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และพลศึกษา  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ  1)  เพื่อพัฒนาชุดการสอนเรื่อง อวัยวะของเรา  และอาหาร
หลักของเรา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนบ้านบ่อ
สามแสน ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการใช้
ชุดการสอน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า  คือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน  
จ านวน  18  คน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1  ซึ่งได้มาโดยการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลมี  2  รายการ  ได้แก่  (1)  ชุดการสอนเรื่องอาหารของเรา  
และเรื่องอวัยวะของเรา (2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากชุดการสอน ซึ่งผ่านการหาคุณภาพของ
ข้อสอบและได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ  0.84  และ  0.63 ตามล าดับ หาประสิทธิภาพโดยเปรียบเทียบคะแนน E1/ E2  
และเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียน-หลังเรียนโดยใช้ t-test   
 ผลจากการศึกษาค้นคว้า  พบว่า   
 1.  ชุดการสอน  ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้  (80/80)  ได้ค่า
ประสิทธิภาพเท่ากับ  84.67/85.28   และ  86.67/87.22 
 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการสอนเรื่องอวัยวะของเรา  และอาหารหลัก
ของเรา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยมีนัยส าคัญที่ .05 

ค าส าคัญ : ประสิทธิภาพ / ชุดการสอน 

ABSTRACT 
 This study aims were 1) to develop a instructional package on our organs and our main 
food in, health and physical education for grade 1 students at Ban Bo Sam Saen School with 
efficiency according to the standard 80/80 2) to compare the learning achievement of students 
before and after using the instruction package The sample were 18 students grade 1, Ban Bo Sam 
Saen School, which was obtained by purposive sampling. There were 2 types of data collection 1) 
our food instruction package about our organs and our main food in, health and physical education 
2) The achievement test from the instruction package. Which passed the at 0.84 and 0.63 
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respectively find efficiency by comparing E1 / E2 scores and comparing pre-test scores – post-test 
scores using t-test 
 The results of the study found that ; 
 1. The instructional package was more effective than the standard set (80/80). The 
efficiency value is 84.67 / 85.28 and 86.67 / 87.22. 
 2. Posttest score of students grade 1 by using teaching package on our organs and our 
main food in, health and physical student had higher learning achievement than before learning at 
the level of significance.05 

Keywords: Performance / Instructional package 

ความเปนมาและความส าคัญ 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2551  ได้ก าหนดแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  มุ่งเน้นเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพเป็นส าคัญ ดังนั้นการจัดกระบวนการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนจึงให้ความส าคัญกับเรื่องทักษะกระบวนการโดยผสมผสานเข้ากับเรื่องของความรู้ คุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยม สัมฤทธ์ิผลของหลักสูตรจะเห็นได้จากผลที่เกิดขึ้นกับตัวผู้เรียน คือ สามารถปฏิบัติได้ หรือเป็นพฤติกรรมที่
ปฏิบัติเป็นประจ าสม่ าเสมอคงทน  ในการด าเนินชีวิตประจ าวันด้วยการคิดเป็นและมีคุณธรรม  จริยธรรม  ตลอดจน
ค่านิยมที่ดีที่สะท้อนออกมาให้เห็นถึงการมีสุขภาพและบุคลิกภาพท่ีดี  มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ชุมชน และสังคม 
(กรมวิชาการ. 2545  :  127) 
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีที่  1  พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ของมนุษย์ การสร้างเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรคและความปลอดภัยในชีวิต  ไม่มีทักษะปฏิบัติด้านสุขภาพและ
สมรรถภาพจนเป็นกิจนิสัย ท าให้ส่งผลต่อการเรียนของนักเรียนเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาต่ า  และจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนส่วนใหญ่พบว่า 
นักเรียนขาดความสนใจและเบื่อหน่ายต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูที่ยังใช้วิธีการสอนแบบเดิมๆ  ทั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องร่างกายของเราและการสร้างเสริมสุขภาพ  และจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  1  ปีการศึกษา  2561  โรงเรียนบ้านบ่อสาม
แสน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ  65.60   พบว่าผลการ
ประเมินของนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า และเนื้อหาที่เป็นปัญหาคือเรื่องร่างกายของเราและการ
สร้างเสริมสุขภาพ อาจจะเป็นเพราะว่านักเรียนขาดความรู้และความเข้าใจเนื้อหา  การขาดอุปกรณ์และสื่อการเรียน
การสอน 
 วิธีการที่ผู้ศึกษาค้นคว้าจะน ามาใช้ในการแก้ปัญหาและเป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาได้อีกวิธีหนึ่ง คือ การใช้ชุดการสอน  ซึ่งสอดคล้องกับกรมวิชาการมี
แผนงานท่ีจะพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  โดยพัฒนาสื่อที่กรมวิชาการเคยผลิตและเผยแพร่ไปแล้วให้มีลักษณะเป็นชุด
การสอนที่ครูและนักเรียนสามารถใช้เพื่อจัดการเรียนการสอนได้อย่างสมบูรณ์ (กรมวิชาการ.  2546  :  269) ชุดการ
สอนเป็นสื่อประสมชนิดหนึ่งซึ่งมีจุดมุ่งหมายเฉพาะเรื่องที่จะสอน เป็นสื่อประสมที่ได้จากกระบวนการผลิตและการน า
สื่อการสอนที่สอดคล้องกับวิชา หน่วย หัวเรื่องและวัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ (ชัยยงค์  พรหมวงศ์.  2546 :  117-118)   
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ชุดการสอนเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีจะช่วยให้การจัดกิจกรรมการเรียน การสอนให้เป็นไปอย่างประสิทธิภาพ ดัง
งานวิจัยของ  สมาธิ  วิเศษชุมพล (2545  :  บทคัดย่อ)พวงรัตน์  ดาแก้ว  (2545  :  บทคัดย่อ)  สุพิศ  พิทยาวัฒนชัย  
(2545 :  บทคัดย่อ) ณภัทร  สรประเทศ  (2548  :  บทคัดย่อ)  สุรวิทย์  ตาไธสง  (2549  :  บทคัดย่อ)  ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้น 
 จากสาเหตุของปัญหาที่กล่าวมาอาจสรุปได้ว่า  การที่นักเรียนจะเกิดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา และมีทักษะปฏิบัติด้านสุขภาพและสมรรถภาพจนเป็นกิจนิสัย  ผู้ศึกษาค้นคว้าจึงสนใจที่จะพัฒนา
ชุดการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรูแ้ละเกิดความคงทนในการเรยีนโดยผา่นกระบวนการฝกึฝนและเรยีนรู้ดว้ยตนเอง จน
มีสุขภาพทางกายและทางจิตใจที่สมบูรณ์  สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข 

จุดมงุหมายของการวิจัย 
 1.  เพื่อพัฒนาชุดการสอน เรื่อง อวัยวะของเรา และอาหารหลักของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังการใช้ชุดการสอน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   

ขอบเขตการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    1.1  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า  ได้แก่  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  1  ภาคเรียนที่  1  ปี
การศึกษา  2561  โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน ต าบลหนองปลิง  อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร  ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1  จ านวน  27  คน 
    1.2  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2561  โรงเรียน
บ้านบ่อสามแสน ต าบลหนองปลิง อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 1 จ านวน 18 คน ได้มาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง(Purposive  Sampling) 
 2. ตัวแปรที่ศึกษา 
    2.1  ตัวแปรต้น คือ การสอนโดยใช้ชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี  1   
    2.2  ตัวแปรตาม   
    2.2.1  ประสิทธิภาพชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
    2.3  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 3. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาค้นคว้าได้เก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2561 จ านวน 10 ช่ัวโมง ทั้งนี้ไม่รวมถึงเวลาที่ใช้ในการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) และหลังเรียน (Post-test) 
 4. เนื้อหาท่ีใช้ในการทดลองครั้งนี้ เป็นเนื้อหาร่างกายของเราและการสร้างเสริมสุขภาพ ช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 1 จ านวน 2 เรื่อง 
    4.1 อวัยวะของเรา 
    4.2 อาหารหลักของเรา    
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สมมติฐานการวิจัย 
 1. ชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1  ที่เรียนโดยใช้ชุดการสอน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

นิยามศัพทเฉพาะ 
     1. ชุดการสอน หมายถึง ชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 2 เรื่อง ประกอบด้วย 
  1.1  ชุดการสอนเรื่องอวัยวะของเรา 
  1.2  ชุดการสอนเรื่องอาหารหลักของเรา   
 2.  แผนการจัดการเรียนรู้ หมายถึง แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการใช้ชุดการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น 
 3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้ศึกษา
ค้นคว้าสร้างขึ้นเพื่อใช้ทดสอบเรื่องอวัยวะของเราและอาหารของเรา จ านวน 40 ข้อโดยแบ่งออกเป็น แบบทดสอบชุด
ที่ 1 เรื่องอวัยวะของเราจ านวน 20 ข้อ และแบบทดสอบชุดที่ 2 เรื่อง อาหารหลักของเราจ านวน 20 ข้อ  
 4.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง คะแนนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างท่ีได้จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
 5.  คะแนนก่อนเรียน หมายถึง คะแนนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการท าแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง อวัยวะของเราและอาหารหลักของเราที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้นก่อนเรียน 
 6.  คะแนนหลังเรียน หมายถึง คะแนนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการท าแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง อวัยวะของเราและอาหารหลักของเราตามที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้นหลังเรียน 
 7.  เกณฑ์ประสิทธิภาพของชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา หมายถึง  ระดับ
ประสิทธิภาพของชุดการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80   
 80 แรก หมายถึง คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละจากการท าชุดการสอน ระหว่างเรียน 
 80 ตัวหลัง หมายถึง คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุด
การสอน หลังการฝึกปฏิบัติสิ้นสุดลง  

กรอบแนวคิดการวิจัย 
   1  ตัวแปรต้น คือ การสอนโดยใช้ชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี  1   
   2 ตัวแปรตาม   
  2.1  ประสิทธิภาพชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
  2.2  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งน้ี  ผู้ศึกษาค้นคว้าด าเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 
 1. ประสานงานกับผู้บริหารโรงเรียนบ้านบ่อสามแสน  เพื่อก าหนดวัน  เวลา  ด าเนินการทดลอง 
 2. การทดลองครั้งนี้  ผู้ศึกษาค้นคว้าเป็นผู้ด าเนินการสอนและทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วย
ตนเอง 
 3. ทดสอบก่อนเรียน  (Pre-test)  โดยใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่องอวัยวะของเราและ
อาหารหลักของเรา  จ านวน  40  ข้อ 
 4. ทดลองสอนด้วยชุดการสอน  ทั้ง  2  เรื่อง  โดยด าเนินการดังนี้ 
    4.1 ครูผู้สอนช้ีแจงและอธิบายการเรียนโดยใช้ชุดการสอนให้กับนักเรียนให้เข้าใจ 
    4.2 ครูแจกชุดการสอนให้นักเรียน   
    4.3 ให้นักเรียนศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมจากชุดการสอนตามล าดับ 
 5.  ทดสอบหลังเรียน  (Post-test)  โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับเดิม  แล้วตรวจ
ให้คะแนนที่ได้ทั้งสองครั้งมาเปรียบเทียบกัน  เพื่อน าผลข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไปและพร้อมกันนี้ได้แจก
แบบสอบถามความพึงพอใจให้กับนักเรียนได้ประเมินหลังจากท่ีท าการทดสอบหลังเรียนแล้ว 

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  มีดังนี้ 
 1.  สถิติพื้นฐาน  ประกอบด้วย 
  1.1  ร้อยละ  (Percentage)  (บุญชม  ศรีสะอาด.  2551  :  55) 

     P  =  100
N

f
 

  1.2   ค่าเฉลี่ย  (Mean)  ใช้สูตรดังนี้  (บุญชม  ศรีสะอาด.  2551  :  55) 

     x  =  
N

x  

   เมื่อ      x  แทน ค่าเฉลี่ย 

      x  แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 
       N แทน จ านวนนักเรียนในแต่ละกลุ่ม 

  1.3  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation)  ใช้สูตรดังนี้  (บุญชม  ศรีสะอาด.  2551  :  
85) 

     S.D.  =  
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   เมื่อ      S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

      x  แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 
     N แทน จ านวนนักเรียนในแต่ละกลุ่ม 
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      2x  แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมดยกก าลังสอง 

 2. สถิติหาคุณภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 
ค่าความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและสาระการเรียนรู้  ( IOC)  ด้วยการพิจารณาของ
ผู้เชี่ยวชาญ  ตามวิธีของ  โรวิเนลลี  และแฮมเปิลตัน  (สมนึก  ภัททิยธนี.  2546  :  220) 

     IOC    =  
N

R  

   เมื่อ      IOC แทน ค่าความสอดคล้องของข้อสอบกับผลการเรียนรู้ 
       ที่คาดหวังกับเนื้อหา 
      R แทน ผลรวมคะแนนความเห็นที่สอดคล้องแต่ละข้อสอบ 
      N แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

 3.  การหาประสิทธิภาพของชุดการสอน  ตามเกณฑ์  80/80  จากสูตร  (เผชิญ  กิจระการ.  2554  :  
49) 

       E1     =    100


A

Nx
 

       E2     =    100


A

Ny
 

   เมื่อ      E1 แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการที่จัดไว้ในบทเรียน 
       คิดเป็นร้อยละจากการท าแบบทดสอบหลังเรียนแต่ละชุด 
      E2 แทน ประสิทธิภาพผลลัพธ์จากการท าแบบทดสอบ 
       วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 

      x  แทน คะแนนรวมของผู้เรียนจากแบบทดสอบหลังเรียน 
       แต่ละชุด 

       y  แทน คะแนนรวมของการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
       หลังเรียน 
       N แทน จ านวนผู้เรียน 
       A แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียนแต่ละชุด 

 4.  การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ t-test 
(Dependent Samples) (บุญชม ศรีสะอาด.  2553  :  109-111) 

      t    =     
 

1

22



 



N

DDN

D
 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) 

167 

 

 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

   เมื่อ   D    แทน ผลรวมของผลต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน 
      D2 แทน ผลรวมของผลต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน 
       ทั้งหมดยกก าลังสอง 
      N แทน จ านวนนักเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 

 ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ตอนที่  1  วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดการสอน  เรื่อง  อวัยวะของเรา  และอาหารหลักของเรา  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1  ตามเกณฑ์  80/80  ปรากฏว่าดังตาราง  1 
 ตาราง  1  แสดงคะแนนเฉลี่ย/ร้อยละของผู้เรยีนจาการปฏิบัตกิิจกรรมและแบบทดสอบหลังเรียนด้วยชุด
การสอนที่  1  เรื่อง  อวัยวะของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1   

ชื่อ ปฏิบัติกิจกรรม 

(50 คะแนน) 

หลังเรียน 

(20 คะแนน) 

ด.ญ พิรดา โพธ์ิไพจิตร 40 17 

ด.ญ. อรจิรา ศรีประเสริฐ 46 18 

ด.ญ. ณัฐชา  กุมสต ิ 45 19 

ด.ช. ณัฐพล  ค าคงศักดิ ์ 48 19 

ด.ช. คมกริช  ชาติชนา 36 18 

ด.ช. สุบรรณ  ทวนธง 38 14 

ด.ช. ทัสติกรณ์ ชัยวิเศษ 41 16 

ด.ช. วิศรุต  กุมสต ิ 42 12 

ด.ญ. พรรณปพร ไชยมงคล 48 16 

ด.ช. เป็นไท  สุบาลังกา 46 18 

ด.ญ. ศรุตตา  มาลัย 47 19 

ด.ญ. ธันยชนก จันทร์ชมภู 40 19 

ด.ญ. เจนจิรา  มลิา 38 18 

ด.ช. วรพล  แจ้งสวน 37 18 

ด.ช. ธนพล  นุสนธิ์ 38 12 

ด.ช. นพรัตน์  อ่อนตา 41 18 

ด.ช. น้ าเพชร เฉลียวชาต ิ 43 18 

ด.ช. อนุชา  ค าเมฆ 48 18 

รวม 762 307 

x 42.33 17.06 

S.D. 4.14 2.24 

เฉลี่ยร้อยละ 84.67 85.28 
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 ตาราง  1  แสดงให้เห็นว่าคะแนนจากการปฏิบัติกิจกรรมย่อยหลังเรียนโดยใช้ชุดการสอนที่ 1 เรื่อง 
อวัยวะของเรา  มีค่าเฉลี่ย  42.33  คิดเป็นร้อยละ  84.67  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.14  ดังนั้นชุดการสอนที่  1 เรื่อง  
อวัยวะของเรา  จึงมีประสิทธิภาพของกระบวนการ  (E1)  เท่ากับ  84.67 
 คะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนหลังเรียน  โดยใช้ชุดการสอนที่  1 เรื่อง อวัยวะของเรา  มีค่าเฉลี่ย  17.06     
คิดเป็นร้อยละ  85.28  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  2.24  ดังนั้นชุดการสอนที่ 1 เรื่อง  อวัยวะของเราจึงมีประสิทธิภาพ
ของกระบวนการ  (E2)  เท่ากับ  85.28  
 ตาราง  2  แสดงคะแนนเฉลี่ย/ร้อยละของผู้เรียนจากการท าปฏิบัติกิจกรรมและแบบทดสอบหลังเรียน
ด้วยชุดการสอนที่  2  เรื่อง  อาหารหลักของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1 
 

คนท่ี 
ปฏิบัติกิจกรรม 

(50  คะแนน) 

หลังเรียน 

(20  คะแนน) 

ด.ญ พิรดา โพธิ์ไพจิตร 41 18 

ด.ญ. อรจิรา ศรีประเสริฐ 47 17 

ด.ญ. ณัฐชา  กุมสต ิ 46 19 

ด.ช. ณัฐพล  ค าคงศักดิ ์ 49 19 

ด.ช. คมกริช  ชาติชนา 37 16 

ด.ช. สุบรรณ  ทวนธง 39 14 

ด.ช. ทัสติกรณ์ ชัยวิเศษ 42 18 

ด.ช. วิศรุต  กุมสต ิ 43 18 

ด.ญ. พรรณปพร ไชยมงคล 49 18 

ด.ช. เป็นไท  สุบาลังกา 47 17 

ด.ญ. ศรุตตา  มาลัย 48 19 

ด.ญ. ธันยชนก จันทร์ชมภู 41 20 

ด.ญ. เจนจิรา  มลิา 39 19 

ด.ช. วรพล  แจ้งสวน 38 13 

ด.ช. ธนพล  นุสนธิ์ 39 18 

ด.ช. นพรัตน์  อ่อนตา 42 17 

ด.ช. น้ าเพชร เฉลียวชาต ิ 43 16 

ด.ช. อนุชา  ค าเมฆ 48 18 

รวม 780 314 

X  43.33 17.44 

S.D. 1.53 1.79 

เฉลี่ยร้อยละ 86.67 87.22 
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 ตาราง  2  แสดงให้เห็นว่าคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนจากคะแนนจากการปฏิบัติกิจกรรมย่อยหลังเรียนโดย
ใช้ชุดการสอนที่ 2  เรื่อง อาหารหลักของเรา  มีค่าเฉลี่ย  43.33  คิดเป็นร้อยละ 86.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.53  
ดังนั้นชุดการสอนที่  2  เรื่อง  อาหารหลักของเรา จึงมีประสิทธิภาพของกระบวนการ  (E1)  เท่ากับ  86.67 
 คะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนหลังเรียน โดยใช้ชุดการสอนที่ 2 เรื่อง อาหารหลักของเรา มีค่าเฉลี่ย  17.44 คิด
เป็นร้อยละ 87.22 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.79  ดังนั้นชุดการสอนที่ 2 เรื่อง  อาหารหลักของเรา จึงมีประสิทธิภาพ
ของกระบวนการ (E2) เท่ากับ 87.22 
 ตาราง  3  ประสิทธิภาพของชุดการสอนที่ 1  รื่อง อวัยวะของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1   E1 / E2  ตามเกณฑ์  80/80 

 

ประสิทธิภาพ 
คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

เฉลี่ย 
S.D. ร้อยละ 

คะแนนการปฏิบัติกิจกรรม   (E1) 50 42.33 4.14 84.67 

คะแนนการท าแบบทดสอบหลังการปฏิบัติกิจกรรม  (E2) 20 17.06 2.24 85.28 

 

 จากตาราง  3  พบว่า  นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากการปฏิบัติกิจกรรมชุดการสอนที่  1  เรื่อง  อวัยวะ
ของเรา เท่ากับ  42.33  คะแนน  จากคะแนนเต็ม  50  คะแนน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.14 คะแนนเฉลี่ย
คิดเป็นร้อยละ  84.67  (E1)  และมีคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบหลังเรียนชุดการสอนที่ 1 เรื่อง อวัยวะของเรา 
เท่ากับ 17.06 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.24 คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 85.28  
(E2) ดังนั้นชุดการสอนที่  1  เรื่อง  อวัยวะของเรา  มีประสิทธิภาพ  (E1/E2)  เท่ากับ  84.67/85.28 

ตาราง  4   ประสิทธิภาพของชุดการสอนที่  2  เรื่อง  อาหารหลักของเรา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1    E1 / E2   ตามเกณฑ์  80/80 

 

ประสิทธิภาพ 
คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

เฉลี่ย 
S.D. ร้อยละ 

คะแนนการปฏิบัติกิจกรรม   (E1) 50 43.33 1.53 86.67 

คะแนนการท าแบบทดสอบหลังการปฏิบัติกิจกรรม  (E2) 20 17.44 1.79 87.22 

 

 จากตาราง  4  พบว่า  นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากการปฏิบัติกิจกรรมชุดการสอนที่  2  เรื่อง  อาหาร

หลักของเรา  เท่ากับ  43.33  คะแนน  จากคะแนนเต็ม  50  คะแนน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  1.53  คะแนน

เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ  86.67  (E1)  และมีคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบหลังเรียนชุดการสอนที่  2  เรื่อง  อาหาร

หลักของเรา    เท่ากับ  17.44  จากคะแนนเต็ม  20  คะแนน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เท่ากับ  1.79  คะแนนเฉลี่ย

คิดเป็นร้อยละ  87.22  (E2)  ดังนั้นชุดการสอนที่  2  เรื่อง  อาหารหลักของเรา  มีประสิทธิภาพ  (E1/E2)  เท่ากับ  

86.67/87.22    
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 ตอนที่  2  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างคะแนนสอบก่อนเรียนและ   หลังเรียนด้วยชุด
การสอน  เรื่อง  อวัยวะของเรา  และอาหารหลักของเรา   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี  1  ชุดละ  20  ข้อ  รวม  40  ข้อ  คะแนนเต็ม  40  คะแนน  แล้วท าการหาค่าเฉลี่ยร้อยละ  ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนก่อน  และหลังโดยใช้  t-test  (Dpendent  Samples)  
ดังตาราง   5 

ตาราง  5  แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนชุดการ
สอนที่  1  เรื่อง  อวัยวะของเรา  จากการทดสอบจ านวน  20  ข้อ คะแนนเต็ม  20  คะแนน 

ผลสัมฤทธ์ิ N X  S.D. t 

ก่อนเรียน 

 

หลังเรียน 

18 

 

18 

6.89 

 

17.06 

2.59 

 

2.24 

 

18.290** 

 t  (.05)  (df 17)  =  2.110     **  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

 จากตาราง  5  แสดงให้เห็นว่า  นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้ชุดการสอนที่  
1  เรื่อง  อวัยวะของเรา  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  จะเห็นได้ว่า  t  ที่ได้จาก
การค านวณมีค่าเท่ากับ  18.290  ส่วนค่า  t  ที่ได้จากตารางทีร่ะดับ  .05  df  17  มีค่าเท่ากับ  2.110  ซึ่งค่า  t  จาก
การค านวณมากกว่าค่า  t  จากตาราง  นั่นคือ  คะแนนจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียนกับคะแนนจากการทดสอบ
หลังเรียนของนักเรียน  จ านวน  18  คน  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐาน
ทีต่ั้งไว้  ฉะนั้นแสดงว่าชุดการสอนที่  1  เรื่อง  อวัยวะของเรา  เป็นสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ  สามารถพัฒนาการ
เรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ช้ันประถมศึกษาปีที่  1  ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 

ตาราง  6  แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนชุดการ
สอนที่  2  เรื่อง อาหารหลักของเรา จากการทดสอบจ านวน  20  ข้อ คะแนนเต็ม  20  คะแนน 

 

ผลสัมฤทธ์ิ N X  S.D. t 

ก่อนเรียน 

 

หลังเรียน 

18 

 

18 

7.39 

 

17.44 

3.45 

 

1.79 

 

15.995** 

 t  (.05)  (df 17)  =  2.110     **  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

 จากตาราง  6  แสดงให้เห็นว่า  นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้ชุดการสอนที่ 
2 เรื่อง  อาหารหลักของเรา  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  จะเห็นได้ว่า  t  ที่ได้
จากการค านวณมีค่าเท่ากับ  15.995  ส่วนค่า  t  ที่ได้จากตารางที่ระดับ  .05  df  17  มีค่าเท่ากับ  2.110  ซึ่งค่า  t  
จากการค านวณมากกว่าค่า  t  จากตาราง  นั่นคือ  คะแนนจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียนกับคะแนนจากการ
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ทดสอบหลังเรียนของนักเรียน  จ านวน  18  คน  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  ซึ่งเป็นไปตาม
สมมุติฐานที่ตั้งไว้  ฉะนั้นแสดงว่าชุดการสอนที่  2  เรื่อง  อาหารหลักของเรา  เป็นสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ  
สามารถพัฒนาการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ช้ันประถมศึกษาปีที่  1  ให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  ผลการใช้ชุดการสอน  เรื่อง  อวัยวะของเราและอาหารหลักของเรา      
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1  ปรากฏผล  ดังนี้ 
 1. ชุดการสอน  เรื่อง  อวัยวะของเราและอาหารหลักของเรา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา           
และพลศึกษา  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1  ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้น  เรื่องอวัยวะของเรา  มีประสิทธิภาพ  84.67/85.28  
และเรื่องอาหารหลักของเรา  มีประสิทธิภาพ  86.67/87.22   ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  80/80 
 2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ  .05 

อภิปรายผล 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดการสอนส าหรับพัฒนาการเรียนการสอนแบบยึด
นักเรียนเป็นส าคัญให้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ผลการศึกษาเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้อภิปรายได้ดังนี้ 
 ชุดการสอน เรื่อง อวัยวะของเราและอาหารหลักของเรา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1  ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างและพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  ซึ่งตรงกับสมมติฐานที่
ผู้ศึกษาค้นคว้าตั้งไว้  ปัจจัยที่ท าให้ชุดการสอนที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างและพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  
มีดังต่อไปนี้คือ 
 1. การสร้างชุดการสอนอย่างมีระบบ 
  ผู้ศึกษาค้นคว้าได้ศึกษาค้นคว้าเนื้อหาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551  กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ศึกษาวิธีสร้างและพัฒนาชุดการสอน  ก าหนดหัวข้อเรื่อง  สื่อการเรียนการ
สอน  ก าหนดกิจกรรม  เวลาที่ใช้ท ากิจกรรมและการประเมินผลโดยค านึงถึงความต้องการ  ความถนัดและความสนใจ
ของนักเรียนเป็นส าคัญโดยมีครูเป็นผู้คอยแนะน าช่วยเหลือตามความเหมาะสม 
 2. การจัดระบบของการใช้ชุดการสอน 
  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการสอนได้มีการจัดระบบของการใช้ชุดการสอนท าให้
นักเรียนได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ดังน้ี 
  2.1 นักเรียนได้ศึกษารายละเอียดของขั้นตอนการฝึกปฏิบัติ  ได้ฝึกปฏิบัติและใช้หลักการการศึกษาที่
ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ  ท าให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาและทักษะการ เรียนการสอนที่ยึดนักเรียนเป็นส าคัญ
เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ(สุวิมล  ศรีพุทธดิลก.  2547  :  15)  และสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของวิภาภรณ์  เดโชชัยวุฒิ  (2549 :  73-74) ที่ได้กล่าวไว้ว่า กระบวนการเรียนการสอนที่ครูและผู้เรียนมีบทบาท
ร่วมกันในทุก ๆ ด้าน  โดยครูจะเป็นผู้อ านวยการเรียนรู้   สื่อ  วัสดุอุปกรณ์แก่ผู้เรียน  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ 
  2.2  ชุดการสอน เรื่อง  อวัยวะของเราและอาหารหลักของเรา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1  เปิดโอกาสให้นักเรียนได้กระท ากิจกรรมต่าง ๆ  ด้วยตนเองตามค าแนะน าที่ระบุไว้
ซึ่งนักเรียนจะถูกกระตุ้นด้วยค าถาม ค าแนะน าในการปฏิบัติกิจกรรมการทดลองตลอดจนการสรุปผลการทดลอง  
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กิจกรรมต่าง ๆ  เหล่านี้จะถูกก าหนดไว้อย่างต่อเนื่องกัน  ท าให้นักเรียนได้พัฒนาองค์ความรู้ของตนเองในขณะท า
กิจกรรมต่าง ๆ 
 จากการที่นักเรียนได้ศึกษาด้วยชุดการสอน เรื่อง  อวัยวะของเราและอาหารหลักของเรา  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ช้ันประถมศึกษาปีที่  1 ที่มุ่งพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ   
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาในระดับต่าง ๆ  ดังนี้ 
 นักเรียนมีบทบาทร่วมในการพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ  โดยเน้นทักษะกระบวนการกลุ่ม  มีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้  เกิดการรู้จริง  เห็นจริงด้วยตนเอง  มีความเป็นตัวของตัวเองและมีเสรีภาพแห่งการเรียนรู้  เห็น
กระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาตนเองตามศักยภาพของตนและด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข  มีความรู้  ความเข้าใจที่ถูกต้องมีเจตคติและค่านิยมที่ดีในเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ  เรื่องอวัยวะของเรา  
และอาหารหลักของเรา  มีทักษะปฏิบัติด้านสุขภาพและสมรรถภาพจนเป็นกิจนิสัย 
  2.3  ชุดการสอนเรื่อง  อวัยวะของเราและอาหารหลักของเรา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ใช้สื่อการเรียนการสอนประเภทสื่อประสมประกอบด้วยอุปกรณ์ที่เป็นจริง  ของจ าลองที่
นักเรียนจะสัมผัสได้ด้วยตนเอง  ทั้งยังสามารถเร้าความสนใจของนักเรียนให้อยากเรียน  อยากทดลองและอยากปฏิบัติ
กิจกรรมตลอดเวลา 
  2.4  การใช้ชุดการสอนเรื่อง  อวัยวะของเราและอาหารหลักของเรา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา  ช้ันประถมศึกษาปีที่  1  ในการจัดการเรียนการสอนเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนอภิปรายร่วมกัน  
แสดงความคิดเห็นร่วมกัน  และได้มีโอกาสช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  นอกจากน้ีนักเรียนได้เปลี่ยนอิริยาบถอยู่ตลอดเวลา
จึงท าให้ไม่เกิดความเบื่อหน่ายในการเรียน 
  2.5  การสอนโดยใช้ชุดการสอนเรื่อง  อวัยวะของเราและอาหารหลักของเรา  กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา  ช้ันประถมศึกษาปีที่  1  เมื่อนักเรียนท ากิจกรรมการฝึกปฏิบัติในแบบฝึกหัดเ สร็จทุกครั้ง
จะแจ้งผลให้นักเรียนทราบทันทีโดยการเฉลยและให้รายละเอียดเพิ่มเติมจากครู  ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนแก้ไข
ข้อบกพร่องและเป็นแรงจูงใจในการเรียนต่อไปซึ่งสอดคล้องกับท่ีมนตรี  แย้มกสิกร  (2546 : 73-78)   
 3.  การจัดสภาพแวดล้อมในการเรียน 
  ผู้ศึกษาค้นคว้าเลือกใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ประจ าโรงเรียนที่ได้มาตรฐานเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นไปตามขั้นตอนท่ีก าหนด  ท าให้การด าเนินกิจกรรมรวดเร็วและราบรื่น 
 4.  การด าเนินการพัฒนาชุดการสอนอย่างเป็นระบบ 
  ชุดการสอนที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้นนี้ได้รับการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญทางด้านเนื้อหาหลักสูตร  
การใช้ภาษา  การวัดและประเมินผล  และด้านชุดการสอน  เมื่อผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพและให้ข้อเสนอแนะมา  
ได้ท าการปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน  จากน้ันจึงน าไปทดลองกับนักเรียนในการทดลองแบบเดี่ยว  จ านวน  3  คน  
ปรับปรุงแก้ไขน าไปทดลองแบบกลุ่มจ านวน  9  คน  หลังการทดลองมีการปรับปรุงแก้ไขและน าไปทดลองในช้ันเรียน
กับนักเรียนจ านวน  18  คน  จึงท าให้ชุดการสอนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
 จากผลการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้พบว่า  การสอนโดยใช้ชุดการสอนเรื่อง  อวัยวะของเราและอาหารหลัก
ของเรา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ท าให้นักเรียนสนใจต่อกิจกรรมที่จัดขึ้น
มากนักเรียนไม่เบื่อหน่ายในการเรียน  ท าให้บรรยากาศในการเรียนเป็นไปด้วยดี   เนื่องจากกิจกรรมส่วนใหญ่ฝึกให้
นักเรียนท างานเป็นกลุ่มนักเรียนมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  แลกเปลี่ยนหน้าที่กันในช่วงท ากิจกรรม  ท าให้
นักเรียนมีการปรับตัวในการท างานเพื่อให้เข้ากับเพื่อน ๆ  ในกลุ่มได้  รู้จักแก้ปัญหาร่วมกัน พฤติกรรมต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้น
ช่วยสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีให้กับนักเรียน  เช่น  การช่วยเหลือผู้อื่น  ความรับผิดชอบและความกล้าแสดงออก         
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ซึ่งสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่จะต้องปลูกฝังให้ผู้เรียนมี
ความสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 

ขอเสนอแนะ 
 ผลการศึกษาค้นคว้าเพื่อสร้างชุดการสอนเรื่อง  อวัยวะของเราและอาหารหลักของเรา  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ช้ันประถมศึกษาปีที่  1 จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการ
สอนและอาจเป็นแนวทางในการค้นคว้าต่อไป  ผู้ศึกษาค้นคว้ามีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1.  ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาค้นคว้าไปใช้ 

  จากผลการศึกษาค้นคว้าชุดการสอนเรื่อง  อวัยวะของเราและอาหารหลักของเรา  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ช้ันประถมศึกษาปีที่  1  จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ  ครูที่จะน าชุดการสอนไปใช้ควรปฏิบัติดังนี ้
  1.1  ควรศึกษารายละเอียดจากค าช้ีแจงการใช้ชุดการสอนและปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนที่ระบุไว้
ในแผนการจัดการเรียนรู้ 
  1.2  ควรจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้เอื้ออ านวยต่อการเรียนการสอน  เช่น  การจัดโต๊ะ  เก้าอี้
ส าหรับประกอบกิจกรรม  การจัดโต๊ะวางอุปกรณ์และอื่น ๆ การจัดบรรยากาศ  การเน้นคุณธรรมเรื่องความซื่อสัตย์
ขณะท ากิจกรรม 

 2.  ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาค้นคว้าต่อไป 

  2.1  ควรมีการสร้างชุดการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
  2.2  ควรมีการสร้างชุดการสอนในเนื้อหาอ่ืน ๆ  และในระดับชั้นอื่น ๆ 

  2.3  ควรมีการเปรียบเทียบน าชุดการสอนที่พัฒนาขึ้นไปสอนเปรียบเทียบกับวิธีการสอนอื่น ๆ  ใน
เนื้อหาเดียวกันและช้ันเดียวกัน  เพื่อจะได้เป็นการส่งเสริมและหาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพ 
  2.4  ควรมีการส ารวจความคิดเห็นเรื่องอวัยวะของเรา  และอาหารหลักของเรา  ก่อนเรียนและหลัง
เรียนว่า  มีความแตกต่างกันอย่างไร  เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป 
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