ชื องานวิจยั

ก
รายงานผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนรู ้ วิชาสุ ขศึกษา เรื อง สุ ขภาพดี สร้ างได้
ในตลาดเก่ า ที ได้รั บการจัดการเรี ยนรู ้ แบบใช้ชุ ดกิ จกรรมกับการจัดการเรี ยนรู ้ แบบปกติ
ของนักเรี ยนชั+นประถมศึกษาปี ที 6 โรงเรี ยนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) ปี การศึกษา 2559

ชือผูว้ จิ ยั

เถลิงศักดิ ราชชํารอง

ปี ทีศึกษา

2559
บทคัดย่อ

การศึ ก ษาครั+ งนี+ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เพือ เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ ทางการเรี ย นรู ้ วิช าสุ ข ศึ ก ษา เรื อ ง
สุ ขภาพดีสร้างได้ในตลาดเก่า ทีได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบใช้ชุดกิจกรรม กับการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ
ของนักเรี ยนชั+นประถมศึกษาปี ที 6 ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง
ประชากรทีใช้ในการศึกษาครั+งนี+ ได้แก่ นักเรี ยนชั+นประถมศึกษาปี ที 6 โรงเรี ยนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)
สังกัดสํานักการศึกษา เทศบาลนครยะลา ประจําปี การศึกษา 2559 จํานวน 5 ห้อง จํานวน 158 คน
กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษา คือ เด็กนักเรี ยนชั+นประถมศึกษาปี ที 6 ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2559
โรงเรี ยนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) สังกัดสํานักการศึกษาเทศบาลนครยะลา จํานวน 60 คน 2 ห้องเรี ยน
ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) เพือเป็ นกลุ่มเป้ าหมายในการศึกษาครั+งนี+
กลุ่ มทดลอง คื อ นักเรี ยนที ได้รั บการจัดการเรี ยนรู ้ แบบใช้ชุ ดกิ จกรรมสุ ขศึ กษา จํานวน 30 คน
ชั+นประถมศึกษาปี ที 6/1
กลุ่มควบคุม คือ นักเรี ยนทีได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ จํานวน 30 คน ชั+นประถมศึกษาปี ที 6/2
ค่าสถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลีย Χ ค่าเบียงเบนมาตรฐาน S.D. และค่าแจกแจง t-test
ผลการศึกษา พบว่า
นักเรี ยนกลุ่มทดลองทีได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบใช้ชุดกิจกรรมสุ ขศึกษา เรื อง สุ ขภาพดีสร้างได้
ในตลาดเก่า และกลุ่มควบคุมทีได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติแบบไม่ใช้ชุดกิจกรรมสุ ขศึกษา เรื อง สุ ขภาพ
ดีสร้างได้ในตลาดเก่า โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า นักเรี ยนกลุ่มทดลอง มีผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนสู งขึ+น
กว่ากลุ่มควบคุม ซึ งผลการประเมินก่อนทดลองของนักเรี ยน กลุ่มทดลอง มีค่าเฉลีย (x = 7.13 , S.D. = 1.14)
นักเรี ยนกลุ่มควบคุม มีค่าเฉลีย (x = 6.17 , S.D. = 1.88) ขณะทีการประเมินหลังทดลองของนักเรี ยนกลุ่ม
ทดลอง มีคา่ เฉลีย (x = 16.43 , S.D. = 2.27) นักเรี ยนกลุ่มควบคุม มีค่าเฉลีย (x = 8.23 , S.D. = 2.23) แสดงว่า
นัก เรี ยนที ไ ด้รั บ การจัด การเรี ย นรู ้ แ บบใช้ชุ ด กิ จ กรรมสุ ข ศึ ก ษา เรื อง สุ ข ภาพดี ส ร้ า งได้ใ นตลาดเก่ า
มีผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนรู ้ สูง กว่า นัก เรี ย นกลุ่ มควบคุ ม ทีได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ แบบไม่ใ ช้ชุดกิ จกรรม
สุ ขศึกษา เรื อง สุ ขภาพดีสร้างได้ในตลาดเก่า อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ.05

