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บทคัดย่อภาษาไทย 

ชื่อเร่ือง การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการขา้มวชิา 
แบบสอดแทรกชั้นประถมศึกษาปีที ่1-3 

ผู้วิจัย อนุศักดิ์ สุคง 
ปริญญา การศึกษาดุษฎีบัณฑิต 
ปีการศึกษา 2562 
อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. สุปราณี ขวัญบุญจันทร์  

  
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรกชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1-3 มีขั้นตอนวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาบริบทและเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนที่ 2 พัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาที่เชิงบูรณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรก ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใช้แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้พล
ศึกษาเชิงบูรณาการ 

การด าเนินการในท าให้สามารถพัฒนาการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการข้ามวิชาแบบ
สอดแทรกช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-3 

1. ผ่านการพิจารณาด้านความเหมาะสมและความสอดคล้องจากผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน พบว่า โดยรวมของ
แบบประเมินผลแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรกของครูพลศึกษาในระดับประถมศึกษา  พบว่า
ในทุกด้านมีค่าดัชนีความสอดคล้อง มีค่า 0.96 

2. แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการข้ามวิชา
แบบสอดแทรกของครูพลศึกษาก่อนกับหลังการให้ความรู้ พบว่า โดยรวมก่อนการให้ความรู้อยู่ในระดับน้อย ( = 1.94, S = 0.46) 
กับหลังการให้ความรู้อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 3.62, S=0.16) 

3. การเปรียบเทียบผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรกของครูพล
ศึกษาก่อนกับหลังการให้ความรู้ พบว่า โดยรวมแตกต่างกันอย่างนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4. แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการข้ามวิชา
แบบสอดแทรกของผู้เช่ียวชาญ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 3.26, S = 0.63) 

 

ค าส าคัญ : แผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการขา้มวชิาแบบสอดแทรก, ชั้นประถมศึกษา 
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The purpose of this research was to develop a combination of integrated trans-disciplinary physical 

education lesson plans for elementary school students in grades one to three. The research was divided into three 
phases; (1) a study of the relevant content; (2) the development of a combination of integrated trans-disciplinary 
physical education lesson plans; and (3) a trial of a combination of integrated trans-disciplinary physical education 
lesson plans assessment. 

The process of integrated trans-disciplinary physical education lesson plans for elementary school 
students were developed as follows. 

1. The assessment of the lesson plans were considered in terms of suitability and consistency by five 
experts who found that the total suitability of a development of lesson plans assessment for elementary school 
students were found to have a IOC of 0.96. 

2. The mean and standard division of the assessment results for the lesson plans for physical 
education teachers between before and after providing knowledge found that the whole knowledge before providing 
knowledge was a low level (X = 1.94, S = 0.46) and after giving the knowledge was at highest level ( = 3.62, S=0.16). 

3. The comparison of assessment results on physical education lesson plans for physical education 
teachers before and after providing the knowledge found that the total significance differences of statistical at .05. 

4. The mean and standard deviation in terms of on physical education lesson plans from five experts, 
who found that the whole amount knowledge before providing the knowledge was at the highest level (X = 3.26, S = 
0.63) 

 
Keyword : Combination of Integrated Trans-disciplinary Physical Education Lesson Plans, Elementary School Students 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดีเป็นเพราะผู้วิจัยได้รับค าแนะน าและความกรุณาอย่างดียิ่งจากรอง
ศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี ขวัญบุญจันทร์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และอาจารย์ ดร.สาธิน ประจันบาน อาจารย์ที่
ปรึกษาร่วม ที่ท่านทุ่มเทเสียสละเวลาและเมตตาในการให้ค าปรึกษา คอยให้ก าลังใจในการท างานวิจัยฉบับนี้ทุก
ขั้นตอน ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไวพจน์ จันทร์เสม และ อาจารย์ ดร.อนันต์ มาลารัตน์ 
ประธานและกรรมการในการสอบปากเปล่า ที่กรุณาให้ค าปรึกษาและแนะน าเพื่อให้ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สมบูรณ์
มากยิ่งขึ้น 

ขอกราบขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน ที่กรุณาให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ส าหรับการ
วิจัยตลอดจนให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ขอกราบขอบพระคุณคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณาจารย์คณะพลศึกษาทุกท่านที่
ประสิทธิ์ประสาทความรู้ คุณงามความดีในวิชาชีพพลศึกษาให้แก่ผู้วิจัยตลอดมาจนถึงระดับปริญญาเอก ผู้วิจัยขอ
กราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา คุณาอภิสิทธิ์ รองศาสตราจารย์วัฒนา สุทธิพันธุ์ อาจารย์ ดร.
อนันต์ มาลารัตน์ ที่ท่านให้ความเมตตาและกรุณาในการให้ค าปรึกษา ให้การสนับสนุน คอยให้ก าลังใจ ตลอดจน
ให้ค าปรึกษาในการท าวิจัยในครั้งนี้ 

ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.ธิติพงษ์ สุขด ีอาจารย์ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  ให้ความอนุเคราะห์ ความสะดวก และคอยช่วยเหลือกับผู้วิจัยอย่างดียิ่งในการ

ด าเนินงานวิจัย 
ขอขอบคุณเพื่อนรักอาจารย์ ดร.ลักษมี ฉิมวงศ์ ขอบคุณนางสาวนฤมล ก าชุน ที่ให้ความช่วยเหลือ 

สนับสนุน และให้ก าลังใจจนท าให้ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ดี ขอบคุณนางสาววีรณิช เกษมพงษ์ พี่ๆ 
เพื่อนๆ และน้องๆ รวมทั้งนิสิตทุกคน ที่ให้ความช่วยเหลือและให้ก าลังใจมาโดยตลอด 

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาแก่บูรพคณาจารย์
ทุกท่านที่ได้อบรมสั่งสอนถ่ายทอดความรู้ต่างๆ แก่ผู้วิจัย ตลอดจนเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือในการศึกษาค้นคว้าจน
ท าให้ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จด้วยดี ผู้วิจัยขอร าลึกถึงพระคุณท่านตลอดไป 

ท้ายสุด ผู้วิจัยขอมอบความส าเร็จและความภาคภูมิใจให้กับพ่อ  แม่ พี่ น้อง และครอบครัวที่ได้มอบ
ความรัก ความเมตตาปราณี เป็นก าลังใจส าคัญคอยสนับสนุน อยู่เบื้องหลังความส าเร็จแก่ผู้วิจัย  ทั้งเป็นผู้เฝ้ารอ
คอยความส าเร็จมาโดยตลอด 
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บทที่ 1  
บทน า 

ภูมิหลัง 
การเรียนการสอนในปัจจุบันมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนการ

สอนมากขึ้น มีการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียนเพิ่มขึ้นจากเดิม อีกทั้งยัง
บูรณาการกับวิชาต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับท้องถิ่นหรือชุมชนที่ผู้เรียนได้อาศัยอยู่ ท าให้การเรียนรู้
ของผู้เรียนมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ แต่ครูผู้สอนยังขาด
หรือวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ส่วนใหญ่ก็ยังมีการด าเนินกิจกรรมในรูปแบบภาคทฤษฎีใน
ห้องเรียนอยู่ การปฏิบัติจริงในห้องเรียน หรือตามสถานที่จริงยังมีอยู่น้อยท าให้ผู้เรียนส่วนใหญ่ขาด
ทักษะในการปฏิบัติเมื่อเจอกับเหตุการณ์จริงไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 ได้
ก าหนด จุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาของชาติไว้ว่า ก าหนดไว้ว่า “การจัดการศึกษา ทั้ง
การศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยต้องเน้นความส าคัญทั้ง
ความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมในแต่ละระดับการศึกษา” 
และใน มาตรา 24(4) ได้ก าหนดไว้ว่า “การจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้าน
ต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ในทุกวิชา” รวมทั้งการส่งเสริมการวิจัยระหว่างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา การ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การจัดท าหลักสูตรในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา การพัฒนาผู้น า
เย าวชน อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง  ก า รด า เนิ น ก า รแข่ งขั น ระ ดั บ เย าวชน ด้ าน ต่ า ง  ๆ  เป็ น ต้ น 
(กระทรวงศึกษาธิการ . 2551) 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนดสาระและมาตรฐานเรียนรู้เป็นเกณฑ์ในการก าหนด
คุณภาพของผู้เรียนเมื่อเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งก าหนดไว้เฉพาะส่วนที่จ าเป็นส าหรับ
พื้นฐานในการด ารงชีวิตให้มีคุณภาพ ส าหรับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ตามความสามารถ 
ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ซึ่งก าหนดสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรซึ่งประกอบด้วยองค์
ความรู้ ทักษะ หรือกระบวนการเรียนรู้ และคุณลักษณะหรือค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน 
8 กลุ่มสาระ ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายส าคัญของ
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานการเรียนรู้ระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้ ปฏิบัติได้ มีคุณธรรมจริยธรรม 
และค่านิยม ที่พึงประสงค์เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรู้ยังเป็น
กลไกส าคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรู้จะสะท้อนให้
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ทราบว่าต้องการอะไร จะสอนอย่างไร และประเมินอย่างไร รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้ระบบการประเมินคุณภาพภายในและการประเมิน
คุณภาพภายนอก ซึ่งรวมถึงการทดสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการทดสอบระดับชาติ ระบบ
การตรวจสอบเพื่อประกันคุณภาพดังกล่าวเป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยสะท้อนภาพการจัดการศึกษาว่า
ส าม ารถพั ฒ น าผู้ เรี ย น ให้ มี คุ ณ ภ าพ ตามที่ ม าต รฐ าน ก า รเรี ย น รู้ ก าห น ด เพี ย ง ใด 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551) ในเมื่อทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็น
เป้าหมายส าคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนไว้เหมือนกัน ซึงการน ากิจกรรมหรือแผนการจัดการ
เรียนรู้พลศึกษามาบูรณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดเรียนรู้ที่หลากหลาย และ
สามารถพัฒนาความรู้กับวิชาอื่น ๆไปพร้อมกัน 

สุขศึกษาและพลศึกษา มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาสุขภาพและสมรรถภาพของ
มนุษย์ให้มีความสมบูรณ์ ความสมดุล และมีคุณภาพ ให้ผู้เรียนมีความสามารถเรียนรู้ และเกิดการ
พัฒนาเกี่ยวกับความมั่นใจในตนเอง ความสามารถของตนเอง เกิดวิธีการเรียนรู้ด้วยพลัง มี
ความสามารถในการน าความรู้และทักษะไปประยุกต์ เกิดความตระหนักและความรับผิดชอบต่อ
สุขภาพและสมรรถภาพทางกายของตนเอง สามารถตัดสินใจและเลือกวิธีปฏิบัติในการดูแล
สุขภาพ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการสร้างความมั่นใจในชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและความปลอดภัย
ของผู้อื่นบนพื้นฐานของความเป็นไทย (กระทรวงศึกษาธิการ.  2551) โดยเฉพาะพลศึกษาเป็น
ศาสตร์ที่ส าคัญและจ าเป็นส าหรับทุกเพศทุกวัยหรือแม้แต่คนที่ไม่สมประกอบเพราะพลศึกษาเปิด
โอกาสให้ทุกคนได้เรียนรู้และบรรลุจุดมุ่งหมายปลายทางโดยหวังว่าเมื่อเติบโตขึ้นจะได้เป็นผู้ที่มี
ความรับผิดชอบ เป็นคนที่มีคุณภาพ เพราะการเล่นกีฬาหรือการพลศึกษาจะช่วยพัฒนาประชากร
ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และเป็นพลเมืองที่ดีในสังคม สามารถช่วยประเทศชาติได้
เจริญรุ่งเรืองตามระบอบประชาธิปไตย ดังนั้นการจัดการเรียนรู้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 
2544  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จึงก าหนดการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เกิดการพัฒนาครบถ้วนจากสาระต่าง  ๆ คือ การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย์ ชีวิตและครอบครัว การเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย 
และกีฬาสากล การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ การป้องกันโรค และความปลอดภัยในชีวิต 
รวมทั้งสามารถจัดให้สอดคล้องเชื่อมโยง บูรณาการกับสาระการเรียนรู้อื่น ๆ นอกจากนั้นยังน าไป
จัดเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อการเติมเต็มให้แก่ผู้เรียนได้อีกด้วย  

การจัดการเรียนรู้สาระพลศึกษา จึงควรจัดให้เหมาะสมกับระดับความสามารถ ความ
ต้องการ และความสนใจของผู้เรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
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ควรให้สอดคล้องกับลักษณะของวัฒนธรรมท้องถิ่น วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมสากล และ
สถานการณ์ปัจจุบัน สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553 กล่าวว่า การ
พัฒนาครูและผู้สอนพลศึกษาในการศึกษา ขั้นพื้นฐาน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนพลศึกษา
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ คือเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้รู้จักคิดเป็นท าเป็นด้วยตนเอง โดยมุ่ง
พัฒนาความรู้ ทักษะ กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ไป
พร้อม ๆ กัน จากเหตุผลและข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ความจ าเป็นในการพัฒนาครูให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงในการเตรียมความความคิดที่จะพัฒนาตัวผู้เรียนเพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียน
ให้ได้มากที่สุด ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตประจ าวันเมื่อเจอกับสถานการณ์ที่ไม่
คาดคิดวิธีแก้ปัญหาจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง และเพื่อให้การเตรียมตัวดังกล่าวเป็นไปอย่างมี
ระบบ มีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมมากที่สุด ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะน ารูปแบบการสอนมา
เป็นวิธีการในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีการสอดแทรกวิชาอื่น ๆ หลากหลายวิชาให้มา
อยู่ในวิชาหรือแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษา ทั้งนี้ เพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนากิจกรรม
การเรียนรู้พลศึกษาของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากพอที่จะส่งผลถึงผู้เรียนโดยตรง โดยมีความ
สอดคล้องและตอบสนองต่อความต้องการของสังคมปัจจุบันมากยิ่งขึ้น  

ความมุ่งหมายของการวิจยั 
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนแผนการจัดการ

เรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรกชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 มีความมุ่งหมาย
ย่อย เพื่อศึกษา 

1. ผลแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรกชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประกอบด้วย 

1.1 ศึกษาบริบทและเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เป็นการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการ
พัฒนาครู พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้สอนพลศึกษาที่เชิงบูรณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรก  

1.2 การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการข้ามวิชาแบบ
สอดแทรกชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ของครูพลศึกษา 

1.3 แผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการ โดยครูผู้สอนสามารถเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการด้วยตนเอง 
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ความส าคัญของการวิจัย  
ผลการวิจัยครั้งนี้ท าให้ได้แผนการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาที่บูรณาการความรู้กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ส าหรับครูพลศึกษา ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของครู 
ซึ่งส่งผลให้ครูมีความรู้ความเข้าใจ มีเจตคติที่ดีต่อการสอน พลศึกษา และสามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปพัฒนาผู้เรียนได้ อีกทั้งเป็นการสร้างความตระหนักให้ครูผู้สอน ปรับกระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และใช้เทคนิควิธีการจัดกิจกรรมที่ เหมาะสม 
หลากหลาย ทั่วถึงและต่อเนื่อง ใช้สื่อการเรียนรู้ทันสมัย โดยเฉพาะกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง 
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการเรียนรู้ และเพิ่มประสิทธิภาพสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล อันจะ
ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ เป็นพลโลกพร้อมสู่ยุคสมัยใหม่ 
นอกจากนี้ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถใช้หลักสูตรการสอนในเรื่องดังกล่าวขยายผลในการสอน
กับครูทั้งโรงเรียนได้ต่อไป 

ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้คือแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรกชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1-3 มีขั้นตอนวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาบริบทและเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เป็นการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ

การพัฒนาครู พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้สอนพลศึกษาที่เชิงบูรณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรก 
โดยสังเคราะห์หลักสูตรแกนกลาง ทฤษฎีการเรียนรู้ ศึกษางานวิจัย และสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับการประเมินแผนการสอน 

ขั้นตอนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาที่เชิงบูรณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรก 
เป็นการก าหนดและจัดท าแผนการเรียนรู้ ก าหนดองค์ประกอบของแผนการเรียนรู้ สร้างแผนการ
จัดการเรียนรู้ และประเมินความเหมาะสมความสอดคล้อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ ให้ครูผู้สอน
พลศึกษาสร้างแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการ 

ขั้นตอนที่ 3 ทดลองเขียนแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการ เพื่อศึกษา
ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรก
ด้วยตนเอง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากร คือ ครูพลศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนอยู่ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนครนายก 134 โรงเรียน (ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครนายก. ออนไลน์)  
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูพลศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนอยู่ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนครนายก ครูโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 3 คน ครูโรงเรียน
ขนาดกลาง จ านวน 3 คน และครูโรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 3 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling)  

ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตัวแปรอิสระ คือ ศึกษาบริบทและเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เป็นการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน

เกี่ยวกับการพัฒนาครู พัฒนาความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้สอนพลศึกษาที่เชิง
บูรณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรก  

2. ตัวแปรตาม ประกอบด้วย 
2.1 ผลการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการข้ามวิชาแบบ

สอดแทรกชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประกอบด้วย 
2.1.1 แผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการ โดยการทดลองเขียน

แผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรกชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-3 
2.1.2 ความสามารถของครูพลศึกษาที่มีต่อการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้

พลศึกษาเชิงบูรณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรกชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. แผนการจัดการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการเขียนแผนการเรียนรู้ที่ต้องจัดท าอย่าง

เป็นระบบ โดยศึกษาสภาพปัญหา แนวคิด ทฤษฎีหรือความเชื่อที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาการ
เรียนรู้ ก าหนดองค์ประกอบส าคัญของการพัฒนาแผนการเรียนการสอน 

2. การบูรณาการข้ามวิชา หมายถึง การน าศาสตร์หรือความรู้วิชาต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กัน
น ามาเข้าด้วยกันหรือผสมผสานได้อย่างกลมกลืน เพื่อน ามาจัดเป็นการเรียนการสอนภายใต้หัวข้อ
เดียวกัน เชื่อมโยงกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีการเน้นองค์รวมของเนื้อหามากกว่าองค์
ความรู้ของแต่ละรายวิชา และเน้นการสร้างความรู้ของผู้เรียนที่มากกว่า การให้เนื้อหาโดยครูเป็นผู้
ก าหนดให้บูรณาการข้ามวิชา1) ภาษาไทย 2) คณิตศาสตร์ 3) ภาษาต่างประเทศ และฯลฯ 

3.แผนการสอนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรก หมายถึง แผนการ
จัดการเรียนรู้พลศึกษาบูรณาการความรู้วิชาอื่น ๆ ก าหนดให้บูรณาการข้ามวิชา 1) ภาษาไทย 2) 
คณิตศาสตร์ และ 3) ภาษาต่างประเทศ ที่สร้างและพัฒนาการสอนเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ 
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ทักษะ ทัศนคติ ที่เหมาะสมในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีขั้นตอน โดยการจัดแผนการเรียนรู้พลศึกษา 
เพื่อทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษา  

4. ผลการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการข้ามวิชา หมายถึง การ 
ประเมินผลแผนการจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 -3 โดยสร้างตาม

แผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการข้ามวิชา 

กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 

          ตวัแปรอิสระ                   ตวัแปรตาม 
 

 
    
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการวิจัย 

 
 

เอกสาร งานวจิัย และทฤษฎี องค์ประกอบการประเมนิ

แผนการสอน 

การฝึกปฏิบัตกิาร 
การวิเคราะห์ขอ้มูล 

แบบประเมินแผนการสอน 

ความสามารถในการเขียน

แผนการสอนของคร ู

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
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บทที่ 2  
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาเพื่อการพัฒนารูปแบบการสอนพลศึกษาบูรณา
การความรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ส าหรับครูพลศึกษา ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง โดยการน าเสนอหัวข้อดังต่อไปนี้ 

1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

2. การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ 
3. จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
4. แนวคิดและจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา 
5. ความหมายและความส าคัญของการจัดการเรียนการสอน 
6. ทฤษฎีการเรียนรู้แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ 
7. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนพลศึกษา 
8. การวัดและประเมินผล 
9. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

9.1 งานวิจัยต่างประเทศ 
9.2 งานวิจัยในประเทศ 

หลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2551: 5-9) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนา

ผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติใหเ้ป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มี
จิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จ าเป็นต่อ
การศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบน
พื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในเอกสารนี้ ช่วยท าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในทุกระดับเห็นผลคาดหวังที่ต้องการในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ชัดเจนตลอดแนว ซึ่งจะ
สามารถช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่นและสถานศึกษาร่วมกันพัฒนาหลักสูตรได้
อย่างมั่นใจ ท าให้การจัดท าหลักสูตรในระดับสถานศึกษามีคุณภาพและมีความเป็นเอกภาพยิ่งขึ้น 
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อีกทั้งยังช่วยให้เกิดความชัดเจนเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และช่วยแก้ปัญหาการเทียบ
โอนระหว่างสถานศึกษา ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตรในทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติจนกระทั่งถึง
สถานศึกษา จะต้องสะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งเป็นกรอบทิศทางในการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ และ
ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน      

การจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจะประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่คาดหวังได้ 
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งระดับชาติ ชุมชน ครอบครัว และบุคคลต้องร่วมรับผิดชอบ โดยร่วมกันท างาน
อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง ในการวางแผน ด าเนินการ ส่งเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจน
ปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาเยาวชนของชาติไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ 

จุดหมายหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา 
มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับ
ผู้เรียน  เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง   

2. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี 
และมีทักษะชีวิต  

3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย 
4. มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิต

และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
5. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนา

สิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างมีความสุข     

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งเน้นพัฒนา

ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด ซึ่งจะช่วยให้ผู้ เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ดังนี้ 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 
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1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มี
วัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเอง
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและ
สังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับ
ข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มี
ประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 

2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิด
สังเคราะห์ การคิด อย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่
การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหา
และอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและ
ข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหา
ความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ
โดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน า
กระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง การท างาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
บุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผล
กระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และ
ใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม 
ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมี
คุณธรรม 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทย
และพลโลก ดังนี้ 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
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3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู ้
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. มุ่งมั่นในการท างาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 

นอกจากนี้ สถานศึกษาสามารถก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพิ่มเติม
ให้สอดคล้องตามบริบทและจุดเน้นของตนเอง  

มาตรฐานการเรียนรู้ 
การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุล ต้องค านึงถึงหลักพัฒนาการทางสมอง

และพหุปัญญา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงก าหนดให้ผู้เรียนเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ดังนี้  

1. ภาษาไทย 
2. คณิตศาสตร ์
3. วิทยาศาสตร์  
4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
5. สุขศึกษาและพลศึกษา 
6. ศิลปะ 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
8. ภาษาต่างประเทศ 

ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมาย
ส าคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานการเรียนรู้ระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้ ปฏิบัติได้  มี
คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนั้นมาตรฐาน
การเรียนรู้ยังเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ เพราะมาตรฐานการ
เรียนรู้จะสะท้อนให้ทราบว่าต้องการอะไร จะสอนอย่างไร และประเมินอย่างไร รวมทั้งเป็น
เครื่องมือในการตรวจสอบเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้ระบบการประเมินคุณภาพ
ภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งรวมถึงการทดสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการ
ทดสอบระดับชาติ ระบบการตรวจสอบเพื่อประกันคุณภาพดังกล่าวเป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยสะท้อน
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ภาพการจัดการศึกษาว่าสามารถพัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณภาพตามที่มาตรฐานการเรียนรู้ก าหนด
เพียงใด ส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่น ามาวิจัยในครั้งนี้  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศกึษาและพลศึกษา  
เป็นหลักในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการเขียน

แผนการจัดการเรียนรู้ และก าหนดให้เป็นหลักในการเรียนการสอนพลศึกษาเชิงบูรณาการข้ามวิชา
แบบสอดแทรกชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 

เรียนรู้อะไรในสุขศึกษาและพลศึกษา  
สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นการศึกษาด้านสุขภาพที่มีเป้าหมาย เพื่อการด ารง

สุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัว และชุมชนให้
ยั่งยืน 

สุขศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาพฤติกรรมด้านความรู้ เจตคติ คุณธรรม 
ค่านิยม และการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพควบคู่ไปด้วยกัน  

พลศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย การ
เล่นเกมและกีฬา  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาโดยรวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 
สติปัญญา รวมทั้งสมรรถภาพเพื่อสุขภาพและกีฬา  

สาระที่เป็นกรอบเนื้อหาหรือขอบข่ายองค์ความรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษาประกอบด้วย 

การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ผู้ เรียนจะได้เรียนรู้เรื่อง
ธรรมชาติของการเจริญเติบโต และพัฒนาการของมนุษย์ ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต 
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงในการท างานของระบบต่าง ๆของร่างกาย รวมถึงวิธีปฏิบัติตนเพื่อให้
เจริญเติบโตและมีพัฒนาการที่สมวัย 

ชีวิตและครอบครัว ผู้ เรียนจะได้ เรียนรู้ เรื่องคุณค่าของตนเองและ
ครอบครัว การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ความรู้สึกทางเพศ การสร้าง
และรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่น สุขปฏิบัติทางเพศ และทักษะในการด าเนินชีวิต 

การเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล 
ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ การเข้าร่วมกิจกรรมทางกายและกีฬา ทั้ง
ประเภทบุคคล และประเภททีมอย่างหลากหลายทั้งไทยและสากล การปฏิบัติตามกฎ กติกา 
ระเบียบ และข้อตกลงในการเข้าร่วมกิจกรรมทางกาย และกีฬา และความมีน้ าใจนักกีฬา 
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การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค ผู้เรียนจะได้
เรียนรู้เกี่ยวกับหลักและวิธีการเลือกบริโภคอาหาร ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ การสร้างเสริม
สมรรถภาพเพื่อสุขภาพ และการป้องกันโรคทั้งโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 

ความปลอดภัยในชีวิต ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เรื่องการป้องกันตนเองจาก
พฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ ทั้งความเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ ความรุนแรง อันตรายจากการใช้ยาและ
สารเสพติด รวมถึงแนวทางในการสร้างเสริมความปลอดภัยในชีวิต 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้  
สาระที่  1  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
มาตรฐาน พ 1.1  เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของ

มนุษย์ 
สาระที่  2  ชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน  พ 2.1  เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมี

ทักษะในการด าเนินชีวิต 
สาระที่  3  การเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬา

สากล 
มาตรฐาน  พ 3.1 เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่น

เกม และกีฬา 
มาตรฐาน  พ 3.2 รักการออกก าลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติ

เป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ  มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการ
แข่งขัน และชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา 

สาระที่  4  การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค 
มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การด ารง

สุขภาพ การป้องกันโรคและการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 
สาระที่  5  ความปลอดภัยในชีวิต 
มาตรฐาน พ 5.1 ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ 

อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติด และความรุนแรง 
คุณภาพผู้เรียน 

จบชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓ 
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มีความรู้ และเข้าใจในเรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการ วิธีการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวและกลุ่ม
เพื่อน 

มีสุขนิสัยที่ดีในเรื่องการกิน การพักผ่อนนอนหลับ การรักษาความสะอาด
อวัยวะทุกส่วนของร่างกาย การเล่นและการออกก าลังกาย 

ป้องกันตนเองจากพฤติกรรมที่อาจน าไปสู่การใช้สารเสพติด การล่วง
ละเมิดทางเพศและรู้จักปฏิเสธในเรื่องที่ไม่เหมาะสม 

ควบคุมการเคลื่อนไหวของตนเองได้ตามพัฒนาการในแต่ละช่วงอายุ มี
ทักษะการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางกาย กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพ
ทางกายเพื่อสุขภาพ และเกมได้อย่างสนุกสนาน และปลอดภัย 

มีทักษะในการเลือกบริโภคอาหาร ของเล่น ของใช้ ที่มีผลดีต่อสุขภาพ 
หลีกเลี่ยงและป้องกันตนเองจากอุบัติเหตุได้ 

ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเมื่อมีปัญหาทางอารมณ์ และปัญหา
สุขภาพ 

ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบข้อตกลง  ค าแนะน า และขั้นตอนต่าง ๆ และ
ให้ความร่วมมือกับผู้อื่นด้วยความเต็มใจจนงานประสบความส าเร็จ 

ปฏิบัติตามสิทธิของตนเองและเคารพสิทธิของผู้อื่นในการเล่นเป็นกลุ่ม 
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดระบุสิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ รวมทั้งคุณลักษณะของผู้เรียนใน
แต่ละระดับชั้น ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรม 
น าไปใช้ในการก าหนดเนื้อหา จัดท าหน่วยการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์ส าคัญ
ส าหรับการวัดประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน   

1. ตัวชี้วัดชั้นปี เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนแต่ละชั้นปีในระดับ
การศึกษาภาคบังคับ  (ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3)   
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ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระที่  1   การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย ์
มาตรฐาน พ 1.1  เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย ์
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1 อธิบายลักษณะและหน้าที่   

ของอวัยวะภายนอก 
 ลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายนอกที่มกีาร
เจริญเติบโตและพัฒนาการไปตามวัย 
-  ตา หู  คอ  จมูก  ผม มือ  เท้า  เล็บ  ผิวหนัง  ฯลฯ 
-  อวัยวะในชอ่งปาก (ปาก ลิ้น  ฟัน เหงือก) 

 อธิบายวิธีดูแลรักษาอวัยวะภายนอก            การดูแลรักษาอวัยวะภายนอก 
-  ตา หู คอ จมูก  ปาก ลิ้น  ฟัน  ผม  มือ  เท้า เล็บ  
ผิวหนัง ฯลฯ 
- อวัยวะในช่องปาก  (ปาก  ลิน้ ฟัน  เหงือก) 

ป. 2 อธิบายลักษณะ  และหน้าที่ของ
อวัยวะภายใน 

 ลักษณะ และหน้าที่ของอวัยวะภายในที่มกีาร
เจริญเติบโตและพัฒนาการไปตามวัย (สมอง หัวใจ 
ตับ ไต ปอด กระเพาะอาหาร  ล าไส้ ฯลฯ) 

 อธิบายวิธีดูแลรักษาอวัยวะภายใน  การดูแลรักษาอวัยวะภายใน 
-  การระมัดระวังการกระแทก 
-  การออกก าลังกาย 
-  การกินอาหาร 

 อธิบายธรรมชาติของชีวิตมนุษย์  ธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย 
ป.3 1.  อธิบายลักษณะและการ

เจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์ 
 ลักษณะการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์ ที่มี
ความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล 
-  ลักษณะรูปร่าง -  น้ าหนัก -  ส่วนสูง 

 2.  เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของ
ตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน 

 เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโต ของเด็กไทย 

 3.   ระบุปัจจัยที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโต 

 ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต 
-  อาหาร  -  การออกก าลังกาย 
-  การพักผ่อน 
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สาระที่  2     ชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน พ 2.1  เข้าใจและเหน็คุณค่าตนเอง  ครอบครัว  เพศศึกษา  และมทีักษะในการด าเนนิ
ชีวิต 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป. 1 ระบุสมาชิกในครอบครัวและความ

รักความผูกพันของสมาชิกทีม่ีต่อกัน 
   สมาชิกในครอบครัว 
   ความรักความผูกพันของสมาชิกในครอบครัว 

 บอกสิ่งท่ีชื่นชอบ และภาคภมูิใจใน
ตนเอง 

  สิ่งท่ีชื่นชอบและความภาคภูมิใจ 
ในตนเอง (จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง) 

 บอกลักษณะความแตกต่างระหว่าง
เพศชาย และเพศหญิง 

  ลักษณะความแตกต่างของเพศชาย  เพศหญิง 
-  ร่างกาย -  อารมณ์ -  ลักษณะนิสัย 

ป. 2 ระบุบทบาทหน้าที่ของตนเอง และ
สมาชิกในครอบครัว 

  บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว 
-  ตนเอง -  พ่อ แม่ -  พี่น้อง -  ญาต ิ

 บอกความส าคัญของเพื่อน   ความส าคญัของเพื่อน (เช่น พูดคุย ปรึกษา  เล่น 
ฯลฯ) 

 ระบุพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศ   พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศ 
-  ความเป็นสุภาพบุรุษ 
-  ความเป็นสุภาพสตรี 

 อธิบายความภาคภูมิใจในความเป็น
เพศหญิง หรือเพศชาย 

  ความภาคภูมิใจในเพศหญิง  หรือเพศชาย 

ป. 3 อธิบายความส าคัญ  และความ
แตกต่างของครอบครัวที่มีต่อตนเอง 

  ความส าคญัของครอบครัว  ความแตกตา่งของแต่
ละครอบครัว 
-  เศรษฐกิจ -  สังคม -  การศึกษา 

 อธิบายวิธีสร้างสัมพันธภาพใน
ครอบครัวและกลุ่มเพื่อน 

  วิธีการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวและกลุ่ม
เพื่อน 

 บอกวิธีหลีกเล่ียงพฤติกรรมที่น าไปสู่
การล่วงละเมิดทางเพศ 

  พฤติกรรมที่น าไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศ (การ
แต่งกาย  การเที่ยวกลางคืน  การคบเพื่อน  การเสพ
สารเสพติด ฯลฯ) 
    วิธีหลีกเล่ียงพฤติกรรมที่น าไปสู่การล่วงละเมิด
ทางเพศ (ทักษะปฏิเสธและอืน่  ๆ ) 
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สาระที่ 3     การเคลื่อนไหว  การออกก าลังกาย  การเลน่เกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 
มาตรฐาน พ 3.1   เข้าใจ  มีทักษะในการเคลื่อนไหว  กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม  และกีฬา 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1 เคลื่อนไหวรา่งกายขณะอยูก่ับที่  

เคลื่อนที่และใช้อุปกรณ์ประกอบ 
  ธรรมชาติของการเคลื่อนไหวร่างกายใน
ชีวิตประจ าวัน 
- แบบอยู่กับที ่ เชน่ นั่ง ยืน ก้มเงย เอียง  ซ้าย 
ขวา เคลื่อนไหวข้อมือ ข้อเท้า แขน  ขา  
- แบบเคลื่อนที่ เชน่ เดิน วิ่ง กระโดด กลิ้งตัว 
- แบบใช้อุปกรณ์ประกอบ เช่น จับ โยน เตะ  
เคาะ 

 เล่นเกมเบ็ดเตล็ดและเข้าร่วม
กิจกรรมทางกายที่ใชก้าร
เคลื่อนไหวตามธรรมชาติ  

  กิจกรรมทางกายที่ใช้ในการเคลื่อนไหวตาม
ธรรมชาต ิ
-  การเล่นเกมเบ็ดเตล็ด 

ป. 2 ควบคุมการเคลื่อนไหวรา่งกาย  
ขณะอยู่กับที ่ เคลื่อนที ่และใช้
อุปกรณ์ประกอบ 

    ลักษณะและวิธีการของการเคลื่อนไหว
ร่างกาย  แบบอยู่กับที่ เชน่  กระโดด  บิดตวั  ดงึ  
ผลัก  แบบเคลื่อนที่  เช่น  กระโดดเขย่ง  ก้าวชิด
ก้าว  วิ่งตามทศิทางที่ก าหนด  และแบบใช้
อุปกรณ์ประกอบ เช่น คีบ  ขว้าง  ต ี

 เล่มเกมเบ็ดเตล็ดและเข้าร่วม
กิจกรรมทางกายที่วิธีเลน่ อาศัย
การเคลื่อนไหวเบื้องต้นทัง้แบบอยู่
กับที่  เคลื่อนที่และใช้อุปกรณ์
ประกอบ 

  การเล่นเกมเบ็ดเตล็ด  และเข้าร่วมกิจกรรม
ทางกายที่วิธีเล่นอาศัยการเคลื่อนไหวเบื้องต้นทั้ง
แบบอยู่กับที ่ เคลื่อนที ่ และใช้อุปกรณ์ประกอบ 

ป. 3 ควบคุมการเคลื่อนไหวรา่งกาย  
ขณะอยู่กับที ่ เคลื่อนที่และใช้
อุปกรณ์ประกอบอย่างมีทิศทาง 

    การเคลื่อนไหวรา่งกายแบบอยู่กับที่  
เช่น ย่อยืด เขย่ง พับตัว เคลือ่นไหวล าตัว  การ
เคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ เชน่ เดนิต่อเท้า เดิน
ถอย-หลัง กระโจน และแบบใช้อุปกรณ์ประกอบ
โดยมีการบังคบัทิศทาง เช่น ดีด  ขว้าง โยน    
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
และรับ 
    วิธีการควบคุมการเคลื่อนไหวรา่งกายแบบ
ต่าง ๆ  อยา่งมีทิศทาง 

 เคลื่อนไหวรา่งกายที่ใชท้ักษะการ
เคลื่อนไหวแบบบังคับทิศทาง ใน
การเล่นเกมเบด็เตล็ด 

    กิจกรรมทางกายที่ใช้ทักษะการเคลื่อนไหว
แบบบังคับทิศทาง ในการเลน่เกมเบ็ดเตล็ด 

 
สาระที่ 3     การเคลื่อนไหว  การออกก าลังกาย  การเลน่เกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 
มาตรฐาน พ 3.2   รักการออกก าลังกาย การเล่นเกม และการเลน่กีฬา ปฏิบัติเป็นประจ าอย่าง
สม่ าเสมอ  มวีินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ าใจนักกฬีา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชมใน
สุนทรียภาพของการกฬีา 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1 ออกก าลังกาย  และเล่นเกม  ตาม

ค าแนะน า  อย่างสนุกสนาน 
    การออกก าลังกาย และการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด 

 ปฏิบัติตนตามกฎ  กติกา  ข้อตกลง
ในการเล่นเกมตามค าแนะน า 

    กฎ  กติกา  ข้อตกลงในการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด 

ป.2 ออกก าลังกาย และเล่นเกม  ได้ด้วย
ตนเองอย่างสนุกสนาน 

    การออกก าลังกาย และเล่นเกมเบ็ดเตล็ด 
    ประโยชนข์องการออกก าลังกายและการเล่นเกม 

 ปฏิบัติตามกฎ  กติกาและข้อตกลง
ในการเล่นเกมเป็นกลุ่ม 

    กฎ กติกา ข้อตกลงในการเล่นเกมเป็นกลุ่ม 

ป. 3 เลือกออกก าลังกาย การละเล่น
พื้นเมือง และเล่นเกม ที่เหมาะสมกับ
จุดเด่นจุดด้อยและข้อจ ากัดของ
ตนเอง 

    แนวทางการเลือกออกก าลังกาย การละเล่น
พื้นเมืองและเล่นเกมที่เหมาะสมกับจุดเด่น   จุดด้อย
และข้อจ ากัดของแต่ละบุคคล 

 ปฏิบัติตามกฎ  กติกาและข้อตกลง
ของการออกก าลังกาย  การเล่นเกม  
การละเล่นพื้นเมืองได้ด้วยตนเอง 

    การออกก าลังกาย  เกม  และการละเล่น
พื้นเมือง 
    กฎ  กติกาและข้อตกลงในการออกก าลงักาย  
การเล่นเกม  และการละเล่นพื้นเมือง 
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สาระที่ 4    การสร้างเสริมสขุภาพ  สมรรถภาพและการป้องกันโรค 
มาตรฐาน พ 4.1    เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การด ารงสุขภาพ  การป้องกนั
โรค และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1 ปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญตัิ

แห่งชาติตามค าแนะน า 
  การปฏิบัติตนตามหลักสขุบัญญัติแห่งชาติ 

 บอกอาการเจบ็ป่วยที่เกิดขึน้กับ
ตนเอง 

  ลักษณะอาการเจ็บป่วยทีเ่กิดขึ้นกับตนเอง 
-  ปวดศีรษะ 
-  ตัวร้อน 
-  มนี้ ามกู 
-  ปวดท้อง 
-  ผื่นคนั (หนงัศีรษะ  ผิวหนงั) 
-  ฟกช้ า ฯลฯ 

 ปฏิบัติตนตามค าแนะน าเมื่อมีอาการ
เจ็บป่วย 

  วิธีปฏิบัติตนเมื่อมีอาการเจ็บป่วยที่เกิด
ขึ้นกับตนเอง 

ป. 2 บอกลักษณะของการมีสุขภาพด ี   ลักษณะของการมีสุขภาพด ี
-  ร่างกายแข็งแรง 
-  จิตใจ  รา่เรงิ  แจม่ใส 
-  มีความสุข 
- มีความปลอดภัย 

 เลือกกินอาหารที่มีประโยชน ์   อาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ 
 ระบุของใช้และของเล่นที่มีผลเสียต่อ

สุขภาพ 
  ของใช้และของเล่นที่มีผลเสียต่อสุขภาพ 

 อธิบายอาการและวิธีป้องกันการ
เจ็บป่วย การบาดเจ็บที่อาจเกิดข้ึน 

  อาการและวิธีป้องกันการเจ็บป่วย 
-  ตาแดง  ท้องเสีย  ฯลฯ 
  อาการและวิธีป้องกันการบาดเจ็บ 
-  ถูกของมีคม  แมลงสัตว์กัดต่อย หกลม้ ฯลฯ 

 ปฏิบัติตามค าแนะน าเมื่อมีอาการ   วิธีปฏิบตัิตนเมื่อเจ็บปว่ยและบาดเจ็บ 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เจ็บป่วยและบาดเจ็บ  

ป. 3 อธิบายการติดต่อและวิธีการป้องกัน
การแพร่กระจายของโรค 

  การติดต่อและวิธีการป้องกันการ
แพร่กระจายของโรค 

 จ าแนกอาหารหลัก 5 หมู ่   อาหารหลัก 5 หมู ่
 เลือกกินอาหารที่หลากหลายครบ 5 

หมู่  ในสัดส่วนที่เหมาะสม 
  การเลือกกนิอาหารที่เหมาะสม 
-  ความหลากหลายของชนดิอาหารในแต่ละ
หมู ่
-  สัดส่วนและปริมาณของอาหาร (ตามธง
โภชนาการ) 

 แสดงการแปรงฟันให้สะอาดอย่างถูก
วิธ ี

  การแปรงฟนัให้สะอาดอย่างถูกวิธี 
(ครอบคลุมบริเวณขอบเหงือกและคอฟัน) 

 สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายได้ตาม
ค าแนะน า 

  การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อ
สุขภาพ 
-  วิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
-  วิธีการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ  
โดยการออกก าลังกาย การพักผ่อน  และ
กิจกรรมนันทนาการ 

 
สาระที่ 5  ความปลอดภัยในชีวิต 
มาตรฐาน พ 5.1 ป้องกันและหลีกเลี่ยงปจัจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงตอ่สุขภาพ อุบตัิเหตุ การใช้ยา 
สารเสพติด และความรนุแรง 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป. 1 ระบุสิ่งที่ท าให้เกิดอันตราย ที่บ้าน 

โรงเรียน  และการป้องกัน 
    สิ่งทีท่ าให้เกิดอันตรายภายในบ้านและ
โรงเรียน 
    การป้องกันอันตรายภายในบ้านและ
โรงเรียน 

 บอกสาเหตุและการป้องกันอนัตรายที่    อนัตรายจากการเล่น 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เกิดจากการเลน่ -  สาเหตุทีท่ าให้เกิดอันตรายจากการเลน่ 

-  การป้องกันอันตรายจากการเล่น 
 แสดงค าพูดหรือท่าทางขอความ

ช่วยเหลือจากผู้อื่นเมื่อเกิดเหตุร้ายที่
บ้านและโรงเรยีน 

  การขอความช่วยเหลือเมือ่เกิดเหตุร้ายที่
บ้านและโรงเรยีน 
-  บุคคลที่ควรขอความช่วยเหลือ 
-  ค าพูดและทา่ทางการขอความช่วยเหลือ 

ป. 2 ปฏิบัติตนในการป้องกนัอุบตัิเหตุที่
อาจเกิดขึ้นทางน้ า  และทางบก 

  อุบัติเหตทุางน้ า  และทางบก 
-  สาเหตุของอุบัติเหตุทางน้ าและทางบก 
-  วิธีการป้องกันอุบัติเหตุทางน้ าและทางบก 

 บอกชื่อยาสามัญประจ าบ้าน  และใช้
ยาตามค าแนะน า 

  ยาสามัญประจ าบ้าน 
-  ชื่อยาสามัญประจ าบ้าน 
-  การใช้ยาตามความจ าเป็นและลักษณะ
อาการ 

 ระบุโทษของสารเสพติด  สารอันตราย
ใกล้ตัวและวิธกีารป้องกัน 

  สารเสพติดและสารอันตรายใกล้ตัว 
-  โทษของสารเสพติด และสารอนัตรายใกล้ตัว 
-  วิธีป้องกนั 
 

 ปฏิบัติตนตามสัญลักษณ์และป้าย
เตือนของสิ่งของหรือสถานที่ที่เป็น
อันตราย 

  สัญลักษณแ์ละป้ายเตือนของสิ่งของหรือ
สถานที่ที่เปน็อันตราย 
-  ความหมายของสัญลักษณ์และป้ายเตือน 

 อธิบายสาเหต ุ อันตราย  วิธีป้องกนั
อัคคีภัยและแสดงการหนีไฟ 

  อัคคีภัย 
-  สาเหตุของการเกิดอัคคีภัย 
-  อันตรายซึ่งได้รับจากการเกิดอัคคีภัย 
-  การป้องกันอัคคีภัย  และการหนีไฟ 

ป. 3 ปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุในบ้าน โรงเรียน และการ
เดินทาง 

  วิธีปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุในบ้าน  โรงเรียนและการเดินทาง 

 แสดงวิธีขอความช่วยเหลือจากบุคคล   การขอความช่วยเหลือจากบุคคลและแหล่ง



  21 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
และแหล่งต่าง  ๆ  เมื่อเกิดเหตุร้าย  
หรืออุบัติเหต ุ

ต่าง ๆ  เมื่อเกิดเหตุร้ายหรืออุบัติเหต ุ

 แสดงวิธีปฐมพยาบาล  เมื่อบาดเจ็บ
จากการเล่น 

  การบาดเจบ็จากการเล่น 
-  ลักษณะของการบาดเจ็บ 
-  วิธีปฐมพยาบาล (บาดเจบ็ ห้ามเลือด ฯลฯ) 

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
ความหมายของการจัดการเรียนรู้ 

การจัดการเรียนรู้หรือการจัดการเรียนการสอน มีความหมายและมีลักษณะ
เหมือนกัน แต่เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 นักวิชาการได้
เปลี่ยนมาใช้เป็นการจัดการเรียนรู้ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

นักการศึกษาได้อธิบายถึงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ไว้ดังนี้ 
เลซิน และคณะ (Leshin , Pollock and Reguluth. 1992: 23) ได้กล่าวถึง

องค์ประกอบหลัก 4 ประการของการสร้างและพัฒนารูปแบบการสอนดังนี้ 
1. การวิเคราะห์ ความต้องการประกอบการวิเคราะห์ปัญหาและการ

วิเคราะห์ขอบข่ายของปัญหาตลอดจนความต้องการในการจัดการเรียนการสอน 
2. การเลือกและจัดล าดับเนื้อหา ประกอบด้วยการวิเคราะห์งานและการ

จัดล าดับของงานว่าในการจัดการเรียนการสอนนั้น ควรน าสาระใดไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เป็นอันดับแรกสาระใดควรน าไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นอันดับต่อไป 

3. การพัฒนาบทเรียน ประกอบด้วยการก าหนดกิจกรรมการเรียนการ
สอนและการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะน าไปใช้ในการสอนแต่ละครั้ง แล้วจึงทดลอง
ใช้รูปแบบที่ได้ออกแบบไว ้

4. การประเมินผลการสอน เป็นขั้นตอนส าคัญที่ท าหลังจากได้ทดลองใช้
รูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้น เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการสอนที่ได้พัฒนาขึ้น 

แมคกริฟฟ์ และคณะ (Mcgriff  and Other. 2000) กล่าวว่า การพัฒนาการ
เรียนการสอนจ าเป็นต้องมีการศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของเรียนเพื่อน าไปพัฒนาการ
สอนมาก าหนดกรอบของการเรียนการสอนที่สามารถยืดหยุ่นได้ตามความแตกต่างของผู้เรียนแต่
ละคนอันจะน าไปสู่การเรียนรู้ที่ได้ผลและประสิทธิภาพ  



  22 

จอยซ์ และวีล (Joyce  and Weil 2004: 21) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้ คือ 
แผน (Plan) หรือแบบแผน (Pattern) ที่สามารถใช้เพื่อการสอนโดยตรงในห้องเรียน หรือการสอน
กลุ่มย่อย เป็นแนวทางของการเรียนที่ช่วยให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเรียน ได้เสนอหลัการ
พัฒนาการสอนไว้ดังนี้ 

1. รูปแบบการสอนต้องมีทฤษฎีรองรับ เช่น ทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้ 
2. เมื่อพัฒนารูปแบบการสอนแล้วก่อนน าไปใช้อย่างแพร่หลายจะต้องมี

การวิจัยเพื่อทดสอบทฤษฎีและตรวจสอบคุณภาพในเชิงการน าไปใช้ในสถานการณ์จริงและน าข้อ
คันพบมาปรับปรุงแก้ไขที่พัฒนาขึ้น 

3. การพัฒนาการสอน อาจออกแบบให้ได้ใช้อย่างกว้างขวางหรือเพื่อ
วัตถุประสงค์เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ 

4. การพัฒนารูปแบบการสอน จะมีจุดมุ่งหมายหลักที่ถือเป็นหลักในการ
พิจารณาเลือกรูปแบบไปใช้ กล่าวคือ ถ้าผู้ใช้น ารูปแบบการสอนไปใช้ตรงกับจุดมุ่งหมายหลักก็จะ
ท าให้เกิดผลสูงสุดแต่ก็สามารถน ารูปแบบนั้นไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ ได้ ถ้าพิจารณา
เห็นว่าเหมาะสมแต่ก็อาจได้ผลส าเร็จลดน้อยลงไป 

ทิศนา แขมมณี (2554: 15) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้หมายถึงสภาพ
ลักษณะของการจัดการเรียนรู้ที่ครอบคลุมองค์ประกอบที่ส าคัญซึ่งได้รับการจัดไว้อย่างเป็น
ระเบียบ ตามหลักปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิดหรือความเชื่อต่าง ๆ โดยประกอบด้วย
กระบวนการหรือขั้นตอนส าคัญในการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งวิธีสอนและเทคนิคการสอนต่าง  ๆ ให้
บรรลุวัตถุประสงค์  

ศศิธร  จันทมฤก (2554: 39-42) กระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนนั้น
ต้องจัดท าอย่างเป็นระบบ โดยศึกษาสภาพปัญหา แนวคิด ทฤษฎีหรือความเชื่อที่ใช้เป็นพื้นฐานใน
การพัฒนาการเรียนการสอน ก าหนดองค์ประกอบส าคัญของการรูปแบบการเรียนการสอน ได้แก่ 
หลักหาร วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน ซึ่งรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น
จ าเป็นต้องได้รับการประเมินประสิทธิภาพว่าสามารถท าให้เด็กบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม ่

จะเห็นได้ว่าการพัฒนาการจัดการเรียนรู้นั้นต้องท าอย่างเป็นขั้นตอนให้เป็น
ระบบ โดยมีการศึกษาสภาพปัญหา แนวคิด ทฤษฎีหรือความเชื่อที่ใช้เป็นพื้นฐานในการ
พัฒนาการเรียนการสอน และน ามาก าหนดองค์ประกอบของแผนให้สอดคล้องและสัมพันธ์กัน เพื่อ
น าไปทดลองใช้จริงและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ แล้วน าผลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาให้ได้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ อีกทั้งยังสามารถวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียนเพื่อน ามา
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ก าหนดกรอบของการสอนที่สามารถยืดหยุ่นได้ตามความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละคน จะน าไปสู่
การเรียนรู้ได้ผละและมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้วิจัยหลัการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับแผนการจัดการ
เรียนรู้ดังกล่าวข้างต้นมาเป็นแนวทางในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้  

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ 
แมคกริฟฟ์ และคณะ (Mcgriff and Other. 2000) การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้

ในปัจจุบัน มีเป้าหมายหลักคือต้องการให้มีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และมีการ
เรียนรู้ที่เหมาะสม ดังนั้นในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้จะต้องมีกระบวนการในการพัฒนา
ต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียน เพื่อน ามาก าหนดกรอบของออกแบบแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นตามความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละคน ซึ่งจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ได้ผล
และมีประสิทธิภาพ  

กระบวนการวิจัยและพัฒนา 
ทิศนา แขมมณี (2540: 12) กระบวนการวิจัยและพัฒนามีขั้นตอน ดังนี้ 

1. การส ารวจ สังเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการ เป็นการด าเนินการวิจัย
เชิงส ารวจ (Surveyresearch) หรือการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อหาค าตอบ
เกี่ยวกับสภาพปัญหาความต้องการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ รวมทั้งลักษณะที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ที่
ต้องการให้พัฒนา ผลการด าเนินการในขั้นตอนนี้จะท าให้ผู้วิจัยสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้
สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้น 

2. การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นการด าเนินการโดยการน าความรู้และ
ผลการวิจัยที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะเริ่มจากการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์
โดยการก าหนดวัตถุประสงค์เฉพาะของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การก าหนดวิธีที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
และทรัพยากรที่ต้องการเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งในด้านก าลังคน งบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ์ 
และระยะเวลา หลังจากนั้นจึงด าเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีลักษณะหรือรูปแบบตาม ความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ส่วนผลิตภัณฑ์ที่จะพัฒนามีลักษณะอย่างไรหรือส่วนประกอบของ
ผลิตภัณฑ์มีอะไรบ้างจะขึ้นอยู่กับชนิดของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ในขั้นตอนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์นี้
จะต้องใช้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการสร้างผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด 

3. การทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ เมื่อสร้างผลิตภัณฑ์เสร็จแล้วจะต้องน าไปตรวจสอบ
ความเหมาะสมและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ถ้าหากผลการตรวจสอบความเหมาะสมและ
ประสิทธิภาพยังไม่เป็นที่พึงพอใจหรือมีบางส่วนที่ไม่สมบูรณ์จะต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไข
จนกระทั่งผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด ส าหรับการทดลอง
ใช้ผลิตภัณฑ์จะด าเนินการ ดังนี้ 
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3.1 การทดลองกับกลุ่มเป้าหมายขนาดเล็ก เป็นการทดลองเบื้องต้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมผลประเมินเชิงคุณภาพเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ มักนิยมทดลองใช้
ผลิตภัณฑ์ในโรงเรียน 1-3 โรง เด็กนักเรียน 6-12 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยสังเกต สัมภาษณ์ 
สอบถาม แล้วน าข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงรูปแบบของผลิตภัณฑ์ 

3.2 การทดลองกับกลุ่มเป้าหมายขนาดใหญ่ เป็นการน าผลิตภัณฑ์ไปทดลอง
กับกลุ่มเป้าหมายที่มีขนาดใหญ่ หรือเรียกว่ากลุ่มน าร่อง (Pilot group) ซึ่งได้แก่การน าไปใช้ใน
โรงเรียน 5-15 โรง มีจ านวนนักเรียน 30-100 คน โดยมีการทดสอบก่อนและหลังการใช้ผลิตภัณฑ์ 
น าผลที่ประเมินเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์หรือกลุ่มควบคุมที่เหมาะสม วัตถุประสงค์หลักของ
การทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มขนาดใหญ่ เพื่อต้องการที่จะบ่งชี้ว่าผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือไม่ ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ในกาด าเนินการของขั้นตอนนี้จะใช้
การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental design) แล้วน าผลการวิจัยมาแก้ไขปรับปรุงผลิตภัณฑ์ 

3.3 การทดลองความพร้อมน าไปใช้ หลังจากปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ์จนมี
ความมั่นใจในด้านคุณภาพ ผู้วิจัยจึงน ารูปแบบไปทดลองใช้ เพื่อตรวจสอบความพร้อมสู่การ
ปฏิบัติ โดยน าไปใช้ในโรงเรียน 10-30 โรง นักเรียน 40-200 คน รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
และสังเกต เพื่อตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ทางการศึกษาที่พัฒนาขึ้นมีความพร้อมที่จะน าไปใช้ใน
โรงเรียนได้หรือไม่เพียงใด แล้วน าสารสนเทศที่ได้จากขั้นตอนนี้มาแก้ไขปรับปรุงผลิตภัณฑ์ เช่น 
คู่มือในการใช้ผลิตภัณฑมีความชัดเจนหรือไม่ เป็นต้น การด าเนินการในขั้นตอนนี้ เป็นกา ร
ประเมินผลการใช้ผลิตภัณฑ์ในภาพรวมทั้งหมด ซึ่งจะประเมินทั้งตัวผลิตภัณฑ์กระบวนการใช้
ผลิตภัณฑ์ ผลที่ได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เป็นต้น ผลที่ได้จากการ
ประเมินจะน าไปสู่การตัดสินใจปรับปรุงผลิตภัณฑ์นั้น ๆ หากพิจารณาแล้วพบว่าไม่คุ้มค่าหรือเสี่ยง
อันตรายก็จะยุติการใช้ผลิตภัณฑ์นั้น แต่ถ้าหากผลการประเมินพบว่าผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้น
สามารถน าไปใช้ได้เป็นอย่างดีก็จะน าไปสู่การด าเนินการขั้นต่อไปคือการจดลิขสิทธิ์ การเผยแพร่ 
และการประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง 

4. การเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ เป็นการน าผลการวิจัยและผลิตภัณฑ์ไปเผยแพร่ เช่น 
การน าเสนอในที่ประชุมสัมมนาทางวิชาการหรือวิชาชีพ การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ 
การติดต่อกับหน่วยงานทางการศึกษาเพื่อจัดท าผลิตภัณฑ์ทางการศึกษาเผยแพร่ไปในโรงเรียน
ต่าง ๆ หรือติดต่อกับบริษัทเพื่อผลิต จ าหน่ายและเผยแพร่ในวงกว้างต่อไปขั้นตอนของการวิจัยและ
พัฒนาสามารถสรุปเป็นภาพประกอบได้ ดังนี้ 

ขั้นตอนของการวิจัยและพัฒนาสามารถสรุปเป็นภาพประกอบได้ ดังนี้ 
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การด าเนินการวิจัยเชิงส ารวจหรือการ
สังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
หาค าตอบเกี่ยวกับสภาพปัญหา ความต้องการ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ รวมทั้งลักษณะที่เหมาะสม
ของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการให้พัฒนาเพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

ด าเนินการตรวจสอบความเหมาะสมและ

ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์โดยจะด าเนินการ

ทดลอง  3 คร้ัง ได้แก่ การทดลองกับกลุ่มเล็ก 

การทดลองกับกลุ่มใหญ่และการทดลองความ

พร้อมน าไปใช้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2 กระบวนการวิจัยและพัฒนา 

 

ขั้นตอนที่ 1 

การส ารวจ สังเคราะห์ 

สภาพปัญหา 

และความต้องการ 

ขั้นตอนที่ 2 

การออกแบบ 

พัฒนาผลิตภัณฑ์ 

ขั้นตอนที่ 4 

การเผยแพร่ 

 ผลิตภัณฑ์ 

น าความรู้และผลการวิจัยที่ได้จาก ขั้นตอนที่  1 

มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยให้มีลักษณะและ

รูปแบบตามความ 

ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

การน าเสนอผลการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในที่

ประชุมสัมมนาทางวิชาการหรือวิชาชีพ การ

ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการการติดต่อ

กับหน่วยงานทางการศึกษาเพื่อจัดท าผลิตภัณฑ์

ทางการศึกษาหรือติดต่อกับบริษัทเพื่อผลิต 

จ าหน่าย และเผยแพร่ในวงกว้าง 

ขั้นตอนที่ 3 

การทดลอง 

ใช้ผลิตภัณฑ 

การพัฒนา 

(development) 

การวิจัย
(research) 
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การเรียนรู้แบบบูรณาการ 
ความหมายของบูรณาการ 

อภิญญา  การิกาญจน์ (2551: ออนไลน์) การบูรณาการทางการสอนจะช่วยฝึกให้
ผู้เรียนรู้จักน าความรู้ไปผสมผสานกัน ฝึกให้รู้จักใช้เหตุผลและการน าไปประยุกต์ใช้ เพื่อแก้ปัญหา
ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียน โดยการ 

1. ผสมผสานหลักสูตร ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 
2. ผสมผสานกระบวนการสอน กระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมอันดี

งาม โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและความสามารถทางสติปัญญา  
สุมานิน รุ่งเรืองธรรม (2522) ส าหรับความหมายของค าว่าบูรณาการนั้น อาจ

พิจารณาได้ 2 ลักษณะ คือ ความหมายทั่วไป คือ การท าให้สมบูรณ์หรือการท าให้หน่วยย่อย ๆ ที่
สัมพันธ์ ซึ่งอาศัยกันอยู่ เข้ามาร่วมท าหน้าที่อย่างประสานกลมกลืนเป็นองค์รวมส่วนอีก
ความหมายหนึ่งเป็นความหมายในสาขาวิชาทางศึกษาศาสตร์หรือคุรุศาสตร์ บูรณาการหมายถึง
การน าเอาศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันมาผสมผสานเข้าด้วยกันเพื่อ
ประโยชน์ในการเรียนรู้ของผู้เรียนการจัดการเรียนการสอน จึงจ าเป็นต้องใช้วิธีบูรณาการ คือ เน้นที่
องค์รวมของความรู้มากกว่าเนื้อหาย่อยของแต่ละวิชา และเน้นที่กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
ส าคัญยิ่งกว่าการบอกเนื้อหาของครูการเรียนการสอนแบบบูรณาการจะประสบผลส าเร็จได้นั้น 
จ าเป็นจะต้องได้ผู้สอนที่ดีเพื่อท าหน้าที่ให้ผู้ เรียนเกิดความซาบซึ้งและส่งเสริมการพัฒนา
ความสามารถเต็มตามศักยภาพของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ      

ลักษณะส าคัญของการบูรณาการ  
สุมิตร  คุณานุกร (2523) การสอนแบบบูรณาการเป็นการสัมพันธ์ความรู้ ซึ่งแยก

ออกเป็นวิธีย่อยได้ 4 วิธี คือ  
1. น าเอาความรู้อื่นที่ใกล้เคียงกับเรื่องที่ก าลังสอนมาสัมพันธ์กัน  
2. น าเอาความรู้เกี่ยวกับเรื่องอื่น ๆ ที่เป็นเหตุเป็นผลเกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่ก าลัง

สอนมาสัมพันธ์กัน  
3. รับงานที่ให้เด็กท าให้มีลักษณะสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในสังคม 
4. พยายามน าสิ่งที่เป็นแกนเข้าไปผนวกกับสิ่งที่ก าลังสอนทุกครั้งที่มีโอกาสจะ

สอดแทรกแกนดังกล่าวนี้อาจเป็นความคิดรวบยอด  ทักษะ  และค่านิยม 
อภิญญา  การิกาญจน์ (2551: ออนไลน์) การบูรณาการท าได้หลายระดับ โดยเป็น

การบูรณาการระหว่างความรู้ของวิชาต่าง ๆ (บูรณาการหลักสูตร) ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ 
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(บูรณาการกระบวนการเรียนการสอน) พัฒนาการทางความรู้พัฒนาการทางจิตใจ (จิตพิสัย) เน้น
ทั้งความรู้ เจตคติ ค่านิยม ความสนใจ สุนทรียภาพ ความรู้และการกระท า เน้นทั้งความรู้และ
ทักษะพิสัย สิ่งที่เรียนในโรงเรียนกับสิ่งที่เป็นอยู่ในชีวิตประจ าวันของผู้เรียน สิ่งที่เรียนในโรงเรียน
ต้องมีความหมายและมีคุณค่าต่อชีวิต สามารถน าไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้น การจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ (Learning Integration) อาจจัดได้ 2 ลักษณะ  คือ 

1. การบูรณาการภายในวิชา (Intradisciplinary) เป็นการบูรณาการที่เกิดขึ้น
ภายในขอบเขตของเนื้อหาเดียวกัน วิชาที่ใช้หลักการบูรณาการภายในวิชาเดียวกันมากที่สุด คือ 
วิชาภาษา หรือกระบวนการทางภาษา ซึ่งประกอบด้วยการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
เนื่องจากมีความเกี่ยวพันกันหลายแบบ นอกจากวิชาภาษาแล้ว วิชาสังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
หรือคณิตศาสตร์ ก็ใช้หลักการเชื่อมโยงภายในวิชาได้ 

2. การบูรณาการระหว่างวิชา (Interdisciplinary) เป็นการเชื่อมโยงหรือรวม
ศาสตร์ต่าง ๆ ตั้งแต่ 2 สาขาวิชาขึ้นไปภายในหัวเรื่อง (Theme) เดียวกัน เป็นการเรียนรู้โดยใช้
ความรู้ความเข้าใจและทักษะในศาสตร์ หรือความรู้ในวิชาต่าง  ๆ มากกว่า 1 วิชาขึ้นไป เพื่อ
แก้ปัญหา หรือการแสวงหาความรู้ความเข้าใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง การเชื่อมโยงความรู้และทักษะ
ระหว่างวิชาต่าง ๆ จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ลึกซึ้ง ไม่ใช่เพียงผิวเผินและมีลักษณะใกล้เคียง
กับชีวิตจริงมากขึ้น  

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการทั้ง 2 ลักษณะนั้นสามารถจัดเป็นรูปแบบของการบูร
ณาการ (Models of Integration) ได้ 4 รูปแบบ คือ 

1. บู รณาการแบบสอดแทรก ( Infusion Instruction) ครูผู้สอนในวิชาหนึ่ ง
สอดแทรกเนื้อหาของวิชาอื่น ๆ เข้าในการเรียนการสอนของตน เป็นการสอนตามแผนการสอนและ
ประเมินผลโดยครูคนเดียว วิธีนี้ถึงแม้นผู้เรียนจะเรียนจากครูคนเดียว แต่สามารถมองเห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างวิชาได้  

2. บูรณาการแบบขนาน (Parallel Instruction) ครูตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปสอนต่างวิชา
กันต่างคนต่างสอน แต่ต้องวางแผนเพื่อสอนร่วมกัน โดยมุ่งสอนหัวเรื่อง ความคิดรวบยอด ปัญหา
เดียวกัน ระบุสิ่งที่ท าร่วมกันและตัดสินใจร่วมกันว่าจะสอนหัวเรื่อง/ความคิดรวบยอดและปัญหา
นั้น ๆ อย่างไร ในวิชาของแต่ละคนใครควรสอนก่อน-หลัง งานหรือการบ้านที่มอบหมายให้ผู้เรียน
ท าจะแตกต่างกันไปในแต่ละวิชา แต่ทั้งหมดจะต้องมีหัวเรื่อง ความคิดรวบยอด ปัญหาร่วมกัน 
การสอนแต่ละวิชาจะเสริมซึ่งกันและกนัท าให้ผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันระหว่างวิชา 
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3. บูรณาการแบบสหวิทยาการ (Multidisciplinary Instruction) การจัดการเรียน
การสอนตามรูปแบบนี้คล้ายกับบูรณาการแบบขนาน กล่าวคือครูตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปสอนต่างวิชา
กัน มาวางแผนเพื่อสอนร่วมกัน โดยก าหนดว่าจะสอนหัวเรื่อง ความคิดรวบยอด ปัญหาเดียวกัน 
ต่างคนต่างแยกกันสอนตามแผนการสอนของตน แต่มอบหมายให้ผู้เรียนท างานหรือโครงการ
ร่วมกัน ซึ่งจะช่วยเชื่อมโยงความรู้สาขาวิชาต่าง ๆ เข้าด้วยกันจนสร้างชิ้นงานได้ ครูแต่ละวิชา
ก าหนดเกณฑ์เพื่อประเมินผลชิ้นงานของผู้เรียนในส่วนวิชาที่ตนสอน 

4. บูรณาการแบบข้ามวิชา หรือสอนเป็นคณะ (Transdisciplinary Instruction) 
ครูที่สอนวิชาต่าง ๆ ร่วมกันวางแผน ปรึกษาหารือก าหนดหัวเรื่อง ความคิดรวบยอด ปัญหา
เดียวกัน จัดท าแผนการสอนร่วมกัน แล้วร่วมกันสอนเป็นคณะ (Team) โดยด าเนินการสอนผู้เรียน
กลุ่มเดียวกัน มอบหมายงาน โครงการให้นักเรียนท าร่วมกัน ครูทุกวิชาร่วมกันก าหนดเกณฑ์เพื่อ
ประเมินผลชิ้นงานของผู้เรียนร่วมกัน 

ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
อภิญญา  การิกาญจน์ (2551: ออนไลน์) การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  

ทั้งการบูรณาการภายในวิชาและบูรณาการระหว่างวิชา  มีหลักการเช่นเดียวกัน โดยมีขั้นตอนและ
วิธีการดังนี้ 

1. ก าหนดเรื่องที่จะสอน โดยการศึกษาหลักสูตรและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ
เนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้องกัน เพื่อน ามาก าหนดเป็นเรื่องหรือปัญหาหรือความคิดรวบยอดในการ
สอน 

2. ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยการศึกษาจุดประสงค์ของวิชาหลักและวิชา
รองที่จะน ามาบูรณาการ  และก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ในการสอน ส าหรับหัวเรื่องนั้น  ๆ เพื่อ
การวัดและประเมินผล 

3. ก าหนดเนื้อหาย่อย เป็นการก าหนดเนื้อหาหรือหัวเรื่องย่อย ๆ ส าหรับการเรียน
การสอนให้สนองจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ 

4. วางแผนการสอน เป็นการก าหนดรายละเอียดของการสอนตั้งแต่ต้นจนจบ 
โดยการเขียนแผนการสอน/แผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญเช่นเดียวกับ
แผนการสอนทั่วไป คือ สาระส าคัญ จุดประสงค์ เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการสอนแบบบูรณาการ  
สุมิตร  คุณานุกร (2523) ช่วยให้เกิดการเชื่อมโยงของการเรียนรู้ (Transfer of 

learning) ความรู้ที่เรียนไปแล้ว จะถูกน ามาสัมพันธ์กับความรู้ที่จะเรียนใหม่ ๆ จะท าให้เกิดการ
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เรียนรู้ได้เร็วขึ้นช่วยจัดเนื้อหาวิชา หรือความรู้ให้อยู่ในลักษณะเหมือนชีวิตจริง คือ ผสมผสานและ
สัมพันธ์เป็นความรู้ที่อยู่ในลักษณะหรือรูปแบบที่เอื้อต่อการน าไปใช้กับชีวิต ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจ
สภาพและปัญหาสังคมได้ดีกว่า การกระท าหรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในสังคมเป็นผลรวมจากหลาย 
ๆ สาเหตุ การที่จะเข้าใจปัญหาใดและสามารถแก้ปัญหานั้นได้ ควรพิจารณาปัญหาและที่มาของ
ปัญหาอย่างกว้าง ๆ ใช้ความรู้จากหลาย ๆ วิชามาสัมพันธ์กันเพื่อสร้างความเข้าใจใหม่ ๆ ขึ้น ช่วย
ให้การสอนและการให้การศึกษามีคุณค่ามากขึ้น แทนที่จะเป็นขบวนการถ่ายทอดความรู้หรือสาระ
แต่เพียงประการเดียว กลับช่วยให้สามารถเน้นการพัฒนาทักษะที่จ าเป็น ให้เกิดความคิดรวบยอด
ที่กระจ่างถูกต้อง และให้สามารถปลูกฝังค่านิยมที่ปรารถนาได้อีกด้วย ท าให้เกิดบูรณาการขึ้น 
การบูรณาการความรู้ท าให้วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาหรือการสอนเปลี่ยนไป จากเพื่อให้
ผู้เรียนได้รับความรู้ไปเป็นเพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นคุณค่าและน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

การประเมินผลในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
อภิญญา  การิกาญจน์ (2551: ออนไลน์) การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการนั้นเป็น

การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการได้คิดและปฏิบัติจริงตามความสนใจ ความถนัดของตนเอง เรียนรู้ทั้ง
แบบเรียนคนเดียวและเรียนเป็นกลุ่มจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยใช้กระบวนการเรียนรู้
ของตนเองและเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม (บูรณาการ) ดังนั้นการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ดังกล่าวจึงต้องสอดคล้องกับสภาพจริง นั่นคือการที่จะต้องน าลักษณะที่ส าคัญของการประเมินผล
ตามสภาพจริงมาใช้จึงจะเหมาะสมกับการเรียนรู้แบบบูรณาการ ซึ่งน่าจะมีการประเมิน
ความสามารถในด้านต่าง ๆ ดังนี้  การประเมินด้านกระบวนการคิด กระบวนการวางแผน
กระบวนการท างาน กระบวนการแก้ปัญหาโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ (การวิจัยอย่างง่าย)
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการประเมินผล คุณธรรมจริยธรรม ความตั้งใจ ความใส่ใจ คุณภาพของ
ผลงานโดยใช้วิธีการ เครื่องมือประเมินที่หลากหลาย ต่อเนื่องตลอดเวลาตามกิจกรรมการเรียนรู้
ของผู้เรียน ด้วยวิธีการสังเกตใช้แบบตรวจสอบรายการ ใช้แบบประมาณค่า การบันทึกการ
ปฏิบัติงาน การประเมินคุณภาพชิ้นงานและอาจมีการประเมินด้านความรู้ควบคู่กันไปด้วย โดย
การประเมินจะกระท าร่วมกันทั้งผู้สอนและผู้เรียน ซึ่งผลการประเมินเหล่านี้ควรจะเป็นส่วนหนึ่ง
ของการน ามาปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นด้วย 

ดังนั้นอาจสรุปได้ว่าการเรียนการสอนบูรณาการเป็นนวัตกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างวิชาชีพที่เรียนกับวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องความรู้กับกระบวนการเรียนรู้
พัฒนาการทางความรู้กับพัฒนาการทางจิตใจความรู้กับการกระท า ซึ่งจะท าให้เกิดกิจกรรมการ
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เรียนรู้ได้กว้างขวางรวมทั้งท าให้เกิดทักษะความสามารถในการแก้ปัญหาทั้งผู้เรียนและผู้สอนจะ
เห็นได้ว่าการเรียนการสอนแบบบูรณาการคงไม่พ้นความสามารถที่ผู้สอนจะท าได้หากให้ความเอา
ใจใส่อย่างต่อเนื่อง ค าว่า บูรณาการ นั้นหมายถึง  ลักษณะของการผสมผสานเนื้อหาวิชาหรือวิธี
สอน เพื่อส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  และมีประสบการณ์ในอันที่จะรวบรวมความคิด  มโนภาพ  
ความรู้  เจตคติ  ทักษะ และประสบการณ์ในการแก้ปัญหา 

แนวคิดและจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา 
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2( 

พ.ศ. 2545 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2545 (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2549: 6-12) ตามหมวดที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีดังนี้ 

หมวด 1 บททั่วไป : ความมุ่งหมายและหลักการ 
มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่

สมบรูณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

มาตรา 7 ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
การเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและ
ส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มี
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้ง
ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้
อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการ
ประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

มาตรา 8 การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้ 
(1) เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน 
(2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
(3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง       

หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา 
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มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

มาตรา 23 การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้  คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และ
บูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษาในเรื่องต่อไปนี้ 

(1) ความรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม 
ได้แก่ ครอบครัวชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของ
สังคมไทยและระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

(2) ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งความรู้
ความเข้าใจและประสบการณ์ เรื่องการจัดการการบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 

(3) ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย 
และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา    

(4) ความรู้ และทักษะด้านคณิตศาสตร์ และด้านภาษา เน้นการใช้
ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 

(5) ความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุข 

มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้  ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความ
ถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

(2) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และ
การประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 

(3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้
ท าได้ คิดเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
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(4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้
สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุก
วิชา 

(5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อ
การเรียน และอ านวยความสะดวกเพื่อใหผู้้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้
การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อ
การเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ 

(6) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความ
ร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพ 

หมวด 5 การบริหารและการจัดการการศึกษา 
มาตรา 33 สภาการศึกษา มีหน้าที่ 

(1) พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม และกีฬากับการศึกษาทุกระดับ 

(2) พิจารณาเสนอนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษาเพื่อด าเนินการ
ให้เป็นไปตามแผน (1) 

(3) พิจารณาเสนอนโยบายและแผนในการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา 

(4) ด าเนินการประเมินผลการจัดการศึกษาตาม (1) 
(5) ให้ความเห็นหรือค าแนะน าเกี่ยวกับกฎหมายและกฎกระทรวงที่ออก

ตามความในพระราชบัญญัตินี้ 
2. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2545-2559(  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 33 บัญญัติให้มีการจัดท า
แผนการศึกษาแห่งชาติ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2549: 163) ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์
ระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2545-2559) ที่มีความส าคัญยิ่ง เนื่องจากเป็นการน าสาระของการปฏิรูป
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และนโยบายของรัฐบาลสู่การปฏิบัติ และเป็น
กรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาแผนการศึกษาแห่งชาติ ได้น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
เป็นปรัชญาพื้นฐานในการก าหนดแผน โดยมี ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และธรรมชาติ บูรณาการ
เชื่อมโยงเป็นกระบวนโดยรวมที่ “คน” เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ซึ่งจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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มีดุลยภาพทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม และมุ่งไปสู่การอยู่ดีมีสุขของคน
ไทยทั้งปวง 

เจตนารมณ์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2549: 
164) คือ 

(1) พัฒนาชีวิตให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

(2) พัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีความเข้มแข็ง ละมีดุลยภาพใน 3 ด้าน คือ 
สังคมคุณภาพ สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ และสังคมสมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อกัน
เพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของแผนการศึกษาแห่งชาติจึงก าหนดวัตถุประสงค์ของแผนและ
แนวนโยบายเพื่อมุ่งมั่นพัฒนาคนและสังคมไทยโดยรวม ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ 1: พัฒนาคนอย่างรอบด้านและสมดุล  
แนวนโยบายเพื่อด าเนินการ 1: พัฒนาทุกคนให้มีโอกาสเท่าถึงการเรียนรู้ 
แนวนโยบายเพื่อด าเนินการ 2: ปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อผู้รียน  
แนวนโยบายเพื่อด าเนินการ 3: ปลูกฝังและเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม 

จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์ 
วัตถุประสงค์ 2 สร้างสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้  

แนวนโยบายเพื่อด าเนินการ 5: พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อสร้าง
ความรู้ ความคิด ความประพฤติและคุณธรรมของคน 

แนวนโยบายเพื่อด าเนินการ 6: ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
แนวนโยบายเพื่อด าเนินการ 7: สร้างสรรค์ ประยุกต์ใช้ และเผยแพร่

ความรู้และการเรียนรู้ 
วัตถุประสงค์ 3 พัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคม  

แนวนโยบายเพื่อด าเนินการ 8: ส่งเสริมและสร้างสรรค์ทุนทางสังคมและ
วัฒนธรรม 

แนวนโยบายเพื่อด าเนินการ 9: จ ากัด ลด ขจัดปัญหาทางโครงสร้าง เพื่อ
ความเป็นธรรมทางสังคม 

แนวนโยบายเพื่อด าเนินการ 10: พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
แนวนโยบายเพื่อด าเนินการ 11: จัดระบบทรัพยากรและการลงทุนทาง

การศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
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สรุปได้ว่า แผนการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 
2545-2559) ที่มีความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนามนุษย์เป็นองค์รวม อันได้แก่ มีความสมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 
(พ.ศ. 2550-2554) ก็ได้ชี้ให้เห็นความจ าเป็นในการปรับเปลี่ยนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพคนใน
สังคมไทยให้มีคุณธรรมและมีความรอบรู้อย่างเท่าทันให้มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย 
สติปัญญา อารมณ์ และศีลธรรม สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงเพื่อน าไปสู่สังคมฐานความรู้ได้
อย่างมั่นคง แนวทางพัฒนาคนดังกล่าวมุ่งเตรียมเด็กและเยาวชนให้มีพื้นฐานจิตใจที่ดีงาม มีจิต
สาธารณะ พร้อมทั้งมีสมรรถนะทักษะและความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต อันจะส่งผลต่อ
การพัฒนาประเทศแบบยั่ งยื นต่อไป  ซึ่ งแนวทางดั งกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ (2551) ในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งส่งเสริม
ผู้เรียนให้มีคุณธรรม รักความเป็นไทยให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ มีทักษะด้าน
เทคโนโลยี สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมโลกได้อย่างสันติ 

ความหมายและความส าคญัของการจดัการเรียนการสอน 
ความหมายของการจัดการเรียนการสอน 

การจัดการเรียนการสอนเป็นสิ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่งเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ 
ได้มีการพัฒนาตนเองและฝึกประสบการณ์ด้านต่าง  ๆ อย่างมีคุณภาพ มีนักการศึกษาให้
ความหมายการจัดการเรียนการสอนไว้หลายท่านดังนี้ 

ทิศนา แขมมณี (2545: 26) ให้ความหมายว่าการจัดการเรียนการสอน หมายถึง 
กระบวนการจัดการด้านการเรียนการสอน โดยให้ทั้งผู้สอนและผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 
การจัดการเรียนการสอนจะเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียน โดยพิจารณาจากหลักสูตร ผู้สอน ผู้เรียน 
วิธีการสอน และการประเมินผล ตลอดจนสื่อการเรียนการสอน เป็นต้น 

สุมิตร คุณานุกร (2518: 137) ได้ให้ความหมายของการจัดการเรียนการสอนว่า 
เป็นการน ากิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อ
ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาไปตามเป้าหมายที่หลักสูตรต้องการ เช่นเดียวกับบุญมี เณรยอด 
(2536: 157) ได้ให้ความหมายไว้ว่า เป็นการน าเอาหลักสูตรที่ก าหนดไว้มาปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผล ซึ่ง
ผลของการจัดการเรียนการสอนของผู้บริหารจะเป็นเครื่องชี้ให้เห็นความส าเร็จในการด าเนินงาน
ของการจัดระบบที่ดี จะเป็นปัจจัยส าคัญในการช่วยให้การเรียนการสอนบรรลุตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร 
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กาเย่และบริกส์ (ทิศนา แขมมณี.  2545: 30 ; อ้างอิงจาก Gagne; & Briggs.  
1979) กล่าวถึงการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบว่า หมายถึงการวางรูปแบบโครงสร้าง
ระดับหลักสูตร (System Level) ระดับวิชา (Course Level) ระดับบทเรียน (Lesson Level) และ
ระดับการน าไปปฏิบัติ (Implementation Level) 

ความส าคัญของการจัดการเรียนการสอน 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กล่าวไว้ชัดเจนว่าการจัด

การศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียน
มีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (ทบวงมหาวิทยาลัย .  2544: 10-13) ดังนั้นการจัดการเรียนการ
สอนจึงมีความส าคัญในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ด้านผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีการเตรียม
ความพร้อมของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง มีการก าหนดคุณลักษณะของบัณฑิตผู้พึ งประสงค์เพื่อ
เป้าหมายการผลิตที่ชัดเจน ฝึกให้ผู้เรียนมีนิสัยใฝ่รู้ ปลูกฝังพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยี ด้าน
ภาษาและการสื่อสาร พัฒนาทักษะด้านความคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดวิเคราะห์ การ
แก้ปัญหาและปลูกฝังจริยธรรม 

2. ด้านผู้สอน ท าให้การสอนของอาจารย์มีประสิทธิภาพโดยเน้นการประเมินผล
เชิงสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้อาจารย์ท าวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอน 

3. ด้านการเรียนการสอน มีการจัดรูปแบบและวิธีการเรียนการสอนที่หลากหลาย
และเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน ส่งเสริมให้มีการใช้สื่อประกอบการเรียนมากขึ้น 

4. ด้านหลักสูตร การจัดหลักสูตรที่หลากหลายตามความสนใจของผู้เรียน ซึ่ง
ลักษณะเด่นของหลักสูตรเหล่านี้คือ มีความยืดหยุ่นสูง และมีความทันสมัยเนื่องจากมีการพัฒนา
และปรับปรุงอยู่เสมอ 

5. ด้านผู้บริหาร ตัวผู้บริหารเองได้รับการพัฒนาทักษะด้านการจัดการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง 

สรุปได้ว่า ความส าคัญของการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัด
การศึกษาที่สมบูรณ์จ าเป็นต้องพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เหมาะสมกับความเจริญก้าวหน้าทาง
วิทยาการด้านต่าง ๆ การจัดการเรียนการสอนนั้นมีความส าคัญอย่างมากที่จะช่วยส่งเสริมในด้าน
ของผู้เรียนและผู้สอน ตลอดจนการจัดหลักสูตร และการบริหารจัดการให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้
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อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จในที่สุด และส่งผลต่อคุณภาพของเยาวชน ประชาชน 
และบัณฑิตที่จะออกไปรับใช้สังคมต่อไป 

วิธีการสอนแบบต่าง ๆ (ฤกษ์  สุวรรณฉาย.  2557: ออนไลน์) 
1. การสอนแบบส่ังการ (Teaching by command) 

การสอนแบบสั่งการ เป็นแบบการสอนที่มีความสามารถที่จะให้ผู้เรียนไปถึง
จุดมุ่งหมายที่น้อยที่สุดหรือต่ าสุด เมื่อเทียบกับวิธีสอนแบบอื่น ๆ แต่ก็ยังเป็นแบบที่เราใช้มากที่สุด
ในการสอนวิชาพลศึกษาในปัจจุบันนี้ เนื่องจากว่าห้องเรียนหนึ่ง  ๆ มีนักเรียนมากเกินไปนั่นเอง 
การสอนแบบสั่งการนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นแบบวิธีสอนที่เป็นพื้นฐานและโครงสร้างของวิธีสอนแบบ
อื่น ๆ ที่ใช้กันอยู่เป็นประจ าในปัจจุบันนี้ด้วย 

2. การสอนแบบมอบงานให้ท า (Teaching by Task) 
การสอบแบบมอบงานให้ท า มีความแตกต่างกับการสอนแบบสั่งการ คือ การ

สอนแบบสั่งการนั้นทุกสิ่งอย่างจะขึ้นอยู่กับครูสอนเพียงคนเดียวเด็กไม่มีอิสระในการฝึกกิจกรรม 
แต่การสอนแบบมอบงานให้ท านี้เด็กจะมีอิสระในการฝึกกิจกรรมของเขามากยิ่งขึ้น แต่ถึงอย่างไรก็
ตามการสอนลักษณะนี้ก็ถือว่าเป็นการสอนที่คล้ายคลึงกับการสอนแบบสั่งการ คือสั่งให้เด็กไปท า 
การท านั้นก็คือสิ่งที่ครูมอบและก าหนดให้ ซึ่งถือว่าเป็นงานในเนื้อหาวิชาที่ก าหนดโดยเด็กจะรู้ว่า
เขาจะเริ่มเมื่อไร และจะหยุดเมื่อไร 

ถึงอย่างไรก็ตาม การมอบหมายงานให้เด็กไปฝึกหรือกระท านั้น ก็คงอยู่ในความ
ควบคุมของครูแต่ครูจะมีเวลาได้พักไม่ต้องเหนื่อยมากเหมือนการสอนแบบสั่งการซึ่งครูจะต้องอยู่
หรือคอยควบคุมเด็กตลอดเวลา การสอนแบบมอบงานให้ท าจะเปิดโอกาสให้เด็กกับครูมี
ความสัมพันธ์กันมากยิ่งขึ้น เด็กมีโอกาสจะพัฒนาตัวของเขาอย่างอิสระมากขึ้นกว่าการสอนแบบ
สั่งการ 

3. การสอนแบบจับคู่ (Reciprocal Teaching) 
การสอนแบบจับคู่ เป็นแบบการสอนที่เด็กจะมีอิสระและเป็นตัวของตัวเอง

มากกว่าการสอนแบบสั่งการ และแบบมอบงานให้ท า การสอนแบบนี้ครูจะมีบทบาทเป็นอย่างมาก
เกี่ยวกับเรื่องการวัดผล และความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนก็มีมากขึ้นด้วย 

4. การสอนแบบแบ่งเป็นกลุ่มย่อย (Use of Small Group) 
การสอนแบบแบ่งเป็นกลุ่มน้อย ก็คล้ายกับวิธีสอนแบบจับคู่ แต่การสอนแบบ

กลุ่มน้อยมีเพียงมากขึ้นมากกว่าแบบจับคู่ ก็คือ มีผู้สังเกตและผู้บันทึกการสอนแบบเป็นกลุ่มเล็ก ๆ  
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มีประโยชน์มากในกรณีที่อุปกรณ์ และเครื่องมือ มีจ านวนจ ากัด  การแบ่งกลุ่มย่อย มักจะแบ่งเป็น
กลุ่มละ 3-4 คน (บางกรณีอาจจะมากกว่านี้) 

5. การสอนเป็นรายบุคคล (The Individual program) 
หัวใจส าคัญในการสอนก็คือ การเรียนเป็นรายบุคคล เพราะในการแสวงหา

ความรู้และการเรียนรู้เป็นหน้าที่ของแต่ละคน จะเรียนแทนกันไม่ได้ การจัดโปรแกรมในการสอน
จะต้องมีเนื้อหาวิชามาพอที่จะให้ผู้เรียนได้มีโอกาส ทดลอง หรือเลือก และเร้าใจให้ผู้เรียนมีความ
ต้องการที่จะเรียน 

6. การสอนโดยวิธีแนะแนวให้ค้นคว้า (Guide Discovery) 
การสอนแบบแนะแนวให้เกิดการค้นคว้า เป็นวิธีที่จะท าให้ผู้เรียนได้ประกอบ

พิจารณาอันจะก่อให้เกิดความงอกงามทางด้านสติปัญญา เมื่อพูดถึงกิจกรรมอันจะก่อให้เกิด
ความงอกงามทางสติปัญญานั้นกินความหมายมาก ซึ่งต่างกับกิจกรรมอื่น  ๆ นักจิตวิทยาและ
นักวิจัยที่มีชื่อเสียงได้เสนอข้อคิดเห็นไว้ว่ากิจกรรมี่จะก่อให้เกิดความงอกงามทางสติปัญญานั้นคือ 
กิจกรรม ซึ่งจะท าให้ผู้กระท ามีความสามารถในสิ่งต่อไปนี้คือ 

1. ความสามารถในการถาม 
2. ความสามารถในการเปรียบเทียบ 
3. ความสามารถในการสรุปความหรือลงความเห็นจากการเปรียบเทียบจาก

ของสองสิ่งหรือหลายสิ่ง 
4. ความสามารถในการตัดสินใจ 
5. มีความสามารถในการใช้กลวิธีต่าง ๆ เข้าช่วยในการแก้ปัญหา 
6. มีความสามารถในการคิดประดิษฐ์ 
7. มีความสามารถในการค้นคว้า 
8. มีความสามารถในการตอบโต ้

ทฤษฎีและแนวคิดในการจัดการเรยีนรู ้
ทฤษฎีการเรียนรู้เป็นเรื่องที่ส าคัญอีกเรื่องหนึ่งที่ครูจะต้องศึกษาก่อนการเขียนแผนการ

จัดการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ต่าง  ๆ จะท าให้ครูเข้าใจกระบวนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งจะส่งผล
โดยตรงกับ ผู้เรียน ในการจัดการเรียนรู้ถ้าครูศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้ก่อนแล้วน าแนวคิดจากทฤษฎี
ไปสู่การปฏิบัติคือการจัดการเรียนรู้ จะท าให้การจัดการเรียนรู้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างรวดเร็ว ซึ่ง
จะดีกว่าการที่เราจัดการเรียนรู้โดยไม่มีทฤษฎีรองรับเพราะทฤษฎีต่าง ๆ นั้นได้มีการค้นคว้าทดลอง
จนเป็นที่ยอมรับ พูดง่าย  ๆ ก็คือได้ผ่านการพิสูจน์มาแล้ว สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้เลย ทิศนา 
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แขมมณี (2550 : 40 - 107) ได้สรุปแนวคิดและแนวปฏิบัติของทฤษฎีการเรียนรู้ไว้ตั้งแต่แนวคิด
เกี่ยวกับการกระท าหรือพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งมี 3 แนวคิด แนวที่ 1 เชื่อว่าพฤติกรรมหรือการ
กระท าของมนุษย์ เกิดขึ้นจากแรงกระตุ้นภายในตนเอง แนวที่ 2 เชื่อว่าพฤติกรรมหรือการกระท า
ของมนุษย์ เกิดขึ้นจากอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม มิใช่มาจากแรงกระตุ้นภายใน แนวที่ 3 เชื่อว่า
พฤติกรรมหรือการกระท าของมนุษย์ เกิดขึ้นทั้งจากสิ่งแวดล้อมและจากแรงกระตุ้นภายในตัว
บุคคล  

ทฤษฎีการเรียนรู้ 
1.พฤติกรรมการตอบสนองของมนุษย์เกิดจากการวางเงื่อนไข ที่ตอบสนองต่อความ

ต้องการทางธรรมชาติ (สุนัขน้ าลายไหลเมื่อได้รับผงเนื้อ)  
2.พฤติกรรมการตอบสนองของมนุษย์สามารถเกิดขึ้นได้จากสิ่งเร้าที่เชื่อมโยงกับสิ่ง

เร้าตามธรรมชาติ (สุนัขน้ าลายไหลเมื่อได้ยินเสียงกระดิ่ง) 
3.พฤติกรรมการตอบสนองของมนุษย์ที่ เกิดจากสิ่งเร้าที่เชื่อมโยงกับสิ่ง เร้าตาม

ธรรมชาติจะลดลงเรื่อย ๆ และหยุดลงในที่สุดหากไม่ได้รับการตอบสนองตามธรรมชาติ (เมื่อสั่น
กระดิ่งโดยไม่ให้ผงเนื้อติด ๆ กันหลายครั้งสุนัขจะหยุดน้ าลายไหล) 

4.พฤติกรรมการตอบสนองของมนุษย์ต่อสิ่งเร้าที่เชื่อมโยงกับสิ่งเร้าตามธรรมชาติจะ
ลดลงและหยุดไปเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองตามธรรมชาติและจะกลับปรากฏขึ้นได้อีกโดยไม่ต้อง
ใช้สิ่งเร้าตามธรรมชาติ (เมื่อผ่านไปช่วงระยะเวลาหนึ่ง สั่นกระดิ่งใหม่โดยไม่ให้ผงเนื้อเช่นเดิม สุนัข
จะน้ าลายไหลอีก) 

5.มนุษย์มีแนวโน้มที่จะรับรู้สิ่งเร้าที่มีลักษณะคล้าย ๆ กันและจะตอบสนองเหมือน ๆ 
กัน (เมื่อสุนัขเรียนรู้โดยมีเสียงกระดิ่งเป็นเงื่อนไขแล้ว ถ้าใช้เสียงนกหวีดหรือระฆังที่คล้ายเสียง
กระดิ่งแทนเสียงกระดิ่ง สุนัขก็จะมีน้ าลายไหลได้) 

6.บุคคลมีแนวโน้มทีจะจ าแนกลักษณะของสิ่งเร้าให้แตกต่างกันและเลือกตอบสนอง
ได้ถูกต้อง (เมื่อใช้เสียงกระดิ่ง เสียงฉิ่ง เสียงประทัด หรือเสียงอื่นเป็นสิ่งเร้า แต่ให้อาหารสุนัขพร้อม
กับเสียงกระดิ่งเท่านั้น สุนัขจะน้ าลายไหลเมื่อได้ยินเสียงกระดิ่ง ส่วนเสียงอื่น  ๆ จะไม่ท าให้สุนัข
น้ าลายไหล) 

7.กฎแห่งการลดภาวะ (Law of Extinction) พาฟลอฟ กล่าวว่า ความเข้มของการ
ตอบสนองจะลดลงเรื่อย ๆ หากบุคคลได้รับแต่สิ่งเร้าที่วางเงื่อนไขอย่างเดียว หรือความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งเร้าที่วางเงื่อนไขกับสิ่งเร้าที่ไม่วางเงื่อนไขห่างกันออกไปมากขึ้น 
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8.กฎแห่งการฟื้นคืนสภาพเดิมตามธรรมชาติ (Law of Spontaneous Recovery) 
กล่าวคือ การตอบสนองที่เกิดจากการวางเงื่อนไขลดลง สามารถเกิดขึ้นได้อีก โดยไม่ต้องใช้สิ่งเร้าที่
ไม่วางเงื่อนไขมาเข้าคู่ 

9.กฎแห่งการถ่ายโยงการเรียนรู้สู่สถานการณ์อื่น (Law of Generalization) กล่าวคือ 
เมื่อเกิดการเรียนรู้จากการวางเงื่อนไขแล้ว หากมีสิ่งเร้าที่คล้าย ๆ กับสิ่งเร้าที่วางเงื่อนไขมากระตุ้น 
อาจท าให้เกิดการตอบสนองที่เหมือนกันได้ 

10.กฎแห่งการจ าแนกความแตกต่าง (Law of Discrimination) กล่าวคือ หากมีการ
ใช้สิ่งเร้าที่วางเงื่อนไขหลายแบบ แต่มีการใช้สิ่งเร้าที่ไม่วางเงื่อนไขเข้าคู่กับสิ่งเร้าที่วางเงื่อนไขอย่าง
ใดอย่างหนึ่งเท่านั้นก็สามารถช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้ โดยสามารถแยกความแตกต่างและเลือก
ตอบสนองเฉพาะสิ่งเร้าที่วางเงื่อนไขเท่านั้นได้ 

หลักการจัดการศึกษา/การสอน 
1.การน าความต้องการทางธรรมชาติของครูผู้สอนมาใช้เป็นสิ่งเร้า สามารถช่วยให้

ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี ตัวอย่างเช่น ถ้าเด็กชอบเล่นตุ๊กตาสัตว์ ครูควรสอนให้เด็กอ่านและเขียน
ชื่อสัตว์ต่าง ๆ โดยให้ตุ๊กตาสัตว์เป็นรางวัล 

2.การสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในเรื่องใด อาจใช้วิธีเสนอสิ่งที่จะสอนไปพร้อม ๆ 
กัน กับสิ่งเร้าที่ผู้เรียนชอบตามธรรมชาติ ตัวอย่างเช่น ครูรู้ว่าเด็กชอบฟังนิทาน ครูจึงให้เด็กเขียน
ค าศัพท์ที่ใช้ในนิทานไปพร้อม ๆ กันกับการเล่านิทาน 

3.การน าเรื่องที่เคยสอนไปแล้วมาสอนใหม่ สามารถช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ตามที่
ต้องการได ้

4.การจัดกิจกรรมการเรียนให้ต่อเนื่องและมีลักษณะคล้ายคลึงกัน สามารถช่วยให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น เพราะมีการถ่ายโยงประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่ 

5.การเสนอสิ่งเร้าให้ชัดเจนในการสอน จะสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และ
ตอบสนองได้ชัดเจนขึ้น 

6.หากต้องการให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมใด ควรมีการใช้สิ่งเร้าหลายแบบ แต่ต้องมีสิ่ง
เร้าที่มีการตอบสนองโดยไม่มีเงื่อนไขควบคู่อยู่ด้วย เช่น ถ้าครูต้องการให้ผู้เรียนเข้าห้องเรียนตรง
เวลาและครูรู้ว่าผู้เรียนต้องการรู้คะแนนสอบของตน ครูอาจตั้งเงื่อนไขว่าจะมีการบอกคะแนนสอบ
ก่อนเรียนหรือจะมีการสอบย่อยเรื่องที่เรียนไปแล้วในตอนต้นชั่วโมงทุกครั้ง ผู้เรียนจะตอบสนอง
โดยเข้าเรียนตรงเวลา แต่เงื่อนไขนี้ครูต้องท าอย่างสม่ าเสมอและมีเหตุผล ถ้าไม่ท าสม่ าเสมอ อาจ
เกิดการลดภาวะได้คือ พฤติกรรมการเข้าเรียนตรงเวลาอาจลดลง อย่างไรก็ตาม ตามกฎแห่งการ
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ฟื้นคืนสภาพ พฤติกรรมการการเข้าเรียนตรงเวลาอาจลดลง สามารถเกิดขึ้นได้อีก นอกจากนั้นตาม
กฎแห่งการถ่ายโยงการเรียนรู้พฤติกรรมตอบสนองคือการเข้าเรียนตรงเวลา สามารถถ่ายโยงไปสู่
สถานการณ์อื่นได้ เช่น ผู้เรียนอาจเข้าเรียนในวิชาอื่นที่ครูผู้นี้สอนด้วยก็ได้ 

ทฤษฎีการวางเงื่อนไขของวัตสัน (Watson) 
วัตสัน (Watson) ได้ท าการทดลองโดยให้เด็กคนหนึ่งเล่นกับหนูขาว ก็ท าเสียงดังจน

เด็กตกใจร้องไห้ หลังจากนั้นเด็กก็จะกลัวและร้องไห้เมื่อเห็นหนูขาว ต่อมาทดลองให้น าหนูขาวมา
ให้เด็กดู โดยแม่จะกอดเด็กไว้จากนั้นเด็กก็จะค่อย ๆ หายกลัวหนูขาว จาการทดลองดังกล่าว วัต
สันสรุปเป็นกฎการเรียนรู้ได้ดังนี้  

ก.ทฤษฎีการเรียนรู้ 
1.พฤติกรรมเป็นสิ่งที่สามารถควบคุมให้เกิดได้ โดยการควบคุมสิ่งเร้าที่วาง

เงื่อนไขให้สัมพันธ์กับสิ่งเร้าตามธรรมชาติ และการเรียนรู้จะคงทนถาวรหากมีการให้สิ่งเร้าที่
สัมพันธ์กันนั้นควบคู่กันไปอย่างสม่ าเสมอ 

2.เมื่อสามารถท าให้เกิดพฤติกรรมใด ๆได้ก็สามารถลดพฤติกรรมนั้นให้
หายไปได้ 

ข.หลักการจัดการศึกษา/การสอน 
1.ในการสร้างพฤติกรรรมอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดขึ้นในผู้เรียนควรพิจารณา

สิ่งจูงใจหรือสิ่งเร้าที่เหมาะสมกับภูมิหลังและความต้องการของผู้เรียนมาใช้เป็นสิ่งเร้าควบคู่ไปกับ
สิ่งเร้าที่วางเงื่อนไข เช่น ถ้าต้องการให้เด็กตอบค าถามครู ครูควรตั้งค าถามให้เด็กตอบโดยแสดง
ท่าทางที่ให้ความอบอุ่นและให้ก าลังใจแก่เด็ก จะท าให้เด็กเกิดความมั่นใจในการตอบค าถามและ
ถ้าครูใช้วิธีการนี้ซ้ า ๆ อย่างสม่ าเสมอ เด็กจะเกิดการเรียนรู้และมีความคงทนในการแสดงพฤติกรม 

2. การลบพฤติกรรรมที่ไม่พึงปรารถนา สามารถท าได้โดยหาสิ่งเร้าตาม
ธรรมชาติที่ไม่ได้วางเงื่อนไขมาช่วย เช่น หากผู้เรียนไม่ชอบท าการบ้านคณิตศาสตร์ครูอาจใช้ความ
เป็นมิตร เป็นกันเอง ให้ความดูแล เอาใจใส่และให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดสิ่งเร้าเหล่านี้ตาม
ธรรมชาติเหล่านี้สามารถช่วยเปลี่ยนพฤติกรรรมได้ 

ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบต่อเนื่อง (Contiguous Condition-ing)  
กัทธรี (Guthrie ค.ศ. 1886-1959) ได้ท าการทดลองโดยปล่อยแมวที่หิวจัดเข้าไปใน

กล่องปัญหา มีเสาเล็ก ๆ ตรงกลาง มีกระจกที่ประตูทางออก มีปลาแซลมอนวางไว้นอกกล่อง เสา
ในกล่องเป็นกลไกเปิดประตู แมวบางตัวใช้แบบแผนการกระท าหลายแบบเพื่อจะออกจากกล่อง 
แมวบางตัวใช้วิธีเดียว กัทธรีอธิบายว่า แมวใช้การกระท าครั้งสุดท้ายที่ประสบผลส าเร็จเป็นแบบ
แผนยึดไว้ส าหรับการแก้ปัญหาครั้งต่อไป และการเรียนรู้เมื่อเกิดขึ้นแล้วแม้เพียงครั้งเดียวก็นับได้
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ว่าเรียนรู้แล้ว ไม่จ าเป็นต้องท าซ้ าอีก กฎการเรียนรู้ของกัทธรี สรุปได้ดังนี้ (Hergenhahn and 
Olson,1993 : 202 – 222 อ้างถึงในทิศนา แขมมณี 2550 : 55 – 57) 

ก.ทฤษฎีการเรียนรู้ 
1. กฎแห่งความต่อเนื่อง (Law of Contiguity) เมื่อมีกลุ่มสิ่งเร้ากลุ่มใดกลุ่ม

หนึ่งมากระตุ้นจะก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวของร่างกายอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้น และเมื่อกลุ่มสิ่งเร้า
เดิมกลับมาปรากฎอีกอาการเคลื่อนไหวอย่างเก่าก็จะเกิดขึ้นอีก พฤติกรรมที่กระท าซ้ านั้นไม่ใช่เกิด
จากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนอง แต่เกิดจากการที่กลุ่มสิ่งเร้าที่ก่อให้เกิด
พฤติกรรมแบบเก่านั้นกลับมาอีก 

2. การเรียนรู้เกิดขึ้นได้แม้เพียงครั้งเดียว (One trial learning) สนองออกมา 
ถ้าเกิดการเรียนรู้ขึ้นแล้วแม้เพียงครั้งเดียว ก็นับว่าได้เรียนรู้แล้ว ไม่จ าเป็นต้องท าซ้ าอีก หรือไม่
จ าเป็นต้องฝึกซ้ าอีก 

3. กฎของการกระท าครั้งสุดท้าย (Low of Recency) หากการเรียนรู้เกิดขึ้น
อย่างสมบูรณ์แล้ว ในสภาพการณ์ใดสภาพการณ์หนึ่ง เมื่อมีสภาพการณ์ใหม่เกิดขึ้น บุคคคลจะ
กระท าเหมือนที่เคยได้กระท าในครั้งสุดท้ายที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้นั้นไม่ว่าจะผิดหรือถูกก็ตาม 

4. หลักการจูงใจ (Motivation) การเรียนรู้เกิดจาการจูงใจมากกว่าการ
เสริมแรง 

ข.หลักการจัดการศึกษา/การสอน 
1. ขณะสอนครูควรสังเกตการกระท าหรือการเคลื่อนไหวของนักเรียนว่าก าลัง

เกี่ยวพันกับสิ่งเร้าใด ถ้าครูให้สิ่งเร้าที่เกี่ยวพันกับการเคลื่อนไหวนั้นน้อยกว่าก็จะไม่สามารถเปลี่ยน
การกระท าของเด็กได้ เช่น ถ้าเด็กก าลังเอะอะวุ่นวายไร้ระเบียบ ครูจะพูดหรือสอนขณะนั้นก็ไม่มี
ผล ต้องคอยให้เขาสงบเสียก่อน 

2. ในการสอน ควรวิเคราะห์งานอกเป็นส่วนย่อย ๆ และสอนส่วนย่อย
เหล่านั้นให้เด็กสามารถตอบสนองอย่างถูกต้องจริง ๆ หรือได้รับการเรียนรู้ที่ถูกต้องในทุก ๆหน่วย 
เช่น การสอนให้นักรเยนกรองสร ต้องวิเคาะห์ว่าการกรองสรจะต้องมีทักษะย่อย ๆ อะไรบ้าง แต่ละ
ทักษะต่อเนื่องกันอย่างไร และสอนหรือฝึกจนนักเรียนท าได้ถูกต้อง 

3. ในการจบบทเรียน ไม่ควรปล่อยให้นักเรียนจบการเรียนโดยได้รับค าตอบ
ผิด ๆหรือแสดงอาการตอบสนองผิด ๆ เพราะเขาจะเก็บการกระท าครั้งสุดทา้ยไว้ในความทรงจ า ใช้
เป็นแบบแผนในการท าจนเป็นนิสัย 
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4. การสร้างแรงจูงใจให้เกิดกับผู้เรียนเป็นสิ่งส าคัญช่วยให้ผู้เรียนประสบ
ความส าเร็จในการเรียนรู้ ในการสอนจึงควรมีการจูงใจผู้เรียน 

ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบโอเปอร์แรนต์ (Operant Condition-ing) ของสกินเนอร์ 
(Skinner) 

สกินเนอร์ (Skinner) ได้ท าการทดลอง ซึ่งสามารถสรุปเป็นกฎการเรียนรู้ได้ดังนี้ 
(Hergenhahn and Olson,1993 : 80 -119 อา้งถึงในทิศนา แขมมณี 2550 : 57 – 58) 

ก.ทฤษฎีการเรียนรู้ 
1. การกระท าใด ๆ ถ้าได้รับการเสริมแรง จะมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอีก ส่วน

การกระท าที่ไม่มีการเสริมแรง แนวโน้มที่ความถี่ของการกระท านั้นจะลดลงและหายไปในที่สุด (จา
การทดลองโดยน าหนูที่หิวจัดใส่กล่อง ภายใจมีคานบังคับให้อาหารตกลงไปในกล่องได้ ตอนแรก
หนูจะวิ่งชนโน่นชนนี่ เมื่อชนคานจะมีอาหารตกมาให้กิน ท าหลาย ๆครั้งพบว่าหนูจะกดคานท าให้
อาหารตกลงไปได้เร็วขึ้น) 

2. การเสริมแรงที่แปรเลี่ยนท าให้การตอบสนองคงทนกว่าการเสริมแงที่
ตายตัว (จากการทดลองโดยเปรียบเทียบหนูที่หิวจัด 2 ตัว ตัวหนึ่งกดคานจะได้อาหารทุกครั้ง อีก
ตัวหนึ่งเมื่อกดคาน บางทีก็ได้อาหาร บางทีก็ไม่ได้อาหารแล้วหยุดให้อาหารตัวแรกจะเลิกกดคาน
ทันที ตัวที่ 2 จะยังกดต่อไปอีกนานกว่าตัวแรก) 

3.การลงโทษท าให้เรียนรู้ได้เร็วและลืมเร็ว (จากการทดลองโดยน าหนูที่หิวจัด
ใส่กรงแล้วช็อตด้วยไฟฟ้า หนูจะวิ่งพล่านจนออกมาได้ เมื่อจับหนูใส่เข้าไปใหม่มันจะวิ่งพล่านอีก 
จ าไม่ได้ว่าทางไหนคือทางอออก) 

4.การให้แรงเสริมหรือให้รางวัลเมื่ออินทรีย์กระท าพฤติกรรมที่ต้องการ สมา
รถช่วยปรับหรือปลูกฝังนิสัยที่ต้องการได้ (จาการทดลองโดยสอนให้หนุเล่นบาสเกตบอล เริ่มจา
การให้อาหารเมื่อหนูจับลูกบาสเกตบอล จากนั้นเมื่อมันโยนจึงให้อาหารต่อมาเมื่อโยนสูงขึ้นจึงให้
อาหาร ในที่สุดต้องโยนเข้าห่วงจึงให้อาหาร การทดลองนี้เป็นการก าหนดให้หนูแสดงพฤติกรรม
ตามที่ต้องการก่อนจึงให้แรงเสริม วิธีนี้สามารถดัดนิสัยหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้) 

ข.หลักการจัดการศึกษา/การสอน 
1.ในการสอนการให้เสริมแรงหลังการตอบสนอง ที่เหมาะสมของเด็กจะช่วย

เพิ่มอัตราการตอบสนองที่เหมาะสมนั้น 
2.การเว้นระยะการเสริมแรงอย่างไม่เป็นระบบ หรือเปลี่ยนรูปแบบการ

เสริมแรงจะช่วยให้การตอบสนองของผู้เรียนคงทนถาวร เช่น ถ้าครูชมว่า “ ดี ” ทุกครั้งที่นักเรียน
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ตอบถูกอย่างสม่ าเสมอ นักเรียนจะเห็นความส าคัญของแรงเสริมน้อยลง ครูควรเปลี่ยนแปลงแรง
เสริมแบบอื่นบ้าง เช่น ยิ้ม พยักหน้าหรือบางครั้งอาจไม่ให้แรงเสริม 

3.การลงโทษที่รุนแรงเกินไปมีผลเสียมาก ผู้เรียนอาจไม่ได้เรียนรู้หรือจ าสิ่งที่
เรียนได้เลย ควรใช้วีการงดการเสริมแรงเมื่อนักเรียนมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ เช่น เมื่อนักเรียนใช้
ถ้อยค าไม่สุภาพ แม้ได้บอกและตักเตือนแล้วก็ยังใช้อีก ครูควรงดการตอบสนองต่อพฤติกรรมนั้น 
เมื่อไม่มีใครตอบสนอง ผู้เรียนจะหยุดพฤติกรมนั้นในที่สุด 

4.หากต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือปลูกฝังนิสัยให้แก่ผู้เรียน การ
แยกแยะขั้นตอนของปฎิกิริยาตอบสนองออกเป็นล าดับขั้น โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับ
ความสามารถของผู้เรียน เช่น หากต้องการปลูกฝังนิสัยในการรักษาความสะอาดห้องปฏิบัติการ
และเครื่องมือ สิ่งส าคัญประการแรกคือ ต้องน าพฤติกรรมที่ต้องการจ าแนกเป็นพฤติกรรมย่อยให้
ชัดเจน เช่น การเก็บ การกวาด การเช็ดถู การล้าง การจัดเรียง เป็นต้น ต่อไปจึงพิจารณาแรงเสริมที่
จะให้แก่ผู้เรียน เช่น คะแนน ค าชมเชย การให้เกียรติ การให้โอกาสแสดงตัว เป็นต้น เมื่อนักเรียน
แสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ก็ให้การเสริมแรงที่เหมาะสมในทันที 

ทฤษฎีการเรียนรู้ของฮัลล์ (Hull’s Systematic Behavior Theory) 
ฮัลล์ (Hull) ได้ท าการทดลองโดยฝึกหนูให้กดคาน โดยแบ่งหนูเป็นกลุ่ม  ๆ แต่ละกลุ่ม

อดอาหาร 24 ชั่วโมงและแต่ละกลุ่มมีแบบแผนในการเสริมแรงแบบตายตัวต่างกัน บางกลุ่มกด
คาน 5 ครั้ง จึงได้อาหาร ไปจนถึงกลุ่มที่กด 90 ครั้ง จึงได้อาหารและอีกพวกหนึ่งทดลองแบบ
เดียวกัน แต่อดอาหารเพียง 3 ชั่วโมง ผลปรากฏว่ายิ่งอดอาหารมากคือมีแรงขับมาก จะมีผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงความเข้มของนิสัย กล่าวคือจะท าให้การเชื่อมโยงระหว่างอวัยวะรับสัมผัส 
(receptor) กับอวัยวะแสดงออก(effector) เข้มแข็งขึ้น ดังนั้นเมื่อหนูหิวมากจึงมีพฤติกรรมกดคาน
เร็วขึ้น 

ก.ทฤษฎีการเรียนรู้ 
1.กฎแห่งสมรรถภาพในการตอบสนอง (Law of Reactive In Hibition) 

กล่าวคือถ้าร่างกายเมื่อยล้า การเรียนรู้จะลดลง 
2.กฎแห่งการล าดับกลุ่มนิสัย (Law of Habit Hierachy) เมื่อมีสิ่งเล้ามา

กระตุ้น แต่ละคนจะมีการตอบสนองต่าง ๆ กัน ในระยะแรกการแสดงออกมีลักษณะง่าย ๆ ต่อเมื่อ
เรียนรู้มากขึ้น ก็สามารถเลือกแสดงการตอบสนองในระดับที่สูงขึ้นหรือถูกต้องตามมาตรฐานของ
สังคม  
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3.กฎแห่งการใกล้บรรลุเป้าหมาย (Goal Gradient Hypothesis) เมื่อผู้เรียน
ยิ่งใกล้บรรลุเป้าหมายมากเท่าใดจะมีสมรรถภาพในการตอบสนองมากขึ้นเท่านั้น การเสริมแรงที่
ให้ในเวลาใกล้เป้าหมายจะช่วยท าให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุด  

ข.หลักการจัดการศึกษา/การสอน 
1.ในการจัดการเรียนการสอน ควรค านึงถึงความพร้อม ความสามารถและ

เวลาที่ผู้เรียนจะเรียนได้ดีที่สุด 
2. ผู้เรียนมีระดับของการแสดงออกไม่เท่ากัน ในการจัดการเรียนการสอน 

ควรให้ทางเลือกที่หลากหลาย เพื่อผู้เรียนจะได้ตอบสนองตามระดับความสามารถของตน 
3. การให้เสริมแรงในช่วงที่ใกล้เคียงกับเป้าหมายมากที่สุด จะช่วยท าให้

ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด ี
ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธินิยม (Cognitivism) 

กลุ่มพุทธนิยมหรือกลุ่มความรู้ความเข้าใจหรือกลุ่มที่เน้นกระบวนการทางปัญญา
หรือความคิด นักคิดกลุ่มนี้เริ่มขยายขอบเขตของความคิดที่เน้นทางด้านพฤติกรรมออกไปสู่
กระบวนการทางความคิด ซึ่งเป็นกระบวนการภายในของสมอง นักคิดกลุ่มนี้เชื่อว่าการเรียนรู้ของ
มนุษย์ไม่ใช่เรื่องของพฤติกรรมที่เกิดจากกระบวนการตอบสนองต่อสิ่งเร้าเพียงเท่านั้น การเรียนรู้
ของมนุษย์มีความซับซ้อนยิ่งไปกว่านั้น การเรียนรู้เป็นกระบวนการทางความคิดที่เกิดจาการสะสม
ข้อมูล การสร้างความหมาย และความสัมพันธ์ของข้อมูลและการดึงข้อมูลออกมาใช้ในการกระท า
และการแก้ปัญหาต่าง ๆ การเรียนรู้เป็นกระบวนการทางสติปัญญาของมนุษย์ในการที่จะสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจให้แก่ตนเอง ทฤษฎีในกลุ่มนี้ที่ส าคัญ ๆ มี 5 ทฤษฎี คือ 

1.ทฤษฎีเกสตัลท์ (Gestalt Theory) 
เกสตัลท์ เป็นศัพท์ในภาษาเยอรมันมีความหมายว่า “แบบแผน” หรือ 

“รูปร่าง”(form or pattern) ซึ่งในความหมายของทฤษฎี หมายถึง .”ส่วนรวม” (Whole-ness) 
แนวความคิดหลักของทฤษฎีนี้ก็คือ ส่วนรวมมิใช่เป็นเพียงผลรวมของส่วนย่อย ส่วนรวมเป็นสิ่งที่
มากกว่าผลรวมของส่วนย่อย ( the whole is more than the sum of the parts) กฎการเรียนรู้ของ
ทฤษฎีนี้สรุปได้ดังนี้  

ก.ทฤษฎีการเรียนรู้ 
1. การเรียนรู้เป็นกระบวนการทางความคิดซึ่งเป็นกระบวนภายในตัว

ของมนุษย์ 
2. บุคคลจะเรียนรู้จากสิ่งเร้าที่เป็นส่วนรวมได้ดีกว่าส่วนย่อย 



  45 

3. การเรียนรู้เกิดข้ึนได้ 2 ลักษณะ คือ 
3.1 การรับรู้ (perception) การรับรู้เป็นกระบวนการที่บุคคลใช้

ประสาทสัมผัสรับสิ่งเร้าแล้วโยนเข้าสู่สมองเพื่อผ่านเข้าสู่กระบวนความคิด สมองหรือจิตจะใช้
ประสบการณ์เดิมตีความหมายของสิ่งเร้าและแสดงปฎิกิริยาตอบสนองออกไปตามที่สมอง/จิต 
ตีความหมาย 

3.2 การหยั่งเห็น (insight) เป็นการค้นพบหรือการเกิดความ
เข้าใจในช่องทางแก้ปัญหาอย่างเฉียบพลันทันที อันเนื่องมาจากผลการพิจารณาปัญหาโดย
ส่วนรวม และการใช้กระบวนการทางความคิดและสติปํญญาของบุคคลนั้น 

4. กฎการจัดระเบียบการเรียนรู้ (perception) ของทฤษฎีเกสตัลท์มี
ดังนี้ 

4.1 กฎการรับรู้ส่วนรวมและส่วนย่อย (Law of Pragnanz) 
ประสบการณ์เดิมมีอิทธิหลต่อการรับรู้ของบุคคล การรับรู้ของบุคคลต่อสิ่งเร้าเดียวกันอาจแตกต่าง
กันได้เพราะการใช้ประสบการณ์เดิมมารับรู้ส่วนรวมและส่วนย่อยต่างกัน 

4.2 กฎแห่งความคล้ายคลึง (Law of Similarity) สิ่งเร้าใดที่มี
ลักษณะเหมือนกัน หรือคล้ายคลึงกัน บุคคลมักรับรู้เป็นพวกเดียวกัน 

4.3 กฎแห่งความใกล้เคียง (Law of Proximity) แม้สิ่งเร้าที่มี
ความใกล้เคียงกันบุคคลมักรับรู้เป็นพวกเดียวกัน 

4.4 กฎแห่งความสมบูรณ์ (Law of Closure) แม้สิ่งเร้าที่บุคคล
รับรู้ยังไม่สมบูรณ์ แต่บุคคลสามารถรับรู้ในลักษณะสมบูรณ์ได้ถ้าทุกคนมีประสบการณ์เดิมในสิ่ง
เร้านั้น 

4.5 กฎแห่งความต่อเนื่อง สิ่งเร้าที่มีความต่อเนื่องกันหรือมี
ทิศทางไปในแนวเดียวกัน บุคคลมักรับรู้เป็นพวกเดียวกันหรือเรื่องเดียวกันหรือเป็นเหตุผลกัน 

4.6 บุคคลมักมีความคงที่ในความหมายของสิ่งที่รับรู้ตามความ
เป็นจริง กล่าวคือ เมื่อบุคคลรับรู้สิ่งเร้าในภาพรวมแล้วจะมีความคงที่ในการรับรู้สิ่งนั้นในลักษณะ
เป็นภาพรวมดังกล่าว ถึงแม้ว่าสิ่งเร้านั้นจะได้เปลี่ยนแปรไปเมื่อรับรู้ในแง่มุมอื่น เช่น เมื่อเห็นปาก
ขวดกลมเรามักจะเห็นว่ามันกลมเสมอ ถึงแม้ว่าในการมองบางมุม ภาพที่เห็นจะเป็นรูปวงรีก็ตาม 

4.7 การรับรู้ของบุคคลอาจผิดพลาด บิดเบือน ไปจากความเป็น
จริงได้ เนื่องมาจากลักษณะของการจัดกลุ่มสิ่งเร้าที่ท าให้เกิดการลวงตา 
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5 .ก า ร เรี ย น รู้ แ บ บ ห ยั่ ง เห็ น  ( insight) โค ห์ เล อ ร์  (kohler) ได้
สังเกตการณ์เรียนรู้ของลิงในการทดลอง ลิงพยายามหาวิธีที่จะเอากล้วยซึ่งแขวนอยู่สูงเกินกว่าที่
จะเอื้อมถึงได้ ในที่สุดลิงเกิดความคิดที่จะเอาไม้ไปสอยกล้วยที่แขวนเอามากินได้ สรุปได้ว่า ลิงมี
การเรียนรู้แบบหยั่งเห็น การหยั่งเห็นเป็นการค้นพบ หรือเกิดความเข้ใจในช่องทางแก้ปัญหาอย่าง
ฉับพลันทันที อันเนื่องมาจากผลการพิจารณาปัญหาโดยส่วนรวมและการใช้กระบวนการทาง
ความคิดและสติปัญญาของบุคคลนั้นในการเชื่อมโยงประสบการณ์ เดิมกับปัญหาหรือ 
สถานการณ์ที่เผชิญ ดังนั้นปัจจัยส าคัญของการเรียนรู้แบบหยั่งเห็นก็คือ ประสบการณ์ หากมี
ประสบการณ์สะสมไว้มาก การเรียนรู้แบบหยั่งเห็นก็จะสะสมไว้มาก การเรียนรู้แบบหยั่งเห็นก็จะ
เกิดขึ้นได้มากเช่นกัน  

ข.หลักการจัดการศึกษา/การสอน 
1.กระบวนการคิดเป็นกระบวนการส าคัญในการเรียนรู้ การส่งเสริม

กระบวนการคิดจึงเป็นสิ่งจ าเป็นและเป็นสิ่งส าคัญในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
2.การสอนโดยการเสนอภาพรวมเพื่อให้ผู้เรียนเห็นและเข้าใจก่อน

การเสนอส่วนย่อยจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี 
3.การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีประสบการณ์มาก ได้รับประสบการณ์ที่

หลากหลายจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถคิดแก้ปัญหาและคิดริเริ่มได้มากขึ้น 
4.การจัดประสบการณ์ใหม่ ให้มีความสัมพันธ์กับประสบการณ์เดิม 

ของผู้เรียนจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ดีและง่ายขึ้น 
5. การจัดระเบียบสิ่งเร้าที่ต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี คือการ

จัดกลุ่มสิ่งเร้าที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันไว้เป็นกลุ่มเดียวกัน 
6. ในการสอน ครูไม่จ าเป็นต้องเสียเวลาเสนอเนื้อหาทั้งหมดที่

สมบูรณ์ ครูสามารถเสนอเนื้อหาแต่เพยงบางส่วนได้ หากผู้เรียนสามารถใช้ประสบการณ์เดิมมา
เติมให้สมบูรณ ์

7. การเสนอบทเรียนหรือเน้อหาควรจัดให้มีความต่อเนื่องกัน จะช่วย
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีและรวดเร็ว 

8. การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย จะช่วยให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้แบบหยั่งเห็นได้มากขึ้น 

2. ทฤษฎีสนาม (Field Theory) 
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เคิร์ท เลวิน (Kurt Lewin) เป็นผู้เริ่มทฤษฎีนี้ ค าว่า “field”มาจากแนวคิดเรื่อง 
“field of force” 

ก.ทฤษฎีการเรียนรู้ 
1.พฤติกรรมของคนมีพลังและทิศทาง สิ่งใดที่อยู่ในความสนใจและ

ความต้องการของตนจะมีพลังเป็นบวก สิ่งที่นอกเหนือจากความสนใจจะมีพลังเป็นลบ ในขณะใด
ขณะหนึ่งคนทุกคนจะมี “โลก”หรือ “อวกาศชีวิต” (life space) ของตน ซึ่งจะประกอบไปด้วย
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (psysical environment) อันได้แก่ คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ สิ่งแวดล้อม
อื่น  ๆ และสิ่งแวดล้อมทางจิตวิทยา (psychological environment) ซึ่งได้แก่แรงขับ (drive) 
แรงจูงใจ (motivation) เป้าหมายหรือจุดหมายปลายทาง (goal) รวมทั้งวามสนใจ (interest) 

2.การเรียนรู้เกิดขึ้นเมื่อบุคคลแรงจูงใจหรือแรงขับที่จะกระท าไปสู่
จุดหมายปลายทางที่ตนต้องการ 

ข.หลักการจัดการศึกษา/การสอน 
1.การช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ จ าเป็นต้องอาศัยการท าความ

เข้าใจ.”โลก” ของผู้เรียนว่า ผู้เรียนมีจุดมุ่งหมายและความต้องการอะไร อะไรเป็นพลัง+และอะไร
เป็นพลัง-ของเขา และพยายามจัดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมที่จะช่วยให้ผู้เรียนไปสู่จุดหมาย 

2.การจัดการเรียนรู้ให้เข้าไปอยู่ใน”โลก”ของผู้ เรียน โดยการจัด
สิ่งแวดล้อมทั้งทางกายภาพและจิตวิทยาให้ดึงดูดความสนใจและสนองความต้องการของผู้เรียน 
เป็นสิ่งจ าเป็นในการจัดการเรียนการสอน 

3.การสร้างแรงจูงใจ และ/หรือแรงขับที่จะน าให้ผู้เรียนไปสู่ทิศทาง
หรือจุดหมายที่ต้องการ เป็นสิ่งจ าเป็นในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 

3. ทฤษฎีเครื่องหมาย (Sign Theory) 
ทอลแมน (Tolman) กล่าวว่า “การเรียนรู้เกิดจากการใช้เครื่องหมายเป็นตัวชี้

ทางให้แสดงพฤติกรรมไปสู่จุดหมายปลายทาง” ทฤษฎีของทอลแมนสรุปได้ดังนี้ 
ก.ทฤษฎีการเรียนรู้ 

1. ในการเรียนรู้ต่าง ๆ ผู้ เรียนมีการคาดหมายรางวัล (reward 
expectancy) หากรางวัลที่คาดว่าจะได้รับไม่ตรงตามความพอใจและความต้องการ ผู้เรียนจะ
พยายามแสวงหารางวัลหรือสิ่งที่ต้องการต่อไป 
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2. ขณะที่ผู้เรียนพยายามจะไปให้ถึงจุดหมายปลายทางที่ต้องการ 
ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้เครื่องหมาย สัญลักษณ์ สถานที่ (place learning) และสิ่งอื่น ๆ ที่เป็น
เครื่องชี้ทางตามไปด้วย 

3. ผู้ เรียนมีความสามารถที่ จะปรับการเรียนรู้ของตนไปตาม
สถานการณ์ที่ เปลี่ยนไป จะไม่กระท าซ้ า  ๆ ในทางที่ ไมสามารถสนองความต้องการหรือ
วัตถุประสงค์ของตน 

4. การเรียนรู้ที่ เกิดขึ้นในบุคคลใดบุคคลหนึ่งนั้น บางครั้งจะไม่
แสดงออกในทันที อาจจะแฝงอยู่ในตัวผู้เรียนไปก่อนจนกว่าจะถึงเวลาที่เหมาะสมหรือจ าเป็นจึงจะ
แสดงออก (Talent learning) 

ข.หลักการจัดการศึกษา/การสอน 
1. การสร้างแรงขับ และ/หรือแรงจูงใจให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนจะกระตุ้น

ให้ผู้เรียนพยายามไปให้ถึงจุดหมายที่ต้องการ 
2. ในการสอนให้ผู้ เรียนบรรลุถึงจุดมุ่งหมายใด ๆ นั้น ครูควรให้

เครื่องหมาย สัญลักษณ์ หรือสิ่งอื่น ๆ ที่เป็นเครื่องชี้ทางควบคู่ไปด้วย 
3. การเปลี่ยนสถานการณ์ การเรียนรู้  สามารถช่วยให้ผู้ เรียน

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรรมของตนได้ 
4. การเรียนรู้บางอย่างยังยังไม่สามารถแสดงออกได้ในทันที การใช้

วิธีการทดสอบหลาย ๆวิธี ทดสอบบ่อย ๆ หรือติดตามผลระยะยาว จึงเป็นสิ่งจ าเป็นในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ในลักษณะนี้ 

4. ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา (Intellectual Development) 
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ (Piaget) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ

พัฒนาการทางด้านความคิดของเด็กว่ามีขั้นตอนหรือกระบวนการอย่างไร เขาอธิบายว่า การเรียนรู้
ของเด็กเป็นไปตามพัฒนาการทางสติปัญญา ซึ่งจะมีพัฒนาการไปตามวัยต่าง ๆ เป็นล าดับขั้น 
พัฒนาการเป็นสิ่งที่เป็นไปตามธรรมชาติ ไม่ควรที่จะเร่งให้เด็กข้ามจากพัฒนากรขั้นหนึ่งไปสู่อีกขั้น
หนึ่งเพราะจะท าให้เกิดผลเสียแก่เด็ก แต่การจัดประสบการณ์ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในช่วงที่
เด็กก าลังจะพัฒนาไปสู่ขั้นที่สูงกว่า สามารถช่วยให้เด็กพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามเพีย
เจต์เน้นความส าคัญของการเข้าใจธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กมากกว่าการกระตุ้นเด็กให้มี
พัฒนาการเร็วขึ้น 

ก.ทฤษฎีการเรียนรู้ 
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ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ มีสารารุปดังนี้ (Lall 
and Lall, 1983:45-54) 

1. พัฒนาการทางสติปัญญาของบุคคลเป็นไปตามวัยต่าง ๆ เป็น
ล าดับขั้นดังนี้ 

1.1 ขั้นรับรู้ด้วยประสาทสัมผัส (Sensorimotor Period) เป็น
ขั้นพัฒนาการในช่วง 0-2 ปี ความคิดของเด็กในวัยนี้ขึ้นกับการรับรู้และการกระท าเด็กยึดตัวเอง
เป็นศูนย์กลาง และยังไม่สามารถเข้าใจความคิดเห็นของผู้อื่น 

1.2 ขั้นก่อนปฎิบัติการคิด (Preoperational Period) เป็นขั้น
พัฒนาการในช่วงอายุ 2-7 ปี ความคิดของเด็กวัยนี้ยังขึ้นอยู่กับการับรู้เป็นส่วนใหญ่ยังไม่สามารถ
ที่จะใช้เหตุผลอย่างลึกซึ้ง แต่สามารถเรียนรู้และใช้สัญลักษณ์ได้ การใช้ภาษาแบ่งเป็นขั้นย่อย ๆ 2 
ขั้นคือ 

1.2.1 ขั้นก่อนเกิดความคิดรวบยอด (Pre-Concep-utal 
Intellectual Period) เป็นขั้นพัฒนากรในช่วง 2-4 ป ี

1.2.2 ขั้นการคิดด้วยความเข้าใจของตนเอง ( Intuitive 
Thinking Period) เป็นพัฒนากรในช่วง 4-7 ป ี

1.3 ขั้นการคิดแบบรูปธรรม (Comcrete Operational Pe-
riod) เป็นขั้นพัฒนากรในช่วงอายุ 7-11 ปี เป็นขั้นที่การคิดของเด็กไม่ขึ้นกับการรับรู้จากรูปร่าง
เท่านั้น เด็กสามารถสร้างภาพในใจ และสามารถคิดย้อนกลับได้ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ของตัวเลขและสิ่งต่าง ๆได้มากขึ้น 

1.4 ขั้นการคิดแบบนามธรรม (Formal Operation Pe-riod) 
เป็นพัฒนาการในช่วงอายุ 11-15 ปี เด็กสามารถคิดสิ่งที่ เป็นนามธรรมได้ และสามารถคิด
ตั้งสมมติฐานและใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ 

2. ภาษาและกระบวนการคิดของเด็กแตกต่างจากผู้ใหญ่ 
3. กระบวนการทางสติปํญญามีลักษณะดังนี้ 

3 .1  ก า ร ซึ ม ซั บ ห รื อ ก า รดู ด ซึ ม  (assimilation) เป็ น
กระบวนการทางสมองในการรับประสบการณ์ เรื่องราว และข้อมูลต่าง ๆ เข้ามาสะสมเก็บไว้เพื่อใช้
ประโยชน์ต่อไป 
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3 .2  ก า รป รั บ แ ล ะ จั ด ร ะ บ บ  (accommodation) คื อ 
กระบวนการทางสมองในการปรับประสบการณ์เดิมและประสบการณ์ใหม่ให้เข้ากันเป็นระบบหรือ
เครือข่ายทางปัญญาที่ตนสามารถเข้าใจได้ เกิดเป็นโครงสร้างทางปัญญาใหม่ขึ้น 

3.3 การเกิดความสมดุล (equilibration) เป็นกระบวนการที่
เกิดขึ้นจากขั้นของการปรับตัว หารการปรับเป็นไปอย่างผสมผสานกลมกลืนก็จะก่อให้เกิดสภาพที่
มีความสมดุลมากขึ้น หากบุคคลไม่สามารถปรับประสบการณ์ใหม่และประสบการณ์ เดิมให้ เข้า
กันได้ ก็จะเกิดภาวะความไม่สมดุลขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางปัญญาขึ้นในตัวบุคคล 

ข.หลักการจัดการศึกษา/การสอน 
1. ในการพัฒนาเด็ก ควรค านึงถึงพัฒนาการทางสติปํญญาของเด็ก

และจัดประสบการณ์ให้เด็กอย่างเหมาะสมกับพัฒนาการเท่านั้น ไม่ควรบังคับให้เด็กเรียนในสิ่ งที่
ยังไม่พร้อม หรือยากเกินพัฒนาการตามวัยของตน เพราะจะก่อให้เกิดเจตคติที่ไม่ดีได้ 

1.1 การจัดการสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ตามวัย
ของตนสามารถช่วยให้เด็กพัฒนาไปสู่พัฒนาการขั้นสูงได้ 

1.2 เด็กแต่ละคนมีพัฒนาการแตกต่างกัน ถึงแม้อายุจะเท่ากัน 
แต่ระดับพัฒนาการอาจไม่เท่ากัน ดังนั้นจึงไม่ควรเปรียบเทียบเด็ก ควรให้เด็กมีอิสระที่จะเรียนรู้
และพัฒนาความสามารถของเขาไปตามระดับพัฒนาการของเขา  

1.3 ในการสอนควรใช้สิ่งที่เป็นรูปธรรม เพื่อช่วยให้เด็กเข้าใจ
ลักษณะต่าง ๆได้ดีขึ้น แม้ในพัฒนาการช่วงการคิดแบบรูปธรรมเด็กจะสามารถสร้างภาพในใจได้
แต่การสอนที่ใช้อุปกรณ์ที่เป็นรูปธรรมจะช่วยให้เด็กเข้าใจแจ่มชัดข้ึน  

2. การให้ความสนใจและสังเกตเด็กอย่างใกล้ชิด จะช่วยให้ทราบ
ลักษณะเฉพาะตัวของเด็ก 

3.ในการสอนเด็กเล็ก  ๆ เด็กจะรับรู้ส่วนรวม (whole) ได้ดีกว่า
ส่วนย่อย (part) ดังนั้นครูจึงควรสอนภาพรวมก่อนแล้วจึงแยกสอนทีละส่วน 

4.ในการสอนสิ่งใดให้กับเด็ก ควรเริ่มจากสิ่งที่ เด็กคุ้นเคยหรือมี
ประสบการณ์มาก่อนแล้วจึงเสนอสิ่งใหม่ที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งเก่า การท าเช่นนี้จะช่วยให้
กระบวนการซึมซับและจัดระบบความรู้ของเด็กเป็นไปด้วยดี 

5. การเปิดโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ และมีปฏิสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมมาก ๆ ช่วยให้เด็กดูดซึมข้อมูลเข้าสู่โครงสร้างทางสติปัญญาของเด็กอันเป็นการ
ส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็ก 
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ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของบรุนเนอร์ 
บรุนเนอร์(Bruner)เป็นนักจิตวิทยาที่สนใจและศึกษาเรื่องของพัฒนาการทาง

สติปัญญาต่อเนื่องจากเพียเจต์ บรุนเนอร์เชื่อว่ามนุษย์เลือกที่จะรับรู้สิ่งที่ตนเองสนใจและการ
เรียนรู้เกดจากกระบวนการค้นพบด้วยตัวเอง(discovery learning)แนวคิดที่ส าคัญ ๆ ของบรุน
เนอร์มีดังนี้ (Brunner,1963:1-54) 

ก. ทฤษฎีการเรียนรู้ 
1. การจัดโครงสร้างของความรูให้มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับ

พัฒนาการทางสติปัญญาของเด็ก มีผลต่อการเรียนรู้ของเด็ก 
2. การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับระดับความพร้อม

ของผู้เรียน และสอดคล้องกับพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียนจะช่วยให้ การเรียนรู้เกิด
ประสิทธิภาพ 

3. การคิดแบบหยั่งรู้ (intuition) เป็นการคิดหาเหตุผลอย่างอิสระที่สามารถ
ช่วยพัฒนาความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ได ้

4. แรงจูงใจภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้ผู้เรียนประสบวามส าเร็จใน
การเรียนรู้ 

5. ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของมนุษย์แบ่งได้เป็น 3 ขั้นใหญ่ ๆ คือ 
5.1 ขั้นการเรียนรู้จากการกระท า (Enactive Stage) คือขั้นของการเรียนรู้

จากการใช้ปะสารทสัมผัสรับรู้สิ่งต่าง ๆ การลงมือกระท าช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ดี การเรียนรู้
เกิดจากการกระท า 

5.2 ขั้นการเรียนรู้จากความคิด (Iconic Stage) เป็นขั้นที่เด็กสามารถ
สร้างมโนภาพในใจได้ และสามารถเรียนรู้จากภาพแทนของจริงได้ 

5.3 ขั้นการเรียนรู้สัญลักษณ์และนามธรรม (Symbolic Stage) เป็นขั้น
การเยนรู้สิ่งที่ซับซ้อนและเป็นนามธรรมได้ 

6. การเรียนรู้เกิดขึ้นได้จากการที่คนเราสามารถสร้างความคิดรวบยอด หรือ
สามารถจัดประเภทของสิ่งต่าง ๆได้อย่างเหมาะสม 

7. การเรียนรู้ที่ได้ผลดีที่สุดคือการให้ผู้เรียนค้นพบการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(discovery learning) 

ข. หลักการจัดการศึกษา/การสอน  
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1. กระบวนการค้นพบการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ดีมี
ความหมายส าหรับผู้เรียน 

2. การวิเคราะห์และจัดโครงสร้างเนื้อหาสาระการเรียนรู้ให้เหมาะสมเป็น
สิ่งจ าเป็นที่ต้องท าก่อนการสอน 

3. การจัดหลักสูตรแบบเกลียว (Spiral Curriculum) ช่วยให้สามารถสอน
เนื้อหาหรือความคิดรวบยอดเดียวกันแก่ผู้เรียนทุกวัยได้ โดยต้องจัดเนื้อหาความคิดรวบยอดและ
วิธีสอนให้เหมาะสมกับพัฒนาการขงผู้เรียน 

4. ในการเรียนการสอนต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนได้คิดอย่างอิสระ ให้มากเพื่อ
ช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้แก่ผู้เรียน 

5. การสร้างแรงจูงใจภายในให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นสิ่งจ าเป็นในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้แก่ผู้เรียน 

6. การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับขั้นพัฒนาการทางสติปัญญา
ของผู้เรียน จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี 

7. การสอนความคิดรวบยอดให้แก่ผู้เรียนเป็นสิ่งที่จ าเป็น 
8. การจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้ค้นพบการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถช่วย

ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี 
ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมาย (A Theory of Meaningful Verbal Learning) 

ของเดวิด ออซูเบล (David Ausubel) การน าเสนอความคิดรวบยอดหรือกรอบมโนทัศน์หรือกรอบ
ความคิด (Advance Organizer)ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแก่ผู้เรียนก่อนการสอนเนื้อหาสาระนั้น ๆจะ
ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนเนื้อหาสาระนั้นอย่างมีความหมาย 

3.ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มมนุษยนิยม (Humanism) และหลักการศึกษา/การสอน 
นักคิดกลุ่มมนุษยนิยม ให้ความส าคัญของการเป็นมนุษย์ และมองมนุษย์ว่ามี

คุณค่า มีความดีงาม มีความสามารถ มีความต้องการ และมีแรงจูงใจภายในที่จะพัฒนาศักยภาพ
ของตน หากบุคคลได้รับอิสรภาพและเสรีภาพ มนุษย์จะพยายามพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ นักจิตวิทยาคนส าคัญในกลุ่มนี้คือ มาสโลว์ (Maslow) รอเจอร์ส (Rogers) โคมส์ 
(Knowles) แฟร์ (Faire) อิลลิช (illich) และนีล (Neil) 

3.1 ทฤษฎีการเรียนรู้ของมาสโลว์ (Maslow,1962) 
ก. ทฤษฎีการเรียนรู ้
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1. มนุษย์ทุกคนมีความต้องการพื้นฐานตามธรรมชาติเป็นล าดับขั้น 
คือ ขั้นความต้องการางร่างกาย (physical need) ขั้นความต้องการความมั่นคงปลอดภัย (safety 
need) ขั้นความต้องกาความรัก(love need) ขั้นความต้องการยอมรับของตนอย่างเต็มที่ (self-
actualization) หากความต้องการขั้นพื้นฐานดีรับการตอบสนองอย่างพอเพียงส าหรับตนในแต่ละ
ขั้น มนุษย์จะสามารถพัฒนาตนไปสู่ขั้นที่สูงขึ้น 

2.มนุษย์มี ความต้องการที่ จะรู้จั กตน เองและพัฒนาตนเอง 
ประสบการณ์ที่เรียกว่า “peak experience”เป็นประสบการณ์ของบุคคลที่อยู่ในภาวะดื่มด่ าจาก
การรู้จักตนเองตรงตามสภาพความเป็นจริง มีลักษะน่าตื่นเต้น เป็นความรู้สึกปีติ เป็นช่วงเวลาที่
บุคคลเข้าใจเรื่องหนึ่งอย่างถ่องแท้ เป็นสภาพที่สมบูรณ์ มีลักษณะผสมผสานกลมกลืน เป็น
ช่วงเวลาแห่งการรู้จักตนเองอย่างแม้จริง บุคคลที่มีประสบการณ์เชนนี้บ่อย ๆจะสามารถพัฒนาตน
ไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 

ข หลักการจัดการศึกษา/การสอน 
1. เข้าใจถึงความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ สามารถช่วยให้เข้าใจ

พฤติกรรมของบุคคลได้ เนื่องจากพฤติกรรมเป็นการแสดงออกของความต้องการของบุคคล 
2. จะสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี จ าเป็นต้องตอบสนอง

ความต้องการพื้นฐานที่เขาต้องการเสียก่อน 
3. ในกระบวนการเรียนการสอน หากรูสามารถหาได้ว่าผู้เรียนแต่ละ

คนมีความต้องการอยู่ในระดับใดขั้นใด ครูสามารถใช้ความต้องการพื้นฐานของผู้เรียนนั้นเป็น
แรงจูงใจ ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ 

4. การช่วยให้ผู้เรียนได้รับการตอบสนองความต้องการพื้นฐานของ
ตนอย่างพอเพียง การให้อิสรภาพและเสรีภาพแก่ผู้เรียนในการเรียนรู้ การจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์ในการรู้จักตนเองตรงตามสภาพความเป็นจริง 

3.2 ทฤษฎีการเรียนรูของรอเจอร์ส (Rogers,1969) 
ก.ทฤษฎีการเรียนรู้ 

มนุษย์จะสามารถพัฒนาตนเองได้ดีหากอยู่ในสภาพการณ์ที่ผ่อน
คลายและเป็นอิสระ การจัดบรรยากาศการเรียนที่ผ่อนคลายและเอื้อต่อการเรียนรู้ (supportive 
atmosphere )และเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง(student-centered teaching)โดยครูใช้วิธีการสอน
แบบชี้แนะ (non-directive) และท าหน้าที่อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียน 
(facilitator) และการเรียนรู้จะเน้นกระบวนการ (process learning) เป็นส าคัญ 
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ข.หลักการจัดการศึกษา/การสอน 
1. การจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนให้อบอุ่น ปลอดภัย ไม่น่า

หวาดกลัว น่าไว้วางใจ จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด ี
2. ผู้เรียนแต่ละคนมีศักยภาพและแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเองอยู่แล้ว 

ครูจึงควรสอนแบบชี้แนะ (non-directive) โดยให้ผู้เรียนเป็นผู้น าทางในการเรียนรู้ของตน (self- 
directive) และคอยช่วยเหลือผู้เรียนให้เรียนอย่างสะดวกจนบรรลุผล 

3. ในการจัดการเรียนการสอนควรเน้นการเรียนรู้กระบวนการ 
(process learning) เป็นส าคัญ เนื่องจากกระบวนการเรียนรู้เป็นเครื่องมือส าคัญที่บุคคลใช้ในการ
ด ารงชีวิตและแสวงหาความรู้ต่อไป 

3.3 แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ของโคมส์ (Combs) 
ก.แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ 

ความรู้สึกของผู้ เรียนมีความส าคัญต่อการเรียนรู้มาก เพราะ
ความรู้สึกและเจตคติของผู้เรียนมีอิทธิพลต่อกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ข.หลักการจัดการศึกษา/การสอน 
การค านึงถึงความรู้สึกของผู้เรียน การสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้

เผ็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี 
3.4 แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ของ โนลส์ (Knowles) 

ก.แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ 
1. ผู้เรียนจะเรียนรู้ได้มากหากมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
2. การเรียนรู้ของมนุษย์เป็นกระบวนการภายใน อยู่ในความควบคุม

ของผู้เรียนแต่ละคน ผู้เรียนจะน าประสบการณ์ ความรู้ ทักษะและค่านิยมต่าง ๆ เข้ามาสู่การเรียนรู้
ของตน 

3. มนุษย์จะเรียนรู้ได้ดีหากมีอิสระที่จะเรียนในสิ่งที่ตนต้องการและ
ด้วยวิธีการที่ตนพอใจ 

4. มนุษย์ทุกคนมีลักษณะเฉพาะตน ความเป็นเอกัตบุคคลเป็นสิ่งที่มี
คุณค่า มนุษย์ควรได้รับการส่งเสริมในการพัฒนาความเป็นเอกัตบุคคลของตน 

5. มนุษย์เป็นผู้มีความสามารถและเสรีภาพที่จะตัดสินใจ และเลือก
กระท าสิ่งต่าง ๆ ตามที่ตนพอใจ และรับผิดชอบในผลของการกระท านั้น 

ข.หลักการจัดการศึกษา/การสอน 
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1. การให้ผู้ เรียนมีส่วนรวมในการเรียน รับผิดชอบร่วมกันใน
กระบวนการเรียนรู้ จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี 

2. ในกระบวนการเรียนรู้ ควรเปิดโอกาสและส่งเสริมให้ผู้เรียนน า
ประสบการณ์ ความรู้ ทักษะ เจตคติ และค่านิยมต่าง ๆ ของตน เข้ามาใช้ในการท าความเข้าใจสิ่ง
ใหม่ ประสบการณ์ใหม่ 

3. ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ควรเปิดโอกาสให้
ผู้เรียน ได้เลือกสิ่งที่เรียนและและวิธีเรียนด้วยตนเอง 

4. ในกระบวนการเรียนการสอน ครูควรเข้าใจและส่งเสริมความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ควรเปิดโอกาสและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาคุณสมบัติเฉพาะตน ไม่ควร
ปิดกั้นเพียงเพราะเขาไม่เหมือนคนอื่น 

5. ในกระบวนการเรียนรู้ ควรเปิดโอกาสและส่งเสริมให้ผู้ เรียน
ตัดสินใจด้วยตนเอง ลงมือกระท า และยอมรับผลของการตัดสิใจหรือการกระท านั้น 

3.5 แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ของแฟร์ (Faire) 
ก.แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ 

เปาโล แฟร์ (Faire) เชื่อในทฤษฎีของผู้ถูกกดขี่ (Pedagogy of the 
oppressed) เขากล่าวว่า ผู้เรียนต้องถูกปลดปล่อยจาการขดขี่ของครูที่สอนแบบเก่า ผู้เรียนมี
ศักยภาพและมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ที่จะกระท าสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง 

ข.หลักการจัดการศึกษา/การสอน 
ระบบการจัดการศึกษา ควรเป็นระบบที่ใหอ้ิสรภาพและเสรีภาพในการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 

3.6 แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ของอลิส (Illich) 
ก.แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ 

อิวาน อิลลิช (Ivan Illich) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการล้มเลิกระบบ
โรงเรียน (deschooling) ไว้ว่า สังคมแห่งการเรียนรู้ เป็นสังคมที่ต้องล้มเลิกระบบโรงเรียน 
การศึกษาควรเป็นการศึกษาตลอดชีวิตแบบเป็นตามธรรมชาติ โดยให้โอกาสในการศึกษาเล่าเรียน
แก่บุคคลอย่างเต็มที่ 

ข.หลักการจัดการศึกษา/การสอน 
การจัดการศึกษาไม่จ าเป็นต้องจัดท าในลักษณะระบบของโรงเรียน

ควรจัดในลักษณะที่เป็นการศึกษาต่อเนื่องไปตลอดชีวิตตามธรรมชาติ 
3.7 แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ของนีล (Neil) 
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ก.แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ 
นีล (Neil) กล่าวว่า มนุษย์เป็นผู้มีศักดิ์ศรี มีความดีโดยธรรมชาติหาก

มนุษย์อยู่ในสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น บริบูรณ์ไปด้วยความรัก มีอิสรภาพและเสรีภาพมนุษย์จะ
พัฒนาไปในทางที่ดีต่อตนเองและสังคม 

ข.หลักการจัดการศึกษา/การสอน 
การให้เสรีภาพอย่างสมบูรณ์แก่ผู้เรียนในการเรียน เรียนเมื่อพร้อมที่

จะเรียน จะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาไปตามธรรมชาต 
4. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มผสมผสาน (Eclecticism) 

กานเย (Gagne) เป็นนักจิตวิทยาและนักการศึกษาในกลุ่มผสมผสานระหว่าง
พฤติกรรมนิยมกับพุทธนิยม (Behavior Cognitivist) เขาอาศ ยทฤษฎีและหลักการที่หลากหลาย 
เนื่องจากความรู้มีหลายประเภท บางประเภทสามารถเข้าใจได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องใช้ความคิดที่
ลึกซึ้งบางประเภทมีความวับซ้อนมาก จ าเป็นต้องใช้ความสามารถในขั้นสูง กานเย่ได้จัดขั้นการ
เรียนรู้ซึ่งเริ่มจากง่ายไปหายาก โดยผสมผสานทฤษฎีการเรียนรู้ของกลุ่มพฤติกรรมนิยม และพุทธ
นิยมเข้าด้วยกัน 

4.1 การเรียนรู้ของกานเย (Gagne) 
หลักการที่ส าคัญของกานเย สรุปด้ังนี้  

ก.ทฤษฎีการเรียนรู้ 
1.กานเย (Gagne) ได้จัดประเภทของการเรียนรู้ เป็นล าดับขั้น

จากง่ายไปหายากไว้ 8 ประเภท ดังนี้ 
1.1 การเรียนรู้สัญญาน (signal-learning) เป็นการเรียนรู้ที่

เกิดจากการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่เป็นไปโดยอัติโนมัติ อยู่นอกเหนืออ านาจจิตใจ ผู้เรียนไม่สามารถ
บังคับพฤติกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นได้ การเรียนรู้แบบนี้เกิดจากการที่คนเราน าเอาลักษณะการ
ตอบสนองที่มีอยู่แล้วมาสัมพันธ์กับสิ่งเร้าใหม่ที่มีความใกล้ชิดกับสิ่งเร้าเดิม  การเรียนรู้สัญญาน 
เป็นลักษณะการเรียนรู้แบบการวางเงื่อนไขของพาฟลอฟ 

1.2 การเรียนรู้สิ่งเร้า-การตอบสนอง (stimulus-response) 
เป็นการเรียนรู่ต่อเนื่องจากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนอง แตกต่างจากการเรียนรู้
สัญญาน เพราะผู้เรียนสามารถควบคุมพฤติกรรมตนเองได้ ผู้เรียนแสดงพฤติกรรม เนื่องจากได้รับ
แรงเสริม การเรียนรู้แบบนี้เป็นการเรียนรู้ตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบเชื่อมโยงของธอร์นไคด์ และการ
เรียนรู้แบบวางเงื่อนไข (operant conditioning) ของสกินเนอร์ซึ่งเชื่อว่าการเรียนรู้เป็นสิ่งท่ผู้เรียน
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เป็นผู้กระท าเองมิใช่รอให้สิ่งเร้าภายนอกมากระท าพฤติกรรมที่แสดงออกเกิดจากสิ่งเร้าภายในของ
ผู้เรียนเอง 

1.3 การเรียนรู้การเชื่อมโยงแบบต่อเนื่อง (chaining) เป็นการ
เรียนรู้ที่เชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้าและกาตอบสนองที่ต่อเนื่องกันตามล าดับ เป็นพฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการกระท า การเคลื่อนไหว 

1.4 การเชื่อมโยงทางภาษา (verbal association) เป็นการ
เรียนรู้ในลักษณะคล้ายกับการเรียนรู้การเชื่อมโยงแบบต่อเนื่อง แต่เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้
ภาษา การเรียนรู้การรับสิ่งเร้า-การตอบสนอง เป็นพื้นฐานของกาเรียนรู้แบบต่อเนื่องและการ
เชื่อมโยงทางภาษา 

1.5 การเรียนรู้ความแตกต่าง (discrimination learning) เป็น
การเรียนรู้ทีผสมผสานสามารถมองเห็นความแตกต่างของสิ่งต่าง ๆ โดยเฉพาะความแตกต่างตาม
ลักษณะของวัตถุ 

1.6 การเรียนรู้ความคิดรวบยอด (concept learning) เป็น
การเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถจัดกลุ่มสิ่งเร้าที่มีความเหมือนหรือแตกต่างกัน โดยสามารถระบุ
ลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกันได้ พร้อมทั้งสามารถขยายความรู้ไปยังสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากที
เคยเห็นมาก่อนได้ 

1.7 การเรียนรู้กฎ (rule learning) เป็นการเรียนรู้ที่เกิดจาก
การรวมหรือเชื่อมโยงความคิดรวบยอดตั้งแต่สองอย่างขึ้นไป และตั้งเป็นกฎเกณฑ์ขึ้น การที่ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้กฎเกณฑ์จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถน าการเรียนรู้นั้นไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆกันได ้

1.8 การเรียนรู้การแก้ปัญหา (problem solving) เป็นการ
เรียนรู้ที่จะแก้ปัญหา โดยการน ากฎเกณฑ์ต่าง ๆ มาใช้ การเรียนรู้แบบนี้เป็นกระบวนการที่เกิด
ภายในตัวผู้เรียน เป็นการใช้กฎเกณฑ์ในขั้นสูงเพื่อการแก้ปัญหาที่ค่อนข้างซับซ้อน และสามารถน า
กฎเกณฑ์ในการแก้ปัญหานี้ไปใช้กับสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันได้ 

2. กานเยได้แบ่งสมรรถภาพการเรียนรู้ของมนุษย์ไว้ 5 ประการ 
ดังนี้ 

2 .1  ส ม ร รถ ภ าพ ใน ก า ร เรี ย น รู้ ข้ อ เท็ จ จ ริ ง  ( verbal 
information) เป็นความสามรถในการเรียนรู้ข้อเท็จจริงต่าง ๆ โดยอาศัยความจ าและความสามารถ
ระลึกได้ 
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2.2 ทักษะเชาว์ปัญญา (intellectual skills) หรือทักษะทาง
สติปัญญา เป็นความสามารถในการใช้สมองคิดหาเหตุผล โดยใช้ข้อมูล ประสบการณ์ ความรู้ 
ความคิดในด้านต่าง ๆ นับตั้งแต่การเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นทักษะง่าย ๆไปสู่ทักษะที่ยาก
สลับซับซ้อนมากขึ้น ทักษะเชาว์ปัญญาที่ส าคัญที่ควรได้รับการฝึกคือ ความสามรถในการจ าแนก 
(discrimination) ความสามารถในการคิดรวบยอกเป็นรูปธรรม (concrete concept) ความสาม
รถในการให้ค าจ ากัดความของความคิดรวบยอด (defined concept) ความสามารถในการเข้าใจ
กฎและใช้กฎ (rules) และความสามารถในการแก้ปัญหา (problem solving)  

2.3  ยุ ทธศาสตร์ในการคิด  (cognitive strategies) เป็ น
ความสามารถของกระบวนการท างานภายในสมองของมนุษย์ ซึ่งควบคุมการเรียนรู้ การเลือกรับรู้ 
การแปลความ และการดึงความรู้ ความจ า ความเข้าใจ และประสบการณ์เดิมออกมาใช้ ผู้มี
ยุทธศาสตร์ในการคิดสูง จะมีเทคนิค มีเคล็ดลับในการดึงความรู้ ความจ า ความเข้าใจ และ
ประสบการณ์เดิมออกมใช้อย่างมีประสิทธิภาพ สามรารถแก้ปัญหาที่มีสถานการณ์ที่แตกต่างได้
อย่างดี รวมทั้งสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆได้อย่างสร้างสรรค์ 

2.4 ทักษะการเคลื่อนไหว (motor skills) เป็นความสามารถ 
ความช านาญในการปฏิบัติหรือการใช้อวัยวะส่วนต่าง ๆของร่างกายในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ผู้ที่มี
ทักษะการเคลื่อนไหวที่ดีนั้น พฤติกรรมที่แสดงออกมาจะมีลักษณะรวดเร็ว คล่องแคล่ว และถูกต้อง
เหมาะสม 

2.5 เจตคติ (attitudes) เป็นความรู้สึกนึกคิดของบุคคลที่มีต่อ
สิ่งต่าง ๆ ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจของบุคคลนั้นในการที่จะเลือกกระท าหรือไม่กระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

ข.หลักการจัดการศึกษา/การสอน 
1. กานเย ได้เสนอรูปแบบการสอนอย่างเป็นระบบโดยพยายาม

เชื่อมโยงการจัดสภาพการเรียนการสอนอันเป็นสภาวะภายนอกตัวผู้เรียนให้สอดคล้องกับ
กระบวนการเรียนรู้ภายใน ซึ่งเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในสมองของคนเรา กานเย่อธิบายว่า
การท างานของสมองคล้ายกับการท างานของคอมพิวเตอร ์

2. ในระบบการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้สอดคล้องกับ
กระบวนการเรียนรู้นั้น กานเย่ได้เสนอระบบการสอน 9 ขั้น ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 สร้างความสนใจ (gaining attention) เป็นขั้นที่ท าให้
ผู้เรียนเกิดความสนใจในบทเรียน เป็นแรงจูงใจที่เกิดขึ้นทั้งสิ่งยั่วยุภายนอกและแรงจูงใจที่เกิดจาก
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ตัวผู้เรียนเองด้วย ครูอาจใช้วิธีการสนทนา ซักถา ทายปัญหา หรือมีวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่กระตุ้นให้
ผู้เรียนตื่นตัว และมีความสนใจที่จะเรียนรู้ 

ขั้ น ที่  2  แ จ้ งจุ ด ป ระส งค์  ( informing the leaner of the 
objective) เป็นการบอกให้ผู้เรียนทราบถึงเป้าหมายหรือผลที่จะได้รับจาการเรียนบทเรียนนั้น
โดยเฉพาะ เพื่อให้ผู้เรียนเห็นประโยชน์ในการเรียน เห็นแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนท าให้
ผู้เรียนวางแผนการเรียนของตนเองได้ นอกจากนั้นยังสามารถช่วยให้ครูด าเนินการสอนตาม
แนวทางที่จะน าไปสู่จุดหมายได้เป็นอย่างดี 

ขั้นที่  3  กระตุ้ น ให้ผู้ เรียนระลึกถึ งความรู้ เดิมที่ จ า เป็น 
(stimulating recall of prerequisite learned capabilites) เป็นการทบทวนความรู้เดิมที่จ าเป็นต่อ
การเชื่อมโยงให้เกิดการเรียนรู้ความรู้ใหม่ เนื่องจาการเรียนรู้เป็นกระบวนการต่อเนื่อง การเรียนรู้
ความรู้ใหม่ต้องอาศัยความรู้เก่าเป็นพื้นฐาน 

ขั้นที่ 4 เสนอบทเรียนใหม่ (presenting the stimulus) เป็น
การเริ่มกิจกรรมของบทเรียนใหม่โดยใช้วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆที่เหมาะสมมาประกอบการสอน 

ขั้ น ที่  5  ให้ แ น ว ท า งก า ร เรี ย น รู้  (providing learning 
guidance) เป็นการช่วยให้ผู้เรียนสามารถท ากิจกรรมด้วยตนเอง ครูอาจแนะน าวิธีกิจการกิจกรรม 
แนะน าแหล่งค้นคว้าเป็นการน าทาง ให้แนวทางให้ผู้เรียนไปคิดเอง เป็นต้น 

ขั้นที่ 6 ให้ลงมือปฎิบัติ (elciting the performance) เป็นการ
ให้ผู้เรียนลงมือปฎิบัติ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถแสดงพฤติกรรมตามจุดประสงค์ 

ขั้นที่ 7 ให้ข้อมูลแอนกลับ (feedback) เป็นขั้นที่ครูใหขอมูล
เกี่ยวกับผลการปฎิบัติกิจกรรมหรือพฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกว่ามีความถูกต้องหรือไม่ อย่างไร 
และเพียงใด 

ขั้นที่  8  ประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ 
(assessing the perfomance) เป็นขั้นการวัดและประเมินว่าผู้เรียนสามารถเรียนรู้ตามจุดประสงค์
การเรียนรู้ของบทเรียนเพียงใด ซึ่งอาจวัดโดยการใช้ข้อสอบ แบบสังเกต การตรวจผลงาน หรือการ
สัมภาษณ์ แล้วแต่วาจุดประสงค์นั้นต้องการวัดด้านใด แต่สิ่งส าคัญ คือ เครื่องมือที่ใช้วัดต้องมี
คุณภาพ เชื่อถือได้ และมีความเที่ยงตรงในการวัด 

ขั้นที่  9 ส่งเสริมความแม่นย าและการถ่ายโอนการเรียนรู้ 
(enhancing retention and transfer) เป็นการสรุป การย้ า ทบทวนการเรียนที่ผ่านมา เพื่อให้มี
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พฤติกรรมการเรียนรู้เพิ่มขึ้น กิจกรรมในขั้นนี้อาจเป็นแบบฝึกหัด การให้ท ากิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ 
รวมทั้งการให้ท าการบ้าน ท ารายงาน หรือหาความรู้เพิ่มเติมจากความรู้ที่ได้ในชั้นเรียน 

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนพลศึกษา 
ความส าคัญของพลศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ  (2545: 35) ได้กล่าวถึงความส าคัญ
ของพลศึกษา ไว้ว่า พลศึกษาเป็นการศึกษาที่ส่งเสริมพัฒนาการในทุก ๆ ด้าน โดยใช้กิจกรรมพล
ศึกษาที่เหมาะสมเป็นสื่อท าให้สมรรถภาพทางกายและจิตใจ โดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ด้วยตนเองอย่างเต็มใจ ควบคู่ไปกับการให้ความรู้และปลุกฝังคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมที่
น ามาใช้ในการปฏิบัติต้องเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ใช้กล้ามเนื้อและอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย
ท างานมากกว่าการเคลื่อนไหวปกติที่ใช้อยู่ในชีวิตประจ าวัน เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการ
ตามธรรมชาติของมนุษย์ที่ต้องการออกก าลังกาย เพื่อรักษาไว้ซึ่งสมรรถภาพและสุขภาพที่ดี และ
เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแล้วว่า กิจกรรมพลศึกษาเป็นกิจกรรมที่ใช้ร่างกายเป็นสื่อในการ
ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ และมีผลต่อการพัฒนาทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
กิจกรรมพลศึกษามีส่วนในการตอบสนองความต้องการของเด็กในด้านการเคลื่อนไหว การเล่น 
การออกก าลังกาย เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อ พัฒนาการเคลื่อนไหว รวมทั้ งการประสานสัมพันธ์ของ
อวัยวะและการทรงตัว ให้เด็กเกิดความมั่นใจในการเคลื่อนไหว ซึ่งจะส่งผลถึงบุคลิกภาพของตัว
เด็กเอง อีกทั้งยังสามารถปลูกฝังความมีน้ าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้จักการให้อภัย มีคุณธรรม 
มีความเอื้อเฟื้อให้เกิดขึ้นในตัวเด็กโดยผ่านกิจกรรมการละเล่นต่าง ๆ 

วรศักดิ์ เพียรชอบ (2540: 80) ได้กล่าวว่า การที่วิชาพลศึกษาเป็นการศึกษาอย่าง
หนึ่งดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้นั้น ก็เนื่องมาจากการพลศึกษาได้มีการตัดสินใจในสิ่งที่ส าคัญสอง
อย่างคือ การตัดสินใจเปลี่ยนแปลงความมุ่งหมายของการพลศึกษาเอง และการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงโปรแกรมที่เกี่ยวกับการฝึกกายบริหารที่เป็นการฝึกแบบหมู่ออกไป การพลศึกษานั้น
ควรจะมุ่งความสนใจของตนเองและท าตัวเองให้มีความเกี่ยวข้องกับโปรแกรมของโรงเรียนหรือ
มหาวิทยาลัย การตัดสินใจในสิ่งเหล่านี้เป็นการตัดสินใจบนพื้นฐานของความเข้าใจที่ว่า พลศึกษา
นั้นเป็นกระบวนการการศึกษาที่มีประโยชน์ที่จะช่วยท าให้เป็นการศึกษาเพื่อความเป็นเอกัตบุคคล
และเพื่อความเป็นพลเมืองดีได้ ประโยชน์เหล่านี้เกิดขึ้นจากพัฒนาการที่สามารถท าให้เกิดขึ้นได้ใน 
4 ประการคือ 1) พัฒนาการทางระบบอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย 2) พัฒนาการทางด้านทักษะใน
การท างานประสานกันระหว่างกล้ามเนื้อและประสาท 3) พัฒนาการทางความสนใจในการเล่น
และนันทนาการ และ 4) พัฒนาการในมาตรฐานของพฤติกรรม 
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สมาคมกีฬาและพลศึกษานานาชาติ (NASPE) ได้สรุปเนื้อหาที่เป็นมาตรฐานของพล
ศึกษาในการพัฒนากีฬาและพลศึกษาของประเทศไว้ว่า “เคลื่อนที่ไปสู่อนาคต : มาตรฐานพล
ศึกษาระดับนานาชาติ (1995)” ซึ่งเป็นตัวชี้วัดมาตรฐานของเนื้อหาพลศึกษา คือ นักเรียนมีความรู้ 
มีคุณค่า และสามารถปฏิบัติได้ ประกอบด้วยมาตรฐาน 7 มาตรฐานด้วยกัน (Kovar ; et al.  
2004: 6-7) ได้แก ่

มาตรฐานที่ 1 : นักเรียนมีความสามารถในการเคลื่อนไหวและมีทักษะการ
เคลื่อนไหว 

มาตรฐานที่ 2 : นักเรียนประยุกต์ความคิดรวบยอดของการเคลื่อนไหวและ
หลักการของการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว 

มาตรฐานที่ 3 : นักเรียนมีความสามารถในการใช้กิจกรรมทางกายในการด าเนิน
ชีวิต 

มาตรฐานที่ 4 : นักเรียนได้รับผลส าเร็จและด ารงไว้ซึ่งสุขภาพที่ดีในระดับของ
สมรรถภาพทางกาย 

มาตรฐานที่ 5 : นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อบุคคลและพฤติกรรมทางสังคมใน
การเข้าร่วมกิจกรรมทางกาย 

มาตรฐานที่ 6 : นักเรียนมีความเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเข้า
ร่วมกิจกรรม ทางกาย 

มาตรฐานที่ 7 : นักเรียนเข้าใจในการจัดกิจกรรมทางกายที่เหมาะสม เพื่อความ
สนุกสนาน เพื่อความท้าทาย เหมาะสมกับความรู้สึกของตนเอง และการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 

จากความส าคัญดังกล่าวสรุปได้ว่า พลศึกษาเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่มีความส าคัญ
เช่นเดียวกับศาสตร์ทางการศึกษาอื่น ๆ ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีการพัฒนาเป็นองค์รวมนั้นคือ 
พัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา คุณค่าและประโยชน์ของพล
ศึกษาจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อบุคคลได้พัฒนาความซาบซึ้งของการเคลื่อนไหวจนถึงขั้นที่ระลึกได้ว่า 
กิจกรรมเหล่านั้น คือส่วนที่จ าเป็นอย่างหนึ่งของชีวิตประจ าวันของตน นั่นแสดงว่าบุคคลได้เห็น
ความส าคัญของการประกอบกิจกรรม พลศึกษาให้เป็นกิจนิสัยนั่นเอง 

จุดมุ่งหมายของการสอนพลศึกษา 
พลศึกษาเป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาจิตใจ ศีลธรรม และวัฒนธรรมของบุคคล และเป็น

การศึกษาที่ไม่สิ้นสุดในตัวของมันเอง แต่เป็นการพัฒนาสติปัญญา ความรู้สึก และความมุ่งมั่น 
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ความแน่วแน่ ความบริสุทธิ์และประโยชน์ให้ผู้เรียนมากยิ่งขึ้นจุดมุ่งหมาย ของการสอนพลศึกษามี 
5 ประการ (ส านักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ. 2545: 50-51) คือ 

1. พัฒนาการทางด้านร่างกาย (Physical development) คือ ความต้องการให้
นักเรียนเป็นบุคคลที่มีร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพสมบูรณ์อยู่เสมอ เพราะการเคลื่อนไหวหรือการ
ออกก าลังกายนั้นจะท าให้ระบบประสาทกับระบบกล้ามเนื้อ (Neuromuscular) ท างานสัมพันธ์กัน
อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้เกิดความแข็งแรง ความอดทน ก าลัง ความเร็ว ความคล่องตัว ปฏิกิริยา
ตอบสนอง ความยืดหยุ่น ความสมดุล   ที่รวมเรียกว่า สมรรถภาพทางกาย (Physical fitness) ได้
เป็นอย่างดี และท าให้ร่างกายเกิดความเจริญเติบโตตามกฎของการใช้และไม่ใช้ (Law of use and 
disuse) คือ กล้ามเนื้อส่วนใดที่ถูกใช้งานอยู่เสมอก็จะเจริญเติบโต แต่ถ้าไม่ใช้ก็จะเล็กลีบลงขาด
ความแข็งแรง ธอร์นไดร์ (Corsini. 2002: 540; อ้างอิงจาก Thondike.  2000) 

2. การพัฒนาทางด้านจิตใจ (Mental development) คือ ความต้องการให้
นักเรียนเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง เป็นคนที่มีเหตุผล รู้จักใช้สติปัญญาไตร่ตรอง ตัดสินใจได้
เด็ดขาดถูกต้องและรวดเร็ว สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นในการเล่น
กีฬา เพราะต้องใช้ไหวพริบ สติปัญญา ในการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจอยู่ตลอดเวลา 
นอกจากนั้นแล้วยังต้องการให้นักเรียนเป็นผู้มีความเมตตา กรุณา เอื้อเฟื่อเผื่อแผ่ ไม่เห็นแก่ตัว ร่า
เริงแจ่มใสอยู่เสมอ 

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมพลศึกษาจะน าไปสู่ชีวิตที่มีความสุขทั้งกายและใจ ดังที่ 
เพลโต นักปราชญ์ชาวกรีก (อ้างถึงใน ส านักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ. 2545: 50) 
ได้กล่าวไว้ว่า การมีส่วนร่วมในกิจกรรมพลศึกษา ท าให้สุขภาพทางกายและจิตใจดีขึ้น เพราะ
สุขภาพทางกายและทางจิตใจมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดมาก และถ้าสุขภาพทางกายดีแล้ว
สุขภาพทางจิตใจก็จะดีด้วย (Sound mind in sound body) 

3. พัฒนาการทางด้านอารมณ์ (Emotional development) คือ ความต้องการให้
นักเรียนรู้จักควบคุมอารมณ์ มีความยับยั้งใจ อดทน อดกลั้น ไม่โกรธง่าย ภูมิใจในตนเองเมื่อ
ประสบความส าเร็จในการเล่นกีฬา การปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น มีความเชื่อมั่นในตนเองและรู้จัก
ควบคุมอารมณ์ เพื่อจะได้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

4. พัฒนาการทางด้านสังคม (Social development) คือ ความต้องการให้
นักเรียนฝึกการปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น เป็นเรื่องเกี่ยวกับมนุษย์สัมพันธ์ การอยู่ร่วมกันในสังคม 
ประชาธิปไตย มารยาท และประเพณี สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้นักเรียนจะได้รับการฝึกฝนเรียนรู้จากการ
เข้าร่วมกิจกรรมพลศึกษา และต่อไปจะสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น การฝึกการเป็นผู้น า
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และผู้ตาม หรือการเลือกหัวหน้าทีม การเล่นกีฬาเป็นทีม เป็นกลุ่ม ท าให้ทุกคนต้องพึ่งพาอาศัยกัน
สามัคคีและรับผิดชอบร่วมกัน รู้จักการวางตัวเมื่อเป็นผู้แพ้หรือผู้ชนะ เป็นต้น ในชั่วโมงพลศึกษาจึง
เปรียบเสมือนห้องทดลองปฏิบัติการทางพฤติกรรมของนักเรียน สิ่งที่ต้องเน้นคือ พฤติกรรม
แสดงออกของนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม และความมีน้ าใจนักกีฬา (Sportsmanship)  

5. พัฒนาการทางด้านทักษะ (Skill development) คือ ความต้องการให้นักเรียน
ได้เกิดการพัฒนาการท างานสัมพันธ์กนัระหว่างระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท โดยเป็นการท างาน
สัมพันธ์ระหว่างระบบกล้ามเนื้อต่าง ๆ (Muscular coordination) ส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่ง
ท างานสัมพันธ์กันระหว่างระบบประสาทและระบบกล้ามเนื้ อ  (Muscular and nervous 
coordination) ผลจากการสัมพันธ์กันของระบบดังกล่าวจะก่อให้เกิดทักษะ ซึ่งทักษะนั้นจะเกิดขึ้น
ได้ด้วยการฝึกฝนอยู่เป็นประจ า เป็นทักษะในการใช้อวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายประกอบการใช้
สติปัญญาในขณะเล่นกีฬา เมื่อมีทักษะแล้วนักเรียนก็จะอยากเล่นกีฬาต่อไป ท าให้เกิดการเรียนรู้
มากขึ้น ส่งผลให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนั้นแล้ว 
การมีทักษะยังท าให้เกิดความภาคภูมิใจ เกิดความสนใจ และต้องการที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรม
พลศึกษาต่อไป 

หลักการสอนพลศึกษา 
การสอน (Teaching skill phase) เป็นขั้นที่มีความส าคัญสูงสุดส าหรับการสอนพล

ศึกษา โดยเฉพาะการสอนทักษะ เป็นขั้นที่ต้องอาศัยกระบวนการของการใช้ความรู้และเทคนิคของ
ครูเป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงควรเลือกกิจกรรมการสอนทักษะมาปฏิบัติให้ถูกต้องมากที่สุดและควร
ใช้เวลาให้น้อยที่สุด โดยมีจุดมุ่งหมายหลักในการสอนพลศึกษาคือ เพื่อให้นักเรียนได้รู้วิธีการและ
ท่าทางที่ถูกต้องของการปฏิบัติทักษะต่าง  ๆ และเกิดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ (ส านักงาน
คณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ.  2545: 55-56) หลักการสอนพลศึกษา มีดังนี้ 

1. ใช้เวลาสอนหรือแสดงอย่างรวบรัดและใช้เวลาน้อยที่สุด ประมาณ 5-8 นาที 
เพราะนักเรียนอยากเล่นหรือปฏิบัติอย่างรวดเร็วมากกว่านั่งฟังเฉย ๆ นาน ๆ 

2. ต้องจัดรูปแบบของชั้น ให้นักเรียนสามารถได้ยินและได้เห็นครูอย่างชัดเจน 
และทั่วถึง เช่น ครึ่งวงกลม แถวหน้ากระดาน 

3. ไม่ควรให้นักเรียนหันหน้าเข้าหาแสงแดด เพราะอาจท าให้ตาพร่ามัว มองไม่
เห็นหรือไม่ชัดเจน แต่ก็อย่าให้แสงแดดส่องท้ายทอยเด็กมากเกินไปเพราะอาจท าให้เกิดอันตราย 
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4. ควรใช้อุปกรณ์ประกอบการอธิบายและสาธิต เพราะจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจ
ได้ดียิ่งขึ้น ง่ายขึ้น ช่วยประหยัดเวลา และนักเรียนก็จะได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่าง ๆ ของ
ทักษะได้ชัดเจนขึ้น 

5. ใช้วิธีสอนรวม-แยก-รวมในการสอนทักษะ ซึ่งเป็นการแยกแยะและแสดงถึง
ความสัมพันธ์ ส่วนย่อย ๆ ของทักษะให้นักเรียนเห็นอย่างชัดเจน 

6. อธิบายหรือสอนทักษะจากง่ายไปหายากตามล าดับ และอธิบายจุดเน้นส าคัญ 
ๆ ของทักษะแต่ละอย่าง 

7. หลักการสอนควรให้นักเรียนลองปฏิบัติด้วยตนเอง 
8. บางครั้งอาจให้นักเรียนช่วยสาธิต แต่ต้องตกลงและต้องท าความเข้าใจกัน

ก่อนเพื่อให้การสาธิตเป็นไปอย่างตรงจุด ไม่ควรให้นักเรียนช่วยสาธิตแทนครูบ่อยเกินไป เพราะ
นักเรียนอาจขาดความเชื่อถือในตัวครูได้ 

9. อย่าเน้นการสอนมากเกินไป เพราะจะท าให้นักเรียนไม่มีโอกาสเรียนรู้ด้วย
ตนเองบ้าง นั้นก็คือ อย่าใช้วิธีการสอนแบบอธิบายและสาธิตมากเกินไปในทุก ๆ เรื่อง นักเรียนควร
ได้ทดลองหรือแก้ปัญหาเองบ้าง 

10. ถ้าใช้ทฤษฎีถ่ายโยงการเรียนรู้ จะท าให้ช่วยประหยัดเวลาและพลังงานลงไป
ได้อีกและนักเรียนก็จะเข้าใจง่ายขึ้นด้วย   

ล าดับและขั้นตอนกระบวนการเรียนการสอนพลศึกษา 
ตามหลักการและปรัชญาของการเรียนการสอนพลศึกษาที่ถูกต้องจะช่วยให้บรรลุผล

ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่แท้จริงได้นั้น คือ กระบวนการเรียนการสอนที่นักเรียนได้ลงเล่นกีฬา
หรือปฏิบัติจริงด้วยตนเองเป็นส าคัญ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมีพัฒนาการในด้าน
ต่าง ๆ ทั้ง 5 ด้าน คือ 1) ด้านความรู้ 2) ด้านคุณธรรม 3) ด้านเจตคติ 4) ด้านทักษะการกีฬา และ 
5) สมรรถภาพทางกาย ควบคู่กันไปพร้อม ๆ กันไปด้วย ดังนั้น การที่จะจัดกิจกรรมและ
ประสบการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียน ได้ปฏิบัติด้วย การลงเล่นกีฬาจริง ๆ ด้วยตนเองตามที่กล่าวนี้
และบรรลุผลตามที่วางไว้ด้วยดีตามกระบวนการของการจัดและด าเนินการเรียนการสอนพลศึกษา
ที่ถูกต้อง จึงมีความจ าเป็นจะต้องเป็นไปตามล าดับและตามขั้นตอนของกระบวนการเรียนการสอน 
วรศักดิ์ เพียรชอบ (2548: 264) ได้เสนอหลักการที่ส าคัญ ๆ ในแต่ละข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 

1. กระบวนการสร้างความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจ 
เป็นกระบวนการในการเตรียมร่างกายและจิตใจของนักเรียนทุกครั้งก่อนที่จะ

มีการเรียนวิชา   พลศึกษา กระบวนนี้นับว่าเป็นกระบวนการที่มีความจ าเป็นและส าคัญมากก่อนที่
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จะเริ่มเรียนวิชาพลศึกษา ทั้งนี้ด้วยเหตุผลต่อไปนี้ คือ 1) ท าให้นักเรียนมีความตื่นตัวพร้อมที่จะ
เคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้ด้วยความปลอดภัย หลังจากได้นั่งเรียนในห้องเรียนมาเป็น
เวลานานมาแล้ว 2) ท าให้ระบบต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น ระบบกล้ามเนื้อ ระบบไหลเวียนเลือด และ
ระบบหายใจ ได้รับการกระตุ้นให้ตื่นตัวและพร้อมที่จะเคลื่อนไหวได้โดยไม่เกิดการบาดเจ็บจาก
การฉีกขาดของกล้ามเนื้อหรือเกิดการพลิกแพลงของข้อต่อได้ 

2. กระบวนการสร้างความเข้าใจและความสามารถในการปฏิบัติในสิ่งที่เรียนได้ 
กระบวนการนี้ เป็นกระบวนการที่ครูช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจและ

ตระหนักถึงความส าคัญในสิ่งที่เรียน เช่น หลักการ วิธีการ เห็นคุณค่าและประโยชน์ที่จ าเป็นและ
ส าคัญของกีฬาหรือกิจกรรมที่จะสอนนั้น แล้วสามารถปฏิบัติและลงเล่นได้ด้วยความปลอดภัย 
และด้วยความสนุกสนาน ทั้งนี้รวมทั้งระเบียบ กติกาการเล่นหรือข้อตกลงอื่น ๆ ที่จ าเป็น ที่ง่าย ๆ 
และช่วยให้การเล่นนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ได้วางไว้ 

3. กระบวนการปฏิบัติจริงเพื่อความสนุกสนาน 
กระบวนการนี้นับว่าเป็นหัวใจส าคัญที่สุดของกระบวนการเรียนการสอนวิชา

พลศึกษา เพราะว่าเป็นกระบวนการที่จะท าให้นักเรียนได้มีโอกาสน าสิ่งที่ได้เคยเรียนมาแล้วใน
กระบวนการก่อน ๆ มาใช้เล่นเพื่อความสนุกสนานในสภาพการณ์จริง ท าให้นักเรียนได้มีโอกาส
เรียนรู้และเกิดประสบการณ์จริง และได้มีการพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ตามที่จุดประสงค์การเรียนรู้
ได้วางไว้อย่างแท้จริง และการที่นักเรียนจะมีความรัก ความชอบ เห็นคุณค่าของการเล่นกีฬาหรือ
การออกก าลังกายและมีความผูกพันกับการเล่นกีฬาหรือการออกก าลังกายในภายภาคหน้าต่อไป
อีกหรือไม่ มากน้อยเพียงใดนั้น จะขึ้นอยู่ที่บรรยากาศและประสบการณ์จริงที่นักเรียนได้รับจาก
การเรียนการสอนของกระบวนการนี้เป็นส าคัญ 

4. กระบวนการสรุป ประเมินผลและสุขปฏิบัติ 
กระบวนการนี้แม้จะเป็นกระบวนการสุดท้ายของการเรียนการสอนก็ตาม แต่

ก็นับว่าเป็นกระบวนการที่มีความส าคัญมากเช่นเดียวกัน เพราะว่าเป็นกระบวนการที่ครูจะสรุป
และประเมินผลของการเรียนการสอนที่เพิ่งผ่านมาใหม่  ๆ ให้นักเรียนได้ทราบเพื่อปรับปรุงในสิ่ง
ต่าง ๆ ที่ยังไม่ดีขึ้น หรือในสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นต่อไปอีก สิ่งที่ครูควรแจ้งให้นักเรียนทราบนี้จะมี
ทั้งในด้านการเล่น วิธีการเล่น พฤติกรรมการแสดงออกของผู้เล่นที่เกี่ยวกับระเบียบและกติกาการ
เล่นและการมีน้ าใจนักกีฬา ทั้งในระหว่างการเล่น หลังจากการเล่นเมื่อเป็นผู้ชนะ หรือหลังจากการ
เล่นเมื่อเป็นผู้แพ้ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ครูเห็นว่าเป็นสิ่งที่ควรส่งเสริมให้ดีขึ้น หรือที่ดีอยู่แล้ว
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ให้ดีขึ้นต่อไปอีก และในขณะเดียวกันนักเรียนจะได้เวลาพักก่อนที่นักเรียนจะท าความสะอาด
ร่างกายเพื่อเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวให้พร้อมที่จะเข้าเรียนในวิชาอื่นต่อไป 

การจัดการเรียนการสอนพลศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา 
ในระดับชั้นประถมศึกษา พลศึกษาจะช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาการไปตามศักยภาพ

สูงสุดของ แต่ละบุคคล ทั้ งทางด้านร่างกาย อารมณ์  สังคม และสติปัญญา เช่นเดียวกับ
วัตถุประสงค์พื้นฐานทางการศึกษาทั่วไป ศักยภาพเหล่านี้ประกอบด้วยการให้นักเรียนได้พัฒนา
ทางด้านทักษะ สติปัญญา การเรียนรู้ การรู้จักคิดอย่างสร้างสรรค์ การรู้จักสื่อสาร มีความคิดเป็น
ของตนเอง การมีทัศนคติที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น การเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น รวมถึงการพัฒนา
ด้านทักษะกลไกการเคลื่อนไหวของร่างกายอย่างมีประสิทธิภาพและสวยงาม วิชาพลศึกษาเป็น
ส่วนหนึ่งของหลักสูตรในโรงเรียนในระดับประถมศึกษา ซึ่งการที่จะช่วยให้เป้าหมายเหล่านี้เป็นจริง
ขึ้นมาได้ จิรกรณ์ ศิริประเสริฐ (2543: 9-13) ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ในการสอนพลศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาดังนี้  

1. เพื่อช่วยให้ร่างกายมีการเจริญเติบโตและมีพัฒนาการ 
เด็กทุกคนที่ เกิดมามีพันธุกรรมเป็นตัวก าหนดส่วนสูง น้ าหนัก และ

คุณลักษณะต่าง ๆ นอกจากนี้แล้วปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม เช่น การได้รับโภชนาการที่เหมาะสม การ
นอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอ การปราศจากโรคภัยไขเจ็บ และการเลี้ยงดูของบิดามารดา จะมีผลต่อ
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก นอกเหนือจากปัจจัยที่กล่าวมาแล้ว มีหลักฐานที่เชื่อถือได้
ว่า การเจริญเติบโตปกติและการพัฒนาของกระดูก กระดูกอ่อน และกล้ามเนื้อ จะเกิดขึ้นได้เมื่อ
เด็กได้รับการออกก าลังกายที่ต่อเนื่องและเหมาะสมในระยะที่เด็กก าลังเจริญเติบโตเท่านั้น การ
ออกก าลังกายโดยสม่ าเสมอจะช่วยเพิ่มความหนาของกระดูก เนื่องจากมีการเพิ่มการสะสมของแร่
ธาตุในกระดูกท าให้กระดูกใหญ่ขึ้นและแข็งแรง 

2. เพื่อพัฒนาและคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพสูงสุดของสมรรถภาพทางกาย 
เด็กที่มี ร่างกายแข็งแรงจะไม่ เหนื่อยง่ายในการประกอบกิจกรรมใน

ชีวิตประจ าวัน และยังมีพลังเหลือส ารองไว้ใช้อีกต่างหากในคราวที่ร่างกายจ าเป็นต้องใช้ มี
แนวโน้มว่าเด็กที่มีร่างกายแข็งแรงจะมีการควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ดี มีการปรับตัว และชอบ
เข้าสังคม การออกก าลังกายที่หนักจะช่วยให้เด็กมีน้ าหนักที่เหมาะสมกับวัย สมรรถภาพทางกายที่
สูงสุดในวัยเด็ก จะช่วยท าให้เด็กมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมเล่นกีฬาและกิจกรรมพลศึกษาอื่น  
ๆ นอกจากนี้แล้วการมีสมรรถภาพทางกายที่ดีจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงความแข็งแรง ความทนทานของ
ระบบไหลเวียนโลหิต การมีสุขภาพดี ร่างกายเจริญเติบโตแข็งแรงและมีความสามารถในการ
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แสดงออกของร่างกายสูงสุด การพัฒนาทางด้านร่างกายเป็นพื้นฐานส าคัญต่อการพัฒนาทางด้าน
อารมณ์ สังคม สติปัญญา การเรียนรู้ และการจินตนาการ 

3. เพื่อพัฒนาทักษะทางกายที่เป็นประโยชน์ 
การเคลื่อนไหวทุกอย่างที่ใช้ในการท ากิจกรรม ซึ่งได้แก่ การเดิน การวิ่ง การ

ปีนป่าย การเคลื่อนไหวที่ใช้ในการเล่นกีฬายิมนาสติกและกิจกรรมการเต้นร าเข้าจังหวะต่าง  ๆ 
เหล่านี้ ถือได้ว่าเป็นทักษะทางกายที่เป็นประโยชน์ทั้งสิ้น ทักษะเหล่านี้ไม่สามารถท าให้มีขึ้นใน
ระยะเวลาอันสั้นได้ หากต้องใช้เวลาฝึกหัดเป็นเวลานาน วัยเด็กซึ่งเป็นวัยที่ระบบประสาทและ
กล้ามเนื้อก าลังปรับตัว การเรียนรู้หรือการฝึกหัดจึงเกิดขึ้นได้ง่าย ท่าทางและทักษะที่ถูกต้องจะ
เป็นพื้นฐานส าคัญในการเรียนรู้ทางด้านกลไกการเคลื่อนไหวเหล่านี้ เพื่อประโยชน์ในการน าไปใช้
ในการท ากิจกรรมการด าเนินชีวิตประจ าวันและกิจกรรมการพักผ่อน 

4. เพื่อพัฒนาทางด้านสังคมและอารมณ์ 
บุคคลที่มีวุฒิภาวะทางสังคมคือ บุคคลที่ท างานกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

เป็นที่ยอมรับนับถือของผู้อื่น มีบุคลิกภาพดีและมีน้ าใจนักกีฬา สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ทางหนึ่งโดย
การเล่นกีฬาที่เป็นทีม หรือการท ากิจกรรมที่เป็นกลุ่ม ในสถานการณ์ของการเล่นต้องมีการวางกฎ
กติกาให้ชัดเจน เพื่อให้ทุกคนปฏิบัติตามในแง่ของความซื่อสัตย์ ไม่หลอกลวง มีความยุติธรรม
ส าหรับทุกคน ตระหนักถึงสิทธิของผู้อื่น สิ่งที่ได้จากการเล่นเหล่านี้จะช่วยให้เด็กได้ปรับพฤติกรรม
ทางสังคมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และเป็นการฝึกการอยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตย 
การเข้าร่วมในกิจกรรมกีฬายังมีผลต่อการพัฒนาทางด้านอารมณ์ ท าให้ความสามารถในการ
ควบคุมตนเองได้ในสถานการณ์ต่าง ๆ มีการคิดการตัดสินใจได้ดี ผลของการแพ้ชนะจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมพลศึกษาจะช่วยให้เด็กยอมรับในความเป็นจริงเมื่อตนเองเป็นผู้แพ้ และรู้จักยินดีในชัย
ชนะของผู้อื่น โดยเฉพาะนักกีฬาประเภททีมจะช่วยในเรื่องการปรับตัวในการเป็นผู้แพ้ของเด็กได้
เป็นอย่างดี ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านอารมณ์และพฤติกรรม จากการวิจัยพบว่า 
การออกก าลังกายแบบแอโรบิคที่เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมที่โรงเรียนจัดให้ สามารถช่วยพัฒนา
ด้านอารมณ์และการปรับพฤติกรรมของเด็กได้ 

5. เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านนันทนาการ 
การคร่ าเคร่งในชั่วโมงท างาน ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่าง ๆ ท า

ให้มนุษย์ไม่ต้องออกแรงมากเหมือนสมัยก่อน การเดินทางที่สะดวกสบาย การใช้เครื่องทุ่นแรงใน
ชีวิตประจ าวัน ท าให้มนุษย์มีเวลามากขึ้น จึงท าให้นันทนาการและการพักผ่อนเข้ามามีบทบาท
ส าคัญต่อชีวิตประจ าวัน ครูจะต้องสนใจให้เด็กรู้จักน ากิจกรรมพลศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
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ยามว่าง ถือว่าเป็นการพักผ่อนโดยการเล่นกีฬา ทักษะของกีฬาต่าง ๆ ที่มีการเรียนรู้ในวิชาพล
ศึกษาถือเป็นหัวใจส าคัญส าหรับชีวิตประจ าวัน เพราะจะเป็นแรงจูงใจให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬาต่อไปอีกได้ อีกทั้งกิจกรรมการออกก าลังกายเหล่านี้จะช่วยท าให้
เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ เกิดจิตนาการ และเป็นการเติมเต็มความสมบูรณ์ให้กับชีวิตอีกด้วย 

6. เพื่อพัฒนาทางด้านสติปัญญา 
ความสามารถทางด้านสติปัญญาเกี่ยวข้องกับความสามารถในการที่จะ

จดจ าและระลึกถึงสิ่งที่เคยเรียนมาแล้ว เช่น รู้ความหมายของศัพท์ การรู้จักผูกค าเข้าด้วยกันเป็น
วลีหรือประโยค รู้แนวคิดเบื้องต้น รู้ในหลักการและทฤษฎีต่าง ๆ รู้วิธีด าเนินการ มีกระบวนการใน
การคิด นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับความสามารถในการเข้าใจ การรู้จักตีความ การอธิบาย การแปล
หรือการคาดคะเนต่าง ๆ การรู้จักสิ่งที่รู้และเข้าใจไปประยุกต์ในสถานการณ์จริง ๆ ได้ รู้จักวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และประเมินผล โดยมีหลักเกณฑ์ที่แน่นอนและใช้ได้ ธรรมชาติของกิจกรรมทางพล
ศึกษาจะช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ทางด้านสติปัญญานี้ได้ เพราะในกิจกรรมพลศึกษา เช่น เกม 
กิจกรรมเข้าจังหวะ กิจกรรมการเคลื่อนไหวต่าง ๆ และยิมนาสติก เป็นต้น จะมีค าศัพท์มากมายที่
เด็กต้องจ าตามความหมายของค าศัพท์ที่ครูให้มา ความสามารถในการน าค าศัพท์นั้นมาสร้างเป็น
วลีและประโยค เพื่อใช้ในกิจกรรมการเคลื่อนไหวทางพลศึกษา ท าให้เด็กรู้จักคิดเกี่ยวกับการเล่น
และรู้จักสร้างแนวคิดในการเล่นเกมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเกมที่เล่นคนเดียวหรือหลายคนก็ตาม ผู้เล่น
จะต้องรู้จักพัฒนาแนวคิดของการเล่นเกมนั้นว่าสัมพันธ์กับก าลัง ทิศทาง เวลา ที่ว่าง และ
จุดศูนย์ถ่วงอย่างไร ดังนั้นครูจึงไม่ควรมองวิชาพลศึกษาว่าเป็นวิชาการล้วน ๆ แต่เปรียบเสมือนสื่อ
ของการเคลื่อนไหว ซึ่งช่วยให้เด็กเกิดพัฒนาการทางด้านการรู้จักค าศัพท์ การสร้างแนวคิด และ
กระบวนการคิด ครูควรเลือกกิจกรรมพลศึกษาที่เหมาะสม และเทคนิควิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพ
มาใช้ในการเรียนการสอน 

7. เพื่อพัฒนาทางด้านความคิดสร้างสรรค์ 
ในการให้การศึกษาทุกระดับจ าเป็นต้องสร้างความคิดสร้างสรรค์ในตัวผู้เรียน 

เช่น การระบายสี การปั้นและการเล่นดนตรี ล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ทั้งสิ้น
เพียงแต่แตกต่างกันในรูปขององค์ประกอบ สี และรูปภาพ ทางด้านพลศึกษานั้น ความคิด
สร้างสรรค์หมายถึง วิถีทางการแสดงที่มีลีลาสวยงามของการเคลื่อนไหว หรือการเคลื่อนไหวที่ได้
คิดข้ึนอย่างมีจิตนาการ 

8. การเพิ่มจิตนาการเกี่ยวกับตนเองของเด็ก 
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พลศึกษาสามารถท าให้เกิดประโยชน์ หรือโทษต่อการจิตนาการทางด้านบวก
ของเด็ก ถ้าเด็กประสบความส าเร็จในการเข้าร่วมในกิจกรรมพลศึกษา จะท าให้เด็กมีความรู้สึกที่ดี
ต่อตนเองเพิ่มขึ้น รู้สึกว่าตนเองมีค่า มีความสุขจากผลของความส าเร็จ และท าให้เด็กเกิดความ
กระตือรือร้นที่จะพยายามอีกในครั้งต่อไป แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเด็กไม่ประสบความส าเร็จจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมก็จะรู้สึกว่าตนเองไม่มีความสามารถ ท าให้มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อตนเอง ถอนตัว
จากสังคม และมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมได้ 

นอกจากนี้ เฮสตี้ (Hastie .2006: 7-11) ก็ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการเข้าร่วม
กิจกรรมทางกายหรือกิจกรรมพลศึกษาในชั้นประถมศึกษาไว้ 4 ด้านด้วยกัน ได้แก่  

1. ประโยชน์ด้านสุขภาพ 
เด็ก ๆ จะได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมทางกาย เพราะกิจกรรม

จะช่วยให้พวกเขามีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงขึ้น ได้แก่ กระดูก กล้ามเนื้อ และข้อต่อ พัฒนาให้
กล้ามเนื้อแข็งแรง มีความอ่อนตัว มีความสมดุล และท างานประสานสัมพันธ์กันดี เด็กที่มีความ
แข็งแรงมีความอ่อนตัวดีช่วยลดการบาดเจ็บเมื่อเขาโตขึ้น และหัวใจท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระหว่างออกก าลังกายและขณะพัก 

ทางการแพทย์ ปัจจุบันแนะน าว่า เด็กชั้นประถมศึกษาควรใช้เวลาอย่าง
น้อย 60 นาทีของการท ากิจกรรมทางกายในแต่ละวันหรือมากกว่าหนึ่งวันในแต่ละสัปดาห์ การ
ออกก าลังกายควรเหมาะสมกับอายุและมีความหลากหลาย 

2. ประโยชน์ด้านสติปัญญา 
เด็กเล็กจะเรียนรู้โดยการส ารวจและการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม

รอบตัวเขา เช่น การเล่นห้อยโหน การจับ สัมผัสวัตถุที่หลากหลายรอบตัวพวกเขา การกระตุ้นด้วย
การส ารวจค้นหา จะเป็นกุญแจส าคัญน าไปสู่การพัฒนาสมอง ประสบการณ์เหล่านี้ช่วยให้เด็ก ๆ 
สร้างรอยต่อเซลล์ประสาท หรือการเชื่อมต่อระหว่างเซลล์ประสาทเป็นล้าน ๆ เซลล์ในสมอง การ
เชื่อมของเซลล์ประสาทเหล่านี้จะพัฒนาการเคลื่อนไหวในอนาคต ทักษะอันชาญฉลาด และ
แสดงออกโดยการแสดงทักษะเฉพาะอย่าง เช่น การเอื้อม การเดิน หรือการพูดคุย 

3. ประโยชน์ด้านสังคม 
ทฤษฎีความต้องการด้านสังคมของมาสโลว์ อ้างถึงใน เฮสตี้ (Hastie.  

2006: 10) อธิบายว่า ความปรารถนาอย่างแรงกล้าของแต่ละบุคคลนั้น คือการได้รับความรัก และ
การยอมรับนับถือจากผู้อื่น ซึ่งเป็นปฏิกิริยาพื้นฐานด้านชีววิทยาของมนุษย์ ที่ต้องการจากสังคม 
กิจกรรมที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นจะเป็นพืน้ฐานในการสร้างความสัมพันธ์ กระบวนการทางสังคม คือ
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สิ่งส าคัญอย่างมากของการเข้าร่วมกิจกรรมทางกาย ตัวอย่างเช่น การเล่นกีฬาประเภทคู่ เช่น 
เทนนิส การเล่นกีฬาประเภททีม เช่น ฟุตบอล ต้องมีการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วยอย่างน้องหนึ่งคน
ขึ้นไป ดังนั้น กิจกรรมทางกายจึงช่วยให้เด็ก ๆ มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและสร้างทักษะทางสังคม ซึ่ง
ช่วยให้พวกเขารู้สึกว่าไม่ต้องอยู่อย่างโดดเดียวหรืออยู่คนเดียว  

4. ประโยชน์ด้านอารมณ์ 
เด็ก ๆ จะแสดงความสามารถอย่างต่อเนื่องในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ช่วงเวลา

ที่เด็กประสบความส าเร็จจากการแสดงความสามารถ เขาหรือเธอจะได้รับประโยชน์ด้านอารมณ์ 
เพราะว่ามันจะเพิ่มความรู้สึกของการนับถือตนเอง กิจกรรมทางกายเหล่านั้นจะมีผลกระทบใน
ทางบวกด้านจิตวิทยาของเด็กให้ดีขึ้น ตัวอย่างเช่น การให้เด็กออกมาสาธิตกิจกรรมจะท าให้ระดับ
ของการนับถือตนเองและความคิดของตนเองสูงขึ้น และระดับความวิตกกังวลและความเครียด
ลดลง 

จากวัตถุประสงค์และประโยชน์ของการสอนพลศึกษาข้างต้นสรุปได้ว่า 
พลศึกษาเป็นวิชาหนึ่งที่จ าเป็นในหลักสูตรในระดับประถมศึกษา ที่ช่วยให้เด็กมิใช่เพียงแต่พัฒนา
ทางด้านร่างกายเท่านั้น หากยังช่วยให้เด็กได้พัฒนาในด้านอื่น  ๆ ที่ส าคัญ เช่น ด้านสติปัญญา 
ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านสังคม การยอมรับนับถือในตนเอง การมีสุขภาพจิตที่ดี และการรู้จัก
ใช้เวลาว่าง นอกจากนี้วิชาพลศึกษายังสามารถจัดการเรียนการสอนข้ามหลักสูตร เพื่อให้มี
กิจกรรมที่หลากหลาย ในการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีการพัฒนาด้านจิตวิญญาณ ด้านคุณธรรม 
ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม ความสามารถในการอ่านเขียน ความสามารถในการคิดค านวณ 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ทักษะการคิด ความสัมพันธ์ในการท างาน และการศึกษาในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งมีความสอดคล้องกับ ความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาที่ว่า “การจัดการ
ศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้ 
มีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข”  

นอกจากนี้ เฮสตี้ (Hastie 2006: 54-57) ยังได้สรุปโปรแกรมพลศึกษาส าหรับชั้น
ประถมศึกษาว่าควรมุ่งสอนทักษะการเคลื่อนไหวที่เหมาะสม ดังต่อไปนี้  

1. ความคิดรวบยอดของการเคลื่อนไหว 
ความคิดรวบยอดของการเคลื่อนไหวบอกได้ว่าเด็กนั้นมีความสามารถใน

การเคลื่อนไหวอย่างไรบ้าง เช่น เมื่อสอนให้นักเรียนเตะลูกบอล ช่วยให้นักเรียนแสดงการเตะลูก
บอลหรือต าแหน่งของร่างกายได้อย่างไร ค าพูดที่ว่า “ฉันต้องการเดาะลูกฟุตบอลโดยใช้แรงเบา 
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หรือการทรงตัวของร่างกายที่ระดับต่ าบนเท้าทั้งสองข้าง” ค าว่าแรงเบาหรือระดับต่ านั้นบอกได้ว่า
นักเรียนมีความสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างไร 

ความคิดรวบยอดของการเคลื่อนไหวนั้น รวมถึงการรับรู้ระยะห่างของ
วัตถุพลัง และความสัมพันธ์ในโปรแกรมพลศึกษามีเนื้อหาที่มุ่งสอนให้เด็กปฏิบัติตามค าศัพท์การ
เคลื่อนไหว เขาจะคิดแตกต่างกันระหว่างค าว่าข้างหน้าและข้างหลัง ข้างบนและข้างล่าง การ
เคลื่อนไหวอื่น ๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน ความคิดรวบยอดของการเคลื่อนไหวในวิชาพลศึกษามีดังนี้ 

1.1 การรับรู้ระยะห่างของวัตถุ ประกอบด้วย 1) ทิศทาง ได้แก่ 
ข้างบน ข้างล่าง ข้างหน้า ข้างหลัง ซ้าย ขวา ตามเข็มนาฬิกา และทวนเข็มนาฬิกา 2) ระดับ ได้แก่ 
ต่ า ปานกลาง และสูง  3) แนวทางเคลื่อนที่ ได้แก่ ทางตรง ทางโค้ง และทางซิกแซก 4) ต าแหน่ง
ที่ตั้ง ได้แก่ ระยะห่างของตนเอง หรือระยะห่างทั่วไป 

1.2 พลัง ประกอบด้วย 1) เวลา ได้แก่ ช้าหรือเร็ว 2) แรง ได้แก่ หนัก
หรือเบา 3) การเคลื่อนที่ ได้แก่ แบบอิสระหรือกระโดด 

1.3 ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ได้แก่ ผู้ถูกกระท า เป็นผู้กระท า การ
เคลื่อนที่ไปด้วยกัน แยกจากกัน ปฏิบัติเหมือนกัน และปฏิบัติต่างกัน ความสัมพันธ์กับการใช้
อุปกรณ์หรือเคลื่อนที่ในสนามหญ้า ได้แก่ เคลื่อนที่ไปข้างหน้า กลับหลัง ด้านข้าง เหนือกว่า ต่ า
กว่า ข้าง ๆ หงายขึ้น และพลิกคว่ า 

2. ทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้น 
เมื่อร่างกายของเราเคลื่อนที่ เราจะแสดงความสามารถของทักษะการ

เคลื่อนไหว ทักษะการเคลื่อนไหวบางอย่างอาจเคลื่อนที่จากอีกที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เช่น การงอ
และการเหยียด ความสามารถในการอยู่กับที่ ทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้น ประกอบด้วย ทักษะ
การเคลื่อนไหวเบื้องต้นแบบอยู่กับที่ ทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นแบบเคลื่อนที่ ทักษะการ
เคลื่อนไหวเบื้องต้นแบบประกอบอุปกรณ์ มีราบละเอียดดังนี้ 

2.1 ทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นแบบเคลื่อนที่ (Locomotor skill) 
คือ การเคลื่อนที่ของร่างกายจากที่หนึ่ งไปยังอีกที่หนึ่ งในลักษณะเป็นแนวตั้ งกับพื้นราบ 
ประกอบด้วยทักษะพื้นฐาน 8 ประการด้วยกัน คือ การเดิน (Walking) การวิ่ง (Running) การก้าว
กระโดดลอยตัว (Leaping) การกระโดด (Jumping) การก้าวกระโดด (Hopping) การควบม้า 
(Galloping) การก้าวไปด้านข้างหรือสไลด์ (Sliding) และการก้าว-ชิด-ก้าว (Skipping) 

2 .2  ทั กษ ะการเคลื่ อน ไห ว เบื้ อ งต้ น แบบป ระกอบอุป ก รณ์ 
(Manipulative skill) การจดจ าทักษะได้มากที่สุดนั้น จะเป็นทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นที่มีการ
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ใช้อุปกรณ์หรือวัตถุอื่นประกอบ และเป็นทักษะเบื้องต้นที่ร่วมด้วยกันกับทักษะกีฬา ตัวอย่างเช่น 
การตี คือทักษะความช านาญในการใช้อุปกรณ์ เช่น แบดมินตัน แร็กเก็ต หรือพายเรือ การวอลเลย์ 
คือความสามารถในการใช้ศีรษะ แขน หรือเท้า ในการเข้าถึงวัตถุก่อนที่มันจะสัมผัสพื้น ทักษะการ
เคลื่อนไหวแบบประกอบอุปกรณ์นี้ มีความซับซ้อนมากที่สุดและมีความยากมากที่สุดส าหรับเด็กที่
จะเรียนรู้ได้  ทักษะเหล่านี้  ได้แก่  การขว้าง (Throwing) การจับ (Catching) การเลี้ยงบอล 
(Dribbling ; Hands/Feet) การเตะ (Kicking) การโยนบอลด้วยมือและเตะออกไป (Punting) การ
วอลเลย์ (Volleying) และการตี (Sticking ; Long/Short handles) 

2.3 ทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นแบบอยู่กับที่  (Non-locomotor 
skill) ทักษะการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่นี้ไม่เหมือนทักษะการเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ ทักษะ
การเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่ไม่ท าให้มีผลต่อวัตถุ ไม่เหมือนกับทักษะการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่
ไม่สามารถเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้ ในความเป็นจริงนั้นทักษะการเคลื่อนไหวแบบอยู่
กับที่เป็นความสามารถที่สัมพันธ์กับต าแหน่งอยู่กับที่ขณะที่ยืนหรือนั่ง ได้แก่ การบิดตัว (Twisting) 
การหมุน (Turning) การก้มตัว (Bending) การเหยียดตัว (Stretching) การทรงตัว (Balancing) 
การโยกตัว (Rocking) และการม้วนตัว (Curling) 

ส าหรับ โคเวอร์และคณะ (Kovar; et al.  2004: 54-56) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบ
การเคลื่อนไหวและพัฒนาทักษะไว้ดังนี้  

1. กิจกรรมของร่างกาย (Activities of the body) ได้แก่ การเคลื่อนไหวของ
ร่างกายสามารถเคลื่อนไหวได้ดังนี้  

1.1 การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่  (Locomotor skills) ได้แก่ การเดิน 
(Walking) การวิ่ง (Running) การก้าวกระโดดลอยตัว (Leaping) การกระโดด (Jumping) การ
กระโดดเขย่ง (Hopping) การควบม้า (Galloping) การลื่นไถล (Sliding) และการวิ่งสลับเท้า 
(Skipping) 

1.2 การเคลื่อนไหวแบบไม่ เคลื่อนที่  (Axial (Non-Locomotor) skill) 
ได้ แก่  ก ารบิ ดตั ว  (Twisting) การหมุ น  (Turning) การก้ มตั ว  (Bending) การเหยี ยดตั ว 
(Stretching) การดัน (Pushing) การดึง (Pulling) การก้าวขึ้น (Rising) การล้มลง (Collapsing) 
การเหวี่ยง (Swinging) การแกว่ง (Swaying) การหลบอย่างรวดเร็ว (Dodging) การหมุน 
(Spinning) การสั่น (Shaking) และการทรงตัว (Balancing)  

1.3 การเคลื่อนไหวแบบประกอบอุปกรณ์ (Manipulative skill) ได้แก่ 
การกลิ้ง (Rolling) การขว้าง (Throwing) การจับ (Catching) การเลี้ยงบอลด้วยมือ (Dribbling 



  73 

with hand) การเลี้ยงบอลด้วยเท้า (Dribbling with foot) การเตะ (Kicking) การโยนบอลด้วยมือ
และเตะออกไป (Punting) การวอลเลย์/ใช้มือหรือแขนส่วนหน้าสัมผัสลูกบอล (Volleying) การตี 
(Sticking) การใช้มือทั้งสองขว้างลูกในลักษณะโค้งไปยังห่วงบาสเกตบอล (Setting shot) การ
เสิร์ฟลูกมือบน (Overhand Serve) และการใช้มือทั้งสองส่งบอล (Passing) 

2. การรับรู้การเคลื่อนไหวของร่างกาย (Body awareness) ได้แก่ 
2.1 การถ่ายโยงน้ าหนักของร่างกาย 
2.2 ความสมดุล หรือความสัมพันธ์กับน้ าหนักของร่างกาย 
2.3 การรับรู้การวิ่งหนี 
2.4 รูปร่าง ได้แก่ เส้นตรง แนวกว้าง ทรงกลม โค้งหรืองอ การม้วน/กลิ้ง 

และท าเป็นมุม 
2.5 ศูนย์กลางความสนใจ/ทิศทางที่จ้องมองนาน ๆ 

3. การรับรู้พื้นที่ในการเคลื่อนไหว (Space awareness) ได้แก่ 
3.1 พื้นที่ที่บุคคลสามารถเคลื่อนไหวได้หรือพื้นที่ที่จ ากัด 
3.2 พื้นที่โดยทั่ว ๆ ไป 
3.3 ทิศทาง (Directions) ได้แก่ ด้านหน้า ด้านหลัง ด้านข้าง ด้านบน 

และด้านล่าง 
3.4 ระดับ (Levels) สูง ปานกลาง และต่ า 
3.5 ขนาด (Size) ใหญ่ และเล็ก 
3.6 เส้นทาง (Pathways) ได้แก่ ทางตรง ทางโค้ง และทางซิกแซก 

4. คุณภาพในการเคลื่อนไหว (Qualities of movement) ได้แก่ 
4.1 เวลาหรือความเร็วของการเคลื่อนไหว ได้แก่ รวดเร็วทันที ค่อนข้างช้า 

เร่งให้เร็วขึ้น   ท าให้ช้าลงตามจังหวะการเต้นของหัวใจ และตามรูปแบบการเข้าจังหวะ 
4.2 การออกแรงกระท าในการเคลื่อนไหว ได้แก่ ความหนัก-เบา การเน้น

ย้ า และความสม่ าเสมอ 
4.3 การเคลื่อนที่โดยอิสระ 

5. ความสัมพันธ์ของร่างกายในการเคลื่อนไหว ได้แก่ 
5.1 การใช้เครื่องมือกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ ใกล้ ไกล ด้านหน้า 

ด้านหลัง ด้านข้าง และด้านบน 
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5.2 การเคลื่อนไหวโดยการจับคู่กัน ได้แก่ จับคู่กับสิ่งที่สะท้อนออกมา
เหมือนกัน จับคู่กับสิ่งที่มาบรรจบกัน และส่วนที่เข้าด้วยกัน 

5.3 การเคลื่อนไหวที่มีความแตกต่างกัน ได้แก่ ด้านบน-ด้านล่าง และ
ด้านกว้าง-ด้านแคบ 

5.4 การเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นและท าให้เสร็จในขณะเดียวกัน ได้แก่ การท า
ตามหรือการเลียนแบบ 

วรศักดิ์ เพียรชอบ (2548: 132) ได้กล่าวไว้ว่า ทักษะเบื้องต้น เป็นความสามารถ
พื้นฐานเป็นความจ าเป็นต่อคุณภาพ และประสิทธิภาพของการเคลื่อนไหวในกิจกรรมต่าง  ๆ ใน
ชีวิตประจ าวันของทุก ๆ คนต่อไปข้างหน้า และในขณะเดียวกันก็จะเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จ าเป็นและ
ส าคัญในการช่วยให้บุคคลมีทักษะในการเล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ ท าให้สามารถเล่นกีฬาเพื่อ
สุขภาพ เพื่อมิตรภาพและเพื่อความสนุกสนานในเวลาว่างตามอัตภาพของตนได้ในโอกาสอื่น  ๆ 
ต่อไป ดังนั้น ตามหลักของพลศึกษา  จึงได้มีการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวเบื้องต้นประเภทต่าง ๆ 
เพื่อให้นักเรียนทุก ๆ คน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา 

สรุปได้ว่า การจัดการเรียนการสอนพลศึกษาส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษานั้น
ควรมุ่งสอนทักษะการเคลื่อนไหวที่เหมาะสม เพื่อให้นักเรียนได้เกิดความคิดรวบยอดของการ
เคลื่อนไหว ซึ่งทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นนั้นประกอบไปด้วย การเคลื่อนไหวเบื้องต้นแบบไม่
เคลื่อนที่ การเคลื่อนไหวเบื้องต้นแบบเคลื่อนที่ และการเคลื่อนไหวเบื้องต้นแบบประกอบอุปกรณ์ 
ซึ่งการเคลื่อนไหวเบื้องต้นเหล่านี้ เป็นความสามารถพื้นฐานที่เป็นจุดเริ่มต้นที่มีความจ าเป็นที่จะ
น าไปสู่คุณภาพ และประสิทธิภาพของการเคลื่อนไหวในกิจกรรมต่าง ๆ 

ข้อควรค านึงในการจัดโปรแกรมพลศึกษาให้สอดคล้องกับพัฒนาการและความ
ต้องการของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ได้แก่ 

1. เด็กต้องการความช่วยเหลือในด้านความเชื่อมโยงระหว่างการเคลื่อนไหว
พื้นฐานกับการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับกีฬา ดังนั้นครูจะต้องสอนทักษะการเคลื่อนไหวตั้งแต่การ
เคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่ การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่และการเคลื่อนไหวที่ยากสลับซับซ้อน เพื่อให้
เด็กน าไปใช้ในสถานการณ์ การเล่นจริง 

2. เด็กจะให้ความส าคัญในเรื่องของการได้รับการยอมรับและเห็นคุณค่าของ
ความเป็นคน ดังนั้น การจัดสิ่งแวดล้อมที่โรงเรียนและบ้านให้มีความรู้สึกปลอดภัยและมั่นคงจะ
ช่วยได้ 
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3. เด็กต้องการแรงกระตุ้นและแรงเสริมจากผู้ใหญ่เป็นอย่างมาก ซึ่งจะช่วย
พัฒนาในด้านการสร้างความคิดอัตมโนทัศน์ของเด็ก 

4. การให้โอกาสและการสนับสนุนให้เด็กได้แสดงออกในกิจกรรมเคลื่อนไหว
ร่างกายและการจัดสิ่งแวดล้อมที่ดี จะเพิ่มประสิทธิภาพด้านกลไกการรับรู้ 

5. มีการจัดระเบียบการเล่นกับเพื่อนที่โรงเรียนและที่บ้าน แต่ต้องระวังไม่ให้
ขัดต่อทักษะการเรียนรู้ด้านสังคมของเด็ก 

6. ควรจัดกิจกรรมให้ร่วมเล่นเป็นทีมในเวลาที่เหมาะสม 
7. กิจกรรมประเภทจินตนาการและการเล่นโดยเล่าเรื่อง ควรจัดให้มีใน

ระยะแรกของวัยนี้ เพราะเป็นช่วงอายุที่มีจินตนาการที่แจ่มชัด 
8. กิจกรรมเข้าจังหวะ ท าให้ เด็กสนุกสนานอีกทั้ งยังเป็นการพัฒนา

ความสามารถในการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานให้เข้ากับจังหวะและดนตรี 
9. การให้เด็กได้เข้าร่วมปฏิบัติจริง ๆ ด้วยตนเองจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี

ขึ้น  
10. ความคิดรวบยอดของการผสมผสานวิชาการต่าง ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ สังคม ศิลปะ และภาษา สามารถท าได้โดยการใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหวเข้าช่วย 
11. ควรจัดให้มีกิจกรรมเกี่ยวกับการปีนป่ายและการห้อยโหนในโปรแกรม 
12. ความสนใจในเรื่องของกีฬาจะเริ่มในระยะสุดท้ายของวัยนี้ ดังนั้นจึงควร

สอนทักษะเบื้องต้นของกีฬาประเภทต่าง ๆ และเกมน าที่ง่าย ๆ 
13. การสอนพลศึกษาต้องเน้นถึงทักษะที่ถูกต้อง 
14. สนับสนุนให้เด็กได้คิดก่อนที่จะเข้าร่วมในกิจกรรม เช่น อันตรายที่อาจจะ

เกิดขึ้น ซึ่งช่วยให้เด็กระมัดระวังในพฤติกรรมที่เสี่ยง 
15. สนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมในกิจกรรมที่เป็นกลุ่มเล็ก กลุ่มใหญ่ และกีฬาที่

เล่นเป็นทีม 
16. กิจกรรมที่สอน จะต้องเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กมีบุคลิกภาพที่สง่า

งาม 
17. ใช้กิจกรรมเข้าจังหวะ ในการสอนที่จะช่วยให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่าง

ระบบประสาทและระบบกล้ามเนื้อ 
18. สอนทักษะการเคลื่อนไหวเฉพาะอย่างและเปิดโอกาสให้เด็กได้ฝึกหัด 

โดยครูคอยให้ก าลังใจและสนับสนุน 
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19. ให้โอกาสเด็กได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาเยาวชนตามความต้องการ ความ
เหมาะสม และความสนใจของเด็ก 

20. สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมเสนอในการสอน 
กล่าวได้ว่า ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาจ าเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับลักษณะ

พัฒนาการ ความต้องการและความสนใจของเด็ก เป็นการเตรียมพร้อมส าหรับครูที่จะได้น าไปตั้ง
วัตถุประสงค์ในการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสภาวะต่าง ๆ ของเด็ก 
เพื่อให้เด็กได้พัฒนาการไปอย่างสมบูรณ์ในแต่ละคน ทั้งทางด้านร่างกาย ทักษะกลไก สติปัญญา 
อารมณ์ และสังคม ซึ่งมีอิทธิพลต่อกันและเกี่ยวพันกัน พัฒนาการแต่ละด้านเหล่านี้จะมีผลต่อ
พัฒนาการโดยทั่ว ๆ ไปของเด็ก การพัฒนาด้านร่างกายจะเริ่มก่อนแล้วจึงค่อยพัฒนาไปทางด้าน
อื่น ๆ พัฒนาทางด้านร่างกายของเด็กระดับชั้นประถมศึกษามีความแตกต่างระหว่างเพศน้อย เด็ก
จะมีส่วนสูงและน้ าหนักเพิ่มขึ้นอย่างคงที่และเป็นสัดส่วน แต่จะไม่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาก
เหมือนวัยก่อนเข้าเรียน ระบบกล้ามเนื้อและระบบกระดูกยังไม่แข็งแรง อัตราชีพจรและอัตราการ
หายใจจะค่อย ๆ ลดลง ดังนั้น ควรหลีกเลียงกิจกรรมที่มีลักษณะปะทะอย่างรุนแรงหรือกิจกรรมที่
ต้องใช้ความทนทานของระบบกล้ามเนื้อและระบบไหลเวียนโลหิต ซึ่งจะท าให้เกิดการบาดเจ็บและ
เป็นอันตรายได้ ดังนั้น ครูจึงควรจัดประสบการณ์และโปรแกรมพลศึกษาให้แก่เด็ก โดยค านึงถึง
ลักษณะการเจริญเติบโต พัฒนาการ และความต้องการของเด็กในช่วงแต่ละวัยเป็นส าคัญ เพื่อให้
การเรียนการสอนบรรลุจุดประสงค์ที่ตั้งเอาไว้ 

การวัดและประเมินผล 
การวัดและประเมินผลทางการศึกษาจะเกี่ยวข้องกับค า 3 ค า คือ 1) การทดสอบ 

(testing) หมายถึง การน าเสนอชุดค าถามที่เรียกว่าข้อสอบหรือแบบทดสอบที่มีมาตรฐานให้ผู้สอบ
ตอบ 2) การวัดผล (measurement)หมายถึงการวัดคุณลักษณะ (attribute) ของบุคคลจากผลการ
ตอบค าถามในแบบทสอบตามกฏเกณฑ์ที่ก าหนด เพื่อแสดงคุณค่าเชิงปริมาณหรือตัวเลขทีวัดได้
การวัดผลนอกจากใช้แบบทดสอบแล้วยังรวมถึงการใช้เครื่องมืออื่นเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ
หรือเชิงคุณภาพด้วย เช่น การสังเกตพฤติกรรม การสัมภาษณ์การตรวจผลงานต่าง ๆ ที่ก าหนดให้
ผู้ประเมินท า 3) การประเมินผล (evaluation) หมายถึง กระบวนการอย่างมีระบบที่น าข้อมูลจาก
การวัดผลมาตีค่าและตัดสินคุณค่าของผู้เรียน ซึ่งการวัดผลและการประเมินผลเป็นกระบวนการที่มี
ความต่อเนื่อง เมื่อมีการวัดผลจะท าให้ได้ข้อมูลและรายละเอียดหลายด้าน เมื่อน าข้อมูลดังกล่าว
มาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งเพื่อตีค่า หรือสรุปคุณค่าออกมาถือว่าเป็น
กระบวนการประเมิน ผลการประเมินจะมีความถูกต้องเที่ยงตรงเพียงใดขึ้นกับความถูกต้องของผล
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การวัด ถ้าผลการวัดถูกต้องการประเมินก็จะมีความเชื่อถือได้มากและตรงกับความเป็นจริง ถ้าผล
การวัดผิดพลาด การประเมินก็จะผิดพลาดไปด้วย การวัดผลและการประเมินผลมีความแตกต่าง
กัน (ไพศาล สุวรรณน้อย, 2545) ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

1. วิธีการวัดและประเมิน 
1) ทดสอบ 
2) ตรวจใบงาน 
3) สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
4) ประเมินผลงานกลุ่ม 

2. เครื่องมือวัดและประเมิน 
1) แบบทดสอบ 
2) แบบประเมินใบงาน 
3) แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
4) แบบประเมินผลงานกลุ่ม 

3. เกณฑ์วัดและประเมิน 
1) การวัดผลสัมฤทธิ์จากแบบทดสอบ 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
80 – 100 ระดับดีมาก 
70 – 79  ระดับดี 
60 – 69  ระดับปานกลาง 
50 – 59  ระดับพอใช ้
ต่ ากว่า 49 ระดับควรปรับปรุง 

 

งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
งานวจิัยต่างประเทศ  

การ์นและคอธราน (Garn ; & Cothran.  2006) ท าการศึกษาเกี่ยวกับความ
สนุกสนานในการเรียนพลศึกษาตามการรับรู้ของครูและนักเรียน กลุ่มตัวอย่างมีทั้งหมด 191 คน 
เป็นครูสอนพลศึกษาจ านวน 45 คน (หญิ ง 37 คน และชาย 8 คน) และนักศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัยที่ลงทะเบียนเรียนวิชาพลศึกษา จ านวน 146 คน (หญิง 56 คน และชาย 90 คน) โดย
จ าแนกเป็นกลุ่มที่ลงทะเบียนเรียนกีฬาประเภททีม 46 คน กิจกรรมเกี่ยวกับสมรรถภาพ/สุขภาพ 
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52 คน และกีฬาประเภทบุคคล/ประเภทคู่ จ านวน 48 คน เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้แบบ
บรรยายเหตุการณ์ส าคัญที่ครูสร้างขึ้น  2 แบบ คือ แบบแรกให้กลุ่มตัวอย่างบรรยายเหตุการณ์ใน
วันที่เรียน/สอนพลศึกษาสนุกที่สุด และแบบที่สองเป็นการบรรยายเหตุการณ์ในวันที่เรียน/สอนพล
ศึกษาไม่สนุกเลย ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธีอุปนัยโดยเปรียบเทียบความคงที่ของ
ข้อมูลเพื่อหาหัวเรื่องที่เกี่ยวกับความสนุกสนาน เก็บข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้แบบส ารวจเกี่ยวกับ
ความสนุกสนานซึ่งประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 21 ข้อ ท าการวิเคราะห์ความแปรปรวน 2 ทาง
แบบวัดซ้ า และตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีของบอนเฟอโรนี (Bonferroni)  

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งครูและนักเรียนมีความคาดหวังว่าวิชาพล
ศึกษาตั้งสนุกสนานและเชื่อว่าความสนุกสนานเป็นสิ่งส าคัญในการเรียนพลศึกษา ความ
สนุกสนานยังท าหน้าที่เป็นแรงจูงใจท าให้ผู้เรียนตั้งใจ เอาใจใส่ในการท ากิจกรรมการเรียนการสอน
ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ได้เร็วขึ้น ส าหรับสาเหตุของความสนุกสนานนั้นมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
ครูผู้สอน กิจกรรม/การฝึก และกลุ่มเพื่อน นอกจากนั้นยังพบว่า ผู้เรียนที่ประสบความส าเร็จในการ
ท ากิจกรรมหรือแบบฝึกที่ครูมอบหมายให้  มีความสนุกสนานมากกว่าผู้ เรียนที่ไม่ประสบ
ความส าเร็จในการท ากิจกรรม ดังนั้น ครูผู้สอนจึงควรจัดสิ่งแวดล้อมในการเรียนการสอนและให้
แบบฝึกที่หลากหลายเพื่อให้นักเรียนมีโอกาสที่จะประสบความส าเร็จในการเรียนมากขึ้น 

สแตรนและเบนเดอร์ (Strand ; & Bender.  2011) ท าการศึกษาเกี่ยวกับความรู้และ
การใช้กลยุทธ์การสอนในโปรแกรมพลศึกษา K - 12 กลุ่มตัวอย่างเป็นครูพลศึกษาจ านวน 308 คน 
จาก 2 รัฐในแถบภาคกลางของสหรัฐอเมริกา โดยใช้แบบสอบถาม จ านวน 36 ข้อ กลุ่มตัวอย่างถูก
ถามเพื่อระบุว่าพวกเขาเชื่อว่ากลยุทธ์การสอนที่อธิบายไว้ในค าสั่งเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมหรือไม่
เหมาะสม และเพื่อระบุว่าพวกเขามักจะใช้กลยุทธ์นั้นในระหว่างการเรียนการสอนของพวกเขามาก
น้อยเพียงใด  

ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่ครูพลศึกษามีความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การสอนที่
เหมาะสมและไม่เหมาะสม แสดงให้เห็นว่าส่วนใหญ่ครูใช้กลยุทธ์การสอนในเวลาที่เหมาะสมและ
ไม่ใช้กลยุทธ์การสอนในเวลาที่ไม่เหมาะสม 

งานวิจัยในประเทศ 
ทักษิณา  เครือหงส์ (2550) การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาหลักสูตรรายวิชา

คณิตศาสตร์กับวิชาค านวณของช่างอุตสาหกรรม โดยใช้การบูรณาการเนื้อหาและการจัดการ
เรียนรู้เพื่อชี้แนะการรู้คิด ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล โดยมีการด าเนินการ 4 ขั้นตอนดังนี้ 
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ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านนักศึกษา ด้าน
อาจารย์ และด้านเอกสารที่เกี่ยวกับหลักสูตร การบูรณาการและการเรียนรู้เพื่อชี้แนะการรู้คิด  

ขั้นตอนที่ 2 การสร้างหลักสูตร ได้ด าเนินการบูรณาการ 2 หน่วย คือ หน่วยที่ 1
ความสัมพันธ์ของเมตริกซ์และดีเทอร์มิแนนท์กับคณิตศาสตร์พื้นฐานและการแก้ปัญหาทาง
วงจรไฟฟ้า และหน่วยที่ 7 ความสัมพันธ์ของแคลคูลัสกับคณิตศาสตร์พื้นฐานและการแก้ปัญหา
ทางวงจรไฟฟ้า โดยการจัดการเรียนรู้เพื่อชี้แนะการรู้คิด ก าหนดหัวข้อเนื้อหาและเวลาให้อาจารย์
ช่างอุตสาหกรรมและอาจารย์คณิตศาสตร์ จ านวน 29 คน ร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมใน
ขั้นต้น ภายหลังจากสร้างหลักสูตรได้น าไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 24 คน ตรวจสอบ ได้ค่าความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก (ภาพรวม X = 4.45 และ และมีความสอดคล้อง (ภาพรวม IOC = 0.89)  

ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตรแบ่งเป็น 2 ระยะ คือระยะที่ 1 ทดลองใช้
หลักสูตร 1 ครั้งกับนักศึกษากลุ่มอื่นโดยผู้วิจัยและอาจารย์คณิตศาสตร์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้
ในการใช้หลักสูตรจริง และระยะที่ 2 น าหลักสูตรไปทดลองใช้กับนักศึกษาสาขาวิชาช่างไฟฟ้า ชั้น
ปีที่ 1 ในภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2549 ผลการทดลองพบว่า ทั้ง 2 หน่วยให้ผลลัพธ์เป็น
แนวทางเดียวกัน กล่าวคือ ผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

ขัน้ตอนที่ 4 การปรับปรุงและแก้ไขหลักสูตร น าผลจากการทดลองใช้หลักสูตรมา
ปรับปรุงแก้ไขเป็นหลักสูตรที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไปได้ 

จินดามาศ โกศลชื่นวิจิตร (2551) การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรยีนการสอนโดยน าหลักพุทธธรรมคือไตรสิกขา และพรหมวิหาร 4 มาบูรณาการในรายวิชา
ปฏิบัติการทางการพยาบาล เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาพยาบาลมีพฤติกรรมการดูแลอย่างเอื้ออาทร
ต่อผู้รับบริการ มีขั้นตอนการด าเนินงานตามกระบวนการวิจัยและพัฒนา แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน
หลักคือ 1) การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยต่าง ๆ และการศึกษาเชิงคุณภาพโดย
สัมภาษณ์เชิงลึกและจัดกลุ่มสนทนากับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล
เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานและกรอบแนวคิดที่สอดคล้องกับสภาพจริง 2) การพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนการสอน ซึ่งสังเคราะห์จากข้อมูลพื้นฐานและกรอบแนวคิดที่ได้ในขั้นตอนที่1 จากนั้น
ตรวจสอบคุณภาพโดยน าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และศึกษาน าร่องเพื่อ
ปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 3) การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่
พัฒนาขึ้นโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงทดลอง กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่4 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ปีการศึกษา 2550 ภาคการศึกษาที่1 จ านวน 32 คน ที่
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ก าลังเรียนวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ์ 2 ระยะเวลา 8 สัปดาห์ โดยแบ่ง
ออกเป็นกลุ่มทดลอง 16 คน และกลุ่มควบคุม 16 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) 
คู่มือผู้เรียน 2) คู่มือผู้สอน 3) เครื่องมือประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ ได้แก่ แบบประเมิน
พฤติกรรมการดูแลอย่างเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล และ แบบประเมินความพึงพอใจต่อ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. พฤติกรรมการดูแลอย่างเอื้ออาทรในวิชาชีพพยาบาลมีองค์ประกอบ 6 

ด้าน ได้แก่ 1) มีมนุษยสัมพันธ์ดี 2) มีความเมตตากรุณา 3) เคารพคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 4) 
มีกลยุทธและทักษะการบริการ5) ยึดมั่นผูกพันในภาระหน้าที่ และ 6) ส่งเสริมให้มีสุขภาพดีแบบ
องค์รวม 

2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 2 ส่วนคือ 1) 
ขั้นน าเข้าสู่กระบวนการเรียนการสอน หรือ “สร้างศรัทธา น าพาให้คิด” ประกอบด้วยกิจกรรม
ส าคัญ 2 ประการคือ การชี้แจงและ การสร้างความสัมพันธ์ 2) กระบวนการเรียนการสอน 
ประกอบด้วยกิจกรรมส าคัญ 3 ประการคือ1) ขั้นปริยัติ หรือ“ให้ความรู้ควบคู่หลักธรรม” 2) ขั้น
ปฏิบัติ หรือ“น้อมน าไปสู่การปฏิบัติ” ประกอบด้วยการฝึกฝนพัฒนาตนในชีวิตประจ าวันด้วย
หลักธรรมไตรสิกขา และ การน าคุณธรรมพรหมวิหาร 4 ไปใช้ในการดูแลผู้ป่วย และ 3) ขั้นปฏิเวธ 
หรือ “กระจ่างชัดจากการสะท้อนคิด”  

3. ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นพบว่า 
คะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการดูแลอย่างเอื้ออาทรที่นักศึกษาพยาบาลกลุ่มทดลองประเมินตนเอง
ระหว่างก่อนการเรียนการสอนกับหลังการเรียนการสอนทันที และระหว่างก่อนการเรียนการสอน
กับหลังการเรียนการสอนเป็นเวลา 1 เดือน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 โดยคะแนนเฉลี่ยมีค่าสูงกว่าก่อนการเรียนการสอนในทุกด้าน ส าหรับคะแนนเฉลี่ยของ
พฤติกรรมการดูแลอย่างเอื้ออาทรที่นักศึกษาพยาบาลกลุ่มควบคุมประเมินตนเองระหว่างก่อนการ
เรียนการสอนกับหลังการเรียนการสอนตามรูปแบบปกติพบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน เมื่ อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการดูแลอย่างเอื้ออาทรหลังการเรียนการสอนของกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมโดยให้อาจารย์นิเทศเป็นผู้ประเมินพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มทดลองมีค่าสูงกว่ากลุ่ม ควบคุมทุกด้าน 
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาพยาบาลกลุ่ม
ทดลอง พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในด้านประโยชน์ของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนใน
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ระดับมากที่สุด ส่วนด้านกระบวนการเรียนการสอนมีความพึงพอใจในระดับมาก จากผลการวิจัย
แสดงว่า รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นสามารถปลูกฝังให้นักศึกษาพยาบาลมี
พฤติกรรมการดูแลอย่างเอื้ออาทรต่อผู้รับบริการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการผลิตบัณฑิตทางการ
พยาบาลให้มีคุณภาพตามความคาดหวงัของสังคม 

สุพรรณี  พรหมศิริ (2551) การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนา
หลักสูตรบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นงานศิลปะ
พื้นบ้านด้วยใบจาก ประชากรเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดบางแสมจังหวัด
ฉะเชิงเทรา จ านวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย หลักสูตรบูรณาการที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้น แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดทักษะกระบวนการท างาน และแบบประเมิน
ความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาค่าขนาดอิทธิพล (Effect Size) 

ผลการวิจัยพบว่า  
1. หลักสูตรบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีที่

พัฒนาขึ้นมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก มีความสอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น และมีความเหมาะสมที่
จะน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้  

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการทดทองใช้หลักสูตรบูรณาการ
สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด และผลการประเมินอยู่ในระดับดี  

3. ทักษะกระบวนการท างานหลังการทดทองใช้หลักสูตรบูรณาการสูงกว่า
เกณฑ์ที่ก าหนด และผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  

4. ความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นหลังการ
ทดทองใช้หลักสูตรบูรณาการ สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด และผลการประเมินอยู่ในระดับดี 

จิรภัทร กีรติด าเกิงสกุล (2552) การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และ
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  

ผลการวิจัยพบว่า  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่

ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
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ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงหลังเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
และความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับการจัดการเรียนรู้
ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาตามหลักเศรษฐกิ จ
พอเพียงหลังเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

กุลธิดา  เหมาเพชร (2553) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนพล
ศึกษาโดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญาเป็นฐาน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพลศึกษาของนักเรียน
ระดับประถมศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนพลศึกษาโดยใช้ทฤษฎี
พหุปัญญาเป็นฐานและศึกษาผลการใช้รูปแบบดังกล่าวพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพลศึกษา
ของนักเรียนระดับประถมศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดบาง
สะแกใน สังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งสุ่มมาด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง การด าเนินการวิจัยแบ่ง
ออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ 1) พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนพลศึกษา โดยการสังเคราะห์
สาระส าคัญของทฤษฎีพหุปัญญาและเชื่อมโยงสาระสาคัญที่สังเคราะห์ได้กับองค์ประกอบของ
รูปแบบการเรียนการสอนพลศึกษา 2) ทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนพลศึกษา โดย
เปรียบเทียบผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนระหว่างกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยรูปแบบนี้ และกลุ่ม
ควบคุมที่เรียนโดยวิธีปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้ และแบบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนพลศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ความรู้ คุณธรรม เจตคติ ทักษะการเคลื่อนไหว 
และสมรรถภาพทางกาย และ 3) ประเมินผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนพลศึกษาโดย
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพล
ศึกษา ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยการทดสอบค่าที ที่ระดับความมีนัยส าคัญทาง
สถิติ .05  

ผลการวิจัยพบว่า 
1. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนพลศึกษาโดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญาเป็น

ฐานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพลศึกษาของนักเรียนระดับประถมศึกษา มีองค์ประกอบ
ส าคัญ 4 ประการได้แก่ หลักการของรูปแบบการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียน
การสอน กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล วิเคราะห์ความตรง
เชิงเนื้อหาด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (item objective congruence) ได้ค่าเท่ากับ 0.71 
นับว่าเป็นรูปแบบที่มีประสิทธิภาพและสามารถนาไปปรับใช้ได้ 

2. ผลการทดลองใช้รูปแบบ แสดงว่า 2.1) นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมตาม
รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพลศึกษาหลังการเรียนสูงกว่าก่อน
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การเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ ด้านความรู้ คุณธรรม เจตคติ ทักษะการ
เคลื่อนไหว (การเดินทรงตัว การวิ่งซิกแซก และการส่งลูกแชร์บอลกระทบผนัง) และสมรรถภาพ
ทางกาย (การนั่งงอตัวไปข้างหน้า การเดิน/วิ่ง 600 เมตร การวิ่งเก็บของ และการยืนกระโดดไกล 
ส่วนการลุก-นั่ง 30 วินาที มีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน) 2.2) นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามรูปแบบ
การเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพลศึกษาหลังการทดลองสูงกว่านักเรียนที่
เรียนโดยวิธีปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ ด้านความรู้ คุณธรรม เจตคติ ทักษะการ
เคลื่อนไหว (การเดินทรงตัว การวิ่งซิกแซก และการส่งลูกแชร์บอลกระทบผนัง) และสมรรถภาพ
ทางกาย (การเดิน/วิ่ง 600 เมตร และการวิ่งเก็บของส่วนการลุก-นั่ง 30 วินาที การนั่งงอตัวไป
ข้างหน้าและการยืนกระโดดไกล มีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน) 

พัชรินทร์  เสรี (2553) การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนารูปแบบการสอนเขียน
ส าหรับนักเรียนช่วงช้นที่ 2 ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียนมีการด าเนินการวิจัย 3 
ขั้นตอน ดังนี้ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนารูปแบบการสอนเขียนส าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียน ขั้นตอนที่ 2 การประเมินประสิทธิ์ผลของรูปแบบการสอน
เขียนส าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียน และขั้นตอนที่ 3 
การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการสอนเขียนส าหรับนักเรียนช่วงช้้นที่  2 ที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการพัฒนาแบบวินิจฉัยนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียนเป็นนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ที่ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัด
ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 ใช้วิธีการ
สุ่มแบบแบ่งชั้น ท าการจัดกลุ่มโรงเรียนเป็น 3 ขนาด ตามจ านวนนักเรียน คือ โรงเรียนขนาดใหญ่ 
ขนาดกลาง และขนาดเล็ก รวม 72 โรงจากนั้นสุ่มมาร้อยละ 15 ของโรงเรียนแต่ละขนาด รวม 10 
โรง จากทั้งหมด 72 โรง ได้นักเรียนทั้งสิ้น 532 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินประสิทธิผลของ
รูปแบบการสอนเขียนส าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียน
เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียน ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาที่ 4-6 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนวัดดุสิตาราม จ านวน 6 คน เลือกมาโดยวิธีเจาะจง กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการสอนเขียนส าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียนเป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียน ที่
ก าลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนวัดเจ้าอาม จ านวน 
8 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษามี 4 ชนิด คือ แบบวินิจฉัยนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ด้านการเขียน เป็นนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 แผนการจัด การเรียนรู้พัฒนาการเขียนตามแนววีธิ
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การสอนของเฟอร์นาลด์ประยุกต์กับการสอนแบบบูรณาการร่วมกับการใช้กระบวนการก ากับ
ตนเองส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียน แบบประเมินความสามารถ
ด้านการเขียน และแบบวัดการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านการเขียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ค่ามัธยฐาน พิสัยควอไทล์ The Sign Test for Median: One Sample The Willcoxon Matched-
Pair Signed-Rank Test และ The MannWhitney U Test 

ผลการศึกษาพบว่า 
1. รูปแบบการสอนเขียนส าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่  2 ที่มีความบกพร่อง

ทางการเรียนรู้ด้านการเขียน ประกอบด้วย (1) แบบวินิจฉัยนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ด้านการเขียนส าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 มีค่าความเชื่อมั่นของแบบวินิจฉัยทั้งฉบับเท่ากับ 
0.94 หาคะแนนจุดตัดด้วยวิธีของเบอร์ก มีคะแนนจุดตัดอยู่ ณ ต าแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ที่ 50.85 (2) 
แผนการจัดการเรียนรู้พัฒนาการเขียนตามแนววธิ้การสอนของเฟอร์นาลด์ประยุกต์กับการสอน
แบบบูรณาการร่วมกับการใช้กระบวนการก ากับตนเองส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ด้านการเขียน (3) แบบประเมินความสามารถด้านการเขียนมีค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่ 0.97 (4) 
แบบวัดการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านการเขียน มีค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่ 0.88 

2. ประสิทธิผลของรูปแบบการสอนเขียน ส าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียนภายหลังการใช้รูปแบบการสอนเขียนนักเรียนมี
ความสามารถด้านการเขียนอยู่ในระดับดี 

3. ความเหมาะสมของรูปแบบการสอนเขียน ส าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียน ภายหลังการประเมินรูปแบบการสอนเขียนผลการ
ประเมินมีความเหมาะสม 

ปัญญา  ทองนิล (2554) การวิจัยและพัฒนานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบ
ทดลองใช้และศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาสมรรถภาพการสอนบูรณาการแบบ
สอดแทรกส าหรับนักศึกษาครูเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน กลุ่มตัวอย่าง
คือ นักศึกษาครูชั้นปีที่ 5มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ านวน 46 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ คู่มือของ
รูปแบบการพัฒนาสมรรถภาพการสอน ชุดแบบประเมินสมรรถภาพการสอน 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ความรู้ ทักษะ และอัตมโนทัศน์ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ประเด็น
สนทนากลุ่ม และสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูล เชิงปริมาณใช้ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ า และข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา  

ผลการวิจัยพบว่า 
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1. รูปแบบการพัฒนา ประกอบด้วย (1.1) แนวคิดการพัฒนา 3 แนวคิด คือ 
การเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์เป็นฐาน การเรียนรู้ด้วยตนเอง และ การเรียนรู้ตามสภาพจริง 
(1.2) กระบวนการพัฒนาสมรรถภาพการสอน 6 ขั้นตอน คือ การให้หลักการ/ความรู้ การวิเคราะห์
วิจารณ์ การก าหนดเป้าหมายการฝึกปฏิบัติ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการประเมินผล (1.3) 
กระบวนการน ารูปแบบไปใช้ มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ 3 วัน และการนิเทศจากครูพี่เลี้ยง และ
อาจารย์นิเทศก์ รายละเอียดในคู่มือของรูปแบบการพัฒนา  

2. ผลการใช้รูปแบบและศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบ โดยสรุปมีดังนี้ 2.1) 
ค่าเฉลี่ยพัฒนาการของสมรรถภาพการสอน ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านทักษะปฏิบัติและด้านอัต
มโนทัศน์ของนักศึกษาครู จากการประเมิน มีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
2.2) ค่าเฉลี่ยพัฒนาการคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ด้านความมีวินัย และความ
รับผิดชอบ จากการประเมิน มีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 ส่วนด้านจิตสาธารณะ 
และด้านการคิดเพื่อการเรียนรู้ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 

จุติพร อัศวโสวรรณ (2556) การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดคอนสตรัคติ
วิสต์เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
และประเมินผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น การด าเนินการวิจัยแบ่งเป็น 3 ระยะ 
คือระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน โดยการศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์จาก
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะที่ 2 การตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการเรียนการสอนโดยการทดลองสอน
เบื้องต้น 2 ครั้ง ๆ ละ 1 ห้องเรียน กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดพรหมโลก และ
โรงเรียนบ้านคลองแควจังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะที่ 3 การประเมินผลการใช้รูปแบบการเรียน
การสอนที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 44 คน เครื่องมือที่ใช้คือ แบบทดสอบการคิดวิเคราะห์และ
แบบทดสอบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการทดสอบค่าที  

ผลการวิจัยพบว่า  
1) รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น มี 4 องค์ประกอบ คือ (1) หลักการ 

ประกอบด้วย การเรียนรู้แบบองค์รวม การส่งเสริมการคิดหรือกระตุ้นให้ใช้ความคิด การเรียนรู้ด้วย
การลงมือกระท าการท างานกลุ่ม และการน าเสนอผลงาน (2) วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาการคิด
วิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (3) กระบวนการของรูปแบบการเรียนการสอนประกอบด้วย 
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2 ขั้นตอน คือ การพัฒนาขอบเขตเนื้อหา และสร้างหน่วยบูรณาการ กับ การปฏิบัติการสอนซึ่ง
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ ขั้นจุดประกายความสนใจ ขั้นส ารวจตรวจสอบ ขั้นขยายความคิด ขั้น
น าสู่การปฏิบัติ และขั้นสรุปและประเมิน (4) การวัดและประเมินผล ประกอบด้วยการวัดและ
ประเมินผลระหว่างการจัดการเรียนรู้ และ การวัดและประเมินผลหลังการจัดการเรียนรู้  

2) ผลการประเมินผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น พบว่า 
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังการทดลองสูงกว่าก่อน
การทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ปิยะปทีป  แสงอุไร และเทวิกา ประดิษฐบาทุกา (2560) การวิจัยนี้ เพื่อศึกษา
สมรรถนะวิจัยครูพลศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการส่งเสริม
สมรรถนะวิจัยครูพลศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบการส่งเสริม
สมรรถนะวิจัยครูพลศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 

วิธีด าเนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการส ารวจสมรรถนะวิจัยเป็นครูกลุ่ม
สาระวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับปฐมวัยประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่เป็นโรงเรียนร่วม
วิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในเขตกรุงเทพมหานครได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย 
จ านวน 186 คน และน ากลุ่มตัวอย่างที่มีคะแนนต ่ากว่าเปอร์เซนไทล์ที่ 30 มาเป็นอาสาสมัครใน
การทดลอง จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น รูปแบบการฝึกอบรมแบบ STAR และ
แบบวัดสมรรถนะวิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
สถิติทดสอบ t – test dependent และการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

ผลการวิจัย: 1) พบว่าสมรรถนะวิจัยครูพลศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 19.03 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านทัศนคติต่อการวิจัย และทักษะการ
วิจัย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 และ 3.73 แต่ความรู้เกี่ยวกับการวิจัย อยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.34 2) รูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะวิจัยครูพลศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร มีคะแนนประสิทธิภาพ เท่ากับ 92.96 / 84.86 3) หลังจากที่กลุ่มตัวอย่างได้รับ
การฝึกอบรมด้วยรูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะวิจัยครูพลศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็น
กิจกรรมการฝึกอบรมแบบ STAR มีคะแนนสมรรถนะวิจัยครูพลศึกษาโดยรวม สูงกว่าก่อนการ
ฝึกอบรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ( X = 23.87 > X =19.04) 

สรุปผลการวิจัย: ท าให้ทราบถึงระดับสมรรถนะวิจัยครูพลศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นครูกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษาที่
อยู่ในเครือข่ายโรงเรียนร่วมวิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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ตลอดจนได้รูปแบบในการพัฒนาสมรรถนะวิจัยครูพลศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครที่มี
ประสิทธิภาพ 

ปรียาภรณ์  กุลศิริรัตน์. (2560). การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาโปรแกรม
ฝึกอบรมการสอนพลศึกษาบูรณาการความรู้เกี่ยวกับอาเซียนส าหรับครูพลศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา 2) ศึกษาผลการใช้โปรแกรมฝึกอบรมการสอนพลศึกษาบูรณาการความรู้เกี่ยวกับ
อาเซียนส าหรับครูพลศึกษาในระดับประถมศึกษา แบ่งการศึกษาวิจัยออกเป็น 4 ขั้นตอนดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาบริบทและเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบและสร้างโปรแกรมฝึกอบรม 
ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใช้โปรแกรมฝึกอบรม ขั้นตอนที่ 4 ประเมินผลและปรับปรุงโปรแกรมฝึกอบรม  

การด าเนินการใน 2 ขั้นตอนแรกท าให้สามารถสร้างและพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรม 
และคู่มือการใช้โปรแกรมฝึกอบรมที่ผ่านการพิจารณาด้านความเหมาะสมและความสอดคล้อง
จากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน พบว่า โปรแกรมฝึกอบรมมีองค์ประกอบที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กัน โดยโปรแกรมฝึกอบรมที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้ว ผู้วิจัยน าไปทดลองใช้และประเมินผล
โปรแกรมฝึกอบรมกับครูพลศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนอยู่ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว จ านวน 40 คน ใช้ระยะเวลาการฝึกอบรมจ านวน 3 วัน โดยใช้
รูปแบบการทดลองแบบหนึ่งกลุ่ม ทดสอบก่อนและหลังการทดลอง ผลการวิจัยพบว่า 

1. การประเมินผลความเหมาะสมของโครงร่างโปรแกรมฝึกอบรมการสอนพล
ศึกษาบูรณาการความรู้เกี่ยวกับอาเซียนส าหรับครูพลศึกษาในระดับประถมศึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญ 
มีการประเมินทั้งหมด 8 รายการ พบว่าโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.65 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54  

2. การประเมินผลความสอดคล้องของโครงร่างโปรแกรมฝึกอบรมการสอนพล
ศึกษาบูรณาการความรู้เกี่ยวกับอาเซียนส าหรับครูพลศึกษาในระดับประถมศึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญ 
พบว่าในทุกด้านมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC: Item Objective Congruence) มีค่า = 0.8 

3. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนพลศึกษาบูรณาการความรู้เกี่ยวกับ
อาเซียนของครูผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลังการเข้ารับการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการเข้ารับการฝึกอบรม
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4. ความคิดเห็นของครูผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อโปรแกรมฝึกอบรมการสอนพล
ศึกษาบูรณาการความรู้เกี่ยวกับอาเซียนส าหรับครูพลศึกษาในระดับประถมศึกษาที่พัฒนาขึ้นมี
ความเหมาะสมมาก 
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ดิศรณ์ แก้วคล้าย. (2561). การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความต้องการ
จ าเป็นการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดับปริญญาตรี  

วิธีด าเนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรของ
สถาบันการศึกษาของรัฐที่เปิดหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 160 คน ซึ่ง
ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ใน การวิจัยครั้งนี้คือแบบสอบถามที่ วิเคราะห์หา
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์สถิติทีค่าดัชนีความต้องการจ าเป็น  

ผลการวิจัย: สภาพการด าเนินการปัจจุบันของการทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ของหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดับปริญญาตรีทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง สภาพ
การด าเนินการที่คาดหวังของการทวนสอบมาตรฐานผลการ เรียนรู้ของหลักสูตรสาขาวิชาพล
ศึกษา ในระดับปริญญาตรีทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด และวิเคราะห์ข้อมูลดัชนีความ ต้องการ
จ าเป็นพบว่า ด้านที่มีความต้องการจ าเป็นมากที่สุด คือ ด้านการควบคุม โดยรายข้อที่มีความ
ต้องการจ าเป็น สูงสุดคือ มีการพิจารณาถึงความเหมาะสมของเครื่องมือที่ใช้ในการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้รองลงมาคือ ด้านการตรวจสอบ โดยรายข้อที่มีความต้องการจ าเป็นสูงสุด
คือ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาท าการทวนสอบมาตรฐาน ผลการเรียนรู้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
และคณะกรรมการทวนสอบมีการด าเนินการหาหลักฐานด้วยวิธีการที่เหมาะสม และ ด้านการ
ประเมิน โดยรายข้อที่มีความต้องการจ าเป็นสูงสุดคือ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการน าผล
การ ประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  

สรุปผล: ความต้องการจ าเป็นการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร
สาขาวิชาพลศึกษา ในระดับปริญญาตรี คือด้านการควบคุม ด้านการตรวจสอบ และ ด้านการ
ประเมิน ตามล าดับ 

จากที่ได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในประเทศ และต่างประเทศ มีทั้งหมด 9 เรื่อง แบ่ง
ออกเป็นในประเทศ 7 เรื่อง และต่างประเทศ 2 เรื่อง ข้อมูลนี้ได้มาจากหลายหน่วยงาน หลายมหา
ลัยด้วยกันมีทั้งงานที่เป็นปริญญานิพนธ์ สารนิพนธ์ วารสาร หรือบทความ จากทุกระดับไม่ว่าจะ
เป็นปริญาโท และปริญญาเอก เป็นงานวิจัยที่มีออกมาในรูปแบบต่าง ๆ ในเชิงคุณภาพ เชิง
ปริมาณ หรือทั้งสองอย่างอยู่ในงานวิจัยเดียวกัน การวิเคราะห์ตารางนั้นก็เพื่อที่จะค้นหาข้อมูลที่
เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการสอนที่บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ ว่ามีการบูรณาการที่ต่าง
กลุ่มสาระการเรียนหรือไม่และการสอนมีการสอนแบบบูรณาการที่ต่างกลุ่มสารการเรียนหรือไม่ 
จากตารางการวิเคราะห์ยังไม่พบว่างานวิจัยที่มีการพัฒนารูปแบบการสอนที่มีการสอนบูรณาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ งานวิจัยที่การบูรณาการส่วนใหญ่จะเป็นงานวิจัยที่ เกี่ยวกับการ
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พัฒนาการจัดการเรียนการสอนถึงจะมีการบูรณาการ การบูรณาการนั้นก็จะเป็นการบูรณาการใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ใดกลุ่มสาระการเรียนรู้หนึ่ง ถ้ามีการเป็นการบูรณาการในเรื่องของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่น ามาเป็นหัวข้อในการท างานวิจัยขึ้น และยังไม่พบงานวิจัยที่พัฒนารูปแบบการสอนพล
ศึกษาที่บูรณาการกับกลุ่มสาระการียนรู้ต่าง ๆ ซึ่งท าให้ตัวผู้วิจัยต้องการที่จะท างานวิจัยที่เกี่ยวกับ
การพัฒนารูปแบบการสอนพลศึกษาที่บูรณาการความรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ส าหรับครูพล
ศึกษา 
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บทที่ 3  
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรก
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 มีขั้นตอนวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาบริบทและเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เป็นการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ
การพัฒนาครู พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้สอนพลศึกษาที่เชิงบูรณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรก 
สังเคราะห์หลักสูตรแกนกลาง ทฤษฎีการเรียนรู้ ศึกษางานวิจัย สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 

ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาที่เชิงบูรณาการข้ามวิชาแบบ
สอดแทรก เป็นการก าหนดและจัดท าแผนการเรียนรู้ ก าหนดองค์ประกอบของแผนการเรียนรู้ สร้าง
แผนการจัดการเรียนรู้ และประเมินความเหมาะสมความสอดคล้อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ ให้
ครูผู้สอนพลศึกษาสร้างแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการ 

ขั้นตอนที่ 3 ทดลองเขียนแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการ เพื่อศึกษาผล
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรก ที่ครูผู้สอนสามารถ
สร้างแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการด้วยตนเอง 

ขั้นตอนการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการข้ามวิชาแบบ
สอดแทรกชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  สามารถสรุปได้ดังภาพประกอบ 
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1 . น าแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการที่สมบูรณ์

ไปใช้ประเมินกับกลุ่มตัวอย่าง 

2 . ศึกษาผลการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการก่อนการ

ประเมินและหลังการประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 3 ขั้นตอนการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษาเชิงบูรณาการข้ามวิชาแบบ
สอดแทรกชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 

 

ขั้นตอนที่ 1 

ศึกษาบริบทและเนื้อหาที่

เกี่ยวข้อง 

ขั้นตอนที่ 2 

การพัฒนาแผนการ

จัดการเรียนรู้พลศึกษา

เชิงบูรณาการ 

วิธีการ *ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัย *สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และ

ภาษาต่างประเทศ *สัมภาษณ์ครูทั่วไป  

 
วิเคราะห์และสรุปข้อมูลพื้นฐาน 

ศึกษาข้อมูล *สังเคราะห์หลักสูตรแกนกลาง *ทฤษฎีการการเรียนรู้  

*สังเคราะห์หลักสูตรแกนกลางสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ เรียนรู้ต่างๆ 

1 . มีการประชุมเชิงปฏิบัติการในการท าแผนการจัดการเรียนรู้ 

2 . ไปน าเสนอตัวอย่างการเขียนแผนการสอนพลศึกษา โดยวิธีการเขียน

แผนการสอนอ้างอิงจากรองศาสตราจารย์ ดร .วาสนา คุณาอภิสิทธิ์  

3.ให้ครูผู้สอนพลศึกษาเขียนแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการ

ข้ามวิชาแบบสอดแทรกชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 

ขั้นตอนที่ 3 

ทดลองเขียนแผนการ

จัดการเรียนรู้พลศึกษา

เชิงบูรณาการ 

แผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการข้ามวิชา 

แบบสอดแทรกชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 
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การด าเนินการตามขั้นตอนของแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการข้ามวิชา
แบบสอดแทรกชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในแต่ละข้ันตอนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาบรบิทและเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 
การศึกษาบริบทและเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง แบ่งการศึกษาเป็น 3 ส่วน กล่าวคือ 1) ศึกษา

จากเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง 2) สัมภาษณ์ผู้ เชี่ยวชาญด้านการสอนพลศึกษาและ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรก 3) สร้าง
แบบสอบถามเพื่อส ารวจสภาพและปัญหาการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการ
ข้ามวิชาแบบสอดแทรกชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ซึ่งได้ผลการศึกษาดังนี้ 

1. การศึกษาบริบทและเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เป็นการศึกษาจากแหล่งข้อมูลหลาย
แหล่ง เช่น จากเอกสาร ต ารา งานวิจัย วารสาร ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรก ซึ่งในขั้นตอนนี้
ด าเนินการตามกระบวนการดังนี้ 

1.1 ศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการพัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรู้สอนพลศึกษาเชิงบูรณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรก โดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
สอนพลศึกษา ที่ได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จ านวน 5 ท่าน (รายชื่อ
ผู้เชี่ยวชาญอยู่ดังภาคผนวก ก) ประเมินความสอดคล้องของแบบประเมินผลแผนการจัดการเรียนรู้
พลศึกษาเชิงบูรณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรกของครูพลศึกษาจากการศึกษาเอกสาร โดย
วิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item Objective Congruence : IOC) (บุญชม ศรี
สะอาด. 2537) 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบประเมินผลแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิง

บูรณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรกของครูพลศึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 1 ฉบับ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการศึกษาเอกสารและการ
สัมภาษณ์ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

2. น าแบบประเมินที่สร้างขึ้น ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) จ านวน 5 ท่าน มีเกณฑ์ในการพิจารณา คือ สอดคล้อง ไม่แน่ใจ 
และไม่สอดคล้อง และให้ค่าน าหนักคะแนน ดังนี้ 

ก าหนดค่า คะแนน   +1  หมายถึง  สอดคล้อง 
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ก าหนดค่า  คะแนน    0  หมายถึง ไม่แน่ใจ 
ก าหนดค่า คะแนน   -1  หมายถึง  สอดคล้อง 
ให้ค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ในช่วง 0.60 – 1.00 แล้วน าไป

ปรับปรุงแก้ไขตามค าแน่  
3. น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไขข้อค าถามให้มีความ

สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อให้มีค่า IOC มากกว่า 0.5 น ามาร่างเป็นแบบประเมินใช้ในการเก็บข้อมูล 
ต่อไป 

4. ติดต่อขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขอความร่วมมือในการ
เก็บข้อมูล และส่งแบบประเมินแบบประเมินผลแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการข้าม
วิชาแบบสอดแทรกของครูพลศึกษาด้วยตนเอง 

2. สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนพลศึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการ
เรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรก มาสร้างเป็นแนวค าถามเพื่อต้องการเก็บ
รวบรวมความคิดเห็นจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นด าเนินการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการ
ประเมิน โดยน าแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิง
บูรณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรกชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญอยู่ดัง
ภาคผนวก ก) เสนอคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์เพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณภาพของแบบ
สัมภาษณ์ในเบื้องต้น จากนั้นให้ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ จ านวน 5 ท่ าน 
(กลุ่มเดียวกับผู้เชี่ยวชาญในข้อ 1) โดยพิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC : Index of 
Item Objective Congruence) ต้องมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า .50 จึงจะถือว่าเครื่องมือนั้นมีความ
เที่ยงตรงและเป็นปรนัย สามารถน าไปใช้ได้ 

2.1 เก็บรวบรวมข้อมูลโดย ติดต่อขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขอ
ความร่วมมือในการเก็บข้อมูล และสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้วยตนเอง 

2.2 วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญโดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content analysis) 

3. สร้างแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรกชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-3 โดยมีการด าเนินการดังนี้ 

3.1 ศึกษาผลการวิเคราะห์ สภาพและปัญหาของรูปแบบการพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรกชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3   
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3.2 สังเคราะห์แนวคิดและกระบวนการในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้
พลศึกษาเชิงบูรณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรกชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ของผู้เชี่ยวชาญที่ได้จาก
การด าเนินการในข้อที่ 2 

ขั้นตอนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการ 
แผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแผนการ

จัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างและพัฒนาความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิง
บูรณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรกชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรในการวิจัย คือ ครูพลศึกษาที่ปฏิบัติหน้าทีส่อนอยู่ในโรงเรียน สังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนครนายก 134 โรงเรียน 
กลุ่มตัวอย่าง ครูพลศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนอยู่ในโรงเรียน สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนครนายก ครูโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 3 คน ครูโรงเรียน
ขนาดกลาง จ านวน 3 คน และครูโรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 3 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling)  โดยมีการประชุมเชิงปฏิบัติการในการท าแผนการจัดการเรียนรู้  

1. การด าเนินการฝึกการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณา
การแบบสอดแทรก 

2. สร้างแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรกชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 น า
ข้อมูลการประเมิน ความเหมาะสมแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้พล
ศึกษาเชิงบูรณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรกชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อเตรียมการทดลองสร้าง
แผนการจัดการเรียนรู้ โดยมีการด าเนินงานแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้ 

2.1 ก าหนดองค์ประกอบ ดังนี้ 
1. การวิเคราะห์ ความต้องการประกอบการวิเคราะห์ปัญหาและ

การวิเคราะห์ขอบข่ายของปัญหาตลอดจนความต้องการในการจัดการเรียนการสอน 
2. การเลือกและจัดล าดับเนื้อหา ประกอบด้วยการวิเคราะห์งาน

และการจัดล าดับของงานว่าในการจัดการเรียนการสอนนั้น ควรน าสาระใดไปจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนเป็นอันดับแรกสาระใดควรน าไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นอันดับต่อไป 

3. การพัฒนาบทเรียน ประกอบด้วยการก าหนดกิจกรรมการ
เรียนการสอนและการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะน าไปใช้ในการสอนแต่ละครั้ง  
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4. ให้ครูผู้สอนพลศึกษาสร้างแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิง
บูรการแบบสอดแทรก 

2.2 ประเมินและปรับปรุง 
หลังจากประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของการ

เขียนแผนการจัดการเรียนรู้สร้างขึ้นแล้ว น าแผนในส่วนที่มีข้อบกพร่องมาปรับปรุงให้สมบูรณ์และ
พร้อมที่จะใช้ในการสอนกับผู้เรียน 

2.3 เตรียมการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ 
1. เตรียมครูผู้สอนพลศึกษา 
2. เตรียมเอกสารในการสอนพลศึกษา 
3. เตรียมประสานงานกับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้แผนการสอนพลศกึษาเชิงบูรณาการ 
ทดลองสร้างแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการ เพื่อศึกษาผลการเขียน

แผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรก ที่ครูผู้สอนสร้างแผนการ
จัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการด้วยตนเองโดยมีรายละเอียดดังนี้  

1. การด าเนินการประเมินผลแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการแบบ
สอดแทรก 

2. การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการด าเนินการประเมิน และจาก
แผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรก 

3. เกณฑ์ในการให้คะแนนตามตารางประมาณค่า ผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 4 ระดับ
ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน หมายถึง น้อยที่สุด 
คะแนน 2 คะแนน หมายถึง น้อย 
คะแนน 3 คะแนน หมายถึง มาก 
คะแนน 4 คะแนน หมายถึง มากที่สุด 

ส าหรับเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาระดับของแรงจูงใจ (วิเชียร เกตุสิงห์. 2538 : 9) ผู้วิจัย
ใช้เกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้       

คะแนนเฉลี่ย 3.25 - 4.00 หมายถึง มากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 2.50 - 3.24 หมายถึง มาก 
คะแนนเฉลี่ย 1.75 - 2.49 หมายถึง น้อย 
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คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.74 หมายถึง น้อยที่สุด 
4. วิธีจัดกระท าข้อมูล 

1. ทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาในการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรกชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 มีรายละเอียดดังนี้ 

1.1 ประเมินผลแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการข้ามวิชา
แบบสอดแทรกชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โดยหาค่าเฉลี่ย ค่า เบี่ยงเบนมาตรฐานก่อนกับหลังการให้
ความรู้  

1.2 การเปรียบเทียบผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิง
บูรณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรกของครูพลศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ก่อนกับหลังการให้
ความรู้ 

1.3 การปรับปรุงรูปแบบ มีจุดประสงค์เพื่อน าแผนการจัดการเรียนรู้ที่
น าไปทดลองใช้และประเมินผลการใช้ แล้วมาปรับปรุงเป็นแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาฉบับ
สมบูรณ์ ตลอดจนน าข้อมูลจากการสอน ผลการน าความรู้ไปใช้พัฒนาผู้เรียนมาด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดต่าง ๆ จนได้แผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาที่สมบูรณ์สามารถน าไปใช้
ในการสอนพลศึกษาบูรณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรกชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อน าไปพัฒนา
หรือต่อยอดในวิชาอื่น ๆ และระดับชั้นอื่น ๆ ต่อไป 
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บทที่ 4  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการข้ามวิชาแบบ
สอดแทรกชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 มีขั้นตอนวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษา
บริบทและเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาที่เชิงบูรณาการ
ข้ามวิชาแบบสอดแทรก ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใช้แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิง
บูรณาการ ดังนั้นในการเสนอ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จึงน าเสนอตามล าดับขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ในการแปลความหมายและการ

วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้ในการน าเสนอผลการวิจัย 
n แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
% แทน ร้อยละ 
x แทน ค่าเฉลี่ย 
S แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
t แทน ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์การแจกแจงแบบที (t-distribution) 
p แทน ค่าระดับนัยส าคัญ (p-value) 
* แทน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ขั้นตอนที่ 1 ผลการศึกษาบริบทและเนือ้หาที่เกี่ยวข้อง  
การศึกษาบริบทและเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง แบ่งการศึกษาเป็น 3 ส่วน กล่าวคือ 1) ศึกษาจาก

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2) สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนพลศึกษาและผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรก 3) สร้างแบบสอบถามเพื่อ
ส ารวจสภาพและปัญหาการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการข้ามวิชาแบบ
สอดแทรกชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ซึ่งได้ผลการศึกษาดังนี้ 

1. การศึกษาบริบทและเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เป็นการศึกษาจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง 
เช่น จากเอกสาร ต ารา งานวิจัย วารสาร ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรก ศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 
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1.1 จากการศึกษาบริบทและเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง พบว่าจากการศึกษาเอกสารและ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์ พบว่า แบบประเมินผลแผนการจัดการเรียนรู้
พลศึกษาเชิงบูรณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรก ในหัวข้อ 10 เรื่อง 1) องค์ประกอบ 2) การเขียน 3) 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 4) สาระการเรียนรู้ 5) ระบุวิธีการวัดผลประเมินผล 6) เครื่องมือที่จะใช้ใน
การสอน 7) เกณฑ์การประเมินผล 8) กิจกรรมการเรียนรู้ 9) สื่อ และ 10) เครื่องมือที่ใช้ในการวัด
และประเมินผล เกี่ยวกับการบูรณาการที่ท าให้มีคุณค่า พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) แบบ
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรก
ของครูพลศึกษา พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 โดยมีข้อที่ผ่าน
เกณฑ์จ านวน 3 ข้อ (แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญอยู่ดังภาคผนวก ข) 

1.2 น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาออกแบบแนวทางการประเมินรวมทั้งหา
คุณภาพของแบบประเมิน ประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของแบบประเมินที่
ออกแบบและสร้างขึ้น 

1.3 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ท าให้เกิดความสัมพันธ์เชื่อมโยงความคิด
รวบยอดของศาสตร์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ท าให้เกิดการถ่ายโอนการเรียนรู้ (Transfer of learning) 
ของศาสตร์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ท าให้ผู้สอนมองเห็นประโยชน์ของสิ่งที่เรียนและน าไปใช้จริงได้ 

1.4 การจัดแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรก เป็นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กไทยสู่ยุคสมัยใหม่ จ าเป็นต้องก าหนดเป้าหมายได้แก่ คุณลักษณะของ
เด็กไทยที่จะพัฒนาสู่ยุค 4.0 ให้ชัดเจน ทั้งด้านความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และเจตคติ  ซึ่งต้อง
เรียนรู้ในเรื่องเกี่ยวกับด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของผู้คนในในปัจจุบัน 
โดยกิจกรรมที่จัดให้กับผู้เรียนมุ่งหล่อหลอม ปลูกฝังให้เป็นบุคคลที่มีความเฉลียวฉลาด เฉียบคม 
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกและเทคโนโลยีสมัยใหม่และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ 

2. ศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนรู้สอนพลศึกษา
เชิงบูรณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรก โดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนพลศึกษา ที่ได้
จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จ านวน 5 ท่าน (รายชื่อผู้เชี่ยวชาญอยู่ดัง
ภาคผนวก ก) ประเมินความสอดคล้องของแบบประเมินผลแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิง
บูรณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรกของครูพลศึกษาจากการศึกษาเอกสาร โดยวิเคราะห์ดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) (บุญชม ศรีสะอาด. 2537) 
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ตาราง 1 ประเมินความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ และการประเมินผลแผนการจัดการเรียนรู้พล
ศึกษาเชิงบูรณาการข้ามวชิาแบบสอดแทรกของครูพลศึกษา 

ข้อ
ที่ 

รายการประเมิน 
ค่าดัชนีความสอดคล้อง/

เหมาะสม 

(IOC( X S 
1 แผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษา มีองค์ประกอบส าคัญครบถ้วนตาม

แบบฟอร์มที่โรงเรียนก าหนด 
0.80 3.80 .45 

2 การเขียนสาระส าคัญในแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษา 1.00 3.60 .55 
3 จุดประสงค์การเรียนรู้ พลศึกษาระบุพฤติกรรมชัดเจน สามารถวัดได้ 1.00 3.80 .45 
4 สาระการเรียนรู้ครบถ้วน สัมพันธ์กับจุดประสงค์การเรียนรู้พลศึกษา 1.00 3.80 .45 
5 ระบุวิธีการวัดผลประเมินผลอย่างชัดเจน 0.80 4.00 .00 
6 ระบุเครื่องมือส าหรับการวัดผลประเมินผลอย่างชัดเจน 1.00 3.80 .45 
7 ระบุเกณฑ์การประเมินผลอย่างชัดเจน 1.00 3.80 .45 
8 กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม ครบถ้วนทุกขั้นตอนตามวิธีสอน 

หรือกระบวนการ ตามที่ระบุในแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษา 
1.00 4.00 .00 

9 ระบุการใช้สื่อ/แหล่งเรียนรู้ สัมพันธ์สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้
พลศึกษา 

1.00 3.80 .45 

10 มีหลักฐาน อาทิ สื่อ ใบกิจกรรม ใบความรู้ เครื่องมือวัดฯ ที่ปรากฏใน
แผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาครบถ้วน 

1.00 3.80 .45 

 เฉล่ียรวม 0.96 3.82 .37 

 
จากตาราง 1 พบว่าความเหมาะสมของแบบประเมินผลแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษา

เชิงบูรณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรกของครูพลศึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญมีการประเมินทั้งหมด 10 
รายการ พบว่า โดยรวมของแบบประเมินผลแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการข้ามวิชา
แบบสอดแทรกของครูพลศึกษาในระดับประถมศึกษา มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 และ มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.37 การประเมินผลความ
สอดคล้องของแบบประเมินผลแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการข้ามวิชาแบบ
สอดแทรกของครูพลศึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่าในทุกด้านมีค่าดัชนีความสอดคล้อง มีค่า 0.96  
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ขั้นตอนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการ 
แผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนา

ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรกชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-3 โดยมีการด าเนินงานแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้ 

1. มีการประชุมเชิงปฏิบัติการในการท าแผนการจัดการเรียนรู้ น าเสนอตัวอย่างการ
เขียนแผนการสอนพลศึกษา โดยวิธีการเขียนแผนการสอนอ้างอิงจากรองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา 
คุณาอภิสิทธิ์ 

2. น าแผนการจัดการเรียนรู้ในส่วนที่มีข้อบกพร่องมาปรับปรุงให้สมบูรณ์และพร้อมที่
จะใช้ในการสอนกับผู้เรียน 

3 เตรียมการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ โดยเตรียมครูผู้สอนพลศึกษา และเตรียม
เอกสารในการสอนพลศึกษา  

 

ตาราง 2 ข้อมลูทั่วไปของครผูู้สอนพลศึกษามาแจกแจงคา่ความถี่และค่าร้อยละตามตัวแปร
น าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 

 

จากตาราง 2 แสดง กลุ่มตัวอย่างเป็นครูที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ  
77.8 จบการศึกษาระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ  22.2 และกลุ่มตัวอย่างใช้แผนการจัดการ

รายการ จ านวน ร้อยละ 

ระดับการศึกษา   
     ปริญญาตร ี 7 77.8 
     ปริญญาโท 2 22.2 

รวม 9 100.00 
ระดับชั้นปีการศึกษา   
     ประถมศึกษาที ่1 3 33.33 
     ประถมศึกษาที ่2 3 33.33 
     ประถมศึกษาที ่3 3 33.33 

รวม 9 100.00 
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เรียนรู้กับชั้นประถมศึกษาที่ 1 คิดเป็นร้อยละ  33.33 ชั้นประถมศึกษาที่ 2 คิดเป็นร้อยละ  33.33 
ชั้นประถมศึกษาที่ 3 คิดเป็นร้อยละ  33.33 

ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใช้แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรูพ้ลศกึษาเชงิบูรณาการ 
ทดลองใช้แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการ โดยการทดลองใช้

กับแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรกชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-
3 ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อศึกษาผลความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิง
บูรณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรก ที่ครูผู้สอนสร้างแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการ
ด้วยตนเอง 

การด าเนินการในขั้นตอนการประเมินผลและปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิง
บูรณาการ หลังจากการน าแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง มี
กระบวนการ 2 ขั้นตอนดังนี้ 

ตาราง 3 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการประเมินแผนการจดัการเรียนรูพ้ลศึกษาเชิง
บูรณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรกของครูพลศึกษาก่อนกับหลังการให้ความรู้ (n = 9) 

รายการ 
ก่อน หลัง 

 S ระดับ  S ระดับ 
1. แผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษา มี
องค์ประกอบส าคัญครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่
โรงเรียนก าหนด 

1.78 0.97 น้อย 3.78 0.44 มาก
ที่สุด 

2. การเขียนสาระส าคัญในแผนการจัดการ
เรียนรู้พลศึกษา 

1.89 0.78 น้อย 3.44 0.53 มาก
ที่สุด 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ พลศึกษาระบุ
พฤติกรรมชัดเจน สามารถวัดได้ 

2.78 0.67 มาก 3.89 0.33 มาก
ที่สุด 

4.สาระการเรียนรู้ครบถ้วน สัมพันธ์กับ
จุดประสงค์การเรียนรู้พลศึกษา 

1.89 1.05 น้อย 3.67 0.50 มาก
ที่สุด 

5. ระบุวิธีการวัดผลประเมินผลอย่างชัดเจน 2.22 0.44 น้อย 3.56 0.53 มาก
ที่สุด 

 
 
 

x x
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ตาราง 3 (ต่อ) ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษา
เชิงบูรณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรกของครูพลศึกษาก่อนกับหลังการให้ความรู้ (n = 9) 

รายการ 
ก่อน หลัง 

 S ระดับ  S ระดับ 
6. ระบุเครื่องมือส าหรับการวัดผลประเมินผล
อย่างชัดเจน 

1.67 0.50 น้อย
ที่สุด 

3.56 0.53 มาก
ที่สุด 

7. ระบุเกณฑ์การประเมินผลอย่างชัดเจน 2.33 0.50 น้อย 3.44 0.53 มาก
ที่สุด 

8. กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม ครบถ้วน
ทุกขั้นตอนตามวิธีสอน หรือกระบวนการ ตามที่
ระบุในแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษา 

1.67 0.71 น้อย
ที่สุด 

3.89 0.33 มาก
ที่สุด 

9. ระบุการใช้สื่อ/แหล่งเรียนรู้ สัมพันธ์สอดคล้อง
กับกิจกรรมการเรียนรู้พลศึกษา 

1.56 0.53 น้อย
ที่สุด 

3.44 0.53 มาก
ที่สุด 

10. มีหลักฐาน อาทิ สื่อ ใบกิจกรรม ใบความรู้ 
เครื่องมือวัดฯ ที่ปรากฏในแผนการจัดการเรียนรู้
พลศึกษาครบถ้วน 

1.67 0.71 น้อย
ที่สุด 

3.56 0.53 มาก
ที่สุด 

รวม 1.94 0.46 น้อย 3.62 0.16 มาก
ที่สุด 

 
จากตาราง 3  แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการประเมินแผนการจัดการ

เรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรกของครูพลศึกษาก่อนกับหลังการให้ความรู้  
พบว่า โดยรวมก่อนการให้ความรู้อยู่ในระดับน้อย (  = 1.94, S = 0.46)  กับหลังการให้ความ
รูอ้ยู่ในระดับมากที่สุด (  = 3.62, S=0.16) 
  
 
 
 
 
 
 

x x

x
x
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ตาราง 4 การเปรียบเทียบผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการข้ามวิชา
แบบสอดแทรกของครูพลศึกษาก่อนกับหลังการให้ความรู้ (n=9) 

รายการ 
ก่อน หลัง 

t p 
 S  S 

1. แผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษา มี
องค์ประกอบส าคัญครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่
โรงเรียนก าหนด 

1.78 0.97 3.78 0.44 -6.92* 0.000 

2. การเขียนสาระส าคัญในแผนการจัดการ
เรียนรู้พลศึกษา 

1.89 0.78 3.44 0.53 -5.29* 0.001 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ พลศึกษาระบุ
พฤติกรรมชัดเจน สามารถวัดได้ 

2.78 0.67 3.89 0.33 -4.26* 0.003 

4.สาระการเรียนรู้ครบถ้วน สัมพันธ์กับ
จุดประสงค์การเรียนรู้พลศึกษา 

1.89 1.05 3.67 0.50 -4.88* 0.001 

5. ระบุวิธีการวัดผลประเมินผลอย่างชัดเจน 2.22 0.44 3.56 0.53 -8.00* 0.000 

6. ระบุเครื่องมือส าหรับการวัดผลประเมินผล
อย่างชัดเจน 

1.67 0.50 3.56 0.53 -7.24* 0.000 

7. ระบุเกณฑ์การประเมินผลอย่างชัดเจน 2.33 0.50 3.44 0.53 -5.54* 0.001 

8. กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม ครบถ้วน
ทุกขั้นตอนตามวิธีสอน หรือกระบวนการ ตามที่
ระบุในแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษา 

1.67 0.71 3.89 0.33 -10.00* 0.000 

9. ระบุการใช้สื่อ/แหล่งเรียนรู้ สัมพันธ์สอดคล้อง
กับกิจกรรมการเรียนรู้พลศึกษา 

1.56 0.53 3.44 0.53 -7.24* 0.000 

10. มีหลักฐาน อาทิ สื่อ ใบกิจกรรม ใบความรู้ 
เครื่องมือวัดฯ ที่ปรากฏในแผนการจัดการเรียนรู้
พลศึกษาครบถ้วน 

1.67 0.71 3.56 0.53 -7.24* 0.000 

รวม 1.94 0.46 3.62 0.16 -12.60* 0.000 

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 

 

จากตาราง 4 แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิง
บูรณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรกของครูพลศึกษาก่อนกับหลังการให้ความรู้ พบว่า โดยรวม
แตกต่างกันอย่างนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

x x
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ตาราง 5 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการประเมินแผนการจดัการเรียนรูพ้ลศึกษาเชิง
บูรณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรกของผู้เชี่ยวชาญ (n = 5) 

รายการ 
 

ระดับ 
 S 

1. แผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษา มีองค์ประกอบส าคัญครบถ้วนตาม
แบบฟอร์มที่โรงเรียนก าหนด 

3.47 0.54 มาก
ที่สุด 

2. การเขียนสาระส าคัญในแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษา 3.40 0.50 มาก
ที่สุด 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ พลศึกษาระบุพฤติกรรมชัดเจน สามารถวัดได้ 3.29 0.76 มาก
ที่สุด 

4.สาระการเรียนรู้ครบถ้วน สัมพันธ์กับจุดประสงค์การเรียนรู้พลศึกษา 3.60 0.49 มาก
ที่สุด 

5. ระบุวิธีการวัดผลประเมินผลอย่างชัดเจน 3.31 0.63 มาก
ที่สุด 

6. ระบุเครื่องมือส าหรับการวัดผลประเมินผลอย่างชัดเจน 3.16 0.71 มาก 
7. ระบุเกณฑ์การประเมินผลอย่างชัดเจน 3.02 0.65 มาก 
8. กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม ครบถ้วนทุกขั้นตอนตามวิธีสอน 
หรือกระบวนการ ตามที่ระบุในแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษา 

3.11 0.71 มาก 

9. ระบุการใช้สื่อ/แหล่งเรียนรู้ สัมพันธ์สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้พล
ศึกษา 

3.40 0.50 มาก
ที่สุด 

10. มีหลักฐาน อาทิ สื่อ ใบกิจกรรม ใบความรู้ เครื่องมือวัดฯ ที่ปรากฏใน
แผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาครบถ้วน 

2.91 0.63 มาก 

รวม 3.26 0.61 มาก
ที่สุด 

 
จากตาราง 5  แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการประเมินแผนการจัดการ

เรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรกของผู้เชี่ยวชาญ พบว่า โดยรวมก่อนการให้
ความรู้อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 3.26, S = 0.61)   

 
 
 
 

x

x



  105 

บทที่ 5  
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนแผนการจัดการ

เรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรกชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 มีความมุ่งหมาย
ย่อย เพื่อศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรกชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประกอบด้วย 

1. แผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรกชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-3 ของครูพลศึกษา 

2. แผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการ โดยการทดลองเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรกชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-3 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้คือแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการข้ามวิชาแบบ

สอดแทรกชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 มีขั้นตอนวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษา
บริบทและเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาที่เชิงบูรณาการ
ข้ามวิชาแบบสอดแทรก ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใช้แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิง
บูรณาการ ดังนั้นในการเสนอ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จึงน าเสนอตามล าดับขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาบริบทและเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง  
การศึกษาบริบทและเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง แบ่งการศึกษาเป็น 3 ส่วน กล่าวคือ 

1) ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2) สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนพลศึกษาและ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรก 3) สร้าง
แบบสอบถามเพื่อส ารวจสภาพและปัญหาการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการ
ข้ามวิชาแบบสอดแทรกชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ซึ่งได้ผลการศึกษาดังนี้ 

1. การศึกษาบริบทและเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เป็นการศึกษาจากแหล่งข้อมูล
หลายแหล่ง เช่น จากเอกสาร ต ารา งานวิจัย วารสาร ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น ที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรก ศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 



  106 

1.1 จากการศึกษาเอกสารและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จาก
การสัมภาษณ์ พบว่า แบบประเมินผลแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการข้ามวิชาแบบ
สอดแทรก ในหัวข้อ 10 เรื่ององค์ประกอบ การเขียน จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ระบุ
วิธีการวัดผลประเมินผล เครื่องมือที่จะใช้ในการสอน เกณฑ์การประเมินผล กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ 
และเคร่ืองมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผล เกี่ยวกับการบูรณาการที่ท าให้มีคุณค่าและถูกต้อง 

1.2 น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาออกแบบแนวทางการประเมิน
รวมทั้งหาคุณภาพของแบบประเมิน ประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของแบบประเมิน
ที่ออกแบบและสร้างขึ้น 

1.3 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ท าให้ เกิดความสัมพันธ์
เชื่อมโยงความคิดรวบยอดของศาสตร์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ท าให้เกิดการถ่ายโอนการเรียนรู้ 
(Transfer of learning) ของศาสตร์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ท าให้ผู้สอนมองเห็นประโยชน์ของสิ่งที่เรียน
และน าไปใช้จริงได้ 

1.4 การจัดแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการข้ามวิชาแบบ
สอดแทรก เป็นการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กไทยสู่ยุคสมัยใหม่ จ าเป็นต้องก าหนดเป้าหมายได้แก่ 
คุณลักษณะของเด็กไทยที่จะพัฒนาสู่ยุค 4.0 ให้ชัดเจน ทั้งด้านความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และ
เจตคติ ซึ่งต้องเรียนรู้ในเรื่องเกี่ยวกับด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของ
ผู้คนในในปัจจุบัน โดยกิจกรรมที่จัดให้กับผู้เรียนมุ่งหล่อหลอม ปลูกฝังให้เป็นบุคคลที่มีความ
เฉลียวฉลาด เฉียบคม ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกและเทคโนโลยีสมัยใหม่และสามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได ้

2. ศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการพัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรู้สอนพลศึกษาเชิงบูรณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรก โดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
สอนพลศึกษา ที่ได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จ านวน 5 ท่าน (รายชื่อ
ผู้เชี่ยวชาญอยู่ดังภาคผนวก ก) ประเมินความสอดคล้องของแบบประเมินผลแผนการจัดการเรียนรู้
พลศึกษาเชิงบูรณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรกของครูพลศึกษาจากการศึกษาเอกสาร โดย
วิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item Objective Congruence : IOC) (บุญชม ศรี
สะอาด. 2537) 

3. สร้างแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการข้ามวิชาแบบ
สอดแทรกชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โดยมีการด าเนินการดังนี้ 
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3.1 ศึกษาผลการวิเคราะห์ สภาพและปัญหาของแผนการจัดการ
เรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรกชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3   

3.2 สังเคราะห์แนวคิดและกระบวนการแผนการจัดการเรียนรู้พล
ศึกษาเชิงบูรณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรกชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ของผู้เชี่ยวชาญที่ได้จากการ
ด าเนินการในข้อที่ 2 

ขั้นตอนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการ 
แผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแผนการ

จัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างและพัฒนาการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการข้ามวิชา
แบบสอดแทรกชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  

1. การด าเนินการฝึกการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณา
การแบบสอดแทรก 

2. เขียนแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษา
เชิงบูรณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรกชั้นประถมศึกษาปีที่  1-3 น าข้อมูลการประเมิน ความ
เหมาะสมโครงร่างแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการข้ามวิชา
แบบสอดแทรกชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อเตรียมการทดลองเขียนแผนการจัดการเรียนรู ้

ขั้นตอนที่ 3 ความสามารถในการเขียนแผนการสอนพลศึกษาเชิงบูรณา
การ 

ทดลองใช้แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการ โดยการ
ทดลองใช้กับแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรกชั้น
ประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อศึกษาผลการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้พล
ศึกษาเชิงบูรณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรก ที่ครูผู้สอนสร้างแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิง
บูรณาการด้วยตนเองโดยมีรายละเอียดดังนี้  

1. การด าเนินการประเมินผลแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณา
การแบบสอดแทรก 

2. การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการด าเนินการประเมิน 
และจากแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรก 

3. ก าหนดเกณฑ์ในการให้คะแนนตามตารางประมาณค่า 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาบริบทและเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 
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1. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์ 
โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แบบประเมินที่สร้างขึ้น ให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) จ านวน 5 ท่าน มีเกณฑ์ในการพิจารณา 
คือ สอดคล้อง ไม่แน่ใจ และไม่สอดคล้อง และให้ค่าน าหนักคะแนน ดังนี้ 

ก าหนดค่า คะแนน   +1  หมายถึง  สอดคล้อง 
ก าหนดค่า  คะแนน    0  หมายถึง ไม่แน่ใจ 
ก าหนดค่า คะแนน   -1  หมายถึง  สอดคล้อง 
ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of consistency = IOC) 

ที่ได้ค่ามากกว่า 0.6 ขึ้นไป ถือว่ามีความสอดคล้องอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ แต่ถ้าน้อยกว่า 0.6 ต้อง
ปรับปรุงตามที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ  

2. สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนพลศึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการ
จัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรก มาสร้างเป็นแนวค าถามเพื่อต้องการ
เก็บรวบรวมความคิดเห็นจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นด าเนินการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดย
น าแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการข้าม
วิชาแบบสอดแทรกชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญอยู่ดังภาคผนวก ก) เสนอ
คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์เพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณภาพของแบบสัมภาษณ์ใน
เบื้องต้น จากนั้นให้ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ จ านวน 5 ท่าน (กลุ่มเดียวกับ
ผู้เชี่ยวชาญในข้อ 1) โดยพิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC : Index of Item Objective 
Congruence) ต้องมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า .50 จึงจะถือว่าเครื่องมือนั้นมีความเที่ยงตรงและเป็น
ปรนัย และวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญโดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
analysis)  

3. สร้างแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรก
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โดยมีการด าเนินการดังนี้ 

3.1 ศึกษาผลการวิเคราะห์  สภาพและปัญหาของรูปแบบการพัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรกชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3   

3.2 สังเคราะห์แนวคิดและกระบวนการในเขียนแผนการจัดการเรียนรู้พล
ศึกษาเชิงบูรณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรกชั้นประถมศึกษาปีที่  1-3 ของผู้เชี่ยวชาญที่ได้จากการ
ด าเนินการในข้อที่ 2 

ขั้นตอนที่ 2 การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการ 
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การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างและพัฒนาความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการข้ามวิชา
แบบสอดแทรกชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โดยมีการด าเนินงานแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้ 

1. มีการประชุมเชิงปฏิบัติการในการท าแผนการจัดการเรียนรู้ น าเสนอ
ตัวอย่างการเขียนแผนการสอนพลศึกษา โดยวิธีการเขียนแผนการสอนอ้างอิงจากรอง
ศาสตราจารย์ ดร.วาสนา คุณาอภิสิทธิ์ 

2. น าแผนการจัดการเรียนรู้ในส่วนที่มีข้อบกพร่องมาปรับปรุงให้สมบูรณ์
และพร้อมที่จะใช้ในการสอนกับผู้เรียน 

3 เตรียมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ โดยเตรียมครูผู้สอนพลศึกษา 
และเตรียมเอกสารในการสอนพลศึกษา  

ขั้นตอนที ่3 การทดลองใช้แผนการสอนพลศึกษาเชิงบูรณาการ 
ทดลองเขียนแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการ โดยเขียนแผนการ

จัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรกชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ซึ่งเป็น
กลุ่มตัวอย่าง เพื่อศึกษาผลการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการข้ามวิชาแบบ
สอดแทรก ที่ครูผู้สอนสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการด้วยตนเอง 

1. ทดลองเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการ
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรกชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 
มีรายละเอียดดังนี้ 

1.1 ประเมินผลแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรกชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ก่อนกับหลัง
การให้ความรู้ เกณฑ์ในการให้คะแนนตามตารางประมาณค่า ผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 4 ระดับดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน หมายถึง น้อยที่สุด 
คะแนน 2 คะแนน หมายถึง น้อย 
คะแนน 3 คะแนน หมายถึง มาก 
คะแนน 4 คะแนน หมายถึง มากที่สุด 

1.2 การเปรียบเทียบผลแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการ
ข้ามวิชาแบบสอดแทรกของครูพลศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ก่อนกับหลังการให้ความรู้ 

1.3 ประเมินผลแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถใน
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรกชั้นประถมศึกษาปีที่ 
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1-3 โดยผู้เชี่ยวชาญ เกณฑ์ในการให้คะแนนตามตารางประมาณค่า ผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 4 ระดับ
ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน หมายถึง น้อยที่สุด 
คะแนน 2 คะแนน หมายถึง น้อย 
คะแนน 3 คะแนน หมายถึง มาก 
คะแนน 4 คะแนน หมายถึง มากที่สุด 

1.4 การปรับปรุงรูปแบบ มีจุดประสงค์เพื่อน าแผนการจัดการเรียนรู้ที่
น าไปประเมินผล แล้วมาปรับปรุงเป็นแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาฉบับสมบูรณ์ ตลอดจนน า
ข้อมูลจากการสอน ผลการน าความรู้ไปใช้พัฒนาผู้เรียนมาด าเนินการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียด
ต่าง ๆ จนได้แผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาที่สมบูรณ์สามารถน าไปใช้ในการสอนพลศึกษาบูรณา
การข้ามวิชาแบบสอดแทรกชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อน าไปพัฒนาหรือต่อยอดในวิชาอื่น ๆ และ
ระดับชั้นอื่น ๆ ต่อไป 

สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษา

เชิงบูรณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรกชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 สามารถสรุปผลตามขั้นตอนการ
ด าเนินงานวิจัยได้ ดังนี้ 

1. ผลการศึกษาบริบทและเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 
ผลการศึกษาบริบทและเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง พบว่าจากการศึกษาเอกสารและ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์ พบว่า แบบประเมินผลแผนการจัดการเรียนรู้
พลศึกษาเชิงบูรณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรก ในหัวข้อ 10 เรื่อง 1) องค์ประกอบ 2) การเขียน 3) 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 4) สาระการเรียนรู้ 5) ระบุวิธีการวัดผลประเมินผล 6) เครื่องมือที่จะใช้ใน
การสอน 7) เกณฑ์การประเมินผล 8) กิจกรรมการเรียนรู้ 9) สื่อ และ 10) เครื่องมือที่ใช้ในการวัด
และประเมินผล เกี่ยวกับการบูรณาการที่ท าให้มีคุณค่า พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) แบบ
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรก
ของครูพลศึกษา พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 โดยมีข้อที่ผ่าน
เกณฑ์จ านวน 3 ข้อ  

2. ผลความสอดคล้องของแบบประเมินผล 
ผลความสอดคล้องของแบบประเมินผล พบว่า โดยรวมของแบบประเมินผล

แผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรกของครูพลศึกษาในระดับ
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ประถมศึกษา มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 และ มีค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.37 การประเมินผลความสอดคล้องของแบบประเมินผลแผนการ
จัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรกของครูพลศึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญ 
พบว่าในทุกด้านมีค่าดัชนีความสอดคล้อง มีค่า 0.96  

3. ผลการประเมินผลแผนการจัดการเรียนรู้ 
ผลการประเมินผลแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาในการพัฒนาแผนการจัดการ

เรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรกชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 พบว่า ค่าเฉลี่ยและ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการข้ามวิชาแบบ
สอดแทรกของครูพลศึกษาก่อนกับหลังการให้ความรู้ พบว่า โดยรวมก่อนการให้ความรู้อยู่ในระดับ
น้อย (  = 1.94, S = 0.46)  กับหลังการให้ความรู้อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 3.62, S=0.16) 
การเปรียบเทียบผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการข้ามวิชาแบบ
สอดแทรกของครูพลศึกษาก่อนกับหลังการให้ความรู้ พบว่า โดยรวมแตกต่างกันอย่างนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้
พลศึกษาเชิงบูรณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรกของผู้เชี่ยวชาญ พบว่า โดยรวมก่อนการให้ความ
รูอ้ยู่ในระดับน้อย (  = 1.94, S = 0.46)   

อภิปรายผลการวิจัย 
จากสรุปแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรกชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1-3 ผู้วิจัยอภิปรายผลการวิจัยดังนี้ 
ผลของแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรก ใน

หัวข้อ 10 เรื่อง พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.80-1.00  แสดงว่าแบบ
ประเมินผลตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมีความสอดคล้องทุกประเด็นถือว่าแบบประเมินผลที่
พัฒนาขึ้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ท าให้สามารถน าไปใช้ในการแบบประเมินผลได้ ทั้งนี้เป็น
ผลมาจากกระบวนการจัดท าและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการข้ามวิชา
แบบสอดแทรกอย่างเป็นระบบ ท าให้แบบประเมินผลแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการ
ข้ามวิชาแบบสอดแทรกมีหัวข้อ 10 เรื่อง 1) องค์ประกอบ 2) การเขียน 3) จุดประสงค์การเรียนรู้ 4) 
สาระการเรียนรู้ 5) ระบุวิธีการวัดผลประเมินผล 6) เครื่องมือที่จะใช้ในการสอน 7) เกณฑ์การ
ประเมินผล 8) กิจกรรมการเรียนรู้ 9) สื่อ และ 10) เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผล โดยมี
ขั้นตอนการพัฒนาพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรก คือ 
การศึกษาบริบทและเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เป็นการศึกษาจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่งที่เกี่ยวข้องกับ

x x

x



  112 

การพัฒนาแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรก ครื่องมือที่ใช้
ในการวัดและประเมินผล สอดคล้องกับงานวิจัยของพัชรินทร์  เสรี (2553) การศึกษาครั้งนี้มี
จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนารูปแบบการสอนเขียนส าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ด้านการเขียนมีการด าเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน ดังนี้ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนารูปแบบการสอน
เขียนส าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียน ขั้นตอนที่ 2 การ
ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการสอนเขียนส าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ด้านการเขียน และขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการสอน
เขียนส าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียน สอดคล้องกับทิศ
นา  แขมมณี (2554: 15) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้หมายถึงสภาพลักษณะของการจัดการเรียนรู้ที่
ครอบคลุมองค์ประกอบที่ส าคัญซึ่งได้รับการจัดไว้อย่างเป็นระเบียบ ตามหลักปรัชญา ทฤษฎี 
หลักการ แนวคิดหรือความเชื่อต่าง ๆ โดยประกอบด้วยกระบวนการหรือขั้นตอนส าคัญในการ
จัดการเรียนรู้ รวมทั้งวิธีสอนและเทคนิคการสอนต่าง ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรก
เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรกชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1-3 พบว่า การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรกของ
ครูพลศึกษาก่อนกับหลังการให้ความรู้ โดยรวมก่อนการให้ความรู้อยู่ในระดับน้อย และหลังการให้
ความรู้อยู่ในระดับมากที่สุด และการเปรียบเทียบผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษา
เชิงบูรณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรกของครูพลศึกษาก่อนกับหลังการให้ความรู้ พบว่า โดยรวม
แตกต่างกันอย่างนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบว่าครูผู้เข้าการประชุมเชิงปฏิบัติการในการท า
แผนการจัดการเรียนรู้ น าเสนอตัวอย่างการเขียนแผนการสอนพลศึกษา โดยวิธีการเขียนแผนการ
สอนอ้างอิงจากรองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา คุณาอภิสิทธิ์  การประชุมเชิงปฏิบัติการในการท า
แผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรกสามารถท าให้ครูมีความรู้
เพิ่มขึ้นรวมทั้งให้ประโยชน์กับครู ให้มีความรู้กว้างขวางขึ้น อีกทั้งแผนการเรียนรู้พลศึกษาเชิง
บูรณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรกเหมาะสมกับการน าไปจัดการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับพัฒนา
โปรแกรมฝึกอบรมการสอนพลศึกษาบูรณาการความรู้เกี่ยวกับอาเซียนส าหรับครูพลศึกษาใน
ระดับประถมศึกษา 2) ศึกษาผลการใช้โปรแกรมฝึกอบรมการสอนพลศึกษาบูรณาการความรู้
เกี่ยวกับอาเซียนส าหรับครูพลศึกษาในระดับประถมศึกษา ปรียาภรณ์ กุลศิริรัตน์ (2560) ท าให้ครู
เห็นว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการ และแบบประเมินที่พัฒนาขึ้นเหมาะสมอย่างยิ่งในการน าไป
พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรก 
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จากที่กล่าวมาข้างต้น กระบวนการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณา
การข้ามวิชาแบบสอดแทรก ก็คือ แผนการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ยังคงมีส าคัญมาก
ที่สุดในการสอน และมีความส าคัญต่อคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้เพราะคุณภาพของแผนการจัดการ
เรียนรู้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของครูด้วย (วาสนา  คุณาอภิสิทธิ์. 2561: 135) ครูเป็นลักษณะหรือวิธีให้
ความรู้แก่นักเรียน เป็นแนวด าเนินการเฉพาะตัวของครูแต่ละคนที่พยายามหาทางช่วยเหลือและ
ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ บุคลิกภาพของครูจะ
ถ่ายทอดหรือแสดงออกมาให้เห็นได้ด้วยการใช้แบบการสอน (styles of teaching) ดังนั้นแบบการ
สอนของครูแต่ละคนย่อมมีความแตกต่างกัน แบบการสอนใดจะดีไม่ดี เหมาะสมเพียงใด
ย่อมขึ้นอยู่กับความคิด ความเชื่อ ปรัชญา ค่านิยม ทักษะ และประสบการณ์การสอนของครูแต่ละ
คน ตลอดจนปรัชญาการศึกษา ลักษณะของหลักสูตร สิ่งแวดล้อม และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง 
ๆ ครูที่ฉลาดจึงไม่ใช้แบบการสอนเพียงแบบใดแบบหนึ่งหรือใช้แบบเดียวในทุกสถานการณ์ ครูที่
ฉลาดจะรู้จักเลือกใช้และควรใช้ในลักษณะของการผสมผสานจึงจะได้ผลดีที่สุด เพราะแบบการ
สอนแต่ละแบบมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน เมื่อมีประสบการณ์มากขึ้นครูอาจเปลี่ยนแปลงการสอน
ได้หากเห็นว่าช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ดีขึ้น และอาจประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลง
แนวติดในการจัดการศึกษาตามยุคสมัย 

ข้อเสนอแนะ 
1. แผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรกชั้นประถมศึกษา

ปีที่  1-3 มีประสิทธิภาพสามารถน าไปปรับใช้หรือพัฒนาความสามารถในการเขียนแผน ใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 หรือมัธยมศึกษา 

2. หากมีความประสงค์น าแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการข้ามวิชาแบบ
สอดแทรกชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ไปใช้สามารถเพิ่มเติมแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเพื่อสร้าง
แผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาที่มีความหลากหลายในการเรียนรู้ให้กับการเรียนการสอน และ
สามารถเพิ่มเติมเนื้อหา ความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลายให้กับครูผู้สอนพลศึกษาได ้

3. ควรมีการวิจัยเพื่อติดตามประสิทธิผลของครูพลศึกษา ภายหลังจากการเข้า ร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัติการในการท าแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิง
บูรณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรกให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

4. ควรมีการท าวิจัยเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษา
เชิงบูรณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรกในระดับชั้นอื่น ๆ ต่อไป 
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ภาคผนวก ก 
รายนามผู้เชีย่วชาญ 
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รายนามผู้เชีย่วชาญ 
 

1. รายนามผู้เชีย่วชาญตรวจเครื่องมือในการวิจัยคร้ังนี้ ได้รับความอนุเคราะห์ในการ
ตรวจสอบและการเสนอแนะจากผู้เชีย่วชาญด้านการประเมินผลแผนการจัดการ
เรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรกของครูพลศึกษา ซึ่ง
ประกอบด้วย 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา คุณาอภิสิทธิ ์   
2. รองศาสตราจารย์สุนทร  แม้นสงวน  
   อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
3. รองศาสตราจารย์วัฒนา สุทธิพันธุ ์   
4. ผู้อ านวยการประเสริฐ อิ่มใจ   
   โรงเรียนวัดบุณยประดิษฐ ์เขตจังหวัดกรงุเทพมหานคร  
5. ผู้อ านวยการพรณิชา ชาตะพันธุ์   
   โรงเรียนวิชทูิศ เขตดินแดง จงัหวัดกรุงเทพมหานคร 
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ภาคผนวก ข 
แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 
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ตัวอย่าง แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง รูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
หลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดับปริญญาตรี  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 

เรื่อง  :การประเมินรูปแบบการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาที่เชิงบูรณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรกชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1-3 

ช่ือ - นามสกุล ผู้ให้สัมภาษณ์…………………………………………………………………………  

ต าแหน่ง ……………………………………………สังกัด…………………...………………………  

วันที่ใหส้ัมภาษณ์.………………………………สถานที่ให้สัมภาษณ์……………………………… 

ค าถาม 

1  .แบบประเมินการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาที่เชิงบูรณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรก มี

ความส าคัญอย่า……………………………………………………………………………………… 

2. รูปแบบการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาที่เชิงบูรณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรก มีความเหมาะสม

หรือไม่………………………………………………………………………………………………… 

3  .วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ในแต่ละข้อ ควรมีลักษณะอย่างไร  

………………………………………………………………………………………………………… 
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ตาราง 26 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนรู้
พลศึกษาเชิงบรูณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรกของครูพลศึกษา 
 

ข้อค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญ รวม IOC 

1 2 3 4 5 
1. แบบประเมินการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาที่เชิง

บูรณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรก มีความส าคัญอย่างไร  1 1 1 0 1 4 0.8 
2. รูปแบบการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาที่เชิงบูรณา

การข้ามวิชาแบบสอดแทรก มีความเหมาะสมหรือไม่ 1 1 1 1 1 5 1 
3.  วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ในแต่ละข้อ ควรมีลักษณะอย่างไร 1 1 1 1 1 5 1 

  
 จากตาราง 26 แสดงค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) แบบสัมภาษณผู้์เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
แผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชงิบูรณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรกของครูพลศึกษา พบว่า คา่ดัชนี
ความสอดคลอ้ง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 โดยมีข้อที่ผ่านเกณฑ์จ านวน 3 ข้อ 
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ตาราง 27 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) แบบสัมภาษณผู้์เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแบบประเมินความ
ถูกต้องและความเหมาะสมของรูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชงิบูรณาการข้ามวิชาแบบ
สอดแทรกของครูพลศึกษา 

ข้อค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญ รวม IOC 

1 2 3 4 5 
องค์ประกอบ        
1. องค์ประกอบโดยรวม ต้องก าหนดหน่วยการเรียนรู้ จ านวน

แผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละหน่วย เวลาที่ใช้ในแต่ละแผน 
ขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้เชิงบูณาการข้ามวิชาแบบ
สอดแทรก เทคนิควิธีที่น ามาใช้สอน ต้องสอดแทรกในกิจกรรม
การเรียนรู้เชิงบูณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรก 1 1 1 0 1 4 0.8 

2. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย ส่วนหัว
ของแผน สาระส าคัญ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผล กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ/แหล่ง
เรียนรู้ 1 1 1 1 1 5 1 

สาระส าคัญ        
1. สาระส าคัญควรเขียนให้เป็นหลักการในภาพกว้าง จะต้องมี

ลักษณะเป็นหลักการ ที่แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่าง
ข้อมูลการบูรณาการต่าง ๆ  โดยที่ไม่ได้เป็นการระบุ
รายละเอียดปลีกย่อยลงไป 1 1 1 1 1 5 1 

2. เนื้อหาของสาระส าคัญแสดงให้เห็นความรู้ความเข้าใจเชิงลึก
ของการบูรณาการที่ผู้เรียนจะมีหรือเกิดขึ้น 1 1 1 1 1 5 1 

3. สาระส าคัญมีส่วนที่กล่าวถึงคุณค่าและประโยชน์แห่งการศึกษา
เรื่องการบูรณาการ 1 1 0 1 1 4 0.8 

จุดประสงค์การเรียนรู้        
1. แผนการจัดการเรียนรู้ที่อิงมาตรฐาน ต้องก าหนดให้มี

จุดประสงค์การเรียนรู้เชิงบูรณาการที่มาจากการวิเคราะห์
มาตรฐานและตัวชี้วัดที่ก าหนดตามตารางการวิเคราะห์
หลักสูตร 1 1 1 1 1 5 1 

2. วางเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดกับตัวผู้เรียนหลังจากที่เราได้
ด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการบูรณาการที่ได้วางไว้แล้ว 1 1 1 1 1 5 1 
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ตาราง 27 (ต่อ) ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) แบบสัมภาษณผู้์เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแบบประเมินความ
ถูกต้องและความเหมาะสมของรูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชงิบูรณาการข้ามวิชาแบบ
สอดแทรกของคร ู
พลศึกษา 

ข้อค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญ รวม IOC 

1 2 3 4 5 
สาระการเรียนรู้        
1. ระบุกิจกรรมการเคล่ือนไหว การออกก าลังกาย การเล่นเกมและ

กีฬา เป็นเครื่องมือในการพัฒนาโดยรวมทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  
อารมณ์ สังคม สติปัญญา รวมทั้งสมรรถภาพเพื่อสุขภาพและ
กีฬาให้อยู่ในกรอบสาระการเรียนรู้แกนกลาง 1 1 1 1 1 5 1 

2. ระบุสาระการเรียนรู้ครบถ้วน สัมพันธ์กับจุดประสงค์การเรียนรู้
พลศึกษาเชิงบูรณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรก 1 1 1 1 1 5 1 

วิธีการวัดผลประเมินผล        
1. หาปริมาณพฤติกรรมของนักเรียน ใช้แบบทดสอบ แบบวัด 1 1 1 0 1 4 0.8 
2. กระบวนการเก็บข้อมูล ตีความ บันทึก และใช้ข้อมูลในการ

ประเมินผล 1 1 0 1 1 4 0.8 
3. หาคุณภาพพฤติกรรมของผู้เรียน เปรียบเทียบเกณฑ์การ

ประเมินตัดสินผล 1 1 0 1 1 4 0.8 
4. กระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียนก่อน-

ระหว่าง-หลังการเรียน 1 1 1 1 1 5 1 
เครื่องมือส าหรับการวัดผล        
1. การตรวจสอบสุขภาพและการวัดพัฒนาการด้านสมรรถภาพ

ทางกาย 1 1 1 1 1 5 1 
2. การวัดพัฒนาการด้านทักษะการเคล่ือนไหวพื้นฐาน 1 1 1 1 1 5 1 
3. การวัดพัฒนาการด้านเจตคติ 1 1 1 1 1 5 1 
4. การวัดพัฒนาการด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์หรือด้าน

สังคม 1 1 1 1 1 5 1 
5. การวัดพัฒนาการด้านความรู้ 1 1 1 1 1 5 1 
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ตาราง 27 (ต่อ) ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) แบบสัมภาษณผู้์เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแบบประเมินความ
ถูกต้องและความเหมาะสมของรูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชงิบูรณาการข้ามวิชาแบบ
สอดแทรกของครูพลศึกษา 

ข้อค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญ รวม IOC 

1 2 3 4 5 
เกณฑ์การประเมินผล        
1. เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดผู้เรียนกลุ่มใดก็ได้ผลเหมือนกัน 1 1 1 1 1 5 1 
2. เป็นแบบทดสอบที่วัดสิ่งที่ต้องการได้จริง ๆ  1 1 1 1 1 5 1 
3. เป็นแบบทดสอบที่ยุติธรรมในการให้คะแนนและใครจะเป็นผู้ให้

ก็ได้ 1 1 1 1 1 5 1 
4. เป็นแบบทดสอบที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ง่ายต่อการบริหารจัดการ 1 1 1 1 1 5 1 
5. เป็นแบบทดสอบที่มีเกณฑ์มาตราฐานที่แน่นอนไว้เปรียบเทียบ

อยู่แล้ว 1 1 1 1 1 5 1 
6. เป็นแบบทดสอบที่ไม่ต้องใช้เวลามากเกินไป และมีความ

ประหยัด ทั้งเวลา งบประมาณ และอื่น ๆ 1 1 1 1 1 5 1 
กิจกรรมการเรียนรู้        
1. การออกก าลังกาย การบริหารร่างกาย (อย่างอิสระ) 1 1 1 1 1 5 1 
2. เกม กีฬา (กฎ กติกา) 1 1 1 1 1 5 1 
3. กิจกรรมพลศึกษา (หลักสูตรในโรงเรียน) 1 1 1 1 1 5 1 
4. กิจกรรมนันทนาการ (ในเวลาว่าง) 1 1 1 0 1 4 0.8 
5. กิจกรรมสมรรถภาพทางกาย (ทดสอบ+สร้างเสริมร่างกาย) 1 1 1 1 1 5 1 
การใช้สื่อ/แหล่งเรียนรู้        
1. การจัดหาสื่อ อุปกรณ์ในการสอนพลศึกษาให้มีความสอดคล้อง

เหมาะสมกับการบูรการข้ามวิชาแบบสอดแทรก 1 1 1 0 1 4 0.8 
2. แหล่งการเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย และมีที่มาจากศาสตร์

ของการเรียนรู้อื่น ๆ ที่สามารถมาประยุกต์ใช้กับพลศึกษาได้
จริง 1 1 1 0 1 4 0.8 

หลักฐาน ที่ปรากฏในแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษา        
1. สื่อ ใบกิจกรรม ใบความรู้ ใบงาน เป็นเครื่องมือในการวัดความรู้
ความเข้าใจในการสอนพลศึกษาให้มีหลักฐานของการบูรณาการ
ข้ามวิชาแบบสอดแทรก 1 1 1 0 1 4 0.8 
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 จากตาราง 27 แสดงค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) แบบสัมภาษณผู้์เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแบบ
ประเมินความถูกต้องและความเหมาะสมของรูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชงิบูรณาการข้าม
วิชาแบบสอดแทรกของครูพลศึกษา พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 โดย
มีข้อที่ผ่านเกณฑ์จ านวน 32 ข้อ 
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ภาคผนวก ค 
แบบประเมินผลแผนการจดัการเรียนรู ้
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แบบประเมินผลแผนการจดัการเรียนรู้เพื่อพัฒนาในการพัฒนาแผนการจัดการ 
เรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรกชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 

ค าชี้แจง 
1. แบบประเมินชุดนี้แบ่งออกเป็น  3 ตอน 
 ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ านวน    2 ข้อ 
 ตอนที่ 2  แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้  จ านวน   10 ข้อ 
     

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

1.1  ระดับการศึกษา  
            ปริญญาตรี     ปริญญาโท     ปริญญาเอก     อื่น ๆ..................   
1.2 ขนาดของโรงเรียน 
   ขนาดเล็ก     
             ขนาดกลาง 

  ขนาดใหญ่     
              อื่น  ๆ (โปรดระบุ).............................................................................. 
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ตาราง 28 แบบประเมินผลแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรก
ชั้นประถมศกึษาปีที ่1-3 

ประถมศึกษาปีที่ 1-3 
 
 

ข้อที่ 
รายการ
ประเมิน 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
ดีมาก (4)  ดี (3( พอใช้ (2( ปรับปรุง (1( 

1 แผนการจัดการ
เรียนรู้พลศึกษา 
มีองค์ประกอบ
ส าคัญครบถ้วน
ตามแบบฟอร์ม
ที่โรงเรียน
ก าหนด 

องค์ประกอบของ
แผนการจัดการ
เรียนรู้ 

พลศึกษาเชิง
บูรณาการข้าม
วิชาแบบ
สอดแทรกมี
ครบถ้วนตาม
แบบฟอร์มที่
โรงเรียนก าหนด 

องค์ประกอบของ
แผนการจัดการ
เรียนรู้พลศึกษา
ครบถ้วนตาม
แบบฟอร์มที่
โรงเรียนก าหนด 

องค์ประกอบของ
แผนการจดัการ
เรียนรู้ไม่ครบถ้วน
ตามแบบฟอร์มที่
โรงเรียนก าหนด 

องค์ประกอบของ
แผนการจัดการ
เรียนรู้ไม่ถูกต้อง
ตามแบบฟอร์มที่
โรงเรียนก าหนด 

2 การเขียน
สาระส าคัญใน
แผนการจัดการ
เรียนรู้พลศึกษา 

เขียนสาระส าคัญ
ถูกต้อง ชัดเจน 
ครอบคลุม มี
บูรณาการข้าม
วิชาแบบ
สอดแทรก 

เขียนสาระส าคัญ
ถูกต้อง ชัดเจน 
ครอบคลุม แต่ไม่มี
บูรณาการข้ามวิชา
แบบสอดแทรก 

เขียนสาระส าคัญ
ถูกต้องและชัดเจน 

เขียนสาระส าคัญ
ไม่ถูกต้องและไม่
ชัดเจน 

3 จุดประสงค์การ
เรียนรู้ พลศึกษา
ระบุพฤติกรรม
ชัดเจน สามารถ
วัดได้ 

พฤติกรรมที่ระบุ
ในจุดประสงค์การ
เรียนรู้ พลศึกษา
เชิงบูรณาการข้าม
วิชาแบบ
สอดแทรก มีความ
ชัดเจน สามารถ
วัดได้ 

พฤติกรรมที่ระบุใน
จุดประสงค์การ
เรียนรู้ พลศึกษา มี
ความชัดเจน 
สามารถวัดได้ 

ไม่มีความชัดเจน
ของพฤติกรรมที่
ระบุในจุดประสงค์
การเรียนรู้พล
ศึกษา และไม่
สามารถวัดได้ 

ไม่ได้ระบุ
พฤติกรรมใน
จุดประสงค์การ
เรียนรู้พลศึกษา 
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ตาราง 28 (ต่อ) แบบประเมินผลแผนการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษาเชิงบูรณาการข้ามวิชาแบบ
สอดแทรกชั้น 
 

ข้อที่ 
รายการ
ประเมิน 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
ดีมาก (4)  ดี (3( พอใช้ (2( ปรับปรุง (1( 

4 สาระการเรียนรู้
ครบถ้วน 
สัมพันธ์กับ
จุดประสงค์การ
เรียนรู้พลศึกษา 

ระบุสาระการ
เรียนรู้ครบถ้วน 
สัมพันธ์กับ
จุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

พลศึกษาเชิง
บูรณาการข้าม
วิชาแบบ
สอดแทรก 

ระบุสาระการเรียนรู้
ครบถ้วน และ
สัมพันธ์กับ
จุดประสงค์การ
เรียนรู้พลศึกษา 

ระบุสาระการ
เรียนรู้ครบถ้วน 
แต่ไม่สัมพันธ์กับ
จุดประสงค์การ
เรียนรู้พลศึกษา 

ระบุสาระการ
เรียนรู้ ไม่
ครบถ้วน และไม่
สัมพันธ์กับ
จุดประสงค์การ
เรียนรู้พลศึกษา 

5 ระบุวิธีการ
วัดผล
ประเมินผล
อย่างชัดเจน 

วิธีการวัดผลและ
ประเมินผล
ชัดเจนทุก
พฤติกรรมที่
ต้องการวัด 

วิธีการวัดผลและ
ประเมินผลชัดเจน 
แต่ไม่ครบทุก
พฤติกรรมที่ต้องการ
วัด 

วิธีการวัดผลและ
ประเมินผลไม่
ชัดเจน และไม่
ครบทุก
พฤติกรรมที่
ต้องการวัด 

ไม่มีวิธีการวัดผล
และประเมินผล 

6 ระบุเครื่องมือ
ส าหรับการ
วัดผล
ประเมินผล
อย่างชัดเจน 

เครื่องมือส าหรับ
การวัดผล
ประเมินผลมี
ความชัดเจนของ
การเรียนรู้ 
พลศึกษาเชิง
บูรณาการข้าม
วิชาแบบ
สอดแทรก 

เครื่องมือส าหรับ
การวัดผล
ประเมินผลมีความ
ชัดเจน 

ระบุเครื่องมือ
ส าหรับการวัดผล
ประเมินผล แต่ไม่
ชัดเจน ไม่
สามารถวัดได้ 

ไม่ได้ระบุ
เครื่องมือส าหรับ
การวัดผล
ประเมินผล 

7 ระบุเกณฑ์การ
ประเมินผล
อย่างชัดเจน 

เกณฑ์การ
ประเมินผลมี
ความชัดเจน 

ระบุเกณฑ์การ
ประเมินผล ชัดเจน 
แต่ไม่ครอบคลุม 

ระบุเกณฑ์การ
ประเมินผล แต่ไม่
ชัดเจน 

ไม่ได้ระบุเกณฑ์
การประเมินผล 
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ตาราง 28 (ต่อ) แบบประเมินผลแผนการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษาเชิงบูรณาการข้ามวิชาแบบ
สอดแทรกชั้น 
 

ข้อที่ รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

ดีมาก (4)  ดี (3( พอใช้ (2( ปรับปรุง (1( 
8 กิจกรรมการเรียนรู้มี

ความเหมาะสม 
ครบถ้วนทุกขั้นตอน
ตามวิธีสอน หรือ
กระบวนการ ตามที่
ระบุในแผนการ
จัดการเรียนรู้พล
ศึกษา 

กิจกรรมการ
เรียนรู้มีความ
เหมาะสม 
ครบถ้วนทุก
ขั้นตอนตามที่
ระบุในแผนการ
จัดการเรียนรู้ พล
ศึกษาเชิงบูรณา
การข้ามวิชาแบบ
สอดแทรก 

กิจกรรมการเรียนรู้
มีความเหมาะสม 
ครบถ้วนทุก
ขั้นตอนตามที่ระบุ
ในแผนการจัดการ
เรียนรู้พลศึกษา 

กิจกรรมการเรียนรู้
มีความเหมาะสม 
แต่ไม่ครบทุก
ขั้นตอนตามที่ระบุ
ในแผนการจัดการ
เรียนรู้พลศึกษา 

กิจกรรมการ
เรียนรู้ไม่มี
ความ
เหมาะสม และ
ไม่ครบทุก
ขั้นตอนตามที่
ระบุใน
แผนการ
จัดการเรียนรู้
พลศึกษา 

9 ระบุการใช้สื่อ/แหล่ง
เรียนรู้ สัมพันธ์
สอดคล้องกับ
กิจกรรมการเรียนรู้
พลศึกษา 

ระบุการใช้สื่อ/
แหล่งเรียนรู้ 
สัมพันธ์
สอดคล้องกับ
กิจกรรมการ
เรียนรู้ พลศึกษา
เชิงบูรณาการ
ข้ามวิชาแบบ
สอดแทรก 

ระบุการใช้สื่อ/
แหล่งเรียนรู้ 
สัมพันธ์สอดคล้อง
กับกิจกรรมการ
เรียนรู้พลศึกษา 

ระบุการใช้สื่อ/
แหล่งเรียนรู้ แต่ไม่
สัมพันธ์สอดคล้อง
กับกิจกรรมการ
เรียนรู้พลศึกษา 

ไม่ได้ระบุการ
ใช้สื่อ/แหล่ง
เรียนรู้  

10 มีหลักฐาน อาทิ สื่อ 
ใบกิจกรรม ใบ
ความรู้ เครื่องมือวัดฯ 
ที่ปรากฏในแผนการ
จัดการเรียนรู้พล
ศึกษาครบถ้วน 

หลักฐาน อาทิ สื่อ 
ใบกิจกรรม ใบ
ความรู้ เครื่องมือ
วัดฯ ที่ปรากฏใน
แผนการจัดการ
เรียนรู้พลศึกษา
เชิงบูรณาการ
ข้ามวิชาแบบ
สอดแทรก 

มีหลักฐาน อาทิ 
สื่อ ใบกิจกรรม ใบ
ความรู้ เครื่องมือ
วัดฯ ที่ปรากฏใน
แผนการจัดการ
เรียนรู้พลศึกษา 

มีหลักฐาน อาทิ 
สื่อ ใบกิจกรรม ใบ
ความรู้ เครื่องมือ
วัดฯ ที่ปรากฏใน
แผนการจัดการ
เรียนรู้พลศึกษาแต่
ไม่ครบถ้วน 

ไม่มีมีหลักฐาน 
อาทิ สื่อ ใบ
กิจกรรม ใบ
ความรู้ 
เครื่องมือวัดฯ 
ที่ปรากฏใน
แผนการ
จัดการเรียนรู้ 
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ตาราง 29 การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชงิบูรณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรกของครู 
พลศึกษาโดยผู้วิจัย 
 
ข้อที่ รายการประเมิน ดีมาก 

(4)  
ดี  
(3( 

พอใช้ 
(2( 

ปรับปรุง 
(1( 

1 แผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษา มีองค์ประกอบ
ส าคัญครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่โรงเรียนก าหนด 

    

2 การเขียนสาระส าคัญในแผนการจัดการเรียนรู้พล
ศึกษา 

    

3 จุดประสงค์การเรียนรู้ พลศึกษาระบุพฤติกรรม
ชัดเจน สามารถวัดได้ 

    

4 สาระการเรียนรู้ครบถ้วน สัมพันธ์กับจุดประสงค์
การเรียนรู้พลศึกษา 

    

5 ระบุวิธีการวัดผลประเมินผลอย่างชัดเจน     

6 ระบุเครื่องมือส าหรับการวัดผลประเมินผลอย่าง
ชัดเจน 

    

7 ระบุเกณฑ์การประเมินผลอย่างชัดเจน     

8 กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม ครบถ้วนทุก
ขั้นตอนตามวิธีสอน หรือกระบวนการ ตามที่ระบุ
ในแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษา 

    

9 ระบุการใช้สื่อ/แหล่งเรียนรู้ สัมพันธ์สอดคล้องกับ
กิจกรรมการเรียนรู้พลศึกษา 

    

10 มีหลักฐาน อาทิ สื่อ ใบกิจกรรม ใบความรู้ 
เครื่องมือวัดฯ ที่ปรากฏในแผนการจัดการเรียนรู้
พลศึกษาครบถ้วน 
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ภาคผนวก ง 
ร่างแผนการจดัการเรียนรูพ้ลศึกษาข้ามวชิาแบบสอดแทรก 
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ร่าง 
แผนที ่๑  เรือ่ง  การเคลื่อนไหวพื้นฐาน (เลียนแบบทา่เดินของสัตว์)  หน่วยที ่...............  

เวลา ๑ คาบ  ช่วงชั้นที่ ๑-๒  วันที่ .... เดอืน...........ปี............ ภาคเรยีนที่ ...... ปกีารศกึษา ...            
ผู้สอน.................................................................................. 

 
           
           
           
           
           
           
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาระที่ ๓ การเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล 

มาตรฐาน  พ ๓ .๑ เข้าใจ มีทักษะในการการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกมและกีฬา  

มาตรฐาน  พ ๓ .๒ รักการออกก าลังกาย การเล่นเกมและเล่นกีฬา ปฬิบัติเปลนประจ าอย่างสม่ าเสมอ มีวินัย 
เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา 

ตัวชี้วัด 

๑  .เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลประเภทบุคคลและทีมโดยใช้ทักษะพื้นฐานตามชนิดกีฬาอย่างละ ๑   

 ชนิด (การเคลื่อนไหวพื้นฐานคือพื้นของการน าไปสู้การเล่นกีฬา(  

 ๒ .ออกก าลังกายและเลือกเข้าร่วมเล่ นกีฬาตามความถนัด ความสนใจอย่างเต็มความสามารถ มีการ
ประเมินการเล่นของตนและผู้อื่น 

 ๓ .ปฬิบัติตามกฎ กติกาและข้อตกลงตามชนิดกีฬาที่เลือกเล่น (การเคลื่อนไหวพื้นฐาน(  

 ๔ .ร่วมมือในการเล่นกีฬาและการท างานเปลนทีมอย่างสนุกสนาน  

สาระที่ ๔ การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค 

มาตรฐาน  พ ๔ .๑ เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสรมิสุขภาพ การด ารงสุขภาพ การป้องกันโรค และการ
สร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 

ตัวชี้วัด 

 ๔ .สร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบ  
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จุดประสงค์การเรียนรู ้   
 ๑. นักเรียนมคีวามรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวต่าง ๆ  
 ๒. นักเรียนสามารถบอกท่าการเคลื่อนไหว ได้ 
 ๓. นักเรียนสามารถบอกข้ันตอนท่าเดินของสัตว์ ได ้

๔. น าทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐานไปใช้ในการเลน่กีฬาและการเล่นเกมได้ถูกต้องอยา่ง
น้อย ๕๐% 

๕. เลน่และฝึกตามแบบฝึกอย่างสนุกสนานพร้อมแสดงมารยาทของการเล่นเกมตาม
ระเบียบที่ก าหนดไว้ในทุกแบบฝึก 

๖. นักเรียนบรหิารร่างกายและสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายได้ถูกตอ้งทุกท่า 
สาระการเรียนรู้  

๑. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  :  ค า  และประโยคการที่เกี่ยวข้องกับการเคล่ือนไหว
พื้นฐาน 
 ๒. กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาองักฤษ)  :  ค าศัพท์  และประโยคที่
เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวพื้นฐาน 
  ๓. กลุม่สาระการเรียนรู้คณติศาสตร์  :  ค านวณการเคลือ่นไหวพืน้ฐาน จ านวนการเดิน วิง่ 
ฯลฯ เมื่อถึงจดุหมาย 

๔. กลุม่สาระการเรียนรู้ศิลปะ  :  ออกแบบและวาดภาพระบายสีชนดิสัตว์ที่เลียนแบบ ได้ 
๕. กลุม่สาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยี  :  - 
๓. กลุม่สาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์  :  บอกลักษณะของการเคลื่อนไหวพื้นฐาน และ

สาธิตท่าเคลื่อนไหวพื้นฐาน ได้ 
๔. กลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  :  เสริมสร้างบุคลิกภาพจาก

การเคลื่อนไหวพื้นฐาน 
๕. กลุม่สาระการเรียนรูพ้ลศึกษาและสุขศึกษา  :  ความส าคัญของการเคลื่อนไหวพื้นฐาน 

การออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 
 หลักวิทยาศาสตร์การเคลือ่นไหว 
 การเคลื่อนไหวเบื้องต้น (Fundamental Movement or Basic Movement) แบ่งออกเป็น 
3  ลักษณะ  คอื 
        -  การเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่  (Non-Locomotive Movement) 
        -  การเคลื่อนไหวที่เคลือ่นที่  (Locomotive  Movement) 
        -  การเคลื่อนไหวแบบมีอุปกรณ์ (Manipulative Skills) 
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กิจกรรมการเรียนรู ้ 

กิจกรรม วิธีสอน สื่อ/อุปกรณ์ 
การ

ประเมินผล 
๑.ขั้นเตรียม (๕-๗ นาที( 
๑. ส ารวจนักเรยีน ดังนี้   
   ๑.๑ ให้นักเรียนเข้าแถวตามกลุ่ม ๔ กลุ่ม ตรวจ
นับจ านวนนักเรียนโดยใช้ระบบการติดหมายเลข
ประจ าตัวตามสีของกลุ่ม (กลุ่มละ ๑๐ คน ๑.
แดง/  
๒. เหลือง/ ๓. น้ าเงิน / ๔. เขียว) 
   ๑.๒ ตรวจสุขภาพ (เล็บ การเจ็บป่วย) 
   ๑.๓ ตรวจดูการแต่งกายและอุปกรณ์
ประกอบการเรียน (ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบ
คลาสสิก) 
๒. บริหารร่างกาย  
   ๒.๑ วิ่งอยู่กับที่พร้อมกับการหมุนแขนแบบ
กระโดดเชือก ๑ นาที (ความอดทนของระบบ
ไหลเวียนเลือดและระบบหายใจ ความอ่อนตัว
ของไหล่ ความแข็งแรงและความอดทนของ
กล้ามเนื้อขา) 
   ๒.๓ กระโดดเข่าแตะอก ๑๐ คร้ัง 
ติดต่อกัน (ความแข็งแรง-อดทนของกล้ามเนื้อขา  
   ๒.๔ ท าท่าเหยียดยืดกล้ามเนื้อ-ข้อต่อส่วนต่าง 
ๆของร่างกายตั้งแต่ศรีษะถึงเท้า 

๑.ออกค าสั่ง 
 
๒.บรรยาย  
    
๓.อธิบายและสาธิต 
 
๔.นักเรียนลงมือ
ปฏิบัติ 
 
๕.ออกค าสั่ง 
 

 
๑.แบบประเมิน
พฤติกรรม 
 
๒.บัญชีรายชื่อ
นักเรียน 
 

๑. สังเกตดู
หมายเลข
ประจ าตัวของ
นักเรียนพร้อม
ทั้งบันทึก 
๒. ถามว่ามีใคร
เจ็บป่วยหรือไม่ 
๓. สังเกตการ
แต่งกาย 
๔. สังเกต
ความถูกต้อง
ครบถ้วนของ
การท ากาย
บริหารและการ
สร้างเสริม
สมรรถภาพทาง
กายตามจ านวน
ครั้งที่ก าหนด 
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กิจกรรม วิธีสอน 
สื่อ/

อุปกรณ ์
การประเมินผล 

๒.ขั้นสอน (๕-๘ นาที( 
๑. สั่งให้นักเรียนอยู่ในรูปแบบดังต่อไปนี้ทุกกลุ่ม 

 

ⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈ 
ⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈ 
ⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈ 
ⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈ 

 

Ⓣ 
 

     Ⓣ = ครู 

   Ⓢ = นักเรียน 
(ทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบคลาสสิก) 
๒. ครูอธิบายวธิีการเคล่ือนไหวพื้นฐาน 
๓. ให้นักเรียนยืนขึ้นในลักษณะดังนี ้
 

ⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈ 
ⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈ 
ⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈ 
ⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈ 

 

Ⓣ 
แล้วให้นักเรียนลองท าท่าการเคลื่อนไหวพื้นฐาน 
(เลียนแบบท่าเดินของสัตว์) ประมาณท่าละ ๕ ครั้ง 
(ทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบแสดงการกระท า ทฤษฎี
การถ่ายโยงการเรียนรู้) 
๔. เรียกนักเรียนท่ีท าได้ค่อนข้างถูกต้องมาสาธิตให้
เพื่อนดู 
 
 

 
 
 
 
 
 
๖.บรรยาย 
 
๗.อธบิาย    
             
๘.อภิปราย 
 
 
 
 
 
 
๙.อธบิาย
และสาธิต 
                    
 
 
๑๐.นักเรียน
ลงมือปฏิบัต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
๔.นกหวีด 
 
๕.กรวย  
 
๖.สนาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
๗.รูปภาพ
สัตว ์

๕.สังเกตความ
ถูกต้องของการ
ท าท่าการ
เคลื่อนไหวพื้นฐาน 
(เลียนแบบท่าเดิน
ของสัตว์) 
๖.สังเกตการให้
ความร่วมมือของ
นักเรียนในการ
ปฏิบัติตามค าสั่ง 
ความสนใจในการ
ฟังและดูครู
อธิบายและสาธิต 
๗. สังเกตนักเรียน 
ทุกคนว่าท าได้
ถูกต้องหรือไม ่
๘. สังเกตความ
สนใจในการฟัง
และดูครูอธิบาย
และสาธิต 
๙. สังเกตการ
ปฏิบัติของ
นักเรียนว่าท าได้
ถูกต้อง๖๐% ของ
นักเรียนท้ังหมด 
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กิจกรรม วิธีสอน 
สื่อ/

อุปกรณ ์
การประเมินผล 

๕. ครูอธิบายและสาธิตท าท่าการเคลื่อนไหวพื้นฐาน 
(เลียนแบบท่าเดินของสัตว์) อีกครั้งหนึ่งพร้อมทั้งให้ดู
ภาพประกอบและบอกถึงประโยชน์ในการน าไปใช้ 
โดยให้นักเรียนอยู่ในรูปแบบตามข้อ ๓.  

(ทฤษฎีการเสริมแรง และทฤษฎีการหยั่งเห็น( 

   

๓.ขั้นฝึกหัด (๒๐-๒๕ นาที( 
๑. ให้นักเรียนเล่นเกม โดยให้แต่ละกลุ่มนั่งหันหน้าเข้า
หากันเป็นคู่ ๆ ผลัดท าท่าสัตว์ และทายชื่อสัตว์  คนละ 
๕ ท่า  จัดชั้นดงัรูป                                            

      Ⓢ  Ⓢ  Ⓢ  Ⓢ  Ⓢ        ท าท่าสัตว ์

      Ⓢ  Ⓢ  Ⓢ  Ⓢ  Ⓢ      ทายชื่อสัตว์ 
   Ⓢ Ⓢ             แดง           Ⓢ Ⓢ 
       Ⓢ Ⓢ                                   Ⓢ Ⓢ 
         Ⓢ Ⓢ   เหลือง   Ⓣ   น้ าเงิน   Ⓢ Ⓢ 

         Ⓢ Ⓢ                                  Ⓢ Ⓢ 
   
 

 
๑๑.ใช้เกม
น าทาง
(Game-
based) 
 
๑๒.นักเรียน
ลงมือปฏิบัต ิ
 
๑๓.ใช้เกม
น าทาง 
(Game-
based) 
 
๑๔.อธิบาย
และสาธิต 

 
๘.รูปภาพ
สัตว ์

 
๑๐.สังเกตการ
ปฏิบัติของ
นักเรียนว่าท าได้
ถูกต้องประมาณ 
๖๐% ของนักเรียน
ทั้งหมด 
 
๑๑. สังเกต
ความถูกต้องใน
การเคล่ือนไหว ๕ 
ใน ๑๐ ครั้ง 
ประมาณ ๖๐% 
ของนักเรียน
ทั้งหมด 

       Ⓢ Ⓢ               เขียว            Ⓢ Ⓢ 

             Ⓢ  Ⓢ  Ⓢ  Ⓢ  Ⓢ 
             Ⓢ  Ⓢ  Ⓢ  Ⓢ  Ⓢ 
(กฎการฝีกหัด/ ทฤษฎีการเสริมแรง ทฤษฎีการวาง
เง่ือนไขแบบแสดงการกระท า/ ทฤษฎีการเลียนแบบ
และการสร้างความรู้ขึ้นมาใหม่) 
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กิจกรรม วิธีสอน 
สื่อ/

อุปกรณ ์
การประเมินผล 

๔.ขั้นใช้ (๕-๑๐ นาที( 
๑.ให้นักเรียนเข้าแถวตอนตามกลุ่มของ 
ตนเอง และท าการแข่งขันกันเมื่อได้ยินสัญญาณเร่ิม 
โดยทุกคนจะคิดท่าการเคล่ือนไหว (ท่าเดินของสัตว์

ต่าง ๆ) ไปกลับ ที่ Δ ดังรูป   
                    
ⓈⓈⓈⓈ                                         Δ 
 

ⓈⓈⓈⓈ                                        Δ                                                                       
 

ⓈⓈⓈⓈ                                        Δ 
 

๑๕.อธิบาย
และสาธิต 
 
๑๖.ให้
นักเรียน 
ลงมือปฏิบัต ิ
 
๑๗.การ
เรียนรู้แบบ
ร่วมมือ 

 

๙.แบบ
ประเมิน
พฤติกรรม
(เหมือน ๑) 

 

๑๒. ใชว้ิธีเดียวกับ
ข้อ ๑๐และ๑๑ 
 
๑๓.สังเกตการให้
ความร่วมมือของ
นักเรียนในการ
ปฏิบัติตามค าสั่ง 
การให้ความ
ร่วมมือกับกลุ่ม 
และการปฏิบัติ
ตามกฎกติกา 
ความมีน้ าใจ
นักกีฬา 

๕.ขัน้สรุปและสุขปฬิบัติ (๕-๗ นาที( 
ครูเรียกรวมนักเรียนและให้นั่งในรูปแบบดังน้ี 

Ⓣ 
 

ⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈ 
ⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈ 
ⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈ 
ⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈ 

๒. สรุปทั้งหมดท่ีเรียน (ทักษะ ความรู้ความเขา้ใจ การ
แต่งกาย ความตั้งใจ) 
๓. อบรมและสัง่งาน คือให้ไปดูวีดีโอท่าทางการ
เคลื่อนไหวของสัตว์ที่ตัวเองสนใจมา ๑ ชนิด และมา
ท าให้เพื่อนดูการเรียนคราวต่อไป 
๔. สั่งให้นักเรียนท าความสะอาดร่างกาย  
๕. ให้นักเรียนยืนและสั่งเลิกแถวโดยการให้ปรบมือ ๓ 
ครั้ง (ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิก) 

 
๑๘.ค าถาม-
ค าตอบ  
 
 
 
 
๑๙.อภิปราย 
 
 
๒๐.ให้
การบ้าน 
 
 
 
 
 

 
๙.แบบ
ประเมิน
พฤติกรรม
(เหมือน ๑) 
 

 
๑๔. ตั้งค าถามให้
นักเรียนตอบ 
อธิบายและสาธิต 
 
๑๕. ครูตามไป
ดูแลให้ค าแนะน า 
 
๑๖.สังเกต
พฤติกรรม 
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ภาระงาน/ ชิน้งาน     
       ๑. ภาษาไทย   :  
.............................................................................................................................................. 
       ๒. ภาษาอังกฤษ  :  
.............................................................................................................................................. 

๓. คณิตศาสตร์  :   
.............................................................................................................................................. 

๔. ศิลปะ  :  
.............................................................................................................................................. 
       ๕. การงานอาชีพและเทคโนโลยี  :  
.............................................................................................................................................. 
       ๖. วิทยาศาสตร์  :  
.............................................................................................................................................. 

๗.สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   :  
.............................................................................................................................................. 
       ๘. สุขศึกษาและพลศึกษา  :  
.............................................................................................................................................. 
บันทึกผลหลงัสอน 
 ๑. ผลการสอน
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 ๒. ปัญหา 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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๓. แนวทางการแก้ไข 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 ๔. ข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 
 
 

         ลงชื่อ.....................................ผู้สอน 
                                                                
             (.................................................) 

                          วันที่........เดือน.....................พ.ศ. ............. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  143 

ความคิดเห็นของผู้บริหาร/ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 
                                                                      ลงชื่อ............................................... 

                                                                                             
(.................................................) 

                 ผู้อ านวยการโรงเรียน 
                      วันที่........เดือน.....................พ.ศ. ............. 
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ภาคผนวก จ 
แผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาข้ามวิชาแบบสอดแทรก 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 (บูรณาการวชิาศิลปะ และวิชาวิทยาศาสตร์( 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศกึษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 1 จ านวนชั่วโมง 1 
ชั่วโมง 
สาระที ่3 การเคลื่อนไหว การออกก าลงักาย การเลน่เกม กีฬาไทยและกีฬาสากล 
มาตรฐานการเรียนรู ้พ3.1 เข้าใจ มีทกัษะในการเคลื่อนไหว กจิกรรมทางกาย การเล่น
เกม  และกฬีา สาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศกึษา เรื่อง ธรรมชาตขิองการ
เคลื่อนไหว 
 
ผลการจัดการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของการเคลื่อนไหวตา่ง ๆ 
1. จุดประสงค์การเรียนรู ้
 1. นักเรียนมีความรู้และสามารถบอกได้ว่าธรรมชาติของการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตเป็น
เช่นไร(K) 
 2. นักเรียนสามารถแสดงท่าทางของการเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจ าวนัได้ (P) 
 3. นักเรียนมีความสนใจกระตือรือร้นและมีส่วนร่วมในการจัดท ากิจกรรมร่วมกับเพื่อน (A) 
2. สาระส าคัญ 

ธรรมชาติของการเคลื่อนไหวร่างกาย หมายถึง การเปลีย่นที่ การไม่อยู่นิง่ของร่างกาย หรือ

การเปลี่ยนต าแหน่งของร่างกายจากที่หนึง่ไปยังอีกทีห่นึง่ ซึง่จะช่วยให้เราสามารถปฏิบัติกิจกรรม

ต่าง ๆ ได้ตามต้องการ  

3. สาระการเรียนรู ้

1. การเคลื่อนไหวของมนุษย์  

2. การเคลื่อนไหวของสัตว์ 
3. การเคลื่อนไหวของพืช  

4. สื่อการเรยีนรู ้

 1.นกหวีด 

2. ภาพการเคลื่อนไหวของมนุษย์ สัตว์ พืช 

3. ลานอเนกประสงค์/ โรงฝึกพลศึกษา 
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5. การวัดและประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม 
2.แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 
 

6. สัญญาลักษณ ์

 - 

7. กิจกรรมเสนอแนะ 

 - 

8. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

      8.1 ขั้นเตรียม (อบอุ่นร่างกาย( 

  8.1.1 ครูให้นักเรียนเข้าแถวหน้ากระดาษ 2 แถวจากนั้นให้นกัเรียนกลางแขนออกทั้งสอง

ข้างเพื่อท าการขยายแถวให้ออกห่างจากกนั 

 8.1.2 ให้นักเรียนท าการยืดเหยียดกล้ามเนื้อตามคร ู

    8.2 ขั้นอธิบายสาธิต 

           8.2.1 ครูให้นกัเรียนเข้าแถวเป็นรูปคร่ึงวงกลมสองแถวซ้อนกันจากนัน้ครูน ารูปภาพการ

เคลื่อนไหวของสิ่งมีชวีิตในรปูแบบต่าง ๆให้นกัเรียนด ู

 

 
ภาพที่ 1 การเคลื่อนไหวของมนุษย ์
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ภาพที่ 2 การเคลื่อนไหวของสัตว์ 

 

  

 
ภาพที ่3 การเคลื่อนไหวของพืช 

 

  8.2.2 ครูอธิบายให้นักเรียนฟงัในแต่ละภาพว่าภาพในแต่ละภาพมกีารเคลื่อนไหวแบบ

ไหน เช่น การเคลื่อนไหวอยู่กับที่ การเคลือ่นไหวแบบเคลื่อนที่ การเคลื่อนไหวรา่งกายประกอบ

อุปกรณ ์พืชมีการเคลื่อนไหวแบบเลื้อย 
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    8.3 ขั้นฝึกหัด 

8.3.1 ครูให้นักเรียนเข้าแถวหน้ากระดาษ 2 แถว ๆละเท่า ๆกัน จากนัน้ให้นักเรียนฟังค าสั่ง

จากครูว่าครูจะสั่งให้นักเรยีนท าการเคล่ือนไหวท่าอะไรบ้าง เช่น นักเรยีนตบมือ 10 ครั้ง นักเรียน

เดินไปข้างหนา้ 10 ก้าว เดินถอยหลงั 10 ก้าว กระโดดไปทางซ้าย 5 ครั้ง กระโดดไปทางขวา 5 ครั้ง 

แล้วหัวเราะดงั ๆ 5 ครั้งเป็นต้น 

      8.4 ขั้นใช ้

8.4.1 ครูให้นักเรียนเข้าแถวตอนลึก 5 แถว ๆ ละเท่า ๆ กัน ครูใช้ค าถาม ๆ นักเรยีนแล้วให้

นักเรียนตอบ 

 -นักเรียนคิดวา่การเคลื่อนไหวในชีวิตของนักเรียนมาอะไรบ้าง (การเดิน วิ่ง กระโดด) 

 -นักเรียนชอบท่าการเคลื่อนไหวทา่ไหนมากที่สุดเพราะอะไร 

 -นักเรียนไม่ชอบท่าการเคลือ่นไหวท่าอะไรเพราะอะไร 

     8.5 ขั้นสรุป 

8.5.1 ครูให้นักเรียนเข้าแถวหน้ากระดาษ 2 แถว ๆ ละเทา่ ๆ กันแล้วให้นักเรียนกลางแขน

ออกทั้งสองข้างเพื่อขยายพื้นที่ ที่จะท าการคลายกลา้มเนือ้ 

8.5.2 ให้นักเรยีนตรวจเช็คความเรียบร้อยของเครื่องแต่งกาย 

8.5.3 ครูสรุปให้นกัเรียนฟงัเกี่ยวกับเร่ืองธรรมชาติของการเคลื่อนไหว 

8.5.4 หัวหนา้ห้องบอกท าความเคารพ  

    ใช้สอนได้                       ใช้สอนไม่ได้ 

 

ลงชื่อ……………………………………………………….ครูผู้สอน 

                             (……………………………………………….……..…) 

                                     …………./………………………/…………... 

                                ลงชื่อ……………………………………………………….หัวหนา้กลุ่มสาระ 

                                      (………………………..………………………..………) 

                                         …………./………………………/…………... 
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บันทึกหลังการสอน 

 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรม (ในชั้นเรียน( 
ชี้แจง  ให้ท าเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นกัเรียนปฏิบัต ิ

 
 

ที ่
 

ชื่อ – สกุล 
รายการ สรุปผลการ

ประเมิน การร่วมมอืใน
การท ากิจกรรม 

กล้าออกมาแสดง
ความสามารถ 

เข้าร่วมกิจกรรม
ด้วยความ
สนุกสนาน
เพลิดเพลิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 
          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
เกณฑ์การประเมิน 
 ผ่านตั้งแต่ 2 รายการถือว่า ผ่าน 
  ผ่าน 1 รายการถือว่า ไม่ผ่าน                     ลงชื่อ....................................... ผู้ประเมนิ 

             
        (.........................................) 

                                   ............./............./........... 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 (บูรณาการวชิาศิลปะ และวิชาวิทยาศาสตร์( 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศกึษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จ านวนชั่วโมง 1 
ชั่วโมง 
สาระที ่3  การเคลื่อนไหว  การออกก าลังกาย  การเล่นเกม  กีฬาไทยและกฬีาสากล 
มาตรฐานการเรียนรู ้ พ3.1 เข้าใจ  มีทักษะในการเคลื่อนไหว  กิจกรรมทางกาย  การเล่น
เกม  และกฬีา   สาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา  เรื่อง การเคลื่อนไหวร่างกาย
ขณะเคลื่อนที่ (การเดิน( 
 
ผลการจัดการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลือ่นที่ (การเดนิ) 
1. จุดประสงค์การเรียนรู ้
 1. นักเรียนมีความรู้และสามารถอธิบายลักษณะของการเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลือ่นที่
โดยการเดนิได้ (K) 
 2. นักเรียนสามารถแสดงพฤติกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลือ่นที่โดยการเดินได้ 
(P) 
 3. นักเรียนตระหนักถงึความส าคัญของการเคลื่อนไหวร่างการขณะเคลื่อนที่โดยการเดิน 
(A) 
2. สาระส าคัญ 

การเดินเป็นท่าการเคลื่อนไหวในชีวิตประจ าวันของคนเราเพื่อให้การเดินมีความมัน่คง 

สง่างาม ในขณะที่เดินผู้เดินจะต้องเดินหลังตรง ศีรษะตรงและมองไปข้างหน้า ไม่เดินลากสน้เท้า

และแกว่งแขนกางออกไปด้านข้างให้มากจนเกินไป 

3. สาระการเรียนรู ้

1.  การเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคล่ือนที่โดยการเดิน  
4. สื่อการเรยีนรู ้

 1. นกหวีด 

2. ลานอเนกประสงค์/โรงฝึกพลศึกษา 

3. รูปภาพสัตว์ 

4. กระดาษทรงกลมสีต่าง ๆ 
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5. การวัดและประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกของนักเรียน 
 

6. สัญญาลักษณ ์

          = นักเรียน 

                                 = ครู 

                                =  กระดาษส ี

                        = เส้นเริ่มต้น 

7. กิจกรรมเสนอแนะ 

 - 

8. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

      8.1 ขั้นเตรียม (อบอุ่นร่างกาย( 

8.1.1 ครูให้นักเรียนเข้าแถวหน้ากระดาน 2 แถว ๆ ละเทา่ ๆ กัน ให้นักเรียนกางแขนออก

ทั้ง 2 ข้างแล้วขยายแถวออกไป ครูเรียกนักเรียนออกมา 1 คนเพื่อมาน าการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ 

เพื่อเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนการท ากิจกรรม 

8.1.2 ครูตรวจเช็คเรื่องสุขภาพร่างกายของนักเรียน 

     8.2 ขั้นอธิบายสาธิต 

8.2.1 ครูให้นักเรียนเข้าหน้ากระดาน 2 แถว ๆ ละเท่า ๆ กันแลว้ให้นักเรียนนัง่ลง ครใูช้

ค าถาม ๆนักเรียน 

 -นักเรียนคิดวา่การเดนิทีถู่กต้องควรเดินแบบไหนค่ะ ครูขอให้นักเรียนออกมาแสดงท่าการ

เดินที่นักเรียนคิดว่าถูกต้องให้ครูด ู
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8.2.2 ครูอธิบายเกีย่วกับทา่การเดินในแบบต่าง ๆให้นกัเรียนฟงัท่าการเดินที่ถูกต้องของ

มนุษย ์

เดินหลังตรง ศรีษะตรงและมองไปข้างหน้า ไม่เดินลากสน้เท้าและแกว่งแขนกางออกไป

ด้านข้างให้มากจนเกินไป  

 
 ท่าการเดินท่าของยีราฟ  

 เดินเขย่งปลายเท้า ชูมือทั้งสองข้างขึ้นเหนือศีรษะ  

 
ท่าการเดินของช้าง 

 ก้มตัวลงพร้อมกับห้อยแขน และเอามือประสานกันไว้จากนั้น 

 
8.2.3 นักเรียนตัดกระดาษให้เป็นรูปทรงทรงกลม 
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     8.3 ขั้นฝึกหัด 

 8.3.1 ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5-7 คน ฝึกปฏิบัติการเคลื่อนไหวร่างกายขณะเดินทั้ง 3 

แบบ ตามเส้นเชือกที่ครูน ามาว่างไว้ให้ แบบที่ 1 การเดินของมนุษย์ แบบที่ 2 การเดินของยีราฟ 

แบบที่ 3 การเดินของช้าง (ทุกแบบให้เดินตามเป็นรูปทรงเลขาคณิต) 

    8.4 ขั้นใช ้

8.4.1 ให้นักเรยีนเข้าแถวตอนลึก 1 แถวจากนัน้ให้คนแรกของแถวยืนอยู่หลงัเส้นที่ครู

ก าหนดให ้

8.4.2 ให้นักเรยีนคนแรกของแถวเดินตามแผนสีที่ครูเตรียมไว้ให้ ถ้าครบูอกให้เดินไปที่สี

อะไรของแถวไหนนักเรียนกเ็ดินไปที่สีนั้น 

8.4.3 ให้นักเรยีนท าการเดินที่ละ 1 คนถ้านักเรียนคนไหนเดินไม่ผิดสีตามที่ครูบอกเลยให้

เพื่อนตบมือชมเชยให ้

                                                                                 

                                                                                 

                                                                                 
 

 

 

แถวที่ 1 

 

                                                                                                                                      

แถวที่ 2 

 

 

แถวที่ 3 
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   8.5 ขั้นสรปุ 

8.5.1 ครูให้นักเรียนเข้าหน้ากระดาน 2 แถว ๆ ละเท่า ๆ จากนัน้ให้นักเรียนส่งตวัแทน

ออกมา 1 คนหนา้แถวเพื่อมาน าการคลายกล้ามเนื้อให้รา่งกายกับสู่สภาวะปกติ 

8.5.2 ครูให้นักเรียนตรวจเชค็ความเรียบรอ้ยของเครื่องแต่งกาย 

8.5.3 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปถึงประโยชน์และความส าคัญที่ได้จากการท ากิจกรรมใน

วันนี ้  

 

        ใช้สอนได้                    ใช้สอนไม่ได ้

 

ลงชื่อ……………………………………………………….ครูผู้สอน 

                             (………………………………………………….……..…) 

                                      …………./………………………/…………... 

                       ลงชื่อ……………………………………………………….หัวหนา้กลุ่มสาระ 

                              (………………………..………………………..………) 

                                      …………./………………………/…………... 

 

 

บันทึกหลังการสอน 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรม (ในชั้นเรียน( 
ชี้แจง  ให้ท าเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นกัเรียนปฏิบัต ิ

 
 

ที ่
 

ชื่อ – สกุล 
รายการ สรุปผลการประเมิน 

การร่วมมอืใน
การท ากิจกรรม 

กล้าออกมา
แสดง

ความสามารถ 

เข้าร่วมกิจกรรม
ด้วยความ
สนุกสนาน
เพลิดเพลิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 
          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
เกณฑ์การประเมิน 
 ผ่านตั้งแต่ 2 รายการถือว่า ผ่าน 
  ผ่าน 1 รายการถือว่า ไม่ผ่าน                             

ลงชื่อ....................................... ผู้ประเมนิ 
                  (.........................................) 

                                  ............./............./........... 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 (บูรณาการวชิาภาษาไทย หรือวิชาภาษาต่างประเทศ( 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศกึษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  จ านวนชั่วโมง 1 
ชั่วโมง 
สาระที ่3  การเคลื่อนไหว  การออกก าลังกาย  การเล่นเกม  กฬีาไทยและกฬีาสากล 
มาตรฐานการเรียนรู ้ พ3.1 เข้าใจ  มีทักษะในการเคลื่อนไหว  กิจกรรมทางกาย  การเล่น
เกม  และกฬีา   สาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา  เรื่อง การเคลื่อนไหวร่างกาย
ขณะเคลื่อนที่   
 
ผลการจัดการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างการขณะเคลือ่นที่โดยการเดินได้ 
 1. จุดประสงค์การเรียนรู ้
 1. นักเรียนมีความรู้และสามารถอธิบายลักษณะท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายขณะ
เคลื่อนที่โดยการเดินได้อย่างถูกต้อง (K) 
 2. นักเรียนสามารถปฏิบัติการเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่โดยการเดินได้ถูกต้องได้ 
(P) 
 3. นักเรียนเห็นความส าคัญของการเคลื่อนไหวรา่งกายขณะเคลื่อนทีโ่ดยการเดนิ (A) 
2. สาระส าคัญ 

การเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่โดยการเดินเป็นการจัดท่าทางโดยการเริ่มด้วยทา่ยืน
โน้มล าตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยก้าวเทา้ไปข้างหนา้สลับเท้าซ้าย–ขวา การเดินถ่ายเทน้ าหนักลงที่
ปลายเท้าแกว่งแขนสลับกับเท้า  
3. สาระการเรียนรู ้

การเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่โดยการเดิน 
4. สื่อการเรยีนรู ้
 1. นกหวด 

2. ลานอเนกประสงค์/โรงฝึกพลศึกษา 

5. การวัดและประเมินผล 

1. สังเกตความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน 
2. สังเกตพฤตกิรรมการเข้ารว่มกิจกรรมในชั้นเรียน 
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6. สัญญาลักษณ ์

        =ครู   =นักเรียน 

7. กิจกรรมเสนอแนะ 

 - 

8. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

    8.1 ขั้นเตรียม (อบอุ่นร่างกาย( 

8.1.1 ครูให้นักเรียนเข้าแถวตอนลึก 2 แถว ๆ ละเท่า ๆ กันหัวหน้าห้องบอกท าความเคารพ

ครูตรวจเช็คความเรียบร้อยของเครื่องแต่งกายและเรื่องสุขภาพของนักเรียน 

8.1.2 ครูให้นักเรียนกางแขนออกทั้ง 2 ข้างเพื่อขยายแถว จากนั้นให้สง่ตัวแทนนักเรยีน

ออกมา 1 คน คนที่ออกมาตอ้งไม่ซ้ ากับคนเดิมในคาบเรยีนที่แล้ว เพื่อมาน าการยืดเหยียด

กล้ามเนื้อในการเตรียมร่างกายใหพ้ร้อมกอ่นท ากิจกรรม 

         8.1.3 ครูสนทนากับนักเรียนโดยใชค้ าถามดังนี ้

 -นักเรียนเคยเห็นสัตว์ประเภทไหนเดินบ้างแล้วให้นกัเรียนออกมาแสดงทา่ทางการเดินของ

สัตว์ชนิดที่นักเรียนเห็น 

 -ในชีวิตประจ าวันของนักเรยีน ๆ คิดว่าเราควรเดินในรูปแบบใด 

   8.2 ขั้นอธิบายสาธิต 

8.2.1 ครูให้นักเรียนเข้าแถวตอนลึก 3 แถว ๆ ละเท่า ๆ กันครูท าการอธิบากการเคลือ่นไหว

ร่ายกาย 
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ขณะเคลื่อนที่โดยการเดนิให้นกัเรียนฟงั มีดังนี้ 

 
 

 

 

 

 
 

เดินไขว้เท้า 

 วิธีปฏิบัติ  เริ่มเดินไปข้างหนา้และเดินถอยหลัง โดยก้าวเท้าไขว้ในขณะเดิน  

ปฏิบัติหลาย ๆ เที่ยวตามก าลัง 

วิ่งแตะขาตึง 

 วิธีปฏิบัติ  วิ่งไปข้างหน้า เมื่อก้าวเทา้วิ่ง 

ให้เตะเท้าที่ก้าวให้ตงึ เปน็การวิ่งก้าวยาว ๆ   

ไม่ต้องเร็วมากนัก ระยะทางการวิ่งไม่เกิน   

50 เมตร ปฏิบัติหลาย ๆ เที่ยวตามก าลัง 

 วิธียกขาสูง 

 วิธีปฏิบัติ วิ่งไปข้างหน้า โดยขณะวิ่งงอเขา่ข้าง 

ที่ก้าววิ่งจนสุดเกือบชิดอกทกุครั้ง ระยะทางการวิ่งไม ่

เกิน  50  เมตร ปฏิบัติ ๆ หลายเที่ยวตามก าลัง 

 เดินแบบเดินสวนสนาม 

 วิธีปฏิบัติ เดินโดยแตะเทา้เดินไปข้างหน้าพร้อม 

กับแกว่งแขนสลับให้สัมพันธ์กับเท้าที่ก้าวเหมือนกับเดิน 
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สวนสนาม ปฏิบัติหลาย ๆ เที่ยวตามก าลงั 

 8.2.2 ครูสาธิตท่าทางการเดินตามรูปแบบต่าง ๆที่ครูอธิบายให้นกัเรยีนฟัง 

  8.2.3 ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนถาม  

   8.3 ขั้นฝึกหัด 

8.3.1 ให้นักเรยีนแบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม ๆ ละเท่า ๆ กันแล้วให้แต่ละกลุ่มยืนเข้าเข้าตอนลึกหลัง
เส้นที่คร ู

ก าหนดให ้
           8.3.2 ให้แต่ละกลุ่มฝึกท าท่าการเดนิในรูปแบบต่าง ๆ ที่ละ 1 แถว 
            8.3.3 ครูตรวจเช็คความถูกต้องของท่าทางการฝึกปฏิบัติ 
   8.4 ขั้นใช ้

8.4.1 ให้นักเรยีนแบ่งกลุ่ม 3 กลุ่ม ๆ ละ 6 คนจากนัน้ให้แต่ละกลุ่มเข้าแถวตอนลึกตอ่หลัง

กันแล้วมายนืหลังเสน้ที่ครูก าหนดให ้

 8.4.2 ครูน าจิ๊กซอภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษมาวางไว้ที่ครูก าหนดไว้ จากนั้นให้แต่ละ

กลุ่มน าจิ๊ก ซอที่ครูวางไว้ใหภ้ายในกลุ่มชว่ยกันท ายังไงก็ได้ โดยท าท่าเดินตามที่ไดฝ้ึกในขั้นฝึกหดั

เพื่อไปหยิบจิ๊กซอคนละ 1 ตวั ท าแบบนี้จนครบค าที่ครูก าหนดค าออกมาใหน้ักเรียน 

 8.4.3 ครูจะให้สัญญาณนกหวีดจากนัน้ให้แต่ละกลุ่มท าการเดินน าจิ๊กซอที่ครูเตรียมไว้ให้

ระยะทาง 3 เมตรโดยที่หยบิได้คนละ 1 ตัว และออกไปหยิบได้ทีละ 1 คน จนกว่าเพื่อนจะกลับมาที่

แถวคนต่อไปถึงจะออกไปหยิบได ้

 8.4.4 ถ้ากลุ่มใดสระกดค าครบและถูกต้องกลุ่มนัน้ถือเป็นผู้ชนะครูมีรางวัลใหก้ับกลุม่ที่

ชนะ 

  8.5 ขั้นสรุป 

          8.5.1 ครูให้นักเรียนเข้าแถวเป็นรูปวงกลมแล้วให้ส่งตวัแทนนักเรียนออกมาในวงกลม 1 

คนเพื่อออกมาน าการคลายกล้ามเนื้อเพื่อให้ร่างกายกับเข้าสู้ภาวะปกติ 

         8.5.2 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปถึงความรู้ ประโยชน์ และสิ่งที่ได้จากการเรียนในวันนี ้
         8.5.3 ให้นักเรยีนตรวจเช็คความเรียบร้อยของเครื่องแต่งกายครูนัดหมายการเรียนในคาบ
ต่อไป/หัวหน้าห้องบอกท าความเคารพ 
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                                                      ใช้สอนได้                  ใช้สอนไม่ได ้

 

ลงชื่อ……………………………………………………….ครูผู้สอน 

                                    . (………………………………………………….……..…) 

                                          …………./………………………/…………... 

                                ลงชื่อ……………………………………………………….หัวหนา้กลุ่มสาระ 

                                      (………………………..………………………..………) 

                                          …………./………………………/…………... 

 

 

บันทึกหลังการสอน 

 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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ใบความรู้ที่ 1 

การเคลื่อนไหวร่างกายอยู่กับที ่

  ในแต่ละวัน  คนเราต้องเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา  ตามลักษณะและวิธีการของการเคลื่อนไหว

ร่างกาย  ดังนี ้

 การเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่ดว้ยการกระโดด 

       เป็นการเคลื่อนไหวรา่งกายโดยใช้เท้าทั้งสองข้างกระโดดลอยตัวสงูขึ้น 

 เมื่อลงสูพ่ื้นยอ่เข่าเล็กน้อย ดังเช่น 

   

  ท่าที่  1  ยืนตรง  มือจับเอว  กระโดด 

เท้าคู่อยูก่ับที่  ขณะกระโดดเปิดส้นเทา้เล็กน้อย 

และเมื่อลงสู่พืน้ให้ผ่อนแรง  โดยย่อเข่าเลก็น้อย 

 

  

 

ท่าที่ 2  ยืนตรง  แขนแนบล าตัว  

กระโดด 

แยกเท้าออกดา้นข้างเหวี่ยงแขนทั้ง

สองข้างตบ 

เหนือศีรษะ  กระโดดเท้าชิด  ยืนตรง 

 

  

ท่าที่ 3  ยืนตรง  แยกเท้าเล็กน้อย  ย่อเข่า   

กระโดดลอยตัวและหมุนตัว  เปิดส้นเท้าเล็กน้อย 

แล้วกระโดด  ขณะกระโดดให้เหวี่ยงแขนชว่ย 
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    เป็นการเคลื่อนไหวรา่งกายโดย บิดเอวไปทางซ้ายและทางขวา ดงัเช่น  

  

   ท่าที่ 1  ยืนแยกเทา้ให้ระยะหา่งเท่ากับความกว้างของหวัไหล่  มือจบัเอว   

บิดเอวไปทางขวา  บิดเอวกลับในทา่ยืนตรง  บิดเอวกลับไปทางซ้าย  บิดเอวกลับให้อยู่ในทา่ยืน

ตรง   

 

  ท่าที่  2  ยืนหรือนั่งตัวตรง แยกเท้าให้หา่งในระยะเท่ากับความกว้างของหัวไหล่  บิดเอว

ไปทางซ้าย  เหวี่ยงแขนซ้ายไปข้างหลงัให้เต็มที่  แขนขวาเหวี่ยงอ้อมผา่นหน้าอก  กลับสู่ท่าเดิม  ( 

ท าสลับซา้ยขวา )  

 

 

 

การบิดตัว 



  164 

 

     เปน็การเคลื่อนไหวรา่งกาย  โดยการดงึแขนทั้งสองข้างเข้าหาตัว 

     ท่าที่ 1  ยืนตรง  แยกเทา้เล็กน้อย  ก ามอืทั้งสองข้าง ชูแขนขึ้นเหนือศีรษะดึงแขนลงมา

อยู่ระดับไหล่  ในทา่หนัมือก าเข้าหากันหรือหันไปด้านหน้า 

    ท่าที่  2  ยืนตรง  แยกเทา้เล็กน้อย  เหยียดแขน ทั้งสองข้างไปข้างหนา้   

ก ามือดึงแขนทั้งสองข้างเข้าหาตัวในทา่คว่ าหรือหงายมือ 

 

 เป็นการเคลื่อนไหวรา่งกายโดยผลักแขนทัง้สองข้างออกไปจากตัว 

   ท่าที่ 1  ยืนตรง  เท้าหา่งกนัเล็กน้อย ยกแขนขึ้น 

ในระดับอก  หกัข้อมือให้ปลายนิ้วชี้ขึ้น  ผลักแขน 

ทั้งสองข้างออกไปจากตัว 

 

 

  

 

    ท่าที่ 2  จับคู่  ยืนแยกเท้า  หันหนา้เข้าหากัน 

ห่างกันประมาณช่วงไหล่  ใชฝ้่ามือทั้งสองขา้งผลักกับคู ่

โดยออกแรงผลักให้มากที่สุด  แล้วกลับสูท่่าเดิม 

 

 

 

การดึง 

การผลัก 
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ใบงาน   

ค าชี้แจง  ให้นักเรียน ตอบค าถามต่อไปนี้ 

1. นักเรียนฝึกกิจกรรมได้คล่องหรือไม ่
การเคลื่อนไหวด้วยการกระโดด    คล่อง      ไม่คล่อง 

        การเคลื่อนไหวดว้ยการบิดตัว        คล่อง        ไม่คล่อง 

        การเคลื่อนไหวดว้ยการดึง                คล่อง       ไม่คล่อง 

        การเคลื่อนไหวดว้ยการผลัก                คล่อง      ไม่คล่อง 

        2. นักเรียนชอบฝึกกิจกรรมการเคลื่อนไหวแบบใดมากที่สุด เพราะเหตุใด  
 ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………….. 
       3. นักเรียนฝึกกิจกรรมการเคลื่อนไหวแบบใดดีที่สุด 
 ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
      4. นักเรียนคิดว่า ในการปฏิบัติกิจกรรมนี้ นักเรียนมีข้อบกพร่อง และข้อควร แก้ไขอย่างไร
บ้าง 
 ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………..…………………….. 
      5.  นักเรียนได้ประโยชน์ใดบา้งกับการฝึกทกัษะเคลื่อนไหวร่างกายอยู่กับที่  
 ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..………………………
……………………………………………………………………………………………………….. 
  

ชื่อ .................................................................่ีทขล่  .....................ช้ัช...............  
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศกึษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  จ านวนชัว่โมง 1 
ชั่วโมง 
สาระการเรียนรู้ที่ 3: การเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทยและกีฬา
สากล 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 3 เพิ่มพูนทักษะการเคลื่อนไหว  เรื่อง การเดนิ 
   
1. สาระส าคัญ  

การเดิน เป็นท่าทางการเคลื่อนไหวในชีวิตประจ าวันของคนเรา เพื่อให้การเดินมีความมั่นคง สง่า
งาม ในขณะที่เดินผู้เดินจะต้องเดินหลังตรง ศีรษะตั้งตรงและมองไปข้างหน้า ไม่เดินลากส้นเท้าและ
แกว่งแขนกางออกไปด้านข้างให้มากจนเกินไป 

 
2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
    1. เคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ เคลื่อนท่ี และใช้อปุกรณป์ระกอบ (พ 3.1 ป. 1/1) 
    2. เล่นเกมเบ็ดเตล็ดและเข้าร่วมกิจกรรมทางกายที่ใช้การเคล่ือนไหวตามธรรมชาติ (พ 3.1 ป. 
1/2) 
    3. ออกก าลังกายและเล่นเกมตามค าแนะน าอย่างสนุกสนาน (พ 3.2 ป. 1/1) 
    4. ปฏิบัติตนตามกฎ กติกา ข้อตกลงในการเล่นเกมตามค าแนะน า (พ 3.2 ป. 1/2) 
 
3. จุดประสงค์การเรียนรู ้
    1. อธิบายลักษณะท่าทางการเดินท่ีถูกต้องได้ (K) 

2. ร่วมปฏิบัติกจิกรรมการเรียนรู้กับผู้อื่นด้วยความสนใจและมีวินัย (A)  
3. สามารถน าทักษะการเดินที่ถูกต้องมาใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันอย่างถูกต้องได้ (P) 
 

4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
• ด้านความรู้ (K( 

วิธีการและการประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัด 

• ซักถามความรู้เกี่ยวกับลักษณะ 
การจัดท่าทางการเดินที่ถูกต้อง 

• แบบประเมินผลการน าเสนอข้อมูล/
การอภิปราย/การเขียนแผนที่
ความคิด 

• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 2 ขึ้นไป 
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• ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A( 

วิธีการและการประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัด 

• สังเกตจากพฤติกรรมการ
แสดงออกของนักเรียน 

 

• แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และคณุลักษณะอันพึง
ประสงค ์

• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 2 ขึ้นไป 

 
 

• ด้านทักษะ/กระบวนการ (P( 

วิธีการและการประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัด 

• สังเกตจากพฤติกรรมการ
แสดงออกของนักเรียน 

• แบบประเมินทักษะ/กระบวนการ 
 

• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 2 ขึ้นไป 

 
5. สาระการเรยีนรู้ 

 • ธรรมชาติของการเคลื่อนไหวร่างกาย 
    – 1.2 รูปแบบการเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจ าวัน (ตอ่) 
 
6. แนวทางบูรณาการ  

สังคมศึกษาฯ   พูดคุยเก่ียวกับมารยาทและการแสดงออกที่เหมาะสมในการเดินผ่าน  
ผู้ที่อาวุโสกว่าหรือภิกษุสงฆ์ตามวัฒนธรรมไทย 

ภาษาต่างประเทศ  ฟังและอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการเดิน 
ภาษาไทย   พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะการเดินท่ีถูกต้อง 
คณิตศาสตร์           ฝึกนับจ านวนกา้วในขณะเดินในระยะทางที่ครูก าหนด 

   ศิลปะ    วาดภาพ/ระบายสี แสดงลักษณะท่าทางของคนเราในขณะเดินทาง  
ด้วยเท้า 
    

7. กระบวนการจัดการเรียนรู ้
   ขั้นที่ 1: น าเข้าสู่บทเรียน 

       1. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับการจัดท่าทางการยืนที่ถูกต้องใน
คาบเรียนท่ีผ่านมา 
2. สุ่มนักเรียนประมาณ 3–4 คน ออกมาน าเสนอความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการยืนอย่างมั่นคง 
ให้เพื่อนฟังหน้าชั้นเรียนตามที่ได้มอบหมายในคาบเรียนที่ผ่านมา  
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   ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู ้

       1. ครูน าภาพหรือเปิดวีดิทัศน์เกี่ยวกับการเดินสวนสนามให้นักเรียนดูร่วมกัน โดยให้สังเกต
ลักษณะท่าทางการจัดท่าทางร่างกายของบุคคลในขณะเดิน  
2. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและวิจารณ์ถึงลักษณะ/ท่าทางของการเดินสวนสนาม 
ดังกล่าว 
3. นักเรียนอ่านเนื้อหาความรู้ข้อที่ 3) การเดิน ในหนังสือเรียนฯ/หรือสื่อการเรียนรู้ สุขศึกษา

และ 
      พลศึกษา สมบูรณ์แบบ ชั้น ป. 1 ตามครู โดยครูสาธิตลักษณะการเดินด้วยท่าทางที่ถูกต้อง 
      สง่างาม 

   ขั้นที่ 3: ฝึกฝนทักษะและประสบการณ ์

1. นักเรียนอบอุ่นร่างกาย (warm–up) ในท่ายืด–เหยียด ตามครูร่วมกัน  
2. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5–6 คน โดยแต่ละกลุ่มจัดแถวตอน ฝึกเดินก้าวเท้าตามเส้นตรงที่ 
ครูขีดไว้ โดยครูให้ค าแนะน าเพิ่มเติม       

   ขั้นที่ 4: การน าไปใช ้
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมเล่นเกมเดินทูนสมุดบนศีรษะ โดยกลุ่มใดที่สมาชกิเดินทูนสมุดบน 
ศีรษะไปถึงจุดกลับตัวได้ครบทุกคนก่อน โดยที่สมุดยังทูนอยู่บนศีรษะเป็นกลุ่มที่ชนะ ให้  
เพื่อน ๆ กลุ่มอืน่ปรบมือแสดงความยินดีให ้
2. มอบหมายให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการพิจารณาภาพการเคล่ือนไหวร่างกายบอกไดไ้หม
ภาพใด ถูกต้อง ว่าภาพใด  แสดงท่าทางที่ถูกต้องหรือภาพแสดงท่าทางการเคลื่อนไหวที่ไม่
ถูกต้องโดยน ามาเสนอในคาบเรียนต่อไป 

   ขั้นที่ 5: สรปุความรู ้
       1. นักเรียนอาสาสมัครออกมาน าเพื่อนคลายกล้ามเน้ือ (cool-down) ในท่าทางการเคล่ือนไหว
ในคาบเรียนที่ผ่านมา แล้วร่วมกันท าความสะอาดร่างกาย 
     2. ครูและนักเรียนสรุปความรู้ร่วมกัน โดยใหน้ักเรียนบันทึกความรู้และความรู้สึกที่ได้รับจากการ 

ปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับท่าทางการเดินที่ถูกต้องโดยสังเขปลงในสมุดบันทึก  
 
8. กิจกรรมเสนอแนะ 

     • มอบหมายให้นักเรียนฝึกหัดทักษะการเดินให้ถูกต้องและสง่างาม ด้วยการฝึกเดินทูนสมุดบน
ศีรษะ ในระยะทางเส้นตรง ให้ได้ระยะทางที่ยาวเพิ่มขึ้น โดยที่สมุดไม่หล่นจากศีรษะ 

9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
    1. ภาพหรือวีดิทัศน์แสดงลักษณะท่าทางการเดินสวนสนาม 
    2. ภาพแสดงลักษณะท่าทางการเดินท่ีถูกต้อง 
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    3. เกมเดินทูนสมุดบนศีรษะ  
4. ลานอเนกประสงค์/สนามหญ้า/หรือโรงฝึกพลศึกษา 
5. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ป.  
6. สื่อการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา สมบรูณ์แบบ ป. 1  
7. แบบฝึกหัด สุขศึกษาและพลศึกษา ป. 1  

 
10. บันทึกหลงัการจัดการเรียนรู้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .1ความส าเร็จในการจัดการเรียนรู้        

   แนวทางในการพัฒนา          

 .2ปัญหาอุปสรรคในการสอน/         

   แนวทางในการแก้ไข           

 .3สิ่งท่ีไม่ได้ปฏิบัติตามแผน         

   เหตุผล           

 .4การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้        

     

 (ลงชื่อ)     ครูผู้สอน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศกึษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 2  จ านวนชั่วโมง 1 
ชั่วโมง 
สาระการเรียนรู้ที่ 3: การเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทยและกีฬาสากล 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เพิ่มพนูทักษะการเคลื่อนไหว เรือ่ง การยกสิ่งของที่มีน้ าหนักมาก 
   
1. สาระส าคัญ  

การยกสิ่งของที่มีน้ าหนักมาก เป็นการเคล่ือนไหวร่างกายที่เส่ียงต่อการได้รับอันตราย หาก
ร่างกายต้องรับน้ าหนักสิ่งของดังกล่าวเกินความสามารถของร่างกาย ดังนั้นนักเรียนจึงไม่ควรยก
สิ่งของดังกล่าวตามล าพัง ควรเรียกเพื่อน  ๆ หรือผู้ใหญ่มาชว่ยยกให้ และหากต้องร่วมกันยกกับเพื่อน  
ๆ ต้องปฏิบัตใิห้ถูกต้อง จะช่วยป้องกันและลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
    1. เคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณป์ระกอบ (พ 3.1 ป. 2/1) 
    2. เล่นเกมเบ็ดเตล็ดและเข้าร่วมกิจกรรมทางกายที่ใช้การเคล่ือนไหวตามธรรมชาติ (พ 3.1 ป. 
2/2) 
    3. ออกก าลังกายและเล่นเกมตามค าแนะน าอย่างสนุกสนาน (พ 3.2 ป. 2/1) 
    4. ปฏิบัติตนตามกฎ กติกา ข้อตกลงในการเล่นเกมตามค าแนะน า (พ 3.2 ป. 2/2) 
3. จุดประสงค์การเรียนรู ้
    1. อธิบายลักษณะท่าทางการยกส่ิงของที่มีน้ าหนักมากที่ถูกต้องได้  (K) 

2. ร่วมปฏิบัติกจิกรรมการเรียนรู้กับผู้อื่นด้วยความสนใจและมีวินัย (A)  
3. สามารถน าทักษะการยกสิ่งของที่มีน้ าหนักมากที่ถูกต้องมาใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน

อย่างถูกต้องได้ (P) 
4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้

• ด้านความรู้ (K( 

วิธีการและการประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัด 

• ซักถามความรู้เกี่ยวกับลักษณะ
และวิธีการยกสิ่งของที่มี
น้ าหนักมาก 

• แบบประเมินผลการน าเสนอข้อมูล/
การอภิปราย/การเขียนแผนที่
ความคิด* 

• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 2 ขึ้นไป 

• ซักถามความรู้ในเรื่อง
ผลกระทบจากการยกสิ่งของที่
มีน้ าหนักมากที่ผิดวิธี 

• แบบประเมินผลการน าเสนอข้อมูล/
การอภิปราย/การเขียนแผนที่
ความคิด 

• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 2 ขึ้นไป 
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• ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A( 

วิธีการและการประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัด 

• สังเกตจากพฤติกรรมการ
แสดงออกของนักเรียน 

 

• แบบประเมินคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านยิม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 2 ขึ้นไป 

• ด้านทักษะ/กระบวนการ (P( 

วิธีการและการประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัด 

• สังเกตจากพฤติกรรมการ
แสดงออกของนักเรียน 

• แบบประเมินทักษะ/กระบวนการ 
 

• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 2 ขึ้นไป 

 
5. สาระการเรยีนรู้ 

 • ธรรมชาติของการเคลื่อนไหวร่างกาย 
    – 1.2 รูปแบบการเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจ าวัน (ตอ่) 
 
6. แนวทางบูรณาการ  

สังคมศึกษาฯ   พูดคุยเก่ียวกับลักษณะการท างาน/หรือการก่อสร้างที่ต้องใชแ้รงงาน  
และความสามัคคีของคนในยุคโบราณที่ช่วยกันเคลื่อนย้ายหรือยก 
สิ่งของที่มีน้ าหนักมาก 

ภาษาต่างประเทศ  ฟังและอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับน้ าหนัก 
    คณิตศาสตร์   พูดคุยเปรียบเทียบให้นักเรียนเข้าใจค าว่า น้ าหนัก “มากกว่า”  

“น้อยกว่า” 
     ภาษาไทย   พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการยกส่ิงของที่มี 

น้ าหนักมากใหป้ลอดภัย 
 
7. กระบวนการจัดการเรียนรู ้
   ขั้นที่ 1: น าเข้าสู่บทเรียน 

• ครูและนักเรียนสนทนาร่วมกันเพื่อทบทวนวิธีการปฏิบัติการก้มเพื่อเก็บสิง่ของ 
   ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู ้

       1. นักเรียนระดมความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อตอบค าถามในประเด็นต่อไปนี้ 
 – สิ่งของที่มีน้ าหนักมากและสิ่งของที่มีน้ าหนักน้อย หมายถงึ สิ่งของที่มีลักษณะอย่างไรบา้ง 
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(ของหนัก/ของเบา) 
 – หากนักเรียนต้องเลือกยกหรือถือสิ่งของดังกล่าว นักเรียนจะเลือกสิ่งของในลักษณะใด  

เพราะเหตุใด (เลือกสิ่งของที่มีน้ าหนักเบา เพราะไม่ใช้แรงมาก) 
2. ครูให้ความรูแ้ละยกตัวอย่างเกี่ยวกับสิ่งของที่มีน้ าหนักมากและสิ่งของที่มีน้ าหนักน้อยให้ 
นักเรียนทราบ  
3. นักเรียนอ่านเนื้อหาความรู้ข้อที่ 5) การยกสิ่งของที่มีน้ าหนักมาก ดังรายละเอียดใน  

   หนังสือเรียนฯ/หรือสื่อการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา สมบูรณ์แบบ ชัน้ ป. 2 ตามครู โดยครู
สาธิตวิธีการปฏิบัติการยกสิ่งของที่มีน้ าหนักมากประกอบ 

 (ครูอาจใช้ค าถามอื่นเพื่อความเหมาะสมกบัสภาพการจัดการเรียนการสอนได้) 
   ขั้นที่ 3: ฝึกฝนทักษะและประสบการณ ์

1. ครูน านักเรียนอบอุ่นร่างกาย (warm–up) ในท่ายืด–เหยียด ตามความเหมาะสม 
2. นักเรียนจับคู่ฝึกยกสิ่งของที่มีน้ าหนักมาก (ใช้เก้าอี้) โดยครูคอยให้ค าแนะน าวิธีการปฏิบัติ 

ที่ถูกต้อง  
   ขั้นที่ 4: การน าไปใช ้

       • มอบหมายให้นักเรียนน าหลักการปฏิบัติในการยกสิ่งของที่มีน้ าหนักมากไปเป็นแนวทาง
ปฏิบัติในชีวิตประจ าวันต่อไป 

   ขั้นที่ 5: สรปุความรู ้
1. นักเรียนคลายกล้ามเนื้อ (cool–down) ด้วยท่าการเคลื่อนไหวตามครู แล้วร่วมกันท าความ 
สะอาดร่างกาย  

     2. ครูและนักเรียนสรุปความรู้ร่วมกัน แล้วใหน้ักเรียนบันทึกความรู้และความรู้สึกที่ได้รับจากการ 
ปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับวิธีการยกสิ่งของที่มีน้ าหนักมากที่ถูกต้องโดยสังเขปลงในสมุดบันทึก  
 

8. กิจกรรมเสนอแนะ 
• มอบหมายให้นักเรียนเขียนบรรยายความรูส้ึกถึงการท างานที่มีเพื่อนให้การช่วยเหลือ และผล

ของ  
การท างานตามล าพัง โดยสังเขป 

 
9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู ้
    1. ภาพแสดงขัน้ตอนการปฏิบัติการยกส่ิงของที่มีน้ าหนักมาก 
    2. โต๊ะหรือเก้าอี้ 

3. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ป. 2 บริษัท  
4. สื่อการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา สมบรูณ์แบบ ป.2  
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5. แบบฝึกหัด สุขศึกษาและพลศึกษา ป. 2  
 
10. บันทึกหลงัการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .1ความส าเร็จในการจัดการเรียนรู้        

   แนวทางในการพัฒนา          

 .2ปัญหาอุปสรรคในการสอน/         

   แนวทางในการแก้ไข           

 .3สิ่งท่ีไม่ได้ปฏิบัติตามแผน         

   เหตุผล           

 .4การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้        

     

 (ลงชื่อ)     ครูผู้สอน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศกึษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  จ านวนชัว่โมง 1 
ชั่วโมง 
สาระการเรียนรู้ที่ 3: การเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทยและกีฬา
สากล 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 3 เพิ่มพูนทักษะการเคลื่อนไหว  เรื่อง รูปแบบการเคลื่อนไหวร่างกาย 
   
1. สาระส าคัญ  

การเคล่ือนไหวร่างกาย เป็นการเคล่ือนไหวส่วนต่าง ๆ ของรา่งกาย หรือการเคลื่อนไหวร่างกาย
เพียง 

บางส่วน ซึ่งการเคลื่อนไหวร่างกายในรูปแบบที่ถูกต้องและปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอจะช่วยให้ได้การออก
ก าลังกายที่ส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยความกระฉับกระเฉง
และคล่องตัว 
 
2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
    1. เคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณป์ระกอบ (พ 3.1 ป. 1/1) 
    2. เล่นเกมเบ็ดเตล็ดและเข้าร่วมกิจกรรมทางกายที่ใช้การเคล่ือนไหวตามธรรมชาติ (พ 3.1 ป. 
1/2) 
    3. ออกก าลังกายและเล่นเกมตามค าแนะน าอย่างสนุกสนาน (พ 3.2 ป. 1/1) 
    4. ปฏิบัติตนตามกฎ กติกา ข้อตกลงในการเล่นเกมตามค าแนะน า (พ 3.2 ป. 1/2) 
 
3. จุดประสงค์การเรียนรู ้
    1. นักเรียนมีความรู้และสามารถบอกได้ว่าการเคลื่อนไหวร่างกายในแต่ละรูปแบบเป็นอย่างไร 
(K) 
 2. นักเรียนสามารถแสดงท่าทางของการเคลื่อนไหวร่างกายในแต่ละรูปแบบได้ (P) 
 3. นักเรียนมีความสนใจและเห็นคุณค่าของการเคลื่อนไหวร่างกาย (A) 
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4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
• ด้านความรู้ (K( 

วิธีการและการประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัด 

• ซักถามความรู้เกี่ยวกับลักษณะ 
การจัดท่าทางการเดินที่

ถูกต้อง 

• แบบประเมินผลการน าเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การเขียน
แผนท่ีความคิด 

• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 2 ขึ้นไป 

 
 
 

• ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A( 

วิธีการและการประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัด 

• สังเกตจากพฤติกรรมการ
แสดงออกของนักเรียน 

 

• แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และคณุลักษณะอันพึง
ประสงค ์

• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 2 ขึ้นไป 

 
 

• ด้านทักษะ/กระบวนการ (P( 

วิธีการและการประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัด 

• สังเกตจากพฤติกรรมการ
แสดงออกของนักเรียน 

• แบบประเมินทักษะ/กระบวนการ 
 

• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 2 ขึ้นไป 

 
5. สาระการเรยีนรู้ 

 รูปแบบของการเคลื่อนไหว  
 1. การเคล่ือนไหวร่างกายขณะอยู่กับที ่
 2. การเคล่ือนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่ 
 3.การเคล่ือนไหวร่างกายโดยใช้อปุกรณ์ประกอบ 
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6. แนวทางบูรณาการ  
สังคมศึกษาฯ   พูดคุยเก่ียวกับมารยาทและการแสดงออกที่เหมาะสมในการเดินผ่าน  

ผู้ที่อาวุโสกว่าหรือภิกษุสงฆ์ตามวัฒนธรรมไทย 
ภาษาต่างประเทศ  ฟังและอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการเดิน 
ภาษาไทย   พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะการเดินท่ีถูกต้อง 
คณิตศาสตร์           ฝึกนับจ านวนกา้วในขณะเดินในระยะทางที่ครูก าหนด 

    ศิลปะ   วาดภาพ/ระบายสี แสดงลักษณะท่าทางของคนเราในขณะเดินทาง  
ด้วยเท้า 
    

7. กระบวนการจัดการเรียนรู ้
   ขั้นที่ 1: น าเข้าสู่บทเรียน 

       1. ครูให้นักเรียนเข้าแถวหน้ากระดาน 4 แถว หัวหน้าห้องบอกท าความเคารพครูตรวจเช็ค
ความเรียบร้อยของเครื่องแต่งกายและเรื่องสุขภาพของนักเรียน 

2. ให้นักเรียนท าการบริหารกายโดยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อเตรียมร่างกายให้พร้อมส าหรับ
การฝึกปฏิบัติกจิกรรม โดยใหส้่งตัวแทนเพื่อนออกมา 1 คนเพื่อมาน าการบริหารร่างกาย    

   ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู ้

       1. ครูให้นักเรียนเข้าแถวหน้ากระดาน 4 แถว หัวหน้าห้องบอกท าความเคารพครูตรวจเช็ค
ความเรียบร้อยของเครื่องแต่งกายและเรื่องสุขภาพของนักเรียน 
2. ให้นักเรียนท าการบริหารกายโดยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อเตรียมร่างกายให้พร้อมส าหรับ
การฝึกปฏิบัติกจิกรรม โดยใหส้่งตัวแทนเพื่อนออกมา 1 คนเพื่อมาน าการบริหารร่างกาย 

   ขั้นที่ 3: ฝึกฝนทักษะและประสบการณ ์
1. ให้นักเรียนวาดภาพการเคลื่อนไหวร่างกายที่ตนเองชื่นชอบคนละ 1 ภาพการเคลื่อนไหว 
จากนั้น ครูสุ่มเลือกตัวแทนนักเรียน 5-6 คน ออกมาน าเสนอผลงานที่ตัวเองวาดหน้าชั้นเรียน 
โดยครูใช้ค าถามดังนี ้
             - ภาพที่นักเรียนวาดเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างไร 
              - ภาพที่นักเรียนวาดเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายส่วนใด  
             - ภาพที่นักเรียนวาดเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายวิธีใด 

     ขั้นที่ 4: การน าไปใช ้
1.ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 3 กลุ่ม ๆ ละเท่า ๆ กันแล้วให้นักเรียนส่งตัวแทนกลุ่มออกมากลุ่มละ 1 

คนเพื่อมาท าการจับฉลาก แลว้รับกระดาษไป ครูจะมีฉลาก 3 ใบ คือ  
   1) การเคล่ือนไหวร่างกายขณะอยู่กับที ่
      2) การเคล่ือนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่ 
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      3) การเคล่ือนไหวร่างกายโดยใช้อปุกรณ์ประกอบ 
 เมื่อแต่ละกลุ่ม จับสลากได้หัวข้อใด ให้ระดมความคิดจัดท าแผนภาพความคิด ลงในกระดาษที่
ครูแจกให้ แล้วส่งตัวแทนออกมาน าเสนอหน้าชั้นเรียน ดังตัวอย่าง 
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2. ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ รูปแบบการเคลื่อนไหวร่างกาย โดยครูใช้
ค าถามดังนี้ 
             1) การเคล่ือนไหวร่างกายมีกี่รูปแบบ อะไรบ้าง                       
             2) ในชีวิตประจ าวันของนักเรียนใช้การเคลื่อนไหววิธีใดมากที่สุด  
             3) การเคล่ือนไหวร่างกายมีประโยชน์อย่างไร 
     ขั้นที่ 5: สรุปความรู ้
       1. ครูให้นักเรียนเข้าแถวหน้ากระดาน 3 แถว ๆ ละเท่า ๆ  

2. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ เกี่ยวกบัเรื่องรูปแบบของการเคล่ือนไหวร่างกาย พรอ้มให้
นักเรียนแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้ค าถามท้าทาย ดังนี้ 
                     1)  ถ้ามีคนบังคับไม่ให้นักเรียนเคลื่อนไหวร่างกายเลย ใน 1 วัน นักเรียนจะรู้สึกอย่างไร 

3. ให้นักเรียนตรวจเช็คความเรียบร้อยของเครื่องแต่งกาย/หัวหน้าห้องบอกท าความ  
 
8. กิจกรรมเสนอแนะ 

     • มอบหมายให้นักเรียนฝึกหัดทักษะการเดินให้ถูกต้องและสง่างาม ด้วยการฝึกเดินทูนสมุดบน
ศีรษะ ใน 

ระยะทางเส้นตรง ให้ได้ระยะทางที่ยาวเพิ่มขึ้น โดยที่สมุดไม่หล่นจากศีรษะ 
 
9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
    1. ภาพหรือวีดิทัศน์แสดงลักษณะท่าทางการเดินสวนสนาม 
    2. ภาพแสดงลักษณะท่าทางการเดินท่ีถูกต้อง 
    3. เกมเดินทูนสมุดบนศีรษะ  

4. ลานอเนกประสงค์/สนามหญ้า/หรือโรงฝึกพลศึกษา 
5. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ป. 3 
6. สื่อการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา สมบรูณ์แบบ ป. 3  
7. แบบฝึกหัด สุขศึกษาและพลศึกษา ป. 3  
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10. บันทึกหลงัการจัดการเรียนรู้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 .1ความส าเร็จในการจัดการเรียนรู้        

   แนวทางในการพัฒนา          

 .2ปัญหาอุปสรรคในการสอน/         

   แนวทางในการแก้ไข           

 .3สิ่งท่ีไม่ได้ปฏิบัติตามแผน         

   เหตุผล           

 .4การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้        

     

 (ลงชื่อ)     ครูผู้สอน 
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แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรยีนรู้ที่ 7 (บูรณาการกับวชิาศิลปะ( 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2                                 เรื่อง การเคลือ่นไหวพื้นฐานในการวิ่ง  

ภาคเรียนที่  2                                                                      เวลา  1  คาบ 

วิชา  กรีฑา                                               ชั้นประถมศึกษาปีที ่ 1 
 
 
มาตรฐานการเรียนรู/้ตัวชี้วัด 
มาตรฐาน พ 3.1   เข้าใจ  มีทักษะในการเคลื่อนไหว  กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม  และกีฬา 

ตัวชี้วัด 

 1. เคลื่อนไหวรา่งกายขณะอยู่กับที่ เคลื่อนที่และใช้อุปกรณท์ี่สร้างขึ้นมาเองประกอบ 

 2. เล่นเกมเบ็ดเตล็ดและเข้าร่วมกิจกรรมทางกายที่ใช้การเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ 

มาตรฐาน พ 3.2   รักการออกก าลังกาย  การเล่นเกม  และการเลน่กีฬา  ปฏิบัติเปน็ประจ าอย่าง 

สม่ าเสมอ  มวีินัยเคารพสิทธ ิ กฎ  กติกา มนี้ าใจนักกฬีา  มีจิตวิญญาณในการแข่งขนั และชืน่ชม
ใน 

สุนทรียภาพของการกฬีา 

ตัวชี้วัด 
1. ออกก าลังกาย และเล่นเกม ตามค าแนะน า อย่างสนุกสนาน 

2.  ปฏิบัติตนตามกฎ กติกา ข้อตกลงในการเล่นเกมตามค าแนะน า 

สมรรถนะ 
1. ความสามารถในการคิดคิดสร้างสรรค ์
2. ความสามารถในการใชท้ักษะชีวิต 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
1. ซื่อสัตย์สุจริต 
2. ใฝ่เรียนรู ้
3. มุ่งมั่นในการท างาน 

1.   สาระการเรียนรู้ 
การเคลื่อนไหวพื้นฐานในการวิ่ง คือการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยความเร็วที่มีทั้งหมด เพื่อ

ไปสู่อีกจุดหนึ่งโดยเวลาที่น้อยที่สุด การจะวิ่งระยะสั้นให้เร็วได้นั้นประกอบด้วยหลายองค์ประกอบ
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ด้วยกัน คือ ท่าทาง องศาในการวิ่ง ความสัมพันธ์ระหว่างแขนและขา รวมไปถึงการฝึกในแบบฝึก

ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความเร็วให้มีมากขึ้น และดีกว่าเดิม ทั้งนี้การวิ่งระยะสั้นยังเป็นพื้นฐานของกีฬา

อื่น ๆ ที่สามารถน าไปใช้ในกีฬาอื่น ๆ ได้อีกด้วย 

2.  จุดประสงค์การเรียนรู้ (K,P,A( 

2.1 นักเรียนรู้จักวิธกีารเคลื่อนไหวพื้นฐานในการวิ่งได้ (K) 

2.2 นักเรียนสามารถเคลื่อนไหวในการวิ่งได้ (P) 

2.3 นักเรียนตั้งใจและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมอย่างมรีะเบียบวินยัและตรงต่อ

เวลา (A) 

3.  สื่อการเรียนการสอน  

อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน (เชน่ กรวย อุปกรณ์ Speed Ladder รั้ว ไม้วิ่งผลัดที่ผู้เรียนสร้าง
ขึ้นมา)  
4.  กิจกรรมการเรยีนการสอน 

กิจกรรม วิธีการสอน สื่อ/อุปกรณ ์ การประเมินผล 
 
ขั้นเตรียม  (5นาที( 
1. ส ารวจนักเรียน 

1.1 ให้ผู้เรียนเขา้แถวตอน 2 แถว  
1.2 ส ารวจนักเรียนโดยการเช็คชื่อ  
1.3 ให้นักเรียนยดืเหยียดกล้ามเนื้อ  

 
 
 
 
 

 
               ครู 
        นักเรยีน 

 
อธิบาย/ชี้แจง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ใบรายชื่อ 
ปากกา 
นกหวีด 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
-สังเกตการ
ปฏิบัติ 
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ขั้นอธิบายสาธิต  (10 นาที( 
1. ครูอธิบายและสาธิตวิธีการการเคลื่อนไหว
พื้นฐานในการวิ่ง เช่น การกระโดด การวิ่งไป
ข้างหน้า-ถอยหลัง การหมุนตัว วิ่งสไลด์
ด้านข้าง ให้นกัเรียนฟังและดูตาม 
2. ครูสาธิตวิธีการการวิ่งต่าง ๆ ท่าทางในการ
วิ่ง โดยท าให้นกัเรียนด ู
3. วิธีการตามจ านวนเลขที่ก าหนด 

อธิบาย 

 
 

 
 

- ลานพล

ศึกษา 

- กรวย 

- Speed 

Ladder 

- รั้ว 

- ไม้วิ่งผลัด 

-สังเกตความ
สนใจ 
-สังเกตความ
ประพฤต ิ

 
 

ขั้นฝึกปฬิบัต ิ (15 นาที( 
1. ครูให้นักเรยีนปฏิบัติทกัษะที่เคลื่อนไหวอยู่
กับที ่
    -   หมุนตวัอยู่กับที่   ใช้ขาหลัก ข้างละ 5 
รอบ 
2. ครูให้นักเรยีนปฏิบัติทกัษะที่เคลื่อนไหว
แบบเคลื่อนที ่
    -  วิ่งไปข้างหนา้-ถอยหลัง  คนละ 2  รอบ 
    -   วิ่งสไลด์ด้านข้าง  คนละ  2  รอบ 
3. ครูให้นักเรยีนจับคู่กัน ให้วิ่งสไลด์ข้าง
พร้อมกัน  

อธิบาย

นักเรียน

ปฏิบัติ 

ตามขั้นตอน 

 

ครูให้

ค าแนะน า 

 
 

- ลานพล

ศึกษา 

- กรวย 

- Speed 

Ladder 

- รั้ว 

- ไม้วิ่งผลัดที่

สร้างขึ้นมา 

-สังเกตความ
สนใจ 
-สังเกตความ
ประพฤต ิ
 

 
ขั้นน าไปใช้  (15 นาที( 
นักเรียนเลน่เกม วิ่งผลัดเคลื่อนไหวผสม 
แบ่งผู้เล่นออกเป็น 4 ทีม เท่า ๆกัน เล่นโดย
ให้ผู้เล่นถือของที่ท าขึน้มาพร้อมกันวิง่ไปด้วย
ตามทักษะเคลื่อนไหวตามที่ก าหนดไว้ คอื  
(วิ่งอ้อมกรวย 4 มุม) 
เริ่มต้น  วิ่งไปข้างหน้า5เมตร กระโดดขา
คู่ข้ามกรวย 2 ครั้งวิ่งสไลด์ด้านข้าง5เมตร
วิ่งถอยหลัง5เมตรวิ่งกลับมาสง่บอล

 
อธิบาย

นักเรียน

ปฏิบัติ 

ตามขั้นตอน 

 

ครูให้

ค าแนะน า 

 

 
- ลานพล

ศึกษา 

- กรวย 

- Speed 

Ladder 

- รั้ว 

- ไม้วิ่งผลัดที่

สร้างขึ้นมา 

 
-สังเกตความ
สนใจ 
-สังเกตความ
ประพฤต ิ
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ให้ผู้เล่นในทมีตนเอง และปฏิบัติต่อไปเรื่อย 
ๆจนครบทุกคนในทีม  
 
                                  (วิ่งถอยหลัง) 
 
  (วิง่เร็ว)                                                      
(วิ่งสไลด์) 
 
 
 
            (วิ่งเร็ว)                           (กระโดด 
2 ครั้ง) 
          เริ่มต้น/สิ้นสุด         
 

 

ขั้นสรุป  (5 นาที( 
1.  ครูสรุปเกี่ยวกับทักษะการเคลื่อนไหวกีฬา
กรีฑา และทีม่าของอุปกรณท์ี่นกัเรียนท า
ขึ้นมา  
2.  ครูตั้งค าถามในการเรียนและประโยชน์ที่

ได้รับ 

3.  แนะน าเรื่องสุขบัญญัต ิ

4.  ชี้แจงบทเรยีนในคาบต่อไป 

 
สรุป 

 
- 

 
สังเกตความ
ประพฤต ิ
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5.การวัดและประเมินผล 

จุดประสงค์การเรียนรู ้ การวัดผล เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมินผล 

ด้านความรู้(K)  
นักเรียนรู้จักวิธกีารเคลื่อนไหว

พื้นฐานในการวิ่งได ้

การสังเกตการ

ตอบค าถาม

ของนักเรียน 

แบบสังเกตการ

ตอบค าถาม 

นักเรียนร้อยละ 70 

ตอบค าถามได้ถูกต้อง

ในระดับ ดีขึ้นไป    ถือ

ว่าผ่านเกณฑ ์

ด้านทักษะ(P) 
นักเรียนสามารถเคลื่อนไหวใน

การวิ่งได้  

การสังเกต
พฤติกรรมของ
นักเรียน 

แบบสังเกต
พฤติกรรมของ
นักเรียน 

นักเรียนร้อยละ 80 

ตั้งใจเรียนและให้ความ

ร่วมมือในการท า

กิจกรรมในระดับ ดีขึ้น

ไปถือว่าผ่านเกณฑ ์

ด้านคุณลักษณะ(A) 
นักเรียนตั้งใจและให้ความ

ร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม

อย่างมีระเบียบวินัย และตรงต่อ

เวลา  

 

การสังเกต
พฤติกรรมของ
นักเรียน 

แบบสังเกต
พฤติกรรมของ
นักเรียน 

นักเรียนร้อยละ 80 

ตั้งใจเรียนและให้ความ

ร่วมมือในการท า

กิจกรรมในระดับ ดีขึ้น

ไปถือว่าผ่านเกณฑ ์

6.  บรรณานุกรม 

 1. ชูชาติ รอดถาวร, ภาสกร บุญนิยม. หนงัสือเรียน วิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศกึษา 
ป.1. พิมพ์คร้ังที่ 4. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์ อจท. จ ากัด, 2551. แหล่งการเรียนรู ้ 
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แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรยีนรู้ที ่8  
(บูรณาการกบัวิชาคณิตศาสตร ์และวิชาศลิปะ( 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3                        เรื่อง ทักษะการวิ่งด้วยอุปกรณ์ speed ladder  
ภาคเรียนที่  2                                                                   เวลา  1  คาบ 
วิชา  กรีฑา                                ชั้นประถมศึกษาปีที ่ 2 
 
 
มาตรฐานการเรียนรู/้ตัวชี้วัด 
มาตรฐาน พ 3.1   เข้าใจ  มีทักษะในการเคลื่อนไหว  กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม  และกีฬา 

ตัวชี้วัด 

 1.  เคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ เคลื่อนที่และใช้อุปกรณ์ประกอบ 

 2. เล่นเกมเบ็ดเตล็ดและเข้าร่วมกิจกรรมทางกายที่ใช้การเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ 

มาตรฐาน พ 3.2   รักการออกก าลังกาย  การเล่นเกม  และการเลน่กีฬา  ปฏิบัติเปน็ประจ าอย่าง 

สม่ าเสมอ  มวีินัยเคารพสิทธ ิ กฎ  กติกา มีน้ าใจนักกฬีา  มีจิตวิญญาณในการแข่งขนั และชืน่ชม
ใน 

สุนทรียภาพของการกีฬา 

ตัวชี้วัด 
1. ออกก าลังกาย และเล่นเกม ตามค าแนะน า อย่างสนุกสนาน 

2.  ปฏิบัติตนตามกฎ กติกา ข้อตกลงในการเล่นเกมตามค าแนะน า 

สมรรถนะ 
1. ความสามารถในการคิด 
2. ความสามารถในการใชท้ักษะชีวิต 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
1. ซื่อสัตย์สุจริต 
2. ใฝ่เรียนรู ้
3. มุ่งมั่นในการท างาน 
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1.   สาระการเรียนรู้ 
การวิ่งด้วยอุปกรณ์ speed ladder คือการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยความเร็วที่มีทั้งหมด 

เพื่อไปสู่อีกจุดหนึ่งโดยเวลาที่น้อยที่สุด การจะวิ่งระยะสั้นให้เร็วได้นั้นประกอบด้วยหลาย

องค์ประกอบด้วยกัน คือ ท่าทางตามค าสั่งของครู เช่นท่าทางของสัตว์ ท่าทางของตัวการ์ตูน องศา

ในการวิ่ง ความสัมพันธ์ระหว่างแขนและขา รวมไปถึงการฝึกในแบบฝึกต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความเร็ว

ให้มีมากขึ้น และดีกว่าเดิม ทั้งนี้การวิ่งระยะสั้นยังเป็นพื้นฐานของกีฬาอื่น ๆ ที่สามารถน าไปใช้ใน

กีฬาอื่น ๆ ได้อีกด้วย 

2.  จุดประสงค์การเรียนรู้ (K,P,A( 

2.1 นักเรียนรู้จักวิธกีารวิ่งด้วยอปุกรณ์ speed ladder ได้ (K) 

2.2 นักเรียนสามารถเคลื่อนไหวในการวิ่งด้วยอุปกรณ์ speed ladder ได้ (P) 

2.3 นักเรียนตั้งใจและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมอย่างมรีะเบียบวินัยและตรงต่อ

เวลา (A) 

3.  สื่อการเรียนการสอน  

อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน (เชน่ กรวย อุปกรณ์ Speed Ladder รั้ว ไม้วิ่งผลัด)  
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4.  กิจกรรมการเรยีนการสอน 

กิจกรรม วิธีการสอน สื่อ/
อุปกรณ ์

การ
ประเมินผล 

ขั้นเตรียม  (5นาที( 
2 ส ารวจนักเรียน 

2.1 ให้ผู้เรียนเขา้แถวตอน 2 แถว  
2.2 ส ารวจนักเรียนโดยการเช็คชื่อ  
2.3 ให้นักเรียนยืดเหยียดกล้ามเนื้อ  

 
 
 
 
 

 
               ครู 
        นักเรยีน 

อธิบาย/
ชี้แจง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ใบรายชื่อ 
ปากกา 
นกหวีด 

 
 

 
 
 
 
 
 

-สังเกตการ
ปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ขั้นอธิบายสาธิต  (10 นาที( 
1. อธิบายถึงความส าคัญของทกัษะวิ่ง พรอ้ม
สาธิต คือ 
- การวิ่งด้วยอุปกรณ์ speed ladder 

 

 
อธิบาย 

 
 
 

 
- ลานพล

ศึกษา 

- กรวย 

- Speed 

Ladder 

- รั้ว 

- ไม้วิ่งผลัด 

 
 
 
 

 
-สังเกตความ
สนใจ 
-สังเกตความ
ประพฤต ิ
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กิจกรรม วิธีการสอน สื่อ/
อุปกรณ ์

การ
ประเมินผล 

 
ขั้นฝึกปฬิบัต ิ (15 นาที( 
1.ให้นักเรียนเข้าแถว 1 แถวพร้อมปฏิบัติในการ
วิ่งแล้วอุปกรณ์ speed ladder ด้วยท่าทางตาม
ค าสั่งครู หรือเพื่อน 

      
 

                   
        = ครู 
  = นักเรียน             

 
อธิบาย 

นักเรียน
ปฏิบัติ 
ตามขั้นตอน 
 
ครูให้
ค าแนะน า 

 

 
- ลานพล

ศึกษา 

- กรวย 

- Speed 

Ladder 

- รั้ว 

- ไม้วิ่งผลัด 

 

 
-สังเกตความ
สนใจ 
-สังเกตความ
ประพฤต ิ
 

 
ขั้นน าไปใช้  (15 นาที( 
1 ให้นักเรียน เข้าแถวและยืนหันหน้าเข้าอุปกรณ์ 
speed ladder  
12 ให้นักเรียนวิ่งในช่องของอุปกรณ์ speed 
ladder ด้วยท่าทางตามที่ตวัเองต้องการ 

 

 
 
 

 
อธิบาย 

นักเรียน
ปฏิบัติ 
ตามขั้นตอน 
 
ครูให้
ค าแนะน า 

 
- ลานพล

ศึกษา 

- กรวย 

- Speed 

Ladder 

- รั้ว 

- ไม้วิ่งผลัด 

 
 
 

 
-สังเกตความ
สนใจ 
-สังเกตความ
ประพฤต ิ
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กิจกรรม วิธีการสอน สื่อ/
อุปกรณ ์

การ
ประเมินผล 

ขั้นสรุป  (5 นาที( 
1.  ครูสรุปเกี่ยวกับทักษะการเคลื่อนไหวกีฬา
กรีฑา และเฉลยท่าทางต่าง ๆ ที่แสดงขึน้มา  
2.  ครูตั้งค าถามในการเรียนและประโยชน์ที่

ได้รับ 

3.  แนะน าเรื่องสุขบัญญัต ิ

4.  ชี้แจงบทเรยีนในคาบต่อไป 

 
สรุป 

 
- 

 
สังเกตความ
ประพฤต ิ

5. การวัดและประเมินผล 

จุดประสงค์การเรียนรู ้ การวัดผล เครื่องมือวัด 
เกณฑ์การ

ประเมินผล 

ด้านความรู้(K)  
นักเรียนรู้จักวิธกีารวิ่งด้วย

อุปกรณ์ speed ladder 

และท่าทางได้ 

การสังเกตการตอบ

ค าถามของนกัเรียน 

แบบสังเกตการ

ตอบค าถาม 

นักเรียนร้อยละ 70 

ตอบค าถามได้ถูกต้อง

ในระดับ ดีขึ้นไป    ถือ

ว่าผ่านเกณฑ ์

ด้านทักษะ(P) 
นักเรียนสามารถเคลื่อนไหว

ในการวิ่งด้วยอุปกรณ์ 

speed ladder และท า

ท่าทางเลียนแบบได้  

 

การสังเกตพฤติกรรม
ของนักเรียน 

แบบสังเกต
พฤติกรรมของ
นักเรียน 

นักเรียนร้อยละ 80 

ตั้งใจเรียนและให้

ความร่วมมือในการท า

กิจกรรมในระดับ ดีขึ้น

ไปถือว่าผ่านเกณฑ ์

ด้านคุณลักษณะ(A) 
นักเรียนตั้งใจและให้ความ

ร่วมมือในการปฏิบัติ

กิจกรรมอย่างมีระเบียบวินัย 

และตรงต่อเวลา  

การสังเกตพฤติกรรม
ของนักเรียน 

แบบสังเกต
พฤติกรรมของ
นักเรียน 

นักเรียนร้อยละ 80 

ตั้งใจเรียนและให้

ความร่วมมือในการท า

กิจกรรมในระดับ ดีขึ้น

ไปถือว่าผ่านเกณฑ ์



  190 

6.  บรรณานุกรม 

 1. ชูชาติ รอดถาวร, ภาสกร บุญนิยม. หนงัสือเรียน วิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศกึษา 
ป.2. พิมพ์คร้ังที่ 3. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์ อจท. จ ากัด, 2551. แหล่งการเรียนรู ้ 
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แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรยีนรู้ที ่9  
(บูรณาการกบัวิชาคณิตศาสตร ์และวิชาศลิปะ( 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8                                              เรื่อง ทักษะการยิงประตู  
ภาคเรียนที่  2                                          เวลา  1  คาบ 
วิชา ฟุตบอล                                                          สัปดาห์ที่  8  
วันที่                                                 ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 
 
 
มาตรฐานการเรียนรู/้ตัวชี้วัด 
มาตรฐาน พ 3.1   เข้าใจ  มีทักษะในการเคลื่อนไหว  กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม  และกีฬา 

ตัวชี้วัด 

 ป.3/1   ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกาย  ขณะอยู่กับที่  เคลื่อนที่และใช้อุปกรณ์ประกอบ
อย่างมีทิศทาง 

ป.3/2   เคลื่อนไหวร่างกายที่ใช้ทักษะการเคลื่อนไหวแบบบังคับทิศทางในการเล่นเกม
เบ็ดเตล็ด 

มาตรฐาน พ 3.2   รักการออกก าลังกาย  การเล่นเกม  และการเล่นกีฬา  ปฏิบัติเป็นประจ าอย่าง
สม่ าเสมอ  มีวินัย  เคารพสิทธิ  กฎ  กติกา มีน้ าใจนักกีฬา  มีจิตวิญญาณใน
การแข่งขัน และชื่นชม ในสุนทรียภาพของการกีฬา 

ตัวชี้วัด 

  ป.3/1  เลือกออกก าลังกาย  การละเล่นพื้นเมือง  และเล่นเกม ที่เหมาะสมกับจุดเด่น จุดด้อย 
และข้อจ ากัดของตนเอง 

ป.3/2  ปฏิบัติตามกฎ  กติกาและข้อตกลงของการออกก าลังกาย  การเล่นเกม  การละเล่น
พื้นเมืองได้ด้วยตนเอง 

สมรรถนะ 
1. ความสามารถในการคิด การนับเลข 
2. ความสามารถในการใชท้ักษะชีวิต 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
1. ซื่อสัตย์สุจริต 
2. ใฝ่เรียนรู ้
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3. มุ่งมั่นในการท างาน 
1.   สาระการเรียนรู้ 

รู้และเข้าใจการยิงประตูเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดในเกมการแข่งขันฟุตบอล ซึ่งเป็นการตัดสิน
ผลว่าจะแพ้หรือชนะ ดังนั้นจึงจ าเป็นที่ต้องมีการฝึกทักษะในการยิงประตูในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้
เกิดทักษะความช านาญ                    

การยิงด้วยด้วยข้างเท้าด้านในเป็นการยิงที่เหมือนกับการส่งด้วยข้างเท้าด้านใน การยิง
ด้วยด้วยข้างเท้าด้านในลูกอาจจะไม่แรงเท่ากับการยิงด้วยหลังเท้า แต่จะได้ความแม่นย าและ
ก าหนดทิศทางได้ง่ายกว่าการยิงด้วยหลังเท้า  การยิงในลักษณะนี้จึงมักจะเกิดมากที่สุดในการ
แข่งขัน   

2.  จุดประสงค์การเรียนรู้ (K,P,A( 
นักเรียนสามารถอธิบายทักษะการยิงประตูได้ 
นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะการยิงประตูได้ 
นักเรียนบอกประโยชน์ของทักษะการยิงประตูได้ 

3.  สื่อการเรียนการสอน  
อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน (เชน่ ลูกฟุตบอล กรวย)  
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4.  กิจกรรมการเรยีนการสอน 
กิจกรรม วิธีการ

สอน 
สื่อ/

อุปกรณ ์
การ

ประเมินผล 
 
ขั้นเตรียม  (5นาที( 

ส ารวจนักเรียน 
- ให้ผู้เรียนเขา้แถวตอน 2 แถว  
- ส ารวจนักเรียนโดยการเช็คชื่อ  
- ให้นักเรียนยืดเหยียดกล้ามเนื้อ  

 
 

 
 
 
 

 
               ครู 
        นักเรยีน 

 
อธิบาย/
ชี้แจง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ใบรายชื่อ 
ปากกา 
นกหวีด 
ลูกแชร์
บอล 
ตะกร้า 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
-สังเกตการ
ปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ขั้นอธิบายสาธิต  (10 นาที( 
1. ครูอธิบายเกี่ยวกับการฝกึทักษะการยิงประตู

ด้วยข้างเทา้ดา้นในกีฬาฟุตบอลในรูปแบบต่าง ๆ 

พร้อมกับสาธติ 

       - การยิงประตูด้วยข้างเท้าดา้นใน ด้านนอก 
และหลังเท้า 

 
อธิบาย 

 
 
 

 
นกหวีด 
ลูกฟุตบอล 
ประต ู
สนาม
ฟุตบอล 

 
 

 
-สังเกตความ
สนใจ 
-สังเกตความ
ประพฤต ิ
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ขั้นฝึกปฬิบัต ิ (15 นาที( 
1. ให้นักเรียนจัดแถวหน้ากระดาน  2  แถว ยืนห่าง

จากประตูฟุตบอล  4  เมตร     

2. ให้นักเรียนฝึกยิงประตูด้วยข้างเท้าด้านใน 

โดยการฝึกยิงลูกนิ่ง 

3. ให้นักเรียนบังคับทิศทางในการยิงให้เข้า

เป้าหมาย 

4.นักเรียนยิงประตูเสร็จให้ไปเก็บลูกบอลแล้วมาตั้ง

จุดเดิมเพื่อให้เพื่อนยงิประตตู่อไป 

5.นักเรียนเก็บบอลมาตั้งเสรจ็แล้วให้ไปต่อหลัง

เพื่อน 

 

 

 
              

 

      

                                          
                                          

 
อธิบาย 

นักเรียน
ปฏิบัติ 
ตามขั้นตอน 
 
ครูให้
ค าแนะน า 

 
 
 

 
นกหวีด 
ลูกฟุตบอล 
ประต ู
สนาม
ฟุตบอล 
 

 
-สังเกตความ
สนใจ 
-สังเกตความ
ประพฤต ิ
 

ประต ู
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                   =   ทิศทางการส่ง 

                   =   ครู 

            =   นักเรียน 

4. ครูคอยสังเกตการฝึกเมื่อเกิดข้อผิดพลาด 

สั่งหยุดแล้วแก้ไขทันท ี
 
ขั้นน าไปใช้  (15 นาที( 
1. ให้นักเรียนเข้า 1 แถว 

2. ให้นักเรียนต้ังแถวเตรียมฝึกทักษะการยิงประตู

ด้วยข้างเทา้ดา้นใน 

3. ให้นักเรียนท าการยงิประตูไปเมื่อยิงประตูไปแล้ว

ให้ไปเก็บบอลไปวางจุดที่จะเตะ 1 แล้วไปต่อแถว

หลังกลุ่ม 

4. ให้นักเรียน เสร็จแล้วให้ไปต่อหลังคนที่ 2 เพื่อท า

การยิงประตู                                                                          

5. ให้นักเรียนบวกจ านวนที่ยิงเข้าประตูของทุกคน           

                                                                                                                         

              
 

                                                         

                                                         

                                    

 

                                        

                                
                                

 
อธิบาย 

ทดสอบ 

 
นกหวีด 
ลูกฟุตบอล 
ประต ู
สนาม
ฟุตบอล 

 

 
-สังเกตความ
สนใจ 
-สังเกตความ
ประพฤต ิ
-แบบทดสอบ 
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                 =   ประตูฟุตบอล    

                 =   กรวย 

           =   ครู 

            =   นักเรียน    

              =   ทิศทางของการเคลื่อนที ่

                 =  ทิศทางของการยิงประต ู              

4. ครูคอยสังเกตการฝึกปฏบิัติ เมื่อเกิดขอ้ผิดพลาด
ครูส่ังหยุดและรีบแก้ไขทันที 
 
 
ขั้นสรุป  (5 นาที( 
1.  ครูสรุปเกี่ยวกับทักษะการเคลื่อนไหวกีฬา
ฟุตบอล  
2.  ครูตั้งค าถามในการเรียนและประโยชน์ที่ได้รับ 

3.  แนะน าเรื่องสุขบัญญัต ิ

4.  ชี้แจงบทเรยีนในคาบต่อไป 

 
สรุป 

 
- 

 
สังเกตความ
ประพฤต ิ
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5.  การวัดและประเมินผล 

จุดประสงค์การเรียนรู ้ การวัดผล เครื่องมือวัด 
เกณฑ์การ

ประเมินผล 

ด้านความรู้(K)  
นักเรียนสามารถอธิบายทักษะการ

ยิงประตูได ้

การสังเกตการ

ตอบค าถามของ

นักเรียน 

แบบสังเกตการ

ตอบค าถาม 

นักเรียนร้อยละ 70 

ตอบค าถามได้

ถูกต้องในระดบั ดี

ขึ้นไป    ถือว่าผ่าน

เกณฑ ์

ด้านทักษะ(P) 
นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะการ

ยิงประตูได ้

การสังเกต
พฤติกรรมของ
นักเรียน 

แบบสังเกต
พฤติกรรมของ
นักเรียน 

นักเรียนร้อยละ 80 

ตั้งใจเรียนและให้

ความร่วมมือในการ

ท ากิจกรรมในระดับ 

ดีขึ้นไปถือว่าผา่น

เกณฑ ์

ด้านคุณลักษณะ(A) 
นักเรียนบอกประโยชน์ของทักษะ

การยิงประตูได ้

 

การสังเกต
พฤติกรรมของ
นักเรียน 

แบบสังเกต
พฤติกรรมของ
นักเรียน 

นักเรียนร้อยละ 80 

ตั้งใจเรียนและให้

ความร่วมมือในการ

ท ากิจกรรมในระดับ 

ดีขึ้นไปถือว่าผา่น

เกณฑ ์

6.  บรรณานุกรม 

 1. ชูชาติ รอดถาวร, ภาสกร บุญนิยม. หนงัสือเรียน วิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศกึษา 
ป.3. พิมพ์คร้ังที่ 4. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์ อจท. จ ากัด, 2551.  
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ชื่อ-สกุล นายอนุศักดิ ์สุคง 
วัน เดือน ป ีเกิด 16 มิถุนายน 2527 
สถานที่เกิด จังหวัดนครสวรรค์ 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2549  

ปริญญาตร ีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา  
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
พ.ศ. 2553  
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา  
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
พ.ศ. 2562  
ปริญญาเอก การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่อยู่ปัจจุบัน 224/29 หมู่บ้านอาร์เคปารค์ ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม 
กรุงเทพมหานคร 

ผลงานตีพิมพ ์ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   
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