บทที่ 1
บทนา
1. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กาหนดเนื้อหาของวิชาพลศึกษา
ไว้ว่าผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่อง การเล่นเกมเบ็ดเตล็ดต่าง ๆ การเข้าร่วมกิจกรรมทางกายและกีฬา ทั้งประเภท
บุคคลและประเภททีมอย่างหลากหลายทั้งไทยและสากล การปฏิบัติตามกฎ กติกา ระเบียบ ข้อตกลงในการ
เข้าร่วม กิจกรรมทางกายและกีฬา และความมีน้าใจนักกีฬา โดยได้กาหนดไว้ในสาระที่ 3 การเคลื่อนไหว
การออกกาลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล มาตรฐานที่ 3.1 เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว
กิจกรรมทางกาย การเล่นเกมและกีฬา และมาตรฐานที่ 3.2 รักการออกกาลังกาย การเล่นเกมและกีฬา
ปฏิบัติเป็นประจาอย่างสม่าเสมอ มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้าใจนักกีฬา มีจิตวิ ญญาณในการแข่งขัน
และชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา โดยโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามได้จัดให้ นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 ได้เรียนวิชาพลศึกษาเรื่องการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด ตามหลักสูตรแกนกลาง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551:
174 - 176)
หลั ก สู ต รกลุ่ ม สาระสุ ข ศึก ษาและพลศึ ก ษาของโรงเรี ยนหลั ก เมือ งมหาสารคาม ได้ กาหนดให้
การเล่ นเกมเบ็ดเตล็ ดจัดอยู่ ในการเรียนรู้วิชาพลศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้
และมีทักษะในการออกกาลังกาย สอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้สาระที่ 3 การเคลื่อนไหวการ
ออกกาลังกายการเล่นเกมกีฬาไทยและกีฬาสากล มาตรฐาน พ 3.1 เข้าใจทักษะในการเคลื่อนไหวกิจกรรม
ทางกายการเล่นเกมและกีฬา ตัวชี้วัดที่ 2 เล่นเกมเบ็ดเตล็ดและเข้าร่วมกิจกรรมทางกายที่ใช้การเคลื่อนไหว
ตามธรรมชาติ มาตรฐาน พ 3.2 รั ก การออกก าลั ง กายการเล่ น เกมและการเล่ นกี ฬ าปฏิ บัติ เ ป็น ป ระจ า
อย่ า งสม่ า เสมอ มี วิ นั ย เคารพสิ ท ธิ ก ติ ก า
มี น้ า ใจนั ก กี ฬ ามี จิ ต วิ ญ ญาณในการแข่ ง ขั น และชื่ น ชม
ในสุ น ทรี ย ภาพของการกี ฬ า ตั ว ชี้ วั ด ที่ 1 ออกก าลั ง กาย และเล่ น เกมตามค าแนะน าอย่ า งสนุ ก สนาน
ตัวชี้วัดที่ 2 ปฏิบัติตนตามกฎ กติกา ข้อตกลงในการเล่นเกมตามคาแนะนา (โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม,
2558:15)
จากการจัดทาโครงการทดสอบสมรรถภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหลักเมือง
มหาสารคาม ในภาคเรี ย นที่ 1 ปี การศึกษา 2563 ได้ทาการทดสอบสมรรถภาพ พบว่านักเรียนมีความ
คล่องแคล่วว่องไวอยู่ในระดับต่ากว่ามาตรฐาน ทั้งนี้ผู้สอนได้รับผิดชอบสอน ในวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
(การเล่ น เกมเบ็ ด เตล็ ด ) ในภาคเรี ย นที่ 2 ผู้ วิ จั ย จึ ง มี แ นวคิ ด ที่ จ ะพั ฒ นาสมรรถภาพทางกายด้ า นความ
คล่องแคล่วว่องไวควบคู่ไปกับการเรียนการสอน จึงได้จัดทาแผนการเรียนรู้ที่เน้นการฝึกความคล่องแคล่ว
ว่องไวในการเรียนรายวิชาพลศึกษา กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา เป็นการศึกษาด้านสุขภาพที่มีเป้าหมาย
หลัก เพื่อการดารงสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัวและชุมชน
ให้ยั่งยืนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว การออกกาลังกาย การเล่นเกมและกีฬา เป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาโดยรวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา รวมทั้งสมรรถภาพเพื่อสุ ขภาพและกีฬา
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 164) การเรียนการสอนวิชาพลศึกษาของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหลัก
เมืองมหาสารคามสอนเรื่องการออกกาลังกายด้วยการเคลื่อนไหวเบื้องต้น เพื่อพัฒนาผู้เรียน ทั้ง 4 ด้าน
จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด
โดยใช้ แ ผนการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบใช้ ท ฤษฎี พ หุ ปั ญ ญา ประกอบด้ ว ย 3 ขั้ น ตอนได้ แ ก่ ขั้ น น า ขั้ น สอน
(ดาเนินการสาธิต,ขั้นฝึก) และขั้นสรุป ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
ซึ่ ง มี ห น่ ว ยการเรี ย นรู้ ใ นการจั ด ท าแผน เพื่ อ พั ฒ นาผู้ เ รี ย นในภาคเรี ย นที่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา 2563
โดยผู้ วิ จั ย ใช้ เ วลาในการพั ฒ นาเป็ น เวลา 8 สั ป ดาห์ เพื่ อ น ามาเปรี ย บเที ย บและพั ฒ นาผู้ เ รี ย นต่ อ ไป
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2...วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1...เพื่อหาประสิ ทธิภ าพของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด โดยใช้ แผนการจัดการ
เรียนรู้แบบใช้ทฤษฎีพหุปัญญา ที่มีผลดีต่อสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
หลักเมืองมหาสารคาม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ให้ได้ตามเกณฑ์75/75
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้
ทฤษฎีพหุ ปัญญา ที่มีผลดีต่อสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหลักเมือง
มหาสารคาม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้
แบบทดสอบ เรื่องการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด
3...เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด โดยใช้
แผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ทฤษฎีพหุปัญญา ที่มีผลดีต่อสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
3. สมมติฐานของการวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ทฤษฎีพหุปัญญา
กลุ่ มสาระการเรี ย นรู้ สุ ขศึกษาและพลศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 โรงเรียนหลั กเมือง
มหาสารคาม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้แผนการจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษา สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่องการเล่นเกม
เบ็ดเตล็ด ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 เพื่อนาไปใช้เป็นสื่อประกอบการสอนของครูผู้สอน และวิชาพล
ศึกษา
2..ได้แนวทางสาหรับครูและผู้สนใจในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม แนวคิด วิธีการ
รูปแบบ ฯลฯ ในรายวิชาอื่นๆ ต่อไป
5. ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้
5.1 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
5.1.1..ขอบเขตด้านประชากรที่ศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหลักเมือง
มหาสารคาม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ประชากรเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งมีทั้งหมด 6
ห้อง.จานวนนักเรียน 219 คน
5.1.2 ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่.1
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ภาคเรียนที่..2..ปีการศึกษา..2563 จานวน..1..ห้อง ได้แก่ ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 1/4 จานวน 37 คน โดยแยกเป็น ชาย 18 คน หญิง 19 คน โดยวิธีการสุ่มแบบ
เจาะจง.(Purposive..Sampling) (บุญเรียง ขจรศิลป์, 2553 : 49)
5.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเนื้อหาวิชาพลศึกษา (การเล่นเกมเบ็ดเตล็ด) ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาในรายวิชาที่จัดทาเป็น
แผนการจัดการเรียนรู้..8 สัปดาห์..8..แผนการจัดการเรียนรู้ สัปดาห์ละ 60 นาที จาก 1 หน่วยการเรียนรู้ 1
บท และ 8 เรื่อง (รายละเอียดอยู่ในบทที่ 3 หน้า 13)
5.3..ขอบเขตด้านตัวแปร ตัวแปรต้น ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้การเล่นเกมเบ็ดเตล็ด แบบใช้
ทฤษฏีพหุปัญญาที่มีผลดีต่อสมรรถภาพทางกาย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหลักเมือง
มหาสารคาม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 จานวน 8 แผน 8 สัปดาห์
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ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่
1...ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพลศึกษาด้วยแผนการจัดการเรียนรู้การเล่นเกมเบ็ดเตล็ด โดยใช้
แผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ทฤษฎีพหุปัญญา ที่มีผลดีต่อสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
2...ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด โดยใช้
แผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ทฤษฎีพหุปัญญา ที่มีผลดีต่อสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
5.4..ขอบเขตด้านเวลา
ระยะเวลาในการวิจัย ผู้วิจัยดาเนินการวิจัยในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่
7 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึง 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เป็นเวลา 8 สัปดาห์
6..นิยามศัพท์เฉพาะ
6.1 แผนการจัดการเรียนรู้
การวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเป็นแนวดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนแต่ละครั้งโดยกาหนดสาระสาคัญ จุดประสงค์ เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอนสื่อ ตลอดจนการวัดผล
และการประเมินผล
6.2 แผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ทฤษฏีพหุปัญญา
แผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ทฤษฎีพหุปัญญา หมายถึง ความสามารถที่จะค้นหาปัญหา
และหาทางแก้ไขปัญหา รวมไปถึงความสามารถในการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ เพื่อตอบสนองหรือรับใช้สังคมของตน
เขาต้องการแสดงให้เห็นอย่างเจาะจง และกระตุ้นเตือนผู้ใหญ่ โดยเฉพาะครูว่า เด็กแต่ละคนมีปัญญาหรือ
ความฉลาดหลายด้าน ซึ่งเป็นหน้าที่ของครูที่จะต้องค้นหา เพื่อสามารถช่วยกระตุ้น หรือจัดการเรียนรู้ใน
ห้องเรียนให้เหมาะกับเด็กแต่ละคน
6.3 การเล่นเกมเบ็ดเตล็ด หมายถึง การเล่นที่มีรูปแบบและวิธีการเล่นอย่างง่ายๆ นิยมเล่นกันใน
กลุ่มเพื่อนเมื่อมีเวลาว่าง ทาให้ผู้เล่นมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน
6.4 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หมายถึง นักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
6.5 ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ หมายถึง คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ตาม
เกณฑ์ประสิทธิภาพ 75/75 โดยที่
1. 75 ตัวแรก เป็นประสิทธิภาพกระบวนการ ( ) ซึ่งคานวณได้จากร้อยละของค่าเฉลี่ย
ของคะแนนทั้งหมดที่เก็บรวบรวมระหว่างการจัดการเรียนการสอน
2. 75 ตัวหลัง เป็นประสิทธิภาพผลลัพธ์ ( ) ซึ่งคานวณได้จากร้อยละของค่าเฉลี่ยของ
คะแนนที่วัดด้วยแบบทดสอบ หลังเรียนครบทุกแผนการจัดการเรียนรู้
6.6 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนรวมที่ได้จากการทาแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน เรื่องการเล่นเกมเบ็ดเตล็ดกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ที่สร้างขึ้นเป็นแบบทดสอบ แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จานวน
30 ข้อ
6.7 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่ดีหรือทัศนคติที่ดี ต่อแผนการจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษา
เรื่องการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด แสดงออกมาเป็น 5 ระดับ คือ ความพึงพอใจ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อยและ
น้อยที่สุด

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนามาใช้เป็นแนวทางการศึกษา
ในการวิจัย ดังต่อไปนี้
1..หลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา พ.ศ. 2551
2. หลักสูตรวิชาพลศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่1 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
3..การเล่นเกมเบ็ดเตล็ด
4..แผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ทฤษฎีพหุปัญญา
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
6..ความพึงพอใจ
7..งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
8. กรอบแนวคิด
1...หลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา พ.ศ. 2551
หลักสูตรแกนกลาง
จากการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และคู่มือการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สามารถสรุปสาระสาคัญได้ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ,
2551: 174 - 176)
สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกกาลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทยและกีฬาสากล
มาตรฐาน พ 3.1 เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกายการเล่นเกม และกีฬา
มาตรฐาน พ 3.2 รักการออกกาลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจาอย่าง
สม่าเสมอ มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชมในสุนทรียภาพ
ของการกีฬา
สาระที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค
มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดารงสุขภาพ การป้องกัน
โรคและการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกกาลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
มาตรฐาน พ 3.1 เข้าใจ มีทักษะเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา
ตารางที่ 1
ชั้น
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ป.1
1. เคลื่ อ นไหวร่ า งกายขณะอยู่ กั บ ที่  ธรรมชาติ ข องการเคลื่ อ นไหวร่ า งกายใน
เคลื่อนที่และใช้อุปกรณ์ประกอบ
ชีวิตประจาวัน
- แบบอยู่กับที่ เช่น นั่ง ยืน ก้มเงย เอียง
- แบบเคลื่อนที่ เช่น เดิน วิ่ง กระโดด กลิ้งตัว
- แบบใช้อุปกรณ์ประกอบ เช่น จับ โยน เตะ
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2. เล่ น เกมเบ็ ด เตล็ ด และเข้ า ร่ ว ม  กิจกรรมทางกายที่ใช้ในการเคลื่อนไหวตาม
กิจ กรรมทางกายที่ใ ช้ การเคลื่ อนไหว ธรรมชาติ
ตามธรรมชาติ
- การเล่นเกมเบ็ดเตล็ด
สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกกาลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
มาตรฐาน พ 3.2 รักการออกกาลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจาอย่าง
สม่ าเสมอ มี วิ นั ย เคารพสิ ท ธิ กฎ กติ ก า มี น้ าใจนั ก กี ฬ า มี จิ ต วิ ญ ญาณในการแข่ ง ขั น และชื่ น ชม ใน
สุนทรียภาพของการกีฬา
ตารางที่ 2
ชั้น
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ป.1
1. ออกกาลังกาย และเล่นเกมตามตาม  การออกกาลังกาย และเล่นเกมเบ็ดเตล็ด
คาแนะนาอย่างสนุกสนาน
 ประโยชน์ของการออกกาลังกายและการเล่น
เกม
2. ปฏิ บั ติ ต ามกฎ กติ ก า ข้ อ ตกลงใน  กฎ กติกา ข้อตกลงในการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด
การเล่นเกมตามคาแนะนา
2. หลักสูตรวิชาพลศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
ตารางที่ 3 กาหนดการสอนวิชาพลศึกษา 8 สัปดาห์
สัปดาห์
ส/พ/ช
หน่วย/บท
เรื่อง
2
ส3
หน่ ว ยการเรี ย นรู้ ที่ 5 - เกมคนขาเก
พ 3.1
สนุกกับเกมเบ็ดเตล็ด
ช 2 เล่นเกมเบ็ดเตล็ดและเข้า
บทที่ 1 สนุกกับการเล่น
ร่วมกิจกรรมทางกายที่ใช้การ
เกมเบ็ดเตล็ด
เคลื่อนไหวตามธรรมชาติ
3
ส3
หน่ ว ยการเรี ย นรู้ ที่ 5 - เกมกาฟักไข่
พ 3.1
สนุกกับเกมเบ็ดเตล็ด
ช 2 เล่นเกมเบ็ดเตล็ดและเข้า
บทที่ 1 สนุกกับการเล่น
ร่วมกิจกรรมทางกายที่ใช้การ
เกมเบ็ดเตล็ด
เคลื่อนไหวตามธรรมชาติ
4
ส3
หน่ ว ยการเรี ย นรู้ ที่ 5 - เกมขึ้นเขา
พ 3.1
สนุกกับเกมเบ็ดเตล็ด
ลงน้า
ช 2 เล่นเกมเบ็ดเตล็ดและเข้า
บทที่ 1 สนุกกับการเล่น
ร่วมกิจกรรมทางกายที่ใช้การ
เกมเบ็ดเตล็ด
เคลื่อนไหวตามธรรมชาติ
5
ส3
หน่ ว ยการเรี ย นรู้ ที่ 5 - เกมคนเก็บ
พ 3.1
สนุกกับเกมเบ็ดเตล็ด
ขยะ
ช 2 เล่นเกมเบ็ดเตล็ดและเข้า
บทที่ 1 สนุกกับการเล่น
ร่วมกิจกรรมทางกายที่ใช้การ
เกมเบ็ดเตล็ด
เคลื่อนไหวตามธรรมชาติ

รายละเอียดการสอน
- การเล่นเกมคนขาเก
- จุดมุ่งหมายการเล่นเกม
คนขาเก
- การเล่นเกมกาฟักไข่

- การเล่นเกมขึ้นเขา ลงน้า

- การเล่นเกมคนเก็บขยะ
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7

8

9

ส3
พ 3.1
ช 2 เล่นเกมเบ็ดเตล็ดและเข้า
ร่วมกิจกรรมทางกายที่ใช้การ
เคลื่อนไหวตามธรรมชาติ
ส3
พ 3.1
ช 2 เล่นเกมเบ็ดเตล็ดและเข้า
ร่วมกิจกรรมทางกายที่ใช้การ
เคลื่อนไหวตามธรรมชาติ
ส3
พ 3.1
ช 2 เล่นเกมเบ็ดเตล็ดและเข้า
ร่วมกิจกรรมทางกายที่ใช้การ
เคลื่อนไหวตามธรรมชาติ
ส3
พ 3.1
ช 2 เล่นเกมเบ็ดเตล็ดและเข้า
ร่วมกิจกรรมทางกายที่ใช้การ
เคลื่อนไหวตามธรรมชาติ

หน่ ว ยการเรี ย นรู้ ที่ 5 - เกมชักเย่อ
สนุกกับเกมเบ็ดเตล็ด
บทที่ 1 สนุกกับการเล่น
เกมเบ็ดเตล็ด
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- การเล่นเกมชักเย่อ

หน่ ว ยการเรี ย นรู้ ที่ 5 - เกมจับหมู่
สนุกกับเกมเบ็ดเตล็ด
บทที่ 1 สนุกกับการเล่น
เกมเบ็ดเตล็ด

- การเล่นเกมจับหมู่

หน่ ว ยการเรี ย นรู้ ที่ 5 - เกมลิงชิง
สนุกกับเกมเบ็ดเตล็ด
บอล
บทที่ 1 สนุกกับการเล่น
เกมเบ็ดเตล็ด

- การเล่นเกมลิงชิงบอล

หน่ ว ยการเรี ย นรู้ ที่ 5 - เกมวิ่งเก็บ
สนุกกับเกมเบ็ดเตล็ด
ของ
บทที่ 1 สนุกกับการเล่น
เกมเบ็ดเตล็ด

- การเล่นเกมวิ่งเก็บของ

3. การเล่นเกมเบ็ดเตล็ด
3.1 ความหมายของการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด
วิวัฒน์ไชย วรบวร (2555: 7) ให้ความหมายของเกม หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่นอกจากทาให้
เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน แล้วยังประกอบไปด้วยวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและอาศัยกฎ กติกาในการเล่น
กับกิจกรรมนั้น ๆ ด้วย
3.2 ประเภทของเกมเบ็ดเตล็ด
มีอยู่ทั้งหมด 6 ประเภท ดั้งนี้ (สานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ, 2550: 5)
-การเล่นเป็นนิยายและเรียนแบบ
-การเล่นที่มีจุดมุ่งหมายหรือสิ่งมุ่งหมาย
-การหนี ไล่ จับ
-การแข่งขันรายบุคคล
-การแข่งขันเป็นหมู่
-การแข่งขันผลัด
4. แผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ทฤษฎีพหุปัญญา
แผนการจัดการเรียนรู้หมายถึงการวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเป็นแนวดาเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละครั้งโดยกาหนดสาระสาคัญ จุดประสงค์ เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อ ตลอดจนการวัดผลและการประเมินผล (อัญญารัตน์ แสนสระดี, 2557 )
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ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบใช้ทฤษฎีพหุปัญญา เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และความสามารถใน
การแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษามีขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นนา เป็นขั้นที่ทาให้สภาพร่างกายของผู้เรียนให้เกิดความพร้อมก่อนที่จะเข้าสู่การเรียนการสอน
2. ขั้นสอน เป็นขั้นที่ผู้สอนดาเนินการให้ความรู้ความเข้าใจด้วยการอธิบายและสาธิตท่าทางในแต่ละ
กิจกรรมที่จะสอน ประกอบด้วย
2.1 ขั้นดาเนินการสาธิต
บอกจุดประสงค์การสาธิต บอกกิจกรรมที่นักเรียนจะต้องปฏิบัติ ดาเนินการสาธิตตาม
ตามลาดับขั้นตอนที่เตรียมไว้ ประกอบกับอธิบายตัวอย่างชัดเจน
2.2 ขั้นฝึก เป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนได้ลองปฏิบัติตามขั้นตอนที่ครูได้สอนไป เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และ
ทักษะในกิจกรรมนั้น
3. ขั้นสรุป เป็นขั้นที่ครูให้นักเรียนแสดงทักษะเนื้อหาที่เรียนในวันนี้เพื่อวัดหรือประเมินว่าผู้เรียน
สามารถปฏิบัติได้มากน้อยเพียงใด ครูให้ข้อเสนอแนะกับกิจกรรมของผู้เรียนที่ได้ทาไปรวมทั้งเสริมความรู้
ความเข้าใจและแนวทางการนาเอากิจกรรมต่างๆ ที่สอนไปใช้ในชีวิตประจาวัน
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1. ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีผู้ให้ความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ดังนี้
บุญชม ศรีสะอาด (2541 : 150) ได้กล่าวไว้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหมายถึงพฤติกรรมหรือ
ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอันเนื่องมาจากการจัดการเรียนการสอนของครูว่าผู้เรียนมีความสามารถหรือสัมฤทธิ์
ผลในแต่ละรายวิชามากน้อยเพียงใด ผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ผลรวมของคะแนนทดสอบหลัง เรียน – ผลรวม
ของคะแนนทดสอบก่อนเรียน (จานวนผู้นักเรียน x คะแนนเต็ม) – ผลรวมของคะแนนทดสอบก่อนเรียนจะ
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้เรียนหรือตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดไว้ และเป็นประโยชน์ต่อการ
ปรับปรุงและการพัฒนาการเรียนการสอนของครูให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่ งขึ้น การที่จะทา ให้ผลการ
ทดสอบมีความถูกต้อง เที่ยงตรงเชื่อถือได้นั้นจะต้องใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่มีคุณภาพซึ่งผ่านการสร้าง
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาชวลิต
การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2562) การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในแผนการจัดการ
เรียนรู้แต่ละเรื่องโดยพิจารณาผลการสอบหลังเรียน ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้จะพิจารณาจาก
เกณฑ์ที่ผู้จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้จะได้กาหนดขึ้นว่า ผู้เรียนจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในระดับใด จึงจะ
เป็นที่ยอมรับได้ว่าอยู่ในระดับเป็นที่น่าพอใจโดยจะกาหนดไว้ 2 ส่วนคือ
ในส่วนของกระบวนการและประสิทธิภาพของผลลัพธ์โดยกาหนดเป็นเปอร์เซนต์ของผลเฉลี่ย
ของคะแนนการเรียนในแต่ละแผนระหว่างเรียน คะแนนแบบฝึกหัดหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่ผู้สอนกาหนดไว้ใน
แผนการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งหมด คือ ประสิทธิภาพ Efficiency: E1
ในส่ ว นของเปอร์ เ ซ็ น ต์ ข องผลเฉลี่ ย ของผลการทดสอบผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นหลั ง เรี ย น
ของผู้เรียนหรือประสิทธิผล Effectiveness: E2 นั้น คือ E1/E2 จะเท่ากับประสิทธิภาพของกระบวนการ /
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์
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6. ความพึงพอใจ
ความหมายของความพึงพอใจ (Satisfaction) เป็นทัศนคติที่เป็นนามธรรมไม่สามารถมองเห็นเป็น
รูปร่ างได้ การที่เราจะทราบว่าบุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่สามารถสังเกตโดยการแสดงออกที่ค่อนข้าง
สลับซับซ้อน จึงเป็นการยากที่จะวัดความพึงพอใจโดยตรง แต่สามารถวัดได้โดยทางอ้อมจากการวัดความ
คิดเห็นของบุคคลเหล่านั้นและการแสดงความคิดเห็นนั้นจะต้องตรงกับความรู้สึกที่แท้จริงจึงจะสามารถวัด
ความพึงพอใจนั้นได้
ปิยาภรณ์ เสนา (2550 : 58) ได้กล่าวไว้ว่าความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกรักชอบ พอใจ ยินดีและมี
เจตคติที่ดีของบุคคลต่อการทางาน ต่อบุคคล ต่อองค์กรหรือต่อสิ่งอื่น ๆส่งผลให้มีการปฏิบัติ ต่อสิ่งนั้นเป็นไป
ในทางบวกจนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กาญจนา อรุ ณสุ ขรุจี ( 2546 : 5 ) ได้กล่าวไว้ว่า ความพึงพอใจของมนุษย์เป็นการแสดงออกทาง
พฤติกรรมที่เป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได้ การที่เราจะทราบว่า บุคคลมีความพึงพอใจ
หรือไม่สามารถสังเกตโดยการแสดงออกที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนและต้องมีสิ่งที่ตรงต่อความต้องการของบุคคล
จึงจะทาให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ ดังนั้นการสร้างสิ่งเร้าจึงเป็นแรงจูงใจของบุคคลนั้นให้เกิดความพึงพอใจ
ในงานนั้น
7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
พภัสรัชต์ ดียิ่ง (2561 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด
ที่มีต่อ ความสามารถด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) เปรียบเทียบความสามารถด้านการฟังภาษาอังกฤษของ เด็กปฐมวัยก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมการ
เล่นเกมเบ็ดเตล็ด และ 2) เปรียบเทียบความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัยก่อนและหลัง
ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่น เกมเบ็ดเตล็ด ประชากรได้แก่ เด็กปฐมวัยชายและหญิง อายุ 3-4 ปี ซึ่งกาลัง
ศึกษาในชั้นอนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนพระยาสุเรนทร์
กรุงเทพมหานคร จานวน 3 ห้องเรียน มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 60 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ เด็กปฐมวัยชายและ
หญิงชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม จานวน 20 คน ใช้ระยะเวลาในการทดลอง 7 สัปดาห์
สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 30-40 นาที เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเล่นเกม
เบ็ดเตล็ด จานวน 35 แผน มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง .67-1.00 แบบทดสอบความสามารถด้านการฟัง
ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ จานวน 20 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง 1.00 ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง .25-.75 มี
ค่าอานาจจาแนกอยู่ระหว่าง .30-.50 ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .84 และแบบทดสอบความสามารถด้านการพูด
ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ จานวน 20 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง 1.00 ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง .25-.65 มี
ค่าอานาจจาแนกอยู่ระหว่าง .30-.70 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .90 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีแบบกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เป็นอิสระจากกัน ผลการวิจัย
พบว่า 1) เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่นเกมเบ็ดเตล็ดมีความสามารถด้านการฟังภาษาอั งกฤษ
สูงขึ้นกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .01 และ 2) เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่น
เกมเบ็ดเตล็ดมีความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
.01 แสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมการเล่น เกมเบ็ดเตล็ด ส่งเสริมให้ความสามารถด้านการฟังและการพูด
ภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัยสูงขึ้น
วิจิตร์ เทียนสว่าง (2557 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือเทคนิคจิกซอว์ ที่มีต่อความสามารถในการพัฒนาระดับสมรรถภาพทางกาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิคจิกซอว์ ที่มี
ต่อความสามารถในการพัฒนาระดับสมรรถภาพทางกาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย
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ครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึ กษาปีที่2/1(ภาคภาษาอังกฤษ)ที่กาลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2557 จานวน
31 คน โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) แผนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค จิกซอว์ 2) แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายของกรม
พลศึกษามีทั้งหมด 5 รายการ คือ วิ่งเก็บของ ,นั่งงอตัวไป ข้างหน้า ,ยืนกระโดดไกล ,ลุก-นั่ง 30 วินาที และ
วิ่งเร็ว 50 เมตร วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่และค่าร้อยละของระดับสมรรถภาพทางกายก่อนและ
หลังได้รับ กิจกรรมการเรียนรู้แ บบกลุ่มร่วมมือเทคนิคจิกซอว์และนาเสนอในรูปของตารางและความเรียง
ผลการวิ จั ย พบว่ า ภายหลั ง ได้ รั บ โปรแกรมการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แ บบกลุ่ ม ร่ ว มมื อ เทคนิ ค จิ ก ซอว์
นั ก เรี ย นมี ค วามสามารถในการพั ฒ นาระดั บ สมรรถภาพทางกายเพิ่ ม มากขึ้ น คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 90.32 มี
ความสามารถ ในการพั ฒ นาระดั บ สมรรถภาพทางกายอยู่ ในระดั บ เท่ า เดิ ม คิด เป็น ร้ อยละ 3.87 และมี
ความสามารถในการพัฒนา ระดับสมรรถภาพทางกายน้อยลง คิดเป็นร้อยละ 5.81
นันทนัช นรภักดิ์สุทร (2555 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องผลของการจัดการเรียนรู้พลศึกษา ตาม
แนวคิดนี โ อฮิ ว แมนนิ ส ที่มีต่ อผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรีย นของนัก เรีย นมั ธ ยมศึกษาตอนต้น การวิจั ยครั้ งนี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพลศึกษาก่อนและหลังการ
ทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม 2) เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ย นวิช าพลศึกษาหลั งการทดลองระหว่างนักเรียนกลุ่ มทดลองกับนักเรียนกลุ่ มควบคุมกลุ่ มตัว อย่างคือ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 109 คนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรีสังกัดคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกรมสามัญศึก ษากระทรวงศึกษาธิการแบ่งเป็นนักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้พลศึกษาตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส จานวน 54 คนและนักเรียนกลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
พลศึกษาโดยวิธีปกติจานวน 55 คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาตามแนวคิ ด
The Human is จานวน 8 แผนและแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพละศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยไว้ด้วยค่า T ผลการวิจัยพบว่า
1) คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพลศึกษาของนักเรียนกลุ่มทดลองหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการ
ทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพลศึกษาของนักเรียน
กลุ่มควบคุมหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 2 )คะแนนเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพลศึกษาหลังการทดลองของนักเรีย นกลุ่มทดลองสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อุดม ศรีเจริญ. (2560 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาทักษะการ
เคลื่อนไหวการออกกาลังกายและการเล่นเกมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 5 ผู้วิจัย ได้ใช้การเรียนการสอนทางตรงเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวการออกกาลังกายและการเล่นเกมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 5 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1 ) เพื่อพัฒนาและ
หาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะเรื่องการเคลื่อนไหวการออกกาลังกายและการเล่นเกม ตามเกณฑ์ 80 / 80 2)
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการเคลื่อนไหวการออกกาลังกายและการเล่นเกม ก่อนเรียน
และหลั งเรี ย นโดยใช้แบบฝึ กทักษะ ร่ ว มกับรูปแบบการเรียนการสอนทางตรง 3 ) เพื่อศึกษาทักษะการ
เคลื่อนไหว การออกกาลังกาย และการเล่นเกม ด้วยแบบฝึกทักษะร่วมกับรูปแบบการเรียนการสอนทางตรง
4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับการเรียนการ
สอนทางตรงกลุ่มเป้าหมายในการวิจัย เป็นนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 กาลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2559 โรงเรียนเทศบาล 5 จังหวัดยะลาจานวน 23 คน เครื่องมื อที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ แบบ
ฝึกทักษะเรื่องการเคลื่อนไหวการออกกาลังกาย การเล่นเกม แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอน
ทางตรง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบประเมินทักษะการเคลื่อนไหว การออกกาลังกาย และ
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การเล่นเกม และแบบประเมินความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีต่อการเรียน ด้วยแบบฝึกทักษะโดยใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนทางตรง ผลการวิจัยพบว่า 1 )แบบฝึกทักษะเรื่องการเคลื่อนไหว การออกกาลังกาย และ
การเล่นเกมกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพแต่ 17.98
/84.7 1 สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด 80 /80 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเคลื่อนไหวการออกกาลังกาย
และการเล่นเกม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๑หลังเรียนโดย
ใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับแบบการเรียนการสอนทางตรงสูงกว่าก่อนเรียน 3) ทักษะการเคลื่อนไหวการออก
กาลังกายและการเล่นเกม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะร่วมกับรูปแบบการ
เรียนการสอนทางตรงโดยรวมแล้วอยู่ในระดับดี มาก 4) ความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
โดยใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับรูปแบบการเรียนการสอนทางตรงโดยรวมแล้วอยู่ในระดับมากที่สุด
นิศารั ตน์ อิสระมโนรส. (2560 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
สาหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น งานวิจัย
นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการพัฒนารูปแบบการจั ดการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขต
พื้นที่จังหวัดภาคตะวันวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดทั้ง การออกแบบการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ในการพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย ในศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ในเขตพื้ น ที่ จั ง หวั ด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นโดยใช้แบบสอบถามตัวแทนครู ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจานวน
263 คน พบว่า การจัดการเรียนรู้ทางด้านร่างกาย ครูใช้สื่อเพื่อ วัตถุประสงค์ในการเคลื่อนไหวและการทรง
ตัวโดยใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ร้อยละ 88.97 การจัดการ เรียนรู้ด้านอารมณ์และจิตใจ ครูใช้สื่ อเพื่อวัตถุประสงค์
ให้เด็กรู้จักควบคุมอารมณ์ตนเอง ร้อยละ 85 การจัดการเรียนรู้ด้านสังคม ครูใช้สื่อเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก
ได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนในห้อง ร้อยละ 90.49 และการจัดการเรียนรู้ด้านสติปัญญา ครูมีหลักเกณฑ์ในการใช้
สื่อให้สอดคล้องกับหน่วยการ เรีย นรู้ ร้อยละ 79.85 และ ปัญหาและอุปสรรคในการใช้สื่อในการจัดการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาการ เด็กโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น พบว่า ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ - จิตใจ และด้าน
สติปัญญา มีปัญหาสื่อ ที่ผลิตมาไม่มีความคงทน ร้อยละ 40.30 ร้อยละ 35 และร้อยละ 33.84 ตามลาดับ
จากการออกแบบ การจัดการเรียนรู้ และทดลองใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่จังหวัดภาคตะวันวันออก
เฉียงเหนือ จานวน ศูนย์ พบว่า หลังจากการใช้แผนการจัดการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มีค่าคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยสูงกว่าก่อนการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ฯ
8. กรอบแนวคิด
ตัวแปรต้น

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาพล
ศึกษาแบบใช้ ทฤษฏีพ หุ ปั ญญา
เรื่ อ งการเล่ น เกมเบ็ ด เตล็ ด
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม

ตัวแปรตาม

-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

-ความพึงพอใจของเรียนที่มีต่อ
แผนการจัดการเรียนรู้

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนการเล่นเกมเบ็ดเตล็ ด โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ทฤษฎีพหุ
ปัญญา ที่มีผลดีต่อสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ผู้วิจัยได้ดาเนินตามลาดับขั้นตอนดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. แบบแผนการวิจัย
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
4. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
6. การวิเคราะห์ข้อมูล
7. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 1 มีทั้งหมด 6 ห้อง จานวน 219 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1/4 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จานวน 37
คน เป็นชาย 18 คน หญิง 19 คน โดยได้มาจากการเลือกวิธีการสุ่ม แบบเจาะจง (Purposive Sampling)
(บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 44)
2. แบบแผนการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัยกึ่งทดลองกลุ่มเดียวแบบวัดซ้าโดยวัดผลก่อนและหลัง
การทดลอง (The single group pre- test post-test design) (องอาจ นัยพัฒน์, 2551: 53-59)
ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แบบแผนการวิจัย
สอบก่อน
T1

ตัวแปรต้น
X

เมื่อ X
T1
T2

แทน
แทน
แทน

สอบหลัง
T2

การจัดกระทาตามการทดลอง (Treatment)
การวัดผลก่อนการทดลอง (Pre test)
การวัดผลหลังการทดลอง (Post test)
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3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ทฤษฏีพหุปัญญา เรื่องการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด จานวน 8 แผน รวมเป็น
8 ชั่วโมง
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด ก่อนและหลังเรียน เป็นปรนัย
ชนิด 3 ตัวเลือก 20 ข้อ
3. แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อแผนการจัดการเรียนรู้ แบบใช้ทฤษฎีพหุปัญญา ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ย นหลั กเมืองมหาสารคามมีลั กษณะเป็นแบบมาตราส่ ว นประมาณค่า (Rating
Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) มี 5 ระดับ ดังนี้
5 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด
4 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก
3 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย
1 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อยที่สุด
การสรุ ป ผลการประเมิ น เมื่ อ ได้ ค่ า เฉลี่ ย ของคะแนนแต่ ล ะข้ อ แล้ ว น ามาเที ย บกั บ เกณฑ์ ก าร
ประเมินผล ซึ่งมีการแปลผลตามระดับค่าเฉลี่ยจากอันตรภาคชั้น ดังนี้
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 4.50 - 5.00
นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49
นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49
นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49
นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ยต่ากว่า 1.00 - 1.49
นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
4. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีวิธีการสร้างตามขั้นตอน ดังนี้
1. การสร้างและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษา เรื่องการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด ด้วยรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบใช้ทฤษฎีพหุปัญญา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม กลุ่ม
สาระสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ผู้วิจัยได้ดาเนินการ ตาม
ขั้นตอนดังนี้
1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระสุขศึกษาและ
พลศึกษา
1.2 วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ และมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
จุดประสงค์การเรียนรู้ / ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และเนื้อหาเกี่ยวกับ เรื่อง การเล่นเกมเบ็ดเตล็ดตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
1.3 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด วิชาพลศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดย
มีองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ที่สาคัญ ดังนี้
1.3.1 ชื่อหน่วยการเรียนรู้
1.3.2 สาระสาคัญ
1.3.3 จุดประสงค์การเรียนรู้
1.3.4 สาระการเรียนรู้
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1.3.5 กระบวนการจัดการเรียนรู้
- ขั้นนา
- ขั้นสอน(ขั้นดาเนินการสาธิต,ขั้นฝึก)
- ขัน้ สรุป
1.3.6 สื่อและแหล่งเรียนรู้
1.3.7 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 8 แผน ประกอบด้วย
1. เรื่องเกมคนขาเก
จานวน 1 แผน
2. เรื่องเกมกาฟักไข่
จานวน 1 แผน
3. เรื่องเกมขึ้นเขา ลงน้า
จานวน 1 แผน
4. เรื่องเกมคนเก็บขยะ
จานวน 1 แผน
5. เรื่องเกมชักเย่อ
จานวน 1 แผน
6. เรื่องเกมจับหมู่
จานวน 1 แผน
7. เรื่องเกมลิงชิงบอล
จานวน 1 แผน
8. เรื่องเกมวิ่งเก็บของ
จานวน 1 แผน
1.4 นาแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด ที่สร้างขึ้นไปปรึกษาครูพี่เลี้ยง หัวหน้า
หมวดและอาจารย์ที่นิเทศก์ เพื่อปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
1.5 นาแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด ที่ปรับปรุงแก้ไขไปให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3
ท่าน เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC: Index of Item Objective Congruence) ได้แก่
1.5.1 นางพรรณทิพย์ ม่วงดี
ครูชานาญการพิเศษ
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
1.5.2 นายไพจิตร มณี
ครูชานาญการพิเศษ
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
1.5.3 นายเรืองวัฒน์ ประทุมอ่อน
อาจารย์นิเทศก์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
วิทยาเขตมหาสารคาม
1.6 นาแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการเล่นเกมเบ็ดเตล็ดที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 3 ท่าน เพื่อนาผลมาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC : Index of item objective
congruence) โดยค่าดัชนีความสอดคล้องแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการเล่นเกมเบ็ดเตล็ดมีค่า IOC =
1.00 ซึ่งได้รายละเอียดแสดงไว้ในภาคผนวก ซ
1.8 นาแผนการจัดการเรียนรู้ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างเป็นเวลา 8 สัปดาห์ ในทุกวันอังคาร
เวลา 09.30-10.30 น.
2. การสร้างและหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนการสร้างและหาคุณภาพ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบใช้
ทฤษฎีพหุปัญญา วิชาพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็น
แบบทดสอบแบบปรนัย ชนิด 3 ตัวเลือก ซึ่งมีการสร้างแบบทดสอบ ดังนี้
2.1 ศึกษาเอกสาร ตารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบและวิธีการ
ตรวจสอบหาคุณภาพของแบบทดสอบของ บุญชม ศรีสะอาด, (2545 : 53-66)
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2.2 ศึกษาหลักสูตร คู่มือครู สาระที่ 3 และคู่มือการวัดผลประเมินผลตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2.3 วิเคราะห์เนื้อหา และจุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อนามาสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเรื่องการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
2.4 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก โดยให้
ครอบคลุมเนื้อหา และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง จานวน 30 ข้อ
2.5 นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เสนออาจารย์นิเทศ ครูพี่เลี้ยงพิจารณาความถูกต้อง
และเหมาะสม แล้วนามาปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่ยังบกพร่อง (รายชื่อผู้เชี่ยวชาญอยู่ใน ภาคผนวก ก)
2.6 นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3
ท่าน พิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม เพื่อนาผลมาวิเคราะห์หาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC : Index of item objective congruence) โดยค่าดัชนีความสอดคล้องของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์มีค่า IOC = 1.00 ได้ตัดข้อสอบข้อ 2,5,6,7,22,24,26,27,28,30 เนื่องจากข้อสอบ
มีเนื้อหาที่ใกล้เคียงกันและมีความยากเกินไปจานวน 10 ข้อ ซึ่งได้รายละเอียดแสดงไว้ในภาคผนวก ซ
2.7 จัดพิมพ์แบบทดสอบฉบับสมบูรณ์เพื่อนามาทดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ผ่านการ
ปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาผู้เชี่ยวชาญแล้วจานวน 20 ข้อ เพื่อนาไปใช้เป็นเครื่องมือการวิจัยต่อไป
3. การสร้างและหาคุณภาพของแบบสอบถามความพึงพอใจ
การสร้างและหาคุณภาพของแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อแผนการจัดการเรียนรู้ โดย
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบใช้ทฤษฎีพหุปัญญา เรื่องการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ผู้วิจัยดาเนินการสร้างตามขั้นตอน ดังนี้
3.1 วิเคราะห์ประเด็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียนต่อแผนการจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษา
ด้วยรูปแบบใช้ทฤษฎีพหุปัญญา เรื่องการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด
3.2 ศึกษาเอกสาร ตาราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ
3.3 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ เป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของ
ลิเคิร์ท (Likert) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 70 – 72) จานวน 10 ข้อ
3.4 นาแบบสอบถามความพึงพอใจที่สร้างขึ้นไปหาอาจารย์นิเทศ ครูพี่เลี้ยง เพื่อพิจารณาความ
ถูกต้อง และความเหมาะสม แล้วนามาปรับปรุงแก้ไข (รายชื่อผู้เชี่ยวชาญอยู่ใน ภาคผนวก ก)
3.5 นาแบบสอบถามความพึงพอใจที่สร้างขึ้นนาผลมาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC
: Index of item objective congruence) โดยค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามความพึงพอใจมี
ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 ค่าเฉลี่ย = 0.93 ซึ่งได้รายละเอียดแสดงไว้ในภาคผนวก ซ
3.6 จัดพิมพ์แบบสอบถามความพึงพอใจเป็นฉบับสมบูรณ์ เพื่อใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. ขอหนังสือจากสาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต
มหาสารคามเพื่อขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่แผนการจัดการ
เรียนรู้ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจ
2. ขอหนังสือจากสาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต
มหาสารคามเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยต่อผู้อานวยการโรงเรียนหลักเมือง
มหาสารคาม
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3. ก่อนการทดลอง ผู้วิจัยชี้แจงหลักการและเหตุผลให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายรับทราบ
4. ทาการทดสอบก่อนเรียน (Pre test) โดยใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนการ
จัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษา ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบใช้ทฤษฎีพหุปัญญา
5. ทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาพลศึกษา เรื่องการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด โดยใช้แผนการจัดการ
เรียนรู้แบบใช้ทฤษฎีพหุปัญญา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จานวน 37 คน
ภาคเรี ย นที่ 2 ปี การศึกษา 2563 ระหว่ างวันที่ 7 ธั นวาคม พ.ศ. 2563 – 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
6. ระหว่างเรียนในแต่ล่ะแผนมีการทดสอบทักษะตามแผน บันทึกคะแนนเพื่อนาไปเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ และนาไปหาประสิทธิภาพหลังสิ้นสุดการทดลอง ผู้วิจัยทาการทดสอบหลังเรียน (Post test) โดย
ใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียน และสอบถามความพึงพอใจของ
เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคามเขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุข
ศึกษาและพลศึกษา รายละเอียดดังตารางที่ 5 ดังนี้
ตารางที่ 5 วิธีดาเนินการ
จานวน
วัน เดือน ปี
แผนจัดการเรียนรู้/กิจกรรม
เวลา
(ชั่วโมง)
1 ธ.ค. 63
ชี้แจงวัตถุประสงค์ ทดสอบก่อนเรียน (Pre test)
09.30-10.30
1
8 ธ.ค. 63
เรื่องเกมคนขาเก
09.30-10.30
1
15 ธ.ค. 63
เรื่องเกมกาฟักไข่
09.30-10.30
1
22 ธ.ค. 63
เรื่องเกมขึ้นเขา ลงน้า
09.30-10.30
1
29 ธ.ค. 63
เรื่องเกมคนเก็บขยะ
09.30-10.30
1
12 ม.ค. 64
เรื่องเกมชักเย่อ
09.30-10.30
1
19 ม.ค. 64
เรื่องเกมจับหมู่
09.30-10.30
1
26 ม.ค. 64
เรื่องเกมลิงชิงบอล
09.30-10.30
1
2 ก.พ. 64
เรื่องเกมวิ่งเก็บของ
09.30-10.30
1
9 ก.พ. 64
ทดสอบ หลังเรียน(Posttest)
09.30-10.30
1
และตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ
ผู้วิจัยได้ดาเนินการการทดลองดังในตารางโครงสร้างหลักสูตรรายวิชาที่อ้างในภาคผนวก ช
6. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. วิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด ตามเกณฑ์
75/75 โดยวิเคราะห์ตามสูตรการหาค่า E1 / E2 (บุญชม ศรีสะอาด, 2546 : 155)
2. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด โดยใช้แผนการ
จัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษา ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบใช้ทฤษฎีพหุปัญญา ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ภาคเรียนที่ 2 ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน โดยใช้ค่าที
(t- test แบบDependent samples) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 112)
3. วิเคราะห์ความพึงพอใจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 1 ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ เรื่องการเล่นเกม
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เบ็ดเตล็ด โดยใช้แบบทดสอบทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนาค่าเฉลี่ยมาเทียบเกณฑ์
7. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1.1 วิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ความถูกต้องและเหมาะสม โดย
ประยุกต์จากแนวคิดของสุรพงษ์ คงสัตย์ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 63) ด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
เหมาะสม (IOC : Index of Consistency) ดังนี้
IOC =  R
N

เมื่อ IOC

แทน ความสอดคล้องและความถูกต้องเหมาะสม
 R แทน ผลรวมของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด
N
แทน จานวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด
2. วิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษา ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบใช้ทฤษฎีพหุปัญญา เรื่องการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด ตามสูตรการหาค่า E1 / E2 (บุญชม ศรีสะอาด, 2546
: 155)

E1 =
เมื่อ

E1 แทน
 X แทน
A
N

แทน
แทน

E2
เมื่อ

E2
X
B
N

แทน
แทน
แทน
แทน

X



x 100

ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ผลรวมของคะแนนนักเรียนระหว่างเรียนทุกคน
คะแนนเต็มของชิ้นงานหรือกิจกรรมทุกกิจกรรมรวมกัน
จานวนนักเรียนทั้งหมด
X
= N  100
B
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์
ผลรวมของคะแนนที่ได้หลังเรียนทุกคน
คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน
จานวนนักเรียนทั้งหมด

3. สถิติพื้นฐาน
3.1 วิเคราะห์ร้อยละ (Percentage)โดยใช้สูตรดังนี้(บุญชม ศรีสะอาด,2545 :104)
P = f 100
N
เมื่อ P
แทน ร้อยละ
f
แทน ความถี่ที่ต้องการแปลงเป็นร้อยละ
N
แทน จานวนความถี่ทั้งหมด
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3.2 วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) โดยใช้สูตรดังนี้(บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 105)
X
X
N

เมื่อ

แทน ค่าเฉลี่ย
 X แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม
N
แทน จานวนคะแนนในกลุ่ม
3.3 วิเคราะห์ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) โดยใช้สูตรดังนี้


S.D. =
เมื่อ S.D.
X
N


แทน
แทน
แทน
แทน

   2  (  ) 2
 (   1)

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คะแนนแต่ละตัว
จานวนคะแนนในกลุ่ม
ผลรวม

4. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
4.1เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยก่อนเรียนกับหลังเรียนที่เรียน โดยใช้ค่าที (t –
test แบบ Dependent Samples) ตามสูตรดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 112)
D
t =
N  D 2  ( D) 2
N 1
เมื่อ t
แทน ค่าสถิติที่ใช้เปรียบเทียบกับค่าวิกฤตเพื่อทราบ
ความมีนัยสาคัญ
D
แทน ค่าผลต่างระหว่างคู่คะแนน
N
แทน จานวนกลุ่มตัวอย่าง

แทน ผลรวม

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย เรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด โดยใช้แผนการ
จัดการเรียนรู้แบบใช้ทฤษฎีพหุปัญญา ที่มีผลดีต่อสมรรถภาพทางกาย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ผู้วิจัยได้
ดาเนินการตามลาดับขั้นตอน ดังนี้
1. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
2. ลาดับขั้นในการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการสื่อความหมายของข้อมูล ผู้วิจัยได้กาหนดความหมายของ
สัญลักษณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
E1
แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการ
E2
แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ์
N
แทน จานวนนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
̅
แทน ค่าคะแนนเฉลี่ย
S.D. แทน ค่าส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน
 D แทน ผลรวมของผลต่างระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน
 D2 แทน ผลรวมของผลต่างระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนยกกาลังสอง
t
แทน ค่าสถิติที่จะใช้เปรียบเทียบค่าวิกฤตเพื่อทราบความมีนัยสาคัญ
df
แทน ขั้นแห่งความเป็นอิสระ (degree of freedom)
%
แทน ค่าร้อยละ
*
แทน มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ลาดับขั้นในการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนาเสนอข้อมูลตามลาดับ ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการเล่นเกม
เบ็ดเตล็ด โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ทฤษฎีพหุปัญญา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
หลักเมืองมหาสารคาม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคามเขต 1
2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาพลศึกษา เรื่องการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด โดยใช้
แผนการจั ด การเรี ย นรู้ แบบใช้ทฤษฎีพหุ ปั ญญา ของนั กเรี ยนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรีย นหลั ก เมือ ง
มหาสารคาม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคามเขต 1
3. การวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษา เรื่องการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด โดยใช้
แผนการจั ด การเรี ย นรู้ แบบใช้ทฤษฎีพหุ ปั ญญา ของนักเรี ยนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรีย นหลั ก เมือ ง
มหาสารคาม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคามเขต 1
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3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการเล่น
เกมเบ็ดเตล็ด โดยใช้แผนการจั ดการเรี ยนรู้แบบใช้ทฤษฎีพหุ ปัญญา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคามเขต 1 แสดงดัง
ตารางที่ 6
ตารางที่ 6 แสดงประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการเล่นเกม
เบ็ดเตล็ด โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ทฤษฎีพหุปัญญา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
หลักเมืองมหาสารคาม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคามเขต 1
จานวนนักเรียน
(n)

37

ประสิทธิภาพกระบวนการ (E1)
คะแนนแบบฝึกหัดและทดสอบย่อย
(คะแนนเต็ม 40 คะแนน)
คะแนนเฉลี่ย
30.51

ประสิทธิภาพ
76.28

ประสิทธิภาพบทเรียน (E2)
คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
(คะแนนเต็ม 20 คะแนน)
คะแนนเฉลี่ย
15.24

ประสิทธิภาพ
76.22

จากตารางที่ 6 แสดงว่า ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการเล่น
เกมเบ็ดเตล็ด โดยใช้แผนการจั ดการเรี ยนรู้แบบใช้ทฤษฎีพหุ ปัญญา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคามเขต 1 มีค่า
เท่ากับ 76.28/76.22 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ แสดงว่า แผนการจัดการเรียนรู้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการ
เล่นเกมเบ็ดเตล็ด ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ระหว่างเรียน โดยรวมร้อยละ 76.28 และผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
โดยรวมร้อยละ 76.22 อนึ่ง ในส่วนของรายละเอียดคะแนนที่ใช้วิเคราะห์ประสิทธิภาพของแผนการจัดการ
เรียนรู้ของกลุ่มตัวอย่างแสดงอยู่ในภาคผนวก ฌ
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ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด โดยใช้แผนการจัดการ
เรียนรู้แบบใช้ทฤษฎีพหุปัญญา ของนั กเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหลั กเมืองมหาสารคาม สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคามเขต 1 แสดงดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด โดยใช้แผนการจัดการ
เรียนรู้แบบใช้ทฤษฎีพหุปัญญา ของนั กเรียนชั้ นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหลั กเมืองมหาสารคาม สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคามเขต 1
การ
ทดสอบ

n คะแนนเต็ม

̅

S.D.

ก่อนเรียน

37

20

10.22 1.601

หลังเรียน

37

20

15.24 1.606

 D D2

186

988

t

Sig (one
tailed)

25.21

0.05

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (df = 36 ค่า t วิกฤต มีค่าเท่ากับ 1.6883)
จากตารางที่ 7 แสดงว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้
แบบใช้ทฤษฎีพหุปัญญา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคามเขต 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 อนึ่ง ในส่วนของรายละเอียดคะแนนที่ใช้วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่ม
ตัวอย่างแสดงอยู่ในภาคผนวก ญ
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด โดยใช้
แผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ทฤษฎีพหุปัญญา วิชาพลศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การเล่นเกมเบ็ดเตล็ด โดยใช้
แผนการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบใช้ ท ฤษฎี พ หุ ปั ญ ญา ของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1 โรงเรี ย นหลั ก เมื อ ง
มหาสารคาม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคามเขต 1
ระดับความพอใจ
รายการ
S.D. ความหมาย ลาดับ
̅
1. ครูชี้แจงจุดประสงค์การเรียนให้นักเรียนเข้าใจได้อย่างชัดเจน
4.78
0.417 มากที่สุด
3
2. การจัดการเรียนการสอนนักเรียนเกิดความสนุกสนาน

4.92

0.277

มากที่สุด

1

3. นักเรียนได้เรียนตามตัวชี้วัด

4.05

0.664

มาก

10

4. การจัดกิจกรรมการเรียนมีการแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม

4.89

0.315

มากที่สุด

21
2

5. นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

4.51

0.559

มากที่สุด

8

6. การจัดกิจกรรมได้เรียนตามขั้นการจัดการเรียนรู้ 3 ขั้น

4.70

0.463

มากที่สุด

5

7. นักเรียนมีความเข้าใจในการเรียนการสอน

4.43

0.502

มาก

9

8. นักเรียนได้ทดสอบทักษะและทราบผลการทดสอบ

4.59

0.498

มากที่สุด

7

9. นักเรียนกล้าแสดงออกเพิ่มมากขึ้น

4.73

0.450

มากที่สุด

4

10. นักเรียนมีทักษะการเล่นเกมเบ็ดเตล็ดเพิ่มขึ้นจากแผนการ
จัดการเรียนรู้

4.68

0.475

มากที่สุด

6

4.62

0.462

มากที่สุด

จากตารางที่ 8 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด โดยใช้
แผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ทฤษฎีพหุปัญญา วิชาพลศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยรวมนักเรียนมีความ
พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.62)
เมื่อพิจารณาเป็นข้อพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ การจัดการ
เรียนการสอนนักเรียนเกิดความสนุกสนาน ( ̅ = 4.92) การจัดกิจกรรมการเรียนมีการแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม (
̅ = 4.89) ครูชี้แจงจุดประสงค์การเรียนให้นักเรียนเข้าใจได้อย่างชัดเจน ( ̅ = 4.78) นักเรียนกล้าแสดงออก
เพิ่มมากขึ้น ( ̅ = 4.73) และการจัดกิจกรรมได้เรียนตามขั้นการจัดการเรียนรู้ 3 ขั้น ( ̅ = 4.70) ตามลาดับ
ซึ่งมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก อนึ่ง ในส่วนของรายละเอียดคะแนนที่ใช้วิเคราะห์ความพึงพอใจของกลุ่ม
ตัวอย่างแสดงอยู่ในภาคผนวก ซ

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ทฤษฎีพหุปัญญา
ที่มีผลดีต่อสมรรถภาพทางกาย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษามหาสารคาม เขต 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2563 ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ขอน าเสนอสรุ ป
ผลการวิจัย การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะตามลาดับดังนี้
1. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2. สมมติฐานการวิจัย
3. วิธีการดาเนินวิจัย
4. สรุปผลการวิจัย
5. อภิปรายผล
6. ข้อเสนอแนะ
1...วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1...เพื่อหาประสิทธิภาพของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด โดยใช้ แผนการจัดการเรียนรู้
แบบใช้ทฤษฎีพหุปัญญา ที่มีผลดีต่อสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหลักเมือง
มหาสารคาม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ให้ได้ตามเกณฑ์ 75/75
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้
ทฤษฎีพ หุ ปั ญ ญา ที่มี ผ ลดีต่อ สมรรถภาพทางกายของนักเรีย นชั้น ประถมศึก ษาปี ที่ 1 โรงเรีย นหลั กเมือ ง
มหาสารคาม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้
แบบทดสอบ เรื่องการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด
3...เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนการเล่นเกมเบ็ดเตล็ ด โดยใช้
แผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ทฤษฎีพหุปัญญา ที่มีผลดีต่อสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปี
ที่ 1 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
2. สมมติฐานของการวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด โดยใช้แผนการจั ดการเรียนรู้แบบใช้ทฤษฎีพหุปัญญา
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ สุ ข ศึ ก ษาและพลศึ ก ษา ของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1/4 โรงเรี ย นหลั ก เมื อ ง
มหาสารคาม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
3. วิธีการดาเนินวิจัย
1. ประชากร และ กลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ใ ช้ใ นการวิจั ยครั้ง นี้ คือ นัก เรี ยนชั้น ประถมศึ กษาปีที่ 1 โรงเรีย นหลั ก เมื อ ง
มหาสารคาม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
จานวน 6 ห้อง รวมทั้งสิ้น 219 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหลักเมือง
มหาสารคาม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคามเขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จานวน 1 ห้อง
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ได้แก่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 จานวน 37 คน โดยแยกเป็น ชาย 18 คน หญิง 19 คน โดยวิธีการสุ่มแบบ
เจาะจง (Purposive..Sampling) (บุญเรียง ขจรศิลป์ 2553 : 49)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือตามลาดับ ดังนี้
2.1 แผนการจัดการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ทฤษฎีพหุปัญญา เรื่องการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด
จานวน 8 แผน ซึ่งมีค่าความสอดคล้อง (IOC) อยู่ที่ 1.00 ทุกข้อ
2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาพลเรื่องการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด โดยใช้แผนการ
จัดการเรียนรู้แบบใช้ทฤษฎีพหุปัญญา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จานวน 20 ข้อ ซึ่งมีค่าความสอดคล้อง
(IOC) อยู่ที่ 1.00 ทุกข้อ
2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแผนการจัดการเรียนรู้ ตามแบบใช้ทฤษฎีพหุ
ปัญญา เรื่องการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด จานวน 10 ข้อ ซึ่งมีค่าความสอดคล้อง (IOC) 0.67 ถึง 1.00
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
3.1 ก่อนการทดลอง ผู้วิจัยชี้แจงหลักการและเหตุผลให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างรับทราบ
3.2 ทาการทดสอบก่อนเรียน (Pre test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนการจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษา โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ทฤษฎีพหุปัญญา
3.3 ทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาพลศึกษา เรื่องการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด โดยใช้แผนการ
จัดการเรียนรู้แบบใช้ทฤษฎีพหุปัญญา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม จานวน 37 คน ระหว่าง 7 ธันวาคม พ.ศ.2563 ถึง 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
3.4 หลังสิ้นสุดการทดลอง ผู้วิจัยทาการทดสอบหลังเรียน (Post test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผล
สั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นชุ ด เดี ย วกั บ แบบทดสอบก่ อ นเรี ย น และสอบถามความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 1/4 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม
เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ทฤษฎีพหุปัญญา กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
4.1 วิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ทฤษฎีพหุปัญญาเรื่องการเล่นเกม
เบ็ดเตล็ดตามเกณฑ์ 75/75 โดยวิเคราะห์ตามสูตรการหาค่า E1 / E2
4.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการเล่นเกมเบ็ดเตล็ดโดยใช้แผนการจัดการ
เรี ย นรู้ แ บบใช้ ท ฤษฎี พ หุ ปั ญ ญา ของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1/4 โรงเรี ย นหลั ก เมื อ งมหาสารคาม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 1 ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน โดยใช้ค่าที
(t- test แบบ Dependent samples) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 112)
4.3 วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
เรื่องการเล่นเกมเบ็ดเตล็ดโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ทฤษฎีพหุปัญญา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( ̅ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนาค่าเฉลี่ยมาเทียบเกณฑ์ ดังนี้ (บุญ
ชม ศรีสะอาด, 2545: 103,106)
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คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.50 – 5.00 หมายถึงนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49 หมายถึงนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49 หมายถึงนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49 หมายถึงนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.49 หมายถึงนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
4. สรุปผลการวิจัย
จากการดาเนินการวิจัยข้างต้น สามารถสรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้
1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด วิชาพลศึกษา ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1/4 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
มีค่าเท่ากับ 76.28/76.21 นั่ น คือ แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการเล่ นเกมเบ็ดเตล็ ด ส่ งผลให้ นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ระหว่างเรียน โดยรวมร้อยละ 76.28 และผลสัมฤทธิ์หลังเรียน โดยรวมร้อยละ 76.21 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่กาหนดไว้
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ทฤษฎีพหุ
ปัญญา วิชาพลศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ แบบใช้
ทฤษฎีพหุปั ญญา วิช าพลศึกษาเรื่ องการเล่นเกมเบ็ดเตล็ ด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 โดยรวม
นักเรียนมีความพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.62) โดยเมื่อพิจารณาเป็นข้อพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจ
ในระดับมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ การจัดการเรียนการสอนนักเรียนเกิดความสนุกสนาน ( ̅ = 4.92) การจัด
กิจกรรมการเรียนมีการแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ( ̅ = 4.89) ครูชี้แจงจุดประสงค์การเรียนให้นักเรียนเข้าใจได้
อย่างชัดเจน ( ̅ = 4.78) นักเรียนกล้าแสดงออกเพิ่มมากขึ้น ( ̅ = 4.73) และการจัดกิจกรรมได้เรียนตามขั้น
การจัดการเรียนรู้ 3 ขั้น ( ̅ = 4.70) ตามลาดับ
5. อภิปรายผลการวิจัย
จากผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ทฤษฎีพหุปัญญา เรื่องการเล่นเกม
เบ็ดเตล็ด ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ผู้วิจัยสามารถนามาอภิปรายผลได้ดังนี้
1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาพลศึกษาด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ทฤษฎี
พหุปัญญา เรื่องการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ที่ ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 76.28/76.22 หมายความว่าค่าเฉลี่ยจากการ
ทาแบบทดสอบย่อยหลังเรียนจากแผนทั้งหมด 8 แผน ของนักเรียนทั้งหมดร้อยละ 76.28 และค่าเฉลี่ยจากการ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนเท่ากับร้อยละ 76.22 แสดงว่า แผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้
ทฤษฎีพหุปัญญา เรื่องการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด วิชาพลศึกษากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1/4 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 ที่เป็นเช่นนี้ เนื่องมาจากการเรียนวิชาพลศึกษาโดยใช้
แผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ทฤษฎีพหุปั ญญาทาให้เด็กเกิดความรู้และความเข้าใจ และมีความสุขสนุกสนาน
จึงเกิดการพัฒนาขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พภัสรัชต์ ดียิ่ง (2561: บทคัดย่อ) ผลการวิจัยพบว่า เด็ก
ปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่นเกมเบ็ดเตล็ดมีความสามารถด้านการฟังภาษาอังกฤษสูงขึ้นกว่าก่อนการ
ทดลอง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .01 และงานวิจัยของ วิจิตร์ เทียนสว่าง(2557: บทคัดย่อ) ผลการวิจัย
พบว่ า ภายหลั ง ได้ รั บ โปรแกรมการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แ บบกลุ่ ม ร่ ว มมื อ เทคนิ ค จิ ก ซอว์ นั ก เรี ย นมี
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ความสามารถในการพัฒนาระดับสมรรถภาพทางกายเพิ่มมากขึ้นคิดเป็นร้อยละ 90.32 มีความสามารถ ในการ
พัฒนาระดับสมรรถภาพทางกายอยู่ในระดับเท่าเดิมคิดเป็นร้อยละ 3.87 และมีความสามารถในการพัฒนา
ระดับสมรรถภาพทางกายน้อยลง คิดเป็นร้อยละ 5.81
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ทฤษฎีพหุ
ปัญญาวิชาพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม พบว่าหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย เนื่องมาจากการเรียนวิชาพล
ศึกษาโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ทฤษฎีพหุปัญญาทาให้เด็กเกิดความรู้และความเข้าใจ และมีความสุข
สนุกสนานจึงเกิดการพัฒ นาขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นันทนัช นรภักดิ์สุทร (2555: บทคัดย่อ)
ผลการวิจัยพบว่า คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพลศึกษาของนักเรียนกลุ่มทดลองหลังการทดลองสูง
กว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพลศึกษา
ของนักเรียนกลุ่มควบคุมหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่า งมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และ
งานวิจัยของ อุดม ศรีเจริญ (2560: บทคัดย่อ) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเคลื่อนไหวการออกกาลังกาย
และการเล่นเกม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนโดย
ใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับแบบการเรียนการสอนทางตรงสูงกว่าก่อนเรียน
3. ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ เรื่องการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้
ทฤษฎีพหุปัญญา วิชาพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โดยภาพรวม มีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจาก การเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษา เรื่องการเล่น
เกมเบ็ดเตล็ด โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ทฤษฎีพหุปัญญา เพราะนักเรียนมีความเข้าใจในการสอน
นักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียน นักเรียนทราบจุดประสงค์ที่ครูแจ้งในการเรียนการสอนชัดเจน ซึ่งมี
ความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด ซึ่งสอดคล้อง กับงานวิจัยของ อุดม ศรีเจริญ (2560: บทคัดย่อ) ผลการวิจัย
พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับรูปแบบการเรียนการ
สอนทางตรง โดยรวมแล้วอยู่ในระดับมากที่สุด
6. ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพื่อการนาผลการวิจัยไปใช้
ควรศึกษาสาระการเรียนรู้ ผลการเรียนที่คาดหวัง เรื่องการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด ให้เข้าใจก่อนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บรรลุตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการพัฒนาแผนการเรียนรู้วิชาพลศึกษา เรื่องการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด ในระดับช่วงชั้นและหน่วย
การเรียนรู้อื่นๆ ด้วยวิธีการสอนที่หลากหลาย

