
ชื่อเร่ือง   การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนสุขศึกษา เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิด 
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บทคัดย่อ 

 
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา ( Research & Development ) มีวัตถุประสงค์  
ดังนี้   1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน สุขศึกษา เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  2) เพื่อ
รูปแบบการเรียนการสอนสุขศึกษา เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ 
สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนสุขศึกษา เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  และ 4)  เพื่อ
ประเมินผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนสุขศึกษา เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่าง
มีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  แหล่งข้อมูล/กลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์การวิจัย
ขั้นตอนท่ี 1 ได้แก่ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา สาระท่ี  4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค และสาระท่ี 5  ความปลอดภัยใน
ชีวิต  ทฤษฎีคอนสตรัคติวิส์ต (Constructivist ) ทฤษฎีกลุ่มท่ีเน้นการเรียนรู้และการเช่ือมโยงความคิด       
( Apperception หรือ Herbartianism ) และทฤษฎีแห่งการการสร้างความรู้ (Constructivism) และ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ  ความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
6 ปีการศึกษา  2562 ภาคเรียนท่ี 2 จำนวน 30  คน ประเด็นการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการครูหัวหน้า
งานวิชาการโรงเรียนกับครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และประเด็นการสนทนา
อย่างไม่เป็นทางการของครูผู้สอนสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาแหล่งข้อมูล/กลุ่มเป้าหมายตาม
วัตถุประสงค์การวิจัยขั้นตอนท่ี 2 ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานท่ีได้จากขั้นตอนท่ี 1 ผู้เช่ียวชาญ  จำนวน 5 คน  
ตรวจสอบความเหมาะสม/สอดคล้อง และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 
จำนวน 30 คน  ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แหล่งข้อมูล/กลุ่มตัวอย่างตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้ันตอนท่ี 3 และ  
4  ได้แก่  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา  2563  โรงเรียนเทศบาล ๑ (ซอย ๖) 
สังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลโคกตูม จำนวน 31 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง ((Purposive 
selection))  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) คู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอน  2)  แผนการ
จัดการเรียนรู้  3)  แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ  4)  แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุขศึกษา  5) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการใช้รูปแบบการ
เรียนการสอน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปและการคิดวิเคราะห์เนื้อหา ( content  
analysis )  สถิติท่ีใช้ได้แก่  การหาค่าเฉล่ีย  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และค่าที ( t-test  dependent ) 
 
 



ผลการวิจัย 
 

1. ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนสุขศึกษา เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 พบว่า 
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา มีเป้าหมายการของการศึกษาด้านสุขภาพเพื่อการดำรงสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพและการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ซึ่งสาระ  ท่ี 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค และสาระท่ี 5 ความ
ปลอดภัยในชีวิต เป็นสาระท่ีเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตประจำวันและมีความสำคัญกับการดูแลตนเองให้มี
ความสุขและปลอดภัย และจากความคิดเห็นของนักเรียนก็มีความต้องการให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
การแลกเปล่ียนความรู้กับเพื่อนๆ ในลักษณะกระบวนการกลุ่ม  ส่วนในด้านการ สัมภาษณ์อย่างไม่เป็น
ทางการและการสนทนาอย่างไม่เป็นทางการ พบว่า มีความสอดคล้องกันคือมีความคิดเห็นว่าควรมีการการ
จัดการเรียนการสอนให้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ครูต้องปรับเปล่ียนการสอนใหม่และกิจกรรมมีความน่าสนใจ
ให้นักเรียนมีส่วนร่วมและควรเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิด 
  2.  ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนสุขศึกษา เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการ
คิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  พบว่ารูปแบบการเรียนการสอน    
( EPLEA  Model ) ท่ีพัฒนาขึ้นประกอบด้วยกระบวนการเรียนรู้  5 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 กระตุ้น
เตรียมความพร้อม ( Encouragement : E )  ขั้นตอนท่ี 2 การนำเสนอเนื้อหา (Presentation: P )  
ขั้นตอนท่ี  3  การเรียนรู้กระบวนการคิด (Learning Thinking :L )  ขั้นตอนท่ี  4 การลงข้อสรุป 
(Elaboration: E )  และขั้นตอนท่ี 5 การประยุกต์ใช้กระบวนการคิด (Applying Thinking Process: A )  
มีความเหมาะสม/สอดคล้องตามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ  โดยมีค่าเฉล่ีย เท่ากับ  4.85  และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.17 และจากการหาประสิทธิภาพโดยนำไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา  2562 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน  30 คน พบว่า  มี
ประสิทธิภาพ ( E1/E2 ) เท่ากับ 82.22/83.87 
  3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนสุขศึกษา เพื่อเสริมสร้างความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 พบว่า จากการนำรูปแบบการ
เรียนการสอน ( EPLEA  Model ) ไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6 ภาคเรียนท่ี 2  ปี
การศึกษา  2563 หลังการเรียนการสอนนักเรียนมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณสูง
กว่าก่อนเรียน โดยมีคะแนนเฉล่ีย  เท่ากับ   20.50   และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  เท่ากับ 1.25  และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  โดยมีคะแนนเฉล่ีย  เท่ากับ  16.88   และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 1.04  เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อท่ี 3 
  4.  ผลการประเมินการใช้รูปแบบการเรียนการสอนสุขศึกษา เพื่อเสริมสร้างความสามารถ
ในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6   พบว่า  หลังการเรียนการ
สอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน ( EPLEA  Model ) นักเรียนมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่าง
มีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05  โดยมี
การทดสอบที ( t-test  dependent ) เท่ากับ 23.854  และ  30.753  ตามลำดับ เป็นไปตามสมมติฐาน
การวิจัยข้อท่ี 4 
 



  5.  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนหลังการใช้รูปแบบการเรียนการสอนสุขศึกษา 
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6   
พบว่า  นักเรียนมีความพึงพอใจการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน ( EPLEA  Model ) ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด  โดยมีคะแนนเฉล่ีย  เท่ากับ  4.88  และค่าสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากับ 0.15 เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อท่ี 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


