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บทคัดย่อ 
 
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา ( Research & Development ) มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) 
เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนพลศึกษา เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรม
สุขภาพ สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4  2) เพื่อการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนพล
ศึกษา เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพ สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 3)  เพื่อทดลองใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนพลศึกษา เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพ สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
และ 4) เพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนพลศึกษา เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพ
 สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 แหล่งข้อมูล/กลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์การวิจัย
ขั้นตอนท่ี 1 ได้แก่ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 แผนการศึกษาแห่งชาติ และหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สาระท่ี 3 การ
เคล่ือนไหว  การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทยและกีฬาสากล ทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยการสร้างความรู้ 
( Constructivist  Learning Theory ) ทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivism) ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มท่ี
เน้นการเรียนรู้และการเช่ือมโยงความคิด (Apperception หรือ Herbartianism) ทฤษฎีการเช่ือมโยง
ของธอร์นไดค์ (Thorndike’s Classical Connectionnism) ทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยกระบวนการค้นพบ 
(Discovery Learning) และทฤษฎีพหุปัญญา  และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องความต้องการในการจัดการเรียนรู้
พลศึกษาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนท่ี 2 จำนวน 30 คน ประเด็นการ
สัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการครูหัวน้างานวิชาการโรงเรียนและครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา และประเด็นการสนทนาอย่างไม่เป็นทางการของครูผู้สอนสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษาจำนวน 3 คน แหล่งข้อมูล/กลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้ันตอนท่ี 2 ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานท่ี
ได้จากขั้นตอนท่ี 1 และผู้เช่ียวชาญ จำนวน 5 คน ตรวจสอบความเหมาะสม/สอดคล้อง นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 30 คน  ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แหล่งข้อมูล/
กลุ่มตัวอย่างตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้ันตอนท่ี 3 และ 4 ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียน
ท่ี 1 ปีการศึกษา  2562 โรงเรียนเทศบาล ๑ (ซอย ๖) จำนวน 31 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง 
(Purposive selection) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) คู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอน  
2)  แผนการจัดการเรียนรู้  3) แบบประเมินพฤติกกรมสุขภาพ ท้ัง 5 ด้าน ได้แก่  แบบทดสอบวัดความรู้
ความเข้าใจ ,แบบประเมินพฤติกรรมด้านสุขภาพ , แบบประเมินพฤติกรรมด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
(คุณธรรม), แบบประเมินพฤติกรรมสุขภาพด้านเจตคติทางการเรียนพลศึกษา, แบบประเมินพฤติกรรม
สุขภาพด้านทักษะการเคล่ือนไหวและแบบประเมินพฤติกรรมสุขภาพด้าน สมรรถภาพทางกาย               



4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพลศึกษา และ 5)  แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนของนักเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปและการคิดวิเคราะห์เนื้อหา     
( content  analysis ) สถิติท่ีใช้ได้แก่ การหาค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และค่าที ( t-test  
dependent ) 

 
 ผลการวิจัย 

1. ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนพลศึกษา เพื่อ
เสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพ สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 พบว่า จุดมุ่งหมายของการจัด
การศึกษาและจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา  มีเป้าหมายการของการศึกษาท่ีสอดคล้องกันเพื่อพัฒนาคุณภาพคนให้มีคุณธรรมและมี
ความรอบรู้ มีความพร้อมท้ังด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และศีลธรรม ซึ่งสาระท่ี 3 การเคล่ือนไหว  การ
ออกกำลังกาย  การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล  เป็นสาระท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคนในองค์รวมเป็น
การเตรียมเด็กและเยาวชนให้มีพื้นฐานจิตใจท่ีดีงาม มีจิตสาธารณะ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืน และจากความคิดเห็นของนักเรียนก็มีความต้องการให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการเคล่ือนไหว
ร่างกายผสมผสานกันทุกส่วนด้วยกระบวนการกลุ่มเนื่องจากการสมผสานกันทุกส่วนของร่างกายเป็นส่ิงท่ี
นักเรียนสามารถนำไปใช้ในการเล่นกีฬาและชีวิตประจำวันได้  ส่วนหัวหน้างานวิชาการโรงเรียนและครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษารวมท้ังครูผู้สอนมีความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกันว่า
ครูผู้สอนควรปรับปรุงการเรียนการสอนพลศึกษาให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนและ
มุ่งเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพให้กับผู้เรียนให้ครอบคลุมท้ัง 5 ด้าน ข้อมูลพื้นฐานในการวิจัยเพียงพอคอบ
คลุมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการวิจัย   เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อท่ี  1 

2. ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนพลศึกษา เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพ  
สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4  พบว่า รูปแบบการเรียนการสอนพลศึกษา (MCPC Model )        
ท่ีพัฒนาขึ้น ประกอบด้วยกระบวนการเรียนรู้  4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 การจูงใจเตรียมความพร้อม 
(Motivation: M ) ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างความรู้   (Construction: C ) ขั้นตอนท่ี 3 การฝึกปฏิบั ติ  
(Practice: P) ประกอบด้วยการฝึกปฏิบัติโดยการช้ีแนะ (Guided Practice) และการฝึกทักษะปฏิบัติอย่าง
อิสระ (Independent Practice) และขั้นตอนท่ี 4 การสรุป (Closing phase) มีความเหมาะสม/สอดคล้อง
ตามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ  อยู่ในระดับมากท่ีสุด  โดยมีค่าเฉล่ีย เท่ากับ  4.87  และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.19  และจากการหาประสิทธิภาพโดยนำไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4  
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา  2561 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน  30 คน พบว่า มีประสิทธิภาพ ( E1/E2 ) 
โดยภาพรวมเท่ากับ 85.05/89.25 เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อท่ี  2 
  3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนพลศึกษา เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพ 
สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4  พบว่า จากการนำรูปแบบการเรียนการสอนพลศึกษา (MCPC  
Model ) ไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  4 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2562 ซึ่งได้มาโดย
การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive selection) หลังการจัดการเรียนรู้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพล
ศึกษาสูงกว่าก่อนเรียนมีคะแนนเฉล่ีย เท่ากับ 26.00  และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  เท่ากับ 2.85  และมี
ผลการประเมินพฤติกรรมสุขภาพท้ัง 5 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านความรู้มีคะแนนเฉล่ีย  เท่ากับ 9.97 และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  เท่ากับ 0.83  2)  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (คุณธรรมทางการพลศึกษา)         



มีคะแนนเฉล่ีย เท่ากับ 18.29 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 5.20  3)  ด้านเจตคติทางการเรียน
พลศึกษามีคะแนนเฉล่ีย เท่ากับ 18.68 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 4.72  4) ด้านทักษะการ
เคล่ือนไหว มีคะแนนเฉล่ีย เท่ากับ 13.13 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.20 และ 5) ด้าน
สมรรถภาพทางกาย มีคะแนนเฉล่ีย เท่ากับ 21.65 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.870 เป็นไป
ตามสมมติฐานการวิจัยข้อท่ี 3 
 4. ผลการประเมินการใช้รูปแบบการเรียนการสอนพลศึกษา เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพ 
สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4  พบว่า หลังการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้พลศึกษา  
(MCPC Model ) นักเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพท้ัง 5 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านความรู้มีค่าการทดสอบที ( t-test 
dependent ) เท่ากับ 29.68 2) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (คุณธรรมพลศึกษา) มีค่าการทดสอบที     
( t-test  dependent ) เท่ากับ 37.84  3) ด้านเจตคติทางการเรียนพลศึกษา มีค่าการทดสอบที ( t-test  
dependent )  เท่ากับ 24.88  4)  ด้านทักษะการเคล่ือนไหว มีค่าการทดสอบที ( t-test  dependent )  
เท่ากับ 27.39 และ 5) ด้านสมรรถภาพทางกาย มีค่าการทดสอบที ( t-test  dependent ) เท่ากับ  47.50  
เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อท่ี 4 และด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพลศึกษาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีค่าการทดสอบที ( t-test  dependent ) เท่ากับ 42.40 เป็นไปตา
สมมติฐานการวิจัยข้อท่ี 5  
 5. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอนพลศึกษา เพื่อ
เสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพ สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 พบว่าหลังการใช้รูปแบบการเรียนการ
สอนนักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนอยู่ในระดับสูงมาก เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย
ข้อท่ี 6 
 


