่การเสริมสร้างขีดความสามารถในการประกอบอาชีพ และการด ารงชีวิตท่ีเหมาะสมในแต่ละช่วงวยั สามารถศึกษาหา
ความรู้ และต่อยอดองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเอง เสริมสร้างทกัษะชีวติและพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม มีความรู้ ความเขา้ใจในหลกั
โภชนาการการเจ็บป่วย หรืออุบติัเหตุต่าง ๆ [4]   

โรงเรียนเทศบาล  3 ชุมชนวดัจนัทราวาสไดจ้ดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
วิชาสุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเขา้ใจและเกิดเจตคติท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัอาหารและโภชนาการ 
สามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั สามารถพฒันาตนเองและพฒันาชุมชนให้กา้วไปในทิศทางท่ีพึงประสงค ์จน
สามารถบรรลุเป้าหมายสูงสุดของการจดัการศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศกัราช 2551 แต่ในการ
จดัการเรียนการสอนท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาสุขศึกษาท่ีผา่นมานั้น  พบวา่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5 โรงเรียนเทศบาล  3  ชุมชนวดั
จนัทราวาส ปีการศึกษา 2559 มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่าในเร่ืองอาหารและโภชนาการ และจากการสงัเกตพบวา่นกัเรียนบางคน
ขาดความรู้ความเขา้ใจ ในหลกัโภชนาการท่ีถูกตอ้งท าให้เกิดภาวะทุพโภชนาการ ประกอบกบัรายงานการชัง่น ้ าหนกั-วดัส่วนสูง
ของนกัเรียน [5] ภาคเรียนท่ี 1 มีนกัเรียนทั้งหมด 293 คน นกัเรียนน ้ าหนกันอ้ยกวา่เกณฑเ์ป็น ชาย 3 คน หญิง 3 คน รวม 6 คน  คิด
เป็นร้อยละ 2.05 ส าหรับความผอม เป็นชาย 4 คน หญิง 2 คน รวม 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.05 และเร่ิมอว้นหรือเป็นชาย 8 คน หญิง 4 
คน รวม 12 คน คิดเป็นร้อยละ 4.10 ภาคเรียนท่ี  2 นักเรียนทั้งหมด 286 คน น ้ าหนักน้อยกว่าเกณฑ์เป็นชาย 4 คน หญิง 2 คน  
รวม 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.09 ส าหรับความผอมเป็นชาย 11 คน หญิง 2 คน รวม 13 คน คิดเป็นร้อยละ 4.54 และเร่ิมอว้นเป็นชาย 
12 คน หญิง 6 คน รวม 18 คน คิดเป็นร้อยละ 6.29 จะเห็นไดว้า่มีปัญหาดา้นโภชนาการมากข้ึน  อีกทั้งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่า
อาจเน่ืองมาจากครูไม่มี แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีดี ยึดหลกัการสอนแบบเก่า ๆ ท่ีเน้นการบรรยาย ไม่คิดหาเทคนิควิธีการต่าง ๆ  
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ นักเรียนไม่มีส่วนร่วมในการเรียนรู้และไม่ได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองยิ่งท าให้นักเรียนเกิด 
ความเบ่ือหน่าย ไม่กระตือรือร้น ในการเรียนเท่าท่ีควร ส่งผลใหมี้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่า  
  เพ่ือแกปั้ญหาดงักล่าวไดมี้การน าแนวคิดเก่ียวกบักระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบันกัเรียนและเนน้ความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล ให้นกัเรียนไดล้งมือปฏิบติักิจกรรมและสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง  ผูว้ิจยัจึงไดศึ้กษาคน้ควา้เก่ียวกบัการจดัการ
เรียนรู้ท่ี ยดึนกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง (Student – Centered Instruction) และศึกษารูปแบบนวตักรรมท่ีน ามาพฒันาการเรียนการสอนท่ี
เรียกวา่ ชุดการเรียนรู้ เป็นการน าเอาวสัดุอุปกรณ์ท่ีเหมาะสม   มารวมไวด้ว้ยกนั มีกระบวนการผลิตท่ีเป็นระบบ สะดวกต่อการ
น าไปใช ้และช่วยให้นกัเรียนเขา้ใจ ง่ายข้ึน ในส่วนของครูการสอนดว้ยชุดการเรียนรู้  จะท าให้ครูสามารถถ่ายทอดเน้ือหาวิชาท่ี
สลบัซบัซอ้นและเป็นนามธรรม ทั้งยงัช่วยสร้างความมัน่ใจใหค้รูดว้ย ดา้นเด็กก็ไดเ้รียนรู้ไปทีละขั้นตามความสามารถ ความสนใจ
ของเด็กเอง ท าใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งมีระบบ และมีประสิทธิภาพ  [6]  
 จากการศึกษาขอ้มูล  วิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวทางการแกปั้ญหาเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนดงักล่าว ผูศึ้กษา                  
จึงมีความสนใจท่ีจะจดัท าชุดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5                        
ซ่ึงมีแนวคิดสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษา  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช  2551 และหลกัสูตร
สถานศึกษา ของโรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวดัจนัทราวาส อนัมุ่งเนน้ใหน้กัเรียนคิดเป็น ท าเป็น และแกปั้ญหาเป็น เพื่อใหน้กัเรียนมี
ความรู้ความเขา้ใจเกิดเจตคติท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัอาหารและโภชนาการ สามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั  
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 
  2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ กลุ่มสาระ   
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5     
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  3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5 โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวดัจันทราวาส ท่ีมีต่อ  
การเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
 

ขอบเขตของการวจัิย 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
    1.1  ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561  โรงเรียนเทศบาล 
3 ชุมชนวดัจนัทราวาส  สงักดัเทศบาลเมืองเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี จ านวน  5  หอ้งเรียน ประกอบดว้ย ป.5/1 จ านวน  36  คน  ป.5/2  จ านวน  
34  คน  ป.5/3  จ านวน 36  คน  และ ป.5/4  จ านวน  33 ป.5/5 จ านวน 36 คน   รวม  175  คน   
   1.2 กลุ่มตวัอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5/1 โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวดัจนัทราวาส  สังกดักองการศึกษา 
เทศบาลเมืองเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรีจ านวน 36 คน ท่ีก าลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ดว้ยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster  
Random Sampling) 

2. ตวัแปรทีใ่ช้ในการศึกษา 
   2.1 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ การจดัการเรียนรู้โดยการใชชุ้ดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 
และพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
   2.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 1)  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เ ร่ือง  อาหารและ
โภชนาการ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  2) ความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้อาหารและ
โภชนาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
  3. เน้ือหา 

ในการศึกษาผลการใช้ชุดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยอา้งอิงเน้ือหาในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 และหลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียน
เทศบาล  3   ชุมชนวดัจันทราวาส  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ซ่ึงประกอบด้วยเน้ือหาทั้ งหมด 6  ชุด  โดยจัดท า   
แผนการจดัการเรียนรู้ จ านวน  14  แผน 
  4. ระยะเวลาทีใ่ช้ในการศึกษา 
                  ระยะเวลาในการวจิยั คือ ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2561 รวมเวลาทดลอง 12  ชัว่โมง ไม่รวมกบัการสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน  
 

วธีิด าเนินการวจัิย 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัมี 4 ชนิด ประกอบดว้ย  1)  ชุดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา    
และพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  2)  แผนการจดัการเรียนรู้ชุดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  3)  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  เร่ือง อาหารและ
โภชนาการ ชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 5 และ  4)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการเรียนด้วย                  
ชุดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
  การสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
 1. ชุดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ช้ันประถมศึกษาปีที ่5 มขีั้นตอน
การสร้างและหาคุณภาพดงันี ้
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  1.1 ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 และหลกัสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาล  3     
ชุมชนวดัจันทราวาส ค าอธิบายรายวิชา  และเน้ือหา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  เร่ือง  เรียนรู้เพื่อชีวิตปลอดภัย                             
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 เพ่ือท าความเขา้ใจเก่ียวกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ สาระส าคญั หลกัการ   
  1.2 วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ เน้ือหาสาระ และเวลาเรียน เร่ือง อาหารและโภชนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา               
และพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5    
  1.3 ศึกษาหลกัการและวิธีการสร้างชุดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา       
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  
  1.4 สร้างชุดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
จ านวน 6  ชุด   

 1.5 น าชุดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5                 
เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือหาคุณภาพโดยใช้แบบประเมิน แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ซ่ึงมี 5 ระดับคือ มากท่ีสุด                     
มาก  ปานกลาง  นอ้ย  นอ้ยท่ีสุด  [8]   ซ่ึงคะแนนประเมินของผูเ้ช่ียวชาญโดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.74  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.06  แสดงว่า  ชุดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5               
มีความเหมาะสมมากท่ีสุด  
  น าชุดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 5                         
โดยท าการทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5 หาค่าประสิทธิภาพแบบรายบุคคล (Individual Try out) ซ่ึงมีค่าประสิทธิภาพ                    
เท่ากบั 83.90/81.11  
  น าชุดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  โดยท า                 
การทดลองใช้กับนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี  5 หาค่าประสิทธิภาพแบบกลุ่มเล็ก (Small Group Try out) ซ่ึงมีค่าประสิทธิภาพ                                     

เท่ากบั 85.14/82.59  
  น าชุดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 5                          
โดยท าการทดลองใชก้บันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5 หาค่าประสิทธิภาพแบบภาคสนาม (Field Try out) ซ่ึงมีค่าประสิทธิภาพท่ีก าหนด
ไว ้คือ  E1/E2 เท่ากบั 85.22/82.78  
  น าชุดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 5                                
ไปใชจ้ดัการเรียนการสอนกบักลุ่มตวัอยา่งต่อไป  
 2. แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ กลุ่ มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา                         
และพลศึกษา ช้ันประถมศึกษาปีที ่5 มขีั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพดงันี ้
  2.1 ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 และหลกัสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาล  3                     
ชุมชนวดัจันทราวาส คู่มือครู แบบเรียน และเน้ือหา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รวมทั้ งเอกสาร ต ารา งานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง         
  2.2 วิเคราะห์ผลการเรียนรู้  เน้ือหาสาระ  และเวลาเรียน  เร่ือง  อาหารและโภชนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา                          
และพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  
  2.3 เขียนแผนการจดัการเรียนรู้ประกอบการใชชุ้ดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา                
และพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 14 แผน 14 ชั่วโมง ซ่ึงรวมการทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน                                 
และหลงัเรียนอีกจ านวน 2 ชัว่โมง                                                   
  2.4 น าแผนการจดัการเรียนรู้ประกอบการใชชุ้ดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา                    
และพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 พร้อมแบบประเมินเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ ประกอบดว้ยผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน น าคะแนนท่ีได ้   
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จากการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญทั้ง  5 ท่าน มาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย  [7]   ซ่ึงคะแนนประเมินของผูเ้ช่ียวชาญโดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.77  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.06 แสดงวา่ แผนการจดัการเรียนรู้ประกอบการใชชุ้ดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึนมีความเหมาะสมมากท่ีสุด                      
  2.5 น าแผนการจดัการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา                          
และพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเสร็จสมบูรณ์ไปใชก้บันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งต่อไป   
 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  เร่ือง  อาหารและโภชนาการ                   
ช้ันประถมศึกษาปีที ่5  มขีั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพดงันี ้
  3.1 ศึกษาวธีิการและหลกัเกณฑใ์นการออกขอ้สอบแบบปรนยัชนิดเลือกตอบจากหนงัสือการวดัผลและประเมินผลต่าง ๆ  
  3.2 ศึกษาหลกัสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาล  3 วดัจนัทราวาส ค าอธิบายรายวิชา  และเน้ือหากลุ่มสาระการเรียนรู้                    
สุขศึกษาและพลศึกษา  เร่ือง  อาหารและโภชนาการ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 รวมทั้งเอกสาร ต ารา งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง                 
  3.3 วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ เน้ือหาสาระ และเวลาเรียน เ ร่ือง อาหารและโภชนาการ  ชั้ นประถมศึกษาปีท่ี  5                       
เพ่ือใชใ้นการก าหนดความส าคญัของเน้ือหา น ามาก าหนดผงัขอ้สอบ น ้ าหนกัของขอ้สอบ โดยค านึงถึงจ านวนชัว่โมงและเวลาท่ีก าหนด  
  3.4 สร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  เร่ือง  อาหารและโภชนาการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ซ่ึงเป็นแบบปรนัยเลือกตอบชนิด  4 ตวัเลือก จ านวน 50 ขอ้                        
ซ่ึงครอบคลุมเน้ือหาสาระทั้งหมด แลว้คดัเลือกใหเ้หลือ  30  ขอ้ 
  3.5 น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เร่ือง อาหารและโภชนาการ                    
ชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 5 เสนอต่อผู ้เช่ียวชาญ ประกอบด้วยผู ้เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา                                  
และท าการประเมินความสอดคลอ้งระหวา่งแบบทดสอบฯ กบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ แลว้วเิคราะห์ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) [8]  
  3.6 ค่าดชันีความสอดคลอ้งอยูร่ะหวา่ง 0.80–1.00  แสดงวา่แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษา  เร่ือง  อาหารและโภชนาการ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 วดัไดต้รงตามเน้ือหาและผลการเรียนรู้  สามารถน าไปใชว้ดั
ได ้       
  3.7 น าแบบทดสอบไปทดสอบกับนักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/2          
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 แล้วน าแบบทดสอบมาหาคุณภาพโดยวิเคราะห์หาความยากง่าย และหาค่าอ านาจจ าแนก                
ของแบบทดสอบเป็นรายขอ้ จากนั้นคดัเลือกขอ้สอบท่ีผา่นเกณฑไ์วจ้ านวน 30 ขอ้ 
  3.8 หาค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั (Reliability) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา  เร่ือง  อาหารและโภชนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใชสู้ตรโลเวท  
(Lovett)  [9] พบวา่ มีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.94 จดัพิมพแ์บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา  เร่ือง  อาหารและโภชนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 เป็นฉบบัสมบูรณ์                     
เพ่ือน าไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
 4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียน  โดยการใช้ชุดการเรียนรู้อาหาร                
และโภชนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ช้ันประถมศึกษาปีที ่5 มขีั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพ  ดงันี ้ 
  4.1 ผูศึ้กษาไดด้ าเนินการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการเรียนโดยการใช ้             
ชุดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ซ่ึงเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ตามขั้นตอน ดงัน้ี       
  4.2 ศึกษาทฤษฎีและวธีิการสร้างแบบสอบถามจากต าราการวดัผลการศึกษา  
  4.3 วเิคราะห์ก าหนดนิยามพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดัใหช้ดัเจน   
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  4.4 สร้างแบบสอบถามจ านวน 20 ขอ้  
  4.5 น าแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการเรียนโดยการใชชุ้ดการเรียนรู้อาหาร                  
และโภชนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 เสนอผูเ้ช่ียวชาญ เพ่ือหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
(IOC) ระหวา่งขอ้ค าถามกบัความพึงพอใจของนกัเรียน โดยใชค้่าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป [7]  
  แลว้วิเคราะห์หาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างแบบสอบถามความพึงพอใจกบัขอ้ค าถาม  พบว่าขอ้ค าถาม 20 ขอ้ มีค่า               
ความสอดคลอ้งตั้งแต ่0.80–1.00  
 4.6 หาค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ ด้วยวิธีการหาความสัมพนัธ์ระหว่างคะแนนรายขอ้กับคะแนนรวม โดยวิธีการ Item Total 
Correlation โดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สัน พบวา่ ไดข้อ้ค าถามท่ีเขา้เกณฑ์ จ านวน 20 ขอ้ มีค่าอ านาจจ าแนกราย
ขอ้ตั้งแต ่0.21 ถึง 0.45  
 4.7 หาค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัของแบบสอบถาม โดยใชสู้ตรสมัประสิทธ์ิแอลฟา Cronbach ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.93   
 4.8 น าแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการเรียนโดยการใช้ชุดการเรียนรู้อาหาร                      
และโภชนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 

เกบ็รวบรวมข้อมูล 
น าเคร่ืองมือท่ีผ่านการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญแลว้ไปใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่ง โดยน าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนไปทดสอบก่อนเรียน แลว้จึงทดลองสอนดว้ยชุดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                     
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ควบคู่กบัแผนการจดัการเรียนรู้ประกอบการใชชุ้ดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้                     
สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ผูศึ้กษาไดด้ าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 กบันกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี  5/1 โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวดัจนัทราวาส จ านวน 36 คน หลงัจากการจดัการเรียนรู้ครบทุกแผนแลว้ใชแ้บบทดสอบวดัผล
สมัฤทธ์ิการเรียนรู้ชุดท่ีใชท้ดสอบก่อนเรียน แลว้จึงวดัความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/1 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ 
โดยการใชชุ้ดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวจิยัคร้ังน้ี  ผูว้จิยัใชส้ถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
 1. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพของเคร่ืองมือประกอบด้วย 1) หาค่าประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้อาหาร                         
และโภชนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  โดยใชสู้ตร E1/ E2 2) การหาค่าความเท่ียงตรง 
(Validity) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้สูตรค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC 2) การหาความยากง่าย (p)                      
เป็นการวิเคราะห์รายขอ้ 3) การหาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 4) การหาค่า
ความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  โดยใชสู้ตรโลเวท  (Lovett)   
 2. สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มลู ประกอบดว้ย 1) ร้อยละ 2) ค่าเฉล่ีย 3) การหาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 3. หาค่าวกิฤตในการทดสอบนยัส าคญัทางสถิติ โดยใชสู้ตร t – test  

 

สรุปผลการวจัิย 
 1. ชุดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีพฒันาข้ึน                
มีประสิทธิภาพเท่ากบั 83.46/84.89 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไว ้ คือ 80/80  
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  เร่ือง อาหารและโภชนา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5                    
ท่ีเรียนโดยการใชชุ้ดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 หลงัเรียน                
สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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 3.  นักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 5 มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยการใช้ชุดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ                            
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 

อภิปรายผลการวจัิย  
 ผลการใช้ชุดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5                        
มีประเด็นการอภิปรายต่อไปน้ี 
 1. ชุดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ  87.82/89.19 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด คือ 80/80 แสดงว่าชุดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ซ่ึงสูงกวา่เกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนดไว ้  
ทั้งน้ีอาจเพราะชุดการเรียนรู้ไดส้ร้างข้ึนอยา่งเป็นระบบ เร่ิมจากการวิเคราะห์ปัญหาท่ีพบในการจดัการเรียนการสอนของนกัเรียน 
ซ่ึงผูศึ้กษาเป็นผูส้อนเอง  และจากการสอบถามปัญหาจากครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
5 ผูศึ้กษาน าปัญหาท่ีพบมาแก้ไข  เพื่อสร้างชุดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยเร่ิมตั้งแต่การวิเคราะห์หลกัสูตร วิเคราะห์เน้ือหา  และการน าชุดการเรียนรู้ให้ผูเ้ช่ียวชาญไดต้รวจสอบ
แก้ไข และผ่านขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพ ความเหมาะสม และแก้ไขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของประกอบ     รัตน์รองใต ้[10]  การศึกษาผลการจดัการเรียนรู้ เร่ือง การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกนั
โรค โดยใชชุ้ดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ผลการศึกษา พบวา่ ประสิทธิภาพ
ของการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดการเรียนรู้       เร่ือง การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ  และการป้องกนัโรค กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  มีค่าเท่ากบั 83.10/82.86 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไว ้80/80 
 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/1 โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวดัจันทราวาส  ท่ีเรียนด้วยชุดการเรียนรู้อาหารและ
โภชนาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  ท่ีผูศึ้กษาพฒันาข้ึน พบวา่ มีคะแนนเฉล่ียก่อนเรียน
โดยใช้ ชุดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 เท่ากับ 15.31   
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.94  และคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนเท่ากบั 26.67 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.31 ค่าเฉล่ีย
เพ่ิมข้ึน 11.36  คิดเป็นร้อยละ 37.87 ผลการตรวจสอบสมมุติฐานคะแนนทดสอบหลงัเรียนของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งท่ีเรียนโดยใช้
ชุดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีผูศึ้กษาพฒันาข้ึนสูงกวา่
ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงวา่ ชุดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และ 
พลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มีประสิทธิผลช่วยให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ไดจ้ริง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอาภา  พูลขวญั 
[11]  ไดท้ าการวจิยัการพฒันาชุดการเรียนรู้  เร่ือง การเสริมสร้างสุขภาพในการป้องกนัโรค  ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
พบวา่ ผลการเรียนรู้ของนกัเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

3. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการใช้ชุดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา                   
และพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  โดยภาพรวมพบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/1  โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด   
( =4.51, S.D.=0.52)  ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะว่าการสร้างชุดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ 
พลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  อาศยัหลกัจิตวิทยาการเรียนรู้ โดยใชท้ฤษฎีการเรียนรู้ของ ธอร์นไดด์ (Thorndike) ไดแ้ก่กฎแห่ง
ความพร้อม (Law of Readiness) กฎแห่งการฝึกฝน (Law of Exercise) และกฎแห่งผล (Law of Effect) และท่ีส าคญัชุดการเรียนรู้มี
การเรียงล าดบัจากง่ายไปหายาก ท าใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาตนเองตามล าดบัความยากง่ายของชุดการเรียนรู้  นกัเรียนจึงสามารถเขา้ใจ
บทเรียนได้ดีข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ สุรพล พยอมแยม้ [12]  ท่ีกล่าวว่า  นวตักรรมท่ีสร้างข้ึนอาศัยหลกัจิตวิทยา   
จึงส่งเสริมให้เกิดแรงจูงใจ ความสนใจและความประทบัใจในเน้ือหาวิชา และสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ในการจดัการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพบรรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ไดโ้ดยง่าย [12] และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ประกอบ รัตน์รองใต ้ [10]  
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การศึกษาผลการจดัการเรียนรู้ เร่ือง การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกนัโรค โดยใชชุ้ดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ผลการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจดัการเรียนรู้ เร่ือง  
การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ  และการป้องกนัโรค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โดยใชชุ้ดการเรียนรู้ภาพรวม
มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอาภา  พูลขวญั [11]  ไดท้ าการวิจยัการพฒันาชุดการเรียนรู้  เร่ือง  
การเสริมสร้างสุขภาพในการป้องกนัโรค  ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  พบวา่  ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียน
ดว้ยชุดการเรียนรู้หลงัเรียนอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ขอ้เสนอแนะในการน าไปใช ้

        1.1 ผู ้บริหาร   ศึกษานิเทศก์ และผู ้ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา  ควรให้ความสนใจในการจัดอบรม 
เพ่ือเผยแพร่ความรู้ ในการสร้าง  และน าชุดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ไปใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแก่นกัเรียน 
                     1.2  ผู ้สอนท่ีจะน าแนวคิดน้ีไปใช้  ควรพัฒนาเ น้ือหาให้เหมาะสม น่าสนใจ และมีหลายรูปแบบ   
เพ่ือใหน้กัเรียนเกิดความสนใจท่ีจะเรียนรู้  
 2. ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคน้ควา้คร้ังต่อไป 
        2.1 ควรมีการน าเอาชุดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                            
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ไปท าการวจิยักบักลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในเร่ืองอ่ืน ๆ 
        2.2 ควรมีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ  การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ   
กลุ่มสาระ การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  กบัรูปแบบการสอนอ่ืน ๆ 
        2.3 ควรน าเอารูปแบบ และกระบวนการศึกษาคน้ควา้ในคร้ังน้ี ไปท าการศึกษาคน้ควา้กบัเน้ือหาวิชาในกลุ่ม
สาระอ่ืน ๆ 
      2.4 ควรมีการศึกษาคน้ควา้ปัญหาการจดัการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
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