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    การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้านทักษะการเคลื่อนไหวโดยใช้รูปแบบ 2B-DIA Model กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีวัตถุประสงค์ดังนี้ (1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานสำหรับการพัฒนา
รูปแบบการเรียนรู้ด้านทักษะการเคลื่อนไหวโดยใช้รูปแบบ 2B-DIA Model กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (2) เพื่อสร้างและหาคุณภาพการพัฒนารูปแบบการ
เรียนรู้ด้านทักษะการเคลื่อนไหวโดยใช้รูปแบบ  2B-DIA Model กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพ 80/80 (3) เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้การพัฒนา
รูปแบบการเรียนรู้ด้านทักษะการเคลื่อนไหวโดยใช้รูปแบบ 2B-DIA Model กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ (4) เพ่ือประเมินผลการใช้การพัฒนารูปแบบการ
เรียนรู้ด้านทักษะการเคลื่อนไหวโดยใช้รูปแบบ  2B-DIA Model กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา ซึ่งแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานสำหรับรูปแบบการเรียนรู้ด้านทักษะการเคลื่อนไหวโดยใช้รูปแบบ 2B-DIA 
Model กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ความต้องการของ
ผู้เรียน ความต้องการของครูผู้สอน หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครูผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนสุขศึกษา
และพลศึกษา และผู้บริหาร ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและหาคุณภาพรูปแบบการเรียนรู้ด้านทักษะการเคลื่อนไหว
โดยใช้รูปแบบ 2B-DIA Model กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 8 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ จากนั้นตรวจสอบความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน เพ่ือ
ตรวจสอบความเป็นไปได้ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยนำแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ตามรูปแบบที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญไปทำการศึกษานำร่อง แบบรายบุคคล แบบกลุ่มย่อย
และแบบภาคสนาม นำข้อมูลที่ได้จากการศึกษานำร่องมาปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการเรียนรู้และเครื่องมือ
ประกอบรูปแบบการเรียนรู้มีความสมบูรณ์ก่อนนำไปใช้จริง ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการ
เรียนรู้ด้านทักษะการเคลื่อนไหวโดยใช้รูปแบบ 2B-DIA Model กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest and Posttest 
Design กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จำนวน 32 คน  ใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เป็นนักเรียนที่
คละความสามารถ โดยมีทั้งนักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน อยู่ในห้องเดียวกัน เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม 16 
ชั่วโมง ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ จำนวน 8 แผน หาประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ 
มีประสิทธิภาพ 83.16/86.67 และขั้นตอนที่ 4 การประเมินรูปแบบการเรียนรู้ด้านทักษะการเคลื่อนไหวโดยใช้
รูปแบบ 2B-DIA Model กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
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วิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมการคำนวณสำเร็จรูป และการวิเคราะห์เนื้อหา สถิติท่ีใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบผลการเรียน t-test  แบบ dependent และวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content  Analysis) 

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
         1. ผลการสอบถามความต้องการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 199 คน พบว่า 
นักเรียน ร้อยละ 32.66 มีความต้องการที่จะพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว อยู่ในระดับค่อนข้างมาก โดยปัญหาที่
สำคัญที่ทำให้นักเรียนขาดความสามารถในการมีทักษะนั้น มาจากการจัดการเรียนการสอนของครูที่ไม่เอื้อต่อ
การฝึกปฏิบัติ โดยครูมีสภาพปัจจุบันในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการเกิดทักษะใน
การเรียนของนักเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และครูมีความต้องการในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
เสริมสร้างทักษะในการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเสริมทักษะของ
นักเรียน คือการแก้ไขที่กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
                  2. ผลการสร้างและพัฒนาคุณภาพรูปแบบการเรียนรู้ด้านทักษะการเคลื่อนไหวโดยใช้รูปแบบ 
2B-DIA Model กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ตามแนวคิดทฤษฎีของแมคคาร์ธี (Mc Carthy, 
1990 : 2) เดวิด คอล์บ (David Kolb, 1976 ) ทิศนา แขมมณี (2553 : 262) โดยประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 
1) เทคนิคขั้นพื้นฐาน (Basic techniques) 2.) การทดสอบความพร้อมของร่างกาย (Body readiness test) 
3.) การพัฒนาด้วยเทคนิคขั ้นสูง (Development with advanced techniques)  4.) การฝึกรายบุคคล 
(Individual training) 5.) การประเมินด้วยเวลา (Assessment with time) ผลการสอบถามความเหมาะสม
ขององค์ประกอบของรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 4.21, S.D. = 0.77)และรูปแบบการสอนที ่สร้างขึ ้นมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ
83.16/86.67   

  3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนรู้ด้านทักษะการเคลื่อนไหวโดยใช้รูปแบบ 2B-DIA Model 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการ
เรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 โดยคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน (X = 
19.60, S.D.= 2.089) และหลังเรียน (X = 27.00,S.D.= 1.553) และนักเรียนมีความมีทักษะการเคลื่อนไหว
ที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

4. การประเมินผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้ด้านทักษะการเคลื่อนไหวโดยใช้รูปแบบ 2B-DIA  
Model กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.37, S.D. = 0.76) และผลการประเมินและ
รับรองรูปแบบการสอนจากผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า รูปแบบการสอน โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก (X  = 4.50, S.D. = 0.82)  
 


