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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (๑) หาประสิทธิภาพชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา เรื่อง การดูแลรักษาสุขอนามัยอวัยวะต่างๆ ของร่างกายส�ำหรับครูระดับประถมศึกษา
(๒) ศึกษาความพึงพอใจของครูระดับประถมศึกษาที่มีต่อการใช้ชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา เรื่อง การดูแลรักษาสุขอนามัยอวัยวะต่างๆ ของร่างกายส�ำหรับครูระดับประถมศึกษา และ
(๓) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญาที่เรียนจากชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง การดูแลรักษา
สุขอนามัยอวัยวะต่างๆ ของร่างกายส�ำหรับครูระดับประถมศึกษา กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นครู
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี จังหวัดลพบุรี จ�ำนวน ๓๐ คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย (๑) ชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (๒) แบบประเมินความพึงพอใจของ
* ผศ.ดร.ทศพร แสงสว่าง Asst.Prof.Dr.Thosporn Sangsawang อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ Thesis
Advisors
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ครูระดับประถมศึกษา และ (๓) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีของกลุ่มตัวอย่างไม่อิสระ ผลการวิจัย พบว่า
ชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง การดูแลรักษาสุขอนามัยอวัยวะต่าง ๆ
ของร่างกายส�ำหรับครูระดับประถมศึกษา มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์โดยเฉลี่ยเท่ากับ ๘๐.๘๓/๘๐.๐๐
ความพึงพอใจของครูระดับประถมศึกษาที่มีต่อการใช้ชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา เรือ่ ง การดูแลรักษาสุขอนามัยอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายส�ำหรับครูระดับประถมศึกษา มีคา่ เฉลีย่
เท่ากับ ๔.๔๙ อยู่ในระดับมาก และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมี
ค่าเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ ๒.๘๘ และมีค่า SD. เท่ากับ ๑.๒๔ ค่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ ๘.๐๐
มีค่า SD. เท่ากับ ๑.๑๙ มีค่า t-test ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนเท่ากับ ๖.๕๘ ซึ่งมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕

ค�ำส�ำคัญ: ชุดการสอน; การดูแลรักษาสุขอนามัย; ครูระดับประถมศึกษา
Abstract

The purposes of this research were to (1) gain the effectiveness of the instructional
package of health and physical education in taking care of the hygiene of various body
organs for primary school teachers, (2) study the satisfaction of primary school teachers,
and (3) compare the pretest-posttest and achievement of primary school students with
intellectual disabilities who learned through the Health Education and Physical Education
teaching group on organ hygiene maintenance. The samples were 30 teachers and 30
students at Assumption Convent School in Lopburi province, Thailand. They were selected
for the purposive of sampling. The research instruments used in this study research were
an instructional package, an achievement test, and a questionnaire. This statistical tools
used in this research were percentage, mean, standard deviation, and t-test for dependent
samples. The research results indicated that the efficiency of the instructional package
criteria E1/E2 was 80.83/ 80.00. The primary school teachers’ satisfaction towards the
instructional package was at a high level with means at 4.49. The pretest mean scores
were at 2.88 with SD. at 1.24. and the posttest mean scores were at 8.00 with SD. at 1.19,
and and the t-test for pretest and posttest was 6.58. The learning achievement after
the experiment was higher than before the experiment at the statistical significance
level of 0.05

Keywords: Instructional Package; Maintaining Hygiene; Primary School Teachers
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การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาไทยให้เท่าเทียมกันเพื่อลดความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษาที่มี
คุณภาพให้แก่นกั เรียนและเยาวชนทีด่ อ้ ยโอกาสทางการศึกษาตามศักยภาพสภาพความผิดปกติทางร่างกาย
ระดับสิติปัญญาให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสติปัญญาได้มีสิทธิ และโอกาสเท่าเทียมกัน
ในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและได้รับสิ่งอ�ำนวยความสะดวกด้านสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา
อย่างทั่วถึง เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษามีศักยภาพ มีความรู้ ความสามารถทางอาชีพ มีสุขอนามัย
ที่ดี และยกระดับคุณภาพชีวิตช่วยเหลือตนเองได้ มีสิทธิและโอกาสเสมอภาคกันในการได้รับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย1 ดังนั้น นักเรียนที่มีระดับสติปัญญาปกติหรือนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางด้านสติปญ
ั ญาต�ำ่ กว่าเกณฑ์มพี ฒ
ั นาการล่าช้าในด้านการสือ่ สาร การพึง่ พาตนเอง จ�ำเป็น
ต้องมีความรู้ความรู้ในการดูแลสุขอนามัยอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายเพื่อสามารถรักษาสุขอนามัยในการ
ด�ำรงชีวิตให้มีสุขภาพที่ดีใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขสามารถดูแลตนเองได้เต็มศักยภาพ เครื่องอ�ำนวย
ความสะดวกทางการศึกษา ปัจจุบันได้มีการน�ำสื่อเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน
ในรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาได้เรียนรู้ด้วยตนเอง2 มีการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรูใ้ ห้สอดคล้องกับเนือ้ หา วัตถุประสงค์ กิจกรรม และแบบฝึกหัด ครูมหี น้าทีใ่ ห้คำ� แนะน�ำ
หรือช่วยเหลือให้นักเรียนได้ประสบความส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้ ชุดการสอนเป็นสื่อประสม
ที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองที่มี ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน์ และเสียง
เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ เสริมสร้างความรู้นอกเหนือจากต�ำราเรียน และช่วยให้นักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางด้านสติปัญญาได้รับความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ครูมีสื่อประกอบการจัดการ
เรียนการสอนและสร้างความมั่นใจให้กับครูสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ช่วยลด
ความแตกต่างระหว่างบุคคล3 ชุดการสอนจะออกแบบให้สอดคล้องกับเนือ้ หาวิชาและประสบการณ์ ช่วยให้
นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ชุดการสอน
ประกอบด้วย คู่มือครู คู่มือนักเรียน คู่มือการใช้สื่อที่สอดคล้องกับเนื้อหาและประสบการณ์ เช่น รูปภาพ
สไลด์ แผ่นค�ำบรรยายเนื้อหาสาระประกอบวัสดุอุปกรณ์ เอกสาร ใบความรู้ บัตรค�ำ4 และจัดล�ำดับการใช้
1

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, ส�ำนักงาน, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๕ และ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓, (กรุงเทพมหานคร: ครุสภาลาดพร้าว, ๒๕๕๓),
หน้า ๕-๖.
2
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐, ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๑
ก. (๒๗ กันยายน ๒๕๕๐), หน้าที่ ๘-๒๔.
3
ลัษมา เวชชกร, การสร้างโอกาสทางการเรียนส�ำหรับเด็กบกพร่องทางการได้ยินในโรงเรียนเรียนร่วม,
(กรุงเทพมหานคร: โรงเรียนการเคหะท่าทราย ส�ำนักงานเขตหลักสี่, ๒๕๕๙), หน้าที่ ๕๙.
4
ทศพร แสงสว่าง, การผลิตชุดการสอน, (ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ๒๕๕๖), หน้า ๑.
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สือ่ ไว้อย่างเป็นระบบอย่างสมบูรณ์ เหมาะสมกับจุดประสงค์และเนือ้ หารายวิชา สะดวกในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนให้กับนักเรียน เครื่องมือหรือสื่อจ�ำเป็นส�ำหรับกิจกรรมและแบบประเมินผลการเรียนรู้
ท�ำให้นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางการเรียนรู้และเสริมคุณภาพทางการศึกษาให้สูงขึ้น
อย่างมีประสิทธิภาพตามจุดประสงค์ทตี่ ง้ั ไว้5 ครูมบี ทบาทส�ำคัญในการใช้สอื่ เทคโนโลยีมาช่วยท�ำให้นกั เรียน
ที่บกพร่องทางการเรียนรู้ด�ำเนินการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
ระดับเล็กน้อยให้เกิดความคาดหวังในความส�ำเร็จ สร้างประสบการณ์ หรือมอบหมายงานโดยพิจารณา
จากความรู้ความสามารถของนักเรียนแต่ละคน ซึ่งนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย
ควรได้รับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นความรู้ทางวิชาการ และส่งเสริมพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ให้นักเรียนมีสติปัญญา มีคุณธรรม มีศีลธรรม และสามารถด�ำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องสามารถอยู่ร่วมกัน
ในสังคมอย่างมีความสุขตามหลักค�ำสอนของหลักอิทธิบาท ๔ มาประยุกต์ใช้6 ความรูใ้ นการดูแลสุขอนามัย
อวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย ทักษะการช่วยเหลือตนเองในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น และทักษะอาชีพด้วย
ส่วนเนื้อหานั้นควรมีความเหมาะสมกับความสามารถของแต่ละบุคคลและให้นักเรียนได้เรียนในชั้นเรียน
ร่วมกับนักเรียนปกติเพื่อให้นักเรียนเหล่านี้มีการพัฒนา7 ชุดการจัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรมที่เน้น
ให้นักเรียนได้ท�ำกิจกรรมโดยผ่านกระบวนการกลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย ๙ องค์ประกอบ ได้แก่
		 ๑) ชื่อกิจกรรม 			
๒) จุดประสงค์
		 ๓) ค�ำชี้แจง 			
๔) วัสดุและอุปกรณ์
		 ๕) เวลาที่ใช้ 			
๖) เนื้อหาและใบความรู้
		 ๗) กิจกรรม 			
๘) สถานการณ์
8
		 ๙) แบบทดสอบท้ายกิจกรรม
จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ที่เรียนรวมกับ
นักเรียนปกติในชั้นเรียนเดียวกัน ท�ำให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาเรียนรู้ได้ช้ากว่านักเรียน
5

ณเอก อึ้งเสือ, การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง
งานประดิษฐ์ใบตอง ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖, วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต (มหาวิทยาลัยบูรพา,
๒๕๕๕), หน้า ๕๗.
6
พระสุวรรณา อินทฺโชโต(เหือน). “การใช้อิทธิบาท ๔ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียน
มัธยมศึกษา ๑๐ มกราคม ๑๙๗๙ จังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา”. วารสารมหาจุฬาวิชาการ. มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๓): (๙), : ๙๙.
7
กุลยา ก่อสุวรรณ, ภาวะบกพร่องทางสติปัญญา, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๓),
หน้า ๘๕.
8
ประเสริฐ ส�ำเภารอด, การพัฒนาชุดกิจกรรมเรื่องระบบนิเวศในโรงเรียน ส�ำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่
๑ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก, วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๒), หน้า ๑๒.

12.

(

153-166).indd 156

24/12/2564 9:01:53

ชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง การดูแลรักษาสุขอนามัยอวัยวะฯ

157

ปกติ ไม่สนใจเรียน ท�ำให้การจัดการเรียนการสอนของครูเป็นได้ด้วยความล�ำบาก และสถานศึกษา
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาส�ำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ยังขาดแคลนสื่อในการ
จัดการเรียนการสอนและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่เหมาะสมและมีคุณภาพ ที่จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียน
ทีม่ คี วามบกพร่องทางสติปญ
ั ญาได้พฒ
ั นาในด้านการเรียนรูข้ องตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนักเรียน
ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาจะมีปัญหาในเรื่องการดูแลสุขอนามัยอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น
การดูแลรักษาดวงตา การดูแลรักษาหู การดูแลรักษาจมูก การดูแลรักษาผม การดูแลรักษาช่องปาก
การดูแลรักษาความสะอาดมือและเท้า ซึง่ ข้อจ�ำกัดส�ำคัญนีส้ ง่ ผลให้นกั เรียนทีม่ คี วามบกพร่องทางสติปญ
ั ญา
ไม่สามารถพัฒนาในด้านการเรียนรู้และการดูแลรักษาสุขอนามัยอวัยวะต่างๆ ของร่างกายได้เท่าเทียมกับ
นักเรียนปกติทั่วไป9 ดังนั้น ชุดการสอนจึงเป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะช่วยให้ครูจัดการสอนที่ส่งเสริมการดูแล
รักษาสุขอนามัยอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย ในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญาทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน ตลอดจนการศึกษาตามอัธยาศัยได้อย่างดี และตอบสนอง
ความต้องการของแต่ละบุคคล โดยเฉพาะในปัจจุบันการศึกษาสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ทุกสถานที่
ไม่ได้จ�ำกัดเฉพาะแต่ในโรงเรียน เช่น เหมือนในอดีต ดังนั้น ชุดการสอนส�ำหรับครูระดับประศึกษาที่ต้อง
สอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาจึงนับว่าเป็นปัจจัยส�ำคัญประการหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้
การจัดการศึกษาส�ำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาได้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

๑. เพือ่ หาประสิทธิภาพชุดการสอนกลุม่ สาระการเรียนรูส้ ขุ ศึกษาและพลศึกษา เรือ่ ง การดูแลรักษา
สุขอนามัยอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายส�ำหรับครูระดับประถมศึกษา
๒. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูระดับประถมศึกษาที่มีต่อการใช้ชุดการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง การดูแลรักษาสุขอนามัยอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายส�ำหรับครูระดับ
ประถมศึกษา
๓. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญาที่เรียนจากชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง การดูแล
รักษาสุขอนามัยอวัยวะต่าง ๆของร่างกายส�ำหรับครูระดับประถมศึกษา

9

พัชรีวัลย์ เกตุแก่นจันทร์, การบริหารสมอง Brain Gym, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร, ๒๕๔๑), หน้า ๑-๒.
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สมมติฐานการวิจัย

๑. ชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง การดูแลรักษาสุขอนามัยอวัยวะ
ต่าง ๆ ของร่างกายส�ำหรับครูระดับประถมศึกษา มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ๘๐/๘๐
๒. ครูระดับประถมศึกษา มีความพึงพอใจต่อการใช้ชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา เรื่อง การดูแลรักษาสุขอนามัยอวัยวะต่าง ๆของร่างกายส�ำหรับครูระดับประถมศึกษา ในระดับ
ความพึงพอใจมากขึ้นไป
๓. นักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาที่เรียนด้วยชุดการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรูส้ ขุ ศึกษาและพลศึกษา เรือ่ ง การดูแลรักษาสุขอนามัยอวัยวะต่าง ๆของร่างกายส�ำหรับครูระดับ
ประถมศึกษา มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ ๐.๐๕

ขอบเขตของการวิจัย

๑. ขอบเขตด้านเนื้อหาในการวิจัยครั้งนี้เป็นวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
๑ ภาคเรียนที่ ๒ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ อวัยวะภายนอก เรื่องที่ ๑ ลักษณะหน้าที่และการดูแลรักษาตา
เรื่องที่ ๒ ลักษณะหน้าที่และการดูแลรักษาหู เรื่องที่ ๓ ลักษณะหน้าที่และการดูแลรักษาจมูก เรื่องที่ ๔
ลักษณะหน้าที่และการดูแลรักษาผม เรื่องที่ ๕ ลักษณะหน้าที่และการดูแลรักษามือและเท้า เรื่องที่ ๖
ลักษณะหน้าที่และการดูแลรักษาปาก
๒. ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นครูระดับประถมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี
จังหวัดลพบุรี จ�ำนวน ๓๐ คน โดยใช้วธิ กี ารเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive - Sampling)
๓. ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรต้น ได้แก่ การเรียนผ่านชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง
การดูแลรักษาสุขอนามัยอวัยวะต่าง ๆของร่างกายส�ำหรับครูระดับประถมศึกษา
ตัวแปรตาม ได้แก่
		 ๑) ชุดการสอนกลุม่ สาระการเรียนรูส้ ขุ ศึกษาและพลศึกษา เรือ่ ง การดูแลรักษาสุขอนามัยอวัยวะ
ต่าง ๆของร่างกายส�ำหรับครูระดับประถมศึกษา มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ๘๐/๘๐
		 ๒) ครูระดับประถมศึกษา มีความพึงพอใจต่อการใช้ชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา เรื่อง การดูแลรักษาสุขอนามัยอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายส�ำหรับครูระดับประถมศึกษา
ในระดับความพึงพอใจมากขึ้นไป
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		 ๓) นักเรียนระดับประถมศึกษาทีม่ คี วามบกพร่องทางสติปญ
ั ญาทีเ่ รียนด้วยชุดการสอนกลุม่ สาระ
การเรียนรูส้ ขุ ศึกษาและพลศึกษา เรือ่ ง การดูแลรักษาสุขอนามัยอวัยวะต่าง ๆของร่างกายส�ำหรับครูระดับ
ประถมศึกษา มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ ๐.๐๕
กรอบแนวคิดของการวิจัย
		 ตัวแปรต้น 						
ตัวแปรตาม
การเรียนผ่านชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง การดูแลรักษาสุ
ขอนามัยอวัยวะต่างๆ ของร่างกายส�ำหรับครู
ระดับประถมศึกษา

๑) ชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
เรือ่ ง การดูแลรักษาสุขอนามัยอวัยวะต่าง ๆของร่างกาย
ส�ำหรับครูระดับประถมศึกษา มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน ๘๐/๘๐
๒) ครูระดับประถมศึกษา มีความพึงพอใจต่อการใช้ชุดการ
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง
การดูแลรักษาสุขอนามัยอวัยวะต่าง ๆของร่างกาย
ส�ำหรับครูระดับประถมศึกษา ในระดับความพึงพอใจ
มากขึ้นไป
๓) นักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีความบกพร่องทางสติ
ปัญญาที่เรียนด้วยชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง การดูแลรักษาสุขอนามัย
อวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายส�ำหรับครูระดับประถมศึกษา
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕

ภาพที่ ๑ กรอบแนวคิดการวิจัย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. นักเรียนระดับประถมศึกษาทีม่ คี วามบกพร่องทางสติปญ
ั ญา สามารถน�ำความรูท้ ไี่ ด้รบั ไปประยุกต์
ใช้ในการด�ำรงชีวิตประจ�ำวัน และสามารถช่วยเหลือตนเองได้
๒. ได้แนวทางการพัฒนาชุดการสอนส�ำหรับครูระดับประถมศึกษาส่งเสริมทักษะส�ำหรับนักเรียนที่
มีความบกพร่องทางสติปัญญาในสาขาอื่นต่อไปในอนาคต
๓. ได้ข้อมูลจากการพัฒนาชุดการสอน น�ำไปประกอบการวางแผนพัฒนาการจัดกิจกรรมการสอน
ให้ดีขึ้น
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ผลการวิจัย

ชุดการสอนกลุม่ สาระการเรียนรูส้ ขุ ศึกษาและพลศึกษา เรือ่ ง การดูแลรักษาสุขอนามัยอวัยวะต่าง ๆ
ของร่างกายส�ำหรับครูระดับประถมศึกษา ผู้วิจัยได้เสนอการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัย
ดังต่อไปนี้
๑. ประสิทธิภาพของชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง การดูแลรักษา
สุขอนามัยอวัยวะต่าง ๆของร่างกายส�ำหรับครูระดับประถมศึกษา ที่ได้สร้างขึ้นและพัฒนามีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน ๘๐/๘๐ ดังนี้ น�ำผลของคะแนนจากการท�ำใบกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญา ๘ คน คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละได้ ๘๐.๘๓ และค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนน
ทดสอบหลังเรียนเท่ากับ ๘๐.๐๐ แสดงให้เห็นว่า ผลการเรียนด้วยชุดการสอนกลุม่ สาระการเรียนรู้ สุขศึกษา
และพลศึกษา เรื่อง การดูแลรักษาสุขอนามัยอวัยวะต่าง ๆของร่างกายส�ำหรับครูระดับประถมศึกษา
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐ กล่าวคือ E1/ E2 มีค่าเท่ากับ ๘๐.๘๓/๘๐.๐๐ จึงเป็นไปตามสมมติฐาน
๒. ผลการศึกษาความพึงพอใจของครูระดับประถมศึกษาที่มีต่อการใช้ชุดการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรูส้ ขุ ศึกษาและพลศึกษา เรือ่ ง การดูแลรักษาสุขอนามัยอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายส�ำหรับครูระดับ
ประถมศึกษา จ�ำนวนทั้งหมด ๓๐ คน ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากด้วยค่าเฉลี่ยรวม ๔.๔๙
โดยมีความพึงพอใจด้านการใช้งานง่ายและสะดวกต่อการเรียนรู้ เนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้
สูงที่สุด ด้วยค่าเฉลี่ย ๕.๐๐ และไม่พบข้อที่ครูระดับประถมศึกษามีความ พึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
๓. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า ผลการใช้ชุดการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรูส้ ขุ ศึกษาและพลศึกษา เรือ่ ง การดูแลรักษาสุขอนามัยอวัยวะต่าง ๆของร่างกายส�ำหรับครูระดับ
ประถมศึกษา ในการทดสอบก่อนเรียน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๒.๘๘ ค่า SD. เท่ากับ ๑.๒๔ หลังจากที่
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาได้เรียนรู้ผ่านชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา เรือ่ ง การดูแลรักษาสุขอนามัยอวัยวะต่าง ๆของร่างกายส�ำหรับครูระดับประถมศึกษา แล้วท�ำการ
ทดสอบหลังเรียน นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญามีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
๘.๐๐ มีค่า SD. เท่ากับ ๑.๑๙ การวิเคราะห์ t - test ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนเท่ากับ ๖.๕๘
มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕

อภิปรายผลการวิจัย

การวิจยั เรือ่ ง ชุดการสอนกลุม่ สาระการเรียนรูส้ ขุ ศึกษาและพลศึกษา เรือ่ ง การดูแลรักษาสุขอนามัย
อวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายส�ำหรับครูระดับประถมศึกษา ตามวัตถุประสงค์และสมมติฐานของการวิจัย
ซึ่งผลการวิจัยน�ำมาอภิปรายผลได้ ดังนี้
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๑) ชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง การดูแลรักษาสุขอนามัยอวัยวะ
ต่าง ๆ ของร่างกายส�ำหรับครูระดับประถมศึกษา ประกอบด้วย กิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความส�ำคัญ ดังนี้
แผนการจัดการเรียนรู้ ใบค�ำสั่ง ใบกิจกรรม และสื่อวีดิทัศน์เรื่องลักษณะหน้าที่และการดูแลรักษาตา
ลักษณะหน้าที่และการดูแลรักษาหู ลักษณะหน้าที่และการดูแลรักษาจมูก ลักษณะหน้าที่และการดูแล
รักษาผม ลักษณะหน้าที่และการดูแลรักษามือและเท้า และลักษณะหน้าที่และการดูแลรักษาปาก โดยมี
เนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพื่อให้ครูระดับประถมศึกษาได้มีสื่อในการ
จัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาสามารถเรียนรู้ได้ตนเอง
และสามารถทบทวนเนื้อหาได้อย่างไม่จ�ำกัดสถานที่และเวลา เพื่อให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญาควรมีการจัดขั้นตอนการออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่ต้องค�ำนึงถึงสภาพแวดล้อม
ตามแบบจ�ำลองรูปแบบการพัฒนาแนวคิดทฤษฎีจิตวิทยาและการประเมินคุณภาพโดยรวมเชิงรับ
เพื่อปรับปรุงกระบวนการออกแบบและการใช้งานของสภาพแวดล้อมบนอินเทอร์เน็ตเพื่อเป็นการศึกษา
ที่ยืนยันว่าส�ำหรับชุดการเรียนการสอนเพื่อคุณภาพการศึกษานักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
จะท�ำให้นกั เรียนประสบความส�ำเร็จทางการเรียนรูค้ วรพิจารณาด้านต่างๆของสภาพแวดล้อมตามแนวคิด
ทฤษฎีจติ วิทยาและการออกแบบกระบวนการเรียนรู10
้ ได้รบั ประโยชน์จากการศึกษาอย่างเต็มที่ เนือ่ งจาก
การเรียนรูผ้ า่ นชุดการสอนกลุม่ สาระการเรียนรูส้ ขุ ศึกษาและพลศึกษา เรือ่ ง การดูแลรักษาสุขอนามัยอวัยวะ
ต่าง ๆ ของร่างกายก็ย่อมส่งผลให้เกิดอุปสรรคในขั้นตอนการเริ่มจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญาอย่างมาก อาจท�ำให้กระบวนการจัดการเรียนรู้ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของการจัดการเรียนรู้ ด้วยเหตุนผี้ วู้ จิ ยั ได้จดั ท�ำคูม่ อื ครู และคูม่ อื นักเรียนเพือ่ เตรียมความพร้อมของนักเรียน
ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาให้มีความพร้อมมากที่สุดก่อนที่จะเริ่มขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ผ่านชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง การดูแลรักษาสุขอนามัยอวัยวะต่าง ๆ
ของร่างกาย จากการพัฒนาประสิทธิภาพของชุดการสอนให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐ ผลการ
วิจัย พบว่า นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาที่เรียนผ่านชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา เรื่อง การดูแลรักษาสุขอนามัยอวัยวะต่าง ๆของร่างกายส�ำหรับครูระดับประถมศึกษา
ก่อนการใช้ชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง การดูแลรักษาสุขอนามัยอวัยวะ
ต่าง ๆ ของร่างกายส�ำหรับครูระดับประถมศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน นักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญาท�ำการทดสอบก่อนเรียน มีคะแนนเฉลี่ย ของคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน เท่ากับ ๒.๘๘
จากจ�ำนวนนักเรียนทั้งหมด ๘ คน หลังจากที่ท�ำการทดสอบก่อนเรียนเสร็จแล้ว ผู้วิจัยได้น�ำชุดการสอน
10

Thosporn Sangsawang. “Instructional Package of Development of Skill in Using Fine Motor
of Children for Children with Intellectual Disabilities”. IOP Conf. Series: Materials Science and
Engineering 306 (2018) 012126 doi:10.1088/1757-899X/306/1/012126. Vol. 306 pp. 012126.

12.

(

153-166).indd 161

24/12/2564 9:01:54

162

วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๓

กลุม่ สาระการเรียนรูส้ ขุ ศึกษาและพลศึกษา เรือ่ ง การดูแลรักษาสุขอนามัยอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายส�ำหรับ
ครูระดับประถมศึกษา ทีไ่ ด้ออกแบบสร้างไว้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยก�ำหนดกิจกรรมให้นกั เรียน
ได้เรียนรู้ซึ่งประกอบไปด้วย ลักษณะหน้าที่และการดูแลรักษาตา ลักษณะหน้าที่และการดูแลรักษาหู
ลักษณะหน้าที่และการดูแลรักษาจมูก ลักษณะหน้าที่และการดูแลรักษาผม ลักษณะหน้าที่และการดูแล
รักษามือและเท้า และลักษณะหน้าที่และการดูแลรักษาปาก เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และ
ให้นักเรียนท�ำใบกิจกรรมในแต่ละเรื่อง นักเรียนมีความกระตือรือร้น ความสนใจเรียนมากขึ้น มีการบันทึก
ผลคะแนนระหว่างเรียนไว้แล้วน�ำผลของคะแนนระหว่างเรียนมาหาค่าเฉลีย่ คิดเป็นร้อยละได้เท่ากับ ๘๐.๘๓
หลังจากทีน่ กั เรียนได้เรียนรูผ้ า่ นชุดการสอนกลุม่ สาระการเรียนรูส้ ขุ ศึกษาและพลศึกษา เรือ่ ง การดูแลรักษา
สุขอนามัยอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายส�ำหรับครูระดับประถมศึกษา จึงท�ำใบกิจกรรมครบทุกใบจากนั้น
นักเรียนท�ำการทดสอบหลังเรียน พบว่าคะแนนทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๐ แสดง
ให้เห็นว่าการเรียนรู้ผ่านชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง การดูแลรักษา
สุขอนามัยอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายส�ำหรับครูระดับประถมศึกษา ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ
๘๐.๘๓/๘๐.๐๐ ซึง่ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดคือ ๘๐/๘๐ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ลนา นพรัตน์
(๒๕๕๙) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ชุดการเรียนรู้ฝึกทักษะอาชีพ วิชาการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยีระดับ
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ส�ำหรับผูบ้ กพร่องทางการได้ยนิ ผลการวิจยั พบว่าประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูฝ้ กึ
ทักษะอาชีพ วิชาการงานพืน้ ฐานอาชีพและเทคโนโลยีระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ส�ำหรับผูบ้ กพร่องทางการ
ได้ยนิ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 เท่ากับ ๘๑.๒๕/๘๐.๕๖ ซึง่ มีคา่ สูงกว่าเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดคือ ๘๐/๘๐11
และสอดคล้องกับงานวิจัยของพัชรี ปู่สีทา (๒๕๕๙) ได้ศึกษาวิจัย ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชาทัศนศิลป์
เรื่องศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านไทย ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพ
ของชุดการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง วิชาทัศนศิลป์ เรือ่ งศิลปหัตถกรรมพืน้ บ้านไทย ส�ำหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ ๓ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 เท่ากับ ๘๓.๔๘/๘๑.๓๓ ซึง่ มีคา่ สูงกว่าเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดคือ ๘๐/๘๐12
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐาปนี เครืออนันต์ (๒๕๕๙) ได้ศึกษาวิจัย ชุดการสอนมัลติมีเดียเสริม
ทักษะการอ่าน ส�ำหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา ผลการวิจยั พบว่า ประสิทธิภาพของชุดการสอนมัลติมเี ดีย
เสริมทักษะการอ่าน ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์เท่ากับ ๘๑.๒๕/๘๒.๒๕
ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนดคือ ๘๐/๘๐13
11

ลนา นพรัตน์, “ชุดการเรียนรู้ฝึกทักษะอาชีพ วิชาการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยีระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๕ ส�ำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน”, วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี,
๒๕๕๙), หน้า ๓.
12
พัชรี ปู่สีทา, “ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชาทัศนศิลป์ เรื่องศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านไทยส�ำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓”, วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ๒๕๕๙), หน้า ๓.
13
ฐาปนี เครืออนันต์, ชุดการสอนมัลติมีเดียเสริมทักษะการอ่านส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา, วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ๒๕๕๙), หน้า ๓.
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๒) จากการวิจัยพบว่าผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของครูระดับประถมศึกษาที่มีต่อการใช้
ชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง การดูแลรักษาสุขอนามัยอวัยวะต่าง ๆ
ของร่างกายส�ำหรับครูระดับประถมศึกษา ครูระดับประถมศึกษามีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก มีคา่ เฉลีย่
๔.๔๙ เพราะครูระดับประถมศึกษาได้สอื่ การสอนทีต่ อบสนองความต้องการของนักเรียนทีม่ คี วามบกพร่อง
ทางสติปัญญา การใช้งานง่ายและสะดวกต่อการเรียนรู้ รูปแบบสื่อสวยงาม น่าสนใจ เนื้อหาตรงตาม
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เนื่องจากชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง การดูแล
รักษาสุขอนามัยอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายส�ำหรับครูระดับประถมศึกษา ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสนใจ
ในการเข้าร่วมกิจกรรม ได้ลงมือปฏิบตั ิ มีผลแสดงความก้าวหน้าทางการเรียนเป็นระยะ ๆ ท้าทายให้นกั เรียน
ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาเกิดความสนใจ และเมื่อนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาใช้ความ
พยายามถึงระดับหนึ่งจะได้ความส�ำเร็จทันที สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปาริฉัตร ภู่ทอง (๒๕๕๘) ได้ศึกษา
วิจัย การพัฒนาชุดการสอนส�ำหรับครูโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT เรื่องโครงสร้างและหน้าที่
ของพืช ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ กลุ่มโรงเรียนพัฒนาท่าจีนผลการวิจัยพบว่า ระดับความ
พึงพอใจของครูที่มีต่อชุดการสอนส�ำหรับครู โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT เรื่อง โครงสร้างและ
หน้าที่ของพืช โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย ๔.๓๓ และอยู่ในระดับมาก14
๓) จากการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนที่เรียน โดยใช้ชุดการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรูส้ ขุ ศึกษาและพลศึกษา เรือ่ ง การดูแลรักษาสุขอนามัยอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายส�ำหรับครูระดับ
ประถมศึกษาในการทดสอบก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๒.๘๘ มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ ๑.๒๔
หลังจากทีน่ กั เรียนได้เรียนรูผ้ า่ นชุดการสอนกลุม่ สาระการเรียนรูส้ ขุ ศึกษาและพลศึกษา เรือ่ ง การดูแลรักษา
สุขอนามัยอวัยวะต่าง ๆของร่างกายส�ำหรับครูระดับประถมศึกษาแล้วท�ำการทดสอบหลังเรียน นักเรียน
มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นจากเดิม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๘.๐๐ มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ ๑.๑๙
การวิเคราะห์ t-test ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนเท่ากับ ๖.๕๘ มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรียา อินทร์พรหม (๒๕๕๙) ได้ท�ำการวิจัย ชุด
การสอนเสริมทักษะด้านการอ่าน เรือ่ ง ตัวสะกดในภาษาไทย ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๒ ส�ำหรับนักเรียน
ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ผลการวิจัยพบว่า คะแนนหลังการเรียนรู้จากชุดการสอนเสริมทักษะ
ด้านการอ่าน ตัวสะกดในภาษาไทย มีคา่ สูงกว่าคะแนนก่อนเรียน อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ ๐.๐๕15
14

ปาริฉตั ร ภูท่ อง, “การพัฒนาชุดการสอนส�ำหรับครูโดยใช้กจิ กรรมการเรียนรูแ้ บบ ๔ MAT เรือ่ ง โครงสร้างและ
หน้าที่ของพืช ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ กลุ่มโรงเรียนพัฒนาท่าจีน”, วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต
(มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๘), หน้า ๓.
15
พัชรียา อินทร์พรหม, “ชุดการสอนเสริมทักษะด้านการอ่าน เรือ่ ง ตัวสะกดในภาษาไทย ระดับชัน้ ประถมศึกษา
ปีที่ ๒ ส�ำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี, ๒๕๕๙), หน้า ๓.
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วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๓

ข้อสังเกตที่พบในระหว่างการเรียนรู้ผ่านชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง
การดูแลรักษาสุขอนามัยอวัยวะต่าง ๆของร่างกายส�ำหรับครูระดับประถมศึกษา นักเรียนมีความ
กระตือรือร้นและมีความตั้งใจ สามารถปฏิบัติกิจกรรมอย่างสนุกสนาน มีการตอบสนองในการเรียนรู้
และมีความเชือ่ มัน่ ในการท�ำงานร่วมกับเพือ่ นมากขึน้ รวมถึงสามารถเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตนเองอย่างอิสระ ท�ำให้
นักเรียนได้พัฒนาตามศักยภาพ โดยครูวางแผนร่วมกับนักเรียน ท้าทาย กระตุ้น ให้ก�ำลังใจ คอยแนะน�ำ
ชี้แนะให้ค�ำปรึกษาแนวทางการแสวงหาความรู้ที่ถูกต้อง

ข้อเสนอแนะ

๑. ข้อเสนอแนะจากการวิจยั ชุดการสอนกลุม่ สาระการเรียนรูส้ ขุ ศึกษาและพลศึกษา เรือ่ ง การดูแล
รักษาสุขภาพอนามัยด้านต่าง ๆ ของร่างกายส�ำหรับครูระดับประถมศึกษา หากนักเรียนขาดความพร้อม
จะส่งผลในการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ทไี่ ด้ตงั้ ไว้ ควรเตรียมความพร้อมของนักเรียน
โดยการฝึกทักษะการใช้งานชุดการสอนตามคู่มือการใช้อย่างละเอียดทุกขั้นตอนของการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ และสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนได้ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยการ
ปรับกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่จะน�ำไปใช้
๒. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจยั ครัง้ ต่อไป ควรศึกษาเนือ้ หาในเรือ่ งลักษณะหน้าทีแ่ ละการดูแลรักษา
อวัยวะภายในเพิ่มเติม และมีการสร้างชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเรื่องอื่น ๆ
เพิม่ เติม เช่น การเคลือ่ นไหวร่างกายขัน้ พืน้ ฐาน การปฏิบตั ติ ามหลักสุขบัญญัตแิ ห่งชาติ เพือ่ ให้มกี ารพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ควรศึกษาพื้นฐานความสามารถของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
เพื่อให้ทราบจุดเด่น จุดด้อย ที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างชุดการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในหมวดอื่นๆ ต่อไป และการพัฒนาสื่อการจัดการเรียนการสอนที่
เหมาะสมกับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สะดวกต่อการน�ำ
ติดตัวไปเช่น แท็บเล็ต หรือ สมาร์ทโฟน เป็นต้น

บรรณานุกรม

กุลยา ก่อสุวรรณ. ภาวะบกพร่องทางสติปญ
ั ญา. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๓.
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, ส�ำนักงาน. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒
และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓. กรุงเทพมหานคร:
ครุสภาลาดพร้าว, ๒๕๕๓.
ฐาปนี เครืออนันต์. “ชุดการสอนมัลติมีเดียเสริมทักษะการอ่านส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา”.
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ๒๕๕๙.
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ณเอก อึ้งเสือ. “การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง
งานประดิษฐ์ใบตอง ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖”. วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๕.
ทศพร แสงสว่าง. การผลิตชุดการสอน. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ๒๕๕๖.
ปาริฉัตร ภู่ทอง. “การพัฒนาชุดการสอนส�ำหรับครูโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT เรื่อง โครงสร้าง
และหน้าที่ของพืช ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ กลุ่มโรงเรียนพัฒนาท่าจีน”.
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๘.
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